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az akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása,
a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon.

Albert Schweitzer

2

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok Dr. Yamaji Masanori témavezetőmnek, hogy lehetőséget
biztosított munkám sikeres elvégzéséhez és dolgozatom megírásához. Továbbá, hálás vagyok
Doi Harumi tanárnőnek, aki nélkülözhetetlen szakmai tanácsaival, önzetlen támogatásával
hozzájárult szakmai fejlődésemhez és sikeres munkámhoz.
Szeretném köszönetemet kifejezni a disszertáció munkahelyi vitáján elhangzott értékes
szakmai hozzászólásokért, észrevételekért a dolgozat előopponenseinek, Dr. Papp Melindának
és Dr. Szabó Balázsnak, valamint Dr. Hamar Imrének, Dr. Bartos Hubának, Dr. Birtalan
Ágnesnek, Dr. Csoma Mózesnek, továbbá, a tisztelt hallgatóságnak, kiemelten Takó
Ferencnek, akik felvetettek olyan kérdéseket, amelyek az általam korábban megfogalmazott
egyes állítások újragondolására késztettek. Köszönöm a szakértelmet, a lelkiismeretességet, a
tanácsokat és a kritikai jellegű meglátásokat!
Köszönettel tartozom még mindazoknak, akiknek ösztönzése és támogatása nélkül
mindez nem valósulhatott volna meg. Végül, de nem utolsó sorban nagyon köszönöm
családomnak a szellemi és lelki támogatást, a munkám iránt tanúsított végtelen türelmet és
megértést.

3

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék
Bevezetés

7

1. A téma jelentősége és témaválasztás

7

2. A disszertáció célja

8

3. Módszertan

10

4. A disszertáció felépítése

10

II. Kutatási előzmények

12

III. Ekiken élete, munkássága és gondolkodása

28

III.1 Ekiken élete

28

III.2 Ekiken munkássága

32

III.3 Ekiken és Zhū Xī tanai

37

IV. A japán orvoslás története

42

IV.1 Előzmények: A kínai gyógyászat rövid története

42

IV.2 A kínai gyógyászat elterjedése Japánban és továbbfejlődése

45

IV.3 A jódzsó-elmélet és a japán jódzsó-elméleti írások

51

IV.4 A neokonfuciánus tanok és orvoslás kapcsolata Ekiken korában

59

IV.5 Neokonfuciánus tudósok és orvosok kapcsolata, valamint helyük a törvénykezésben 62
V. Ekiken gondolkodásának bemutatása a Jódzsókun alapján

65

V.1 Ekiken „életről” alkotott képe

65

V.2 Ekiken jódzsó-elmélete

68

V.3 Ekiken a „betegségről” kialakult nézete

70

V.4 Ekiken „gyógyításról” kialakult szemlélete

72

VI. Fejezetek filológiai elemzése és a szöveg teljes fordítása

78

A Jódzsókunban található alapfogalmak

80

A leggyakrabban előforduló terminológia

83

A műben használt főbb nyelvtani formák

85

A nyelvezet

86

4

TARTALOMJEGYZÉK

VI.1. Első és második fejezet: „Általános érvényű intelmek” 1-2 (総論上・下)

86

VI.1.1 Az első két fejezetben leggyakrabban előforduló alapterminológia

86

VI.1.2 Az első két fejezetben szereplő orvostörténeti vonatkozású terminológia

88

VI.1.3 Az első két fejezetben található (eszmetörténeti vonatkozású)
személynevek és műcímek

90

VI.1.4 Az első két fejezetben szereplő orvosok, farmakobotanikusok

90

VI.1.5 Fordítás

91

VI.2 Harmadik és negyedik fejezet: „Étkezés 1-2 (飲食上・下), „Szaké fogyasztása” (飲酒),
„Teaivás és a dohány” (飲茶附草烟),
„Mértékletesség a nemi vágyak terén” (慎色慾)

120

VI.2.1 A harmadik és negyedik fejezetben található eszmetörténeti,
történelmi vonatkozású személyek és műcímek

121

VI.2.2 A fejezetekben szereplő táplálkozástani vonatkozású terminológia

122

VI.2.3 A fejezetekben szereplő gyógyszerészeti vonatkozású terminológia

126

VI.2.4 A fejezetekben szereplő farmakobotanikai vonatkozású terminológia

127

VI.2.5 Fordítás

128

VI.3 Ötödik fejezet: „Az ötféle érzékelés (五官), „Kiválasztás” (二便),
„Tisztálkodás” (洗浴)

159

VI.3.1 A fejezetben található orvosi írások

161

VI.3.2 A fejezetben található mértékegyégek

161

VI.3.3 A fejezetben előforduló akupresszúrás pontok

161

VI.3.4 Fordítás

162

VI.4 Hatodik fejezet: „Óvakodni a betegségektől” (慎病), „Orvosok megválasztása”
(択医)

174

VI.4.1 A fejezetben megemlített személyek és műcímek

174

VI.4.2 A fejezetben található betegségek

175

VI.4.3 A fejezetben szereplő orvosok, illetve farmakobotanikusok

177

VI.4.4 A fejezetben szereplő orvosi, illetve farmakobotanikai írások

178

VI.4.5 Fordítás

180

5

TARTALOMJEGYZÉK

VI.5 Hetedik fejezet: „Orvosságok alkalmazása” (用薬)

200

VI.5.1 A fejezetben szereplő személynevek

205

VI.5.2 A fejezetben szereplő táplálkozástani vonatkozású terminológia

206

VI.5.3 A fejezetben szereplő orvosi, farmakobotanikai írások

206

VI.5.4 A fejezetben szereplő gyógyszerészeti vonatkozású terminológia

207

VI.5.5 A fejezetben szereplő egyéb vonatkozású terminológia

207

VI.5.6 Fordítás

208

VI.6 Nyolcadik fejezet: „Idősek gondozása (養老), „Gyermekek nevelése” (育幼),
„Akupunktúra” (鍼), „Moxibúció” (灸法)

226

VI.6.1 Ekiken által említett akupresszúrás pontok

228

VI.6.2 Fordítás

228

VII. Összefoglalás

242

VIII. Felhasznált irodalom

253

6

BEVEZETÉS

Bevezetés
1. A téma jelentősége és témaválasztás
Napjainkban a japán egészségmegőrzés (életvitel, gasztronómia stb.) iránt megnőtt
igény

és

érdeklődés

különösen

megkívánja

annak

történetének,

módszertanának

megismerését, valamint az alaposabb kutatások kiterjesztését. Egyetlen tudomány
alakulásáról, fejlődéséről sem kaphatunk valós képet, ha nem ismerjük múltját.
A japán kultúrtörténetben az Edo-kor (1603-1867) azon periódusát, amelyben a japán
neokonfuciánus tudós, Kaibara Ekiken élt 貝原益軒(1630-1714), az egyik legtermékenyebb
időszakának tartják többféle szempontból. Nemcsak irodalmi, hanem például gazdasági,
természettudományi, orvoslási területen is igen jelentős írások születtek. Ennek hátterében
egyrészt az áll, hogy a háborúktól mentes, békés, politikailag stabil periódusban megszűnt a
mindennapi betevő megszerzéséért, és a túlélésért folytatott rendszeres küzdelem, melynek
során az életszínvonal látványos javulásnak indult. Ennek hatására kiszélesedett az
egészségmegőrzéssel és gyógyítással kapcsolatos piac, mint például a gyógynövénykereskedelem. Másrészt a könyvnyomtatási eljárások fejlődésével fellendült a könyvkiadás, és
a terakoja 1 oktatási rendszernek köszönhetően a köznép körében is egyre többen tudták
értelmezni az egészségneveléssel, gyógyítással kapcsolatos írásokat. Elmondhatjuk, hogy a
tetemes mennyiségű írás közül kiemelkedő helyen találjuk jelen disszertáció szempontjából
lényeges Jódzsókunt 養生訓 („Az élettáplálás intelmei”), amely a kínai tudáson alapuló
gondolatok mellett olyan ismereteket is tartalmaz, melyek sajátos japán környezetben
alakultak ki, valamint egyéni tapasztalatok hatására születtek.
Jelen disszertáció témája az Edo-kori egészségmegőrzés és orvoslás képe Kaibara
Ekiken Jódzsókun című írásának elemzése alapján. A témaválasztást az indokolja, hogy az
Edo-kori orvoslásról és egészségmegőrzésről számos értékes összefoglaló munka és
tanulmány született2, de úgy gondolom, hogy a Jódzsókun az a komplex írás, amely alapján
mind az egészségmegőrzés, mind az orvoslás képe egységesen bemutatható. Felmerül joggal a
kérdés, hogy miért pont ezt a művet választottam erre a célra, valamint hogy miért nem térek
ki részletesebben a többi egészségnevelő írásra. A disszertációmban erre a kérdésre a kutatási
1

Az Edo-kor elemi szintű iskolai rendszere. A középkori buddhista templomok nevelésmódja alapján oktatták a

szerzetesek, orvososok és gazdátlan szamurájok a közemberek gyermekeit mindennapi életben hasznosítható
ismeretekre, valamint az írás-olvasás tudományára. (KJE 1998)
2

Lásd jelen disszertáció negyedik “A japán orvoslás története” című fejezetben.
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előzmények, az életrajzi adatok, és az elemzés eredményei szolgának válaszul.
Mivel folyamatosan keressük a hatékony gyógyító és egészségmegőrző módszereket,
így nem csoda, ha Ekiken életrajzát olvasva felmerül bennünk a kérdés, vajon hosszú életkora
ennek az egészségnevelő személetnek köszönhető-e. Ennek tisztázása érdekében is lényeges
Ekiken egészségnevelésének teljesebb feltárása és megismerése.
Az egészségnevelés jelentőségének megértése mellett fontos kérdés az, hogy az akkori
gondolkodók számára mit jelentett az élet, az egészség, a betegség és a gyógyítás. Továbbá,
érdemes tisztázni azt is, hogy ez a szemlélet hogyan illeszkedett be a kor ideológiai
rendszerébe, valamint nem elhanyagolandó azt sem megvizsgálni, hogy hol helyezkedtek el
az orvoslást végzők az akkori társadalomban, és milyen típusú megbetegségekre mely
gyógyszereket és gyógymódokat alkalmazták a korszakban.

A

Jódzsókunnal

legelőször

az

Edo-kori

társadalommal,

fürdőszokásokkal,

orvoslástörténettel kapcsolatos tanulmányok alkalmával találkoztam. Először pusztán
egészségmegőrző praktikák „tárházának” gondoltam, de rájöttem, hogy ennél sokkal több
mondanivalója van, ezért a mű feldolgozásán túl, megvizsgáltam Ekiken életét, munkásságát,
gondolkodását, valamint a korra jellemző orvostörténeti szempontból fontos ismereteket is.
Az egyetemi szakdolgozatomban már foglalkoztam a Jódzsókun nyolcadik, Ró o jasinau 養老
(„Az idősek gondozása”) című fejezetével, melynek elemzésével Ekiken öregedésről alkotott
szemléletét vizsgáltam meg. Mivel a kutatás akkoriban csak egy csekély területet ölelt fel, és
tudtam, hogy ennél több terület várt „felfedezésre”, ezért elhatároztam, ezen ismeretekre
építve, folytatom Ekiken tanulmányozását a teljes mű filológiai feldolgozásán keresztül.
2. A disszertáció célja
Disszertációmmal az elsődleges célom az, hogy Kaibara Ekiken 貝原益軒 (16301714) 1713-ban kiadott Jódzsókun 養生訓 („Az élettáplálás intelmei”) című művén keresztül
felvázoljam az Edo-kor, azon belül annak a periódusnak az orvostudományát és
egészségnevelését, amelyben Ekiken élt, valamint, megfogalmazzam az Edo-kor Kaibara
Ekiken által képviselt orvosi szemléletének és ideálképének lényegét. Ehhez elengedhetetlen
az eredeti mű filológiai elemzése és a teljes szöveganyagára kiterjedő magyar nyelvű
fordítása. Itt megjegyezném, hogy bár több fordítása is megjelent angolul (1974) és németül
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(2010), mégis úgy tapasztaltam, hogy a 2008-ban William Scott Wilson gondozásában 3
megjelent angol nyelvű változat nem terjed ki a teljes szöveganyagra, ezért is különösen
ügyeltem a teljes szöveganyag hiánytalan fordítására, és a pontosabb megértés érdekében a
lábjegyzetek alapos kidolgozására.
A dolgozatban részletesen kitérek arra, hogy Kaibara Ekiken mit értett az „egészség”
fogalmán, milyen módon törekedett annak megőrzésére, mit tartott lényegesnek az
egészségnevelés során, emellett megvizsgálom, melyek voltak a legjelentősebb betegségek,
milyen gyógymódokat alkalmaztak ezekre, milyen orvosi írások számítottak alapműnek,
hogyan ítélték meg az orvoslást végzőket és milyen kritériumokat állítottak fel velük
szemben. A disszertációban kiemelt hangsúlyt fektetek azokra az elemzés során szerzett
eredményekre, amelyek alátámasztják az állításomat, miszerint Ekiken az Edo-kor általa
érintett periódusában az önállóan fejlődő japán gyógyászat egyik fontos szereplője volt másképpen fogalmazva - része volt annak „japanizációs” folyamatnak, amely próbált
elszakadni a kínai tradicionális vonaltól, és igyekezett egy saját új irányvonalat létrehozni az
orvostudományban még a nyugati (európai) gyógyászat elterjedése előtt. Továbbá,
meghatározom a Jódzsókun helyét a japán egészségmegőrzés és orvoslás történetében oly
módon, hogy megvizsgálom a japán orvostörténet-tudomány fejlődését a kínai gyógyászat
megjelenésétől egészen az Edo-korig. Ezen felül külön foglalkozom a jódzsó 養 生
elméletének magyarázatával, hiszen ez a mű helyes elemzéséhez elengedhetetlen, és
megemlítek néhány Jódzsókunhoz hasonló jódzsó-elméleti írást 養 生 書 is. Itt külön
megjegyezném, hogy jelen disszertáció nem tér ki más jódzsó-elméleti írás szöveganyagának
elemzésére.
Az

értekezésben

helyet

kap

Ekiken

életrajza

és

munkássága,

valamint,

filozófiarendszere is, de mindvégig az eredeti célt szem előtt tartva Ekiken orvoslásról
kialakult szemléletének bemutatása kapja a legnagyobb hangsúlyt a dolgozatban, amelyet
elsősorban a Jódzsókun szöveganyagának filológiai elemzése, másodsorban másodlagos
források feldolgozása alapján végeztem.

3

KAIBARA Ekiken, William Scott WILSON (ford.); Yojokun – Life Lessons from a Samurai, Kodansha

International, Tokyo, 2008
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3. Módszertan
Munkám során azt az elvet követtem, hogy kizárólag az elsődleges forrás 4 teljes
szöveganyagának filológiai elemzése alapján alkossak képet az adott korszakra jellemző
orvoslásról és egészségnevelésről, azonban nem hagyhattam figyelmen kívül a témával
kapcsolatos jelentősebb szakirodalmat és kommentárokat5 sem. Ugyanis mindezek segítettek
a történeti előzmények megismerésében és Kaibara Ekiken, valamint a Jódzsókun történeti
perspektívában való elhelyezésében. A filológiai feldolgozás és a fordítás során felmerült
orvostörténeti, farmakológiai kérdések tisztázásakor másodlagos források ismeretanyagára
támaszkodtam. Továbbá, az egyes gyógynövények beazonosítása során törekedtem megtalálni
a legmegfelelőbb magyar elnevezéseket, azonban elegendő forrásanyag híján egyes
gyógynövények elnevezésénél az eredeti (japán vagy kínai), vagy latin nyelvű változatot
használtam. Hasonlóképpen jártam el a különféle étel- és italfélék, növény- és állatnevek,
valamint az egyes gyógyszerformulák, hatóanyagok, akupresszúrás pontok megnevezésénél.
Kutatásaim során igyekeztem teljességre törekedni, és ehhez felkutatni a téma tekintetében
lényegesnek számító szakirodalmat.
4. A disszertáció felépítése
A Bevezetésben ismertetem a disszertáció tárgyát, a téma jelentőségét, a
témaválasztást, a disszertáció célját, a felépítését és a módszertant.
A második fejezetben bemutatom a korábbi Kaibara Ekikennel és a Jódzsókunnal
kapcsolatosan

eszmetörténeti,

pedagógiaelméleti,

orvostörténeti,

egészségügyi,

politikaelmélet-történeti szempontok alapján végzett japán, európai, valamint amerikai
kutatások eredményeit. Az egyes Ekikenről és munkásságáról alkotott véleményeket különkülön idézem saját fordításomban.
A harmadik fejezetben bemutatom Ekiken életútjának,
4

munkásságának, és

KAIBARA Ekiken: Jódzsókun, Ivaikotobuki Rakuzóhan, 1813

Elérhető:
Okinavai Megyei Könyvtár digitális archivumában:
(http://archive.library.pref.okinawa.jp/?search=vlist&view=author&st=jp-k)
Waseda Egyetemi Könyvtár digitális archív könyvtárában:
(http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ya09/ya09_00705/)
5

Lásd a disszertáció második “Kutatási előzmények” című fejezetében.
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gondolkodásának jelen disszertáció szempontjából lényegesnek vélt területét. Továbbá,
ugyanebben a fejezetben említést teszek azokról a személyekről (gondolkodók, tudósok,
orvosok), akik hatással lehettek Ekiken orvoslására.
A negyedik fejezetben kitekintést teszek a japán orvoslás előzményeire, úgymint a
kínai orvoslás Japánba kerülésére, majd a japán gyógyítás útját követem nyomon egészen az
Edo-korig. A fejezetben kiemelten foglalkozom a jódzsó-elmélettel (érintve a kínai yăngshēng
elméletet), majd bemutatom a Jódzsókunhoz hasonló egészségnevelő írásokat. A
továbbiakban kitérek arra is, hogy mi volt jellemző a neokonfuciánus diszciplínák és az
orvoslás kapcsolatára, és hol helyezkedtek el konfuciánus orvosok a társadalomban, illetve a
törvénykezésben.
Az ötödik fejezet Ekiken filozófiarendszerét kívánja bemutatni a Jódzsókun alapján. Ez
azt jelenti, hogy külön részletezem Ekiken „életről”, „betegségről”, „gyógyításról” alkotott
nézetét, valamint Ekiken jódzsó-elméletét.
A hatodik fejezet a Jódzsókun bemutatásával indul, majd a műben található alapvető
fogalmakat, a leggyakrabban előforduló terminológiát, nyelvtani formákat és nyelvezetet
tisztázom. Minden egyes alfejezet egy általános elemzéssel indul, majd a benne található
(jelen disszertáció témáját tekintve lényegesnek vélt) fogalmak magyarázatával folytatódik. A
könnyebb átláthatóság érdekében Ekiken által említett személyneveket, mű címeket,
orvostörténeti, gyógyászati, szociográfiai, farmakobotanikai vonatkozású terminológiát a
legtöbb esetben táblázatba foglaltam. Minden egyes alfejezet végét az adott vizsgált fejezet
teljes magyar nyelvű fordítása zárja. A fordításon belül lábjegyzetek segítik a pontosabb
értelmezést.
A disszertációt végül az összefoglalást tartalmazó hetedik fejezet zárja, mely az
elemzés során levont következtetéseket tartalmazza. Azt követően a dolgozat legvégén
közlöm a felhasznált elsődleges, másodlagos források és a szakirodalom listáját.
Az idézetek többsége saját fordításom formájában szerepel a dolgozatban. A japán
nevek és kifejezéseknél a magyaros átírást 6 , a kínai nevek és fogalmak esetében
leggyakrabban a pinyin átírást alkalmazom.

6

JAMADZSI Maszanori.1989. Japán. Történelem és hagyományok. Budapest, Gondolat Kiadó, 102-103
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II. Kutatási előzmények
Jelen disszertáció megírását megelőzően behatóbban foglalkoztam a japán
gyógyászattal és fürdőszokásokkal. 2003 és 2004 közt ösztöndíjasként kutatást végeztem a
Nagojai Egyetemen (Japán) a japán holisztikus orvoslás eredetével kapcsolatban. A kutatás
során Edo-kori és Meiji- kori orvoslástörténeten belül azokat a területeket érintettem, ahol a
nyugati és keleti kínai orvoslás találkozott és összefonódott. Így kerültem kapcsolatba többek
között Kaibara Ekikennel és a Jódzsókunnal. Ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket az
Atarasi irjóhó tosite no zendzsinteki irjó no hajdzsimari – Edo-dzsidai kara Meidzsi e no
hataraki o csúsin ni, Nihongo-Nihonbunkakensú-kószu Kenjú-repótosú (Nagoya University,
2004 p.211-234) című cikkben foglaltam össze. Az egyetemi szakdolgozatomban Kaibara
Ekiken időskorról kialakított képét a Jódzsókun VIII. fejezetének filológiai feldolgozásán
keresztül mutattam be.
A Jódzsókun című írással azért kell foglalkoznunk, mert nemcsak pedagógiaelméleti,
eszmetörténeti szempontból, hanem orvostörténeti szempontból is fontos forrás. A filológiai
elemzésen túl, mélyreható vizsgálatokat folytattam azon a téren, hogy vajon egy-e a sok
orvosi írás, eszmetörténeti íráson belül, tartalmaz-e merően új tartalmakat. Ezen felül
fontosnak véltem azt is tisztázni, hogy hol helyezkedik el a hasonló témájú és hasonlóan
megírt írások között, valamint milyen előzmények hatására íródott, továbbá milyen írások
születhettek ennek a műnek a hatására. Kaibara Ekikennel kapcsolatos kutatásokat nyomon
követve a következő megállapításokra jutottam.
Külön kell választanunk Ekiken pedagógiaelméletével (ebben beletartoznak a
nőtannal 7 és gyermekneveléssel kapcsolatos témák is) foglalkozó kutatásokat, továbbá az
eszmetörténeti és politikaelméleti vizsgálatokat, az orvostörténeti megközelítéseket, valamint
a farmakobotanikai történetet vizsgáló tanulmányokat. Azért tudunk többféle kutatásról
beszélni, mert Kaibara Ekiken munkásságát végigkövetve láthatjuk, hogy Ekiken a fentiekben
felsorolt tudományágakat hol külön-külön, hol egyszerre is érintette. Ez a megállapítás a
Jódzsókunban is tisztán nyomon követhető. Erre majd a későbbiekben térek ki.
A következőkben Ekikent kutató tudósokat és véleményeiket mutatom be elsősorban

7

Ezzel a kifejezéssel Kálniczky Endre a Vasárnapi Ujság 1866. szeptember 2.-dikai kiadvány borítóján

találkozhatunk. A kifejezése az asszonyi hivatás, valamint a leánytanítás tudományát foglalja magában. Kaibara
Kaibara Ekiken ezzel kapcsolatos műve az Onna daigaku 女大学.
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ÓBA Sigemi8 大庭茂美 (1948 -) tanulmánya, valamint saját kutatásom eredménye alapján.
Az első világháború előtti időszakból, pontosabban a Meidzsi restauráció utáni
periódusból Kaibara Ekikent kutató japán tudósok közül elsők közt kell megemlíteni
MIJAKE Jonekicsi 9 三 宅 米 吉 (1860-1929) nevét, akinek kutatási területe elsősorban
Ekiken egészségmegőrzéssel kapcsolatos filozófiájára terjed ki Jódzsókunnal a középpontban.
Mijake professzor után több tanítvány is végzett pedagógiaelméleti és eszmetörténeti
kutatásokat Ekiken munkássága, valamint gondolatvilága kapcsán, ilyen például IRISZAVA
Munetosi

10

入 沢 宗 寿 (1885-1945), TAKAHASI Sundzsó

11

高 橋 俊 乗 (1892-1948),

8

ÓBA 24/1 1989: 35-49, ÓBA 26/1 1991: 1-12

9

Az Ekiken no Kjóikuhó 益軒ノ教育法 (1890) című esszéjében a következőt írja Ekikenről:
„…Ó, hát, hagyni kéne örök feledésbe merülni az Ekiken nevet? A mi japán nevelőink közül
mindenképp Ekiken az, akit jogosan a legelső helyre kell sorolnunk. Ekiken rengeteg írása, melyek az
elemi és általános oktatás számára születettek, a mi oktatástörténelmünk ragyogó gyöngyszemei,
melyekre igazi ritka kincsként kell tekinteni…” (Bungaku Hakusi Mijake Jonekicsi Csodzsucusú
kankókai hen. 1929. Mijake Jonekicsi. Ekiken no Kjóikusi. Bungaku Hakusi Mijake Jonekicsi
Csodzsucusú, Csodzsucucsú kankókai, 146-147)

10

Kaibara Ekiken pedagógiaelméletét és nevelésszemléletét az Kjóikusiszóka tosite no Kaibara Ekiken 教育思

想家としての貝原益軒 (1936) és a Nihonkjóiku no dentó to kenszecu 日本教育の伝統と建設 (1937) című
tanulmányában részletezi. IRISZAVA utóbbi írásában Ekiken Vazokudódzskun 和俗童子訓 gyermekneveléssel
(szellemi és testi neveléssel) kapcsolatos intelmeit tanulmányozza és értékeli. Itt megjegyezném, hogy ÓBA
(1989: 1-12) is kitér tanulmányában erre az aspektusra, bár utóbbi általam megjelölt tanulmány helyett ő a
Kaibara Ekiken, Nihonkjóiku szentecu szóso「貝原益軒」日本教育先哲叢書 (1943) című forrást emeli ki.
ÓBA (26/1 1991: 2) szerint, IRISZAVA kutatásának velejét inkább a higiéniatörténet-kutatás képezi, amely
során összehasonlítást végez a vidéki és a városi környezet között higiéniai szempontok alapján:
„…A város az emberiség számára egy bűnt okozó mélység, generációról-generációra családok
pusztulnak ki, süllyednek le, ezért nagyon lényeges az újjászületés. Az újjászületés pedig, csakis a
vidéki környezetben lehetséges…” (ÓBA 26/1 1991: 1-12)
IRISZAVA Ekikenről a Kjóikuka tosite no Kaibara Ekiken 教育家としての貝原益軒 (1936) című írásában a
következőt írja:
„…Filozófus, aki nevelő és köznevelő…” (IRISZAVA 1936: 131)
Továbbá, így méltatja,
„…Az Edo-korban valaha élő egyik legnagyobb nevelési bölcs, a leges-legnagyszerűbb ember…”
(IRISZAVA 1943: 1)
11

Takasi kritikusabb véleményt fogalmazott meg Ekiken pedagógiaelméletéről, azonban mégis elmondható,

hogy zömében méltatja Ekikent a Nihonkjóikusiban 日本教育史 (1929):
„…Sok általános érvényű írást alkotott, társadalmi szintű nevelésbe erőt fektetett…” (TAKAHASI
1929: 229)

13
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NISIDA Keiisi 12 西田敬止 (1861-1929), JOKOJAMA Tacuzó 13 横山達三 (1871-1943) ,
SIGETA Kandzsi 14 武田勘治, KOIZUMI Mataicsi 15 小泉又一, OTOTAKE Ivazó 16 乙
Továbbá,
„…A restauráció előtt szinte nem volt senki, aki a nevelést ilyen módon részletezte volna. Azonban
mégsem állíthatjuk az, hogy gondolatai teljesen egyediek, egyedülállóak voltak. Noha tanulmányában
találunk saját véleményt is, mégis inkább azt mondhatjuk, hogy annak köszönhetően, hogy széles
körben végzett tanulmányokat, és hosszú szép életet élt meg, lehetősége nyílt jól ismerni az őt megelőző
tudósok véleményeit, téziseiket, melyeket aztán ügyesen összefoglalt. Igen nagy erénye az, hogy ezeket
mindenki számára könnyen érthetővé tette…” (TAKAHASI 1929: 229-230)
Majd a következőképpen folytatja:
„…Ekiken különlegessége abban rejlik, hogy az oktatáson, illetve a nevelésen belül felmerülő
problémákat képes összefogni, és részletesen elmagyarázni. Emiatt nevezhetjük [őt] az Edo-kor
legnagyobbjának. Sok hasonlóságot vélhetünk felfedezni Ekiken és a vele azonos korban élő angol
Locke között a gyakorlati nevelést, azon belül is a testnevelést illetően…” (TAKAHASI 1929: 240)
Ezen felül TAKAHASI (1929: 229) a Jódzsókunról azt állítja, hogy Ekiken pedagógiaelméletének lényege ebből
olvasható ki a leginkább.
12

A Tókjó Dzsogakkan 東京女學館 professzora volt, aki Ekiken „raku” vagy másik olvasatban „gaku” 楽

szemléletét vizsgálta, kiemelten foglalkozott Ekiken Kakun 家訓 című írásával. Ezzel kapcsolatos meglátásait az
Ekiken Dzsikkun 益軒十訓 (1903) című írásában foglalta össze. Ebből egy olyan passzust emelnék ki, amely
Ekiken munkásságát a következőképpen értékeli:
„…Tudománya széles körben hírhedt, párja nincs.[…] Csak jót hallani róla, korának nagysága
volt…”(NISIDA 1903: 5)
13

A Nihonkinszeikjóikusi 日 本 近 世 教 育 史 (1904) című munkájában a Genroku-időszak konfuciánus

neveléselméletével foglalkozik, kutatása központjában alapvetően Nakae Tódzsu áll, azonban érinti Kaibara
Ekiken munkásságát is. Ekikenről a következő véleményt olvashatjuk, melyet az előbb említett munkában
találunk:
„…Hazánk legnagyszerűbb mestere az oktatás terén, aki legelsőként indította el a közoktatás
intézményét és szerzett érvényt az általános szintű oktatásnak…” 13 (JOKOJAMA 1904: 215)
14

Kora-újkori pedagógia kutatásával foglalkozott, Ekiken pedagógiaelméletéről a következőt írja a Sidó no

kjóiku 師道の研究 (1925) című írásában:
„…Ekiken azt a pozitív hozzáállást szorgalmazta, mely azt mondja ki, hogy a tudást teljesen
természetes módon saját elszántságunkból kell megszereznünk, ezért a tanárból is a legmegfelelőbbet
válasszuk…”(SIGETA 1925:161)
15

Az 1908-ban kiadott Ronrigaku 論理学 című kiadvány szerkesztője, a Súszeikinszeikjóikusiban 修正近世教育

史 (1906) a következőképpen ír Ekikenről:
„…Tudománya széles körben elterjedt…” (KOIZUMI 1906: 32)
16

Legtöbb kutatása a japán közoktatásra, szakiskolarendszerre és emelt szintű oktatásra irányul. Ekikenről a

következőt állítja Nihonsominkjóikusi 日本庶民教育史 (1929) című írásában:

14

II. KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

竹 岩 造 (1875-1953), HARUJAMA Szakuki
Tecutosi

18

17

春 山 作 樹 (1876-1935), NAKAIZUMI

中 泉 哲 俊 (1902-1972), EMORI Icsiró

19

江 森 一 郎 (1943- ), OGATA

Hirojaszu 20 尾形裕康 (1897-1985), KATÓ Nihei 21 加藤仁平 (1894 -1993), JOKOJAMA
Kendó

22

横山健堂 (1872-1943), KARASZAVA Tomitaró

23

唐沢富太郎 (1911-2004).

Továbbá, INOUE Tecudzsiró 24 井上哲次郎 (1856-1944) és JOSIDA Kumadzsi 25 吉田熊

„…Az általános neveléselmélet kinyilvánítója…” (OTOTAKE 1929:243)
17

Ekikenről a következőt állítja a Honpókjóikugaku no szo, Ekiken szenszei 本邦教育学の祖益軒先生 (1979)

című tanulmányában:
„…Hazánk neveléstudományának atyja…” (HARUJAMA 1979: 212)
18

Kifejezetten érdekes megállapítást találunk Ekikenről a Kinszeikjóikusiszósi no kenkjú 近世教育思想史の研

究 (1966) című írásában:
„…Az Edo-kori oktatásfilozófusok között a legnagyobb, aki az akkori neokonfuciánus tudósokkal
ellentétben a neveléselméletet nem a kormányzási és politikai elmélet egy részeként próbálta kezelni,
hanem önálló neveléstant állított fel, melynek köszönhetően a kora-újkori neveléstudósok
legnagyobbjává vált, aki kihangsúlyozta a gyakorlás, az edzés és az otthoni nevelés fontosságát.
Igyekszik elmagyarázni, lényegesnek tartja az erkölcs megvalósítását a gyakorlatban is, ezek azok,
melyek egyedülállóvá teszik tudományát…” (NAKAIZUMI 1966:38)
19

Legjelentősebb írásai közt a Benkjó dzsidai no makuage – kodomo to kjósi no kinszeisi「勉強」時代の幕あ

け―子どもと教師の近世史 (1990) című kötetét említeném meg, melyek az Edo-kori pedagógiatörténet
témáját érintik. ÓBA (24/1 1989: 37) a következőt idézi tőle, amely Ekiken elméletét jellemzi:
„…Miközben a neokonfuciánus oktatási szemléletet hirdette, közben a „nevelés” fogalma egyre inkább
kezdte érdekelni…”
20

A japán pedagógiaelmélet történetéről értekezik a Sinpan Nihonkjóikusi 新版日本教育史 (1971) című

kötetben. ÓBA (24/1 1989: 37) a következőt ragadja ki tőle:
„…A leges-legnevesebb nevelésfilozófus…”
21

A Sin Nihonkjóikusi 新日本教育史 (1961) című kötet bővített változatának szerzője. ÓBA (24/1 1989: 37)

tőle a következőt idézi:
„…Az általános nemzeti oktatás kikiáltója…”
22

Több gondolkodó pedagógiaelméleti munkásságát vizsgálta, többek között Ekikenét is, amelyről a Sihansussin

no iszaiarudzsinbucu 師範出身の異彩ある人物 (1933:56) című tanulmányában ír.
23

Kutatásainak nagy része a japán pedagógiaelmélet történetével és Sinrannal 親鸞(1173-1263) foglalkoznak,

jelentősebb munkái közül a Nihon Kjóikusi 日本教育史 (1956) című kötetet érdemes megemlíteni, melyben
érinti Ekikent. ÓBA (24/1 1989: 37) tőle a következő sort emeli ki:
„…A feudális rendszer fenntartásában és megerősítésében neokonfuciánus tudósként hatalmas szerepet
játszott...”
24

Ekikent Zhū Xīhoz való viszonyulását tanulmányozta a Sinsiroku 慎思録 és a Taigiroku 大疑録 alapján,
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次 (1874 － 1964) , akik Ekiken pedagógiaelmélete mellett filozófiáját is vizsgálták.
NAKAUCSI Tosio
AKIJAMA Kazuo

26

中 内 敏 夫 (1930-), ISIKAVA Ken 石 川

28

秋 山 和 夫

謙

27

(1891-1969) és

(1945-2005) Ekiken pedagógiai munkásságát

továbbá megvizsgálta azt is, hogy kik és milyen ideológiák hatottak Ekiken gondolkodására (Dainisúsinso 1928:
287-290). A Dzsinkaku to Sújó 人格と修養(1915) című tanulmányában foglalkozik Ekiken és orvoslás közti
kapcsolattal. A Nihondzsugakuha no tecugaku 日本儒学派の哲学(1905) című írásában a következőképpen
méltatja Ekikent:
„…Hazánk összes nevelésmestereinek ő az atyja, a Szeika-iskolán kívüli neokonfuciánus irányzatot
képviseli, ő Japánban a neokonfuciánusok óriása…” (INOUE 1905: 264-270)
25

Ekiken filozófiáját a következőképpen értékeli a Honpókjóikusigaiszecu 本邦 教育史 概説 (1923) című

írásban:
„…Ő az, aki a nevelés elméletét illetve módszerét teoretikusan kezeli. Ekiken tudománya egyedülálló…”
(JOSIDA 1923: 176-177)
26

Szerinte, az egészségmegőrzés mind a testre, mind a lélekre egyaránt alkalmazni kell. Meglátása szerint,

Ekiken a nevelést az egészségen belülre helyezi, mely az addigiakkal ellentétben egészen új elgondolásnak
számított. Nakaucsi szerint Ekiken olyasvalaki, aki képes kritikus szemmel tekinteni a neokonfuciánus
diszciplínákra:
„…Olyan, ember, aki neokonfuciánus tudósként képes belülről bírálni Zhū Xī tanait, és a
pedagógiaelmélethez hasonló dolgot megfogalmazni…”(ÓBA 24/1 1989: 37)
27

Kutatásai középpontjában a Vazokudódzsikun és a Jódzsókun állt, mely utóbbiról úgy gondolta, hogy az

átlagember számára összeállított életvezetési tanácsadó. (ÓBA 26/1 1991: 3)
Az 1961-ben megjelent Jódzsókun - Vazokudódzsikun 養生訓・和俗童子訓(1961) című kötete tartalmazza az
általa írt kommentárokat. Szerinte, a Jódzsókun egészségnevelési intelmei a megelőzésen alapulnak, amelybe
belefoglaltatik minden testi és lelki gyakorlat, mely a folyamatos nevelés révén fejlődik, emelkedik magasabb
szintre. Az egészségnevelés lényegében tehát az áll, hogy a velünk született életmeghosszabbító erőt természetes
módon növeljük, mely a Jódzsókun legfőbb mondanivalója. A Jamato Zokkun 大和俗訓(1938) című kötetében
így értékeli Ekikent:
„…A pedagógiatörténet kiemelkedő alakja, akinek élete példaértékű, mivel a Jódzsókunban található
intelmeket megvalósította, így megalkotván egy irányzatot…”(ISIKAVA 1938: 281)
28

A Jódzsókun sajátosságai között említi a káros vágyak elfojtását, valamint az egészség megóvását. Továbbá,

rávilágít arra is, hogy Ekiken a betegségek gyógyítása helyett, a betegségek megelőzésére helyezi a hangsúlyt,
mivel az egészség nem velünk született adottság. A Nihonnokjóikusiszó 日 本 教 育 思 想 (1979) című
tanulmánykötetben Ekiken gondolkodását a következőképpen jellemzi:
„…Az emberről alkotott

eszmerendszeren belül a leggyakrabban kiemelt

és összefoglalt

neveléselméletet [Ekiken] a módszertan megismerése és a szisztematikus leírás révén tudta bemutatni
egy egyedülálló íráson keresztül. Az emberek közötti egyenlőség eszméjét hirdette. Az ember
alaptermészetét jónak tekinti. Pontosan meghatározza, milyen elvárást kell támasztani az oktatással
szemben, ugyanis szerinte, az ember az oktatás által fejlődik. Ezen felül még tagadja az előre
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egészségnevelési aspektusból vizsgálták. NAKADZSIMA Rikizó 29 中島力造 (1858-1918),
NOSZE Szakae

30

能勢栄 (1852-1895), valamint TANPO Keizó

31

田甫桂三 (1940 -)

kutatásaik során gyereknevelési szempontokat vették alapul.
Továbbá, ugyanígy a második világháború előtti időszakból származó kutatások egy
jelentős

része

kifejezetten

Ekiken

és

az

angol

John

Locke

32

(1632-1704)

pedagógiaelméletének összehasonlításával foglalkoztak, mint például CUDZSI Szaizaburó 33
辻 幸 三 郎 (1888-1979), SZAVAJANAGI Maszataró

34

沢 柳 政 太 郎 (1865-1927),

KANECUKI Tadao 35 金築忠雄.
elrendeltség eszményét…”(AKIJAMA 1979: 127, 132)
29

Ekiken pedagógiai módszereit vizsgálja a Sakaitokuiku ojobi kjóka no kenkjú 社会徳育及教化の研究 című

tanulmányban (1914) különös tekintettel a leányok nevelésére, a ház körüli teendőktől, egészen az
erkölcsnevelésig, a történelmet, a számtant és az írásoktatást is beleértve. (NAKADZSIMA - ADACSI 1914:7886)
30

Kaibara Ekiken által megfogalmazott intelmeket vizsgálta, melyek kifejezetten a gyermekek testi és szellemi

fejlődésére vonatkoztak. Ennek a kutatásnak az eredményeit a Naigaikjóikusi 内 外 教 育 史 (1893) című
munkájában találjuk. Ebből a következőt olvashatjuk Ekikenről:
„…Az elemi és általános oktatás számára sok könyvet írt, hasznos véleményei voltak, és a nyugati
oktatási módszereknél nem rosszabb oktatás mellett érvelt […] igazi nagy mestere volt a
neveléstudománynak…” (NOSZE 1893: 205)
31

Az „ének” pedagógiai funkcióját, az „éneklés” fejlesztő hatásait vizsgálta (például a Kindai Nihon

Ongakukjóikusi 近代日本音楽教育史 (1980) című írásában). A Jódzsikjóiku 幼児教育 című írásában Ekikenről
a következőt állítja:
„[Ekiken] olyasvalaki, aki rávilágított a gyermeknevelés fontosságára”. (ÓBA 24/1 1989: 37)
32

John LOCKE (1632-1704); XVIII. századi angol filozófus, politikaelmélet-tudós. Fő műve Értekezés az

emberi értelemről. (KJE 1998)
33

Párhuzamot

húzott Ekiken és Locke tevékenysége között, mellyel kapcsolatos meglátásait a

Dainihonkjóikucúsi 大日本教育通史 (1933) című munkájában foglalta össze. Ebben a munkájában találjuk a
következő passzust is:
„…Ekiken, a Tokugava-éra pedagógusaként az, akire a leginkább oda kell figyelni, a gondolatvilágát
illetően azt látjuk, hogy érdekes módon szinte megegyezik az angol Locke-kal…”(CUDZSI 1933: 168)
Továbbá, még Ekikenről a következő véleménye olvashatjuk:
„…A Tokugava-éra neveléstudományi aktivistája…”(CUDZSI 1933: 131)
34

Vagakuni no Kjóiku 我国の教育 (1909) című tanulmányában a következőt állítja Ekikenről:
„…Japán Locke-ja…” (SZAVAJANAGI 1909: 50)

35

Ekiken és Locke munkásságát összehasonlító kutatást végzett ő is, melyről a John Locke to Kaibara Ekiken

tono Dzsidókjóikuron ジョン・ロックと貝原益軒との児童教育論 (1961) című esszében értekezik. ÓBA
(24/1 1989: 36) tőle a következőt idézi:
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A következőkben olyan kutatók nevét emelem ki, akik Ekiken tudományát orvosi és
eszmetörténeti szempontból vizsgálták meg. Ilyen például, ÓBA (1989:37) szerint, TANAKA
Cuneo36 田中恒男 (1949-), vagy MAEKAVA Mineo 37 前川峯雄 (1906-1981), OGURA
Manabu 小 倉

学 38 (1924-1990), NUKADA Minori 39 額 田 年 (1906-1992). Jelen

disszertáció szempontjából igen fontosnak tartom KUMITA Kacuo 汲 田 克 夫 (1931-)
kutatási eredményeit, melyekre én is több ízben támaszkodtam. Számomra lényeges
„…Edo-kori neokonfuciánus tudós, polihisztor, népnevelő, hazánk modern népoktatásának atyja, kinek
hozzáállása és praktikusságot nem megvető köznépiessége teszi őt egyedivé…”
36

Jelen disszertáció szempontjából azért fontos, mert kifejezetten a Jódzsókunt értékeli a Ningen to kenkó 人間

と健康 című írásában:
„…Ha meghalljuk a Jódzsókun nevet, akkor egyből a belső vágyakra történő odafigyelés, mint a jódzsóelmélet alapgondolata jut eszünkbe, mely nem is áll távol ettől, ha végső soron a morálközpontúságra
asszociálunk. Ő az, az ember, aki neokonfuciánus betegségtudattal rendelkezett…”(ÓBA 24/1 1989: 37)
37

A Tokjó Kjóiku Daigaku 東京教育大学 professzora volt, és elsősorban a test fejlődését befolyásoló kémiai

folyamat vizsgálatával foglalkozott - mélyreható kutatásokat végzett Kaibara Ekikennel kapcsolatban. ÓBA
(1989:36) szerint, Maekava az 1941-ben kiadott Ekiken szenszei no Jódzsósiszó 益軒先生の養生思想 (1973)
című esszéjében arra a kérdésre keresi a választ, hogy Kaibara Ekiken kiknek és miért is írhatta a művet.
Maekava úgy vélekedik, hogy Ekiken célja a Jódzsókunnal az volt, hogy saját maga által összegyűjtött értékes
tapasztalatokat mindenkinek, vagyis az Edo-kor összes társadalmi osztályában élőknek (szamuráj-földműveskézműves-kereskedő) továbbadja. Maekava a Jódzsókun tartalmát szisztematikusan elemzi, és hangsúlyt fektet
az egészségnevelés hátterében álló kóra (孝), vagyis a szülők iránti jámborságra, tiszteletre, hűségre. Továbbá,
azt állítja, hogy az emberi élet számára az egészségmegőrzés létfontosságú. ÓBA (24/1 1989: 36) Maekavától a
következő Ekikennel kapcsolatos mondatot ragadja ki az Ekiken szenszei no Jódzsó siszó 益軒先生の養生思想
(1941) című tanulmányból:
„…Több mint nyolcvanévnyi életnevelő tapasztalatot próbált meg az emberekkel megismertetni és
elérni azt, hogy kövessék azokat, arra törekedett, hogy minél több embert megmentsen…”
38

Úgy gondolja, hogy az „egészség” Ekiken megfogalmazásában a csi helyes, vagy helytelen működésével van

kapcsolatban. A csit többféle kategóriába sorolja, úgymint belső és külső csi. Ogura terminológiai szempontból
lényeges kulcsszavakat emel ki a Jódzsókunból, úgymint odafigyelés, tűrés, kitartás, tisztelet, óvatosság. (ÓBA
26/1 1991: 4). Ekikenről a következőt mondja a Jódzsókun no sintaikan 養 生 訓 の 身 体 観 (1962) című
értekezésben:
„…Valójában orvosként szabad és rugalmas hozzáállású Ekiken elhatárolódik a meghatározott
fogásoktól és módszerektől […] Az elmélet és a gyakorlat egységét feloldja, és ezért azt mondja, hogy
tanulmányozzuk az orvosi írásokat…”(ÓBA 24/1 1989: 36)
39

Legjelentősebb értekezése a Rekisikara mita Jódzsókun 歴史からみた養生訓 (1963), melyben találunk egy

olyan megjegyzést a Jódzsókunról, miszerint egészségügyi szempontból szisztematikusan felépített irodalmi mű,
mely igazi könyvsikernek számított a Tokugava rezsim alatt. (ÓBA 26/1 1991: 4)
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tanulmányában (KUMITA 1968) részletezi Kaibara Ekiken egészségről, életerőről (元気), a
velünk született életről alkotott nézetét (寿命観), valamint az emberi testről (身体)、a
betegségekről (病因観) alkotott sajátos képét, valamint a Jódzsókun és jódzsóron (養生論)
viszonyát. Továbbá, a Jódzsókunt kritikai magyarázatokkal látta el. KUMITA (1968) külön
kiemeli Ekiken azon megállapítását, miszerint a „hosszú élet” nem sorsszerűen velünk
született adottság, azt az egészségünk megőrzésével, a betegségek megelőzésével tarthatjuk
fenn. Továbbá, azt is kihangsúlyozza, minden ember rendelkezik ellenállóképességgel a külső
hatásokkal szemben, melyet már gyermekkortól kezdve nevelni, erősíteni kell. Ekiken hitt a
természetes öngyógyító erőben, ezért szorgalmazta a rendszeres egészséggondozást, és óva
intett a gyógyszerek helytelen és túlzott használatától. Ugyanakkor KUMITA (1968) Ekiken
hibásnak vélt gondolatait is tisztázza, ilyen például az, amely kifejezetten a „háladiszciplínán” nyugvó élet és a test iránti tisztelet fontosságát hirdeti. Ekiken magyarázata
szerint ennek fenntartása megköveteli a rendszeres egészséggondozást, és ennek érdekében
kell betartani a szüleink és uralkodónk iránti tiszteletet, a bennünk rejlő egyént és a testet
keretek közé szorítani, és annak túlzott szabadságát korlátozni. 40 Érdekes megállapítást
találunk továbbá ugyanebben a tanulmányban, miszerint, a Jódzsókunt a sok pozitív értékelés
mellett negatív kritikákkal is illették.41
Azt a megállapításomat, miszerint Kaibara Ekiken az edo-kori japán orvostudományon
belül kibontakozó sajátos „japanizációs” fejlődési folyamatnak egyik fontos szereplője, a vele
vérrokonságban lévő, egykor a Kjúsúi Egyetem orvosi karán bakteriológusként dolgozó
KAIBARA Morikazu 42 貝原守一 (1911 -) megállapításai is megerősítik 43 . Kutatásaiban

40

KUMITA ezzel kapcsolatban a következőt mondja:
„…[Ekiken] A test privát tulajdonlását elutasítja, az élet és a test iránt érzett tiszteletet hangoztatja,
azonban mivel annak alapja a helyes követendő út, ezért világosan megfogalmazza az egész élettáplálás
iránti elkötelezettség és tisztelet felé irányuló ragaszkodás fogalmát. Továbbá, a szüleink, illetve az
uralkodó iránti „test-alárendeltség” létezését is kimondja, amely arra kényszeríti az embert, hogy
elutasítsa a test saját tulajdonlását és annak szabadságát, ezért van az, hogy [Ekiken] folyamatosan a
mértékletesség fontosságát hangoztatja...” (ÓBA 24/1 1989: 37)

41

Ilyen például FUDZSIKAVA Jútól 富士川游 (1865-1940) származó kijelentés, amely a következőképpen

hangzik:
„…A Jódzsókun nem több mint a Nán Jing 難経 és Qiān Jīn Fāngban 千金方 található magyarázatok
összekovácsolása, mely nem lépi át a zen gyakorlatok határait…” (FUDZSIKAVA 1904: 494)
42

Egyik legjelentősebb írása a Szaikin no rekisi 細菌の歴史(1943)

43

Erre példa lehet a következő állítása is:
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elsősorban Kaibara Ekikent és írásait természettudományos megközelítéssel vizsgálta,
valamint az ő nevéhez fűződik több kiegészítő kommentár készítése is, melyet a Kaibara
Ekiken Jódzsókun 貝原益軒養生訓 Dzsunsindó 惇信堂 által 1943-as kiadásban találunk.44
A Jódzsókun feldolgozása szempontjából igen fontosnak találtam az orvos-biológus SZUGI
Jaszuszaburó

45

杉靖三郎 (1906-2002) és MACUDA Micsio

46

松田道雄 (1908-1998)

„…Abban a korban, amikor a nyugati orvoslás, éppen hogy csak megvetette a lábát Japánban, ritka volt
az olyan írás, mint a Jódzsókun, amely a realitásnak megfelelő tudományos gondolatok alapján
született…” (KUMITA 1968: 876)
44

KAIBARA Morikazu ebben a tanulmányában azt állítja, hogy a Jódzsókun általánosságban a japán

egészségelmélet sajátos jegyeit viseli, mely során Ekiken mind a fizikai egészségmegőrzésre, mind pedig a
szellemi nevelésre is lényeges hangsúlyt fordít. KAIBARA Morikazu ÓBA (1989:36) által kiemelt véleménye
Ekikenről a következőképpen szól:
„…Japánban kiemelkedő tudós, egy különleges polihisztor, aki Japánban a legkorábbi időkben
természettudósként a japán természettudomány világában óriási mennyiségű eredményt hagyott, de
nemcsak a japán tudományokra volt nagy hatással, hanem a társadalomra is, és mély bepillantást nyert
széles körben, gazdag ítélőképességgel rendelkezett, miközben mindvégig kritikus és szkeptikus volt,
addig sosem ragaszkodott egyes gondolatokhoz és képes volt haláláig folyamatosan fejlődni…”
45

SZUGI (1981) tanulmányában a Jódzsókunt a következőképpen értékeli:
„…Ahogy most eljött a lehetőség, hogy ismét kezembe vegyem a Jódzsókunt, egyre inkább úgy érzem,
hogy ez egy igazán remek írás. Sőt, az egészséges és hosszú élet kapcsán megjegyezném, hogy a
modern orvostudománynak - vagyis az ez idáig baktériumközpontú orvoslásnak – nem lehet semmiféle
elvárása, mivel azok többségében inkább ellentétes hatásokat idéztek elő. Miután a modern
orvostudomány fényt derített a neurohormonok kölcsönhatásaira, a lélek és a test egymásra gyakorolt
hatásaira, így sikerült megérteni azt, hogy mennyire fontos az egészség és a hosszú élet
(egészségmegőrzés) érdekében a lélek, a test kiegyensúlyozottsága és különösképpen a szellemi
stabilitás. Itt fontos megjegyezni azt, hogy a Jódzsókunban sok olyan dolog van, amivel különösen a
jelen orvoslásnak foglalkoznia kéne…” (SZUGI 1981: 134)
Továbbá,
„…A Jódzsókun, konfuciánus bőrbe bújva, az úgynevezett mentális gyógyítást és a természetes
gyógymódokat magába foglaló egészséges hosszú élet útját a régi ko-ihó irányzat módszereivel
összevetve mutatja be…”(SZUGI 1981: 135)

46

Kaibara Ekiken Nihon no meicso 14. 貝原益軒 日本の名著 14. (1969) című tanulmányában azt állítja, hogy

ha Ekiken által meghatározott módon hajtjuk végre az öngyógyító módokat, akkor képesek leszünk arra is, hogy
kiegyensúlyozott, hosszú életet éljünk meg:
„…Ő az, aki a szamurájok közül elsőként próbálta az átlagemberekkel megismertetni a neokonfuciánus
tanokat. Nem tartozott semmilyen tudóscsoporthoz. Időskorában elégedett és boldog volt, valamint
magas társadalmi elismertségnek örvendett. Jól ismerte az orvosságokat és a nem természetesnek
számító gyógymódokat, aki egy igazán céltudatos idősember képét mutatta…” (MACUDA 1969: 10)
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kutatási eredményeit is.
További orvostörténeti kutatásokban is találunk olyan tanulmányokat, melyek Kaibara
Ekiken tevékenységével, munkásságával foglalkoznak. Ilyen például, FUDZSIKAVA Jú 47
富士川游 (1865-1940), orvoslástörténet-kutató, FUDZSINAMI Góicsi 48 藤波剛一 (18801942) japán radiológus, és higiéniatörténet-kutató49 és HATTORI Tosiró 50 服部敏良 (19061992), akinek a kutatási eredményeire több ízben is támaszkodtam.
Mivel Ekiken a Jódzsókunban hangsúlyt helyez a testmozgás és fizikai munkavégzés
„élettápláló” hatásaira, így nem csoda, ha találunk olyan kutatásokat, melyek testneveléselméleti aspektusból közelítik meg Ekiken munkásságát. Ilyen például, SINODA Motojuki 51
篠田基行 (1935 -), MIZUNO Tadafumi 52 水野忠文 (1916 -), IVAHASI Dzsunszei 岩橋
遵成 (1883-1933).
Úgy vélem, a pedagógiaelméleti kutatásokon kívül az eszmetörténeti kutatások
foglalkoznak a leginkább Ekiken munkásságával, valamint filozófiarendszerével. Azonban ezt
a területet kevésbé szándékozom érinteni, mivel jelen disszertáció szempontjából kisebb
jelentőséggel bírnak. Azonban főleg ÓBA tanulmányára támaszkodva próbálom a teljesség
igénye nélkül egy csokorba gyűjteni azokat a főbb kutatókat, akik ebbe kategóriába tartoznak.
Ilyen például, HIRAHARA Hokudó 平原北堂, KINUGASZA Jaszuki 衣笠安喜 (19302001), ABE Josio 阿部吉雄 (1905-1978), CUDA Szókicsi
47

53

津田左右吉 (1873-1961),

A sok negatív bírálattal szemben egy pozitív kritikát is kiemelnék tőle:
„…Közvetlenül vizsgált egyes növényeket és állatokat, ezzel megteremtette hazánk farmakobotanikai
alapjait…”(FUDZSIKAVA 1942: 335)

48

FUDZSINAMI Góicsi. 1942. Nihoneiszeisi, Tokyo, Nissinsoin

49

Nihoneiszeisi 日本衛生史 (1942) című írásában is találunk egy megjegyzést, miszerint FUDZSIKAVA, mint

orvostörténet-kutató a Jódzsókunról a következőket állítja:
„…Kaibara Ekiken Jódzsókun című írása az élettáplálás lényegét és az Edo-korban addig ismert
egészségmegőrző praktikákat tartalmazza, mely így a leginkább figyelemre méltó remek írásnak számít.
Ezt követően sok ilyen egészségnevelő írás született, azonban mivel ez [Jódzsókun] számít a legjobb
írásnak, így az utána következő élettáplálásról szóló munkákat ennek [a Jódzsókunnak] a további
változatainak tekinthetjük…”49
50

Kutatásai során tisztázta az Edo-kori orvosok és konfuciánus gyógyítók helyét a társadalomban. (HATTORI

1978)
51

ÓBA (24/1 1989: 37) által említett írása a Taiikusiszósi 体育思想史 (1942).

52

ÓBA (24/1 1989: 37) által említett írása aTaiikusigaiszecu - Szeijó Nihon 体育史概説―西洋・日本 (1966)

53

Ekikenről a következőt állítása Banzan-Ekiken 蕃山・益軒 (1940) című művében:
„…Annak ellenére, hogy a neokonfucianizmus elhivatott követője volt, [a csillapíthatatlan
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ARAKI Kengo54 荒木見吾 (1917 -), INOUE Tadasi 55井上忠 (1926 -), MAEDA Kazujosi
56

前田一良(1907-1978), valamint külön ki kell emelni MARUJAMA Maszao 丸山真男

(1914-1996)57 és MINAMOTO Rjóen 58 源了圓 (1920 -) nevét.
ÓBA

(24/1

1989:

37)

tanulmányában

azokról

is

említést

tesz,

akik

természettudományi szempontból vizsgálták Ekikent. Ilyen például JOSIDA Micukuni 吉田
光 邦

(1921-1991), aki az edo-kori természettudósok életéről, munkásságáról és

természettudományos tevékenységeikről - ezen belül Kaibara Ekikenről - értekezik az Edo no
Kagakusatacsi 江戸の科学者たち (1995) című munkájában.

természettudomány iránti tudásvágya miatt], a tudománytörténet is nagymértékben érdekelte…”
(CUDA 1940: 23)
54

Főleg Zhū Xīvel kapcsolatban végzett kutatásokat. Ekikenről a következőt állította meg a Nihon Siszó Taikei

Vol.34 - Kaibara Ekiken-Murokjúszó 日本思想大系 34. 貝原益軒・室鳩巣 című tanulmánykötetben:
„…Miközben [Ekiken] neokonfuciánus tudós volt, kételyei voltak a neokonfuciánus tanokkal
szemben…”(ARAKI 1970: 467)
55

Kaibara Ekiken 貝 原 益 軒 (1963) című kötetben a Jódzsókunban végigvonuló gondolatrendszerről a

következőket állítja:
„…Jelen íráson végigvonuló gondolat, miszerint az ember születéskor az Ég és a Föld életerejét kapja
meg, mivel megszerzi ezzel az élet alapját, ezért törekedni kell arra, hogy a csi ki tudjon teljesedni és
meg kell akadályozni, hogy meggyengüljön. Ez szinte az összes kínai yǎngshēngről készült írás
magyarázatában megtalálható…” (INOUE 1963: 296）
56

Ekiken hozzáállásáról a következőt állítja:
„…Természettudományos és gyakorlati kutatásokban való elmélyülés révén végül bírálni kezdte a
neokonfuciánus tanokat…”(ÓBA 24/1 1989: 37)

57

ÓBA (1989:43) szerint, Marujama a Nihonszeidzsi Siszósikenkjú 日 本 政 治 思 想 史 研 究 (1951) című

munkájában Kaibara Ekikent a konfuciánus eszmetörténeten belül a „Zhū Xī tanait tagadó, és a Kogakuirányzatát követők” kategóriába sorolja.
„…Ő [Ekiken] az, az ember, aki a Szorai-iskola révén kibontakozó neokonfuciánus alapreformok, más
néven Zhū Xī tanainak értelmezésének hajnalán abszolút ott volt…”(ÓBA 24/1 1989: 37)
Az előbbiekben említett írással megegyező című MARUJAMA (1983:64) tanulmányban azt olvashatjuk, hogy
Ekiken azt az ideológiát hirdette, amely kimondta, hogy nem lehet különválasztani a qìt (気) és a lǐt (理). Ezen a
ponton egyezést találunk a Míng kori Luó Qīnshùn elméletével. Ekiken ebből a felfogásból indult ki, majd jutott
el a qì-monista elvig, mely tekintetében ugyanazt az (a lǐ önálló szubsztanciáját tagadó) filozófiát követi, melyet
Itó Dzsinszai is hirdetett.
58

Szerinte, Ekiken tudománya a Zhū Xī tanait ötvözi a tapasztalati tudományokkal, ezzel előkészítve egy olyan

új egyedi irányzat létrejöttét, amely addig nem létezett az eredeti kínai eszmerendszerben. (ÓBA 24/1 1989: 43)
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Úgy gondolom, hogy ÓBA Sigemi (24/1 1989, 25/1 1990, 26/1 1991, 27/1 1992)
munkájának és kutatásom eredményeinek köszönhetően be tudtam mutatni azokat a
legjelentősebb japán kutatásokat, amelyek Ekikennel és munkásságával kapcsolatosan
születtek. Úgy vélem, hogy jelen disszertáció kutatási irányvonala a leginkább KUMITA-,
SZUGI- és MACUDA-féle megközelítéshez tartozik, mivel mindegyikről elmondható, hogy
hasonló aspektusból vizsgálja Ekiken gondolatvilágát. Úgy gondolom, a Jódzsókun filológiai
elemzése során sikerült megállapítanom azt, hogy Ekiken munkássága hozzájárult az edo-kori
japán természettudomány „japanizálódási” folyamatához, és azon belül is fontos szerepet
játszott az önálló japán gyógyászat fejlődésében. Erre a következő fejezetekben térek ki
részletesebben.
Európai és amerikai kutatások
Ekiken tudományát nemcsak japán, hanem európai és amerikai tudósok is
tanulmányozták és jelenleg is világszerte sokan foglalkoznak vele. Ezek közül a legkorábbi
tudós, Philipp Franz von SIEBOLD (1796-1866) nevét kell mindenképp megemlítenem, aki
német természettudós volt, hosszú időn át folytatott növénytani kutatásokat Japánban. Kaibara
Ekikent a „japán Arisztotelész” jelzővel illette 59 . Őt követően a XIX. század egyik
legjelentősebb japanológusa, Basil Hall CHAMBERLAIN

60

(1850-1935) neve azért

lényeges, mert jelentős fordításokat készített Fukuzava Jukicsi 福 沢 諭 吉 (1835-1901)
munkáiból, melyek érintették Kaibara Ekikent.61 Továbbá, ÓBA (24/1 1989: 38) megemlíti
tanulmányában William James DURANT
59
60

62

(1885-1981), Herbert PASSIN 63 és Ronald

TUCKER 2007: 68; BOWERS - MACY 1970: 91-173
ATokiói Császári Egyetem professzora volt, aki rengeteg haikut fordított angol nyelvre, ainu és rjúkjú-i

nyelveket kutatta, és ő volt a legelső, aki lefordította angol nyelvre a Kodzsikit. (DJS 1998)
61

Ilyen például Fukuzava Jukicsi 1899-ben kiadott Onna Daigaku Hjóron – Sin Onnadaigaku 女大学評論・新

女大学 című munkája, melyben Fukuzava Ekiken Onna Daigaku című írását vizsgálja és kritikákkal illeti.
62

Szekai no rekisi 世界の歴史 (1967) című könyvében Ekikenről az írja, hogy „tapasztalati filozófus”, vagy

„alázatos lélekkel megáldott”.
63

Herber Passin főleg pedagógaielméleti kutatásokat végzett, egyik leghíresebb tanulmánya a Society and

Education in Japan (1983). ÓBA (24/1 1989: 38) Passintól a következőt idézi:
„…Ekiken nemcsak a tudomány, a művészet, illetve a természettudományok terén végzett
tanulmányok, hanem azon a területen is aktív volt, amit mi társadalmi nevelésnek hívunk, vagyis
nemcsak a köznép, hanem a gyermekek és a nők számára is írt közérthetően a morálról […] kandzsival
kevert japán nyelven írt, mely a neokonfuciánus tudósok által használt kanbun formához képest
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Philip DORE64 (1925 -) nevét, akik mellé ide sorolnám az amerikai Kaibara Ekiken-kutató,
Mary Evelyn TUCKER65 (1959 -) nevét is. Tucker mélyreható kutatásokat végzett a csifilozófiával, neokonfuciánus tanokkal és Kaibara Ekiken gondolkodásával kapcsolatban. Jelen
dolgozatban Ekiken Zhū Xī tanait érintő fejezetben TUCKER (2007) magyarázataira
támaszkodom, mivel nemcsak bemutatja a neokonfuciánus filozófiát, hanem azon belül külön
részletezi a kínai és japán neokonfucianizmust, azok elterjedését, további fejlődését, abból
kialakult sajátosságokat, és részletesen kitér Ekiken neokonfuciánus gondolkodására. Ezen
felül megemlíteném Donald Lawrence KEENE66 (1922-) és Carol June KLINE 67nevét is.
Az európai kutatók közül elsősorban a német japanológusok munkásságát emelném ki.
könnyebben érthető…” (ÓBA 24/1 1989: 38)
64

Dore kutatásai Passinhoz hasonlóan pedagógiaelmélettel foglalkoznak, legjelentősebb munkája az Education

in Tokugawa, Japan (1965), Education in the Edo Period (1996). ÓBA (24/1 1989: 38) az utóbbi tanulmányból
a következőket idézi Ekikennel kapcsolatosan:
„…Ekiken írása a tudománnyal szembeni afféle hozzáállásának - miszerint bárkiből lehet bölcsember logikai alapjait a legszisztematikusabban foglalja össze. Ugyanis Ekiken azt állítja, hogy a tudomány a
bölcsemberré válás útja…”
65

Mary Evelyn Tucker vendégprofesszor a Yale Egyetemen (Társadalomtudományi és Politológiai szakon),

valamint a Környezetvédelmi és Erdészeti tudományok karon. (Institution for Social and Public Policy, Yale
School of Forestry and Environmental Studies). Kutatói tevékenységet folytat a Harvard-Yenching Institute és a
Reischauer Institute japán tanulmányok szakán. Főbb kutatási területe a kínai és japán vallások; konfucianizmus,
buddhizmus, továbbá, a vallás és ökológia, valamint a kozmológia és ökológia kapcsolata stb. Jelenleg a
Harvard-Yenching Institute and the Reischauer Institue at Harvard Kutatási Társaság tagja. Továbbá, az Interfaith
Partnership for the Environment, a United Nations Environment Programme (UNEP), valamint International
Earth Charter Drafting Committee tagja. Főbb írásai: Worldly Wonder: Religions Enter Their Ecological Phase
(Open Court Press, 2003), Moral and Spiritual Cultivation in Japanese Neo-Confucianism (SUNY 1989),
Worldviews and Ecology (Orbis, 1994), Buddhism and Ecology (Harvard, 1997), Confucianism and Ecology
(Harvard, 1998), Hinduism and Ecology (Harvard, 2000), When Worlds Converge (Open Court, 2002), Tu
Weiminggel együtt Confucian Spirituality (Crossroad, 2003, 2004).
66

Amerikai japanológus, tudós, tanár, író, aki japán irodalmi és kulturális műveket fordít. Jelenleg a Columbia

Egyetem japán irodalom tanszékén professzor, immáron már ötven éve tanít. Keene angol nyelvű publikációi
japán irodalom és kultúra témáját ölelik fel (25-féle kiadvány), a klasszikus és a modern japán irodalomból
meglehetősen sok fordítása és közel harminc japán nyelvű publikációja jelent meg. Jelen disszertáció
szempontjából érintett publikációja: Donald Lawrence KEENE. 1976. World Within Walls: Japanese Literature
of the Pre-Modern Era, 1600-1867, New York, Henry Holt & Co.
67

Columbia Egyetemen végzett 1970-ben, aki egyetemi szakdolgozatát Kaibara Ekiken Godzsókun 五常訓 című

írásából írta:
Carol June KLINE. 1970. „Early Tokugawa education and ethics: an annotated translation of "The general
introduction" to The five constants, by Kaibara Ekken”. M.A. Thesis. Columbia University.
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Ilyen például, Rudolf A. LANGE

68

(1850-1933), Olaf GRAF

69

(1942-), Klaus

KRACHT70, Markus RÜTTERMANN71 (1965 -), Christian DUNKEL72 .
Legvégül

HARANGI

László

(1929

-)

Wlassics

Gyula-díjas

magyar

művelődéskutatót, szociológust említeném, aki a pedagógiaelméleti tanulmányában méltatja
Ekiken munkásságát.73
68

Klasszikus filológiát, német nyelvet és irodalmat tanult, majd nyelvtanár volt a Tokiói Egyetemen. Az elsők

közt volt, aki hatékony japán nyelvű gyakorlófüzeteket (1890, 1896) és átfogó kandzsi-szótárat (1913) állított
össze, Ekiken Onna Daigaku 女 大 学 című írásának fordításával és elemzésével is foglalkozott, melynek
eredményeit a Das Onna Daigaku (1898) című munkájában olvashatjuk:
Rudolf A. LANGE. 1869. Das Onna daigaku (über die Stellung der Frau in Japan zur Feudal-Zeit) - Kinsei
shiryaku. Geschichte Japans seit, v. R. L. u. T. Senga. Berlin, 1898-99.
69

Kimerítő kutatásokat végzett Kaibara Ekiken életét, munkásságát, ideológiáját illetően, doktori disszertációját

a Taigiroku 大疑録 című művel kapcsolatban írta:
Olaf GRAF. 1941. „Kaibara Ekiken’s Daigiroku”. PHD Thesis. Leiden.
Ezen felül többféle Ekikennel kapcsolatos kutatásban is részt vett, és több fordítás is fűződik nevéhez:
Olaf GRAF. 1942. Kaibara Ekiken: Ein Beitrag zur japanischen Geistes-geschichte des 17. Jahrhunderts und
zur Chinesischen Sung-Philosophie. Leiden, E. J. Brill.
70

A japán eszmetörténeti kutatásai révén vált elismertté, egyik legátfogóbb munkájában:

Klaus KRACHT 2000. Japanese Thought in the Tokugawa Era: A Bibliography of Western-language Materials,
Otto Harrassowitz Verlag. Ebben katalogizálja a jelentősebb európai megjelenésű munkákat, valamint
fordításokat, továbbá a japán vallásfilozófia és ideológiairendszert részletezi Geistesgeschichte der Frühmoderne
című cikkében, melyet az ő és Markus RÜTTERMANN által szerkesztett Grundriß der Japanologie című
kötetben (Klaus KRACHT - Markus RÜTTERMANN. 2001. Grundriß der Japanologie, Otto Harrassowitz
Verlag, 149-189) találunk.
71

Jelenleg a Berlini Humboldt Egyetem professzora, fő kutatási területe a középkori japán társadalom- és

kultúrtörténet, valamint paleográfia. Jelenleg a középkori és kora újkori Japánban használt levélírási etikett
területén végez kutatásokat. Ennek kapcsán fontos kiemelni azt az publikációját, amelyben Ekiken levélírás
etikettel foglalkozó írását, a Sorei kukecut 書礼口訣 vizsgálja:
Markus RÜTTERMANN. 2011. Schreib-Riten shorei 書礼. Untersuchungen zur Geschichte der japanischen
Briefetikette. Band 1: Theorie und Überlieferung, Band 2: Rhetorik, Band 3: Nonverbalität und Intermedialität,
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag XXXXVIII. 1693 S. Izumi 14.1-3.
72

Kutatási témája a japán teakultúra és a tea története, valamint az 1868 előtti időszak könyvnyomtatásai. Főbb

értekezése ebben a témában:
Christian DUNKEL. 2005. Kaibara Ekikens "Tee-Riten" (Charei, 1699). Übersetzung und Kommentar",
Japonica Humboldtiana 9. 19-54.). Ebben Kaibara Ekiken Kakun 家訓 című írásában található csarei 茶礼 című
fejezetének fordítását és magyarázatát találjuk.
73

Harangi László említést tesz Kaibara Ekikenről a Bevezetés a japán egész életen át tartó tanulásba című

esszéjében, amelyben a következő sorokat találjuk:
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Fordítások
Végezetül az eddig kiadott Kaibara Ekiken művek fordításait az alábbi táblázatban
foglaltam össze, mely nem végleges, folyamatosan bővül.
A mű eredeti címe

A fordított változat címe

Fordító, szerző neve

Nyelv

(első kiadás dátuma)

Kiadás
éve

書礼口訣 (三礼口訣)

Schreibregularien

Shorei kuketsu (Sanrei

(teljes fordítás)

német

1998

angol

1989

KOIKE Kenji

német

1939

Olaf GRAF

német

1942

Olaf GRAF

német

1942

Markus
RÜTTERMANN

kuketsu) (1700)
大和俗訓

Precepts for Daily Life in Japan

Yamato zokkun (1708)

(részleges fordítás)

女大学

Onna Daigaku

Onna daigaku (1729)

(teljes fordítás)

大疑録

Bericht über große Zweifel

Daigiroku (1714)

(teljes fordítás)

慎思録

Niederschrift ehrfürchtiger

Shinshiroku (1714)

Gedanken

Mary Evelyn
TUCKER

(részleges fordítás)

„…Chu Hszi követői közül a kor egyik legkiemelkedőbb nevelésteoretikusa Kaibara Ekken volt, aki„A
megelégedettség útja” című munkájában foglalta össze nézeteit a tanulásról, 1652-ben. Kaibara Ekken,
irodalmi és tudományos munkásságán túlmenően, maradandót alkotott a felnőttoktatásban is, mert nagy
számmal jelentetett meg tanulási tanácsokat tartalmazó írásokat az egyszerű emberek számára.
Közérthetően és világosan, eltérően a többi konfuciánus tudományos írásoktól, amelyeket gyakran
teletűzdeltek kínai eredetű szavakkal. Szerinte a tanulásnak két aspektusa van, az ismeret és a
cselekvésre alapozott gyakorlat. A tanulás hasonlatos a szemhez és a testhez, a testhez, amelynek két
lába van. Hiába tiszta azonban a látásunk, ha nem tudunk menni, mert a lábunk megbénult, és hiába erős
a lábunk, ha vakok vagyunk, mert a járásunk nehézkes. Tudni és nem cselekedni olyan, mintha látnánk
az utat, de a lábunk megtagadná, hogy menjünk rajta. A tudás fontosabbnak látszik, mint a cselekvés, állapítja meg Kaibara Ekken -, de a cselekvés nélküli tudás haszontalan. Majd így folytatja: „Hogy előre
haladjunk a tanulásban, és az beváltsa hozzáfűzött reményeinket, széles körűen kell ismereteket
szereznünk, percenként kell kérdeznünk, elmélyülten kell gondolkodnunk, és meggondoltan
cselekednünk. A Tokugawa dinasztia idején, a művészetek, kézművesség, a hitélet, valamint a
magasabb rendű művelődés hívei már egy olyan elméletet vallottak magukénak, amely az egész életen
át tartó tanulás eszméjére emlékeztet, és úgy gondolták, hogy a tudományos, művészeti, szellemi és
intellektuális önfejlesztésnek egész életen át tartó folyamatnak kell lennie.” (HARANGI 2010: 1-2)
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武訓

Unterweisung über das

Bu kun (1714)

Militärwesen

Olaf GRAF

német

1942

Werken T. TSUJI

német

1904

KUNIHIRO Masao

angol

1974

William Scott

angol

2008

német

2010

(teljes fordítás)
君子訓

Ein japanischer Fürstenspiegel

Kunshi kun (1703)
養生訓

Yojokun

Yojokun (1713)

(teljes fordítás)

養生訓

Yojokun: Life Lessons from a

Yojokun (1713)

Samurai: Kaibara Ekiken

WILSON

(részleges fordítás)
養生訓

Regeln zur Lebenspflege

Yojokun (1713)

(Yojokun)

Andreas NIEHAUS
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III. Ekiken élete, munkássága és gondolkodása
III.1 Ekiken élete
Kaibara Ekiken 1630-ban született a Csikuzen-tartománybeli 筑 前 (mai Fukuoka
prefektúra) Fukuoka várában Kaibara Acunobu 貝原篤信 néven. Édesapja, Kaibara Kanszai
貝原寛斎 (1597-1666) a Kuroda-han 黒田藩 szamurája volt, de Ekiken születését követően
rónin 浪人, vagyis gazdátlan szamuráj lett, így kikerülvén a vár falain kívülre, a család
Hakata

74

városába költözött. Kanszai ekkor úgy döntött, hogy a család megélhetése

szempontjából gyógyítást, magántanításokat vállal és gyógyfüveket árul. Közben amikor
Ekiken ötéves lett, elvesztette édesanyját, és testvéreivel együtt nevelőszülőkhöz került.
Amikor Ekiken betöltötte a tízedik életévét, a nála nyolc évvel idősebb bátyjával, Kaibara
Szonszai-jal 貝原存斎 (1622-1696) maradt, aki a han parancsára Kjótoban orvoslást kezdett
tanulni. Ekiken általa ismerte meg legelőször a buddhista és konfuciánus tanokat, de ekkor
már Nakae Tódzsu 中江藤樹 (1608-1648) szemléletrendszere és a Wáng Yángmíng-irányzat
王陽明 is kezdett kibontakozni.
Ekiken tizennégy éves volt, amikor édesapja, Kanszai bevezette őt az orvostudomány
rejtelmeibe, számtalan orvosi írással ismertette meg, úgymint Yī Xué Zhēng Chuán 医学正伝
(1515), a Yī Fāng Xuăn Yāo 医方選要 (1545), Wàn Bìng Huí Chūn 万病回春 (1578) stb.
Elmondhatjuk, hogy így a fiatal Ekiken már élete korai szakaszában bepillantást nyerhetett az
orvosságok világába. (Itt fontos megemlítenem azt, hogy ezek a klasszikusok megjelennek a
Jódzsókunban is). Ekiken a család több tagjától is tanult, így például Szonszaitól is, aki
ugyanebben az évben tért haza Kiotóból. HATTORI (1978) szerint, annak ellenére, hogy
Ekiken komoly orvosi tudásra tett szert, eredetileg nem szándékozott orvosi pályára menni.
Tizenkilenc éves volt, amikor a han felkérésére elvállalta az úgynevezett onandokata 75
tisztséget. Azt követően, Ekiken Edoba és Nagaszakiba ment tudását tovább gyarapítani,
azonban ekkor elkapott egy szembetegséget, mely arra kényszerítette őt, hogy egy rövid időre
letegye a könyveket. Ezután egy gyulladás továbbnehezítette életét, mely során orvosi
ellátásra szorult, mivel már az öngyógyítás nem volt elég hatásos. Ekiken huszonöt éves volt,
74

Hakata 博多; Kikötő Észak-Kjúsún, ma már teljesen összenőtt Fukuokával. (KJE 1998)

75

御納戸方; japán olvasata onandokata; Edo-kori tisztség, feladata az volt, hogy kezelje a sógun daimjóktól és

hakamotoktól kapott arany és ezüst pénzét, valamint az egyéb ingóságokat. (DJR 2006)
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amikor a han haragját kivívva rónin lett egy rövidebb időre, azaz a gazdátlan szamurájok
sorsára került. Ekkor döntött úgy, hogy Edoba megy tanulni. Feltételezhető, hogy ez az
elhatározás sokkal mélyebb, családi gyökerekből fakadt. Az útvonal során először hajóval
Oszakába ment, ahonnan Narán és Kiotón keresztül jutott el Edoba. Ott aztán nevét
Dzsúszaira 柔斎 változtatta, és orvoslással kezdett foglalkozni. HATTORI (1978:70) szerint,
ezzel próbálta a megélhetését biztosítani Edoban. Ekiken meglátogatta Edoban Hajasi Gahót
林 鵞 峰

76

(1618-1680), akitől konfuciánus tanokat tanult. Eközben elmélyedt a

gyógynövények, orvosságok tanulmányozásában is, japánul az úgynevezett honzógakuban 本
草学, azaz farmakobotanikában. Ekiken huszonhét évesen 1657-ben elnyerte a han, vagyis a
tartomány tanulmányi ösztöndíját, melynek köszönhetően közel hét éven át tanulmányozhatta
a konfuciánus tanításokat Kiotóban. A kiotói tartózkodása alatt találkozott Macunaga
Szekigoval 松永尺五77 (1592-1657), Jamazaki Anszai-al 山崎闇斎78 (1619-1682), Kinosita
Dzsun’annal 木下順庵79 (1619-1682), akiknek köszönhetően tovább bővíthette tudását.
Elmondhatjuk, hogy ez az időszak volt az a fordulópont, mely során kezdett el
76

林鵞峰 (1618-1680); Hajasi Gahó; Hajasi Razan fia, aki apjához hasonlóan szintén konfuciánus tudós volt.

(KJE 1998)
77

松 永 尺 五 (1592-1657); Macunaga Szekigo; Neokonfuciánus tudós, aki Kjótoban született, élt és

munkálkodott. Fudzsivara Szeika tanítványa volt, és a „Négy Nagy” közé tartozott, Hajasi Razan 林羅山, Naba
Kasso 那波活所 és Hori Kjóan 堀杏庵 mellett. (KJE 1998)
78

山崎闇斎 (1618-1682); Jamazaki Anszai 1618-ban Kjótóban látta meg a napvilágot. Eredeti neve Kaemon 嘉

右衛門 volt. Kjótóban Zhū Xī tanainak és a sintónak tanulmányozásával foglalkozott. Gyermekként Mjósin
templomba 妙心寺 került, majd Toszában lévő Kjúkó-templomnál 吸江寺 szolgált és Sónan Szóke 湘南宗化
(1586-1637) tanítványa volt. 1642-ben hivatalosan is konfuciánus tudósként folytatta pályafutását. 1665-ben
Aizu-han tartományúránál szolgált, ahol templomok és szentélyek igazgatásával foglalkozott, a sintót is
behatóbban tanulmányozta. Anszai tevékenységét a sintó és a konfuciánus tanok összekovácsolása jellemzi, ezt
az irányzatot később Anszaigakunak 闇斎学 nevezik. Anszai a Szuika Sintó 垂加神道 létrehozója volt. Ezt az
irányzatot Kimonnak 崎門 is nevezték, amely aztán következő időkben a császár iránti tiszteletet fontosnak tartó
törekvésekre hatalmas hatással lesz. Legjelentősebb írása a Szuikabunsú 垂加文集 (1725). (NJD 2001, KJE
1998)
79

木下順庵 (1621-1699); Kinosita Dzsun’an 1621-ben született Kiotóban. Konfuciánus tanokat Macunaga

Szekigotól tanult. Egy rövid időre Edoba kerül, de aztán Kaga-Kanazava hanban szolgál. 1682-ben a bakufu
konfuciánus hivatalnokaként tevékenykedik. Konfuciánus tanok és a Kogaku lelkes követője, kinek tanítványai
közül meg kell említeni Arai Hakuszeki és Muro Kjúszó nevét. Főbb írása a Kinribunsú 錦里文集, Kjószeiszenszei-ikó 恭靖先生遺稿. (KJE 1998, ANRD 1994)
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komolyabban foglalkozni a konfucianizmussal. Ebben a periódusban széles érdeklődés övezte
Zhū Xī tanait, egyszerre virágzott a japán Wáng Yángmíng-irányzat, Szorai iskolája és a
Horikava-iskola tanításai. ÓBA (1989:43) a következőt mondja Ekikenről:
„Ekiken abban az igen színes világban élte gyermekkorát, ahol rengeteg tudományág és nézet
keveredett, fonódott össze, ezek mind lehetővé tették azt, hogy különlegesen nagy tudós váljék belőle.
Később az ideológiai káoszban Ekiken nem tűnt el, hanem képes volt megtartani saját nézeteit, azokat
továbbfejleszteni, és amellett tudta csiszolni tudását különféle tudományágakban Arisztotelészt is
túlszárnyalva.”

Ekiken huszonkilenc évesen ismerte meg az akkor negyvenhárom éves Mukai Gensót
向井元升 80 (1609-1677), akihez egyes vélemények szerint 81 , különösen őszinte barátság
fűzte. Az életrajzi adatokból kiderült, hogy nemcsak érdeklődési körük egyezett meg, hanem
előfordult olyan eset is, amikor Mukai kezelte Ekiken betegségét (urolithiasis). Ekiken a
következő években még olyan személyekkel kötött barátságot, mint Macusita Kenrin 松下見
林82 (1637－1704), vagy Kurokava Dójú 黒川道祐83 (1623-1691).
Ekiken harminckilenc éves volt, amikor 1668-ban elvette feleségül az akkor tizenhét
éves Tókent 東軒(1652-1714). A HATTORI-féle (1978) életrajzi leírásból megtudhatjuk,
hogy Ekiken ettől kezdve megnövesztve haját ismét visszatért a „szamuráj” külsőhöz. Ekkor
kapta a han urától a „Kjúbee” 久兵衛 nevet. Ennek oka ugyanakkor ismeretlen.
Ekiken élete során többször is ellátogatott Nagaszakiba, ahol rengeteg könyvritkaságot
szerzett be a kínai és koreai kereskedők révén. A Jódzsókunban található többféle Míng-kori
orvosi írás - melyeket később ismertetek magam is - ekkor kerülhettek birtokába. HATTORI

80

向 井 元 升 (1609-1677); Mukai Gensó; Edo-kori neokonfuciánus tudós,

farmabotanikus és orvos.

Nagaszakiban töltötte gyermekéveit, 22 éves korában kezdett orvoslással foglalkozni, a neokonfuciánus orvoslás
mellett elmélyült a farmakobotanikában is. Föbb írásai: Hócsúbijó Vamjóhonzó 庖厨備用倭名本草 (1671),
Kómórjúgekahijó 紅毛流外科秘要, Csicsihen 知恥篇, Kenkonbenszecu 乾坤弁説 (1659) stb. (NJD 2001)
81

HATTORI 1978: 70

82

松下見林 (1637－1704) Macusita Kenrin; Kjótóban orvoslás mellett neokonfuciánus tanokkal is foglalkozott.

Jelentősebb írásai az Isónihonden 異称日本伝 (1688) és a Sinkoku Kotobadzukaisiki 神国言葉遣式. (NJD
2001)
83

黒川道祐 (1623?-1691) Kurokava Dójú; Edo-kori orvos. Hajasi Razantól tanult konfucianizmust, főbb írása a

Honcsóikó 本朝医考 (1661), mely az orvoslással és annak történetével foglalkozik. Fontosabb írása: Jósófusi 雍
州府志. (ANRD 1994), (NJD 2001)
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(1978:72) szerint, a Nagaszakiban töltött időszak alatt lett Ekiken maláriás, melyből nem igen
tudott kigyógyulni. Állítása szerint, végül egy „ruszarisi”84 nevű gyógyszer segített rajta.
Ekiken orvoslás felé irányuló érdeklődésének és annak továbbfejlődésének nyomon
követése során láthatjuk, hogy vannak olyan események, valamint kórtörténetek, melyek igen
meghatározó jelentőséggel bírnak. HATTORI (1978:71-73) által összeállított életrajzából
megtudhatjuk, hogy többször is szenvedett húgyúti elzáródásban, valamint ennek további
szövődményeiben, gyakran gyötörték alhasi fájdalmak, és többször is kiújult nála az
urolithiasis (húgyúti kövesség). Egy alkalommal aztán Ekiken igen súlyosan megbetegedett.
Ez akkor történt, amikor 1672-ben segédjével Kiotóba indult, és hajóút alatt segédje
valamilyen okból kifolyólag meghalt. Ekiken szervezete a különféle lelki és fizikai
megrázkódtatások hatására legyengült, melyek következményeként gyomorbántalmak
jelentkeztek nála, amelyre a Hocsúekkitó 補中益気湯85 nevezetű formulát és moxaégetéses
eljárást használt. Továbbá, később 1683-ban Ekiken idősebb bátyja egy igen heveny
betegséget kapott, több orvos is értetlenül állt az eset felett, azonban Ekiken és fiatalabb
bátyja saját maguk által készített orvosságokkal sikeresen meg tudták gyógyítani bátyjukat.
Hasonlóan jelentős eseménynek számít az is, amikor 1688-ban Ekiken Kiotóban Kurokava
Dójúval 黒 川 道 祐 és Inó Dzsjakuszuival 稲 生 若 水 86 megújította barátságát, mert
feltételezhetjük, hogy ennek a barátságnak köszönhetően született meg a legelső füveskönyve,
a Kafu 花 譜 87 („Virágok katalógusa” 1694), majd később a Szaifu 菜 譜 88 („Zöldségek
katalógusa” 1704), melyekre a Jamato Honzó 大和本草 („Jamato gyógynövényei” 1709)
előtanulmányaiként tekinthetünk. HATTORI (1978:71-72) szerint, Ekiken farmakobotanikai
érdeklődése igazán akkor kezdett kibontakozni, amikor megismerte a Bĕncăo Gāngmù 本草

84

Ekiken a Jamato Honzóban (KAIBARA 1709: 143) azt írja erről az orvosságról, hogy Portugáliából származik,

íze nagyon keserű, sem a gyógynövény alakja, sem virágának és levelének formája nem ismert, általában a
maláriát és a mérgező rovarcsípést gyógyítják vele.
85

Már a 13- századi kínai klasszikusokban, úgymint Nèiwài Shāngbiàn Huò Lún 内外傷弁惑論 (1247) is

találkozunk a gyógyfőzet nevével. A szervezet legyengülése következtében fellépő gyomorbántalmak
enyhítésére, illetve a lábadozás időszakában az emésztés javítására és a szervezet megerősítésére használják.
(SZUZUKI - MACUDA 1995: 101)
86

稲生若水 (1655-1715); Inó Dzsakuszui; Edo-kori orvos, farmakobotanikus, neokonfuciánus tudós. Edoban

született, majd Kiotóban tevékenykedett, legjelentősebb írása a Sobucuruiszan 庶物類纂. (KJE 1998)
87

KAIBARA Ekiken. 1938. Kafu. Kyoto, Kjótoengeikurabu.

88

KAIBARA Ekiken. 1934. Szaifu. Kyoto, Kjótoengeikurabu.
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綱目(1578)89. Ekiken farmakobotanikai érdeklődése az évek során továbbmélyült, és egyre
több gyógynövénytelepet látogatott meg, melyek közül a legfontosabbak a kiotói (1665), vagy
a meguro-i (1675).
Ezeknek az eseményeknek a nyomonkövetése azért fontos, mert választ adhatnak arra,
hogy egy konfuciánus tudós minek, vagy miknek a hatására kezd orvoslással, illetve
farmakobotanikával foglalkozni.
III.2 Ekiken munkássága
Ami Ekiken írásait illeti, legelsők között kell megemlítenem az Ekigakuteijót 易学提
要(„A Változások Könyvére vonatkozó kutatások összefoglalása”, 1665), amely Ekiken Zhū
Xī 朱 子 90 (japánul Susi) tanaihoz kapcsolódó szoros kötelékét, valamint a konfuciánus
tanokkal való kapcsolatát részletezi. Mielőtt Ekiken megalkotta ezeket az írásokat,
előszeretettel forgatta Lù Xiàngshān 陸 象 山 (japánul Rikusózan) 91 , valamint Wáng
89

Amikor 1659-ben Ekiken Edoba tartott, félúton meglátogatta Kuroda Micujukit 黒田光之 (1628-1707),

Csikuzen-tartomány második urának, Kuroda Tadajukinak 黒田忠之(1602-1654) fiát, akitól többek között olyan
könyveket kapott, mint a Bĕncăo Gāngmù. (HATTORI 1978: 71)
90

朱子(1113-1200); vagy 朱熹, japános olvasata előbbinek „Susi”, az utóbbinak „Suki”. Kínai pinyin olvasat

szerint, Zhū Xī, magyaros átírásban Csu Hszi. A kínai Sòng kor egyik legkiemelkedőbb gondolkodója, a
neokonfuciánus gondolatrendszer megteremtője, aki összegezte és megújította a korai neokonfuciánus
gondolkodók, Zhōu Dūnyí 周敦颐(1017-1073) kozmológiai koncepcióját, Zhāng Zǎi 张载 elképzelését a qì-ről,
Chéng Hào 程颢 (1032-1085) és Chéng Yí 程颐(1033-1107) lĭ-ről kialakított gondolatrendszerét. Dualista
rendszerében a világ a 理 lĭ-ből és a 氣 qì-ből áll. A 理 lĭ testetlen, láthatatlan, végtelen, örök, változatlan, ez a
dolgok esszenciája, egyes értelmezésben Elv, ezzel szemben a 氣 qì a fizikai formáért és a dolgok változásáért
felelős, így átmeneti, változékony és mulandó, TUCKER (2007) material force-nak, azaz materiális erőnek
definiálja. Ez azt jelenti, hogy mégha a qì el is pusztul, a lĭ megmarad. Ez a két fogalom már a kezdetektől fogva
együtt létezik. A qì az lĭ hatására jött mozgásba, mely hatására jött létre a yīn és a yáng, majd ebből megszületett
az öt elem. Zhū Xī kritizálta a Táng kori Hán Yù 韓愈 (768-824) és Chéng Hào emberség 仁 (rén) értelmezését,
illetve továbbfejlesztve Konfuciusz és Menciusz elképzelését. Zhū Xī az állította, hogy a morális elvek
megértéséhez szükség van kiterjedt szöveg-korpusz áttanulmányozására, vagy a külső jelenségek megértésére.
Tevékenysége nagy hatással volt a japán konfuciánus gondolkodókra is. (DJR 2006, TUCKER 2007,
http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/zhu.html Elérés dátuma. 2013.10.30.)
91

陸 象山; Lù Xiàngshān japán olvasata „Rikusózan”. (1139-1193). A „tudat iskolájának” első kiemelkedő

képviselője, aki úgy gondolta, hogy a tudat a nagy eredőpont, ez foglalja magába az egész világot és minden
elvet. Mivel a tudaton kívül nincs elv, így elveti a Zhū Xī által javasolt külső dolgok kutatását, s a tudat
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Yángmíng 王陽明 (japánul Ójómei)92 írásait. 1682-ben ötvenévesen megírta az Iszeisújót 頤
生輯要, mely a régi kínai orvosi írások és orvosok által meghatározott intelmeket foglalja
össze. Ezek zöme az étkezéssel, a csi gondozásával, a tisztálkodással, a nemi élettel, a
mozgással, a dóin nyújtómozdulatokkal, az orvosságok használatával, a gyermekek és az
idősek gondozásával kapcsolatosak. Ezt az írást tekinthetjük a Jódzsókun előfutárának, melyre
a Jódzsókun utószavában találunk utalást.93
Ekiken az erkölccsel, a test és lélek egészséges nevelésével kapcsolatosan rengeteget
írt, ezeket összefoglalóan Ekiken Dzsikkunként94 益軒十訓 („Ekiken tíz intelme”) ismerjük,
amely kronológiai sorrendet követve az alábbi kötetekből áll össze:
A Kakun 家訓 („Családi intelmek” 1687)95 , ennek a kötetnek az első két fejezete,
úgymint 聖学須勤 („A bölcsember útjának megismeréséhez szükséges szorgalom”) és 幼児
須教

(„A kisgyermek számára szükséges nevelési módszerek”) a gyermeknevelésre

vonatkozó intelmeket tartalmazza. Azonban a harmadik fejezetben, amelynek címe 士業勿怠
(„Busi-teendők, melyeket semmiképp nem szabad elhanyagolni”) Ekiken a helyes busi léthez
szükséges előírásokat részletezi.
Ezt követi a Kunsikun 君子訓 („Bölcsember útjának intelmei” 3 fejezet, 1703)96 olyan
vizsgálatát helyezi középpontba. (http://wiki.konfuciuszintezet.hu/index.php/Neokonfucianizmus Elérés dátuma:
2013. 03. 08.)
92

王陽明; Wáng Yángmíng, japán olvasata „Ójómei”. (1472–1529) a Míng kor legjelentősebb filozófusa, a

neokonfucanizmus idealista ágának legfontosabb képviselője. Tanítása szerint mindenki rendelkezik egyfajta
intuitív tudással azt illetően, hogy mi a jó, mi a rossz, s az embernek ezt az intuitív tudást kell előhoznia magából
különböző gyakorlatokkal. A világot a tudaton belülről lehet megérteni. E tanok nyíltan szemben álltak Zhū Xī
racionalizmusával. Wáng “hamis” tanait emiatt egy időre betiltották, hivatalnoki pályafutása végig
kiegyensúlyozatlan volt, de azzal, hogy elfojtotta a lázadásokat, az általa kormányzott területen évszázados békét
teremtett. (http://wiki.konfuciuszintezet.hu/index.php/Wang_Yangming Elérés dátuma: 2013. 03. 08.)
93

[…] Már fiatalkoromtól kezdve gyűjtöttem azokat az írásokat, melyek az élettáplálás útját részletezték, és

elemeztem a segédeimmel együtt. Ennek a műnek Iszeisújó a címe. Aki az élettáplálás útját kívánja követni,
annak mindenképp ezt kell forgatnia.[…]
[…] 愚生、昔わかくして書をよみし時、群書の内、養生の術を説ける古語をあつめて門客にさづけ、
その門 類をわかたしむ。名づけて『頤生輯要』と云。養生に志あらん人は考がへ見給ふべし[…] (YJK
Utószó)
94

KAIBARA Ekiken - NISIDA Keisi. 1893. Ekiken Dzsikkun. Tokyo, Hakubunkan

KAIBARA Ekiken. 1911. Ekiken Dzsikkun. 1.2.3. kötet, Tokyo, Siszeidó.
95

KAIBARA Ekiken. 1911. Kakun. Ekiken Dzsikkun. 1. kötet. Tokyo, Júhódó, 1-14

96

KAIBARA Ekiken. 1843. Kunsikun. Edo, Szeiundó Hanabusza Bunzósi.
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konfuciánus gondolatokat tartalmaz, amelyek a konfuciánus erényeknek megfelelő helyes
kormányzási magatartást, hozzáállást, az uralkodó néphez, valamint az átlagemberhez való
viszonyát, a nép életére vonatkozó igazságokat és a népre vonatkozó erkölcsi szabályokat
részletezik.
Nem sokkal később készült el a Jamato Zokukun, vagy másképpen Jamato Zokkun 大
和俗訓 („Jamato-i általános intelmek”, 8 fejezet, 1708) 97 című írás, amely az átlagember
mindennapi életére vonatkozó általános érvényű konfuciánus erényeken alapuló morális
igazságokat

tartalmaz. A nyolc

tanulmányozása”)

című

fejezet

fejezetéből
a

két

világmindenség

為 学 („Dolgok alapigazságának
működését

érintő

konfuciánus

gondolkodáson alapuló kozmológiai és erkölcsi kérdésekkel foglalkozik, a további két 心術
(„Lélekgyakorlatok”) című fejezetben a tiszta lélek fontosságáról, annak szerepéről, a lélek
működését befolyásoló tényezőkről stb. olvashatunk. Azt követően, a 衣服 („Öltözék”) című
fejezet az öltözék jelentőségéről, annak meghatározó szerepéről értekezik, majd a 言 語
(„Beszéd”) címet viselő rész a beszéd, mint az emberi lélek megnyilvánulási módját taglalja.
A 躬 行 („Önfejlesztés”) című rész a konfuciánus alapfogalmak folyamatos magyarázata
mellett a jó és rossz dolgok megkülönböztetését, a helyes út megválasztását, az emberi
természet esendőségét, az emberi hibákat, azok jobbátételét stb. részletezi. Az utolsó fejezet
応接 („Vendégfogadás”) olyan erkölcsi, morális és külsőségekre vonatkozó szabályokról
szól, amelyek – a másik fél rangát figyelmen kívül hagyva - meghatározza azokat a
szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni találkozás, vagy vendégfogadás alkalmával.
A Vazokudódzsikun 和俗童子訓 („Régi japán gyermeknevelő intelmek”, 5 fejezet,
1710) 98 első két összefoglaló fejezetében a fiatalságról, a gyermeki lét és a konfuciánus
alapfogalmak kapcsolatáról, a gyermekek születéstől kezdve femerülő szükségeleiről, a
gyermek helyes testi és lelki neveléséről, annak szerepéről, céljáról, módjáról stb. értekezik. A
harmadik fejezetében a hat, hét, nyolc, tíz, tizenöt és húszévesekre vonatkozó intelmeket
találjuk. Ezt követő rész az olvasás jelentőségéről, a bölcsek írásainak számító konfuciánus
klasszikusokról, a kisgyermekeknek szánt irodalom oktatási módjáról, valamint, az olvasás
didaktikai módszereiről stb. szól. A negyedik fejezetben az íráskézség fontosságáról, annak
megfelelő fejlesztéséről stb. olvashatunk, az ötödik fejezet a kislányok helyes nevelésével, a

KAIBARA Ekiken. 1911. Ekiken Dzsikkun. Ekiken Dzsikkun.2. kötet Tokyo, Júhódó, 373-413
97

KAIBARA Ekiken. 1911. Jamato Zokkun. Ekiken Dzsikkun 2. kötet Tokyo, Júhódó, 67-266

98

KAIBARA Ekiken. 1911. Vazokudódzsikun. Ekiken Dzsikkun. 1. kötet. Tokyo, Júhódó, 323- 412
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női lét lényegi kérdéseivel (női szerepek, a társadalomban elfoglalt helyek, feladatok stb.)
foglalkozik.
A Rakukun 楽訓 („Az örömre vonatkozó intelmek” 3 fejezet, 1711)99 című írás legelső
fejezetében Ekiken meghatározza az öröm, mint fogalom jelentését, kifejti annak szerepét a
hétköznapokban, részletezi, melyek lehetnek az örömforrások, és milyen tényezők hatására
veszíthetjük el az örömöt, valamint, megmagyarázza a hozzákapcsolódó fogalmakat. A
második fejezetben leírja az egyes évszakok sajátosságait, továbbá, kiemeli az azokban rejlő
szépséget és örömöt. A harmadik fejezetben Ekiken az elmélyült olvasás örömét taglalja mint a legnagyobb örömöt - azon belül is kifejti, hogy ez alapvetően a bölcsemberek írásainak
megértését, a régi dolgok megismerését jelenti. Ezen felül még kihangsúlyozza az olvasás
hiányából származó hátrányokat is. A záró fejezet összefoglalja az előtte leírtakat, és
konklúzióként megfogalmazza az öröm lényegét.
Ezt követi koronológiai sorrendben a Godzsókun 五 常 訓 („Az öt alapigazság
intelmei”, 5 fejezet, 1711)100 a világmindenségre és az emberi létre vonatkozó konfuciánus
alapfogalmakat (仁・義・禮・智・信, 氣, 陰陽 stb.), erkölcsi, morális és kozmológiai
jellegű kérdéseket tisztázza.
A Kadókun 家道訓 („Az otthoni teendőkre vonatkozó intelmek”, 6 fejezet, 1712) 101
részletezi a ház körüli rend megteremtésének feltételeit, ezen belül is külön kiemeli a
„szertartásosság” 禮 fontosságát, továbbá, kifejti, hogy milyen teendőink vannak, ha
szüleinkkel élünk együtt, valamint milyen szempontokat kell figyelembe venni a
gyermeknevelés során. Külön fejezetekben érinti a gazdálkodás, takarékoskodás, pazalás
kérdéskörét is.
A rákövetkező évben születik a Jódzsókun 養 生 訓 („Az élettáplálás intelmei” 8
fejezet, 1713)

102

című írás, amelyre jelen disszertációban a következő fejezetekben

részletesebben is kitérek.
Majd a Bunkun-Bukun 文訓 103 ・武訓 104 („Az írás és a harctudományra vonatkozó
intelmek” 6 fejezet), amelyet Ekiken halála után 1716-ban adtak ki. Ekiken a Bunkunban a
99

KAIBARA Ekiken. 1911. Rakkun. Ekiken Dzsikkun. 1. kötet. Tokyo, Júhódó, 267- 322
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KAIBARA Ekiken. 1911. Godzsókun. Ekiken Dzsikkun. 1. kötet. Tokyo, Júhódó, 413- 541
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KAIBARA Ekiken. 1911. Kadókun. Ekiken Dzsikkun. 3. kötet. Tokyo, Júhódó, 830-906
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KAIBARA Ekiken. 1911. Jódzsókun. Ekiken Dzsikkun. 3. kötet. Tokyo, Júhódó, 607-779

103

KAIBARA Ekiken. 1911. Bunkun. Ekiken Dzsikkun. 1. kötet. Tokyo, Júhódó, 1. kötet. Tokyo, Júhódó, 1-62

104

KAIBARA Ekiken. 1911. Bukun. Ekiken Dzsikkun. 1. kötet. Tokyo, Júhódó, 1. kötet. Tokyo, Júhódó, 63-96
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szertartásosság 禮 fontosságára és annak nevelésére hívja fel a figyelmet, amelyet szerinte,
nem elég korán elkezdeni. Továbbá, meghatározza, mi a tudomány célja, miket kell
tanulmányozni, milyen előnyökkel jár, ha valaki már fiatalkorában sokat olvas, valamint,
milyen hátrányai vannak annak, ha valaki ezt későn kezdi el. Ezen felül, Ekiken a 和歌 vakát
tartja megfelelő műfajnak a japán emberek számára, míg a (kínai) verselés ( 漢 ) 詩
megfogalmazása szerint, nem a japán embereknek való. Ekiken véleménye szerint, mindezek
ellenére mindkét műfaj a szándék, illetve a gondolat közvetítő eszköze, így annak megfelelő
művelése céljából a nyelvet, a szóhasználatot folyamatosan fejleszteni kell. Ekiken még
ugyanebben az írásban hangváltozásokra vonatkozó megállapításokat is tesz a kanahasználatra kapcsán. A Bukunban a harctudományra, a harcosi „hivatásra” vonatkozó
konfuciánus fogalmakat, a busi lét szigorú feltételrendszerét stb. tisztázza, részletesen
bemutatja és minősíti a különféle fegyvereket, harci eszközöket, és a harcosi lét értelmét,
szerepét igyekszik megfogalmazni.
Végül a Sogakukun 初 学 訓 („Intelmek kezdők számára” 5 fejezet) 105 - amelyet
szintén Ekiken halála után, 1718-ban adtak ki - az emberi lét alapkérdéseivel konfuciánus
szemszögből megközelítve foglalkozik, ezen felül az élet fenntartása érdekében fontos
intelmeket veszi sorra, tisztázza a négy társadalmi osztály közti alapvető különbségeket, az
ezzel kapcsolatos konfuciánus fogalmakat, valamint, morális és kozmológiai kérdéseket
boncolgat.
Ekiken termékeny időszaka akkor kezdődött el, amikor a (Kuroda-családnál eltöltött)
negyven éven át tartó, szakadatlan munkából kiszabadult, és teret kapott a kreativitása,
szellemi szabadsága.106 Ahhoz, hogy ezt a vágyát teljes mértékben kiélhessen, hosszú évekre
lett szüksége. Tudatossá vált benne, hogy ezt csakis úgy tudja megvalósítani, ha komoly
hangsúlyt fektet az egészsége megőrzésére, és a betegségek megelőzésére, így minden idejét a
konfuciánus tanok tanulmányozása mellett a természettudománynak szentelhette. Azonban
Ekiken az a tudós, aki Zhū Xī tanaitól nem részegült meg, és nem ragadt le egyik ideológiai
irányzaton sem, ha kellett, képes volt kételkedik, valamint, bármely általa érintett tudományt
tárgyilagosan tudott kezelni. Erre a legjobb példa a 1714-ben összeállított írása, a Taigiroku107
105

KAIBARA Ekiken. 1911. Sogakukun. Ekiken Dzsikkun. 2. kötet Tokyo, Júhódó, 303-372
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Ez pontosabban azt jelenti, hogy addig csak olyan megbízatásai voltak, amelyek szűk keretek közé szorították

kreativitását. Pl. a Kuroda-család krónikáját és egyéb tankönyveket kellett szerkesztenie.
107

KAIBARA Ekiken. 1811. Taigiroku. Edo, Kasivaraja Kinbee.
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大疑録 („A nagy kétely” 1714), vagy a konfuciánus tanokról végzett kutatások eredményeit
összefoglaló Dzsigosú108 自娯集 („Tévedéseim gyűjteménye” 1712), illetve a Sinsiroku109 慎
思録 („Feljegyzések a gondolatokról” 1714).
Az „Ekiken” 益軒 nevet csak hetvennyolc éves korában vette fel, műveinek zöme is
már ezen a néven vált ismertté. (HATTORI 1978) Mivel az Kaibara Ekikent kutató
tanulmányok is mind az „Ekiken” nevet használják, így én is ezt a tendenciát követem.
Összességében az életrajzi adatok tisztázása során megállapítható, hogy Ekiken
gondolkodására és munkásságára egyrészt orvoslás és farmakobotanika tekintetében Kaibara
Kanszai 貝原寛斎, Mukai Gensó 向井元升, Macusita Kenrin 松下見林, Kurokava Dójú 黒
川 道 祐 , Inó Dzsjakuszui 稲 生 若 水 , Kacuki Gjúzan 110 香 月 牛 山 , másrészt filozófiai
vonatkozásban Kaibara Szonszai 貝原存斎, Hajasi Gahó 林鵞峰, Macunaga Szekigo 松永尺
五, Jamazaki Anszai 山崎闇斎, Kinosita Dzsun’an 木下順庵 voltak hatással.
III.3 Ekiken és Zhū Xī tanai
Az Edo-kor azon periódusát, amelyben Ekiken élt, a viszonylagos politikai stabilitás
jellemezte. Egyes vélemények szerint, Ekiken gondolkodására a külföldi hajók kitiltása
(1635), a bezárkózás politikája jelentős hatással lehetett. Ugyanis ekkortájt Nagaszaki volt az
egyetlen olyan kiskapu, ahol a nyugati tanulmányok be tudtak szivárogni az országba. Ezért a
fiatal tudásra éhes Ekiken gyakran látogatta Nagaszakit, egyrészt amikor helyőrségnél
szolgált, másrészt pedig, menesztése után, róninként, azaz gazdátlan szamurájként is.
Rengeteg

tudás

szippantott

könyvkereskedőktől,
gondolkodására

a

kínai,

be

holland

dolgokhoz

való

az

akkortájt

fordítóktól.

Nagaszakiban
TUCKER

legmegfelelőbb

tartózkodó

(2007)

hozzáállás

szerint,

jellemző,

kínai
Ekiken

amely a

természettudományos életfilozófiához, a valamint konfuciánus kozmológiához áll közel.
Azonban a neokonfucianistákon belül is elkülönülnek azon nézetek vallói, akik a „qì”-re (氣,
ARAKI Kengo, INOUE Tadasi. 1970. Kaibara, Ekiken - Muró, Kjūszō - Nihon siszo taikei [vol. 34.], Tokyo,
Ivanami Soten.
108

KAIBARA Ekiken. 1815. Dzsigosú. Kyoto, Kacusimakirokurózóhan.
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KAIBARA Ekiken. 1911. Sinsiroku. Tokyo, Tóadó.
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香月牛山; Kacuki Gjúzan; Edo-kori orvos, aki Kaibara Ekikentől tanulta a neokonfuciánus tanokat, főleg

gyermekneveléssel foglalkozott, tőle származik a Sónihicujó Szodategusza 小児必要養育草 című írás. (ANRD
1994)
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japánul ki, ez a későbbiekben csi), vagyis az életerőre (vagy életpárára, pneumára stb.),
illetve azok, akik a „lĭ”-re (理, japánul ri, ez későbbiekben li), mindennek az alapigazságára,
vagy más értelmezésben az értelemre (vagy elvre) helyezik a hangsúlyt.
Eleinte Ekiken természettudományos elképzelése Zhū Xī tanait követte, vagyis azt a
gondolatrendszert, amely szerint a „li” a jelenségek felső részébe tartozik, míg a „csi” az
alsóba. A létezés alapja az abszolút értelem, vagyis a „li”, amely eredendően mindenkiben
megtalálható, azonban a dolgok alapelemének, mozgatóerejének mondott „csi” az
emberekben egyenlőtlenül oszlik el, és emiatt a „li” kibontakozása is akadályokba ütközik.
Ekiken, aki nem támogatta a „li” és a „csi” elkülönítését hangsúlyozó elvet, még
egyszerűbben és világosabban fogalmazta meg a „li” lényegét. Az élőlények a velük született
életerő fenntartása révén maradnak egészségesek, tehát, azért hogy ez a folyamat sokáig
fennmaradjon, óvakodni kell a külső befolyásoló tényezőktől és a belső vágyaktól, melyek
betegségek forrásai lehetnek. Azonban miközben Ekiken a neokonfuciánus tanokat próbálta a
nép széles rétegében népszerűvé tenni, amellett lassacskán egyre kritikusabbá vált Zhū Xī
által hirdetett gondolatokkal szemben. A Taigiroku vélemények szerint, egyike azoknak a
japán eszmetörténeti írásoknak, amely Zhū Xī tanainak kétségbevonását tartalmazza. A
Taigirokuban amellett, hogy Ekiken Zhū Xī alapgondolatait részletezi, egyes tantételeket
kétségbe

von, vagy nem

ért

azokkal

egyet, másképpen fogalmazva, miközben

elkötelezettségét fejezi ki a neokonfuciánus tanok és gyakorlatok iránt, addig rávilágít azok
hibáira is. A kétségbevonáskor Zhū Xītől is idéz:
„Ha nagyban kételkedünk, akkor sokkal nagyobbat is haladunk előre. Ha csak kicsit kételkedünk,
kevésbé is haladunk előre. Ha egyáltalán nem kételkedünk egyáltalán nem is haladunk előre.” 111

Egyes

tanulmányok

szerint

112

a

kétségbevonás

hátterében,

humán

és

természettudományok mélyebb tanulmányozása és más neokonfuciánus tudósok, úgymint Itó
Dzsinszai 伊藤仁斎113, vagy Ogjú Szorai 荻生徂徠114 hatása is állhat. Ekiken elismeri a Zhū
111

KAIBARA Ekiken. 1911. Taigiroku. Sógakucsijó. Tokyo, Ekiken Zensú Kankóbu, 151

112

TUCKER 2007: 13

113

伊藤仁斎; Itó Dzsinszai (1627-1705); japán neokonfuciánus tudós. Az általa képviselt Kogigaku 古義学,

amelynek a régi értelmezések tanulmányozása a lényege, elutasította a neokonfuciánus Zhū Xī tanait, és a régi
klasszikusok tanulmányozását szorgalmazta. Legfőbb írásai: Rongokogi 論語古義 („Lún Yǔ régi értelmezése”
1712), Mósikogi 孟子古義 („Menciusz régi értelmezése”), Dodzsimon 童子問 („Kérdések a gyermekektől”
1693), Gomó dzsigi 語孟字義 („Analekták és Menciusz szavainak értelmezése” 1683) Hakusimondzsú 白氏文
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Xī tanok azon részeit, melyek a világmindenségtől egészen emberig átható logikai rendszert
hirdetik, azonban nem ért egyet a lit és a csit szétválasztó dualista szemléletrendszerrel.
Ekiken a monista elvet vallja, miszerint a csi és a li elválaszthatatlanok. Ekiken szerint, az
anyagi erő alkotja az élet alapját. A csi 115 egy materiális erő, mely a világmindenség
működésének alapját képezi.
TUCKER (2007) szerint, Zhāng Zăi 116 úgy definiálta a csit, mint egy olyan állandó,
átalakuló erő, amely saját magát generálja, ez az átalakulás nem céltalan, hanem egy másik
megjelenése a yīnnek és yángnak. Továbbá, azt állítja, hogy Zhāng Zăi a legelső olyan
neokonfuciánus tudós, aki lényegi egységét fogalmazta meg a li-nek és a csi-nek. Szerinte,
Ekiken által támogatott Luó Qīnshùn117féle monista filozófia azért lényeges, mert elsőként
jelentette ki ellenvéleményét Zhū Xī dualista elméletével szemben. Ez a szembenállás Tucker
(2007: 45) szerint, a kozmológia és a világ létrejöttének és alakulásának elméletében
keresendő. Ekiken Luó Qīnshùn megfogalmazását idézi a legtöbbször, ami szerint „az elv
egy, de annak az összetevői mind különböznek”. Chéng Yí ezt úgy fogalmazta meg, hogy „Az
Elv egy, de a megnyilvánulása temérdek.” „Míg az emberek eltérő tulajdonságúak, de
eredetük azonos, ezt a két dolgot nem lehet szétválasztani”. Miközben Zhū Xī azt mondja,

集 („Bo Juyi összegyűjtött munkáinak utóiratai”, 1704) stb. (KJE 1998)
114

荻 生 徂 徠 ; Ogjú Szorai; (1666-1728) a Tokugava-periódus egyik legjelentősebb és legbefolyásosabb

neokonfuciánus tudósa. A kobundzsigaku 古文辞学 iskola megteremtője, amely a régi kínai szövegek filológiai
tanulmányozására, a kínai szövegek japán kabun szövegekkel történő összevetésére, különösen Konfuciusz és
Menciusz írásainak alapos vizsgálatára, azok pontos értelmezésére stb. helyezte hangsúlyt. Ogjú Szorairól szóló
szakirodalom hatalmas méreteket ölt, és mivel jelen disszertációja témája nem érinti közvetlenül, ezért nem térek
ki rá részletesebben. Főbb művei: Gakuszoku (学則 „A tanulás szabályai” 1715), Bendó (弁道 „A tao
megkülönböztetése” 1717) , Szorai szenszei tómonso (徂徠先生答問書 „Szorai mester tanításai” 1724),
Benmei (弁名 „A név megkülönböztetése” 1717), Szeidan (政談 „Kormányzati történetek” 1690). (KJE 1998,
DJR 2006)
115

TUCKER (2007) a csi-t anyagi erőként értelmezi, szerinte, Menciusznál szerepel legelsőként a csi fogalom,

mint az, amely a testet kitölti.
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Zhāng Zăi; 張載 (1020-1070), kínai neokonfuciánus filozófus, kozmológus. Szerinte a nagy eredőpont nem

más, mint a csi (lehelet, pára, életerő stb.), ami a szüntelen változás előidézője. Noha a lények különböző
tulajdonságokkal rendelkeznek, végső soron ugyanabból a szubsztanciából állnak. Ebből fakad egyetemes
etikája: „Az Ég az apám, a Föld az anyám, minden ember a testvérem, s minden a társam”.
(http://wiki.konfuciuszintezet.hu/index.php/Neokonfucianizmus Elérés dátuma: 2013. 03. 08.)
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Luó Qīnshùn; 羅欽順 (1465-1547), Míng kori kínai tudós, akinek Zhū Xī tanait kritizáló elmélete Ekikenre

nagy hatással volt. (DJR 2006)
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hogy a materiális erő alá van rendelve az életnek és halálnak, addig az Elv nem, mivel az
örök. Ezzel szemben Ekiken azt állítja, hogy az Elv a materiális erőn belül helyezkedik el,
tehát, ha a materiális erő meghal, akkor vele együtt pusztul az Elv is. Ekiken Luó elméletére
támaszkodva azt mondja, hogy „az Elv a materiális erő Elve.”
Összegezve, Ekiken ezeket az elveket átvéve fogalmazta meg az előzőekben már
említett a Taigiroku című írásában annak a világnak a lényegét, melyben a csi, egy olyan
anyagi erő, amely az emberi természet és az univerzum egészének dinamikus fejlődéséért
felelős. Ekikennek ezt a neokonfuciánus tradició lényeges alkotásának számító írását – amely
zömében Zhāng Zăi és Luó Qīnshùn alapgondolatait tartalmazza - csak halálát követően adták
ki. Mindezek alapján felmerül a kérdés, vajon Ekiken a neokonfuciánus gondolkodás melyik
irányzatát képviselte. TUCKER (2007) szerint, egyes tudósok, úgymint MARUJAMA (1940)
Ekikent Ogjú Szorai-jai együtt említik, mint azokat, akik képesek voltak elszakadni a Zhū Xīféle moralitást és metafizikát összekötő neokonfuciánus szemlélettől. MARUJAMA
elméletéhez hasonlót fogalmazott meg MINAMOTO Rjóen 118 is, aki a neokonfuciánusok
erkölcsi „idealisták” (pl. Nakae Tódzsu, Jamazaki Anszai) és empírikus „realisták” (pl. Ogjú
Szorai) két csoportján belül Ekikent az utóbbihoz sorolta. ABE Josio

119

a japán

neokonfucianizmuson belül két irányzatot különböztet meg, úgymint rigaku (Elv iskolája) és
Kigaku (Materiális erő iskolája), amelyenek belül Ekikent a kigaku irányzathoz sorolja.
TUCKER (2007) úgy véli, hogy Ekiken kigaku-filozófiája egyáltalán nem tesz különbséget a
szellem és az anyag között.
Mivel Ekiken a Jódzsókun című írásában kiemeli azt a tantételt Konfuciusz 孝 xiào
tanításán és Zhū Xī tanain felül, miszerint a klasszikusok tanulmányozása révén fejleszthetjük
belső énünket - valamint, végigviszi a Zhāng Zăi féle qì elméletet - amely a világmindenség
létrejöttét a qì működésére vezeti vissza - ráadásul a Chéng fivérek és Wáng Yángmíng által
hirdetett emberi vágyak elfojtásának jelentőségéről is értekezik, ezért úgy gondolom, hogy
Ekiken, mint természettudós és orvos, azt az empírikus „realista” irányvonalat követte, amely
mások által megfogalmazott téziseket egyrészt saját tapasztalatain keresztül megerősített,
másrészt bizonyos tételeket átformált, és ezzel egyfajta önálló „japanizációs” folyamat
részévé vált.
Ekiken feladatának érezte azt, hogy a konfuciánus filozófiát és gyakorlatot elterjessze,
és népszerűvé tegye a konfuciánus morál tanításait a társadalom igen széles körében, emellett
118

TUCKER 1989: 69
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azonban fontos volt számára, hogy ésszerűen bírálja azokat a tételeket, amelyekkel nem értett
egyet. Ekiken Dzsikkun című írásában próbálta a nép körében is népszerűsíteni a már a vezető
réteg körében elterjedt konfuciánus tanítást. Feltételezhetjük, hogy Ekikennek, mint
konfuciánus tudósnak egyik fő szándéka lehetett az, hogy a tanokat érthetővé tegye nép
bármely tagja számára, valamint alkalmazhatóvá tegye a mindennapokra is. Annak érdekében,
hogy a vezető szamuráj-rétegben is stabil rend uralkodjon, a családon belül is ki kellett
alakítani egyfajta stabil hierarchikus jellegű rendszert.120
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IV. A japán orvoslás története
IV.1 Előzmények: A kínai gyógyászat rövid története
A kínai gyógyászat kezdetét i.e. 2910 körüli időszakra teszik a tudósok. Azzal
érvelnek, hogy a kínai mitológia szerinti legelső „császár” Páo xī 庖犧 (Fu-hsi, Fu xi vagy,
Pao-hsi) (i.e. 29. sz.) uralkodása idején megjelentek a yīnyánggal kapcsolatos kezdetleges
doktrinák, melyek a későbbi időkben az kínai orvosi teóriák filozófiai alapjává váltak. 121
Páo xī a hagyomány szerint, a kínai civilizáció megalapítója volt, aki megalapozta a
kínai filozófiát. Páo xīnak tulajdonítják az úgynevezett trigramok megalkotását. Ezek a
trigram a szakirodalom szerint122, olyan folyamatos, illetve szaggatott vonalak együtteséből
áll, melyek háromtagú kompozíciókat alkottak. A folyamatos vonal „yáng”jellegű, a
szaggatott vonal „yīn”jellegű jelenségek jelképe. Ezeket később összepárosították, melyeknek
nagy jelentőséget tulajdonítottak a betegségek meghatározásánál és a gyógyításban.
A második kínai császár, Shénnóng 神農 i.e. 2780 körül összeállította a Shénnóng
Bĕncăo Jīnget 神農本草經 („Shennong Füveskönyve”) a mai napig fennmaradt legrégebbi
gyógynövényekről szóló írást, amely 365 féle leírást tartalmaz. Shénnóngot „isteni földműves”
jelzővel illeték, mert neki tulajdonítják a faeke felfedezését, és állítólag ő kezdte el az ötféle
gabona termesztését. (SIMONCSICS 1988: 22) Innen eredhet a Wŭ gŭ xiān dì 五穀先帝
„ötféle gabona első császára” jelző is.
A másik igen fontos írás, a Huángdì Nèi Jīng 黄 帝 內 經 („Sárga Császár
Belgyógyászati könyve”), mely a legrégebbi orvosi írásnak számít Kínában. A gyűjteményt a
harmadik császárnak, Huángdìnak 黄帝 („Sárga Császár” i.e. 2699-2588) tulajdonítják, mely
párbeszédes stílusban íródott, és Huángdì, valamint hat híres filozófusa között elhangzott
dialógusokat tartalmazza. Ezek a dialógusok az ember és a természet viszonyáról, az
elemekről, a betegségekről és azok keletkezéséről, a gyógyításról, a yīnyáng gyógyászati
felhasználása, az akupunktúrás és moxibúciós eljárásokról, masszázs és a légzőgyakorlatok
alkalmazásáról szólnak. A gyűjtemény két részből áll, az egyik Huángdì Sù Wèn 黄帝素問
(“Egyenes kérdések”), a másik Líng Shū 靈 樞 (“Akupunktúra könyve”). POWELLANESZAKI (1990) szerint, egyes kutatók úgy vélik, hogy a mű olyan ismeretlen szerzők
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munkáit tartalmazza, akik a Hadakozó fejedelmek korában (i.e. 475-221) éltek.
Az V. századból ki kell emelni Piān Què 扁鹊, a „pulzusdiagnosztika atyja” nevét, aki
az érverés tapintásával állapította meg a betegségeket, és elsőként alkotta meg a
pulzusdiagnosztikát. Legjelentősebb munkája Nán Jīng 難 經 („Bajok könyve”). Ezt a
technikát fejlesztette tovább Wáng Shūhé 王叔和 a Mài Jīng 脈經 („Pulzus könyve”) című
művében. Továbbá, Ekiken a Jódzsókunban123 megemlíti Huáng fŭ mì 皇甫謐 (i.e. 215-292)
nevét, valamint a Zhēn Jiŭ Jiă Yĭ Jīng 針 灸 甲 乙 經 („Akupunktúra ábécéje” 124 ) című
akupunktúráról és moxáról szóló írását. Ezek jó alapot adtak Zhāng Zhòngjĭng 張仲景 (150219) tanításainak. Zhāng Zhòngjĭng komoly hatással volt a kínai gyógyászat további
fejlődésére és olyanokra is, mint Ekiken, aki a Jódzsókunban idéz is tőle. Ekiken róla a
következő véleménnyel van:
„Zhāng Zhòngjĭnget az orvosok ősatyjának tartják, akit követően sok kiváló orvos született. Sokan
fedeztek fel új dolgokat, de mindig ragaszkodtak az elméletéhez. Ezért ezeket kell nekünk is követnünk
[…]”125

Zhāng Zhòngjĭng munkájában összegyűjtötte a különféle betegségek tüneteit, a gyógyító
eljárásokat, részletezi a diagnosztikai módszereket, és rendszerezi a tüneteket. Ezen felül még
számos írást neki tulajdonítanak, úgymint 傷寒論 Shāng Hán Lún („Értekezés a lázakról”126),
és Jīn Guì Yào Lǜe 金匱要略 („Arany szekrény rövid foglalata”127), melyeket Zhāng Zhòng
Jĭng Fāng 张仲景方 („Zhāng Zhòngjĭng módszerei”) összefoglaló névvel illettek a korában.
Zhāng Zhòngjĭng munkája, Shénnóng Bĕncăo Jīnggel és Huángdì Nèi Jīnggel együtt igen
fontos klasszikusnak számít a kínai gyógyászat fejlődésében.
A Táng dinasztia (618-906) idején a boncolások ismét reneszánszukat élték. Korábban
a boncolást csak nagy titokban és csak nagyon kevesen merészelték elvégezni, kizárólag
bűnözők holttestén. Azonban akkoriban az volt az általános nézet, hogy a gazember testének
belső felépítése nem hasonlít a nemes lelkületű emberéhez. Ennek hatására a Táng korszakban
négyféle ember anatómiáját különböztették meg; nincstelen pária (1), földműves (2), halász
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43

IV. A JAPÁN ORVOSLÁS TÖRTÉNETE

(3), kiváló ember (4). (SIMONCSICS 1988: 31)
Ekiken a Jódzsókunban a korai korszakokból két fontos orvos nevét említi, az egyik a
Suí korszakból (589-617) Cháo yuán fāng 巢元方 (550-630), akinek a legjelentősebb írása a
Zhū Bìng Yuán Hòu Lún 諸病源候論 (610), a másik a Táng korszakból Wáng dào 王燾 (670775).
Kínában a XI. században felfedezik a nyomódúcos könyvnyomtatás, melynek hatására
az orvosi ismeretek még szélesebb körben kezdenek elterjedni. Ekiken a Sòng dinasztia
idejéből (960-1279) Chén Yán 陳言, Qián Zhòngyáng 銭仲陽 és Liú Héjiān 劉河間 (11101200) orvosok nevét emeli ki. Érdekességként megemlíteném azt is, hogy a XI. századból
származik az akupunktúrás pontokat és meridiánokat tartalmazó fém szobor, amely később az
akupunktúrás atlaszok alapját szolgálta.
SIMONCSICS (1988: 32) azt állítja, hogy a XII. században az orvostudomány
egyenes vonalú előrehaladását fokozatosan a szellemi anarchia váltotta fel, és az orvoslás
helyett az alkímia, a csillagjóslás, a mágiák kerülnek előtérbe.
A Míng dinasztia (1368-1643) idején ismét fellendülésnek indul az orvoslás és az
élettáplálás is jelentős szerephez jut. Ezt megerősítik azok a Míng dinasztia idején élt orvostól
128

származó az idézetek, melyeket a Jódzsókun VI. fejezetében találunk. A Míng korban élt

Lĭ Shízhēn 李 時 珍

(1518–1593) nevéhez fűződik korának egyik legjelentősebb

farmakobotanikai gyűjteménye, a Bĕncăo Gāngmù 本草綱目(„Nagy Gyógyszereskönyv”).
Az 1578-ban összeállított mű 1892 fajta gyógyszert és több mint 11 ezer gyógyítási eljárást
tartalmaz, mely Ekikenre is komoly hatással volt, olyannyira, hogy 1709-ben összeállította a
saját gyógyszerészeti és farmakobotanikai írását, a Jamato Honzót 大和本草.
A kínai orvostudomány további fejlődését illetően, SIMONCSICS (1988: 33) szerint,
kisebb hanyatlás figyelhető meg a XVII. században, mivel sokan úgy vélték, hogy az elődök
már minden elmondtak. A fejlődés következő lépésére 1749-ig kellett várni, majd a XIX.
században ismét egy hanyatlás következett, mely egészen 1949-ig tartott, amikor is a
gyógyászat és orvosképzés terén pozitív irányú intézkedések léptek életbe.
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YJK 6/50 bekezdésben a következő orvosok neveit olvashatjuk:

Zhū Zhèn Hēng 朱震亨 (1280-1358) , Lóu Yīng 楼英 (1332-1402) , Liú Zōnghòu 劉宗厚 (1340-1412), Xióng
Zōng-lì 熊宗立 (1409-1482), Yú Tiānmín 虞天民 (1438-1517), Wāng Shí-shān 汪石山 (1463-1539) Xuē Jĭ 薛
己 (薛立斎 Xuē Lì Zhāi) (1487-1559), Zhōu Wéncăi 周文采 (1488-1505), Jiāng Guàn 江瓘 (1503-1565), Gōng
Tíngxián 龔廷賢(1522-1619) , Wáng Kĕntáng 王肯堂 (1549-1613) , Lĭ Tĭng 李挺 (1573-1619),, Lĭ Zhōngzĭ 李
中梓 (1588-1655), Luō Mĕi 罗美 (1662-1722).
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Jelen disszertáció szempontjából fontos tisztázni, hogy a kínai gyógyászat mikor és
hogyan terjedt tovább Japánban. A következő részben erre térek ki.
IV. 2 A kínai gyógyászat elterjedése Japánban és továbbfejlődése
A japán orvostudomány fejlődésének bemutatása során FUDZSIKAVA Jú 富士川游
(1865-1940) Nihonigakusi 日本医学史 című munkáját129, SINMURA Taku 新村 拓 (1946-)
Nihon irjó si 日本医療史130 és KOSZOTO Hirosi 小曽戸 洋 (1950-) Kanpó no rekisi –
Csúgoku, Nihon no Dentóigaku 漢方の歴史 中国・日本の伝統医学 131 című tanulmányát
vettem alapul. A japán orvostudomány legkorábbi szakaszairól forrás hiányában sajnos
nagyon keveset tudunk. FUDZSIKAVA (1904) szerint, olyan források lehetnének segítségül,
mint a Kodzsiki 古事記, Nihonsoki 日本書紀, Manjósú 万葉集 és a különféle fudokik 風土
記 , azonban nagyon kevés leírás található bennük a gyógymódokat, eljárásokat illetően.
Mindezek ellenére elmondható, hogy a korai időkben kezdetlegesnek számító gyógyító
hitvilág volt jellemző Japánban. A betegségeket az istenségek művének tulajdonították. Az
Istenek-korában 神祇時代 az imák, a különböző varázsigék, az áldozatok, a ráolvasások stb.
számítottak az akkori gyógyászat legfőbb módszereinek. A gyógyszerek alkalmazására csak
később került sor, eleinte zömében gyógyfüveket használtak külsőleg. A sebészet szinte még
sehol sem tartott ekkor. Például, vadászat során szerzett sérüléseket, vagy nyílt sebeket főként
gyógyfüvekkel, az égési sebeket, például vörös kagyló (lat. Scapharca broughtonii)
hamvaival igyekezték gyógyítani. (FUDZSIKAVA 1904: 11-18)
Az emberi test felépítését különféle tetemvizsgálat alapján ismerték meg, azonban a
buddhizmus elterjedésétől kezdve a boncolás egészen a tizennyolc századig tiltva volt. Mivel
konkrét japán nyelvű leírások nem álltak rendelkezésre, ezért csak a kínai klasszikusok
nyújtottak eligazítást a korai idők japán emberének az egészségről, a tisztaság fontosságáról
stb. Itt fontos megemlíteni, hogy a japán kultúra igen sajátos fürdőzési szokásai az ősi
megtisztulási rituálékra vezethetők vissza.
A kínai kultúra és a buddhizmus a Koreai-félszigeten keresztül a Suí (i.sz. 589-617)
és Táng dinasztia (i.sz. 618-959) idején kezd beáramlani. Ekkora már a gyógyászat sokkal
inkább hasonlított a klasszikus értelemben vett orvosláshoz. FUDZSIKAVA (1904: 26-27) és
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KOSZOTO (2002: 87) szerint, 446 körül Ingjó császár 允恭天皇 Silla királyságba küldetett
orvosért, melynek köszönhetően egy Konmu 金武 nevű orvos érkezett az udvarba, hogy
kezelésbe vegye a császárt. Ez azért lényeges, mert ez az első dokumentált esemény, amely
egy Japánban tevékenykedő külföldi orvosról szól. Továbbá, KOSZOTO (2002: 88) szerint,
ilyen volt például az is, amikor Kinmei császár 欽明天皇(509 - 571) uralkodásának 15.
évében (552) Paekchébe 百済 küldetett orvosért és gyógyszerekért, így jutott el Japánba Ójú
Rjóda 王有陵陀, Han Rjóhó 潘量豊 és Tei Júda 丁有陀, akik gyógyszerészek voltak, és
különféle gyógyhatású készítményeket hoztak magukkal Koreából.
Ahogyan az előbbi példákon is lehet látni, a kínai orvoslás tudománya kezdetben
Koreán keresztül közvetítve, majd később egyenesen Kínából kerül át Japánba, mely jelentős
változásokat eredményezett az akkor használatos gyógyászatban.
A VI. században Kína kultúrájával együtt a buddhizmus is gyorsan terjedt Japánban. A
buddhista papok gyakran orvosi tevékenységeket is folytattak. Ez amiatt alakult így, mert
elterjedt az a felfogás, miszerint, ha valaki egy betegségből akar felgyógyulni, akkor
Buddhához kell imádkoznia. A buddhizmus megjelenése után több mint hetven évvel később
megjelenik Japánban a Suí és Táng kori gyógyászat, olyan írásoknak köszönhetően, mint
Cháo yuán fāngtól 巢元方 (550-630) a Zhū Bìng Yuán Hòu Lún 諸病源候論 („Értekezés a
betegségek okairól és a tünetekről”), vagy Sūn Sīmiăotól 孙思邈 (581-682) a Qiān Jīn Fāng
千金方 („Ezer arany módszer”), melyek igen komoly hatással voltak a japán gyógyászat
fejlődésére. A Taihó-kor 大宝時代 második évében (702), a Mommu császár 文武天皇 által
kiadott törvénykönyv érintett részében, a 大宝令 醫疾令 Taihó-Rjó Isicurjóban előírásokat
találhatunk az egészség- és oktatásügyet illetően, amelyet a Táng dinasztia berendezkedése
alapján dolgoztak ki. 718-ban változtatások kerültek a törvénykönyvbe. Az orvosi törvény amely a Jóró-ricurjón 養 老 律 令 belül kapott helyet - előírta, hogy a gyógyászati és
tudományos munkákat folytató iskolák a gyógyászati felügyelőség befolyása alá kerüljenek.
A központi ügyek minisztériuma (中務省) alá került az Naijakusi Orvostudományok Hivatala
(内藥司), a Császári Udvar Minisztériuma alá a Tenjakurjó Orvostudományok Hivatala (典薬
寮). Az orvosképzés a Tenjakurjón belül a „Daigaku” 大学, illetve a területi „Kokugaku” 国
学 keretein belül folyt. Az orvosi tankönyvek és a vizsgarendszer a kínai törvénykönyvben
meghatározott előírásokat követték. Az orvoslástanon belül a következő ágazatok jelentek
meg: Tairjó 體療 (belgyógyászat), Szósu 創腫(sebészet), Sósó 少小 (gyermekgyógyászat), és
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olyan speciális területek, mint a dzsi-moku-kó-si 耳目口歯 (fül-, szem-, szájgyógyászat és
fogászat). (KOSZOTO 2002: 94, FUDZSIKAVA 1904: 46-48)
Mivel a Nara-korszakban 奈良時代 (710-794) a császári udvar közreműködésének
köszönhetően egyre nagyobb teret hódított a buddhizmus, a papok a gyógyászat területén
jelentős befolyással bírtak, egyre több karitatív, kórházjellegű létesítmény épült a buddhista
templomok mellé, ahol egyre több gyógyító és ápoló szerzetes gyakorolta a gyógyító
tevékenységét.
757-ben az orvosképzés keretein belül elrendelték Yáng Shàngqiāng 楊上善 művének,
a Tàisùnak 太素, a Zhēn Jiŭ Jiă Yĭ Jīngnek 針灸甲乙經, Mài Jīngnek 脈經, és a kínai
farmakológiai műveknek a tanulmányozását. A kínai füvészkönyvek gyakorta olyan
növényekről is értekeztek, melyek Japánban még nem voltak ismertek, vagy nem voltak
őshonosak. Ezért látjuk, hogy később rendre készülnek olyan gyűjtemények, melyek
kifejezetten japán specifikusak voltak, mint például Ekiken Jamato Honzó című munkája.
Miközben a japánok között a kínai kultúra hatalmas népszerűségnek és tiszteletnek
örvendett, buzgón kezdték átvenni a különféle vallási, kulturális irányzatokat, addig a kultúra
beáramlásával egy időben addig nem ismert betegségek is megjelentek, ilyen volt például a
rubeola, himlő, vagy a kolera. Erre a 735-ös és a 737-es fővárosban tomboló himlőjárvány a
példa, mely sok ember halálát okozta. (KOSZOTO 2002: 98)
A Heian-korszak (794-1186/1192) kezdetén, az előző időszakhoz hasonlóan élénk
kapcsolatban állt az ország Kínával. Miután az összes törvény és államberendezkedésben a
Táng kori Kína szolgált alapul, így nem meglepő, hogy ezzel együtt a kínai gyógyászat
továbbra is a legnagyobb jelentőséggel bírt az országban. A korszak sajátosságaként említi
KOSZOTO (2002 : 103) azt, hogy egyre több japán orvosi írás születik, mint például a
Tengen-éra 天元 ötödik évében (i.sz. 982) Tanba no Jaszujori 丹波康頼 (912-995) által
szövegbe iktatott harminc kötetes mű, az Isinpó (vagy Isinhó) 醫 心 方 132 , amely Japán
legrégebbi – a mai napig megmaradt – gyógyászati könyve. A szerző amellett hogy a régi
kínai klasszikusokat veszi alapul, egyéni megjegyzéseit és tapasztalatait is beleszövi.
Összegezve, a kínai gyógyászat a korai időktől kezdve egészen az Edo-kor elejéig a
császári udvar és a nemesek körében egyértelműen monopolhelyzetben volt, de azzal egy
időben vidéken továbbra is alkalmazták a különféle spirituális gyógymódokat. Ahogyan az
előbbiekben is láttuk, Heian- és az azt megelőző Nara-korszak gyógyászatának felvirágzása
gyakorlatilag a Táng kori orvoslásból kölcsönvett ismereteknek köszönhető, noha még mindig
132

TANBA no Jaszujori. 1859. Isinhó. A kiadó neve és helye ismeretlen.
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Kína számított a gyógyászat fellegvárának, mégis az önálló fejlődés tekintetében jelentős
előrelépésekkel büszkélkedhetett a Kamakura-korszak (1185-1333) is. Ebben az időszakban,
amikor a szamurájság a nemességtől megszerezte a politikai hatalmat, és általánosságban
békés állapotokról beszélhetünk, a gyógyítással foglalkozó buddhista intézmények nagyon
gyors tempóban fejlődtek. A kor legjelentősebb szerzetes-orvosa, Kadzsivara Sózen 梶原性
全 (1266-1337) volt, akinek a nevéhez fűződik az ötven kötetes Ton’isó 頓医抄 (1304 körül)
és a hatvankét kötetes Man’anpó 万安方(1314)133 művek összeállítása. A két írás moxibúciós
és gyógyszeres kezelésekről értekezik, főleg a kínai gyógyászati könyvanyagra támaszkodik,
de emellett kritikai jellegű megjegyzéseket is találunk. (FUDZSIKAVA 1904: 163-164)
Azonban abban az időszakban, amikor az ország egész területén belső lázongások,
polgárháborúk dúltak a Nanboku-korszaktól 南 北 時 代 kezdve (1336-1392) Muromacsikorszakig 室町時代 (1392- 1573) nemesi házak és templomok váltak a lángok martalékaivá,
az összegyűjtött könyvek és művészeti kincsek nagy részét elpusztították. Így érthető, hogy
ebben az időszakban, miért is indult fejlődésnek a sérülések és sebek kezelése, valamint a
szemgyógyászat.
A tizenhatodik és tizenhetedik században (Azucsi-Momojama kor) megjelenik a
kereszténység Japánban, melynek hatására többféle európai tudomány, azon belül az európai
gyógyászat is felkelti az érdeklődést. Az akkori orvoslás a dzsürcsi Jīn és Yuán dinasztia
(1115-1368) gyógyászati ismereteire támaszkodott, mely az addigi Táng kori orvoslással
szemben forradalmian új nézeteket vallott. Ez azt jelentette, hogy újraszervezték a patológiát,
a gyógyszertan, a gyógyítás rendszerét. (KOSZOTO 2002: 130)
A korszak egyik igen fontos eseményként tekinthetünk arra, amikor Aszai no Szózui
阿佐井野宗瑞 (1473-1532) 1528-ban kiadta Xióng Zōnglì 熊宗立 (1409-1482) Yī Shū Dà
Quán 医書大全 134 című művét nyomtatott formában, amely ezzel jelenleg Japán legelső
nyomtatott orvosi írásának számít.135
Az Edo-kor 江 戸 時 代 (1603–1868) hajnaláról két jelentős orvos nevét kell
megemlítenem, az egyik Manasze Dószan 曲 直 瀬 道 三 (1507-1594), a másik Nagata
Tokumoto 永田 徳本 (1513-1630), akik fontos szerepet játszottak a japán orvostudomány
további fejlődésében. A Tokugava-éra idején a művészet és tudomány összes törekvéseit
133
134
135

KAIDZSIVARA Sózen. 1986. Ton’isó- Man’anpó. Tokyo, Kagakusoin.
XIÓNG Zōnglì.1528. Sinpen Meihó Ruisó Iso Taizen. Szennan, Aszai no Szózui.
YJK 6/52
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jelentős támogatás fémjelezte, ahol a figyelem ismét a kínai tanulmányok felé terelődött.
Kifejezetten jelentősnek tartották a konfucianizmust megújító Sòng filozófusok munkáját. A
konfuciánus tanok helyreállítása mellett, a gyógyászat figyelme újra a régi kínai művek felé
irányult. Az ebbe az irányba fejlődő iskola alapítóatyját Nagoja Gen’i-nek 名 古屋玄医
(1628-1696) hívták. A Sòng filozófiára hivatkozva, a dzsürcsi Jīn és Yuán dinasztia
gyógyászati módszerét, mint a kínai gyógyászat „megrontójaként” jellemezte. Ennek
következtében a Táng kori Zhāng Zhòngjĭng 張仲景 művei – kifejezetten a Shāng Hán Lún
傷寒論 – ismét nagy megbecsülésnek örvendhetett. Ezen a régi úton haladva, megalapították
az úgynevezett Ko’i-iskolát 古 医 方 136 , avagy a „régi” gyógyászati iskolát, melynek
alappilléreit Gotó Konzan 後藤艮山 (1659-1733) tette le. Az iskolához tartozott még Gotó
egyik leghíresebb tanítványa, Kagava Súan 香 川 修 庵 (1683-1755) is, továbbá ezt az
irányzatot képviselte Naitó Kitecu 内藤希哲 (1701-1738), Jamavaki Tójó 山脇東洋 (17061762), aki elsőként végzett boncolásokat, és nyilvánosságra hozta Japán legelső bonctani
szakkönyvét, a Zósit 蔵志137 („Belsőségek jellemzése”, 1759) és Josimaszu Tódó 吉益東洞
(1702-1773) is, aki az orvoslás mellett a konfuciánus tanok nagymestere volt.
(FUDZSIKAVA 1904: 383, 385-387, 404-405)
Közben a portugálok egyre sikeresebben kereskedtek Japánnal, ennek a hírére az
akkori hajózó nemzetek is próbáltak kereskedelmi kapcsolatot kiépíteni Japánnal. Végül ez
csak a hollandoknak sikerült, akik 1597-ben Kjúsú nyugati felére, Hirado szigetére érkeztek,
majd 1641-ben Desima szigetén létesítettek kereskedelmi telepet. Elmondhatjuk, hogy
mindezek hatására, rendkívül felélénkült a kereskedelem a két ország között, azonban a sógun
szigorú törvényekkel és halálbüntetéssel igyekezte visszatartani a külföldiekkel való
kapcsolatot. Ezek ellenére a japán tolmácsok, különleges engedélyt kaptak arra, hogy a
holland telepen az ottani orvosokkal kapcsolatba léphessenek, és tudásukat kibővíthessék, így
általunk váltak ismerté az európai gyógyászati módszerek, azon belül is például a holland
sebészet. Azért beszélünk sebészetről, mert az európai medicina akkoriban nem foglalta
magában az egész gyógyászatot, hanem főleg a sebészetre összpontosított. (FUDZSIKAVA
136

A Ko-i iskola 古医方 a betegségek kialakulását az életerő (életpára) keringési zavaraira vezethették vissza. Az

életerőt a világon jelenlévő pneumával azonosították. A külső hatások, mint a hideg, a szél, a forróság, a
nedvesség, valamint a belső vágyak, illetve az érzelmek túltengése, valamint az indulatok mind megzavarják az
életerő keringését, így a gyógyítás legfőbb célja az let, hogy a zavaró tényezőket megszüntessék. Ez az elmélet a
Jódzsókunból is visszaköszön .
137

JAMAVAKI Tójó – JAMAVAKI Tómon. 1759. Zósi. Heian. Jódzsuin.
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1904: 413-414)
A 18. században kristályosodtak ki a Ko’i-iskola tanításai Goto Konzannak
köszönhetően. A kezdetekben az orvosok a kínai anatómiai megközelítési módot követték,
egészen a Kaitai Sinsó 解体新書138 („Boncolás új írása”, 1774) megjelenéséig, mely a legelső
holland nyelvről japán nyelvre lefordított bonctani szakkönyv, ezt követően az anatómia
önálló tudományágként tudott érvényesülni az akkori tudományos világban.
A farmakobotanika 本 草 学

szűkebb értelemben a gyógynövényekkel és

orvosságokkal foglalkozik, de valójában szélesebb körű értelmezésbe az állatvilág,
növényvilág, kőzet és ásványtan is beletartozik. A szűkebb értelmezés hátterében a Bĕncăo
Gāngmù 本 草 綱 目 („Gyökerek és Füvek Gyűjteménye” 1578) megjelenése és Japánba
kerülése áll, valamint az a tény, hogy a bakufu Edo északi részén és délen a Sinagava folyó
mindkét partján gyógynövény telepeket létesített 1638-ban.139 Lĭ Shízhēn írásához hasonló
művek Japánban is megjelentek, ezek közül a legkiemelkedőbb Ekiken 1709-ben összeállított
kínai állat - és növényvilágot, valamint kőzettant részletező írása, a Jamato Honzó 大和本草
(„Jamato gyökerei és füvei”). Őt követte aztán Inó Dzsakuszui 稲 生若 水 (1655-1715),
farmakobotanikus, akinek a leghíresebb írása a Sobucuruiszan 庶 物 類 纂 140 („Dolgok
tárháza”, 1747) volt. ÓBA (1991:45) szerint Ekiken és Inó nemcsak ismerték egymást, hanem
jó barátságban is álltak egymással. Ahogy már korábban is kitértem Ekiken életrajzában, a
Jamato Honzó előtt még két írás született, a Kafu és a Szaifu, melyekre a Jamato Honzó
előtanulmányaiként tekinthetünk. Ezekben mintegy 1362 féle gyógynövényt találunk.
Jelentősége az, hogy rávilágít a kínai írásokban található egyes tévedésekre, mint például az
otthoni méhtartásra vonatkozó passzus a Jamato Honzó 14-dik kötetében141.
Egyértelműen a farmakológia terén megindult fejlődés Kína egyik legjelentősebb
füvészkönyvének, a már előbbiekben említett Bĕncăo Gāngmù 本草綱目 megjelenésének is
köszönhető. Ezt tekintették a japán farmakológia alapművének, amely alapján újabb és újabb
farmakológiai és farmakobotanikai írás született, úgymint Manasze Dószan Jakusónódoku 薬
性 能 毒 , Nagoja Gen’i Eppo Sokumocuhonzó 閲 甫 食 物 本 草 (1671), Mukai Gensó
Hócsúbijóhonzó 庖厨備用本草 (1684), Endó Genri Honzóbengi 本草弁疑 (1681), Hitomi
138

KULMUS Johann Adam – SZUGITA Genpaku - NAKAGAVA Dzsun’an. 1774. Kaitai Sinsó. Muromacsi,

Szuharaja Icsibee.
139

FUDZSIKAVA 1972: 150

140

INÓ Dzsakuszui. 1747. Sobucuruiszan. Ismeretlen a kiadó neve és helye.

141

ÓBA 1991: 45, KAIBARA 1709: 13-14
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Hicudai Honcsósokkan 本朝食鑑 (1695), Okamoto Ippó Kóekihonzótaiszei 広益本草大成,
Kaibara Ekiken Jamato Honzó 大和本草 (1709), Macuoka Gentacu Jójakuszucsi 用薬須知,
Kacuki Gjúzan Jakuró Honzó 薬籠本草 (1728), Kagava Súan Ippon Dójakuszen 一本堂薬選
(1729), Josimaszu Tódó Jakucsó 薬徴 (1785), Ono Ranzan Honzó Kómoku Keimó 本草綱目
啓蒙 (1803), Naitó Naokata Kohó Jakuhinkó 古方薬品考 (1842) stb. (KOSZOTO 2002: 152153)
Összegezve, a Tokugava-sógátus bukásáig a kínai gyógyászat a széles körben
alkalmazott szisztematikus rendszerként működött Japánban. Bár magában foglalta a Kínában
alkalmazott

technikákat,

úgymint

akupunktúra,

moxibúció,

reflexológia-masszázs,

gyógynövényes terápiák, mégsem állíthatjuk azt, hogy ezeket változtatás nélkül használták,
hanem folyamatosan átalakították a saját adottságaiknak megfelelően. Erre a folyamatra példa
a Jódzsókunban azok a passzusok, melyek annak dacára, hogy eredendően a kínai előírások
részei voltak, kifejezetten a japán adottságoknak megfelelően lettek megváltoztatva. Ezekre
részletesebben a későbbiekben térek ki.
A japán orvostudomány fejlődésében ezt követően a Meidzsi-restaurációig egy érdekes
fejlődési folyamatot követhetünk nyomon. Ebben az időszakban az eredeti régi módszerekhez
visszanyúló, klasszikus kínai gyógyászat fontosságát hirdető iskola és a nyugati orvoslást
előtérbe helyező irányzat mellett, megjelennek teljesen új, kevert irányzatú orvosi iskolák is.
Ilyen például a hagyományos kínai és önálló japán gyógyászatot, valamint az akkor
újdonságnak számító nyugati (európai) orvoslást ötvöző iskola, a Kanranszeccsú-ha 漢蘭折
衷派. Jelen disszertációban ennek további taglalásától eltérnék, kialakulásáról és további
fejlődéséről egy másik értekezésemben142 részletesebben foglalkozom.
A következőkben a jódzsó magyarázatával, eredetének tisztázásával, valamint olyan
japán írások ismertetésével folytatom, melyek ebben a témában íródtak.
IV.3 A jódzsó-elmélet és japán jódzsó-elméleti írások
Kaibara Ekiken Jódzsókun 養生訓 művének címében található 養生 (japán olvasata
„jódzsó”, kínai olvasata „yăngshēng”) kifejezés jelentése a Kódzsien (1998) és az Óbunsa
Kanvadzsiten (2000) szerint, „élettáplálás”, „életnevelés”, „az egészség megóvása”, „a hosszú
142

ZENTAI 2004: 220-225
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élet elérése” (1), a „szülők gondozása” a halál előtt (2), betegségek gyógyítása (3). A 訓
(japán olvasata „kun”, kínai olvasata „xun”), a 川143 és a 言144 írásjegyekből áll össze, ez a két
írásjegy egyben a „szót követni” jelentést hordozza magában, melyet másképpen
„intelemnek”, „tanításnak” is definiálhatunk, ez a kakun ( 家 訓 ), vagy kunkai ( 訓 戒 )
szóösszetételekben családi intelmeket és tanításokat jelent. Ezen belül ha részletesebben
megvizsgáljuk a 養 (japán olvasata „jó”, kínai olvasata „yăng”) írásjegyet, látjuk, hogy a 食
és a 羊 írásjegyekből áll össze, melyek összességében „ételt kínálni” jelentéssel bírnak a
Óbunsa Kanvadzsiten (2000) szerint. Általánosságban ez az írásjegy „nevelést”, „gondozást”,
„oktatást”, „táplálást”, a „lélek gazdaggá tételét”, más textusokban „gyermeknevelést” jelent.
Emellett találjuk a 生 (japán olvasata „szei”, „só”, „dzsó”, kínai olvasata „shēng”) írásjegyet,
melynek jelentése igen sokféle lehet. Ilyen például a „növekedni” (1), „megszületni” (2),
„szülni” (3), „fejlődni” (4), „keletkezni” (5), „élni” (6), „élet” (7), „élő” (8), „nyers” (9),
„éretlen” (10), „diák” (11), „letisztult” (12), „egyszerű” (13) stb. Jelen összetételben az élet
jelentést követem.
A jódzsó az „élettáplálásnak” olyan konkrét módszerét jelenti, amely magába foglalja
a fizikai létre, az életre vonatkozó alaptantételeket, a betegségről kialakult elméleteket,
betegségek megelőzését célzó gyakorlati eljárásokat. Nemcsak pusztán a kiegyensúlyozott
fizikai egészségi állapot fenntartását célozza meg, hanem kiterjed az ember egész életvitelére
is, melybe beletartozik a lélek egészségének megtartása is. Több szótár145 úgy definiálja a
jódzsót, mely olyan módszer, amely a betegségek megelőzését, a hosszú élet elérését célozza
meg, a Kódzsien (1998) is hasonló, de valamivel közelebbi magyarázatot ad a régebbi
jelentéséhez, vagyis az élet táplálását, az egészséges állapot fenntartását, a betegségek
megelőzését, a betegségekből való felépüléskori rehabilitációt jelenti. Azonban az eredeti
jelentésének megértéséhez, még régebbre kell visszanyúlnunk, egészen az ókori Kínáig.
Ezzel a fogalommal legelőször az ókori kínai taoista filozófiában találkozhatunk, mely
a korai kínai referenciákban chángshēngként (長生) szerepel, jelentése élet-meghosszabbítás,
ez Zhuāngzǐnál146 yăngshēng kifejezésként jelenik meg. (KOHN 2000: 74)
143

Jelentése „folyó” (1), azonban „megfeleltet” (2) jelentéssel is bír. Jelen értelmezésben az utóbbit veszem

figyelembe. (OK 2000)
144

Jelentése „kifejezni valamit” (1), „mondani valamit” (2), „beszéd” (3). (OK 2000)

145

Lásd Kadokava Kokugodzsiten (1986), Kadokava Kanvadzsiten (1995)

146

莊子; Zhuāngzǐ; a hadakozó államok korában (i.e. 4-3. sz.) Lao-cével együtt említett taoista mesterek egyike.

( KJE 1998)
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A test egészségben tartása, valamint a harmonikus működés fenntartása nagyon
fontos gondolat volt a különféle taoista iskolák és csoportok és a kínai gyakorlott orvosok
számára. KOHN (2000: 75) szerint, ezek a konkrét gondolatok, melyek a test működésével
és megóvásával foglalkoznak, az elsőnek számító i.e. 400 körül készült írásokban már
fellelhetők. Az élettáplálás már az i.e. 300 körüli gyógyítással kapcsolatos irodalomban is
megjelenik. Ezeket a gondolatokat aztán a Hàn dinasztia idején a varázsló gyógyítók
(fāngshì 方 士 ) átvették, melyeket beleszőtték a hittudományba és meditációs
gyakorlatokba is. A taoizmus, mely a késői Hàn dinasztia idején tűnt fel legelőször, mint
vallás, szinte minden iskola, vagy csoport gyakorlatait átvette és beépítette. A taoisták
ezeket a gyakorlatokat továbbfinomították, terjesztették és különféle írásokban
összefoglalták. A taoizmusban az életmeghosszabbító technikák kiforrták magukat,
mellyel egy időben fejlődésnek indult az orvoslás is. A taoistákon és a kínai gyógyászaton
kívül, az életmeghosszabbító technikákat a hétköznapi emberek is gyakorolták, hogy
megtartsák egészségüket. KOHN (2000) szerint, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a
több ezer ember, aki a mai napig is gyakorolja a Qì gōngot 氣功 (csi-gyakorlatok) a
parkokban stb. egészségük karbantartása érdekében már a korai Hàn dinasztia óta. A
korai egészségmegőrző módszerek magukba foglalták azokat a módszereket, melyek
elnyelték, vagy vezették a csi-t, lélegzési gyakorlatokon, higiénián, terapetikus
gyakorlatokon, masszázson, dietetikán és orvosságokon keresztül.
Az írások azokat a technikákat tartalmazzák, amelyek a létfontosságú életerőt
megóvják és megerősítik, továbbá hétköznapi életre vonatkozó tanácsok is megtalálhatók
bennük, úgymint alvás, higiénia, étkezés, mozgás stb. Ezek biztosítják a harmonikus napi
rutint, miközben segítenek elkerülni a károsító tényezőket. Az élettáplálás gyakorlata
lehetőséget nyújt arra, hogy szervezetünket egészségben tarthassuk, fenntarthassuk a
létfontosságú funkciókat, megnövelhessük az életerőnket, valamint, hogy el kerüljük a
betegségeket. Ez nemcsak az orvosoknak vált fontos feladatává, hanem a taoistáknak is,
akik azt vallották, hogy a szervezet a Tao üstje. (KOHN 2000: 75)
A taoisták szerint a halhatatlanság keresésének legelső lépése az, ha az összes
életműködést harmóniában tartjuk. Emiatt az életmeghosszabbító módszerek a taoisták
alapelemévé vált az üdvözülés és fizikai kiteljesedés között, és aztán ez a kínai
egészségnevelő, illetve egészségmegőrző filozófia került át Japánba, mely a konfuciánus és
taoista tanokkal együtt fejlődött tovább. (KOHN 2000: 75)
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Itt fontos megjegyezni, hogy manapság a yăngshēng eredetét és fejlődéstörténetét
kutató terület egyre jobban bővül, ez sok olyan jelentős kutatónak köszönhető, mint Donald
HARPER, Vivienne LO, Catherine DESPEUX, Ute ENGELHARDT, SZAKADE Josinobu
és Michael STANLEY-BAKER és még sokan mások.147
A japán jódzsó-elméleti írások
Japán egyik legrégibb jódzsó-elméleti írása a Szecujójókecu 攝 養 要 訣 („Az
életmegőrzés lényege”), melyet Mononobe no Hiroizumi 物部廣泉 (785-860) állított össze
827-ben, majd azt Fukane no Szukehito 深根輔仁 (918-1025) által írt Jódzsósó 養生抄 (877)
című írás követte. 984-ben Tanba no Jaszujori 丹波康頼 (912-995) összefoglalta Japán
jelenleg a legrégebbi orvosi könyvét, az Isinpót 醫心方, amelyben számtalan ismeretet vett át
a kínai gyógyászatból, illetve gyógyszerészeti könyvekből. (TAKIZAVA 1993: 33-38, 44)
A Kamakura- és Muromacsi-korszak alatt Takeda Sókei 竹田昭慶 (1420-1508) az
Endzsuruijó 延寿類要 („Élethosszabbítási módszerek lényege”) 1456-ban összeállított művén
kívül kevés ilyen jellegű írás született, de az Edo-kor elején ismét megjelentek a jódzsóval
kapcsolatos írások, többek között Manasze Dószan 曲 直 瀬 道三 (1507-1594) tollából a
Jódzsó-monogatari 養 生 物 語 („Élettáplálás története”) és a Jódzsóvaka 養 生 和 歌
(„Élettáplálás vakák”), Nagoja Gen’itől 名古屋玄医 (1628-1696) a Jódzsó-suron 養生主論
(„Élettáplálás fő elmélete”). (TAKIZAVA 1993: 36-39, 63, 75-76, 88)
147

Donald HARPER. 1998. Early Chinese Medical Literature: The Mawangdui Medical Manuscripts. London,

Kegan Paul.
Vivienne LO. 1998. The Influence of Yangsheng Culture on Early Chinese Medical Theory: What is acumoxa?
University of London.
Catherine DESPEUX. 1989. "Gymnastics: The Ancient Tradition" in: Livia KOHN ed., Taoist Meditation and
Longevity Techniques. Center for Chinese Studies, the University of Michigan, Ann Arbor.
Ute ENGELHARDT. 1989. "Qi for Life: Longevity in the Tang" in: Livia KOHN ed., Taoist Meditation and
Longevity Techniques. Center for Chinese Studies, the University of Michigan, Ann Arbor.
Ute ENGELHARDT. 2000. "Longevity Techniques and Chinese Medicine" in: Livia Kohn (ed.), Daoism
Handbook , Leiden: E. J. Brill.
Livia KOHN, Yoshinobu SAKADE. 1989. Taoist Meditation and Longevity Techniques Michigan Monographs
in Chinese Studies. vol. 61. Center for Chinese Studies, University of Michigan.
Michael STANLEY-BAKER. 2006. Cultivating body, cultivating self: a critical translation and history of the
Tang dynasty Yangxing yanming lu (records of cultivating nature and extending life). Indiana University.
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A neokonfuciánus tanítások és a yăngshēng elméleten alapuló japán egészségmegőrző
eljárások az Edo-korban élték virágkorukat, azáltal, hogy különösen megerősödtek a
Tokugavák által végrehajtott bezárkózási politika (鎖国, japánul szakoku) alatt. Ebben az
időben az orvosláson belül sok olyan írás is létezett, melyek inkább spirituális, misztikus
elképzeléseken alapultak.
A jódzsó-emélet igazán Edo-koron belül a Genroku-korszakban 元禄 (1688–1704)
élte reneszánszát, 1692-ben elkészült Takanaka Cúannak 竹中通庵 köszönhetően a KokonJódzsóroku 古今養性録 („Jelen és a múlt egészségnevelő feljegyzései”), amely az összes
addig ismert ősi jódzsó-elméleti tudást foglalta össze. 148 SZUZUKI szerint 149 , az orvoslás
addigra már szisztematikus rendszerbe kezdett formálódni, melyben a jódzsó a redszer egyik
alapját képezte. Ekkortájt hatalmas mértékben megnőtt az érdeklődés az egészségmegőrzés
iránt, jelentősen megnőtt a gyógyítással kapcsolatos piac, emellett a nyomtatás elterjedésének
köszönhetően számtalan írás jelent meg ezzel kapcsolatban. Ezeknek a zöme népszerű
orvosságok használati útmutatójaként szolgált, legtöbbjük a higiénia, dietetika, filozófiai
alapismeretek, nevelés, elsősegély, egyszerűbb orvosságok témáját ölelték fel és
általánosságban elmondható az, hogy egyszerűen értelmezhető nyelvezetben íródtak, melyek
célja az volt, hogy mindenki számára jól érthetőek legyenek, függetlenül attól, hogy kik
forgatják azokat, gyógyászatban jártas, vagy egyáltalán nem jártas emberekről is legyen szó.
A legtöbb ilyen jellegű írásban a helyi népszokásokban használt eljárásokat is
megtalálhatjuk.150
Ezeket az írásokat nagyobb példányszámban a Sóho-időszakban 正保 (1644-1648)
nyomtatták először. A kiadás szempontjából SZUZUKI (1943: 413) három periódust különít
el: a korai (1615-1715), a középső (1715-1788) és a késői periódust (1788-1867). Ha a kiadott
példányszámot nézzük, akkor elmondhatjuk azt, hogy a legelső csúcs a Genroku-korszaktól
(1688-1704) a Kjóho-időszakig 享保 (1716-1736) tartott. Ebben az időszakban adták ki
legelőször a Jódzsókunt, mely a legnagyobb példányszámnak számított akkoriban. A második
hullám a Bunka-korszak 文化 (1804-1818) és a Tenpó 天保 (1830-1844) időszak között volt.
Az Edo-kor közel kétszázhatvan éve alatt mintegy negyvenegyféle írás született a
témában. Ezen belül a korai időszakban (1615-1715) tíz féle, a középső periódus (1715-1788)
alatt hétféle, a késői időszakban (1788-1867) huszonkét ilyen írás született. (SZUZUKI 1973:
148

TAKIZAVA 1993:55-56

149

SZUZUKI 1973: 413

150

KABAJAMA 1976: 437
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414)
Ezek közül kiemelnék néhányat:
Szerző

Mű címe

Kiadás
éve

Endzsujódzsóron 延寿養生論151

1599

Manasze Genszaku

(„Életmeghosszabbító egészségtápláló elméletek”)

曲直瀬玄朔

Endzsuszecujó 延寿撮要152

1615-23

(1549-1632)

(„Az életmeghosszabbítás lényege”)

között

Jamavaki Gensin

Csokuszenjódzsuroku 勅撰養寿録153

1648

山脇玄心

(„Válogatás élettápláló feljegyzésekből”)

(1549-1678)
Nakadzsima Szen’an

Utajódzsó 歌養生154

中島仙庵

(„Élettápláló versek”)

Nagoja Gen’i

Jódzsósuron 養生主論155

名古屋玄医

(„Élettápláló alapelméletek”,

1678

1683

(1628-1696)
Takenaka Cúan

Kokonjódzsóroku 古今養性録156

竹中通庵

(„Jelen és a múlt egészségnevelő feljegyzései”)

Ismeretlen szerző

Cúszen Endzsusinbó 通仙延寿心法157

1692

1695

(„Cúszen élethossznövelő lélekgyakorlatai”)
Hitomi Hicudai

Honcsósokukagami 本朝食鑑158

人見必大

(„Hazánk táplálkozására vonatkozó áttekintés”)

1697

(1642-1701)
Macuo Dóeki

Jódzsózokkaisú 養生俗解集159

1731

151

MANASZE Genszaku. 1816. Endzsujódzsóron. Tada Kanbee, Oszaka.

152

MANASZE Genszaku.1615-23. Endzsuszecujó. Iszai Micsihiro.

153

JAMAVAKI Gensin – MAEDA Micsijuki. 1996. Rinsó kanpó Sohó kaiszecu. Osaka, Orient Suppansa.

154

MIJANAGI Makoto.2006. Nihon no ijaku – Hakubucu csodzsucu nenpjó. 1. Tokyo, Cukuba University. 163

155

MIJAKE Hiizu – ÓSZAVA Kendzsi. 1918. Nihon Eiszei bunko. 5. Tokyo, Kjóiku Sincsó Kenkjúkai. 1-40

156

MIJANAGI Makoto.2006. Nihon no ijaku – Hakubucu csodzsucu nenpjó. 1. Tokyo, Cukuba University. 159

157

Ismeretlen szerző – MIJAKE Hiizu, ÓZAVA Kendzsi (szerk.). 1979. Cúszen Endzsusinbó. Nihon Eiszei

bunko 6. Tokyo, Nihon Toso Centre
158

HIRANO Hicudai.1697. Honcsósokukagami. A kiadó neve és helye ismeretlen.
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松尾道益

(„Az élettáplálással kapcsolatos közérthető
magyarázatok gyűjteménye”)

Kacuki Gjúzan

Csómeijódzsókun 長命養生訓160

香月牛山

(„Élettáplálás intelmei a hosszú élet elérése

(1656-1740)

érdekében”)

Ogava Kendó

Jódzsóbukuro 養生嚢161

小川顕道

(„Élettáplálástár”)

1731

1773

(1737-1816)
Motoi Sisó

Hideneiszeiron 秘伝衛生論162

本井子承

(„Titkos egészségmegőrző-eléméletek”)

Tani Rjokan

Jódzsódan 養生談163

谷了閑

(„Elbeszélés az élettáplálásról”)

1795

1801

(1747-1805)
Egyrészt azért születhetett ennyi írás a témában, mert az egyes tudományágak,
különösen az orvostudomány és a technológia ugrásszerű fejlődésnek indult, a terakojáknak
köszönhetően az átlagemberek körében is elterjedt az írásbeliség, valamint a Tokugava-érát
jellemző politikai stabilitás és a társadalmon belüli harmónia ideális táptalajt nyújtott az
egészségmegőrző és élettápláló eszmék terjedésének. A jelentős mennyiségű írás közül a
korai időszakból kiemelkedő helyen találjuk a Jódzsókunt, mely olyan ismereteket tartalmaz,
melyek egyrészt kínai tudáson alapulnak, másrészt sajátos japán környezetnek megfelelően
alakultak, valamint az egyéni tapasztalatok hatására születtek, ezért mondhatjuk azt, hogy az
Edo-korban igazi sikerkönyvnek számított. Ezt az állítást KUMITA (1968: 875) megállapítása
is alátámasztja, miszerint, a Jódzsókun népszerűségét többféle tény is igazolja. Az egyik az,
hogy akkoriban (Sótoku164 harmadik évében, vagyis 1714-ben) 7 monményi ezüstpénzt adtak,
amely 5 maszu és 8 gó mennyiségű rizsnek felel meg. A másik bizonyíték az, hogy Bunka

159

MACUO Dóeki. 1731. Jódzsózokkaisú. Hajasi Sógoró, Kyoto

160

KACUKI Gjúzan. 1731. Csómeijódzsókun. Csódzsija Gendzsiró, Kyoto

161

MIJAKE Hiizu, ÓSZAVA Kendzsi. 1918. Nihon Eiszei bunko. 1. Tokyo, Kjóiku Sincsó Kenkjúkai. 27-102

162

MIJAKE Hiizu, ÓSZAVA Kendzsi. 1918. Nihon Eiszei bunko. 6. Tokyo, Kjóiku Sincsó Kenkjúkai. 171-252

163

MIJAKE Hiizu, ÓSZAVA Kendzsi. 1918. Nihon Eiszei bunko. 2. Tokyo, Kjóiku Sincsó Kenkjúkai. 33-62

164

正徳; Sótoku: 1711-1716 közötti időszak (KJE 1998)
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éveiben 165 is újra kiadták, valamint, Tenpó 166 évében újrakészítették a nyomtatáshoz
szükséges nyomódúcokat.167
Az Edo-korszak végefelé a nyugati (európai) ismeretek hatása egyre erősebb lett, mely
révén a jódzsó elnevezés helyett lassan a hoken 保健, eiszei 衛生 stb. kifejezések váltak
uralkodóvá. Azonban itt meg kell jegyezni, hogy például az eiszei 衛生 kifejezés már a
Kamakura-korszakban is létezett Tanba no Jukinaga 丹 波 行 長

írásában, az Eiszei

hicujósóban 衛生秘要抄 („Egészségmegőrző titkok leírása” (1288) is. (SZUZUKI 1943: 414)
Ahogyan majd a későbbiekben látjuk, a Jódzsókunban is találunk számtalan példát a
jódzsó és a gyógyítás kapcsolatára, melyek kimondják, hogy a jódzsó számít „alapnak”, míg a
gyógyítás, az orvosságok, az akupunktúrás és sebégetéses módszerek azok, melyeket csak a
legvégső esetekben alkalmazzunk. Érdekes megállapítást tesz KUMITA (1968: 875), aki
szerint, a jódzsó 養生 a rei 礼 kategóriájába tartozik, melyet a következő passzussal támaszt
alá:
„Az életerő az élet alapja. Az étel-ital az életet táplálja.”
元気は生命の本也。飲食は生命の養也。168

Továbbá,
„A vágyak tisztelettel történő szabályzásába beletartozik az, ha odafigyelünk a táplálkozásra. A
táplálkozásban sok tisztelet van. Ezen belül [az egyik szerint] a mértéktelen evést és ivást kerülnünk
kell.
飲食のつゝしみは禮を以て慾を制するにあり。飲食の禮多し。中について放飯流歠をいまし
むべし。169

Továbbá,
„Az evés-ivásra való odafigyelés, a tisztelet kezdete.”

165

文化; Bunka: 1804 – 1818 közötti időszak (KJE 1998)

166

天保; Tenpó: 1830-1844 közötti időszak (KJE 1998)

167

益軒の養生訓は正徳年間に初刊し、文化年間に補刻せられ、更に天保年間に重刻せられたことによ

つても、江戸時代を通じて、如何に同書が汎く社會に閲讀されたかを知るを得、以て同書の人民を裨
益せしめた功績の多き窺うことが出来るのである。(FUDZSINAMI 1942: 62)
168
169

YJK 3/1
KAIBARA 1911: 501
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飲食の節をつゝしむは、禮の始なり。170

Mivel a rei 礼 az öt alap erkölcsi igazság 五常 egyike, így reibe tartozó jódzsó is a
konfuciánus alapigazságok fontos részét képezi. KUMITA (1968) tehát összefüggést talált a
jódzsó, a gyógyítás, a rei (tisztelet) és a hó 法 (törvény) között, melyet a következő idézettel
támaszt alá Ekiken Godzsókun 五常訓 című írásából:
„A „rei” tanítása az alap. A „hó” intelme a legvégső. Például, ha figyelünk testünkre, még ha nem is
vagyunk betegek, akkor nem betegszünk meg. Viszont ha megbetegszünk, akkor gyógyszereket
kezdünk szedni, majd a legvégén sebégetéshez folyamodunk.”
礼の教えは本なり。法のいましめは末なり。たとえば、無病の時、身をつつしめば、病おこ
らず。病おこりて薬をのみ、灸をするは末なり。171

A japán orvoslás és egészségmegőrzés történetét azért taglaltam külön, mert úgy
gondolom, hogy mindkét terület önálló, nem moshatók egybe. A különféle történelmi és
ideológiai hatások is másként hatottak e két terület fejlődésére. Erre jó példa az, hogy míg az
európai gyógyászat hatása megmutatkozik a japán orvoslásban, addig meglátásom szerint, az
egészségmegőrzésben ilyet kevésbé tapasztalhatunk. Ezért a legtöbb esetben külön kezelem e
két területet. A következő fejezetben megvizsgálom, hogy volt-e kapcsolat, és ha igen, milyen
a konfuciánus ideológia és az orvoslás között.
IV.4 A neokonfuciánus tanok és az orvoslás közti kapcsolat Ekiken korában
Az Edo-korban, különösen a Genroku-korszakban (1688-1704) az orvostudomány
alapjait a klasszikus kínai orvosi írások alkották. Emellett az Edo-korban elterjedt vélemény
az volt, hogy a kínai orvoslás lényegének megértése érdekében szükséges a konfuciánus tanok
tanulmányozása is. Ez a magyarázat arra, hogy miért foglalkozott több konfuciánus tudós is
orvoslással, mint például Nakae Tódzsu 中江藤樹, aki tanítványa, Óno Rjósza 大野了佐
számára állította össze a Sokeiiszen 捷径 医 筌 172 című orvosi írást azzal a céllal, hogy
könnyebben elsajátíthassa a benne összefoglalt ismereteket. Ezek az ismeretek farmakológiai
témára (1. kötet), belgyógyászati betegségekre (2. kötet), a kiválasztással kapcsolatos
170

KAIBARA 1911: 502

171

KUMITA 1968: 884

172

NAKAE Tódzsu (szerző) – Tódzsu Soin (szerk.). 1940. Tódzsu Szenszei Zensú. 4. Tokyo, Ivanami Soten.
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megbetegedésekre (3. kötet), nőgyógyászati gondokra, szüléssel kapcsolatos ismeretekre,
gyerekbetegségekre (4. kötet) és a külső sérülésekre (5. kötet) terjedtek ki. Ezen felül, KATÓ
(1944: 141) és HATTORI (1978: 38-39) szerint, Nakae Tódzsu nevéhez fűződik még a
Sóinansin 小医南針 (1643) című munka is, amelyet Nakae Tódzsu két fiatal tanítványa
számára állította össze, ez alapján tanította az orvoslást számukra. Nakae Tódzsú Sokeiiszen
捷径医筌 és Sóinansin 小医南針 című munkája HATTORI (1978) állítása szerint, a 傷寒論
Shānghánlùnt veszik alapul.
Hasonlóképpen, ha belepillantunk néhány neokonfuciánus gondolkodó életrajzába,
láthatjuk, hogy miként kerülthetett kapcsolatba az orvoslással:
1. Olyan módon, hogy igénybe vették a gyógyítók szolgáltatásait, mint például
HATTORI (1978: 40-41) szerint, Itó Dzsinszai.
2. Úgy, mint Ogjú Szorai, vagy Kaibara Ekiken, akiknek családjában eleve voltak
olyanok, akik orvosi tevékenységet folytattak.
3. Olyan módon, hogy kínai klasszikusokhoz kommentárokat, tanulmányokat írtak,
mint Ogjú Szorai, vagy Dazai Sundai, akik ezeknek a kutatásoknak köszönhetően
tudtak elmélyedni a kínai orvosi ismeretekben, és véleményt formálni az orvoslás
tevékenységét végzőkkel kapcsolatban.
Itt megjegyezném, hogy jelen disszertációban eltekintenék attól, hogy részletesen kifejtsem
más neokonfuciánus gondolkodók orvoslásról alkotott képét, azonban ez nem jelenti azt, hogy
a jövőben nem kerítenék sort ilyen jellegű kutatásra.
Összességét tekintve, elmondható, hogy a neokonfuciánusok egy része úgy gondolta,
hogy Zhū Xī tanai az ország irányítására, az uralkodásra vonatkoznak. Az orvoslást épp ezért
többen lenézték, mert úgy gondolták, hogy nem több egyfajta üzleti tevékenységnél, amely
egyszerűen csak úgy működik, hogy a beteg elpanaszolja a baját az orvosnak, aki elad neki
valamiféle gyógyfüvet. Annak ellenére, hogy általában a gyógyító tevékenységgel foglalkozó
személyeket negatív kritikákkal illették, mégis voltak kivételek.
A Nara- és Heian-korban az úgynevezett szerzetesorvos 僧医 személyét kifejezetten
tisztelet övezte. Úgy gondolták, hogy a Nara- és Heian-kori orvosok a javadalmazás helyett az
ember megsegítését helyezték előtérbe, ezzel szemben az Edo-korban általánosságban az a
véleményt terjedt el, hogy az orvosokat csakis az anyagi juttatás érdekli, semmi más, így
komolyan megbélyegezték őket.
Amikor a buddhizmus helyett a neokonfuciánus ideológia vált uralkodóvá, a
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neokonfuciánus gondolkodók kiváltságos tiszteletnek kezdtek örvendeni, így az orvoslást
végzők körében megjelentek azok, akik a neokonfuciánus tanokat alapul véve próbáltak
felemelkedni. Másképpen fogalmazva, többen kihasználva ezt a helyzetet, komolyabb anyagi
haszonra próbáltak szert tenni, ezért aztán ezeket az orvosokat a társadalomban lenézték, és
rossz erkölcsűek tekintették.
A neokofuciánusok azon csoportja, akik úgy vélték, hogy a konfucianizmus és a
gyógyítás szoros kapcsolatban állnak, komoly ellenérzésüket fejtették ki az effajta
rosszerkölcsű orvosokkal szemben. Feltételezhető tehát, hogy mindezek hatására terjedt el a
köztudatban a jabuisa173, vagyis az ügyetlen, orvosságokkal szakszerűtlenül bánó orvosról
kialakult negatív szemlélet. Az orvosok megkülönböztetésével kapcsolatban ÓNO (1997:175)
azt állítja, hogy már a Jonezavabon-Saszekisúban 米沢本沙石集 (1283) is találunk olyan
passzusokat, melyek meghatározzák, hogy milyenek a „jó”, „közepes” és „rossz” orvosok.
Ilyen például az a megállapítás, miszerint az orvosságok a „rossz” orvosok kezében méreggé
válhatnak, a „középszerű” orvosok a gyógyszert orvosságként, a mérget méregként
alkalmazzák, míg a „jó” orvosnak tudnia kell, hogy mikor, mi számít gyógyszernek, és mi
méregnek, a gyógyszereket és a mérgeket hogyan kell megfelelően alkalmazni. Ehhez hasonló
173

A Nihonkokugodaidzsiten 日本国語大辞典 (1966) magyarázata szerint, a jabuisa 藪医者 olyan személy, aki

a betegség kivizsgálásában és gyógyításában ügyetlen, szakszerűtlen. Többféle írásmódja létezik: jabu 藪, jói 庸
医, csikuan 竹庵, jabukuszusi 藪薬師 stb. ÓNO (1997) szerint, a jabukuszusi kifejezéssel 草沢 már az 1363-ban
íródott Fukudenpóban 福 田 方 (szerzője Júrin nevezetű szerzetes) is találkozhatunk, amelyben a kifejezés
jelentése “orvosi tevékenységet kontár módon végző személy”. A jabu kifejezés, melyet eredetileg 野 巫
írásjeggyel írtak, olyan személyt jelentett, aki varázslást orvosságok és gyógyító eljárásokkal együttesen végzett.
Erre a kifejezésre használták még a 藪 és a 野夫 írásjegyeket, melyek „vidéki orvos” jelentéstsel is bírtak. Más
elméletek szerint, a jabu azt jelenti, hogy „kis széltől már megremegő”. Ezek alapján eredetileg azt nevezték
ügyes orvosnak, akit semmi sem tud kizökkenteni, vagyis nincs az a tényező, amelytől meginogna. ONO (1997:
176) véleménye szerint is, a jabu „kis széltől megingót” jelent Miszao Sigeotól 宮 尾 し げ を származó
Karukucsitóbószakuban 軽口東方朔 (1762) található rövid mondat alapján:
„Egyszer ember azt kérdezte, hogy a jabuisa elnevezésben mit jelent eredetileg a “jabu” kifejezés,
jabuisának megfelelően, nos, hát olyan, amelyet egy kis szél is fel tud kavarni.”
Kikuoka Tenrjó Honcsószedzsidanki 本朝世事談綺 (1734) című írásában és Isigami Szentó Bókaenmanroku
című művében 卯花園漫録 (1809) is az áll, hogy azt nevezik jabuisának aki, a világi, tapasztalatlan, és csak úgy
tesz, mintha gyógyítással foglalkozna. ÓNO (1997: 179) szerint tehát, a jabu jelző, mindig valaminek az
utánzatát jelenti. Ezen kívül még létezett a jabuisi 藪医師, a fui 巫医, mely szintén jóslással és gyógyítással
foglalkozó személyt jelentett. A jabuisa kifejezéssel a japán irodalomban a kjógenekben, haikai-okban,
kanazósikban találkozhatunk. (ÓNO 1997)
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megállapításokat a Jódzsókun hatodik fejezete is bőven tartalmaz, tehát feltételezhetjük, hogy
ez a fajta hozzáállás, nem kifejezetten edo-specifikus, hanem jóval előtte már létezett.
A Jódzsókun első, második és hatodik fejezetének elemzése során egyrészt világosság
vált számomra az, hogy Ekiken orvoslásról alkotott szemlélete, annak célja, valamint, a
betegségek kialakulását és a gyógyulás folyamatát magyarázó teóriák mind neokonfuciánus
kozmológiai és erkölcsi filozófiára épülnek, másrészt részben választ kaptam arra a kérdésre,
hogy a neokonfuciánus tudósok miért követelték meg az orvoslással foglalkozó személyektől,
hogy ismerjék, és helyesen értelmezzék a régi klasszikus konfuciánus írásokat. Úgy
gondolom, Ekiken a Jódzsókun című írásával igyekezett mindvégig eleget tenni a konfuciánus
xiào tanításnak azzal, hogy olyan intelmeket fogalmazott meg, amelyek célja elsősorban az
egészséges fizikai és lelki állapot fenntartása, betegség esetén hatékony gyógyítás volt,
másodsorban pedig olyan orvosi réteg kinevelése volt, amely ezt a konfuciánus gondolkodást
messzemenően megértette és annak megfelelően cselekedett. Ahhoz, hogy még pontosabb
képet kapjunk a neokonfuciánus tudósok és az orvoslás közti kapcsolatról a többi
neokonfuciánus tudós gondolkodását is Ekikenhez hasonlóan szükséges lenne megvizsgálni a
jövőben.
A következőkben arra térek ki, hogy azok a tudósok, akik mind az orvoslással, mind a
neokonfuciánus tanokkal foglalkoztak, hol helyezkedtek el a társadalomban, valamint a
törvénykezésben.
IV.5 Neokonfuciánus tudósok és orvosok kapcsolata, valamint helyük a törvénykezésben
Az Edo-kori orvosok jogi és társadalmi helyzetének tisztázása érdekében legelőször is
fontos visszanyúlni egészen a Muromacsi-korszakig (1392-1573), ugyanis ezidőtájt kezdtek
olyan szerzetesi címeket adományozni a házaló orvosoknak, mint hóin 法印, hógen 法眼,
hokkjó 法橋 stb. Az Edo-korban aztán olyan rendeleteket hoztak, melyek révén az orvosokat a
yīnyáng mesterek 陰陽家 (taoista yīnyáng elméletet magyarázó tudósok) fölé helyezték, de
ekkor a neokonfuciánus tudósok helye még teljes mértékben tisztázatlan volt. Egyes tudósok
szerint, már találhatunk említéseket a Bukesohattóban 武家諸法度 a konfuciánus orvosokra
vonatkozóan, ilyen példul, HATTORI (1978: 24-34) által kiemelt példa Kanbun 寛 文
második évében (1662) hozott rendeletekből, miszerint, az addigi “I’rjódó” 医療堂 kifejezést
“Dzsui’rjódó”-ra 儒 医 寮 堂 változtatták, ezzel a neokonfuciánus tudósokat úgymond az
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orvosok fölé helyezték. HATTORI (1978) úgy véli, azért látták ezt szükségesnek, mert ha az
orvosokat egyenrangúként kezelik a yīnyáng mesterekkel, akkor azzal szégyenbe hozzák a
yīnyáng mestereket, ezért a „dzsui” 儒医 módosítással a neokonfuciánus rang az orvoslás
rangja fölé került. Azzal érveltek, hogy a neokonfuciánus a bölcsesség és az uralkodás igaz
útját tanulmányozza, ezért nem tekintették a „csak csupán” orvoslást végzőket és a
neokonfuciánus mestereket egyenrangúaknak.
Ezen felül HATTORI (1978) jelen kutatásában kifejti még, hogy Tenna 天和 (16811684) harmadik évében (1683) a Bukesohattóba beillesztenek egy módosítást, a „dzsui
sosukke ha szeigai no koto” 174 cikkelyt, mely szerinte, legelőször helyezi a neokonfuciánus
tanokat hivatalosan az orvoslás fölé. Hóei 宝永 hetedik évében (1710) a Bukesohattóban a
„dzsui sosukke ha szeigai no koto” cikkelyből kiemelték a dzsui 儒医 kifejezést, vagyis a
konfuciánus orvos-tudóst, és az isit 医師 iktatták a helyére: „Isi szóke ha szeigai no koto”175.
Ezt követően, HATTORI azt állítja ugyanebben a tanulmányban, hogy Cunajosi halála után
ismét módosítást léptettek életbe a Bukesohattóban: „Dzsui sosukke un-nun”, amelyet Tenpó
kilencedik évében (1838) megint „Isi szóke un-nun”-ra változtatták.
Ebből feltételezhető, hogy az orvosok társadalmi elhelyezkedése nagyon vitatott volt.
Amíg a szerzetesek rendszerint kiváltságos helyzetben voltak, addig - az előbbiekben említett
módon - az orvosokat gyakorta lenézték.
Az orvoslást nem kötötték semmiféle szigorú rendszerhez, nem volt szabályzása sem
megoldott még a 17. században. Erre például olyan irodalmi művekből is találunk utalást,
mint Tomijama Dója 富山道冶 Csikuszai 竹斎 című írása, melyből kiderül, hogy alapvetően
ahhoz, hogy valaki gyógyíthasson különösebb végzettségre nem volt szükség, nagyon
szélsőségesen fogalmazva bárki kiakaszthatta a gyógyító feladatokat ellátó cégért üzlete elé.
Az emberek tisztában voltak ennek a foglalkozásnak a kockázati tényezőivel. Ezen felül, más
edo-kori irodalmi műben is találunk olyan (főleg negatív) passzusokat, amelyek az orvoslást
végzőkre vonatkoztak, mint ahogyan a következőben is olvashatjuk:
„Van olyan, akit a jabuisa meggyógyít, másvalakit pedig a halálba segít.”
藪医者は一人生かすとふたり死に。176
174

儒医諸出家者制外之事 (KIKUCSI 1890: 28)
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医 師 僧 家 ハ 制 外 之 事 一 (Kinszei Ószaka Macsibure Kankeisirjó. Szennenjori Ofurefumi. II/2. 38

http://ucrc.lit.osaka-cu.ac.jp/database/sennen/1038.html Elérés dátuma: 2013.03.25.)
176

Ez a sor a Haifújanagidaru 誹 風 柳 多留 című Edo-kor közepétől egészen a Bakufu bukásáig évente
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ÓNO (1997:180) szerint, a mai orvosi vizsgarendszerhez hasonló rendszer egyáltalán
nem létezett. Az orvoslás elsajátítása megfigyelésen, gyakorláson alapult, sok olyan orvoslást
végző személy is volt, aki csak felszínesen ismert olyan orvosi, vagy farmakológiai
klasszikusokat, mint Lǐ Shízhēn 李時珍 (1518-1593) írása, a Běncǎo Gāngmù 本草綱目,
vagy Zhāng Zhòngjĭng 張仲景 (150- 219) műve, a Shāng Hán Lún 傷寒論. Gotó Konzan 後
藤良山 (1659-1733) neokonfuciánus orvos, a Ko-i-iskola alapítója, egyike volt azoknak, akik
megelégelték ezt a megalázó helyzetet, és igyekeztek megtenni mindent annak érdekében,
hogy az isi-t 医師 önálló elismert címként fogadják el, valamint méltó helyet foglaljon el a
törvénykezésben, és így a társadalomban is.

megjelenő szenrjú-gyűjteményben található. (OKICU 1995: 201)
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V. Ekiken gondolkodásának bemutatása a Jódzsókun
alapján
Jelen fejezetben összefoglalom a Jódzsókun elemzése során levont következtetéseket
Ekiken életről alkotott szemléletét, jódzsó-elméletének lényegét, a betegségekről és a csi-ről
alkotott felfogását, valamint a gyógyításról kialakult szemléletrendszerét illetően, mely azt a
célt szolgálja, hogy bemutassa az Edo-korban általánosan elterjedt egészségről és gyógyításról
kialalkult felfogást. Noha a Jódzsókun elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy
ezek a gondolatok, valamint intelmek a neokonfuciánus filozófia köré épültek fel, mégis a
dolgozat elsődleges célját szem előtt tartva, a következőkben főleg az elemzés orvostörténeti
vonatkozású eredményeit részletezem.
V.1. Ekiken „életről” alkotott képe
Ekiken életről alkotott nézetét semmi mással nem lehet jobban bemutatni, mint a
következő általa megfogalmazott sorral a Jódzsókunból:
„…Az emberi élet nagy érték, a világban semmi mással nem lehet ugyebár felcserélni…”
人身は至りて貴とくおもくして、天下四海にもかへがたき物にあらずや。177

Továbbá,
„…Az emberi élet nagyon fontos. Nem szabad letérnünk a helyes útról és ezzel lerövidítenünk a nekünk
szánt időt.”
人の命は至りて重し。道にそむきて短くすべからず。178

Továbbá,
„…Az, aki kedveli az egészségnevelést, annak fontos teste és élete…”
養生をこのむ人は、ひとゑにわが身をおもんじて、命をたもつを専にす。179

Ekiken szerint, ha eleve elrendelt lenne minden egyén életének hossza, akkor nem
177

YJK 1/1

178

YJK 1/23

179

YJK 1/27
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tudnánk arra befolyással lenni, minden igyekezetünk ellenére sem. Ugyanakkor a jódzsóelmélet elsajátításával és követésével pozitív értelemben tudunk változtatni életünk
minőségén, valamint az élettartamunk hosszán. Erre vonatkozóan a következőt találjuk a
Jódzsókunban:
„Az ember teste száz évre korlátozódik. A hosszú élet felső határa száz év, a középhosszú az nyolcvan
év, és az alsó határ hatvan év. A hatvan év felettiek már hosszú életűeknek mondhatók… A
rövidéletűség nem természetes dolog. Tíz emberből kilenc önmagának árt…”
人の身は百年を以て期とす。上寿は百歳、中寿は八十、下寿は六十なり。六十以上は長生な
り…短命なるは生れ付て短きにはあらず。十人に九人は皆みづからそこなへるなり。180

Továbbá,
„Lăozĭ szerint, az ember élete saját kezében van, nem pedig az Ég irányítja. Ami az emberi életet illeti,
eredendően az Égtől kapjuk, ha megfelelően gondozzuk, hosszú lesz. Ha nem gondozzuk kellő
figyelemmel, megrövidül…”
人の命は我にあり、天にあらずと老子いへり。人の命は、もとより天にうけて生れ付たれど
も、養生よくすれば長し。養生せざれば短かし。181

A Jódzsókun legelső bekezdésében is találunk olyan gondolatokat az emberi élettartam
hosszára vonatkozóan, amelyet KUMITA (1968: 876) szerint, a 984-ben Tanba no Jaszujori
丹 波 康 頼 (912-995) által írt Isinpóban 醫 心 方 is megtalálunk. Ez a Jódzsókunban a
következőképpen szól:
„Az emberi élet nagy érték, a világban semmi mással nem lehet ugyebár felcserélni. Így ha nem
ismerjük annak a módját, hogyan kell táplálni, csak a vágyaink után járunk, és a testünkkel fizetjük meg
az árát és elveszítjük az életünket, mely ostoba dolog.”
人身は至りて貴とくおもくして、天下四海にもかへがたき物にあらずや。然るにこれを養な
ふ術をしらず、慾を恣にして、身を亡ぼし命をうしなふこと、愚なる 至り也。182

Míg ez a hasonló gondolat az Isinpóban így hangzik:
„Amikor az ember megszületik nem egyértelmű, hogy hosszú vagy rövid lesz élete. Ha nem óvjuk
180
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testünket, túlzásokba esünk az evés és ivás terén, mértéktelen disznólkodás folyik, a yīn és yáng
szabályainak hátat fordítunk, lelkünk és az istenek közti kapocs széthullik, életerőnket elpazaroljuk,
életünk lerövidül, így rengetegféle betegség veti meg lábát, és így be kell fejeznünk életünket.”
人生レテ命ニ長短アルハ自然ニアラズ。皆将、身慎マズ、飲食過差、淫佚度ナク、陰陽ニ忤
逆シ、魂魄神散、精竭. 命衰、百病萠生、故ニ其寿ヲ終ラザルナリ。183

KUMITA (1968) kiemel hasonló elemeket Eiszai (1141-1215) Kisszajódzsóki 喫茶養生記
című művéből is:
„Testünk megóvása életünk megóvásának legbölcsebb módja. Ennek forrása az élettáplálásban rejlik.”
人保一期，守. 命為賢。其本一期之源在於養生。184

Ekiken a velünk született élettartam hosszáról a következőképpen vélekedik:
„A legtöbb ember eredendően hosszú élettel van megáldva. Ritka az olyan, aki rövid élettel születik.
Még azok is, akik eredendően sok életerővel, erős testtel rendelkeznek, ha nem gyakorolják az
egészségmegőrzés módszerét, folyamatosan ártanak az egészségüknek, napról-napra csökken életerejük,
így végül a velük született hosszú életet nem tudják megtartani, és korábban meghalnak. Viszont
léteznek olyanok is, akik eredendően nagyon gyengék és sok betegséggel küszködnek, de éppen emiatt
óvatosabbak, jobban visszafogják magukat, féltik testüket, gondosan ápolják magukat, és így hosszabb
ideig élnek. „
凡の人、生れ付たる天年はおほくは長し。天年をみじかく生れ付たる人はまれなり。生れ付
て元気さかんにして、身つよき人も、養生の術をしらず、朝夕元気をそこなひ、日夜精力を
へらせば、生れ付たるその年をたもたずして、早世する人、世に多し。また、天性は甚虚弱
にして多病なれ ど、多病なる故に、つつしみおそれて保養すれば、かへつて長生する人、こ
れまた、世にあり。185

Továbbá,
„…Az élettáplálás olyan út, mellyel a velünk született életéveket meg tudjuk tartani…”
養生は、只むまれ付たる天年をたもつ道なり。186

183

TANBA no Jaszujori. 1859. Isinpó. (Elérhető: Kokuricukokkaitosokan 国立国会図書館 által digitális

formában)
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KUMITA 1968: 876 Eredeti forrás: MJÓAN Eiszai. Kisszajódzsóki. II. Császári főváros, Zenija Szósiró, 2.
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Hasonló sorokat olvashatunk a Sogakukunban 初学訓 is:
„Minden ember élete az Égiek által eleve meg van határozva, függetlenül attól, hogy gazdag-e, vagy
szegény-e, szerencsétlenség érte-e, vagy a csupa áldásban van része.”
總て人の豊貴貧賤四吉凶禍福寿命の長短等し。皆生れつきて定まる天命あり。187

Összefoglalva, Ekiken életről alkotott szemlélete az „élettáplálás” legfontosabb célját
fogalmazza meg. Mivel Ekiken szerint az „élet” mindennél fontosabb, ezért törekedni kell
annak megtartására. Ez azért fontos, mert Ekiken életről alkotott felfogásának központjában
az a konfuciánus tanítás áll, amely az Égiek, a Föld, valamint Szüleink iránti tiszteletet jelenti
(孝 japán olvasata kó, kínai pinyin olvasata xiào). Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon a
velünk születt élettartam hosszát meg kell növelni. Ezt azokkal az ősök által meghatározott
intelmekkel lehet megvalósítani, amelyek egyrészt óva intenek a test és lélek épségét
veszélyeztető külső hatásoktól, másrészt a belső vágyak elfojtására hívják fel a figyelmet.
Miközben Ekiken a test becsben tartását hirdeti, közben elutasítja a test felett gyakorolt
szabad akarat érvényesítését, mivel azt az elvet vallja, hogy testünk nem képezi saját
tulajdonunkat. Ennek hátterében az is állhatott KUMITA (1968: 878) szerint, hogy az akkori
politikai - és ideológiarendszer megkövetelte a feudális úr-szolgáló, szülő-gyermek hűség és
tiszteletrendszer betartását, amely a szabad akarat korlátozását is jelenthette.
A következőkben Ekiken jódzsó-elméletét részletezem, amely középpontjába szintén a
konfuciánus xiào tanítás áll. Ezt olyan szempontok szerint vizsgálom, hogy mit tart fontosnak,
mi a fő célja, milyen előírásai vannak és ezek milyen gondolatokra vezethetők vissza.
V.2 Ekiken jódzsó-elmélete
Ekiken jódzsó-elmélete a kínai yăngshēng-elméletnek megfelelően több területre is
kiterjed. Fontosnak tartja a lélek csijének (心氣) nevelését, valamint testünkben jelenlévő a
csi

kiegyensúlyozott

keringésének

biztosítását

megfelelő

mozgással,

lélegzéssel,

táplálkozással, pihenéssel, a mértékletes nemi élettel, a test épségének megőrzését azzal, hogy
a külső ártó hatások ellen védekezünk, és önuralmat gyakorlunk belső vágyaink felett.
Betegség során szakszerű orvosokhoz fordulunk, akik az adott betegségnek és a
sajátosságainknak megfelelően írja elő számunkra gyógyszereket, vagy javasol akupunktúrás,
187

KAIBARA Ekiken. 1884. Sogakukun. 1. kötet. Szeireikaku. 40.
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vagy moxibúciós eljárásokat. Véleménye szerint, ezeket úgy tudjuk megvalósítani, ha
igyekszünk megfelelni ezeknek az előírásoknak, valamint már fiatalkortól elkezdjük ezeket az
intelmeket betartani. KUMITA (1968: 879) szerint is, Ekiken-féle jódzsó-elmélet a
betegségeket előidéző belső vágyak visszaszorítására, a külső ártó hatások elleni védekezésre
helyezi a hangsúlyt. Azért fontos a belső vágyak kordában tartása, mert ezzel lehet
megakadályozni, hogy a káros külső hatások megtámadják szervezetünket. Leküzdeni a belső
vágyakat nem más, mint önuralmat gyakorolni a vágyaink felett. Ezek leküzdése érdekében
elengedhetetlen az egészséges és kiegyensúlyozott lélek:188
„Lelkünk, testünk irányítója…”
心は身の主也。189

Továbbá,
„A lélek az emberi test uralkodója. Ezért világmindenség urának is nevezhetjük. Ez irányítja a
gondolkodást…”
心は人身の主君也。故天君と云。思ふことをつかさどる。190

Fontos látni, hogy ez a szemlélet, vajon hová is vezethető vissza. Már az ókori kínai
referenciákban is találtak olyan élettáplálásról szóló iratokat, mint az egyes Mǎwángduī 馬王
堆 sírban talált kéziratok. Ilyen például, a helyes nemi élethez útmutatást nyújtó Hé Yīn Yáng
合陰陽, vagy a Què Gǔ Shí Qì 卻穀食氣, amely az élelem megvonásával és annak helyes
szabályzásával, valamint a csi keringését javító légzéstechnikákkal, valamint gyógynövények
pontos használatával történő életáplálási módszert hirdeti, vagy a főbb mozgáselemeket színes
illusztrációval szemléltető Dăoyĭn Tú 導引圖 és Yĭnshū 引書. (KOHN 2000:86) Ezeknek az
írásoknak a zöme az élet fontosságát és annak táplálását hirdetik, részletesen leírják azokat a
módszereket (mozgáselemek, megfelelő légzés és táplálkozás, egészséges nemi élet),
melyekkel a csi megerősíthető, és az élettartam meghosszabbítható. (KOHN 2000:88)
A Hàn dinasztiát követő időkben olyan írások születtek, melyek főleg egy-egy témára
fókuszáltak. A tradicionális gyógyászatot hirdető klasszikusokkal szemben ezek az írások
188

Ekiken által gyakran emlegetett „sin”, vagy „kokoro” 心, KUMITA (1968:880) szerint, a 性 „szeinek”, vagy

„sónak” felel meg, mely a konfuciánus gondolkodásban valaminek a központját jelenti.
189
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merőben új diagnosztikai módszerekről, gyógymódokról értekeztek. Ilyen például, Xī Kāng
嵇康 (223-262) Yăngshēng Lún 養生論 című írása. (KOHN 2000: 90) Hasonló témát dolgoz
fel a Yăngshēng Yāojí 養生要集, Yăngxìng Yánmìng lù 養性延命錄, Zhūbìng yuán hòu lún
諸 病 源 候 論, Yăngshēng Fāng 養生方, Qiān Jīn Fāng 千金方 is, melyekből sok idézet
található meg a japán Isinpóban 醫心方 is. Ezek részletes bemutatásától jelen disszertációban
eltekintek, mert sem a terjedelem, sem a téma nem engedi a bővebb kidolgozást. A
Jódzsókunból és az életrajzi adatokból kiderült számomra, hogy Ekiken is jól ismerte ezeket
az írásokat. Ezt az a sok idézet igazolja, melyet a Jódzsókunban találunk. Tehát nem véletlen,
hogy sok a tartalmi egyezés. Ugyanakkor olyan sorokkal is találkozunk, melyek egyes kínai
orvosokat és írásaikat bírálják, ezekről a későbbiekben említést teszek. Ez azt jelenti, hogy
miközben Ekiken megismerte, elfogadta, és átvette a kínai egészségnevelés egyes részeit,
néhány gondolatot teljesen átformált a saját testi adottságaihoz igazítva. Nem kizárt, hogy
más szerzőktől származó jódzsó-elméleti írások is hasonló tematikával és tartalommal
rendelkeznek, mint a Jódzsókun, azonban ennek kiderítése további szerzők hasonló témájú
írásainak rendkívül részletes feldolgozását igényelné, amelyre a jelen disszertációban nem
került sor. Ugyanakkor ezeknek az írásoknak a feldolgozása jövőbeli kutatások témáját
jelenthetik, melyek pontosabb képet nyújthatnak a japán jódzsó-elméleti (egészségneveléssel
foglalkozó) kutatások területén.
V.3 Ekiken a „betegségről” kialakult nézete
Ekiken gondolatrendszerében nemcsak az életről alkotott szemlélete, hanem a
betegségekről kialakult nézete is fontos helyet foglal el. Ekiken úgy vélekedik, hogy a fizikai,
vagy lelki betegségek egyrészt a yīn és yáng egyensúlyának felbomlása, a csi áramlásának
akadozása, vagy megrekedése miatt, másrészt a káros belső vágyak, illetve a külső tényezők
elhatalmasodása révén alakulnak ki. Ekiken betegségről alkotott szemlélete is neokonfuciánus
elméleten alapszik, mely a következőképpen vélekedik az életről és halálról:
„…Az élet a csi összeállása, a halál annak széthullása…”
生とは気の終結であり、死とは気の解散である。191

Ez a Jódzsókunban így hangzik:
191
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„Az emberben rejlő életerő, eredetileg a világmindenséget létrehozó csi. Ez az emberi test alapja. Ezért
nélküle az ember nem jöhetne világra…”
人の元気は、もとこれ天地の万物を生ずる気なり。これ人身の根本なり。人、この気にあら
ざれば生ぜず。192

Ekiken a világmindenség létrejöttét is a csi mozgásával magyarázza:
„Ha a yīn és a yáng csi-je folyamatosan kering, és nem reked meg, akkor folyamatosan váltják egymást
az évszakok, és így jönnek létre a dolgok…”
陰陽の気天にあつて、流行して滞らざれば、四時よく行はれ、百物よく生る。193

Így tehát, Ekiken a betegségek kialakulását a csi keringésében felmerülő rendellenességekre
vezeti vissza:
„…Ha a vér megfelelően kering, és nem reked meg, a csi megerősödik, és nem leszünk betegek. Ha a
vér nem kering, megbetegszünk. Ha a csi a fejbe tódul, fejfájástól és szédüléstől szenvedhetünk, Ha
középen akad el, akkor hasfájdalmak, gyomorbántalmak, telítettség gyötörhetnek minket, ha a test alsó
felében reked meg, akkor derékfájdalmaink, végtagbénulás, hasi görcsök, aranyér betegségeink
lehetnek. Ezért azok, akik törekednek egészségmegőrzésre, igyekeznek arra, hogy az életerő ne akadjon
el. ”
気血よく流行して滞らざれば、気つよくして病なし。気血流行せざれば、病となる。その気
上に滞れ ば、頭疼・眩暈となり、中に滞ればまた腹痛となり、痞満となり、下に滞れば腰
痛・脚気となり、淋疝・痔漏となる。この故によく生を養ふ人は、つとめて元気 の滞なから
しむ。194

Ebből az következik, hogy az élettáplálás útját követve igyekeznünk kell mind a lélek
csijének, mind pedig a test csijének keringésében fellépő rendellenességek ellen fellépni:
„Az élettáplálás módszerét először a lélek gondozásától kell elkezdeni. A lelkünkben harmóniát kell
teremtünk, a csi-t le kell nyugtatnunk, haragunkat és vágyunkat vissza kell fognunk, a szomorúságot és
az aggodalmat a lehető legkevesebbre kell csökkenteni, nem szabad keseregni, kedvetlennek lennünk és
ezzel károsítani a csi-t, ez a lélek táplálásának lényeges útja…”
養生の術は先ず心気を養ふべし。心を和にし、気を平らかにし、いかりと慾とをおさへ、う
192
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れひ、思ひ、を少なくし、心をくるしめず、気をそこなはず、これ 心気を養ふ要道なり。195

Továbbá,
„Az élettáplálás útjának alapja a belső vágyak elfojtása. Ha ezt az alaptételt követjük, egészségünk
megerősödik, a külső ártalmak nem tudnak kárt okozni. Ha nem fogjuk vissza belső vágyainkat,
meggyengül egészségünk, sérülékenyebbekké válunk a külső ártalmakkal szemben, súlyosan
megbetegedünk, és nem tudjuk megtartani életünket…”
凡そ養生の道は、内慾をこらゆるを以て本とす。本をつとむれば、元気つよくして、外邪を
おかさず。内慾をつつしまずして、元気よはければ、外邪にやぶれ やすくして、大病となり
天命をたもたず。196

A külső ártalmak okozta bajok súlyosságára még egy történelmi példát is felhoz Ekiken:
„…A Bunroku-korban a koreai hadseregben azért haltak meg többen fertőző betegségekben, mint
csatákban, mert a katonai táborok alacsonyan feküdtek, a szél is könnyen átjárt rajtuk, a katonák a
hűvös szélben és a nyirkosságban tartózkodtak…”
文禄の朝鮮軍に、戦死の人は少 なく、疫死多かりしは、陣屋ひきく、まばらにして、士卒、
寒湿にあたりし故也とぞ。197

Ekikent követően, az előbbiekhez hasonló élettáplálással kapcsolatos elméleteket
mások is követtek. Ilyen volt például Josimaszu Tódó 吉益東洞198 is, aki a „sok betegség egy méreg” elvét hirdette.199
A következőkben Ekiken gyógyítással kapcsolatos felfogását taglalom, mivel úgy
gondolom, hogy ez a korra általánosan jellemző gyógyításhoz való hozzáállást is tükrözi.
V.4 Ekiken gyógyításról kialakult szemlélete
Ekiken a gyógyítással kapcsolatos véleményét szintén mindegyik fejezetben
megtaláljuk. Összességét tekintve, kijelenthetjük, hogy Ekiken a betegségek megelőzését
195
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吉益東洞; Josimaszu Tódó (1702-1773); Edo-kori orvos. (KJE 1998)
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A „sok betegség egyetlen egy méreg”「万病一毒」magyarázat eredetileg Zhāng Zhòngjǐng írása, a Shāng

Hán Lùn hatására fogalmazódott meg Josimaszu Tódóban. (KR 2002: 157)
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tartja mindenekelőtt a legjobb megoldásnak, ugyanakkor az olyan eljárásokra, mint az
akupunktúrás és a moxibúció, vagy az orvosságok, vagy az orvosi segítség, a legvégső
módszerként tekint. Úgy véli, hogy úgy maradhatunk egészségesek a leginkább, ha megelőző
lépéseket teszünk, kiegyensúlyozott fizikai és lelki életmódot követünk, és folyamatosan
figyelemmel kísérjük a körülöttünk lévő környezetet. A betegségek gyógyítása olykor igen
sok fájdalommal jár, ezért lehetőség szerint, meg kell próbálni elkerülni azt, hogy a
gyógyításra egyáltalán szükség legyen. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy szükség
esetén, minden esetben az egyén sajátosságait kell nézni, és a lehető legmegfelelőbb arányban
kell végezni a kezeléseket és adagolni orvosságokat. Ha nem így járunk el, akkor az orvosság
méreggé válik, a kezelés pedig több kárt okoz, mint használ. Ezzel kapcsolatos intelmeket a
hetedik fejezetben találjuk részletesen összefoglalva. Jelen disszertáció szempontjából ez a
rész azért fontos, mert itt találunk olyan megfogalmazásokat, melyek alátámasztják azt a
megállapítást, miszerint Ekiken a japán orvostudományon belüli önálló fejlődési folyamat
egyik fontos szereplője volt.
Ekiken neokonfuciánus felfogása szerint, nem szabad hagynunk, hogy testünk
megbetegedjen, hiszen az Ég és szüleink adománya, nem a saját tulajdonunk. El kell
kerülnünk annak károsodását, azonban ha nem sikerül ezt elérni, az azt jelenti, hogy nem
vagyunk képesek eleget tenni annak konfuciánus tanításnak, mely a szüleink és előjáróink
iránti tisztelet betartását írja elő, vagyis nem tudjuk betartani a kó 孝 (kínai pinyin olvasata
„xiào”) elvét. Ha mégis megbetegedünk, akkor orvost hívunk és orvosságokat szedünk. A
Jódzsókun hatodik fejezete a megfelelő orvosok kiválasztásáról értekezik, a hetedikben az
általunk javasolt orvosságok helyes alkalmazásáról olvashatunk. Ekiken szerint, az orvosok
között három típus létezik, a „jó”, a „közepes” és a „rossz”. A „jó” orvos az, aki megfelelő
ismeretekkel és technikával rendelkezik, ő általa gyógyulhatunk ki a betegségekből. A „rossz”
orvos sem megfelelő ismeretekkel, sem pedig technikával nem rendelkezik. Emiatt sok
esetben meggondolatlanul ír elő orvosságot és félre diagnosztizál:
„Az egészségmegőrzés módja nem csupán annyit jelent, hogy figyelmet fordítunk a betegségekre,
hanem hogy kiválasztjuk a jó orvost is. A szüleink és magunk testét – amelyet a világon semmivel sem
lehet pótolni – közönséges orvos kezeire bízni veszélyes. Nem tudván, hogy az orvos jó-e vagy rossz-e,
és szüleinket, gyermekeinket vagy unokáinkat betegség esetén közönséges orvosra bízzuk, a szülőkkel
szembeni tisztelet és (a gyermekekkel szembeni) együttérzés hiányának felel meg…”
保養の道は、みづから病を慎しむのみならず、また、医をよくゑらぶべし。天下にもかへが
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たき父母の身、わが身を以て庸医の手にゆだぬるはあやうし。医の 良拙をしらずして、父母
子孫病する時に、庸医にゆだぬるは、不孝不慈に比す。200

Továbbá,
„Olyan nincs, hogy az emberi test ne betegedne meg. Ilyenkor orvoshoz fordulunk, akitől gyógyítást
várunk. Háromféle orvos létezik, jó, középszerű és rossz…”
人身、病なきことあたはず。病あれば、医をまねきて治を求む。医に上中下の三品あり。201

Tehát, ha megbetegszünk, és nem neves orvos segítségét kérjük ki, akkor mindenképp
mellőzzük az orvosságok használatát. Inkább várjuk, hogy magunktól meggyógyuljunk.
Nagyon ritka az, amikor egy „rossz” orvos megfelelő orvosságot ad. A „középszerű” orvosok
- ismereteiket és technikai képességeiket tekintve - nem érnek fel a „jó” orvosokkal, azonban
azzal tisztában vannak, hogy az orvosságokat meggondolatlanul nem szabad alkalmazniuk.
Ezért olyat nem írnak elő, amely nem való az adott betegség gyógyítására. Általában a
„középszerű” orvos az általa nem ismert betegségek esetében, nem vállalkozik annak
gyógyítására:
„…Továbbá, vannak a középszerű orvosok. A betegségekről, keringési rendszerről, orvosságokról
szerzett ismeretei nem olyanok, mint a jó orvosoké, de tudja, hogy nem szabad meggondolatlanul
gyógyszereket használni, amelyek a csi egyensúlyát megbontják…”
また、中医あり。病と脈と薬をしること、上医に及ばずといへ共、薬は皆気の偏にして、妄
に用ゆべからざることをしる。202

Amikor a „jó” orvos gyógyszereket alkalmaz, megvizsgálja a beteg állapotát, majd
annak megfelelően a lehető legmegfelelőbb gyógyszert írja elő. Nem ragaszkodik önfejűen
kizárólag egyféle módszerhez, vagy csak a régi elméletekhez. Azonban, ha nem ismeri
alapokat, nem tud a lehető legmegfelelőbben eljárni. Tehát, a régi elméletek alapos ismerete
nagyon fontos:
„…Miközben tanulmányozzuk a régit, megismerjük az újat. Így tesz egy igazán jó orvos…”

200
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故を温ねて新をしるは、良医なり。203

Ekiken itt a régi klasszikus kínai és konfuciánus tanokat érti. Szerinte ugyanis a
konfuciánus ismeretek hiánya veszélyes lehet, így tehát egy orvosnak a gyógyítás során ilyen
hozzáállással kell betegét kezelnie, és szükség esetén a legmegfelelőbb terápiát felépítenie.
Az orvosság képes megváltoztatni az ember belső egyensúlyát. Azzal, hogy
megváltozik az egyensúly, képes meggyógyítani a betegséget. Amikor viszont egy orvosság
használatát megtiltják, akkor azt azért teszik, mert mérgehez hasonlóan viselkedik a
szervezetben. Ha az orvosságokat helytelenül vagy indokolatlanul alkalmazzák, azok képesek
megbontani a szervezet egyensúlyát, ami megbetegedéshez vezethet. Ekiken szerint, az erős
gyógyszerek nagyon megterhelhetik a szervezetet. Ha nem vagyunk betegek, akkor nincs
szükségünk orvosságokra. Elég, ha normálisan táplálkozunk. Láthatjuk, hogy Ekiken az
öngyógyítás útját támogatta, mint a konfuciánus gyógyítás egyik alapigazságát:
„Sok olyan betegség van, amelyből önmagunktól meggyógyulunk. Ha ezt nem tudjuk, indokolatlanul
nyúlunk orvosságokhoz. És ettől még inkább megbetegszünk, étvágyunkat elveszítjük, sokan ilyenkor
megbetegednek, és a végén meghalnak. A gyógyszerekkel csínján kell bánni, óvatosnak kell lenni ezek
alkalmazásakor.”
薬をのまずして、おのづからいゆる病多し。これをしらで、みだりに薬を用て薬にあてられ
て病をまし、食をさまたげ、久しくいゑずして、死にいたるもまた多し。薬を用ることつつ
しむべし。204

Mivel az orvosságok képesek a szervezet biológiai egyensúlyát megváltoztatni, ezzel a
működési elvvel gyógyítják a betegségeket. Ugyanakkor olyan esetben, amikor az orvosság
nem az adott betegségre való, akkor nagyobb kárt okoz, mint maga a betegség. Ekiken szerint,
az a legjobb, ha nem használunk semmit, hanem inkább ügyelünk az egészségünkre, így
egyrészt el lehet kerülni a betegségeket, másrészt a gyógyulás is könnyebb. Erre Ekiken a
következő hasonlatot is említi:
„…Konfuciusz sem szedett orvosságokat, inkább óvakodott a betegségektől, így tett akkor is, amikor Jì
Kāng-zĭ gyógyszert küldött neki, de ő inkább azt mondta, hogy az orvosság nem érkezett meg. A bölcs
203

温故知新 ”A jó orvos régit tanulmányozva ismeri meg az újat.” 故を温ねて新をしるは良医也。YJK 7/4

Ez eredetileg a Lún Yǔben (II.11) így szerepel: 子曰：“溫故而知新，可以為師矣。
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ember tanítását alapnak kell venni…”
孔子も、季康子が薬を贈 れるを、いまだ達せずとて、なめ給はざるは、これ疾をつゝしみ給
へばなり。聖人の至教、則とすべし。205

Összegezve, Ekiken szerint, a gyógyítás, nemcsak a betegségek megszüntetését,
hanem a preventív egészségmegőrzés lényegét, és az öngyógyítást is magában foglalja, amely
a test, a lélek és a szellem betegségektől való megóvását jelenti különböző módszerek
segítségével. Azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy a külső hatások, mint a hideg,
meleg, a táplálkozási zavarok és az indulatok az életerő, vagyis a csi keringését
megzavarhatják. Szerinte a megbetegedés - amelynek következtében kénytelenek vagyunk
orvosságokhoz, akupunktúrás tűhöz, égetéses gyógymódhoz fordulni - a helytelen, gondatlan
egészségnevelés eredményeként jelentkezik. Legelőször is fontos a lelki és testi egészség,
ennek elérése az emberi egészséghez vezető egyetlen útban rejlik, az egészségmegőrzés, vagy
másképpen fogalmazva, az élettáplálás útjában. Ennek alapvető lényege az, hogy a bennünk
lakozó életerőt természetes módon növeljük, állandóan figyeljük és óvjuk testünk épségét, és
elkerüljük azokat a tényezőket, amelyek kárt okozhatnak benne. Azonban ha megbetegszünk,
használhatunk olyan kiegészítőszereket, amelyeket felgyorsítják a gyógyulás folyamatát, de
csak abban az esetben, ha azt megelőzően egy „jó”orvos pontos diagnózist állított fel. Az
Ekiken által megfogalmazott „jó” orvos olyan, aki a konfuciánus tanokat és az ősi kínai
gyógyászat alapjait, valamint, azok írásait részletesen ismeri. Ez azért fontos, hogy az, aki
gyógyítással foglalkozik, tisztában legyen a hivatása legfőbb céljával, vagyis azzal, hogy
miként tudja épségben tartani a testet és lelket, ennek köszönhetően hosszabb életet
biztosítani, és ezzel eleget tenni a xiào konfuciánus tanításnak. Továbbá, lényeges, hogy az
ilyen „jó” orvos által előírt, alapvetően a kínai gyógyászat előírásainak megfelelően
meghatározott orvosságot az egyéni adottságainkhoz igazítva szedjük. Ekiken a legtöbb
esetben a kínai előírásokra támaszkodik, azonban mindvégig figyelembe veszi a japán
testfelépítésre jellemző adottságokat. Úgy gondolom, ez már egy merőben új hozzáállás,
amelynek köszönhetően ki tudott a Jódzsókun emelkedni a többi jódzsó-elméleti írás közül.
Ekiken neokonfuciánus témájú munkáiból és életpályájából is kiderül, hogy orvosi
tudása nagyban támaszkodott a klasszikus kínai gyógyászatra és farmakológiára. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, minthogy a kínai farmakobotanika alapjaira helyezve készítette el Japán
teljes farmakobotanikai „térképét”. KUMITA (1968) szerint, habár Ekiken a régi klasszikus
(főleg) kínai írások tanulmányozását és megértését szorgalmazta, közben igyekezett a kínai
205
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írások monopol helyzetén változtatni. Ez valóban megmutatkozik a Jódzsókunban is, például
a táplálkozási szokásokat, a betegségek kezelését, az orvosságok szedését illetően. Több
utalással találkozhatunk, amelyek a japán és a kínai emberek testi adottságai, valamint, a
kultúra közti különbségekre hívják fel a figyelmet.206 Továbbá, találunk olyan passzusokat is,
amelyek egyes klasszikus kínai orvosok munkáit, vagy elméleteit bírálják. Ilyen a következő
példa is:
„…Zhū Dānxī elmélete vajon milyen íráson alapszik, mely szerint a yángból van több, és yīnből
kevesebb. Én még olyan írással nem találkoztam, amely ezt hirdetné. Ha ezt Dānxī nem támasztja alá
semmivel, csak önmaga állítja ezt, akkor nehezen tudok hinni neki […] De őt nem tartották az orvoslás
bölcsének. Elméletén kívül is van még sok más hasonlóan elfogult teória. Nehezen tudunk teljes
mértékig hinni ezekben […] Az olyan helytelen teóriákban nem szabad hinnünk […] A régi orvosok
szavai között néha sok elfogultságot is találhatunk. Különösen a kora újkori Míng-kori orvosoknál
láthatunk ilyen hibákat. Alaposan tegyünk különbségeket a vélemények között […]
丹渓陽有余陰不足論は何の経に本づけるや、その本拠を見ず。もし丹渓一人の私言なら ば、
無稽の言信じがたし。[…] 然れども医の聖にあらず。偏僻の論、この外にも猶多し。打まか
せて悉くには信じがたし。[…] その偏論は信ずべからず。凡そ古来術者の言、往々偏僻多し。
近世明季の医、殊にこの病あり。択んで取捨すべし。207

Ekiken egészségnevelő nézetei a bakufu végétől egészen a Meidzsi-korszak első feléig
visszaszorultak, mert a kolera hatalmas áldozatokat szedett ebben az időben. A sűrűn lakott
városok kiváltságos helyzetben élő polgárai is féltették életüket. Így a bakufu a nyugati
orvoslás felé fordult, és egyre több kutatást kezdett támogatni. 208 Így indult fejlődésnek a
nyugati típusú közegészségi intézmény rendszere, de később a Meidzsi-restauráció során
bevezetésre került központosított iskolarendszerben ismét megjelentek a jódzsó-elmélettel
foglalkozó tankönyvek és írások.

206

Lásd részletesebben jelen disszertáció Jódzsókun hetedik fejezetének elemzésében és fordításában.
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VI. Fejezetek filológiai elemzése és a szöveg teljes fordítása
A Jódzsókun filológiai elemzését a rendelkezésemre álló legkorábbi (1813)209 forrás
alapján végeztem, a másodlagos forrásként szolgáló későbbi (1910, 1911, 1925, 1934, 2004,
2005)210 kiadásokat is felhasználtam.
A Jódzsókun Ekiken nyolcvannégy éves korában, 1713-ban a halála előtti utolsó évben
készült el. Ahogyan életrajzában láthattuk, már gyermekkorától kezdve apja intelmeit
megfogadva követte az egészségnevelés útját, rengeteg klasszikus kínai orvosi írást ismert,
később orvoslást is tanult, és saját maga is kipróbált számtalan eljárást és módszert. A
Jódzsókun így több mint hat évtizedes megfigyelés eredményeit foglalja össze. Ekiken lelkes
megfigyelője volt az embereknek és környezetüknek, életrajzából ismert tény, hogy
rengeteget

utazott.

Farmakobotanikusként

első

kézből

szerzett

tapasztalatokat

a

gyógynövényekkel és az orvosságokkal kapcsolatban, ki is próbálta azokat, így jól ismerte
azok tulajdonságait.
Ahogyan már a korábbiakban is taglaltam, a Jódzsókun nemcsak a gyógyszerekről és
gyógymódokról értekezik, hanem egy olyan élettáplálási utat is bemutat, amely eleve
igyekszik megakadályozni a betegségek kialakulását. Ekiken szerint, nemcsak a
megbetegedés veszélyes, hanem azok a körülmények, melyek képesek azt előidézni.
Megfogalmazása szerint, az egészség alapja a megfelelően keringő csi, és az egyensúlyban
lévő yīn és yáng. Az írás azonban nemcsak egyszerűen megmagyarázza ezeket a filozófiai
alapigazságokat, hanem intelmek formájába öntve, törekszik arra, hogy ezek gyakorlatban is
sikeresen megvalósíthatók legyenek.
Napjainkra is igaz az a tény, hogy a depresszió, a szorongás komoly szív-és
érrendszeri megbetegedésekre vezetnek, továbbá a helytelen, eltúlzott táplálkozás, elhízást,
korai cukorbetegséget stb. és további komoly betegségeket okoznak, ezért nem merész tehát
azt állítani, hogy Ekiken által leírtak megállják a helyüket napjainkban és újra aktuálisak.

209

KAIBARA Ekiken. 1813. Jódzsókun, Naniva, Ivaikotobuki Rakuzóhan.
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KAIBARA Ekiken, ITÓ Koszon. 1910. Ekiken Bunko, Jódzsókun, Rjúbunkan, Tokyo.

KAIBARA Ekiken, ÓMACSI Keigen. 1911. Ekiken Dzsikkun III. kötet, Jódzsókun, Siszeidó, Tokyo.
KAIBARA Ekiken. 1925. Jódzsókun, Sújósa, Tokyo.
KAIBARA Ekiken. 1934. Jódzsókun, Ogivara szeibunkan, Tokyo.
KAIBARA Ekiken, ITÓ Tomonobu. 2004. Jódzsókun, Kódansa, Tokyo.
KAIBARA Ekiken, MACUDA Micsio. 2005. Jódzsókun, Csúókóronsinsa, Tokyo.
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Az elemzés során legelőször a leggyakrabban előforduló fogalmakat veszem sorra.
Majd azt követően minden egyes fejezetet külön elemzek, felsorolom Ekiken által említett
eszmetörténeti és orvostörténeti szempontból fontos személyeket, műveket, orvosi műveket,
orvosokat, valamint a műben szereplő orvosi és farmakobotanikai terminológiát, majd minden
egyes fejezet végén a teljes szöveganyagot saját fordításomban közlöm.
Az elemzés és fordítás során végig szem előtt tartottam az adott textus nyelvezetét, a
szerző által használt stílust, és a leírtakat a másodlagos orvostudományi szakirodalom
segítségével megvizsgáltam. Ily módon foglaltam össze az elemzés eredményeit és
készítettem el a fejezetek teljes szöveganyagának magyar nyelvre történt fordítását, valamint
az ahhoz tartozó lábjegyzeteket.
Az elemzés alapvetően Kaibara Ekiken 1813-as kiadása által meghatározott fejezetek
sorrendjét követi, mely a következő nyolc fejezetből áll:

I.

Általános érvényű intelmek (1. rész) （巻第一）

総論上

II.

Általános érvényű intelmek (2. rész) （巻第二）

総論下

III.

Étkezés (1. rész)

（巻第三）

飲食上

IV.

Étkezés (2. rész)

（巻第四）

飲食下

V.

VI.

A szaké fogyasztása

飲酒

Teaivás és a dohány

飲茶附草烟

Mértékletesség a nemi vágyak terén

慎色慾

Öt érzék

（巻第五）

五感

Kiválasztás

二便

Tisztálkodás

洗浴

Óvakodni a betegségektől

（巻第六）

Orvosok megválasztása

慎病
択医

VII.

Orvosságok alkalmazása

（巻第七）

用薬

VIII.

Idősek gondozása

（巻第八）

養老

Gyermekek nevelése

育幼

Akupunktúra

鍼

Moxibúció

灸法
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Azonban ezt a sorrendet egy kis módosítással a következőképpen állítottam fel:
Első és második fejezet: „Általános érvényű intelmek”
Harmadik és negyedik fejezet: „Étkezés”, a „szaké fogyasztása”, a „teaivás és a dohány”,
„mértékletesség a nemi vágyak terén”
Ötödik fejezet: „Ötféle érzékelés”, a „kiválasztás, a „tisztálkodás”
Hatodik fejezet: „Óvakodni a betegségektől”, „orvosok megválasztása”
Hetedik fejezet: „Orvosságok alkalmazása”
Nyolcadik fejezet: „Idősek gondozása”, „gyermekek nevelése”, az „akupunktúra”,
a „moxibúció”
Azért párosítottam össze az első és a második, valamint a harmadik és negyedik
fejezeteket, mert meglátásom szerint, azokat szerencsésebb egyben kezelni, hiszen
összefüggenek. A fordításban és az elemzésben használt japán szavakat magyaros átírással, a
kínai kifejezéseket pinyin átírásban jelenítettem meg.
A Jódzsókunban található alapfogalmak
A következőkben igyekszem első körben összefoglalni azokat az alapfogalmakat,
melyek az egész íráson keresztül végigvonulnak.
(1) A tudatosság, mint alapfogalom, azt jelenti Ekiken megfogalmazásában, hogy
tudnunk kell, melyek a negatív külső hatások 外邪 (túlzott meleg, hideg, szél, pára), a belső
vágyak 内欲 (evés, nemi vágyak, alvás), tisztában kell lennünk, mi az a hétféle érzelem
(öröm, harag, szomorúság, aggódás, félelem, ijedtség), melyek az egészségünkre komoly
veszélyt jelentenek. Ezekre mind ellenségként kell tekintenünk és küzdenünk kell ellenük,
hogy ne tudjanak felülkerekedni rajtunk.
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A lelki egyensúly érdekében az olyan érzelmeket, mint harag, öröm, irigység,
szomorúság stb. szabályozni kell. Ez nem azt jelenti, hogy érzelmek nélkül kell élni, hanem
igyekezni kell úrrá lenni az érzelmek felett, és törekedni arra, hogy ne hatalmasodjanak el
rajtunk. A tudatosság része egyes dolgoktól való tartózkodás fogalma is, melynek alapvető
célja az, hogy elkerüljük azokat a tényezőket, melyek károsak lehetnek szervezetünk, vagy
lelki harmóniánkra veszéllyel lehetnek.
(2) A mértékletesség kulcsfontosságú az egészségmegőrzésben. Ekiken folyamatosan
felhívja a figyelmet erre. Megfogalmazása szerint, a túlzásba vitt mozgás épp úgy nem jó,
mint a tunyaság. Újra és újra megismétli azt, hogy a mértéktelenség katasztrófához vezethet,
ezért fontos határt szabni az evés, ivás, szexualitás, munka és pihenés terén. Ekiken a
mértékletesség kifejezésére alapvetően az alábbiakat használja: (1) 節にす, (2) 慾をこらゆ
る(vágyak elfojtása), (3) 慾を制す(vágyak szabályzása).
(3) A mozgás fontossága. A lélektáplálás mellett Ekiken a fizikai állapot javítására is
ugyanolyan nagy hangsúlyt fordít, ezt azzal teszi, hogy folyamatosan ösztönzi olvasóját arra,
hogy amilyen gyakran csak lehetséges, mértéket figyelembe véve mozogjon. Tapasztalta saját
maga is, hogy a mozgás nélküli élet mennyire kihat az egészségre. Mivel a csi megfelelő
keringése jelenti az alapját az egészségnek, így azt kell mindig folyamatos mozgásban tartani.
Törekedni kell arra, hogy nehogy megrekedjen. Ekiken szerint, a megfelelő mértékű fizikai
munka, illetve a testedzés is része az egészségmegőrzésnek, illetve az élettáplálásnak:
„…Ha testet megmozgatjuk, étel és ital nem reked meg, a vér kering, és nem betegszünk meg.”
うごきて労すれば飲食滞らず血気めぐりて病なし。211

Valamint,
„…Az, aki mozog, az hosszan él, aki nem, annak élete rövidebb lesz. Ezért fontos, hogy a társadalom
minden tagja rendesen dolgozzon. Nem szabad ellustulni. Ez röviden az élettáplálás módszere.”
これうごく者は長久なり、うごかざる物はかへつて命みじかし。これを以て四民ともに事を
よくつとむべし。安逸なるべからず。これすなわち養生の術なり。212

211

YJK 1/14

212

YJK 1/25
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(4) Az élettáplálás, vagy egészségmegőrzés másik fontos része a megfelelő
táplálkozás. Ekiken szerint, a kiegyensúlyozott táplálkozás hatékonyabb, mint bármilyen
gyógyszer, vagy gyógymód. Tudnunk kell, hogy bizonyos ételeket mikor, hogyan lehet
fogyasztani. Ekiken táplálkozásról alkotott szemléletére tehát, teljesen igaz az a mondás,
miszerint „azok vagyunk, amit eszünk”. Ekiken az étkezéssel kapcsolatosan kifejezetten a
harmadik és a negyedik fejezetben foglalkozik, de szinte mindegyik fejezetben találunk
intelmeket erre vonatkozóan.
(5) Ekiken szerint, a csi megfelelő keringése céljából a légzésre és annak szabályzására
is ügyelni kell, mivel megfogalmazása szerint, a lélegzés jelenti magát az emberi életet.
Ekiken a csi áramlása és a lélegzés közötti kapcsolatot a következőképpen vázolja fel:
„...A lélegzés kifejezésében benne van a levegő távozása, mely a belső csi kiengedését is jelenti.
Ugyanígy a kifejezésben a levegő bejuttatása is benne van, amely a külső csi beszívását is jelenti. A
lélegzés az emberi életet jelenti. Lélegzés nélkül meghalunk. […] Nem szabad kapkodva kifújni a
levegőt. Ilyenkor távozik a régi, elhasználódott csi, és helyébe friss tiszta csi szivárog belsőnkbe. A régi
és az új cserélődik. […]
呼吸は人の鼻よりつねに出入る息也。呼は出る息也。内気をはく也。吸は入る息なり。外気
をすふ也。呼吸は人の生気也。呼吸なければ死す。[…] あらく早くはき出すべからず。これ
ふる くけがれたる気をはき出して、新しき清き気を吸入る也。新とふるきと、かゆる也。
[…] 213

A lélegzés szabályzása a csi táplálásának egyik módja, mely a következőképpen hangzik
Ekiken szerint:
„A lélegzetvétel szabályzásával lecsökken és rendezetté, valamint nyugodttá válik a lélegzés. […] Ez a
csi táplálásának módja. A lélegzés a testi csi ki- és beáramlásának útja. […]
調息の法、呼吸をとゝのへ、しづかにすれば、息やうやく微也。[…] これ気を養ふ術なり。
呼吸は一身の気の出入する道路也。214

(6) A három örömforrás. Ekiken szerint, sok esetben az emberek számára nem a
testük egészsége fontos, hanem általában a következő három dolgot tartanak lényegesnek:

213

YJK 2/61

214

YJK 2/64

82

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
„…Az emberek általában sokféle dolgot tartanak fontosnak, de ezen belül is van három jelentősebb. Az
egyik a gazdagság, a második a hosszú élet, a harmadik a kötelesség. Ezt a hármat a Nèi Jīng is
fontosnak tartja. A gazdagságnál a hosszú élet, a hosszú életnél a kötelesség még fontosabb…”
およそ人のこのむ事多しといへども、其大なる事三なり。一には富貴をこのむ、二には長生
をこのむ、三には義理をこのむ、此三の内軽重あり。富貴をこのむより長生をこのむはおも
く、長生をこのむより義理をこのむはおもし。215

Ennek ellenére Ekiken szerint, az embernek a következő három dologban kellene igazán
örömét lelnie 三楽:
(1) A kihágások nélküli út szerint élni (mértékletesség)
(2) Betegségek nélkül élni (megelőzés)
(3) A velünk született életet minél tovább fenntartani (élettáplálás, egészségmegőrzés)
Úgy gondolom, Ekiken életfilozófiája ezen a három fő pilléren nyugszik, melynek
alapja a kínai yǎngshēng elmélet, és amely alapján fogalmazódnak meg az intelmei. Az
orvosságok és kezelések alkalmazásról szóló leírások alapvetően a kínai gyógyászatban
előírtakat követik, azonban a Jódzsókunban már itt-ott fellelhetünk olyan megállapításokat,
melyek a japán és a kínai emberek testfelépítése közt jelentős különbségekre hívják fel a
figyelmet. Mindezek hatására megváltozik az orvosságok mennyisége, és a kezelések
intenzitása. Ha csak ezt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy ez már magában is újdonságnak
számíthat az egészségmegőrző írások között, így a Jódzsókun nemcsak egy másolat a sok
közül, hanem komoly tapasztalatokon nyugvó mű.
A leggyakrabban előforduló terminológia
A következőkben a mű egészét tekintve leggyakrabban előforduló terminológiát
veszem sorra. Az értelmezés során a Kódzsien (1998) és az Óbunsa kiadásában megjelent
Kanvadzsiten (2000) magyarázataira támaszkodtam. Az egyes terminológiák esetében, a
Jódzsókunban használatos japán olvasatot és - ahol indokolt- annál a kínai pinyin olvasatot is
feltüntetem.
(1) 本 japán olvasata: „moto” kínai pinyin olvasata: „běn”
215

KUMITA 1968: 878
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Jelentése: (1) gyökér (a „fa” 木 írásjegyének főtengelyének alsófelén húzott vízszintes
vonal) , (2) szár , (3) alapzat, (4) központ, (5) változatlan , (6) apa és anya, család,
szülőföld, (7) tőke, (8) lényeg, (9) velünk született adottság, (10) igaz, valós, (11)
lényeges dolog, (12) eredet
(2) 気 (régi 氣 ) japán olvasata: „ki”, vagy „ke” kínai olvasata „qì” népszerű magyaros
átírásban „csi” (A magyarázatokban és a fordításban a népszerű magyaros átírást
használom.)
Jelentése a KJE (1998) szerint: (1) A világmindenséget kitöltő szubsztancia és annak
működése. (2) Természeti jelenségek (Olyan összetételekben, mint 気象、気候、天気).
(3) 15, vagy 16 napot árfogó időtartam elnevezése. (4) A világmindenséget létrehozó
szubsztancia (天地正大の気). (5) Az életfolyamatokat működtető energia. Életforrás,
mely olyan összetételekben szerepel, mint 精 気 , 元 気 , vagy lelki folyamatokat
működtető erő, energia. (6) Szellemi energia. (7) Szándék. (8) Személyiség. (9)
Érdeklődés valami, vagy valaki iránt. (10) Türelem (根気). (11) Érzelem (pl. 怒気). (12)
Gondolat. (13) Levegő (空気, 大気), levegőburok (雰囲気). (14) Halmazállapot. (15)
Természetfeletti fogalom (鬼気、霊気). (16) Lélegzés (気息). (17) A dolgok sajátosságát
meghatározó alapelem (pl. különleges illat, íz).
(3) 天地 japán olvasata: „tencsi”
Jelentése: (1) ég és föld, (2) példa a „nagy különbségek” kifejezésére, (3) példa a
„végtelen” kifejezésére, (4) példa a „terebélyesség” kifejezésére, (5) az ég alatt, a
világban, világ, (6) fent és lent
(4) 孝 japán olvasata: „kó” kínai pinyin olvasata: „xiào”
Jelentése: „Az idősebb emberekhez (老人), vagyis a szülőkhöz tartozó gyermek (子)”
szülők iránti gyermeki jámborság, tisztelet, (2) ősök iránti tisztelet 不 孝 („fukó”)
szüleink, őseink, felettünk álló rangban állókkal szembeni tiszteletlenség
(5) 慎しみ japán olvasata: „cucusimi”
Jelentése: óvakodni valamitől, figyelni valamire
(6) 尊い japán olvasata: „tótoi”, „tattoi”
Jelentése: (1) tisztelt, (2) nagyra becsült
(7) 道 japán olvasata: (1) „tó”, (2) „dó”, (3) „micsi” kínai pinyin olvasata: „dào”
Jelentése: (1) hosszúra elnyúló (út), (2) távolság, (3) követendő helyes út, tanítás (4)
univerzumot alakító alapigazság, (5) mód, módszer, (6) rendszer, (7) tudás, technika
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(8) 精 (régi 精) japán olvasata: (1) „szei” (2) „só” kínai pinyin olvasata: „jīng”
Jelentése: (1) hántolt rizs, (2) fehér, tiszta, (3) letisztult, (4) gondosan válogatott, (5)
fényes, (6) fény, (7) lélek, (8) istenség, (9) a legtisztább elem, (10) apró, (11)
különlegesség, furaság, (12) a szaporító sejt (精液)
(9) 精気 (氣) (1) A világmindenség alapját képező életenergia, (2) testi erő, (3) tiszta erő
A műben használt főbb nyelvtani formák
Ekiken a Jódzsókunban az intelmek kifejezésére következő nyelvtani formulákat
alkalmazza a leggyakrabban (magyarázatok a KJE 1998) alapján):
(1) すべからず = す+ べからず

(Előfordulási helye: I. II. III. IV. V. VI.VII. VIII.

fejezet) jelentése: „nem szabad –ni”
(2) おそるべし = おそる + べし (Előfordulási helye: I. II. III. IV. V. VI.VII. VIII.
fejezet) jelentése: „óvakodni kell, tartani kell valamitől”
(3) いむべし= いむ + べし (Előfordulási helye: II. III. IV. VII. VIII. fejezet) jelentése:
„kerülni kell”
(4) つつしむべし (慎むべし) = つつしむ + べし jelentése: (Előfordulási helye: III. IV.
VI. VII. fejezet) jelentése: „óvakodni kell valamitől”
(5) いましむべし= いましむ + べし (Előfordulási helye: I. II. IV. V. fejezet) jelentése:
„kerülni kell”, „ügyelni kell valamire”
(6) 禁ずべし= 禁ず + べし (Előfordulási helye: II. III. VI. fejezet) „tiltva van”, „tiltani
kell”
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A nyelvezet
A nyelvezet stílusát tekintve a Jódzsókun viszonylag könnyen érthető stílusban lett
megfogalmazva, feltételezhetően annak érdekében, hogy a társadalmon belül széles körben
tudják értelmezni. Úgy gondolom, ezt az állítást nemcsak az írás nyelvi stílusa és a tömérdek
ismétlés, hanem a korábban említett tény is megerősíti, miszerint korának egyik
legnépszerűbb írása volt.
VI.1 Első és második fejezet: „Általános érvényű intelmek”
（巻第一・第一）

総論上・下

A Jódzsókun egyik leghíresebbnek mondott, gyakran idézett sorát a legelső bevezető
részben találjuk. Ahogyan már korábban is kifejtettem, ennek lényeg mondanivalója az, hogy
az élettáplálás módjával igyekeznünk eleget tenni a konfuciánus eszmerendszerben található
alapigazság egyikének, vagyis az Égiek és szüleink, őseink, valamint előjáróink iránti
tiszteletnek, más néven a kó 孝 (kínai pinyin olvasata xiào) előírásának. Ez azt jelenti Ekiken
megfogalmazásában, hogy teljes mértékben figyelnünk kell testünk épségére, mivel nem saját
tulajdonunk, ha mégsem így teszünk, és ennek maradandó károsodás az eredménye, vagy
esetleg meghalunk, azzal elkövetjük a fukó 不孝 „bűnét”, vagyis tiszteletlen tettet követünk el
szüleink, őseink felé.
VI.1.1 Az első két fejezetben leggyakrabban előforduló alapterminológia
1.) 悪 (régi 惡) japán olvasata: (1) „aku” (2) „o” , pinyin olvasata: „è” „ĕ” „wù” „wū”
Jelentése: (1) helytelenség (2) kellemetlenség (3) rossz
(Előfordulási helye: I. fejezet)
2.) 常 japán olvasata: „dzsó” , pinyin olvasata: „cháng”
Jelentése: (1) állandó, (2) változatlan, (3) megváltoztathatatlan erkölcs, (4) általános,
normális
(Előfordulási helye: I. fejezet)
3.) 術 japán olvasata: „dzsucu” (1), „szube” (2), „noberu” (3), „micsi” (4), „vaza” (5) , pinyin
olvasata: „shù”
Jelentése: (1) fogás, (2) út, (3) módszer, (4) tudás, (5) technika
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(Előfordulási helye: I. fejezet)
4.) 不仁 japán olvasata: „fudzsin” , pinyin olvasata: „bù rén”
Jelentése: Emberiesség hiánya
5.) 義 japán olvasata: „gi” (1), „joi” (2) , pinyin olvasata: „yì”
Az öt alapvető erény 五常 egyike és az öt konfuciánus alapvető kapcsolat 五倫
egyike. Jelentése: (1) kötelesség tudat, (2) követendő helyes út, (3) jelentés, (4) nem
vérszerinti, hanem hálából, vagy kötelességből szövődő kötelék, (5) pótlás
(Előfordulási helye: I. fejezet)
6.) 変 japán olvasata: „hen” , pinyin olvasata: „biàn”
Jelentése: (1) változás, (2) átalakulás, (3) mozgás, (4) rendellenesség, (5) csata, (6)
halál
(Előfordulási helye: I. fejezet)
7.) 恣 japán olvasata: „hosiimama”, pinyin olvasata: „zì”
Jelentése: saját kedve vagy elgondolása szerint cselekszik
8.) 学び (régi 學び) japán olvasata: „manabi”, pinyin olvasata: „xué”
Jelentése: (1) tanulás, (2) iskola, (3) tudomány, (4) tudós, (5) oktatás
(Előfordulási helye: I. fejezet)
9.) 忍 japán olvasata: „nin”, pinyin olvasata: „rĕn”
Jelentése: (1) elviselni valamit, (2) rejtőzni valamitől, (3) érzelmeket elrejteni
(Előfordulási helye: I. fejezet)
10.) 畏 japán olvasata: „oszore” (1), „oszoreru” (2), „kasikoi” (3), „kasokomaru” (4),
pinyin olvasata: „wèi”
Jelentése: (1) óvakodni, tartani valamitől, (2) tisztelettel lenni valami vagy valaki iránt,
(3) bajba kerülni, (4) félve tisztelni
(Előfordulási helye: I. fejezet)
11.) 禮樂 (礼楽) japán olvasata: „reigaku”
Jelentése: (társadalom rendjét meghatározó) szertartásosság és (az ember lelkében
harmóniát teremtő) zene
(Előfordulási helye: I. fejezet)
12.) 理 japán olvasata: „ri”, pinyin olvasata: „lĭ”
Jelentése: (1) dolgok alapigazsága, (2) követendő út, (3) kormányzás, (4) szervezés,
(5) elrendezés, (6) ékkő csiszolása
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(Előfordulási helye: I. fejezet)
13.) 少 japán olvasata: „só”, pinyin olvasata: „shăo”, „shào”
Jelentése: (1) kevés, (2) hiányos, (3) mértékletesség, (4) fiatal
(Előfordulási helye: II. fejezet)
14.) 嗇 japán olvasata: „soku”, pinyin olvasata: „sè”
Jelentése: (1) gabonát betakarítani, (2) takarékoskodás, (3) mértékletesség
(Előfordulási helye: II. fejezet)
15.) 善 japán olvasata: „zen”, pinyin olvasata: „shàn”
Jelentése: (1) erkölcsileg követendő helyes út, (2) jó dolog, (3) sok, (4) rendezett, (5)
ügyes, (6) szép, (7) gyakori, (8) fontossá tesz, (9) elrendez
(Előfordulási helye: I. fejezet)
16.) 元気 (元氣) japán olvasata: „genki”
Jelentése: (1) a világmindenséget mozgásban tartó alapvető erő, vitalitás, (2) egészség
(Előfordulási helye: I. fejezet)
VI.1.2 Az első két fejezetben szereplő orvostörténeti vonatkozású terminológia
Eredeti terminológia

Olvasata

導引
（どういん）

japán: dóin

安坐
（あんざ）
動靜
（どうせい）
痔漏
（じろう）
風寒暑濕
（ふかんしょしつ）

japán: anza

外邪（げじゃ）
元氣
（げんき）
脾胃
（ひい）
痞満 （痞滿）
（ひまん）

japán: dószei
japán: dzsiró
japán:
fúkansosicu
kínai: fēng hán
shŭ shī
japán: gedzsa
japán: genki

Jelentése
Egyfajta gyógyeljárás.
Az ízületeket, végtagokat
nyújtja, megmozgatja, a
„hosszú élet módjának”
nevezik.
Nyugalomban történő
üldögélés
A dolgok mozgása, alakulása,
lét
Hemorrhoids, más néven
aranyér
A szél, a hideg, a forró, a pára

Előfordulása a
műben
I., II. fejezet

I. fejezet
I. fejezet
I. fejezet
I. fejezet

Külső ártó hatások
Életerő, vitalitás

I. fejezet
I. fejezet

japán: hii

Emésztőrendszer

I. fejezet

japán: himan

Dyspepsia, lépfene

I. fejezet
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痞塞

japán: hiszoku
kínai: pĭ sāi
japán: hojaku
japán: hojó
japán: kakke
japán: keidzsú
japán: kekki
japán: ki-do-júsi-hi-kjó-kjó no
sicsidzsó no
joku

Mellkasi elzáródás

I. fejezet
I. fejezet
I. fejezet
I. fejezet
I. fejezet
I. fejezet
I. fejezet

腰腹
（こしはら）
萬福
（まんぷく）
内慾
（ないよく）
穩坐
（おんざ）
淋疝
（りんせん）
瀉
（しゃ）
嗜慾
（しよく）
針灸
（しんきゅう）
鍼灸
（しんきゅう）
食氣
（しょっき）
精氣
（せいき）
頭疼
（とうとん）
按摩
（あんま）

japán: kosihara

Kiegészítő gyógyfőzet
Egészségmegőrzés
Paraplegia, végtagbénulás
Valaminek a súlyossága
Vér (csije)
A betegségeket okozó hétféle
érzelem (túltengése):
öröm, harag, elkeseredettség,
aggodalmaskodás,
szomorúság, félelem,
meglepődés
Derék és has

japán: manpuku

Összes boldogság

I. fejezet

japán: naijoku

Belső vágyak

I. fejezet

japán: onza

Nyugodt üldögélés

I. fejezet

japán: rinszen

Kólika, hasi görcsök,
fájdalmak
Hányás

I. fejezet

Testi-lelki örömök

I. fejezet

japán: sinkjú

Akupunktúra és moxabúció

I. fejezet

japán: sinkjú

Akupunktúra és moxabúció

I. fejezet

japán: sokki

Táplálék csije

I. fejezet

japán: szeiki

Életenergia

I. fejezet

japán: tóton

Fejfájás

I. fejezet

japán: anma

II. fejezet

呼吸
（こきゅう）
禍
（わざわい）
丹田
（たんでん）

japán: kokjú

Egyfajta masszázs – és
gyógyeljárás, melynek
folyamán a testet
masszírozzuk, azzal az
izmokat és a vérkeringést
serkentjük.
Lélegzés

japán: vazavai

Balsors, csapás

II. fejezet

japán: Tanden
kínai: Dāntián

„Csi tengerének alsó
központja”. Helye: a köldök
alatti és szemérem csont

II. fejezet

補藥
保養
脚気
輕重
血氣
喜怒憂思悲恐驚の七情
の慾
（き・ど・ゆう・し・
きょう・きょうのしち
じょうのよく）

japán: sa
kínai: xiè
japán: sijoku

I. fejezet

I. fejezet

II. fejezet
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京門
（けいもん）

japán: Keimon
pinyin: Jīngmén

közötti terület. Köldök alatt
kb. 9cm-re
„A piramis kapuja”, lat. porta
pyramidis. Helye: a XII. borda
szabad végénél és szélénél

II. fejezet

Táplálkozástani szempontból Ekiken az I. fejezetben állapot kifejezésre három terminológiát
is használ:
(1) A kismértékű ittas állapot: 微酔 (japán olvasata „biszui”)
(2) A félig ittas állapot: 半酣 (japán olvasata „hankan”)
(3) A félig tele állapot: 半飽 (japán olvasata „hanpó”)
VI.1.3 Az első két fejezetben található (eszmetörténeti vonatkozású) személynevek és
műcímek
Ekiken olyan eszmetörténeti és történelmi vonatkozású személyeket és műveket is
megemlíti a I. és II. fejezetben, mint például Lăozĭ 老子 (népszerű magyaros átírásban Laoce), Mèngzĭ 孟子 (népszerű magyaros átírásban Menciusz), Zhuāngzĭ 荘子, Yánzĭ 顔子,
Wáng Zhāosù 王昭素 (904-982), Shào Yōng 邵雍 (1011–1077), Péng Zŭ 彭祖, Wŭ Wáng 武
王, vagy olyan költőket, mint Bái Jūyì 白居易 (másik írással 白楽天 , 772 – 846) vagy Dù
Mù 杜牧 (803-852), vagy a híres hadvezér, Sūn-zĭ 孫子 (i.e. 5. sz.), és olyan klasszikusokat,
mint Konfuciusz válogatott írásait tartalmazó Lún yŭ 論語, az akupunktúra egyik fontos
írásának számító Nán Jīng 難経, a legrégebbinek mondott konfuciánus klasszikus írásnak
számító Shàngshū 尚 書 , vagy a Yì Jīng 易 経 , illetve Lín Bū 林 逋 (967-1028) által
összeállított Shĕng Xīn Lù 省心録.
VI.1.4 Az első két fejezetben szereplő orvosok, farmakobotanikusok
A következő két táblázat az I. és II. fejezetben található gyógyszerészeti és farmakobotanikai
szempontból lényeges személyek neveit és művek címeit tartalmazzák.
Eredeti személynév

Olvasata

Magyarázat

Előfordulása a
műben
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孫真人（孙思邈）

Sūn Sīmiăo

Híres kínai orvos volt a Suí és
a Táng dinasztia idején

朱丹溪
東垣
華陀
（かだ）
東椿
李中梓

Zhū Dānxī
Dōng Yuán
Huà Tuó
(japán: Kada)
Dōng Chūn
Lĭ Zhōngzĭ

Híres kínai orvos (1281-1358)
13. században élt híres orvos
Késő-han kori orvos

II., (IV.) fejezet
II. fejezet
II. fejezet

Míng kori orvos
Míng dinasztia idején élő
orvos (1588-1655)

II. fejezet
II. fejezet

A művek eredeti
címe
千金方
素問

類経

寿親養老補書
軒岐救生論

Olvasata

Magyarázat

Qiān Jīn Fāng

Táng kori gyógyászati mű,
szerzője Sūn Sīmiăo 孙思邈
Sù wèn
A Huángdì Nèijīng sù wèn
rövidítése. A Sárga Császár és
Qí bó 岐伯 nevű orvos
párbeszédét, értekezéseit
tartalmazza. Az életműködés
alapjairól, a betegségek
jelenségeiről,
alapigazságokról.
A mértékletes táplálkozást, a
túlzott vágyak mellőzését, a
megfelelő mennyiségű mozgás
fontosságát is taglalja.
Lèi jīng
Japán olvasata Ruikjó.
Míng kori Zhāng jiè bīn 張介
賓(1563-1640) orvosi írása.
Shòu Qīn YăngLăo Míng dinasztiában élő Liú
Bŭ Shū
Chún 劉純 orvosi műve
Xuān Qí Jiù Shēng „Orvosi életmentő elméletek”
Lún
Míng kori orvosi írás

I., II., (VI.) fejezet

Előfordulása a
műben
II. (és VI.) fejezet
II., (VIII.) fejezet

II. fejezet

II. fejezet
II. fejezet

VI.1.5 Fordítás
Első fejezet „Általános intelmek I.”
Az ember testének alapja az apa és az anya, az eredete az Ég és a Föld. Mivel az Ég és a Föld, az apa és
az anya áldásával születünk, és nevelkedünk, ezért nem tekinthetjük testünket saját tulajdonunknak. Mivel az Ég
és a Föld adománya, illetve apánk és anyánk hagyatéka, ezért oda kell rá figyelni és jól kell gondoskodni róla,
nem szabad kárt okozni benne, hanem hosszú életen át meg kell óvni. Ez az Égiek és a Föld, valamint apánk és
anyánk iránti tisztelet alapja. Ha elveszítjük a testünket, akkor nem tudjuk őket szolgálni. Még ha csak csupán a
bőrünkről vagy hajunkról is van szó, ha kárt teszünk ezekben, azzal apánk és anyánk iránt érzett tisztelet
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hiányáról teszünk tanúbizonyságot, mivel ezeket is tőlük kaptunk. Nem beszélve az életről, mivel az sem a mi
tulajdonunk, ezért az evésnek és ivásnak, valamint a testi vágyaknak élni, egészségünket károsítani,
megbetegedni, és ezzel a velünk született életünket megrövidíteni, valamint idő előtt meghalni, annyi tesz, mint
az Égiekkel és Földdel, valamint apánkkal és anyánkkal szemben tiszteletlennek lenni. Ez ostoba dolog. Azért,
hogy emberként születünk a világra, egyedül az apánknak és anyánknak, valamint az Égieknek és a Földnek
tartozunk tisztelettel, így hát, nem akar minden ember az emberiesség útját és az igazságosságot követve,
amennyire lehet szerencsében, boldogságban és örömben teljes hosszú életet élni? Ha ezt el akarjuk érni, először
a régiek útját végig kell gondolnunk, az egészségnevelés módszerét meg kell tanulnunk, és annak megfelelően
meg kell óvnunk a testünket. Ez az egyik legfontosabb az emberi életben. Az emberi élet nagy érték, a világban
semmi mással nem lehet ugyebár felcserélni. Így ha nem ismerjük annak a módját, hogyan kell táplálni, csak a
vágyaink után járunk, és a testünkkel fizetjük meg az árát és elveszítjük az életünket, mely ostoba dolog. Ha
testünkre és vágyainkra figyelünk, és minden egyes napot tiszteletteljesen töltünk el, féken tartjuk vágyainkat mintha attól tartanánk, hogy mély árokba esünk, vagy mintha vékony jégen járnánk - az életünk hosszú lesz és
szerencsétlenségektől mentes. Egyáltalán nem szabad túlzásba vinni az élvezeteket. Hiába szerezzük meg a világ
értékeit, és hiába halmozzák fel a szemünk előtt a világ összes kincsét, az akkor sem ér semmit, ha rövid az
életünk. Tehát a helyes úton kell járni, úgy gondozni testünket, hogy hosszú életünk legyen és nagyobb
szerencsétlenségektől mentes. A hosszú életet a Shàngshū az öt boldogság közül a legfontosabbnak tartja. Ez
minden boldogság alapja.

Ha sok mindent megteszünk, akkor annak biztosan lesz eredménye. Ezt pontosan olyan, mint amikor
tavasszal megvetjük a magot és nyáron jól gondozzuk, biztosan eljön az ősz, és bő termés lesz. Ha gyakoroljuk
az egészégnevelést, és ügyesen végezzük, akkor testünk megerősödik, és nem betegszik meg, a természetes
élethosszt meg tudjuk tartani, sőt meg is tudjuk azt növelni, melynek előnyeit minden bizonnyal hosszan élvezni
fogjuk majd. Ezt az igazságot nem lehet kétségbe vonni.

Aki kertjében növényeket ültet, szereti azokat, reggel és este szívén viseli sorsukat, megöntözi őket,
földjeiket kapálja, trágyázza, a kártevő bogarakat eltávolítja, jól gondozza, az örül a virágzásnak, és szomorkodik
a hervadáson. A növénygondozás nagyon egyszerű, ámde saját testünk gondozása nagyon nehéz. Vajon miért
vannak olyanok, akik testüket még annyira sem tisztelik, mint a növényeket? Szörnyű, hogy ezen nem
gondolkodnak el. Nos, hát, ha az egészségünket gondozzuk, azzal kifejezzük az Ég és a Föld, illetve szüleink
iránti tiszteletünket. Továbbá, a hosszú és békés élet elérése érdekében, hagyjuk későbbre azokat a dolgokat,
melyek nem sürgősek, és már fiatal korban kezdjük el az élettápláló módszereket elsajátítani. Az a legfontosabb
követendő dolog az emberi létben, hogy testünket megóvjuk, és életünket tápláljuk.

Ami az élettáplálás módszerét illeti, először tartsuk távol magunkat azoktól a dolgoktól, melyek kárt
okoznak testünkben. Azok, melyek árthatnak testünknek, a belső vágyak és a külső ártó hatások. A belső vágy
alatt az ételt és italt, testi vágyat, alvást, fecsegést, valamint a hét érzelem vágyát, vagyis örömöt, haragot,
elkeseredettséget, aggodalmaskodást, szomorúságot, félelmet, meglepődést értjük. A külső ártó hatások a szél,
hideg, meleg, pára, amelyek az Ég négy csijét alkotják. Ha a belső vágyainkat visszafogjuk, valamint a külső
ártalmaktól távol tartjuk magunkat, nem károsodik egészségünk, és betegségek nélkül hosszan megtarthatjuk
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életünket.

Az élettáplálás útjának alapja a belső vágyak elfojtása. Ha ezt az alaptételt követjük, egészségünk
megerősödik, a külső ártalmak nem tudnak kárt okozni. Ha nem fogjuk vissza belső vágyainkat, meggyengül
egészségünk, sérülékenyebbekké válunk a külső ártalmakkal szemben, súlyosan megbetegedünk, és nem tudjuk
megtartani életünket. Ennek a legnagyobb feltétele az, hogy evést-ivást mérsékeljük, vagyis ne vigyük túlzásba.
Nem fogyaszthatunk olyanokat, melyek kárt okoznak gyomrunkban, és megbetegíthetik. Nemi vággyal is
óvatosnak kell lenni, takarékoskodni kell az erőnkkel, és nem szabad túlzásba vinni a fekvést sem. Fontos, hogy
kerüljük a túl sok alvást, ne tartózkodjunk ücsörögve sokáig, hanem többször mozogjunk, hogy a csi
megfelelően keringjen bennünk. Főleg az étkezés után, mindig tegyünk meg párszáz lépést. Ha hosszan egy
helyben ücsörgünk, vagy étkezés után ledőlünk pihenni, akkor az étel nem emésztődik meg rendesen, hanem
megreked, mely betegséget okoz. Ha így teszünk tovább, legyengülünk. Törekedni kell arra, hogy az életerőnket
károsító dolgoktól távol tartsuk magunkat, keveset fecsegjünk. Fontos, hogy a hét érzelmet kordában tartsuk,
ezen belül lényeges, hogy minél kisebb mértékben engedjünk a haragnak, szomorúságnak, aggodalmaskodásnak.
Fontos, hogy vágyunkat visszafogjuk, lelkünk nyugalomban, a csi harmóniában legyen, és ne nyugtalankodjunk,
ne hangoskodjunk, a lelkünkben béke és nyugalom uralkodjon. Ne kínlódjunk aggodalmaskodásaink miatt. Ez
mind annak az útja, hogyan fogjuk vissza belső vágyainkat, melynek eredményeképpen meg tudjuk őrizni
egészségünket. Ilyen odafigyeléssel megerősödik bennünk az erő, mellyel le tudjuk győzni a külső ártalmakat,
mint a szél, hideg, forróság, pára. Ez az egészségnevelés fontos tétele. Ezeket jól meg kell fogadni, be kell
tartani.

A legtöbb ember eredendően hosszú élettel van megáldva. Ritka az olyan, aki rövid élettel születik.
Még azok is, akik eredendően sok életerővel, erős testtel rendelkeznek, ha nem gyakorolják az egészségnevelés
módszerét, folyamatosan ártanak az egészségüknek, napról-napra csökken életerejük, így végül a velük született
hosszú életet nem tudják megtartani, és korábban meghalnak. Viszont léteznek olyanok is, akik eredendően
nagyon gyengék és sok betegséggel küszködnek, de éppen emiatt óvatosabbak, jobban visszafogják magukat,
féltik testüket, gondosan ápolják magukat, és így hosszabb ideig élnek. Ezt a két dolgot nem lehet kétségbe
vonni, ha ilyen sok példát látunk a világban. Az, hogy a vágyaknak engedelmeskedünk, és ezzel tönkretesszük
magunkat, az olyan, mintha egy karddal végeznénk magunkkal. Csak ott van különbség, hogy milyen hamar.
Tény, hogy testünk károsítása, pont olyan, mintha öngyilkosok lennénk.

Lăozĭ216 szerint, az ember élete saját kezében van, nem pedig az Ég irányítja. Ami az emberi életet
illeti, eredendően az Égtől kapjuk, ha megfelelően gondozzuk, hosszú lesz. Ha nem gondozzuk kellő
figyelemmel, megrövidül. Ezért az, hogy életünk milyen hosszúságú lesz, függ saját lelkünktől. Az is, aki
eredendően hosszú élettel van megáldva, ha nem gondozza életét, élete lerövidül. Azok, akik gyenge és rövid
életűnek tűnnek, a megfelelő odafigyelésnek köszönhetően meghosszabbíthatják életüket. Ezek olyan dolgok,
melyek nem az Égtől, hanem az emberi akarattól függnek. Ha valaki nagyon rövid élettel jön a világra, mint
216

老子; pinyin olvasata Lăozĭ, népszerű magyaros átírásban Lao-ce. I.e. 4. században élt kínai filozófus, akit a

taoizmus atyjának tartanak. (KJE 1998)
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például Yán-zĭ217, meg tudja növelni gondoskodó erejével élettartamát. Ha például a tüzet megóvjuk és tápláljuk,
akkor sokáig ég, viszont ha szeles helyre tesszük ki, akkor azonnal kialszik. Ha mandarint kitesszük a szabadra,
akkor nem bírja ki egy évig sem, viszont ha behozzuk, és gondoskodunk a megfelelő táplálásáról, akkor nyárig
kitart.

Az emberben rejlő életerő, eredetileg a világmindenséget létrehozó csi. Ez az emberi test alapja. Ezért
nélküle az ember nem jöhetne világra. Miután az ember megszületik, táplálék, ruházat, lakóhely és még
számtalan egyéb dolog segítségével táplálja életerejét, ezzel megóvja életét. A táplálkozás, ruházkodás, lakhely,
s effélék is, mind-mind az Ég szüleményei. Azért hálásnak kell lennünk mind az Égnek és a Földnek, mind
Apánknak és Anyánknak, amiért megszületünk, és gondunkat viselik. Ha ezeket használjuk, életerőnket éltető
táplálékot mértékkel fogyasszuk, akkor a testünkben rejlő erőt képesek vagyunk gondozni, és hosszú élet
birtokába juthatunk. Azonban ha túlzásokba esünk, azzal nem belső életerőnket ápoljuk, hanem megbetegítjük
magunkat. Ha súlyosan megbetegedünk, életerőnk végleg kiapad, és meghalunk. Ez pontosan ahhoz hasonlatos,
mint amikor a fák és bokrok túl sok vizet és tápanyagot kapnak, elvesztik erejüket és kipusztulnak. Ezért
szükséges, hogy az ember törekedjen a lelki harmóniára, gondoskodjon magáról, valamint megfelelően
mértékben táplálkozzon. Ha túlzásokba esik, csak azt éri el, hogy elveszti belső életerejét.

Az élettáplálás módszerét először a lélek gondozásától kell elkezdeni. A lelkünkben harmóniát kell
teremtünk, a csi-t le kell nyugtatnunk, haragunkat és vágyunkat vissza kell fognunk, a szomorúságot és az
aggodalmat a lehető legkevesebbre kell csökkenteni, nem szabad keseregni, kedvetlennek lennünk és ezzel
károsítani a csi-t, ez a lélek táplálásának lényeges útja. Továbbá, ne imádjunk heverészni, ha hosszabb ideig így
teszünk, a csi keringése megreked. Ha úgy merülünk álomba, hogy még a táplálékot sem emésztettük meg, akkor
az emésztésért felelős csi keringése lelassul, és az életerő nagy kárt szenved. Erre nagyon oda kell figyelni. A
szakéból keveset fogyasszunk, ne haladjuk meg félig teli poharat. Ami az ételeket illeti, mindig csak félig
lakjunk jól, sose együnk magunkat tele. Tartsuk be a mértéket, nem szabad elhízni. Továbbá, fiatal kortól kezdve
vissza kell fogni a testi vágyakat, becsben tartani az életerőt. Ha sok erőt használunk el, az altest ereje
meggyengül, az erő alapja kiapad, ezáltal mindenképp lerövidül életünk. Ha nem ügyelünk a táplálkozásra és a
testi vágyakra, kénytelenek leszünk nap mint nap orvosságokat beszedni, mindig kiegészítőszerekhez nyúlni,
nem lesz ennek jó vége. Továbbá, ha a külső ártalmaktól, mint szél, hideg, meleg, párás időtől tartunk, és
óvakodunk ezektől, továbbá, ha a mindennap mértéket követve élünk, az evés után sétálunk, és megmozgatjuk
magunkat,

néha

a

csípőnk

és

deréktájunkat

megmasszírozzuk,

kezünket-lábunkat

megmozgatjuk,

megdolgoztatjuk és ezzel serkentjük a vérkeringést, fokozzuk az emésztést. Ne ücsörögjünk sokat egy helyben.
Ez az egészségnevelés fontos része. Az egészségnevelés útja arról szól, hogyan tartsuk távol magunkat a
betegségektől. Miután megbetegedtünk, gyógyszereket alkalmazunk, akupunktúrával és sebégetéssel támadjuk
meg a betegséget, mely az egészségnevelés legvégső megoldása, így az alapokat kell elsősorban alkalmazni.

A fül, a szem, a száj által érzékelt látást, hallást, és táplálkozást, a nemi vágyakat, az ezekhez való
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ragaszkodást, testi-lelki örömöknek, vagyis sijokunak nevezzük. A „sijoku” kifejezése „elfogult vágyat” jelent.
A vágy valami utáni mély ragaszkodás. Ha az evés-ivás, és a testi örömöknek nem tudunk ellenállni, és mohón
ragaszkodunk ezekhez, túllépjük a határt, és amellett, hogy testünknek kárt okozunk, az erkölcsi előírásokat is
megszegjük. Sok rossz mind abból következik, hogy vágyainknak nem tudunk megálljt parancsolni, és
igyekszünk kielégíteni azokat. A vágy legyőzésének útja, ha a fül, a szem, a száj, a test vágyait visszafogjuk, és
nem törekszünk azok kielégítésére. Mindenféle jó dolog akkor keletkezik, amikor minden vágyunkat
visszafogjuk, és nem engedjük, hogy elhatalmasodjanak rajtunk. Emiatt a visszafogás jó dolgokat szül, a
vágyainknak való engedelmeskedés csupa rossz dolgot idéz elő. Az egészségét megőrző ember a lelkét
használja, így visszafogja vágyait, melyet fontosnak tart. Fontos, hogy elhagyjuk a „vágyaknak megfelelés”
jelentésű írásjegyet, és helyette a „tűrés” írásjegyét kövessük.

A külső ártalmak a szél, hideg, meleg, párás idő. Ha ezekkel érintkezünk, megbetegedhetünk. A halál
Égi parancs. A Bölcsek is nehezen menekülnek meg előle. Ugyanakkor ha belső életerőnket valóban jól
megóvjuk, akkor ritkábban támadnak a külső ártalmak. Az ivás, evés, testi vágyak által okozott betegségek,
mind, saját magunknak köszönhetően alakulnak ki. Nem az Égi parancs hatására, hanem a mi hibáinkból. Sok
dolog, amely az Égből jön, nem mi tőlünk függ. Ami tőlünk származik, az ellen erőnket használva, könnyen
tehetünk. Hanyagság az, ha nem hárítjuk el a külső ártalmakat, mint szél, hideg, meleg, párás idő. Az hiba, ha az
evést és ivást, a belső testi vágyakat nem fogjuk vissza. Saját óvatlanságunkból fakad, ha hanyagság miatt
hibázunk.

A test megóvásának és az élet táplálásának lényegét egy írásjegybe lehet foglalni. Ha ezt gyakoroljuk,
akkor az élet hosszú és betegségektől mentes lesz. Ha úgy teszünk, hogy a szülők iránt tisztelettel viseltetünk, az
uralkodó felé hűséget tanúsítunk, a családot megvédjük, és a testet megóvjuk, nem lesz rossz dolgunk. Melyik
írásjegyről is van szó? Ez a „félve tisztelni” jelentésű írásjegy 218. Ez egy olyan lelki módszer, amellyel a testet
védelmezzük. Ne legyenek nagy elvárásaink különféle dolgok iránt, ne engedelmeskedjünk a vágyainknak,
kerüljük el a tévedést, tartsunk az Égiektől, kövessük az igazságaikat és tiszteljük azokat, a vágyainktól tartsuk
távol magunkat, álljunk ellen azoknak. A mértékletesség onnan indul ki, hogy félő tisztelettel viseltetünk a
dolgok iránt. Ha tisztelettel viseltetünk a dolgok iránt, akkor mértékletesek leszünk, ha ez hiányzik, akkor
mértéktelenségről beszélünk. Ezért amikor Zhū xī idős korában, a „tisztelet” írásjegyét magyarázta, azt mondta,
hogy a tisztelet közel áll a félelemhez.

Az élettáplálásban van két ártalmas dolog. Az első az életerő lecsökkentése. A második az életerő
megrekedése. Ha túlzásokba esünk az evés-ivás, testi vágyakozás és a munka terén, akkor életerőnk
megcsappan. Ha az evést-ivást, nyugalmas alvást túlzásba visszük, akkor erőnk megreked. Az életerő
csökkenése és megrekedése egészségünk romlásához vezet.

Lelkünk, testünk irányítója. Békében és harmóniában kell lennie. A test a lelket szolgálja, ne pazaroljuk
a mozgással. Ha a lélek nyugodt, életet szenvedés nélkül élvezhetjük. Ha testet megmozgatjuk, étel és ital nem
218
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reked meg, a vér kering, és nem betegszünk meg.

Valamennyi gyógyszer és akupunktúra-sebégetés alkalmazása utolsó módszernek számít, amikor már
nincs más. Ha az evés-ivást, testi vágyakat mérsékeljük, időben kelünk és fekszünk, megfelelően végezzük az
egészségnevelést, akkor nem leszünk betegek. Az, aki engedelmeskedik étvágyának és meghízik, ha reggel-este
sétát tesz, a testét átmozgatja, a hosszas ülést és alvást és a gyógyszerek és akupunktúra-sebégetés használatát
kerüli, nem kell aggódnia a további elhízástól. Ez a jó módszer. A gyógyszerek mind egyoldalúak. Még ha az
atracylodes-gyökér jó orvosságnak számít, de ha nem a megfelelő betegségre alkalmazzuk, kárt okozhat.
Mondani sem kell, hogy a közepes, vagy rossz orvosság, amelyek az életerőt elhasználják, mennyi betegséget
idézhetnek elő. Az akupunktúrás tű akut láz esetén nem használ. Ha nem megfelelő betegségre használják, akkor
az lecsökkenti az életerőt. A sebégetés is, ha nem az adott betegségre alkalmazzuk, és ok nélkül kiégetjük a
sebet, akkor az életerő megcsappan, és a csi a fejünkbe tódul. A gyógyszereknek és az akupunktúrának valamint
a sebégetésnek vannak előnyös és hátrányos oldalai. Ha nem vagyunk betegek, ne folyamodjunk akupunktúrás,
és sebégetéses módszerekhez, vagy gyógyszereket. Csakis az egészségtáplálás módszerére támaszkodjunk.

A régi bölcsek szerették az etikettet és a zenét, íjászatot tanultak, edzették erejüket, verseltek és
táncoltak, ezzel tartották formában a vérkeringésüket, vágyaikat kordában tartották, érzelmeiket szabályozták,
óvakodtak a külső ártalmaktól, és mivel mindig követték az ezekhez hasonló dolgokat, nem is alkalmazták az
akupunktúra, sebégetéses módszereket, és az orvosságokat, és nem is voltak betegek. Így tesznek a
bölcsemberek, és azok a szabályok számítanak a legjobbnak, melyek az alapok betartását hirdetik. A sok
megbetegedés abból fakad, hogy senki sem tartja be az élettáplálás útját. Az a legutolsó és legrosszabb
megoldás, ha megbetegszünk, és ezért gyógyszert veszünk be, fájdalmas akupunktúrával, sebégetéssel
kezeltetjük magunkat, a szüleinktől kapott testen sebet ejtünk, tüzet gyújtunk és a forróság okozta fájdalmat
kiállva próbálunk meggyógyulni. Például, ha erénnyel kormányozunk egy országot, akkor a nép magától
behódol és nem lázad fel, így nem lesz szükség megtámadásra. Ha azonban nem követjük az élettápláló
módszereket, és úgy próbálunk a betegségek elébe menni, hogy gyógyszereket szedünk, valamint akupunktúrás,
sebégetéses technikát használunk, az pont olyan, mint amikor az országot erényes tettek nélkül, a helyes út
mellőzésével próbáljuk kormányozni, és ezzel kivívjuk a nép haragját, akik szembe fordulnak velünk,
fellázadnak, majd mi megpróbálunk hadsereget bevetni ellenük. Még ha száz csatából százat meg is nyerünk,
nem lesz elég ahhoz, hogy tiszteljenek. Ha nem végezzük helyesen az élettáplálás módját, akkor a gyógyulás
azzal, hogy akupunktúrát és moxibúciót alkalmazunk, pont olyan lesz, mint az előző példa.

A testet mindennap egy kicsit meg kell dolgoztatni. Nem szabad hosszú ideig egy helyben ücsörögni.
Nap mint nap evést követően feltétlenül tegyünk meg több száz lépést a kertben. Ha esik az eső, akkor gyakran
járkáljunk a házban. Az ilyen napokon, ha reggel és este gyakorlatokat végzünk, rendszeresen mozgunk, és nem
használunk akupunktúrát, sebégetést, akkor az emésztés, valamint a csi áramlása nem akad el, és a betegség
elkerül minket. Amikor akupunktúrás és sebégetéses kúrát folytatunk, a forróság okozta fájdalom elviselésénél
sokkal jobb, ha inkább az előbb említett módon cselekszünk, mert így nem lesznek fájdalmaink, és nyugodtak
lehetünk.
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Az ember teste száz évre korlátozódik. A hosszú élet felső határa száz év, a középhosszú az nyolcvan
év, és az alsó határ hatvan év. A hatvan év felettieket már hosszú életűeknek mondhatjuk. Amikor megnézzük a
világban az embereket, kevesen vannak olyanok, akik ezt az alsó határt elérik, és sokan vannak, akik rövid
életűek, mivel még az ötven életévet sem töltik be. Nem üres beszéd az, hogy ritka a hetven éves öreg. A hosszú
életű ember ritka. Amikor ötven éves lesz az ember, és nem éri balsors, akkor már „fiatalon elhunytnak” nem
nevezhetjük. Az ember élete vajon miért ilyen rövid? Ez azért van, mert senki sem követi az élettáplálás útját. A
rövidéletűség nem természetes dolog. Tíz emberből kilenc önmagának árt. Ezért kell mindenkinek ismernie az
élettáplálás gyakorlatát.

Aki még nem érte el az ötvenedik életévét, annak még nem teljesedett ki az életereje. A bölcsessége
sem bontakozott ki még, a régi és új idők dolgait sem ismeri, és nem szokott hozzá a társadalom változásaihoz.
Sok a helytelen beszéd, és a sokszor megbánja cselekedeteit. Az élet alapgazságát és örömét még nem ismeri. Ha
valaki nem éri el az ötven évet, és meghal, azt korai, idő előtti halálnak mondjuk. Ezt szerencsétlen, rövid
életnek is nevezzük. Ha hosszú életet élünk, akkor sok öröm és haszon ér minket. Mivel számunkra ismeretlen
dolgot ismerhetünk meg nap mint nap, és hónapról-hónapra ügyesebbek lehetünk abban, amiben az addig nem
voltunk. Ezért úgy nehéz hosszú ideig tanulni, és csiszolni tudásunkat, ha nem élünk sokáig. Ezért ha követjük az
élettáplálás útját, és átlépjük az átlagos az ötvenéves kort, amennyire tudunk, igyekszünk egyre tovább élni, míg
nem elérjük a hatvan éves kort. Úgy tartják, hogy a régi emberek ismerték a hosszú élethez vezető utat. Aztán azt
is mondják, „az emberi élet bennem lakozik, nem az Égiekben”, vagyis ha elhatározzuk magunkat, hogy hosszan
megóvjuk életünket, akkor ezt emberi erővel el is tudjuk érni. Nem szabad kételkednünk. De akiben a csi
zavaros, és csak a vágyainak él, nem tud úrrá lenni magán, nem lesz elővigyázatos, így nem él hosszú életet.

Általánosságban elmondható az, hogy az emberi test törékeny, sebezhető. Pont ahhoz hasonló, mint egy
szeles helyen a láng, amely könnyen elalszik. Ez veszélyes lehet. Mindig legyünk elővigyázatosak, és óvjuk meg
testünket. Annál is inkább, hiszen rengeteg külső és belső támadás éri a testet. Először is az étel és ital iránti
mohóság, a testiség iránti túlzott vágyakozás, az alvás túlzásbavitele, vagy a düh, szomorúság, lehangoltság,
melyek megtámadják testünket. Ezek mind a testünkben keletkeznek, melyek a testet támadó vágyakká
alakulnak, és a belső ellenségünkké válnak. Ezek közül az étel és ital iránti mohóság, a testiség iránti túlzott
vágyakozás a külső ellenségeket támogatják. Ettől nagyon kell tartani. Mivel a szél, a hideg, a meleg, a pára a
testbe belépve megtámad minket, ezért ezt külső ellenségnek tartjuk. Az ember teste nem kőből van. Könnyű
elpusztítani. Mondanom sem kell, hogy ha nagy csatákat vívunk a külső és belső ellenségekkel, akkor a belső
óvatosság és a külső hatások elleni védekezés hiányában, igen csak nehezen tudjuk legyőzni a rengeteg
ellenséget. Ez különösen veszélyes. Ezért nehéz az embereknek hosszú életet elérni. Nagyon óvatosnak kell
lenni, és mindig olyan intézkedéseket tenni, melyek megóvnak a külső-belső ellenségtől. Ha nem győzzük le az
ellenséget, minden bizonnyal vereséget szenvedünk, és testünket tönkretesszük. Ha a külső-belső ellenséget
legyőzzük, testünket épségét is megőrizzük, ezért ezzel a gyakorlattal ügyesen meg tudjuk védeni magunkat.
Születésétől fogva erős a csi, de ha nem ismerjük a technikákat, akkor nehéz lesz megóvni a testünket. Ez
például olyan, mint az a katonai parancsnok, akinek ugyan van bátorsága, de nem ismeri a Hadak Útját, nehezen
tudja legyőzni az ellenséget. A belső ellenség legyőzésében a lelkünknek erősnek kell lennie, és tűrőképességgel
kell rendelkezni. A tűrés türelmet igényel. A lélek képes ellenállni az evésnek, ivásnak, testi vágyaknak, ezért
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próbáljunk meg önzetlenek maradni. Amikor az lelkünk gyenge, nehéz győzelmet aratni a belső késztetések
ellen. Ha legyőzzük ezt a belső vágyakat, az olyan, mint amikor a bátor hadvezér szétzúzza az ellenséget. Ez a
belső ellenség legyőzésének taktikája. A külső ellenséget óvatossággal és megelőzéssel tudjuk legyőzni. Ez
olyan, mint például, amikor a várban rejtőzködve mind a négy oldalon körül vagyunk véve ellenséggel, és
felkészült védekező állást veszünk fel a támadók ellen, mellyel nehezen ugyan, de meg tudjuk védeni a várat.
Amikor szél, hideg, meleg vagy pára van, óvatosan gyorsan menedéket kell keresni, és vissza kell vonulni. Nem
szabad tűrni, és nem szabad hosszú ideig elszenvedni a külső ártalmakat. A régi mondás így szól: „A széltől való
óvakodás olyan, mint védekezés a nyíl ellen.” A négy elemből a szél és a hideg, ami a leginkább félelmetes.
Nem szabad hosszú ideig kitenni magunkat a szélnek és a hidegnek. Nagyjából ez a módszere a külső ellenség
elleni védekezésnek. Ami a belső ellenség legyőzését illeti, bátornak kell lennünk, és erővel kell győznünk. Ami
pedig a külső ellenség elleni védekezést illeti, mindig óvakodva, minél hamarabb menedéket kell találni.
Ilyenkor a bátorság nem helyén való.

Az élettáplálás helyes útjának alapja az egészség megóvása. Ennek két módja lehetséges. Először is
minden olyan mellőzni kell, ami árt. Továbbá, táplálni kell életerőnket. A külső hatások és a belső vágyak azok,
amelyek árthatnak. Ha sikerül mellőzni a külső hatásokat, akkor a táplálkozásra és mozgásra kell oda figyelnünk
és táplálni az életerőt. Például ez pont olyan, mint a rizsföld művelése. Először is a rizspalántákban kárt tevő
gyomoktól szabadítjuk meg a földet, majd öntözünk, tápanyagot adunk a talajhoz. Az élettáplálás pontosan ilyen.
Először ártalmaktól szabadulunk meg, majd megtartva tápláljuk életerőnket. Ez például pont olyan, mint ahogy a
rosszat kiiktatjuk és csak a jót tápláljuk. Minden olyat meg kell szüntetni, ami árt a csinek, és sok olyat tenni,
ami azt táplálja. Ez az élettáplálás lényege. Így kellene tennünk.
Az ember életében három fő öröm létezik. Az első, a testtel kapcsolatos előírások betartásában rejlik,
mely a hibás út elkerülését, és a helyes útban szerzett örömöt jelenti. A második, betegségek nélkül, boldogan
élni. A harmadik, a hosszú élet élvezete. Ha valaki gazdag, de nincs meg ez a három öröme, akkor igazából nem
is él boldogan. A vagyon nincs benne ebben a három örömben. Ha valaki lelkében nincsen boldogság, és nem
követi az egészségnevelés útját, akkor az ilyen ember élete rövid lesz, és nem részesedik a három öröm
egyikében sem. Fontos, hogy az ember törekedjen ennek a három örömnek a megtapasztalására. Ha valakinek
nincs meg ez a három öröme, akkor lehet bármilyen gazdag, sosem lesz boldog.
Az Ég és a Föld életkorát Shào Yōng 219 tanításában százhuszonkilencezer-hatszáz évre teszi. Ha ezt
vesszük alapul, akkor most át haladtunk a föld életkorának felén. Ha ez így van, akkor most hatvanezer év
környékén vagyunk. Előttünk hatvanezer év, utánunk hatvanezer év van. Az ember szelleme minden felett áll.
Ha az embert a Föld és az Ég életkorához viszonyítjuk, akkor elmondhatjuk, hogy akkor egyezik meg az Égiek
és a Föld életkorával, amikor azok három évesek. Az emberi élet sosem éri el a száz évet. Az Ég és Föld hosszú
élettartamához képest, az emberi élet annak az ezredét sem teszi ki. Ha az Ég és Föld hosszú élettartama mellett
az emberi élet rövidségére gondolunk, a szomorúságtól elerednek a könnyeink. Mivel nekünk csak ilyen rövid
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邵 尭 夫 ; Shào Yōng, 邵 雍 (1011–1077), Sòng kínai filozófus, kozmológus, író, történetíró. (Szekai

Daihjakkadzsiten II. kiadás. 2006. elektronikus kiadás.)
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idő adatik meg, ha nem ügyelünk egészségünk megóvására, akkor ez a rövid időtartam még rövidebb lesz. Az
emberi élet nagyon fontos. Nem szabad letérnünk a helyes útról és ezzel lerövidítenünk a nekünk szánt időt.
Mindazt, amit az élettáplálás előír, be kell tartanunk, rendszeresen mozognunk, a csit frissen
mozgásban kell tartanunk. Ha ezeket a szabályokat nem tartjuk be, és inkább a fekvést részesítjük előnyben,
lustálkodunk, kerüljük a mozgást, azzal ártunk. Ha huzamosabb ideig ücsörgünk, nem mozgatjuk meg magunkat,
életerőnk megreked, emésztésünk rendje felborul, megbetegszünk. Különösen a heverészést és a gyakori alvást
kerüljük. Étkezést követően, mindenképpen tegyünk meg párszáz lépést, ezzel mozgásba hozzuk a bennünk rejlő
csit, és serkentjük emésztésünket. Semmiképp ne feküdjünk le. Szüleinket segítsük minden erőnkkel,
uralkodónkat odaadással szolgáljuk, keljünk fel korán, és későn feküdjünk, akármelyik társadalmi réteghez
tartozzunk220, saját munkánkat lustálkodás nélkül alaposan végezzük el.
A szamurájok gyermekkoruktól kezdve olvassanak, tanuljanak írni, gyakorolják a szertartásokat, tanuljanak lőni,
lovagolni, művészeteket sajátítsanak el. Így tartsák magukat karban. A földművesek, kézművesek, kereskedők
minden házi munkát végezzenek el alaposan reggeltől estig. A nőknek a házon belül a helyük, könnyen
melankóliába eshetnek, ezért annak érdekében, hogy ne betegedjenek meg, különféle feladatokat kell adni, ezzel
mozgásban tartani őket. A nemes családokban a nőknek is vannak feladataik, úgymint szüleiket, urukat
figyelmességgel kell szolgálniuk, szőni, varrni, kötni, finomakat főzni, még feladatuk közé tartozik a gyermekek
nevelése, így nem ajánlatos heverészni. Nehéz kimondani, de még Amateraszu Ómikami is szőtt magától isteni
ruhát, vagy húga, Vakahirumenomikoto is szőtt az isteni szövőszéken kelmét, ez áll a Nihonsokiban, ezért a
mostani asszonyoknak kötelességük a régiekhez hasonlóan végezni ezeket a munkákat. A köznépnek is
kötelessége saját feladatát tisztességesen elvégezni, az egészségnevelés része ez is. Ha ezeket valaki nem végzi
el, és hosszasan ücsörög, heverészik, azzal nagymértékben kárt okoz magának. Ha valaki pont így tesz, akkor
súlyosan megbetegszik, és élete is rövidebb lesz, erre nagyon oda kell figyelni.
Az embernek rengeteg tennivalója van. Ezekhez úgynevezett fogások, módszerek, fortélyok 221
szükségesek. Minden egyes feladatnak van olyan része, amit meg kell tanulni. Ha egy adott feladat csínját-bínját
nem ismerjük, akkor nehezen tudjuk elvégezni. Ha egy adott feladatnak van egy nehezebben kivitelezhető része,
és ha pont annak fogásával nem vagyunk tisztában, akkor nagyon nagy szenvedések árán leszünk csak képesek
elvégezni azt. Például, vegyük az esőkalap és az esernyő elkészítését, amely nem kimondottan bonyolult munka,
ha nem ismerjük azok pontos elkészítési módját, akkor nehezen tudjuk elkészíteni. Nem beszélve arról, hogy az
emberi lét átszámítva az Ég és a Föld életkorához viszonyítva csak három év. Nagyon komoly feladat az értékes
emberi életet megvédeni, és minél hosszabb ideig megóvni. Ennek fogásait mindenképpen ismerni kell. Ha a
módszert nem tanuljuk meg, akkor hogy akarjuk könnyedén elvégezni azt? Azonban ha nagyon nehéz feladat
végrehajtása előtt állunk mindenképp kérjünk eligazítást egy mestertől. És hogy miért? Mert bármekkora
tehetségünk is van, a fogások ismerete nélkül, nem megyünk semmire. Az emberi élet nagyon nagy érték, ezért
ennek nevelése, megőrzése nagyon komoly feladat. Hogyan is szeretnék megtartani a velünk született életet
élettáplálása módszerének ismerete nélkül, ha közben vágyaink után megyünk? Ezért, ha az élet táplálására, vagy
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Az eredeti japán szövegben: simin 四民, négylépcsős társadalmi elrendeződés. (YJK 1/24)
Az eredeti japán szövegben: dzsucu 術 (YJK 1/25)

99

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
az életünk megtartására gondolunk, nagyon fontos annak módszerét elsajátítani. Nos, hát, az élettáplálás nagyon
nagy feladat, egyáltalán nem kicsi. Ha erre nem figyelünk, és nem tanuljuk el, akkor a módszer sosem lesz
birtokunkban. Ha olyan embertől tudjuk elsajátítani a módszert, aki ismeri, az többet ér, mint bármely kincs. Ha
nem ismerjük a módszert, mellyel az Égiektől és szüleinktől öröklött, értékes testünket meg tudjuk óvni, akkor
súlyosan megbetegszünk, károsodik testünk, így életünk lerövidül, ez nagyon felelőtlen dolog. Ez az Ég és Föld,
valamint szüleink iránt érzett tisztelet, jámborság hiánya. Az embernek sok öröme kell, hogy legyen, ha betegség
nélkül hosszú életet tud élni. Ha sok betegség gyötör minket, rövid életet tudunk csak megélni, akkor hiába
vagyunk gazdagok, abból semmi hasznunk nem lesz. Közelébe sem ér annak, ha valaki szegényégben, de
hosszan tud egészségesen élni. Ha megnézem a fiatalokat saját szülőfalumban, azt látom, hogy nincsenek
tisztában az egészségneveléssel, és csak mennek a saját fejük után, ezért sokan vannak olyanok, akik rövid ideig
élnek. Továbbá, sok olyan időset látok, akik nem ismervén az egészségnevelést, sokat betegeskednek, és csökken
életerejük. Gyorsabban leépülnek. Ha valaki így eléldegél száz évig, de nincsen semmi öröme élete során, sok
keserűségben lesz része, és semmi haszna nem lesz abból, hogy sokáig él. Ha valaki csak éldegél, akkor az
életének nem lesz valódi értelme.
Egy ember azt mondta, hogy az egészségnevelés módszere azoknak jó, akik lusták, függetlenül attól,
hogy visszavonult idősekről, vagy fiatalokról van szó. A szamurájok, akiknek folyamatosan kell urukat, vagy
szüleiket hűséggel szolgálni, vagy a földművesek, kereskedők, kézművesek, akiknek szüntelenül, éjjel-nappal
megállás nélkül dolgozniuk kell, azoknál talán nehezen lehet kivitelezni az élettáplálást. Az ilyen embereknek
ahhoz, hogy ezt művelhessék, el kellene lustulniuk, nem szabadna hasznosnak lenniük. Ez olyan emberek
véleménye, akik nincsenek tisztában az élettáplálással. Nem igaz az, hogy az élettáplálás a lusta embereknek
való. A lélek megnyugtatását és a fizikai mozgást tartja helyesnek. Ha testünket hagyjuk ellustulni, akkor azzal
életerőnk egészséges működését gátoljuk, és előbb-utóbb megbetegszünk. Ez például ahhoz hasonló, mint a
folyóvíz, amely nem poshad meg, vagy az ajtópánt, amely sosem korhad el. Az, aki mozog, az hosszan él, aki
nem, annak élete rövidebb lesz. Ezért fontos, hogy a társadalom minden tagja rendesen dolgozzon. Nem szabad
ellustulni. Ez röviden az élettáplálás módszere.
Egy ember kételkedve így szólt. Az, aki kedveli az egészségnevelést, annak fontos teste és élete.
Azonban, mivel az uralkodó az igazságosságot222 tartja lényegesnek, emiatt sokszor nem figyel testére, csak a
veszélyt nézi, és nem kerülvén el a nehézséget, idővel meghal. Azzal nem az igazságosság iránti
elkötelezettségünket mutatjuk, ha csak a testünk épségét tartjuk szem előtt, törekszünk arra, hogy a legkisebb
hajszálunk se görbüljön, és bőrünk se károsodjon, nagyban törekszünk a mértékletességre, féltjük életünket.
Erre a válasz az, hogy mindennek van normális 223 és abnormális224 része. Normális esetben, normális dolgokat
teszünk, furcsa helyzetben, ennek megfelelően furcsát teszünk. Ilyenkor mindenképp az igazságosságot kell
szem előtt tartanunk. Nem hétköznapi dolgok esetében, testünk és lelkünk megóvása a hétköznapi, normális
módon kell történnie. Ha nem vagyunk mértékletesek, és életünket eldobjuk, nem törődünk vele, akkor az, furcsa
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Az eredeti szövegben: gi 義 (YJK 1/27)
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Az eredeti szövegben: dzsó 常(YJK 1/27)

224

Az eredeti szövegben: hen 変(YJK 1/27)
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dolgokra vonatkozó igazságosnak felel meg. Ha tudjuk ezek között a különbséget, akkor kételkednünk sem kell.
Ami a jó uralkodás útját illeti, mindig az időnek, pillanatnak megfelelően, a dolgokhoz igazodva kell tenni. Ez
pont olyan, mint amikor nyáron könnyebbet viselünk, télen pedig évszaknak megfelelő vastagabb öltözetet
öltünk. Nem szabad mindenről ugyanazt gondolni, és mindig ugyanazt tenni. Különösen, ha egészségünkről van
szó, normális esetben, testünkre nem ügyelünk, nem tartjuk becsben, és erőnk teljében életünket eldobjuk
csatározások során, melyeket azért nem tudunk végig vinni, mert legyengülünk. Ezért, ha a hétköznapokon
ügyelünk egészségünkre, ha rendellenes helyzet áll elő, akkor bátran a dolgok elébe tudunk állni.
A régiek három fő vággyal szembeni tartózkodás fontosságát hangsúlyozzák. A három vágy az evésivás, a nemi vágyak, és az alvás. Minden vágyat le kell gyűrni, úgymint mértékletesnek kell lenni az evésivásban, óvatosnak kell lenni a nemi életet illetően, és az alvás mennyiségét lecsökkenteni. Sokan ismerik azt,
hogy az evésben-ivásban és a nemi életben óvatosnak kell lenniük, azonban azt, hogy az alvás mennyiségére is
ügyelni kell, és az is az egészségnevelés egyik része, azt már kevesebben tudják. Ha kevesebbet alszunk, akkor
kevésbé leszünk betegek, mivel jobb lesz az életerő keringése. Ha sokat alszunk, megreked az életerőnk, ezért
betegszünk meg. Akkor érdemes aludni, amikor beesteledik, a délutáni pihenés kárt okozhat. A délután gyorsan
ledőlünk, akkor az étel nem emésztődik meg, hanem megreked. Különösen a reggel és este elfogyasztott étel
emésztődik meg nehezebben, és megreked az életerő, és károsodik, ha rögtön a fogyasztás után ledőlünk. A
régiek az alvással együtt az evést-ivást és a nemi vágyakat tekintik a három fő vágynak, mely megállapítás
helyes. Ha valaki szeret lustálkodni és aludni, és ez szokásává válik, és nehezen tud annak ellenállni. Ha valaki
nehezen tud ellenállni az alvásnak, az pont olyan, mint ha nehezen tudna ellenállni az evésnek-ivásnak, vagy a
nemi vágyaknak. Ha a legelején nem próbálunk ezeknek ellenállni, akkor később már nem tudunk. Dolgozzunk,
kevesebbet aludjunk, ha ehhez sikerül hozzászokni, akkor magunktól kevesebbet fogunk aludni. Szokjunk hozzá
és próbáljunk meg kevesebbet aludni.
Ügyeljünk a szóhasználatra, kerüljük a felesleges fecsegést, törekedjünk a kevesebb beszédre. Minél
többet beszélünk, annál jobban fogy az életerőnk, nem lesz stabil, ezzel károsodik egészségünk. Ha ügyeljük a
beszédre, azzal az erkölcsünket is, és testünket ápoljuk.
A régi írások szerint, hogy a nagy baj kis óvatlanságból születik. Mit is jelent ez a „kicsi”? Azt jelenti,
hogy a nagy baj akkor jelentkezik, ha rövid ideig nem vagyunk óvatosak, és vágyainkon nem tudunk úrrá lenni.
Ha az evésnek-ivásnak, nemi vágyaknak egy rövid ideig nem tudunk ellenállni, azzal nagyban
megbetegedhetünk és egy életen át tartó ártalom válhat belőle. Ha egy pohárnál többet iszunk, vagy több mint
fél tálka ételnél többet fogyasztunk, azzal megbetegedhetünk. Ha nem igyekszünk vágyainknak ellenállni,
nagyban károsodhat egészségünk. Például, ha egy szentjánosbogár nagyságú kis láng üt ki valahol a házban, az
előbb utóbb nagy tűzvésszé alakul. A régi írások szerint, ami pillanatnyilag kis bajnak tűnik, mint az őszi vad
szőre, ha súlyos betegséggé válik, az akkora lesz, mint a Tai-hegy. Ez így helyes. Általában sok kis baj nagy
katasztrófává válik. A betegségekre is igaz az, hogy kis hibából sokszor nagy baj lesz. Erre nagyon oda kell
figyelni. Erre a két dologra nagyon ügyeljünk.

101

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
Azok is, akik veleszületett módon hosszú életűek, fiatalok, sikeresek, ha nem követik az
egészségnevelés útját, akkor sokkal hamarabb meghalnak. Ezek nem Égiektől származó ártalmak miatt, hanem
saját magunk által gerjesztett bajok miatt vannak. Ezt nehezen nevezhetjük Égiektől kapott életnek. Még az erős
életteli emberek esetében is, ha nem ügyelnek az egészség gondozásra, korábban meghalnak, mint a gyengébb
emberek. Továbbá, azok, akik teste gyengébb, kevesebbet esznek-isznak, általában többet betegeskednek, és
eredetileg ebből kifolyólag rövidebb életre számíthatnak, olykor sokszor hosszabb ideig élnek. Ez azért van, mert
eleve akik gyengék, jobban figyelnek magukra. Ezért mondatjuk azt, hogy az élethossz nem a fizikumtól, hanem
az életviteltől függ a leginkább. Pontosan úgy, ahogy Bái Jūyì

225

írásában is áll, vagyis a szerencse és a

szerencsétlenség az óvatosság és az óvatlanság határozza meg.
Sokszor gazdagságért, vagyonért képesek vagyunk hízelegni embereknek, Buddhához és a sintó
istenségekhez imádkozni. Azonban ezek nem vezetnek semmire. Kevesen vannak olyanok, akik törekednek a
betegségektől mentes hosszú életre, figyelnek az egészségmegőrző módszerekre, vigyáznak testükre. A
gazdagság és a vagyon ezen kívülre esik. Hiába törekszünk rá, ha nem rendelkezünk az Égiektől kapott
életerővel. Viszont ha rendelkezünk ezzel, és még ráadásul törekszünk is ennek megőrzésére, akkor van esélyünk
a hosszú és betegségektől mentes életre. Micsoda ostobaság olyanra törekedni, melyet megvalósítani nehéz, és
nem igyekezni olyanért, melyet könnyedén meg tudnánk szerezni. Hiába törekszünk a gazdagságra, ha sokat
betegeskedünk, úgy annak semmi értelme.
Ha a yīn és a yáng csi-je folyamatosan kering, és nem reked meg, akkor folyamatosan váltják egymást
az évszakok, és így jönnek létre a dolgok. Ha valami rendellenesség során megreked, akkor a keringés útja
megáll, télen meleg, nyáron hideg lesz, tájfunok és nagy viharok tombolnak, és hatalmas károk pusztítanak. Az
emberi testre is igaz ez. Ha a vér megfelelően kering, és nem reked meg, a csi megerősödik, és nem leszünk
betegek. Ha a vér nem kering, megbetegszünk. Ha a csi a fejbe tódul, fejfájástól és szédüléstől szenvedhetünk,
Ha középen akad el, akkor hasfájdalmak, gyomorbántalmak, telítettség 226 gyötörhetnek minket, ha a test alsó
felében reked meg, akkor derékfájdalmaink, végtagbénulás 227, hasi görcsök228, aranyér229betegségeink lehetnek.
Ezért azok, akik törekednek egészségnevelésre, igyekeznek arra, hogy az életerő ne akadjon el.
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Bái Jūyì 白居易 (másik írással 白楽天, 772 – 846); japán olvasatban „Hakukijoi,” kínai költő volt, aki a Han-

lin Akadémia tagja és az akkori főváros Luòyáng irányítója volt. (KJE 1998)
226

痞満; japán olvasata „himan”. A „痞” akadályt jelent, a beteg hasában elakadáshoz hasonló érzés keletkezik.

(OK 2000)
227

脚気; japán olvasata „kakke”, B1-vitamin hiánya a perifériás idegek betegségét (neuropátiát) is okozhatja,

mely az alsó végtagfáradtságot, emlékezetkiesést, jobb oldali hypertrophiát, esetenként szívbénulást is előidézet.
„Edo jamai”- nak is nevezik. (KJE 1998)
228

淋疝; japán olvasata „rinszen”, másik elnevezése „szenki” 疝気, jelentése kólika, melynek általános jelentése

hascsikarás, hasi görcsök, fájdalmak. (DJS 1998)
229

痔漏; japán olvasata „dzsiró”. Hemorrhoids, más néven aranyér. (KJE 1998)
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Az egészségnevelésre igazán törekvő ember számára a léleknek kell a legfontosabbnak lennie. Mivel az
ilyen emberek számára ez a legfőbb dolog, ezért képesek gondolkodni, tudják, hogy mi a helyes és a helytelen,
dühöt képesek elnyomni, vágyaikat kordában tudják tartani, kevesebbet tévednek. Azok, akiknél ez nem a
legfőbb dolog, nem gondolkodnak, haragot és a vágyaikat képtelenek elnyomni, csak ezeket követik, és
könnyebben tévednek.
Sok mindenre igaz az, hogy a pillanatnyi boldogság később ártalommá is válhat. Az ivás is ilyen, ha
mértéktelenül fogyasztunk, eleinte kellemes lesz, de később végül betegséggé alakulhat. Ha már az elején ellen
tudunk állni, utána biztosan kellemes élményben lesz részünk. Ez pontosan olyan, mint amikor sebégetés során
le tudjuk küzdeni a forróság okozta fájdalmat, és így meggyógyulunk. Dù Mù 230 versében így szól, ha már
eleget tűrtünk, akkor boldogságban lesz részünk.
A bölcsek által hangoztatott betegségek megelőzésének lényege az, hogy ha kellőképpen oda
figyelnünk, akkor még nem alakul ki a betegség. Ha nem nyomjuk el a belső ártó vágyainkat, úgymint az evésivás, és nemi vágyak, és ha nem védekezünk a külső ártalmak ellen, úgymint a szél, hideg, meleg és pára, mégha
kis arányban is fordulnak elő, megbetegíthetnek bennünket, és a későbbiekben ez csak súlyosbodhat. Azzal, ha a
külső és belső ártalmakra nem ügyelünk, súlyos betegek lehetünk, nem várt hosszan tartó szenvedésben lesz
részünk. Ez jellemző a betegségekre. Ha megbetegszünk, akkor testünk nemcsak ezt kell elszenvednie, hanem az
akupunktúrás tűszúrást, a sebgyógyításkor a forróság okozta fájdalmat, szenvedést okoz a keserű orvosság, nem
ehetünk és nem ihatunk csak úgy bármit, amit szeretnénk, testünk fáj, lelkünk sérül. Amikor nem vagyunk
betegek, és ügyelünk az egészségünkre, váratlan nagy szerencsében lesz részünk. Sūn-zĭ231 szerint, az, aki jól
mozgósítja a katonáit, azzal még nem tesz semmi rendkívülit. Ezzel azt akarja mondani, hogy azzal semelyik
hadvezér sem lesz kiváló, ha csak ügyesen irányítja a hadseregét, azzal viszont igen, ha csata nélkül nyer háborút.
Majd így folytatja, az nyert régen is, aki a pillanatnyi győzelem felett győzedelmeskedni tudott.

Az

egészségnevelés útja is pontosan ilyen. Lelkünk mélyén, ha egy kicsit is testünk épségére összepontosítunk, még
megbetegedés előtt, a könnyű győzelem felett győzedelmeskedünk, a betegség kialakulását megelőzhetjük. A jó
hadvezért is pont ilyen, háborúskodás helyett a pillanatnyi győzelem felett győzedelmeskedik. Ez a legmagasabb
szintű módszer. Ez a betegség megelőzésének módszere.
Az egészségnevelés módszerének lényege, hogy ügyelünk arra, hogy vágyainknak ellen tudjuk állni, az
elővigyázatosság a legfontosabb. Ha csak vágyainknak élünk, akkor azok legyőznek bennünket, és óvatlanok
leszünk. Az elővigyázatosság a vágyak iránti ragaszkodás ellentéte. Az elővigyázatosság félelemmel övezet
tisztelet alapját képezi. Azt mondják, hogy ez nagyon fontos. Egy közmondás szerint, elővigyázatosnak lenni
pont olyan, mint félénknek lenni. Sūn Sīmiăo232 is azt mondja, hogy az egészségnevelés alapja a „félelem által
övezett tisztelet”. Ez az élettáplálás lényege. Nem szabad az egészségnevelésben túl bátornak lennünk, legyünk

230

杜牧; japán olvasata „To Boku”. Dù Mù (803-852); Táng kori költő. (KJE 1998)

231

孫子; japán olvasata „Szonsi”. Sūn-zĭ (i.e. 5. század); népszerű magyaros átírásban Szun-ce; ókori kínai

hadvezér volt, akinek a nevéhez fűződik a Sūn zĭ Bīng fă 孫子兵法(„Háború művészete”) című mű. (KJE 1998)
232

Kaibara Ekiken itt Sūn zhēn rén 孫真人 névvel illeti a Táng kori híres orvost Sūn Sīmiăot. (ITÓ 2002: 55)

103

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
inkább óvatosak, mindig legyünk résen, pont úgy, mintha egy kis hídon kéne átkelnünk. Ez az elővigyázatosság.
Fiatalkorban, amikor még életerőnk teljében vagyunk, nem tartunk semmilyen betegségektől, mert erősek
vagyunk, nem ügyelünk a vágyainkra, így sokkal könnyebben lehetünk betegek. A legtöbb betegség mindenképp
akkor jelenik meg, amikor nem vagyunk elővigyázatosak. Különösen igaz ez az idősekre, mivel szervezetük
legyengült állapotban van. Ha nem vigyázunk, függetlenül életkorunktól, gyakran lehetünk betegek, és így nehéz
lesz megtartani az életünket.
Az emberi szervezet megóvása érdekében szükség van az élettáplálásra. Nem szabadna a tűszúrásos,
sebégetéses, és gyógyszeres megoldásokhoz folyamodunk. A szájhoz, gyomorhoz, fülhöz, szemekhez tartozó
vágyak sokszor megtámadják szervezetet. A régiek tanítása szerint, az élettáplálásban nagyszerű módszer létezik.
Mèng-zĭ233 is azt mondja, hogy a vágyakat vissza kell szorítani. A Sòng-béli Wáng Zhāosù234 is úgy vélekedik,
mintha nem lenne más módszer a szervezet táplálására, mint a vágyak lecsökkentése. Shĕng Xīn Lùban235 is az
áll, életed károsítod azzal, ha túl sok vágyad van. A legtöbb ember azért lesz beteg, mert vágyainak nem túl
megálljt parancsolni, és egyáltalán nem óvatos. Az élettáplálás mesterei erre ügyelnek, és ezért mindig
elővigyázatosak.
A csinek az emberi szervezetet folyamatosan át kell hatnia, ezért nem szabad, hogy a szívben
megrekedjen. Ha bennünk harag, szomorúság, gyűlölet, aggodalom érzései tombolnak, akkor azok az mindig a
szívünkben halmozódnak fel 236 . Ha a hétféle érzelmi állapot 237 elhatalmasodik rajtunk, az mindenképp
betegséget fog előidézni.
A hétköznapi emberek sokszor vágyaik szerint, hátat fordítva a szabályoknak cselekednek, nem
táplálják életerejüket, nem képesek életünket hosszan megtartani. Nem ismerik az alapigazságot 238 és nem tudják
kézben tartani a csit. Ha a tao remete mesterek csak csupán a csi táplálásra összpontosítanak, elsiklanak az
helyes út felett, vagyis nem vesznek tudomást a szabályokról. A tanulatlan konfuciánus, aki csak a helyes utat
tartja fontosnak, nem táplálja a csit. Mivel nem követi ennek gyakorlatát, életét sem képes hosszan megtartani.
Ezt a hármat nem tartják az „uralkodók által követendő helyes útnak”.
Jódzsókun, vége az első fejezetnek

233

孟子 ; Mèng-zĭ (népszerű magyaros átírásban Menciusz, i.e. 372-289), ókori konfuciánus filozófus, aki

Konfuciusz után a következő nagy konfuciánus gondolkodó. (KJE 1998)
234

王昭素; Wáng Zhāosù; (904-982) Sòng-béli kínai tudós. (ITÓ 2002: 56)

235

省心録; Shĕng Xīn Lù, japán olvasata Szeisinroku. (ITÓ 2002: 56)

236

Eredeti japán szövegben: ikari (harag), kanasimi (szomorúság, urei (gyűlölet), omoi (aggodalom) (KJE 1998)

237

Hétféle érzelmi állapot: öröm, harag, gyűlölet, aggodalom, szomorúság, félelem, ijedség (KJE 1998)

238

Japán szövegben 理; japán olvasata: „ri” kínai pinyin olvasata: „lĭ” Jelentése: (1) dolgok alapigazsága, (2)

követendő út, (3) kormányzás, (4) szervezés, (5) elrendezés, (6) ékkő csiszolása. (OK 2000)
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II. fejezet „Általános intelmek II.”
Általában reggel, amikor korán felkelünk, megmossuk kezünket, arcunkat, hajunkat rendesen
összekötjük, dolgainkat elrendezzük, az étkezést követően érdemes hasunkat gyakori simogató mozdulatokkal
megnyugtatni, és ezzel emésztésünket elősegíteni. Továbbá, a Jīngmén 239 akupresszúrás pont környékét
folyamatosan mutatóujjunkkal átlós irányban lágyan masszírozzuk. A derekat is fentről lefelé simítsuk végig, és
legalul finoman ütögessük meg, de nem szabad túl erősen. Ha emésztésünk megreked, arcunkat emeljük felfelé
34 fokban és a táplálékban található méreganyagokat próbáljuk kiböfögni. Reggel és este, étkezést követően nem
szabad hosszú ideig pihenni. Semmiképp ne feküdjünk le! Ugyanis, ha hosszú ideig fekszünk, és elalszunk,
megreked életerőnk, és megbetegszünk. Ha ezt hosszú időn keresztül folytatjuk, életünk ez által lerövidülhet.
Minden egyes étkezés után fontos, hogy háromszáz lépésnyit sétáljunk. Néha még jobb, ha öt vagy hat
kerületnek megfelelő távolságot is megteszünk.

Amikor otthon tartózkodunk, érdemes saját testi erőnknek megfelelő, nem megerőltető fizikai munkát
végezni. Felállni és leülni nem szabad, hogy ez megerőltető legyen, a házi munkákat végző szolgákat ne
alkalmazzuk, hanem amennyire lehet, próbáljuk meg mi elvégezni a házi teendőket. Ezzel mozgassuk meg
testünket. Ha így teszünk, akkor elgondolásunknak megfelelő ütemben tudjuk dolgainkat rendezni, és nem kell
foglalkoznunk szolgálók alkalmazásával. Ennek előnye az, hogy tiszta lelkülettel képesek vagyunk
megválasztani a dolgokat. Ha így megdolgoztatjuk a testünket, akkor az életerő a vérrel együtt folyamatosan
mozgásban marad, az emésztés zökkenőmentesen zajlik tovább, mely a helyes egészségnevelés legfőbb
technikája. Sosem szabad eltunyuljunk. Számunkra legmegfelelőbb feladatokat kell elvégeznünk, mégpedig úgy,
hogy végtagjainkat megmozgatjuk. Tudnunk kell, hogy mikor mozogjunk, és mikor pihenjünk, így életerőnk
folyamatos keringésben marad, és nem reked meg. Ha túlzásba visszük a pihenést, betespedünk. Ha túlzásba
visszük a mozgást, azzal elfáradunk. Mind a mozgást, mind pedig a pihenést sose vigyük túlzásba.

Huà Tuó 240 elmondása szerint, az emberi testet dolgoztatni kell. Mivel ha dolgozik, akkor az
elfogyasztott táplálékban lévő erő a vérkeringéssel áramlik tovább. Ami az emberi testet illeti, törekedni kell a
vágyak lecsökkentésére, a rendszeres mozgásra, a végtagok megdolgoztatására, sétálnunk kell és kerülni a
hosszú ideig tartó tespedést, így ez által a vérkeringés nem reked meg. Ez az élettáplálás lényege. A
mindennapokat is ennek megfelelően kell eltölteni. Lǚ shì chūn qiū szerint a folyó víz nem poshad, az ajtópánt
nem korhad, mert mozgásban vannak, a csi is ilyen. Vagyis ez azt jelenti, hogy a folyó vize nem poshad el, míg
az állóvízé igen, az ajtópánt sem rohad szét, mivel ez a két dolog folyamatosan mozgásban van, ezért nem
239

京門, Jīngmén, „A piramis kapuja”, lat. porta pyramidis. Helye: a XII. borda szabad végénél és szélénél,

mely az „Epehólyag” funkciókör fővezetékének pontjaihoz tartozik. A csit az alsó melegítő vezeti, támogatja az
vesét és a beleket. Javallatok: hasi zörejek, hasfájás, mellkasi feszülés, gyér vizelet, arcduzzanat, diarrhoea
(hasmenés), fájdalmas láb és az ágyék környéke, hátfájás, csípőizületi fájdalom. Szúrás módja: 0,3-0,8 cunra
(hüvelyk) merőlegesen, moxibuszció lehetséges. (Carl-Hermann HEMPEN. 1995. Atlasz-Akupunktúra- 361
akupunkturás kezelés, 135 színes oldal, Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó, 213)
240

華陀; Huà Tuó; japán olvasata „Kada”; késő-han kori orvos. (KJE 1998)
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károsodnak. Az emberi is test épp ilyen. Ha egy helyben hosszú ideig mozgás nélkül tespedünk, akkor elakad a
táplálék, nem kering a vérünk, és megbetegszünk. A leginkább tiltott az, ha étkezés után ledőlünk, vagy délben
szunyókálunk. Ha este is úgy fekszünk le, hogy az ételt még nem emésztettük meg, akkor életerőnk megreked és
megbetegszünk. Ez a helyes élettáplálás útján belül a leginkább követendő intelem.

A Qiān Jīn Fāng

241

szerint, ami az élettáplálás útját illeti, kerüljük a hosszas mendegélést, a

hosszantartó üldögélést, a hosszú ideig tartó fekvést, és a bámészkodást.

Ha az elfogyasztott ital megemésztetlen marad, és úgy hajtjuk álomra fejünket, akkor biztosan megakad
az italban lévő erő, nem halad tovább, a csi is megreked, és megbetegszünk, erre nagyon oda kell figyelni.
Napközben semmiképp nem szabad lefeküdni aludni, nagyon árt ugyanis az egészségnek. Ha viszont nagyon
fáradtak vagyunk, ülve elbóbiskolhatunk. Ha mindenképp lefekszünk, akkor inkább egyik oldalunkon aludjunk
egy kicsit. Ha hosszabbra elnyúlik ez az idő, akkor előtte kérjünk meg valakit, hogy időben keltsen fel minket.

Kerülni kell a szundikálást napközben, még akkor is, amikor a nappalok hosszabbak. Egyénenként
változó, de vannak olyanok, akik rögtön lefeküdnek aludni, amint a nap lenyugszik. Ha fáradtan lefeküdni nem
szeretnénk, akkor érdemes vacsora után testüket megdolgoztatni, sétálni, és akkor ledőlni és testüket pihentetni.
Még ha le is dőlünk, nem szabad álomba szenderednünk. Káros, ha elalszunk.

Egy rövidebb ideig érdemes még fent maradni. Estefelé nem célszerű felkelni, ugyanis ha ilyenkor
testünk erőre kap, nem tudunk gyorsan álomba merülni. A lehető legjobb, ha este még nem térünk még
nyugovóra.

Az élettáplálás útja óvatosságra int dolgokba vetett hitet illetően. Mivel, úgy hisszük, hogy erősek
vagyunk, fiatatok, ezért úgy gondoljuk, hogy gyorsan kilábalunk a betegségekből. Viszont ez minden veszély
forrása. Ha hisszük, hogy rövidszárú kardunk éles és valami keményet próbálunk elvágni vele, a kardunk abba
beletörhet. Ha úgy hisszük, hogy életerőnk teljében vagyunk, és ezért elpazaroljuk, meg fog fogyatkozni. Ha azt
hisszük, hogy emésztőrendszerünk erős, és túlzásba visszük az étkezést, valamint a nemi életben sem tartjuk meg
a mértékletességet, akkor biztosan megbetegszünk.

Micsoda ostobaság, amikor egy ember drágakővel próbálja a verebet eltalálni, az emberek bizonyára
kinevetik azt. Valójában ezzel csak azt éri el, hogy eldobja az értékes dolgot és ezzel szerez egy értéktelent. Az
emberi test rendkívül értékes. Csakhogy, ha az értéktelen kismértékű vágyakat követve ártunk testünknek, azt
jelenti, hogy nem ismerjük az értékes és értéktelen dolgokat. Ezért ez pontosan olyan, mintha drágakővel
akarnánk verebet fogni.

A lélekben harmónia kell, hogy legyen, nem szabad keseregni. A szervezetet dolgoztatni kell. Kerülni

241

千金方; Qiān Jīn Fāng: Sūn Sīmiăo egyik leghíresebb írása. (KR 2002: 89)
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kell a túlzott pihenést. Általában nem szabad túlságosan elkényeztetni magunkat. Azzal ártunk a leginkább, ha
túl sok finomságot eszünk, túl sok finom italt iszunk, előtérbe helyezzük testi vágyainkat, eltunyulunk, semmivel
sem törődve heverészünk, és túlságosan elkényeztetjük magunkat. Ha az egészséges emberek indokolatlanul sok
kiegészítő orvosságot szednek be, elkényeztetik testüket, és előbb-utóbb megbetegítik magukat. Ez olyan, mint
amikor a gyereket elkényeztetjük, mely végül az ő kárára válik 242.

Ha a pillanatnyi vágynak nem állunk ellen, betegség alakul ki, hosszú évekre kárt okozhatunk
magunknak. Micsoda ostobaság, igaz? Ha hosszú életre vágyunk, és mindig csak arra törekszünk, hogy gond
nélkül éljünk, nem szabad, hogy vágyaink irányítsanak. Vágyaink elnyomása a hosszú élet alapja. A mohó
vágyakozás oka a rövid életnek. Az mohó, önző mértéktelenség és az önmegtartóztatás különbözteti meg a
hosszú életet a rövid élettől.

A Yì Jīngben243 az áll, hogy ha betegnek érezzük magunkat, akkor előre tenni kell ellene valamit. Ez azt
jelenti, hogy ha előre gondolunk a bajokra, azokat meg is kell akadályoznunk. A Lún yŭban244 is az áll, hogy
amíg az ember csak a távoli dolgokra gondol, addig bizonyára a közelben van már a baj. Ezek mind olyan
gondolatok, melyek azt tanítják, hogy ha az elején elővigyázatosak vagyunk, akkor sokáig gondtalanul élhetünk.

Ha az emberek vágyaikat mértéktelenül kiélvezik, és ez az élvezet nem csökken, akkor az előbb-utóbb
szomorúsággá válik. Ha italokat és ételeket, valamint a szexuális étvágyat mohón kiélvezzük 245 , az hamar
gyötrelmet szül.

Az embernek nap mint nap különbséget kell tennie, hogy mi az, ami használ, és mi az, ami árt az
egészségnek. Az emberek jelentős része egy nap alatt több káros dolgot tesz egészségének, mint hasznosat. Az
egészség megőrzésének és nevelésének módja az, ha olyan dolgokat teszünk, mellyel egészségünket tápláljuk.
Ha minden áldott nap egyre több károsat teszünk, ahelyett, hogy inkább hasznosat tennénk, egészségünk el kezd
rohamosan romlani, amely betegséghez, sőt halálhoz vezethet. Ezért van az, hogy az emberek jelentős része
sokat betegeskedik és rövid ideig él. Nagyon veszélyes lehet, ha annak dacára, hogy csak behatárolt mértékig
vagyunk egészségesek, korlátlan vágyainknak engedelmeskedve cselekszünk.

242

禍, japán olvasata „vazavai”, jelentése balsors, csapás. (KJE 1998)

243

易経; Yì Jīng; Az öt klasszikus kínai írás egyike, a Változások könyve. (KJE 1998)

244

論語; Lún yŭ; japánul Rongo („Beszélgetések és mondások”); a konfuciánus négy könyv (Sishu 四書)

egyike, amely Konfuciusz (Kongzi 孔 子 ; Kr. e. 551-479) állítólagos mondásait, tanítványaival folytatott
párbeszédeit tartalmazza.
(http://wiki.konfuciuszintezet.hu/index.php/Besz%C3%A9lget%C3%A9sek_%C3%A9s_mond%C3%A1sok
Elérés dátuma:2013.12.09.)
245

A „mohón” jelentés is elképzelhető. A „hoshiimama” szó (1) „önző”, (2) „önkényes”, (3) „korlátlan”, (4)

„tetszés szerinti”, illetve (5) „önmagától semmit meg nem tagadó jelentéssel bír”. (KJE 1998)
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A régiek szerint, ha mindennap óvatosak vagyunk, akkor gondok nélküli hosszú életet tudunk megélni.
Hitük szerint, ha egész nap újra és újra, reggeltől estig, mindennap vigyázunk magunkra, akkor a testet
semmilyen baj nem fogja érni, a testet semmilyen ártó dolog nem fogja fenyegetni, hosszú életet élünk, az
elrendelt idő246 kitöltéséig nem történik semmilyen baj. Ez az egészség megőrzésének és nevelésének lényege,
valamint módja.

Miközben enni és inni, valamint a testi vágyaink kielégítésére vágyunk, ez kezdetben gyorsan, de rövid
ideig örömet okoz a lelkünknek, de később feltétlenül árt a testünknek, és hosszú szenvedéshez vezet. Később,
ha a szenvedés nélküliséget keressük, akkor először is a gyors örömet okozó dolgoktól kell megszabadulni.
Minden olyan dolog, amely kezdetben gyors örömet okoz, később feltétlenül bajhoz vezet. Ha kezdettől fogva
mértékkel korlátozzuk magunkat, akkor később az biztosan boldogsággá válik.

Az egészség megőrzéséről nem szükséges sokat beszélni. Csak arra van szükség, hogy keveset együnk
és igyunk, kerüljük a betegséget előidéző dolgokat, a testi vágyaktól tartózkodjunk, életenergiánkat ne engedjük
szabadjára, ne legyünk túlságosan dühösek, szomorúak, bánatosak, és ne aggodalmaskodjunk túlzottan. Ha
lelkünk lenyugszik, a szellemünk is harmonikussá válik, ha keveset beszélünk és tartózkodunk a felesleges
fecsegéstől, akkor az megvéd a hideg szél, a hűvös levegő, a napszúrás és nyirkosság külső kellemetlenségétől,
emellett mozogjunk néha, sétáljunk, ne heverésszünk úgy, mintha nem törődnénk az idővel, az emésztést is
serkenteni kell. Ez az élettáplálás lényege.

Az étel és ital a testet táplálja, az alvás pedig a lelket. Azonban túlzásba visszük az evést, árthat
gyomrunknak. Ha nincs még itt az alvás ideje, akkor az még életerőnek ártalmas. Ez a két dolog olykor nemhogy
segít, hanem inkább árt. Az életét helyesen élő ember korán kel, éjjel alszik, nappal nem alszik, mindig elvégzi
teendőt, azt el nem hanyagolja, keveset alszik, szellemét megtisztítja, evést-ivást lecsökkenti, gyomrát tisztítja.
Mint minden, a lélek is, ha áramlása elzáródik, megbetegszik. Ha az életerőt tápláljuk, magától megerősödik, és
nem lesz beteg. E két dolog, az evés-ivás és alvás idejének betartása az egészségnevelés fontos részei.

Nagy szerencse, ha nap mint nap a szegény emberek is tudják élvezni a helyes utat. Azonban, ha nem
csak egy nap, hanem hosszabb ideig is képesek követni, sok örömben kell részesülniük. Nem beszélve arról,
hogy mekkora öröm lehet az, ha ezt nemcsak egy nap, hanem mind a négy évszakban is folyamatosan tudják
követni. Ha ezt sok évig folytatni tudják, akkor a boldogság is hosszú ideig fennmarad, melynek eredményeképp
az élet is hosszú lesz. Ez pont olyan, mint a bölcsember számára az öröm, és az emberiességet magas szinten
gyakorló ember számára a hosszú élet, melyet nap mint nap élvezünk hosszú életen át.

Fontos, hogy lelkünk nyugalomban legyen, az életerőnk, azaz a csi harmóniában legyen, keveset
beszéljünk, csendben legyünk. Míg ezzel az erényt neveljük, a testet is tápláljuk. Ez az egészségnevelés útjának
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Az ég által számunkra elrendelt, kiszabott idő, amit a Földön töltünk. A kínaiban van egy szólás, amely ehhez

kapcsolódik: 颐养天年(Yí Yăng Tiān Nián). Jelentése: egész életében törődik valakivel, gondoskodik róla.
(http://baike.baidu.com/view/95525.htm Elérés dátuma: 2013.03.23.)
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egyik fontos pillére. Ha sokat fecsegünk, lelkünk rendje felborul, károsodik erkölcsünk, testünk is kárt szenved.
Ez az ártalmak egyike.

A hegyek közt élő emberek közt sokan hosszú életűek. Régi írások szerint, a hegyi levegő hosszú életet
jelent. Továbbá, ezek szerint, a hideg levegő is hosszú életet ad. A hegyekben hideg van, így életerejük „befagy”,
bent marad, és nem folyik el. Ezért hosszabb az életük. Meleg helyeken az életerő kiszivárog, kevés maradt bent,
így az élet is rövidebb lesz. A hegyi emberek keveset társalognak, csendben vannak, így visszatartják az életerőt,
minden kevesebb, szegényebb körülmények között élnek, igényeik is kevesebbek. Főként kevesebb halat
fogyasztanak. Ezek miatt élnek a hegyi emberek hosszabb ideig. A városban sok emberrel találkozik az ember,
sok minden sűrűbben fordul elő, életerő csökken. Mivel a tengerparti emberek általában sok halat esznek, többet
betegeskednek, életük is rövidebb. Bárhol is vagyunk, akár városban vagy akár tengerparton, minél kevesebb
igényünk van, és kevesebb húst fogyasztunk, akkor az ártalmak elkerülnek minket.

Amikor egyedül vagyunk otthon, nyugalomban töltsük el a napot, olvassunk régi írásokat, klasszikus
verseket olvasgassunk fel, égessünk füstölőt, régi írások másolatait forgassuk, nézegessük a hegyeket és
folyókat, dicsérjük a holdat és virágokat, szeressük a növényeket, leljük örömünket az évszakok változásában,
kicsit becsiccsenhetünk egy kis szakétól, kerti növényekből készítsünk főzetet, ezek mind örömet szereznek
lelkünknek, a csit ezzel tudjuk segíteni. A szegény és alacsony rangú emberek is megtapasztalhatják ezeket az
örömöket. Ezeket az örömöket jól ismernék az emberek, akkor a tehetősebbek körében is kevesebben lennének
azok, akik ezt nem ismerik.

A régi írások szerint, a tűrés a szervezet számára kincs. Ha bármit kibírunk, akkor nem lesz baj, viszont
ha nem bírunk ellenállni, akkor gondok lesznek. A türelem elviselést, a vágyak elnyomását jelenti. A haragnak
és irigységnek ellen kell állni. Rendszerint, az egészséget követő ember a haragnak és irigységnek ellenáll.
Követni kell a „tűrés” egyetlen írásjegyét 247. Wŭ Wáng248 feljegyzéseiben azt mondja, ha ezt elviseled egy ideig,
akkor az egész a javadra válik. Shàngshū249szerint, az önmegtartóztatásnak eredménye is van. Majd a régi írások
a következőket mondják, a nagy bajok azért vannak, mert egy ideig nem voltunk képesek az önmegtartóztatásra.
A „tűrés”, vagy „önmegtartóztatás” írásjegye a testet tápláló erkölcs nevelését jelenti.

A gyomor csije az „egészség” másik elnevezése. Ez a kiegyensúlyozottság és harmónia csije. Vannak
olyan emberek is, akik bár súlyos betegek, de a gyomruk rendben van. Az meghal, akinek a gyomrának nincsen
csije. Attól függően, hogy milyen életkorúak vagyunk, a gyomor csijének áramlása hol hosszabb, hol rövidebb,
hol gyorsabb, hol lassabb, hol nagyobb, hol kisebb. Ezért nehéz az ilyenfajta keringésnek külön elnevezést adni.
247

忍; japán olvasata: „nin” kínai pinyin olvasata: „rĕn”. Jelentése: (1) elviselni valamit, (2) rejtőzni valamitől,

(3) érzelmeket elrejteni. (OK 2000)
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武王; japán olvasata „Buó”. Wŭ Wáng. A Zhou dinasztia megalapítója i.e. 11. században. (i.e. 11. sz. -i.e.

221) (KJE 1998)
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尚書; Shàngshū; „Nagyra becsült dokumentumok”, a Shū Jīng 書経 másik elnevezése, mely az Öt klasszikus

egyike, a legrégebbinek mondott konfuciánus klasszikus írásnak tartják. (DJS 1998)

109

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
Nincs mit tenni, mindenkinek ezt magától meg kell értenie. Ilyen az egészséges, nem legyengülő emberek
keringése. Ez a régi emberek véleménye. Pont ilyen a csi áramlása azoknál is, akik egészségesen, betegségektől
mentes életet folytatnak. Ezek az intelmek a régi bölcseké. Azok, akik törekednek az élettáplálásra, azoknak ezt
mindig szem előtt kell tartaniuk. Ami az egészségmegőrzés hiánya miatt legyengült embereket illeti, lehetnek
bármennyire fiatalok, keringésük mégis gyenge marad. Ezek mind beteg emberek. Akinek rossz a keringése,
annak gyomra sem jó, így végül meghal. Az életvidám emberek élete hosszú, akinek viszont nem az, annak
rövidebb élettartammal kell beérnie. A beteg emberek vizsgálatakor, ezeket a módszereket kell alkalmazni.

Az élettáplálást úgy kell végrehajtani, mint ahogy a szakács elkészíti a marhát, Zhuāngzĭ250 tanítása
szerint. A marha csontja és az ízületek közt van egy széles rés. A kés pengéje vékony. Ha ezt a pengét ebbe a
széles résbe behelyezzük, amikor elkezdjük a vágást, a helytöbblet miatt nem érünk a csonthoz. Tizenkilenc éven
át tartó csontozás után is olyan volt penge, mintha frissen fenték volna. A világ is ilyen, ha lelkünk gazdag, nem
harcolunk, az alapigazságnak megfelelően cselekszünk, akkor elkerüljük az összetűzéseket, és a világot is
szélesebbnek érezzük. Az ilyen ember élete hosszú.

Ha az emberek felé, túlságosan erősen fejezzük ki az örömünket, vidámságunkat, azzal sok csit
használunk el. Ha viszont egyedül vagyunk és sok a bánatunk, akkor a csi bennünk megrekedhet. Tehát az sem
jó, ha folyamatosan használjuk a csit, és az sem, jó, ha mozdulatlanul megreked, ezek az egészséget károsítják.

Az egészséges lélek érdekében, törekedjünk a nyugalomra, ne legyünk zajosak, feszültek, zaklatottak,
keveset beszéljünk, ne ordibáljunk, mindig legyünk vidámak, feleslegesen ne dühöngjünk, a lehető
legkevesebbet szomorkodjunk, ne rágódjunk olyanon, ami már elmúlt, ha hibáztunk, törekedjünk arra, hogy a
hibát ne ismételjük meg még egyszer, csak az Égiektől kapott parancs szerint tegyünk, ezzel növeljük meg
lelkünk erejét. Az élettáplálás mestereinek is pontosan így kell tenniük.

A nyál testünket nedvesen tartja. Ha átalakul, vérré válik. Ha a növényekben nincsen elég nedv,
elszáradnak. Ez egy nagyon fontos dolog. A nyál belső szerveinkből indul ki, és a szájba jut el. Mivel nagyon
fontos, ezért csak úgy köpködni nem szabad. Különösen, messzire köpködni nem ajánlatos, mert ezzel életerőnk
megcsappan.

A nyálat ajánlatos lenyelni, nem pedig kiköpni. Viszont a nyákot ne nyeljük le, mert kárt okoz. Amikor
kiköpjük, használjunk kendőt, annak segítségével távolítsuk el. Amikor a víz, melyet ittunk, és a nyál testünkben
megreked, nyákká válik, sosem alakul vissza nyállá. Ha a nyák testünkben marad, életerőnk megreked, és
károsodik. Akik ezt nem tudják, és nem ürítik ki, hanem lenyelik, hibáznak. Amikor kiköpjük a nyákot, közben
arra ügyelnünk kell, hogy életerőnk ne menjen ki vele. A sok ital során sok nyák termelődik, ami miatt a
nyáltermelés lecsökken.

Ha mindent gyorsan akarunk intézni, az biztosan visszájára fog fordulni. Nincs ez másképp a betegség
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荘子; japán olvasata „Szósi”. Zhuāngzĭ (i.e. 369-286). A taoizmus egyik kiemelkedő alakja. (KJE 1998)
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kikúrálásánál sem. Ha nem válogatjuk meg az orvost, és ok nélkül kiválasztunk egy valakit, vagy orvosságot
veszünk be, vagy indokolatlanul alkalmazunk akupunktúrát, azzal sok bajt hozunk fejünkre. Ugyanez igaz a
dóinra 251 és az anma-masszázsra 252 is. Ha nem vagyunk biztosak betegségünkben, ne próbálkozunk annak
kikúrálásával, gyógyfürdőt se vegyünk. Ha nem jó gyógymódot választunk a betegségre, a fürdőtől csak
rosszabbodhat állapotunk, amely súlyos esetben halálhoz is vezet. Létezik hat gyógymód: orvosságok,
akupunktúra, feketeürmös sebégetés, dóin, anma-masszázs és fürdőkúra, ezek közül kell jól kiválasztani a
legmegfelelőbbet. Gyakran előfordul, hogy valaki betegségét rosszul megállapítva maga lát hozzá
kigyógyításához, tévedésből balszerencsét hoz saját fejére. Jót akar tenni, de végül minden csak rosszabb lesz.

A jó és rossz dolgok is mind megszokásból eredő dolgok. Egészségünk megóvása, és feladataink
végrehajtása is ilyen, hisz ha elvégezzük kötelességeinket, kordában tartjuk vágyainkat, később nagy hasznát
vehetjük, ha ehhez szokunk hozzá, sokkal jobb lesz, és nem kell keseregnünk sem. Ha azonban nem vagyunk
eléggé ura tetteinknek, és ez később nem marad meg, mint jó megszokás, akkor később már hiába akarunk
magunkra odafigyelni, az kellemetlenségekkel jár majd, melyet nehezen tudunk elviselni.

Bármit is tegyünk, legyünk tisztában erőnk határaival. Ha olyat teszünk, amely meghaladja erőnket, de
az erőltetéssel nem hagyunk fel, csökken életerőnk és megbetegedünk. Erőltetést igénylő dolgokra törekedni
nem jó.

Fiatalkortól kezdve, egészen addig, míg meg nem öregedünk, végig becsülnünk kell egészségünket.
Már korán el kell kezdenünk egészségünk nevelését. Ha erősek akarunk lenni, nem szabad túlterhelnünk
magunkat. Ha nem figyelünk oda egészségünkre fiatal korunkban, idősödve elsatnyulunk, testileg elgyengülünk,
és ha csak ekkor kezdünk vigyázni egészségünkre, az épp olyan, mint például az aki, mindvégig gazdagon,
fényűzően él, elpazarolja mindenét, majd csak akkor kezd el takarékoskodni, amikor már koldusbotra jutott. Ha
nem így teszünk időben, akkor később már nem lesz sok értelme.

Azért, hogy lelkünket megedzük, kövessük a „soku”253 írásjel jelentését. Lăozĭ ezt tanácsolja. A „soku”
takarékoskodást jelent. Vagyis takarékoskodjunk az egészségünkkel, ne pazaroljuk azt el. Olyannak kell
lennünk, mint például egy zsugori ember, aki, bár nagy vagyona van, mégsem ad senkinek semmit. Ha
megőrizzük lelkierőnket, nem romlik le egészségünk, és hosszú életünk lesz.

Az egészség megőrzésének lényege abban rejlik, hogy önmagunk meghazudtolásától óvakodunk,
felülkerekedünk rajta. Az önámítás az, amikor egy olyan dolgot még akkor is megteszünk, amikor lelkükben
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導引; japán elnevezése „dóin”. Egyfajta lelazító, nyújtó mozdulatsorból és légző-gyakorlatokból álló fogás.

Az ízületeket, végtagokat nyújtja, megmozgatja, a „hosszú élet” módszerének is nevezik. (KJE 1998)
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按 摩 ; japán elnevezése „anma”. Egyfajta masszázs - és gyógyeljárás, melynek folyamán a test

átmasszírozásával az izmokat helyre teszik, és a vérkeringést serkentik. (KJE 1998)
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嗇; japán olvasata: „soku”; kínai pinyin olvasata: „sè” . Jelentése takarékosság, mértékletesség. (OK 2000)
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tudjuk róla, hogy rossz, és nem törekedünk elkerülni azt. Ha tudjuk valamiről, hogy rossz, és azt mégis
megtesszük annak dacára, hogy nem szeretnénk, azzal meghazudtoljuk saját magunkat. A meghazudtolás azt
jelenti, hogy nem az igazságnak megfelelően teszünk dolgokat. Ha csak az evés példáját nézzük, bár tudjuk,
hogy sokat enni rossz dolog, mégsem állunk ez ellen, és degeszre esszük magunkat. Ez az önmeghazudtolás. A
többi dolog is mind ennek a mintájára működik.

Ha megfigyeljük az embereket, láthatjuk, hogy ritka az olyan, akin látszik, hogy rövid lesz az élete.
Viszont azok sem tudják megtartani természet adta hosszú életüket, akik eredendően hosszú életre születtek, ha
nem ismerik az egészség megőrzésének módját, és nem aszerint élnek. Nézzük meg Péng Zŭ 254 példáját, ha
fogott volna egy kardot, és elvágta volna saját torkát, akkor biztosan meghalt volna. Ha az emberek vágyaikat
hajszolva elrontják életüket, olyan mintha saját torkukat vágnák el, és megölnék magukat. Ha valaki torkon döfi
magát, vagy pedig nem törődik a hosszú élet megőrzésével, vágyait hajszolva hal meg, noha az egyik gyorsabb
út, mint a másik, mégis mindkettő ugyanúgy öngyilkosságnak számít. Akik bizonyosan hosszú életűek lennének,
azok is mindenképpen rövid életűek lesznek, ha nem vigyáznak magukra, és nem edzik a lelküket. Ezt
öngyilkosságnak nevezhetjük.

Az lelkünket megterheli, ha mindenben a teljes tökéletességet keressük, nem leszünk boldogok. Gond is
több származik belőle. Továbbá, ha az ember magának keresi a legjobb dolgokat, akkor mások haragját vívja ki
ezzel, és lelke is megbetegszik. Továbbá, nem szabad az inni- és ennivalóhoz, a ruhákhoz, a bútorokhoz, a
házhoz, és mindenféle növényhez ragaszkodni. Az is elég, ha ezek csak egy kicsit fontosak számunkra. Nem
célszerű törekedni a tökéletességre. Ha figyelünk ezekre, mind segíteni fogják lelküket.

Egy ember egyszer azt mondta, hogy tisztában van az egészségnevelés útjával, mint a szomjúság, az
étvágy, illetve a különféle vágyak elfojtásával és effélékkel. Ám mivel nem tudunk mértékletesek maradni,
könnyen ragaszkodunk vágyainkhoz, így az élettáplálást nehéz betartani. Azonban én nem így gondolom. Ez
megint csak annak a tanúbizonysága, hogy nem ismerik az élettáplálás helyes útját. Ha jól ismernénk, tudnánk,
hogyan kell helyesen foglalkozni az egészségünkkel. Ha vízbe esünk, megfulladunk, ha tűzbe esünk, megégünk,
és meghalunk. Ha arzént 255 nyelünk le, mérgezésbe belehalunk, mivel ezek mindenki által nagyon jól ismert
dolgok, ezért nincs olyan ember, aki vízbe vagy tűzbe megy, sem olyan, aki arzént nyel le. A sok vágy életünket
károsítja, ez pontosan olyan, mintha tőrrel oltanánk ki saját magunk életét, ha ezt tudjuk, akkor miért nem állunk
ellen? Ha nem ismerjük ezeknek a dolgoknak az igazságát, tévedhetünk, és könnyen hibázhatunk. Az ember
legtöbbször azért hibázik, mert nincs tisztában a dolgok igazságával. Ez olyan, mint amikor a csecsemő a földön
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彭祖; Péng Zŭ; japánul Hószo; legendásan hosszú életű embernek tartják. A legendák szerint, több mint 800

évet élt meg.
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A szervezetbe jutó arzén gyomorpanaszokat, nyelőcsőfájdalmat, hányást és véres hasmenést okoz. A

mérgezés megtörténte után a bőr hideg és nyirkos lesz, a vérnyomás lezuhan, ezt görcsök és kóma kialakulása
követi. Az arzénmérgezés krónikus is lehet. Mérgezést egyetlen nagy dózis is okozhat a szervezetben, ilyenkor a
halál akár egy napon belül bekövetkezhet. (http://asvanytan.nyf.hu/book/export/html/3 Elérés dátuma:
2013.03.24.)
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csúszik, beleesik egy kútba, és meghal. Azért okozunk testünknek fájdalmat a moxaperzseléssel, mert tudjuk,
hogy ezzel segíthetünk elűzni a betegséget. Ez a módszer számunkra hasznos, ezért alkalmazzuk. Ha olyan
embert kezelnek ezzel, akiből hiányzik az emberiesség 256, akkor ő ezt úgy veszi, hogy az Égiek támadják és az
emberek ezzel büntetik őt, bizonyára ekkor saját magát szerencsétlennek gondolja. Hiába ismerjük a dolgok
igazságát, ha az ostoba emberek ezt nem ismerik. Tudatlanságunkból származik az, ha veszélyes dolgokat
teszünk, és csak a bajt keressük. Ha egy tolvajnak csak a kincs jár a fejében, nem gondol arra, hogy büntetés vár
rá. Ha jól ismerjük az egészségnevelés módját, akkor miért van olyan, hogy nem állunk ellen vágyainknak, és
nem vagyunk óvatosak.

A bölcsek gyakran a boldogságot hirdetik. Az én ostobaságom, hogy a bölcsek lelkét nem tudom
megfejteni, de az biztos, hogy a boldogság az emberek eredendő ösztöne. Nem szabad boldogtalannak lennünk,
és ezzel a dolgok alapigazságának hátat fordítanunk. Mindig tartsuk szem előtt a dolgok alapigazságát, és
igyekezzünk, hogy a mértékletesség mellett ne hagyjuk veszni a boldogságot. A boldogság megóvása az
élettáplálás alapja.

A hosszú élet titka, hogy mértékletesek vagyunk az evés és a nemi vágyak terén, a lelkünkben harmónia
van, ha óvatosak és elővigyázatosak vagyunk, akkor nem tesznek kárt bennünk más dolgok, a vérkeringés is
magától beáll, természetesen módon nem betegszünk meg. Ha pontosan így teszünk, akkor hosszú életünk lesz.
Ez a hosszú élet módszere. Ebben a módszerben hinni, ezt követni, és tisztelni többet ér, mint bármennyi kincs.

Olykor, ha mindenünk megvan, úgy érezhetjük, hogy már semmire sincsen szükségünk, ezek viszont a
bajok forrásai lehetnek. A régiek szerint, ha egy kicsit pityókásak vagyunk, úgy nézünk ki, mint a félig kinyílt
virág. Ebben van igazság. Ha többet iszunk, bajunk lehet. Ha keveset iszunk, akkor is boldogok lehetünk, és nem
lesz semmi bajunk. A teljesen kinyílt virágok miután elvirágoznak, elvesztik erejüket, lehullanak. A régiek
szerint, a virágok addig szépek, amíg nem nyílnak ki teljesen.

Ha egy kis ideig bolondozunk, és átadjuk magunkat a vágyainknak, egész életünkre megbetegedhetünk,
vagy egy ideig komolyan veszélyeztetjük életünket. A nagy szerencsétlenségek akkor jönnek, amikor egy
bizonyos ideig nem figyelünk oda, úgyhogy ettől óvakodni kell.

Egészségünk védelme a belsőnk megóvását jelenti. Ez azt jelenti, hogy kerülni kell a túlzásokat. Az
ételek utáni vágyat csillapítani kell, de ott meg kell állni. Nem szabad túlzásokba esni, és mohónak lenni. Ez a
belsőnk védelme. Mindennek ehhez foghatónak kellene lennie.

Lelkünkben harmónia lesz, ha törekszünk erre, úgyhogy ne kapkodjunk, és maradjunk mindig
nyugodtak. Törekedjünk a kevesebb és nyugodt beszédre, felesleges fecsegést kerüljük. Ez a legjobb módszer az
életerő nevelésére.

256

Eredeti szövegben 不仁; japán olvasata fudzsin (YJK 2/37)
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Az emberi test életerővel teli élet bölcsője. Tehát az élet ura. Ebből következik, hogy azok, akik védik
egészségüket, mindig egészségesek és életerejük nem csökken. Nyugalomban óvjuk egészségünket, mozgással
tartsuk keringésben életerőnket. Ha ez a két dolog együtt nincsen meg, akkor az élettáplálás akadályokba
ütközik. Az életerő fejlesztésének módja a nyugalom megtartásában és a mozgásban rejlik.

Ha nagy vihar és mennydörgő villámlás van, és megijedünk az Égiek haragjától, vagy mégha ez az
éjszaka kellős közepén is történik, semmiképp nem szabad felöltözni, és egy helyben ücsörögni.

Ha vendégségbe megyünk, érdemes még hazatérni, mielőtt beesteledik. Ha ez elhúzódik késő estig, a
vendég is és a vendéglátó is elfárad. Nem szabad sokáig elidőzni senkinél.

Sù wènben 257az áll, hogy ha idegeskedünk, életerőnk a fejünkbe száll. Ha örülünk valaminek, akkor
életerőnk megnyugszik, ha szomorkodunk, akkor kiapad, ha rettegünk, akkor keringése leáll. Ha fázunk,
összehúzódik, ha pára van, elfolyik, ha meghökkenünk valamin, akkor zavar keletkezik. Ha dolgozunk, akkor
fogy, ha gondolkozunk, összeáll. Rengeteg betegség mind a csiből alakul ki. Hiszen ha a csi megreked,
megbetegszünk. Ezért fontos az élettáplálásban, hogy törekedjünk a csi harmóniájának megteremtésére. Ez azt
jelenti, hogy a csit megnyugtatjuk, békét teremtünk. Általában a csi táplálása azt jelenti, hogy nem hagyjuk
elfogyni és megrekedni. Ha a csi békében van, harmónia uralkodik, akkor biztosan nem kell tartanunk ettől az
előbbiekben említett két bajtól.

A köldök alatti három szun-nyi 258 nagyságú részt dāntiánnek 259 nevezik. Itt érezni lehet a vese
lüktetését. A Nán Jīng 260 című írás szerint, a köldök alatti veseterület lüktetése maga az emberi élet. Innen ered a
tizenkét meridián. 261 Itt található testünk életforrása. A csi fenntartásának módszere abból áll, hogy az ágyék
tájéki részt pontosan beigazítjuk, a sókit 262 a dāntián pontra irányítjuk, és nyugodtan lélegzünk, ilyenkor
semmiképp ne kapkodjuk a levegőt. Így lassan és többször áramoltassuk kifelé a csit a szívből, ne ott
halmozzunk fel, hanem dāntián pontnál. Ha így teszünk, akkor a csi nem fog felfelé áramolni, így a szív nem fog
háborogni és megmarad a testünkben az életerő. Ha nemesekhez beszélünk, vagy ha katasztrófával kell
szembenézni, vagy sok a tennivaló, érdemes így tenni. Amikor nem tudunk makacs emberrel dűlőre jutni, ezzel a
módszerrel nem fog kárt tenni bennünk a düh, a csi nem fog kiáramlani bennünk, és nem követünk el hibákat.

257

素問; japán olvasata „Szomon”. Sù wèn. A legrégebbi kínai orvosi írásnak tartják, mely a Língshūval 霊枢

együtt a Huáng Dì Nèi Jīng 黄帝内経 című írás részét képezi. (DJR 2006)
258

Ez kb. 9cm-nek felel meg.

259

丹田; Dāntián „Csi tengerének alsó központja”. Helye a köldök alatti és szemérem csont közötti terület.

Pontosabban a köldök alatti kb. 9cm-re található terület. (DJS 1998)
260

難経; Nán Jīng; japánul Nangjó („A bajok könyve”), szerzője Piān Què 扁鵲, akinek megfigyelései és

tanításai a megelőzés és a gyógyítás terén évszázadokra hivatkozási alapul szolgáltak. (SIMONCSICS 1988: 27)
261
262

Eredeti szövegben: 臍下腎間動氣者．人之生命也．十二經之根本也．
正気; A test megfelelő működését fenntartó csi. (KJE 1998)
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Illetve, amikor valaki valamilyen művészeti ágat szorgalmasan gyakorol, vagy amikor a katona ellenséggel
harcolva a lándzsáját, vagy a hosszú kardját használja, nekik ezt a módszert a leginkább szem előtt kell tartani.
Ez egy olyan technika, ami segít fenntartani a csit olyankor, amikor átadjuk magunkat valaminek. Mindenesetre
a képzett embereknek, főként a katonáknak szükséges ismerniük ezt a módszert. A taoisták így tartják meg a csit,
a buddhista szerzetesek is így meditálnak, hogy a test megfelelő működését fenntartó csit a köldök alatti területre
összpontosítják. Így kell nyugodtan összpontosítani, ez az ebben jártas emberek titkos módszere.

A hét érzelmi állapot 263 a következők: öröm, düh, bánat, kényelem, szeretet, rosszakarat, vágy. Az
orvosoknál viszont a hét érzelmi állapot az öröm, düh, elkeseredettség, aggodalom, sajnálat, alázat, ámulat.
Továbbá, hat forrása van a vágynak: a fül, a szem, a száj, az orr, a test és a gondolatok. A hét érzelmi állapot
közül a düh és a vágy az, ami a leginkább kárt okoz az erkölcsnek és az életre ártalmas. Az Yì Jīng egyik
utasítása, hogy legyük úrrá a mérgünkön, a vágyainkat pedig fékezzük meg. A düh a yánghoz tartozik. Olyan,
mint az égő tűz. A gyűlölet felkavarja az ember lelkét, és árt az egészségnek. Meg kell fékeznünk, és el kell
nyomnunk. A vágy az yīnhez tartozik. A mély vízhez hasonlatos. A vágyban az ember lelke megfullad, a vágyak
ártanak az egészségnek. Gondolni kell ezekre, és gátat kell szabni ezeknek.

Egy lényeges pontja van annak, hogy hogyan őrizzük meg egészségünket. Ez szájhagyománnyal terjed.
Aki elhatározza, hogy vigyáz egészségére, annak ezt ismernie kell, és be kell tartania. A lényeges pont egyetlen
szó, a “mértékletesség”264. A mértékletesség „sokféléből kevesebbet” jelent, ezzel elkerülvén azt, hogy bármiből
is túl sok legyen. Mindent mérsékelten kell tennünk, vagyis a vágyainkat el kell fojtanunk. A vágyak a fül, a
szem, a száj es a test követelései. Ilyen például az evésnek és ivásnak, vagy a nemi vágyak kielégítésének élni.
Sok vágyunk kárt okoz testünkben, életünket elveszíthetjük. Vágyaink korlátozásának tizenkét szempont van.
Ezeket mértékletesség tizenkét pontjának 265 nevezik. Ezt mindenképp be kell tartanunk. Mértékletesnek kell
lenni az evésben, ivásban, öt íz arányában, nemi életben, beszédben, haragban, gyűlöletben, szomorúságban,
aggodalomban, lustálkodásban. Ha ezekben mértékletesek vagyunk, akkor nem csökken életerőnk, lépünket és
vesénket sem éri kár. Ez az életmegóvás útja. Azonban ezen a tizenkét dolgon kívül is vannak olyan dolgok,
melyekben mértékletesnek kell lennünk. Ha egyszerre túl sok erőt használunk fel, túlságosan megterheljük a
lelkünket, csökken vitalitásunk, megbetegszünk es életünk lerövidül. Ne használjuk túlságosan sok mindenre
életerőnket, inkább kevesebb esetben alkalmazzuk. Sūn Sīmiăo 266 is említést tesz a tizenkét pontról a Qiān Jīn
Fāngban is. A gondolat megegyezik, de a szempontok nem ugyanazok. A legelőször említett tizenkét pontot a
jelen körülményekhez igazítottan határoztam meg.

A belső vágyakat kordában tartani, védekezni a külső ártalmaktól, a testet időnként átmozgatni, és az
alvást mérsékelni. Ez a négy dolog az élettáplálás legfőbb pontjai.

263

七情; a „hét érzelmi állapot”

264

Itt az eredeti a szövegben 少 szerepel.

265

Eredeti szövegben 十二少 (YJK 2/50)

266

孙思邈 (Sūn Sīmiăo) japánul Szonsibaku, a Suí és a Táng dinasztia alatt élt híres kínai orvos.
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Nem szabad a csit felkavarni, hanem nyugtatni kell. Nyugalomra kell törekedni, és nem kell
feleslegesen mozgásba hozni. Nem szabad kapkodni, idegeskedni. Keveset beszéljünk, ne pazaroljuk az életerőt.
Mindig tartsuk a csit a test alsó felében, ne engedjük felszökni a szívtájba. Ez a csi gondozásának módja.

A régiek versek recitálásával és tánccal tartották karban a vérkeringésüket. A versrecitálás éneklést
jelent. A tánc a kezek és lábak mozgatását jelenti. Ezek mind a lelket nyugtatják, a testet mozgásban tartják, a
csit keringtetik, a szervezetet nevelik. Ezek mind az egészségnevelés részei. Pont olyanok, mint a dóin
nyújtómozdulatsor és az anma-masszázs, melyek a csit keringésben tartják.

Gondozzuk a bennünk lévő csit, azzal, hogy kevesebbet aggodalmaskodva fejlesztjük szellemünket,
visszaszorítva vágyainkat gondozzuk életerőnket, mértékletesen táplálkozva ápoljuk gyomrunkat, és
beszédünkre odafigyelünk. Ez a mértékletesség az élettápláláson belüli négyféle dologra vonatkozik.

Egészségnevelésnek hétféle tanítása van. Ezeket be kell tartani. Az első a beszéd visszaszorítása,
mellyel a belső csit neveljük. A második a nemi vágyakra történő figyelem, mellyel a testi erőnket ápoljuk. A
harmadik az ízek visszafogása, mellyel a vér erejét gondozzuk. A negyedik a nyál lenyelése, ezzel a belső
szervek erejét növeljük. Az ötödik a harag elfojtása, melyek a máj erejét neveljük. A hatodik a táplálkozás
szabályozása, mellyel a gyomor erejét ápoljuk. A hetedik az aggodalmak visszaszorítása, mellyel a lélek erejét
gondozzuk. Ezek mind a Shòu Qīn Yăng Lăo Bŭ Shūban267 találhatók meg.

Sūn Sīmiăo szerint, az élettáplálás gyakorlatában ötféle hasznos dolog van. Jó, mert hajunkat sokszor
összefésüljük, kezünket arcunkhoz érintjük, fogainkat összekocogtatjuk, nyálunkat folyamatosan lenyeljük. A
csit folyamatosan működésben tartjuk, ami azt jelenti, hogy nem kavarjuk fel, hanem nyugalomban tartjuk.

Hosszan gyalogolni, üldögélni, ácsorogni, heverészni, fecsegni nem szabad. Ezek mind megerőltetik a
csit, mely révén fogy. Továbbá, ha túl sokáig nyugalomban vagyunk, a csi megreked. Mind a csi fogyása, mind
a megakadása káros a szervezetre.

Az egészségünk megőrzésének négy fontos pontja van, az agresszió, aggodalmaskodás lecsillapítása,
beszéd lecsökkentése, és a vágyak visszaszorítása.

Dōng Chūn 268 a Bìng Yuán Jíben a következőket állíja, négyféle kár létezik, minél messzebbre köpünk,
annál inkább károsodik a csi. Ha túl sokáig alszunk, akkor szellemünk kárt szenved. Ha sokat izzadunk, az rossz
hatással van vérünkre, a kapkodás nem tesz jót izomzatunknak.

267

寿親養老補書; Shòu Qīn Yăng Lăo Bŭ Shū; Míng dinasztia idején élő Liú Chún 劉純 orvosi műve. (ITÓ

2002: 80)
268

東椿; Dōng Chūn; Míng kori orvos. A Bìng Yuán Jí 病源集 („Betegségek Eredetének Gyűjteménye”) című

írás szerzője. (ITÓ 2002: 81)
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Az időseknek nem ajánlatos erős gyógyszereket szedniük nyákproblémáikra. Ha folyamatosan
próbálnak megválni a nyáktól, akkor életerejük csökken. Ez a régiek teóriája.

Lélegzés 269 során a levegő általában az emberek orrán keresztül jut be és távozik. A lélegzés
kifejezésében benne van a levegő távozása, mely a belső csi kiengedését is jelenti. Ugyanígy a kifejezésben a
levegő bejuttatása is benne van, amely a külső csi beszívását is jelenti. A lélegzés az emberi életet jelenti.
Lélegzés nélkül meghalunk. Az belső szervek csije az univerzuméhoz hasonlítható. A külső és belső csi szoros
összeköttetésben vannak. Az, hogy az emberi csi az univerzum csijének központjában helyezkedik el, pont
olyan, mint a hal a vízben. Pont úgy, mint a hal gyomrában lévő víz ki-be áramlása. Az emberi csi pont ehhez
fogható kapcsolatban van az univerzum csijével. Azonban, míg a belső csi a belsőségekben található, így az
réginek és elhasználtnak számít, viszont a külső csi friss és tiszta. Ezért van szükség külső csi beszippantására
orrunkon keresztül. Amikor a beszívott csi felhalmozódik a belső szerveinkben, szájunkon keresztül kell
apránként távoznia. Nem szabad kapkodva kifújni a levegőt. Ilyenkor távozik a régi, elhasználódott csi, és
helyébe friss tiszta csi szivárog belsőnkbe. A régi és az új cserélődik. Amikor ezt tesszük, helyezzük magunkat
megfelelő pozícióba, nyújtsuk ki lábunkat, csukjuk be szemeinket, szorítsuk össze kezeinket, lábaink között
hagyjunk öt szun-nyi270 távolságot, könyökeink és testünk között is hagyjunk ugyanennyit. Egy nap egyszer vagy
kétszer hajtsuk ezt végre. Egy idő után látni fogjuk ennek eredményét. Így kell a csit harmóniába hozni.

A Qiān Jīn Fāngban az áll, hogy mindig orron keresztül vegyük a tiszta csit, és az elhasználtat a szájon
keresztül fújjuk ki. Sokat szívjunk be, és keveset fújjunk ki. A kifújáskor ajkunkat keskenyre nyissuk ki, és
apránként engedjük ki a csit.

Általában a levegőt lassan kell beszívni, és egészen a dāntián pontig el kell juttatni, nem szabad
kapkodni.

A lélegzetvétel szabályzásával a lélegzés rendezetté, valamint nyugodttá válik. Ha ezt így folytatjuk,
utána olyan lesz, mintha orrunkban egyáltalán nem maradna levegő. Úgy érezzük, mintha egy kevéske levegő
áramolna oda-vissza a köldökünk felől kiindulva. Ha így teszünk szellemünk csije is stabilizálódik. Ez a csi
táplálásának módja. A lélegzés a testi csi ki-és beáramlásának útja. Ne legyünk zaklatottak.

Az élettáplálást nehéz végrehajtani, ha legelőször is a lelkünkre vonatkozó szabályokat nem tartjuk be,
és nem vagyunk kellőképpen elővigyázatosak. Nem szabad lelkünkben zavart okozni, törekednünk kell a
nyugalomra, a haragot el kell nyomni, vágyainkat visszaszorítani, mindig vidámnak lenni és kerülni a
gyűlölködést. Ez az élettáplálás módszerén belül követendő út. Ha ezt nem tartjuk be, akkor egyáltalán nem
tudjuk sikeresen betartani az egészségnevelés módszereit. A lélek nevelése és a test ápolása nem két különálló
módszer, hanem egyetlen egy.

269

Eredeti szövegben: 呼吸 (YJK 2/48)

270

Ez kb. 15 cm-nek felel meg.
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Az esti olvasás és beszélgetés nem lépheti túl az este tizenegyet, valamint az éjfél és éjszaka két óra
közötti időszakot271. Egy éjszaka öt szakaszra oszlik, a harmadik szakasz általában a cudzumi dobon a négy és
feles szakasztól a kilencesig terjedő időszakot jelenti. Ha addig nem térünk nyugovóra, lelkünk nem tud
megnyugodni.

Ha környezetünk tiszta, akkor lelkünk is megtisztul. Van egy olyan alapigazság az egészségnevelésben,
mely szerint kívülről ápoljuk belsőnket. Ezért a helységben, ahol tartózkodunk, mindig szedjük össze a port, a
szolgálót pedig utasítsuk arra, hogy a ház előtt is takarítson rendszeresen. Fontos, hogy néha mi magunk is
távolítsuk el a port az asztalunkról, és a kertben sepregessünk. Lelkünkben is tisztaság lesz, testünket is
megmozgatjuk ezzel, ez segíti az egészségünk megőrzését.

Az univerzum igazságában az első a yáng a második a yīn. Sok a víz, kevés a tűz. A víz nehezen szárad
fel, a tűz könnyen elalszik. Az emberek a yánghoz tartoznak, számuk kevés, de a madarak, vadállatok, bogarak,
halak a yīnhez tartoznak, melyek száma jelentős. Ezért a természet alapelve úgy alakult, hogy kevesebb a yáng
és jóval több a yīn. Kevesebben vannak az erkölcsös yáng típusúak, és többen az alázatos a yīn típusúak.
Kevesebben vannak a nemesek és többen az alacsonyabb rangúak. Az uralkodó a yáng kategóriába tartozik,
melyben kevesebben vannak, míg a kisemberek a yīnhez tartoznak, és többen vannak. A jóslásban a yáng jó,
melyet tisztelni kell, a yīn rossz, mely alantasnak számít. Az uralkodót tisztelik, a kisembert alantasnak tekintik.
A víz a yīnhez tartozik. Amikor a meleg évszakban csökkennie kéne, a helyett egyre több van belőle, azonban
amikor a hideg évszakban növekednie kéne, ahelyett lecsökken. Tavasszal és nyáron több a yáng, ezért sok a víz.
Ősszel és télen több a yīn, ezért kevesebb a víz. Ha jelentősen csökken vérünk nem halunk meg, viszont ha a csi
fogyatkozik meg, abban belehalhatunk. Vérhányáskor, kard általi sérüléskor, vagy szüléskor sok vért vesztünk,
annak pótlásakor, úgy megfogyatkozik a yáng, hogy belehalunk. Ha segítjük a csit, életünket megmenthetjük és
a vérünk is önmagától pótlódik. A régiek szerint is, ha vért veszítünk, segítsük a csit, ez a bölcsek módszere. Az
emberi testben kevés a yáng, ezért az becsüljük, míg a yīnből több van, ezért az iránt kevesebb a tisztelet. Az
egészséges élethez hozzátartozik a yīn is. Ha a yáng egészséges, a yīn is növekszik. Ha a yángot pótoljuk, akkor
a yīnhez tartozó vér is megnő. Ha nincs elég yīn, és pótlására olyan gyógynövényeket alkalmazunk hosszú ideig,
mint az enyves kuszagyűszű gyökér272, az anemarrhena asphodeloides273 vagy az amúri parásfa274. Ha a yáng
központja megsérül, a gyomor csije is meggyengül, és a vér pótlása nélkül a yīn vér is elapad. Továbbá, ha
sisakvirágot275 vagy más mérgező növényt használunk a yáng pótlására, azzal csak a káros tüzeket tápláljuk, és a
yáng is azzal egy időben megsemmisül. Ezzel egyáltalán nem pótoljuk a yángot.

271

Eredeti szövegben: 三更 (YJK 2/66)

272

地黄; japán olvasata „dzsió”. Enyves kuszagyűszű. Lat. Rehmannia glutinosa. Vérsegítő, lázcsökkentő,

erősítő hatása miatt használják. (SZUZUKI-MACUDA 1995: 90)
273
274

知母; japán olvasata „csimo”. Lat. Anemarrhena asphodeloides. Lázcsillapításra használják. (KJE 1998)
黄 栢 ; japán olvasata „óbaku”. Amúri parásfa. Lat. Phellodendron amurense. Gyomor bántalmak és

gyulladások enyhítésére használják. (KJE 1998)
275

烏附; japán olvasata „ubu”. Sisakvirág. Lat. Aconitum napellus. (ITÓ 2002: 85)
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Zhū Dānxī 276elmélete vajon milyen íráson alapszik, mely szerint a yángból van több, és yīnből kevesebb.
Én még olyan írással nem találkoztam, amely ezt hirdetné. Ha ezt Dānxī nem támasztja alá semmivel, csak
önmaga állítja ezt, akkor nehezen tudok hinni neki. Ez ellentmond a jövendölés alapelvének, miszerint, a yángot
becsülni kell, viszont a yīnt el kell utasítani. A yīn és a yáng mennyiségével kapcsolatban inkább yīntöbbletről és
yánghiányról beszélhetünk. Nehezen beszélhetünk yángtöbbletről és yīnhiányról. A következő generációk vajon
miért fogadják el ezt a helytelen gondolatrendszert? Könnyen félrevezethetnek a kritikák nélküli téves elméletek.
Dānxī igazán régóta elismert orvos. Sikereket ért el az orvoslásban. Feltételezhetően a yīn pótlásáról szóló
elmélete az ő korában elfogadott lehetett. De őt nem tartották az orvoslás bölcsének. Elméletén kívül is van még
sok más hasonlóan elfogult teória. Nehezen tudunk teljes mértékig hinni ezekben.

Vannak előnyeik és

hátrányaik is. Akik ezeket képviselik, azok képességeit és tudását becsülni kell. Viszont ha ezek az elméletek
nem helyesek, akkor nem szabad hinni bennük. Az uralkodás útját egyenlőség jellemzi, nincsen elfogultság és
pártatlan. Dānxī elfogult a yīn megerősítésével szemben. Ezért ezt az orvoslást nem jellemzi ugyanaz, mint az
uralkodást. Az utóbbi időkben az emberek egészségi állapota romlott. Dānxī módszereit követve, ha yīnt
erősítjük, a lép és a belső szervek állapota rosszabbodik, ezzel romlik az egészség. Viszont Dōng Yuán 277 a lép
és a gyomor gyógyítására a felmelegítés módszerét használta, amely eljárás már ugyanolyannak számít, mint az
uralkodás útja. A Míng-kori orvosok által írt könyvek, úgymint Xuān Qí Jiù Shēng Lún 278, vagy Lèi jīng 279
szigorúan kritizálják Dānxīt. Ebben nagy igazság van. De ezek is elfogult gondolkodásra vallanak, mivel Dānxī
helyes gondolatait is tagadják. Ki kell javítani a helytelenségeket. De a helytelenségek javításakor újabb
félreértések lehetnek. A régi orvosok szavai között néha sok elfogultságot is találhatunk. Különösen a kora újkori
Míng-kori orvosoknál láthatunk ilyen hibákat. Alaposan tegyünk különbségeket a vélemények között. Azt
mondhatjuk, hogy csak Lĭ Zhōngzĭ280 magyarázata áll közel az igazsághoz.

Jódzsókun, vége a második fejezetnek

276

丹渓; japán olvasata „Tankei”. Dānxī; teljes neve Zhū Dānxī 朱丹渓 (1281-1358); Yuán dinasztia idejében

élt híres orvos. (ITÓ 2002: 85)
277

東垣; Dōng Yuán; teljes neve: 李 東垣 Lĭ Dōngyuán, (1180-1252) – Dōngyuán szerint a betegségek zöme a

gyomor és a lép sérüléseiből származnak, meyeket a túlzásba vitt étel és italfogyasztás, leterheltség, érzelmi
kilengések stb okoznak. Legismertebb írása a Pí wèi lún 脾胃论 („A gyomor és lép ápolása”). (ITÓ 2002: 86)
278

軒 岐 救 生 論 ; japán olvasata Ken Csimata Kjúszeiron. Xuān Qí Jiù Shēng Lún („Orvosi életmentő

elméletek”). Míng kori orvosi írás. (ITÓ 2002: 86) A Nihonkokugodaidzsiten (2000) szerint, a „kengi” 軒岐
orvoslást jelent.
279

類経; japán olvasata „Ruikjó”. Lèi Jīng. Míng kori Zhāngjiè Bīn 張介賓(1563-1640) orvosi írása. (KR 2002:

132)
280

李中梓; Lĭ Zhōngzĭ (1588-1655); Ming dinasztia idején élő orvos. (ITÓ 2002: 86)
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VI.2 Harmadik és negyedik fejezet: „Étkezés” 1-2., „Szaké fogyasztása”, „Teaivás és a
dohány”, „Mértékletesség a nemi vágyak terén”
（巻第三）

飲食上（巻第四）

飲食下・飲酒・飲茶附草烟・慎色慾

Mivel az étkezés, illetve táplálkozás a lét alapja, ezért kell folyamatosan foglalkozni
vele, és az emésztésért felelős szervek egészségével. A harmadik fejezet legelső bekezdésében
találjuk a 五蔵 (japán olvasata gozó) kifejezést, amely a keleti gyógyászatban a KJE (1998)
szerint, az „öt legfontosabb szervet” jelenti, vagyis szív, máj, gyomor, tüdő, vese. A gyomor a
középpontban helyezkedik el, amely Ekiken megfogalmazása szerint, azzal hogy megemészti
a táplálékot, létrehozza az életet adó nedvet. Ennek egészséges működése érdekében Ekiken
az étkezésben is a mértékletességre hívja fel a figyelmet. Hiszen a betegségek abból alakulnak
ki, ha túlzásokba esünk. A mértékletesség az étel és ital mennyiségére, annak minőségére, az
étkezések gyakoriságára és az étkezések időszakára is vonatkozik. Nézzünk néhány példát
arra, hogy milyen következményeket említ Ekiken az egyes túlzások esetén:

Okok
1. Túlzott mennyiség
2. Túl sok édes étel fogyasztása
3. Túlságosan zsíros, kemény, nyers ételek
4. Túlságosan csípős ételek

Következmények
Hasfájás, gyomorbántalmak
Hasfájás, gyomorbántalmak
Hasfájás, gyomorbántalmak
Vér tódul a fejbe, duzzanatok, gyomorbántalmak

Intelmei nemcsak az egészséges embereknek szólnak, hanem a betegeknek és az
időseknek is. Vagyis az írásban mindvégig találkozunk olyan bekezdésekkel, amelyek
kifejezetten a legyengült szervezetű, vagy idős emberek számára szólnak. Ilyen például, az a
bekezdés, ahol az áll, hogy a legyengült vagy lebetegedett szervezetűeknek halakat,
szárnyasokat,

csak

kis

adagokban

fogyaszthatnak,

vagy

a

gyomorgyengeségben

szenvedőknek a nyers, túl zsíros, túl édes ételeket, kihűlt tésztaféléket, a tengeri herkentyűket
stb. kerülniük kell. Hasonló részletességgel írja le, milyen az idősemberek ideális étele.
Ekiken a fogások különféle kombinációját is meghatározza, és a zöldségek feldolgozására
vonatkozó teendőkre is kitér. (Lásd részletesebben az erre vonatkozó rész magyar nyelvű
fordításában.)
Az Edo-korban olyan, mint táplálkozástan, még nem igen létezett, helyette a
füvészkönyvek tartalmazták azt a tudást, mely az étkezéssel kapcsolatosak voltak. Ezek a
füvészkönyvek azért is számítanak nagyon fontos forrásnak, mert az adott korszak növény és
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állatvilágáról is részletes leírást ad. Az egyik jelentős kínai írás, a már korábban említett Lǐ
Shízhēn összefoglaló munkája, a Běncǎo Gāngmù 本 草 綱 目 (1607), amely Ekiken
érdeklődésére is komoly hatást gyakorolt, melynek egyik eredményeként született meg a
Jamato Honzó (1709), melynek ismeretanyaga a Jódzsókunban is visszaköszön.
A Jódzsókunban egyedülálló az is, hogy a megelőzésen, az óva intésen felül, arra az
esetre is nyújt megoldást, ha mégis megbetegednénk, vagy valamit túlzásba vinnénk. (Ilyen
például negyedik fejezet 53-as bekezdése). Azok számára is nyújt tanácsot, akik eleve olyan
betegségekben szenvednek, mint például, gyomorbántalmak (積聚), daganatok (腫物), véres
bélváladék (下血), malária (瘧疾), tífusz (傷寒) járványos megbetegedések (時疫), illetve
egyéb fekélyek ( 痈 疽 ). Továbbá, többször is felhívja a figyelmet, ha nem vagyunk
elővigyázatosak, milyen betegségekkel szembesülhetünk, ilyen például az általa gyakran
említett hasmenéssel járó akut lázas betegség (瘧痢).
A fejezetek központi témája az étkezés. Ezzel kapcsolatosan a fejezetben találunk
olyan intelmeket is Ekiken saját megállapításai mellett, amelyek például Lĭ Shízhēntől 李时珍
(1518 – 1593) származnak.
A negyedik fejezetben érdekes leírásokat találunk a szakéval, a teával (például a tea
hatásaival kapcsolatban idéz a Táng kori orvostól, Chén Cángqìtől 陳蔵器), vagy a dohánnyal
kapcsolatban, és intelmeket fogalmaz meg azok helyes fogyasztását, illetve használatát
illetően. Érdekes módon, Ekiken a szakéről általában pozitívan nyilatkozik, egyedül az égetett
szeszt (japánul sócsú) nem ajánlja.
Ezen

felül

ugyanebben

a

fejezetben

orvostörténeti

szempontból

értékes

megállapításokat találunk, egyrészt Ekikentől, másrészt néhány kínai klasszikus írásból
származó idézetből, amelyek a nemi élet szabályaira vonatkoznak. Ilyen Xú Chūnfŭ 徐春甫
írása, a Gŭjīn Yītŏng 古今醫統 (1556) és Lĭ Chān 李梴 írása, a Yīxué Rùmén 医学入門
(1662). Mint mindegyik részben, itt is a mértékletességen van a hangsúly, ugyanis a túlzás a
bajok legfőbb forrása.
VI.2.1 A harmadik és negyedik fejezetben található eszmetörténeti és történelmi
vonatkozású személynevek és műcímek
Ekiken olyan eszmetörténeti és történelmi vonatkozású személyeket és műcímeket
említi meg, mint például Gāo Shì-láng 高侍郎, Dōng Pō 東坡, Fàn Zhōngxuān 范忠宣, Lĭ
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Lìwēng 李笠翁, Mŭ Guì 母炅, Lĭ Yú 李漁 írását, a Xiánqíng ŏujì 閑情萬寄 (1671).

VI.2.2 A fejezetekben szereplő táplálkozástani vonatkozású terminológia
Eredeti terminológia

Jelentése

Olvasata

生姜
（しょうが）vagy 薑
釅醋
（げんそ）
牛蒡
（ごぼう）
ひしお

japán: sóga

石茸
（いわたけ）
薯蕷
（やまいも）
壷廬
（ゆうがお）
粥
（かゆ）
瓠畜
（かんぴょう）
糟
（かす）
胡椒
（こしょう）
くわい

japán: ivatake

海菜
（わだん）

japán: vadan

味噌
（みそ）
鱠
（なます）

japán: miszo

糠
（ぬか）
蘿蔔

japán: nuka

japán: genszo
japán: gobó

közönséges gyömbér
Lat. Zingiber officinale
sűrű rizsecet

Előfordulása a
műben
III. és (VII.)
fejezet
III. fejezet

bojtorjángyökér
Lat. Arctium lappa L
szójababból és búzából készült
ételízesítő, amely ma már a
szójaszósz és a miszo alapját
képezi.
Lat. Umbilicaria esculenta

III. fejezet

III. fejezet

japán: kaju

hegyi jamgyökér
Lat. Dioscorea japonica
lopótök
Lat. Lagenaria siceraria
rizskása

japán: kanpjó

lásd. lopótök

III. fejezet

japán: kaszu

szakéből visszamaradt rostanyag

III. fejezet

japán: kosó

bors (általános jelentés)

III. fejezet

japán: kuvai

nyílfű
Lat. Sagittaria sagittifolia
Lat. Crepidiastrum platyphyllum
Japán Honsú-szigetén Kantó és
Tókai prefektúra területén,
valamint az Izu-szigetcsoporton
őshonos tengerparti homokos
talajt kedvelő kétnyári növény.
érlelt szójababpaszta

III. fejezet

halak, kagylók, tengeri
herkentyűk nyers húsát vékony
szeletekre szelik, és ecetben
áztatva készítik el.
takarmánynövény

III. fejezet

kínai retek
Lat. Raphanus sativus

III. fejezet

japán: hisio

japán: jamaimo
japán: júgao

japán: namaszu

japán: rakufu

III. fejezet

III. fejezet

III. fejezet
III. fejezet

III. fejezet

III. fejezet

III. fejezet
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（らくふ）
蓮根
（れんこん）
椎蕈
（しいたけ）
白芋
（しろいも）
紫蘇
（しそ）
焼酒
（しょうちゅう）
松露
（しょうろ）
山椒
（さんしょう）
さし身
（さしみ）
吸い物
（すいもの）
鮓
（すし）
蓼
（たで）

japán: renkon

lótuszgyökér
Lat. Nelumbo nucifera
shiitake gomba
Lat. Lentinus edodes
óriástáró
Lat. Alocasia macrorrhizos
perilla
Lat. Perilla frutescens
japán égetett szesz

III. fejezet

III. fejezet

japán: szuimono

piruló istrángos-álpöfeteg
Lat. Rhizopogon rubescens
japán bors
Lat. Zanthoxylum piperitum
papírvékonyra szeletelt (főleg
hal) ételféle elnevezése
levesfélék

japán: szusi

„rizs közt hús” tartósítási eljárás

III. fejezet

japán: tade

borsos keserűfű (Lat. Persicaria
hydropiper), amely olyan erős,
csípős fűszer, amelyet szasimiszószban használtak
a miszo tetején megmaradt
folyadék, a szójaszósz egy
fajtája
Lĭ Găo 李杲 (1180-1251) írása

III. fejezet

jujuba, kínai datolya
Lat. Ziziphus zizyphus
keleti édes dinnye
Lat. Cucumis melo
erjesztett rizsből készített édes
ital
szeszes ital elnevezése, hazája
Okinava.
japán naspolya
Lat. Eriobotrya japonica
mandarinmag
Lat. Aurantii nobilis
pericarpium
kínai articsóka
Lat. Stachys affinis Bunge
citrusféle (itt: naracs)
Lat. Citrus sinensis
zöldhagyma
Lat. allii fistulosi

IV. (és VII.)
fejezet
IV. fejezet

japán: siitake
japán: siroimo
japán: siszo
japán: sócsú
japán: sóro
japán: szansó
japán: szasimi

たまり

japán: tamari

食物本草

kínai: Shí wù bĕn
căo
japán: nacume
pinyin: zăo
japán: amauri

棗
（なつめ）
甜瓜
（あまうり）
甘酒
（あまざけ）
泡盛
（あわもり）
枇杷
（びわ）
陳皮
（ちんぴ）
草石蠶
（ちょうろぎ）
橙
（だいだい）
大葱白
（だいそうはく）

japán: amazake
japán: avamori
japán: biva
japán: csinpi
japán: csórogi
japán: daidai
japán: daiszóhaku
kínai: cōngbái

III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet

III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet

III. fejezet

III. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
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鮒魚
（ふな）
銀杏
（ぎんなん）
干菓子
（ひがし）
莧菜
（ひゆな）
炊豆
（いりまめ）
野猪
（やちょ）
楊梅
（やまもも）
蕪
（かぶ）
鰹
（かつお）
榧
（かや）
柿
（かき）
乾筍
（かんじゅん）
甘草
（かんぞう）
芥子菜
（からしな）
獺
（かわうそ）
荊芥
（けいがい）
芥子
（けし）
黍
（きび）
雉
（きじ）
木耳
（きくらげ）
鶻突羹
（こつとつこう）
蒟蒻
（こんにゃく）

japán: funa

胡荽
（こすい）

japán: koszui

japán: ginnan
japán: higasi
japán: hijuna
japán: irimame
japán: jacso
japán: jamamomo
japán: kabu
japán: kacuo
japán: kaja
japán: kaki
japán: kandzsun
japán: kanzó
japán: karasina
japán: kavauszo
japán: keigai
kínai: jīnɡ Jiè
japán: kesi
japán: kibi
japán: kidzsi
japán: kikurage
japán: kocutocukó
japán: konnjaku

széles kárász
Lat. Carassius carassius
páfrányfenyő
Lat. Ginkgo biloba
szárított cukorkák, édességek

IV. fejezet

kínai spenót
Lat. Amaranthus Inamoenus
pörkölt szójabab

IV. fejezet

vaddisznó (általános jelentés)
Lat. Sus scrofa
japán szamócafa
Lat. Myrica rubra
fehérretek
Lat. Napus
bonitó
Lat. Katsuwonus pelamis
japán nagymagvú tiszafa
Lat. Torreya nucifera
japán kakiszilva, datolyaszilva
Lat. Diospyros kaki L.
szárított bambuszrügy

IV. fejezet

édesgyökérféle
Lat. Glycyrrhiza.
kínai sárgamustár
Lat. Brassica Juncea
vidrafélék
Lat. Lutrinae
macskamenta
Lat. Nepeta tenuifolia
kerti mák
Lat. Semen Papaveris
köles
Lat. Panicum miliaceum
fácánfélék
Lat. Phasianidae
judás füle gomba
Lat. Auricularia auricula-judae
egyfajta meleg leves

IV. fejezet

A kígyópálma (vagy
'ördögnyelv') nevű trópusi
növényből készült préselt
zöldségzselé.
koriander

IV. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet

Lat. Centipeda minima
124

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA

鯨
（くじら）
栗子
（くり）
葛粉
（くずこ）
菘菜
（まつな）
番木
（まちん）
水菜
（みずな）

japán: kudzsira

糯米
（もちごめ）
桃子
（もも）
零余子
（むかご）
鮎魚
（なまず）
南蛮酒
（なんばさけ）
奈良茶粥
（ならちゃがうゆ）
菜瓜
（なうり）

japán: mocsigome

葱
（ねぎ）
濁り酒
（にごりざけ）
大蒜
（にんにく）
韮
（にら）
鶏
（にわとり）
緑豆
（りょくとう）
越瓜
（しろうり）
紫蘇茎葉
（しそけいよう）
土茯苓
（さんきらい）
大角豆
（ささげ）

japán: negi

cet v. cethal
Lat. Cetacea
gesztenye
Lat. Castanea
nyílgyökérből készült liszt

IV. fejezet

repce
Lat. Brassica campestris
ebvészmag
Lat. Strychnos Nux-vomica
vizitorma
Lat. Brassica rapa var.
nipposinica
mocsirizs

IV. fejezet

őszibarack
Lat. Prunus persica
vidragyökér
Lat. Polygonum viviparum
harcsafélék
Lat. Siluriformes
szakéfajta

IV. fejezet

Nara térségben elterjedt tea
levében főtt rizskása
kígyótök, kolbásztök
Lat. Cucumis melo L. var.
flexuosus Naud
téli sarjadékhagyma
Lat. Allium fistulosum
finomítatlan szake

IV. fejezet

IV. fejezet

japán: nira

fokhagyma
Lat. Allium sativum
kínai metélőhagyma

japán: nivatori

általános jelentése: szárnyas

IV. fejezet

japán: rjokutó

mungóbab, lat. Vigna radiata

IV. fejezet

japán: sirouri

fehér tök, vagy fehér dinnye
Lat. Cucumis melo var.conomon
siszo (csalán) szára és levele

IV. fejezet

kínagyökér
Lat. Rhizoma Smilacis Glabrae
tehénborsó
Lat. Vigna unguiculata

IV. fejezet

japán: kuri
japán: kuzuko
japán: macuna
japán: macsin
japán: mizuna

japán: momo
japán: mukago
kínai: Línɡ Yú Zǐ
japán: namazu
japán: nanbaszake
japán: naracsagaju
japán: nauri

japán: nigorizake
japán: ninniku

japán: siszo keijó
japán: szankirai
japán: szaszage

IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet

IV. fejezet

IV. fejezet
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蚕豆
（そらまめ）
李子
（すもも）
鼈
（すっぽん）
雀
（すずめ）
菘
（すずな）
橘
（たちばな）
鰻
（うなぎ）
魚酢
（うおのすし）
鶉
（うずら）
蕨
（わらび）
蕨粉
（わらびこ）
木棉子
（わたざね）

japán: szoramame

lóbab
Lat. Vicia faba
savanyú szilva

IV. fejezet

kínai lágyhéjú teknős
Lat. Pelodiscus sinensis
verébfélék
Lat. Passer montanus
fehérretek
Lat. Brassica rapa
citrusféle (itt: mandarin)
Lat. Citrus reticulata
általános jelentése angolna
Lat. Anguilliformes
ecetes hal

IV. fejezet

IV. fejezet

japán: varabiko

japán fürj
Lat. Coturnix japonica
saspáfrány
Lat. Pteridium aquilinum
páfránykeményítő

japán: vatazane

gyapotmag

IV. fejezet

japán: szumomo
japán: szuppon
japán: szuzume
japán: szuzuna
japán: tacsibana
japán: unagi
japán: uonoszusi
japán: uzura
japán: varabi

IV. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet

VI.2.3 A fejezetekben szereplő gyógyszerészeti vonatkozású terminológia
Eredeti terminológia

Olvasata

japán: Kószoszan
pinyin: Xiāngsūsăn
japán: Fukankin
sókiszan
（ふかんきんしょう pinyin: Bù Huàn Jīn
zhēng qì săn
きさん）
香蘇散
（こうそさん）
不換金(正気散)

japán:
藿香正気散
（かっこうしょうき Kakkósókiszan
さん）
japán: siszecu
紫雪
（しせつ）
烏頭付子
（うずぶし）
龍脳
（りゅうのう）
（龍脳薄荷）

japán: uszubusi
pinyin: Wūtóu Fùzĭ
japán: rjúnó
pinyin: Lóng năo
(Lóng năo bò he)

Jelentése
palka és a perilla leveléből
készült örlemény
Lat. Lycopodium serratum,
amelyet akuthepatitis,
microvesicularis steatosis
(koleszterinészter-tárolási
betegségek) stb. ellen
használnak.
nyári megfázás, hasmenés,
hányinger, étvágytalanság
ellen használják.
az Edo-kortól kezdve
alkalmazott házilag előállított
orvosság
kínai farkasölőfü
Lat. Aconitum carmichaelii
mezei menta
Lat. Mentha arvensis

Előfordulása a
műben
IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet

IV. fejezet

IV. fejezet
IV. fejezet
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麝香
（じゃこう）

japán: dzsakó
pinyin: Shè xiāng

pézsmaillat

IV. fejezet

VI.2.4 A fejezetekben szereplő farmakobotanikai vonatkozású terminológia
Eredeti terminológia

Olvasata

地黄
（じおう）
知母
（ちも、やまし）

japán: dzsió

黄栢
（おうばく）
烏附
（うぶ）
枸杞
（くこ）
五加
（うこぎ）
ひゆ

japán: óbaku

菊
（きく）
蘿摩
（らも）
鼓子花
（ひるがお）
葛
（くず）
天花粉
（てんかふん）
蘇合円
（そごうえん）
延齢丹
（えんれいたん）

japán: kiku

薏苡

japán: jokui

japán: csimo, jamasi

japán: ubu
japán: kuko
japán: ukogi
japán: hiju

japán: ramo
japán: hirugao
japán: kuzu
japán: tenkafun
japán: szogóen
japán: enreitan

Magyarázat
enyves kuszagyűszű.
Lat. Rehmannia glutinosa
kínai zhī mŭ nevezetű
gyógynövény.
Lat. Anemarrhena
asphodeloides
amúri parásfa.
Lat. Phellodendron amurense
sisakvirág.
Lat. Aconitum napellus
kínai ördögcérna
Lat. Lycium chinense
borostyánfélék
Lat. Araliaceae
kövér porcsin
Lat. Portulaca oleracea
krizantém
Lat. Chrysanthemum
Lat. Metaplexis japonica
japán szulák
Lat. Calystegia japonica
nyílgyökér.
Lat. Maranta
szőrvirág
Lat. Trichosanthes
keleti ámbrafa.
Lat. Liquidambar orientalis
Edo-korban Manasze Dószan
és Manasze Genszaku által
kifejlesztett étrendkiegészítő
formula
Jób könnye.
Lat. coix lacryma-jobi
Nevét a magvainak
könnycseppre emlékeztető
alakjáról kapta.

Előfordulása a
műben
III. fejezet
III. fejezet

III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet
III. fejezet
IV. fejezet
IV. fejezet

IV. fejezet
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VI.2.5 Fordítás
Harmadik fejezet: „Étkezés” I.
Az emberi test az életerőt a Földtől és Égiektől kapja, ezzel együtt, ha nem ügyel kellőképpen a
táplálkozásra, akkor nem lesz elegendő életereje, és nehezebb tudja megtartani életét. Az életerő az élet alapja.
Az étel-ital az életet táplálja. Emiatt a táplálkozás az emberi élet mindennapjainak legfontosabb eleme, mely
nélkül még egy fél nap is igen nehéz meglenni. Emiatt van az, hogy a táplálkozás oly fontos, és hogy az emberek
szeretik a hasukat. Ha engedünk eme vágyunknak, akkor túllépjük a mértéket, amely során károsodik gyomrunk,
különböző betegségetek kaphatunk, melynek hatására életünket is elveszíthetjük. Az öt fő testrész281 a veséből282
indul ki, a középpontban a gyomor található. Ha táplálékot veszünk magunkhoz, akkor az a gyomorba jut, ahol
megemésztődik, az így létrejött életet adó nedv aztán testünk többi részébe áramlik. Ahogy gyomrunk során eljut
az életet adó nedv a test többi részébe, az pont olyan, mint a fáknak, növényeknek a termőföld és a levegő. Ezért
nagyon fontos a gyomor gondozása. A gyomorról való gondoskodás az emberi élet egészségnevelésének
legfontosabb része. A bölcsemberek is mértékkel táplálkoztak, ezzel gondozták testük egészét.

Az embernek szüksége van az ételre és az italra. Viszont ha ennek mértékére nem figyel, és vágyait nem
képes leküzdeni, akkor túlzások miatt betegségek gyötrik majd. A régi bölcsemberek azt mondják, hogy a
szerencsétlenségek a szájból szökkennek ki, és a betegségek a szájon át jutnak be testünkbe. Ezért kell
ügyelnünk arra, hogy szánkon mi megy be, és mi jön ki.

A Lún yŭ „Xiāng dăng” fejezetében leírtak a bölcsember283 táplálkozási szokásáról szólnak, melyek az
egészségnevelés fontos részét képezik, másképpen fogalmazva, a bölcsemberek ezzel tartják magukat távol a
betegségektől. Ezeket az intelmet be kell tartanunk.

A rizst alaposan főzzük meg úgy, hogy a közepe is puhuljon meg. Az sem jó, ha kemény, de az sem jó,
ha túl ragacsos. Melegen érdemes fogyasztani. A levesféléket ugyanígy. A szakét érdemes a nyári hónapokban is
melegen inni. Mivel a hideg innivalók kárt okozhatnak a gyomorban. Ellenben téli hónapokban nem ajánlatos
forrón fogyasztani, mert azzal a csi felszökken, mely során vérünk mennyisége lecsökken.

A rizs elkészítésre számtalan módszer létezik. Az egészséges ember számára a legjobb az üstben történő
főzés. Az újrafőzés azok számára jó, akik gyomorbántalmakban 284 szenvednek. Aztán a sok vízzel történő
felfőzés azoknak jó, akiknek gyenge a gyomruk. A ragacsos rizs sosem jó, mert elakad általa a csi. A kemény
281

五蔵; japán olvasata gozó; a keleti gyógyászatban az „öt legfontosabb szervet” jelenti, vagyis szív, máj,

gyomor, tüdő, vese. Másik jelentése egész emberi test. (KJE 1998)
282

Az eredeti szövegben ez „dzsin” 腎, amely nemcsak vesét, hanem a „lényeg” jelentéssel is bír. (OK 2000)

283

Eredeti szövegben „szeidzsin” 聖人; bölcsember, itt Konfuciuszra utal a szöveg. (YJK 3/3)

284

積聚; japán: „sakudzsu”, jelentése gyomorbántalmak. (DJR 2006)
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rizst nehéz megemészteni. Friss rizsszemek még túl erősek, ezért a gyenge ember számára nem jók. Különösen a
korán szüretelt rizsben a csi még erős, ezért könnyebben lehet megbetegedni, a későn szüretelt rizs könnyebb,
így azt tanácsos fogyasztani.

Minden táplálék megfelelő, amely könnyű ízű és tápláló. Nem szabad erős ízű életekből sokat
fogyasztani. Kihűlt és nyers, és megkeményedett ételt tilos fogyasztani. Egy csésze levesféle, és egyféle hús az
ajánlatos. A köreteknél jó, ha csak egy-két félénél maradunk. Húsokból nem szabad többfélét egyszerre enni,
valamint egyből sokat fogyasztani. Nem szabad nyers húsféléket folyamatosan enni, mert megreked a gyomor
működése. Ha a levesfélékbe húst teszünk, akkor érdemes viszont a köreteket mellőzni.

Azért táplálkozunk, hogy ne legyünk éhesek és szomjasak, ezért ha nem érezzük az éhséget, akkor nem
szabad azon felül enni. Az, aki táplálkozási vágyait nem képes kordában tartani, megfeledkezik a helyes útról.
Az ilyen mohó „csupa száj és has” embert megvetik. Ha túlesszük magunkat, és orvosságot veszünk magunkhoz,
hogy segítsünk emésztésünkön, akkor a gyomrunkban lévő csit megviseli az orvosság hatása, és sérül a
keletkező yáng. Óvatosnak kell lennünk. Amikor táplálkozunk, akkor nagyon átgondoltan a mértékletességre
kell törekedni. Ha olyannal találkozunk, amelyet szeretünk, akkor legelőször is igyekszünk elkerülni a túlzást.
Ne csak a vágyainkat nézzük. Ha nem tudunk úrrá lenni magunkon, akkor nehezen tudunk győzedelmeskedni
vágyaink felett. A vágyakat el kell elnyomni. Óvakodni kell a megbetegedéstől, ez az „óvakodás” a betegségek
elkerülését jelenti.

Amikor valami ritka finomsággal találkozunk, akkor jó, ha betartjuk a nyolcad, kilenced részed
mértéket

285

. Ha tizedrészt286 telítjük meg gyomrunkat, akkor előbb-utóbb jönnek a szerencsétlenségek. Ha kicsit

türtőztetjük magunkat, akkor biztosan elkerüljük a bajt. Ha keveset eszünk-iszunk, miközben élvezzük az ízeket,
akkor az, pont ugyanolyan, mintha degeszre ettük volna magunkat, mégis utána nem lesz semmi bajunk. Sok
más esetben is így van, ha túlzásba visszük, akkor biztosan jönnek a bajok. Ezért az evés és ivás esetében a
legjobban a telítettségtől, túlevéstől kell óvakodni. Ha már az elején erre figyelünk, akkor utána biztosan
elkerüljük a kellemetlenségeket.

Ha az ötféle ízből csak egyet hangsúlyozunk ki, az azt jelenti, hogy az egyik ízt túlzásba visszük. Ha túl
sok édeset eszünk, megfájdul a hasunk. Ha túl sok erőset fogyasztunk, akkor feltódul a csi a fejünkbe, alul pedig
lecsökken. Ettől bőrbetegségeket és szemkárosodást kaphatunk. Ha túl erős és sós ételt eszünk, akkor kiszárad a
vérünk, szomjasak leszünk, ha ekkor sok forró vizet iszunk, gyomrunk károsodik. Ha túl sok keserűt eszünk,
azzal károsítjuk gyomrunk erejét. Ha sok savanyút eszünk, lecsökken az életerőnk. Ha az ötféle ízt megfelelően
mértékben vesszük magunkhoz, akkor biztosan nem leszünk betegek. Akár húsfélékről, akár zöldségfélékről is
legyen szó, ha mindig csak ugyanazt fogyasztjuk, az megreked testünkben, és bajt okoz.

Az étel testünket táplálja, mint testünk gondozója, nem szabad, hogy kárt tegyen bennünk. Épp ezért
285

Ez azt az állapotot jelenti, hogy a gyomor még nem telt meg, nincs meg a teltség érzése.

286

Ez telítettséget jelent.
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úgy kell táplálkoznunk, hogy az étel jó legyen, és testünk gondozásához szükséges hasznot nyújtsa számunkra.
Az, amely nem hasznot, hanem kárt okoz nekünk, még ha ízletes is, nem szabad ennünk belőle. Az a jó
számunkra, amely testünknek meleget, erőt ad, és nem gátolja az életerő keringését. A kihűlt és nyers táplálékok
hányást idézhetnek elő, gátolják a csi áramlását, puffadást okoznak, az erős ételek által felforrósodik vérünk.
Ezek egytől-egyig mind ártanak nekünk.

A rizs sok embert táplál, de gyakorta kárt is okozhat. Emiatt ügyelnünk kell arra, hogy fogyasztását ne
vigyük túlzásba. Általában a megfelelő mértéket be kell tartani, nem szabad túl sokat enni belől, mert akkor
megfájdul gyomrunk, életkedvünket veszítjük. Ha rizsből túl sokat eszünk, az nagyobb kárt okoz, mintha más
ételből ennénk többet a kelleténél, ugyanis a nagyobb mennyiségű rizst sokkal nehezebb megemészteni. Amikor
vacsoravendégek vagyunk, és nem akarjuk vendéglátónkat boldogságától megfosztani - azzal hogy pálcikánkat
félretesszük, és ezzel semmibe vesszük kedvességét – a rizsből a megszokottnál kevesebbet, a köretből pedig
lassan és fokozatosan fogyasszunk. Ha így teszünk, akkor hiába eszünk több köretet, még sem fogjuk elrontani
gyomrunkat. Ha ugyanúgy eszünk a rizsből, mint ahogy megszoktuk, de emellett többféle húst és sokkal több
köretet eszünk, akkor biztosan kárt okozunk testünkben. Ha evés után még teát és olyan édességeket is
fogyasztunk, mint a mocsi, vagy a dango, vagy egyéb más tésztaféléket, akkor pukkadásig megtelik gyomrunk,
mely révén a csi megreked, és elcsapjuk gyomrunkat. Ez akkor következik be, ha a megszokottnál többet eszünk.
Mivel a tea, édességek, tésztafélék nem várt mértéken túli falatok, ezért azok csak kis mértékben fogyaszthatóak.
Nem szabad túlzásba esnünk! Ha szeretnénk még evés után is enni valamit, akkor előtte inkább a rizsből együnk
kevesebbet.

Az emberek megvetik azt, aki állandóan csak eszik. Pontosan, ahogy Mèng zĭ is állítja, keveset kell
enni, annak érdekében, hogy a nagymennyiséget el tudjuk felejteni. Biztosan megbetegszünk, ha csak
vágyainktól függünk, a helyes útról megfeledkezvén csak tömjük hasunkat, élvezzük azt, hogy degeszre esszük
magunkat, megfájdul gyomrunk, megbetegszünk, vagy ha szakétól megrészegülünk és berúgunk, azt a
legalantasabb dolognak kell tekintenünk.

Az, aki csak este eszik, lehetőleg még napnyugtakor kerítsen erre sort. Nem szabad túl későn. Akkor
kell lefeküdni, amikor az étel és a szaké ereje szétáramlik a testben, és az emésztés befejeződik. Ha még akkor
fekszünk le, amikor még nem fejeződött be az emésztés, akkor megbetegszünk. Azok is, akik nem este szoktak
enni, azoknál sem célszerű, ha evés után rögtön lefeküdnek. Ha hamarabb lefekszünk, akkor még az ételben lévő
erő megreked, és betegségeket okoz. Mindenesetre, az este nem testmozgásra van, az evés mellőzése, vagy egy
kis étel nem árt meg. Ha mégis muszáj ennünk valamit, akkor korábban, kevesebbet próbáljunk fogyasztani. Este
ne fogyasszunk szakét! Még ha iszunk is, akkor korábban, inkább kevesebbet.

Ha a közbeszédre hallgatunk, és túlságosan lecsökkentjük az étel mennyiségét, akkor táplálék hiánya
miatt lefogyunk, gyengék és véznák leszünk, és nem tudjuk megfelelően végezni az élettáplálást. Az ilyen
embereket „az egészségnevelést nem ismerőknek” nevezzük. Vágyaink sokfélék, melyek eredendően bennünk
vannak, ezért azok kordában tartására való törekvés már bőven elegendőnek mondható.
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Amikor olyan étellel találkozunk, amelyet nagyon kedvelünk, vagy éppen üres hassal ritka
finomságokkal futunk össze, melyek előttünk sorakoznak, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, és nem szabad
átlépnünk a mértéket.

Előfordulhat, hogy a vágy elhatalmasodik, ha valami ital kerül a szemünk elé. Az átlagemberekre
jellemző, hogy ilyenkor elfeledkeznek a mértékletességről. Még mielőtt a szaké, az étel, a tea, a levesfélék
mennyiségét megfelelőnek itélnénk meg, inkább álljunk meg még akkor, amikor úgy érezzük, hogy hasunk
nyolcvan százalékban megtelt. Különösen igaz ez akkor, amikor úgy érezzük, hogy tudnánk még enni. Ha
befejeztük az evést, gyomrunk mindenképp tele lesz. Amikor eszünk és úgy érezzük, hogy tele vagyunk, akkor
biztosan túlesszük magunkat, amely később betegséghez vezet.

Amikor túlzásba visszük az italt, és kárt okoz, ha nem használunk olyan erős orvosságokat, amelyek
feloldják az alkoholt, akkor azok nélkül nehézen tudja szervezetünk lebontani. Például, amikor az ellenség bejut
az országunk területére, elégedetlenség támad, ekkor a védőfalakat megpróbálja megtámadni és lerombolni.
Saját oldalról is erős hadsereggel próbálunk védekezni, de a győzelem érdekében sokaknak meg kell halni.
Ahogy az orvosság segíti az emésztést, az pontosan olyan, mintha gyomrunk maga a csatatér lenne. A
megemésztendő étel és ital az ellenség által nemcsak a gyomrunk károsodik, hanem a bevett erős orvosság is
igyekszik a betegséget leküzdeni, ami miatt életerőnk megfogyatkozik. Mivel az ellenség katonái és a mieink
harcot vívnak gyomrunkban, drasztikusan megcsappan életerőnk. Ahelyett, hogy az ellenséget magunk területére
vezetjük, és ott harcolunk, inkább még kint meg kellene akadályoznunk, hogy azok bejussanak. Ha nem visszük
túlzásba az ivást, akkor abból nem lesz ellenség. Azzal, hogy orvosságot veszünk be, az ellenség és a saját
katonáink számára csataterévé tesszük gyomrunkat, mellyel károsodik gyomrunk életereje, és akkor már csak
sajnálkozhatunk.

Amikor eszünk, öt alapvető dologra kell gondolnunk. A legelső dolog, hogy gondolkozzunk el azon,
hogy az ételt honnan is szerezzük. Annak köszönhetően, amit apánktól kaptunk gyerekkorban, hosszú életre
teszünk szert, emiatt hálát kell éreznünk. Erről nem szabad megfeledkeznünk. Aztán van olyan eset, amikor nem
gazdánk, apánk, testvérünk, rokonaink azok, akik gondoskodnak rólunk, hanem teljesen mások. Ekkor is
gondoljunk arra, aki nekünk ételt ad, hálásnak kell lennünk. Aztán a földműveseknek, kézműveseknek,
kereskedőknek is ugyanígy kell érezniük hazájuk iránt, akik saját erejükből teremtik meg élelmüket. A második
fontos dolog az, hogy gondoljunk arra, hogy az étel földművesek szorgalmas munkája által jut el hozzánk. Erről
sem szabad megfeledkeznünk. Nekik köszönhetően nyugodtan otthon lehetünk, így is tudunk gondoskodni
magunkról anélkül, hogy termesztenünk kéne bármit is. Ezt a könnyebbséget meg kell becsülni. A harmadik
dolog az, hogy ha uralkodót megsegítik - aki híján van az erkölcsnek és a helyes utat sem ismeri, és még ereje
sem elegendő a nép irányításához - nagyon szerencsés, mert ilyen finomságok kerülnek elé. A negyedik dolog,
amelyről nem feledkezhetünk meg, hogy rengeteg a szegény ember. Az ilyen szegény emberek még a kaszut287
és a nukát288 is örömmel fogyasztják. Azonban vannak olyanok is, akik éhen halnak. Jó gabonát fogyaszthatok,
287

糟; japán olvasata „kaszu”; szakéből visszamaradt rostanyag. (KJE 1998)

288

糠; japán olvasata „nuka”; takarmánynövény. (KJE 1998)
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így az éhségtől nem kell szenvednem. Ez mi más, ha nem óriási szerencse. Az ötödik, a régi idők, melyekre
szintén gondolnunk kell. Régen még nem létezett az ötféle gabona, fák terméseivel, gyökerekkel vészelték át az
éhínséget. Amikor utána sikerült az ötféle gabonát termelni, még nem tudtak tűzzel sütni-főzni. Nem volt még
sem edény, sem üst, amiben főzni lehetett, nyersen fogyasztották az élelmet, íztelen volt, ezért gyomrukat
biztosan sokszor elrontották. Ma már viszont hófehér rizst puhára tudjuk főzni, szánk íze szerint ehetjük, aztán
vannak levesfélék, köretek, reggeli és vacsora. Továbbá, vannak szaké-félék, melyek lelkünket deríti
vidámságra, támogatja vérünket, életerőnket. Így akárhányszor is elfogyasztjuk reggelinket, vacsoránkat, már
elegendő, ha ebből az öt gondolatból akár csak egy, vagy kettő is eszünkbe jut, sose feledkezzünk meg ezekről a
gondolatokról. Így ezeknek a mindennapok örömei közt is ott kellene lenniük. Ez az én saját meglátásom. De
indokok nélkül most csak eddig értekezem. A szerzeteseknél létezik az „öt megfigyelés”, de ez nem ugyanaz,
mint az „öt gondolat”.

A vacsora sokkal nehezebben emészthető, mint a reggeli, mivel könnyebben megreked. Így
ajánlatosabb este kevesebbet enni. Könnyű, ízletes ételeket fogyasszunk. Vacsorára nem jó, ha sokféle köretet
eszünk. Nem szabad sokat enni belőle. Vacsorára semmiképp nem jók a halak, szárnyasok, mert zsírosak, és
nehéz ételek. Aztán este szintén nem szerencsés olyan növényféléket fogyasztani, mint a jamaimo, a répa, a kínai
kel, a különféle gumók, mint például a nyílfű289 stb. ezek mind könnyen megrekednek, ami miatt a csi áramlása
is akadozni kezd, ezért este ne fogyasszunk sokat ezekből. A lehető legjobb, ha ilyet nem is eszünk ilyenkor.

Savanyú szagú rizst, régi halat, szétmálló, rossz színű, büdös húst, már régen főzött ételt nem szabad
fogyasztani. Különösen nem ajánlatosak a reggelin és vacsorán kívüli étkezések. Továbbá, nem szabad az el nem
készült csíraféléket, vagy a túlérett, vagy romlott ételeket megenni. A Lún yŭban le van írva, hogy ezeket a
bölcsemberek is kerülik. A bölcsember tiszteli testét, ez az egészségnevelés lényege. Mint szabályt, be kell
tartani. Még azt is mondják, hogy ha sok húst is eszünk, a rizs erejét semmi sem képes legyőzni. De
mindenesetre kerüljük a sok húsfogyasztást. Az étel alapja a rizs. Nem szabad semmiből sem többet fogyasztani
a rizsnél.

Ha étkezés során nem eszünk elegendő rizst, akkor nem tudjuk csillapítani éhségünket. A levesfélék
azért vannak, hogy a rizst fellágyítsák, ha húst nem eszünk, attól még nem szenvedünk hiányban.
Kismennyiségben fogyasztva gondoskodjunk íly módon a csiről. A zöldfélék segítik a gabonafélék és húsfélék
mellett az emésztést. Ezek mind azok az alapigazságok, melyek szerint kéne táplálkozni. Ennek ellenére semmit
nem szabad túlzásba vinni.

Az emberi test az életkedv alapja. A gabona gondozásával az életerő is folyton-folyvást fejlődik. A
gabonával és hússal támogatjuk életerőnket. Nem szabad a gabona és a hús túlzásbavitelével károsítani az
erőnket. Ha életerőnk győzedelmeskedik ezek felett, életünk hosszú lesz, de ha veszít, életünk megrövidül. A
régi bölcsek is úgy tartják, hogy a gabona és hús felett győzedelmeskedni kell. Azt is mondják, hogy nem
szabad, hogy a hús a gabona felett arasson győzelmet.
289

慈姑; japán olvasata „kuvai”; nyílfű. Lat. Sagittaria sagittifolia. (DJR 2006)
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Azok az emberek, akik gyengék, de különösen az idősek, könnyen elronthatják gyomrukat. Különösen
óvakodni kell akkor, amikor valami finomsággal találkozik az ember. Nem szabad a mértéket túllépni. Akinek
gyenge az akarata, az nehezen képes vágyain uralkodni. Meg kell erősítenünk lelkünket, és el kell tudni nyomni
vágyainkat.

Amikor barátainkkal étkezünk, könnyen túl tudjuk lépni a mértéket, ha különös finomsággal kerülünk
szembe. A túlzott jóllakottság minden baj forrása. Pontosan úgy, ahogy mondják „a virágot félig kinyilt
állapotban, a szakét cseppjében élvezzük”. Vidám hangulatban sem szabad megfeledkezni az intelmekről. Ha
vágyainkat követjük, bajunk lesz belőle. A vidámság határvonala a szomorúság alapja.

Minden olyat leírtam, amely hosszantartó nyavalyát okozhat, ezeket semmiképp nem szabad
fogyasztani. Ezek a betegségek igen hosszú ideig is elnyúlhatnak. Sok olyan van, amelyek nagyon gyorsan bajt
okoznak. Olyan is van, mely sok idő elmúltával jelentkezik. Pontosan azután nem szabad enni, amikor úgy
érezzük, hogy már nem lehet semmi bajunk.

Amikor egy ételtől megbetegszünk, azt semmiképp ne együnk. Vagy csökkentsük le a mennyiséget a
felére, vagy kétharmadával. Ha ilyenkor rosszul érezzük magunkat, vegyünk meleg fürdőt. Halakat,
szárnyasokat, vagy azok sós szárított változatait, nyers zöldségeket, zsíros, ragacsos, kemény ételeket, ragacsos
gombócokat, nyers édességféléket stb. semmiképp ne fogyasszunk.

Amíg nem emésztettük meg a reggelit, addig nem szabad ebédelni. Teaédességeket sem szabad ilyenkor
enni. Ha az ebédet nem emésztettük meg, akkor nem szabad vacsorázni. Ha az előző nap este elfogyasztott ételt
nem dolgozta fel gyomrunk, akkor ne reggelizzünk. Vagy csak feleannyit, mellőzzük a szakét és a húsokat.
Mindenesetre, ha gyomorbetegségből lábadozunk éppen, akkor a legjobb, ha nem eszünk semmit. Ha mellőzzük
az evést, akkor orvosságok nélkül is könnyen kigyógyulhatunk a gyomorbajból. Aki nem ismeri az
egészségnevelés helyes útját, különösen, ha a háziasszonyként nincs ezzel tisztában, és eleve már
gyomorbántalmakban szenvedőnek kínál ételt, azzal súlyosbítja a betegséget. Különösen nagy kárt okoz a
ragacsos rizs. Nem szabad felelőtlenül kínálgatni. A betegség állapotától függően, különösen azoknak érdemes
mellőzni az evést egy-két napig, akik valamilyen gyomorbetegségben szenvednek, mivel attól nem lesz semmi
bajuk. Ezt azért célszerű így betartani, mert ha megrekednek a káros anyagok, akkor a has felpuffad.

Nem szabad olyan ételt fogyasztani, amelyet túlfőztünk, és elvesztette kellemes illatát, illetve olyat sem,
amelyet még nem főztünk meg eléggé. Ha halat alaposan meg kell főzni. Ha túlfőzzük, akkor elveszíti illatát,
íztelenné válik, és ezzel elrontjuk. Megvan ennek is a mértéke. Ha a halat hosszabb ideig gőzöljük, akkor sem
veszít illatából. Ha a halhoz sok vizet adunk, azzal rontunk az ízén. Ez le van írva Lĭ Lìwēng Xián qíng Yù jì
című írásában is.

Régen a bölcsemberek „aesio” nélkül semmit sem fogyasztottak. Ez is az egészségneveléshez tartozik.

133

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
Ez nem ugyanaz, mint a hisio 290, hanem ez egyféle fűszer. Ha itt példával akarunk szolgálni, akkor idetartozik a
só, a szaké, szójaszósz, ecet, tade291, gyömbér, vaszabi, bors, paprika, japán bors stb. Ezek mind remek fűszerek.
Ha ezeket adjuk az ételhez, akkor az ételben lévő káros anyagokat is kordában tudjuk tartani. Azonban ne csak
azért legyen a szemünk előtt, mert ettől egyre jobb lesz az étel íze.

Az evés utáni vágy általában reggel és este jelentkezik, de ennek ellenére sokszor még a szegény
emberek is tévedésbe esnek. Mondanom se kell, hogy a nemesek esetében még több a finom kísértés, amivel
könnyen elronthatják a gyomrukat. Különösen, oda kell figyelniük erre. Középkorúaknak egyre fogy az
életerejük, a férfiak és nők nemi vágya is egyre csökken, de az evés utáni vágy megmarad. Az idősek gyomra
már gyengébb, ezért könnyebben el tudják rontani. Sokszor az étel miatt betegednek meg, és halnak meg.
Nagyon oda kell figyelniük.

Sokféle ételt jó, ha frissen fogyasztunk, mert ezek tele vannak életerővel. Azonban a régi, büdös, furcsa
színű és ízű ételeket kerüljük, mert azokban a csi megrekedt, így bennünk is könnyen elakad. Ezeket nem szabad
enni!

A finomságok, amiket kedvelünk mind olyanok, amelyeket gyomrunk is szeret, testünket erősítheti. Lĭ
Lìwēng szerint is, “amit kedvelünk, az orvosságként is szolgál”. Ez a legnagyobb igazság. Azonban ha
túlzásokba esünk, akkor biztosan kárt okozunk, és még annál is rosszabb lesz, mintha valami általunk nem
kedvelt ételt ettünk volna. Akkor járunk a legjobban, ha kedvencünkből keveset fogyasztunk.

Legyen az étel friss, ínycsiklandozó illatú, omlós, ízletes, jó állagú, erre az öt szempontra törekedve
étkezzünk. Ezzel biztosan csak jól járhatunk, nem lesz bajunk. Ezekkel ellentétes állagú ételeket kerüljük. Ezek a
kínai írásokban is le vannak írva.

Beteg és gyenge emberek, általában halakat és szárnyasokat finoman elkészítve kevés mennyiségben
fogyasszanak. A cān qí 292több mint egy kiegészítő orvosság. A legjobb, ha a jó állagú, friss halakat alaposan
megfőzzük, megsüssük. A legjobb, ha egy-két napig hagyjuk sóban állni, de ha tovább hagyjuk, akkor rossz
ízűek lesznek, és aztán könnyen megrekednek a testen belül. A nyers halat forgassuk meg miszoban, és grillezve
fogyasszuk. Nyári hónapokban ne tároljuk hosszabb ideig.

290

ひしお; japán olvasata „hisio”; szójababból, és búzából készült ételízesítő, amely ma már a szójaszósz és a

miszo alapját képezi. (KJE 1998)
291

蓼; japán olvasata „tade”; amely olyan erős, csípős fűszer, melyet szasimi-szószban használtak. (KJE 1998)

A magyar elnevezése „Borsos keserűfű” (lat. Persicaria hydropiper). (Magyar Nyelvőr – 127. évfolyam 1.
szám, 2003. január–március, 47)
292

参芪 ; japán olvasata „dzsingi”, pinyin olvasata cān qí.. Kínai gyógy-gyökérféle: atracylodes japonica.

(http://www.baike.com/wiki/参芪 Elérés dátuma 2013.03.15.)
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A gyomorgyenge embereknek tanácsos a halat grillezve enni. Főzésnél jobb. A kishalakat érdemes
főzve fogyasztani. A nagyobb halakat grillezve, vagy szakéval együtt sütve egy kis gyömbér vagy vaszabi
hozzáadásával, és egy pici lével ajánlatos fogyasztani, ha így esszük, biztosan nem lesz bajunk.

A nagy halakat nehezebb megemészteni, mert több bennük a zsír, mint a kis halakban. Akiknek rossz a
gyomra, nem szabad sokat enni belőle. Vékonyra szeletelve fogyasztva nem okoz gondot. A ponty, kárász
nagyszeletekben, vagy egészben megfőzve csit megrekesztik, ezért ezeket vékonyra kell szeletelni. A
fehérretket, répát, sütőtököt, kínai kelt sem ajánlatos vastag szeletekben, hanem vékonyra szelve érdemes
megfőzni.

Ha a friss halakat jól ízesítve fogyasztjuk, akkor könnyen meg tudjuk emészteni, mert még friss benne
az életerő. A túlfőzött, vagy túlságosan zsíros hús, vagy túl sokáig besózott hús semmiképp nem jó, mert elvész
bennük az erő, és a yīn lesz túlsúlyban. Könnyen megrekeszt. Ezeket nem ismerve, nem szabad azt hinni, hogy a
friss halnál, jobb a sózott.

Nem szabad a nagyon halszagú, és zsíros halakat fogyasztani. Halak belsőségeiben is sok a zsír. Ilyet
nem szabad ennünk. Könnyen elronthatjuk gyomrunkat túl sóssal, erőssel, mert azt nehezebb emészteni, és az
savat csinál.

A szasimi és a namaszu293esetében, az ízlés egyénenként eltérő lehet, ezért erre is gondolnunk kell.
Érdemes kerülni, az ecet túlzott használatát. Akiknek gyomra gyenge, az melegítve fogyassza. Ami a
szusit 294 illeti, az idős emberek ne egyék, mivel nehezen emészthető. Különösen kerülendő a félkész, vagy
túlfőzött étel, amely már több napig áll. A garnélarákból készült szusi akár mérgező is lehet. Az angolnás szusi
nehezen emészthető. Ezek mind kerülendők. A legtöbb szárnyas és hal vastagabb bőre rengeteg zsírt tartalmaz.
Ezeket nem szabad fogyasztani, mert nehezen emészthetők.

A különféle vadhúsok nem túl jók a japán emberek számára, ugyanis gyomruk gyenge, érzékeny. Nem
célszerű nagyobb mennyiséget fogyasztani ezekből. Polipot, tintahalat is nagy mennyiségben kerüljük, mivel
szintén nehezen bonthatók le. A tyúk és a libatojás sem jó egyben megfőzve, mert a csi megreked. Általában
lágy tojás formában elkészítve ajánlatos fogyasztani. Általában a csi akkor akad el, amikor a húsokat,
zöldségeket nagyobb darabokra vágva, vagy egészben készítik el.

A friss halat vékonyan szórjuk meg sóval, hagyjuk a napon pár napig aszalódni, majd picit grillezzük
meg. Úgy fogyasszuk, hogy vágjuk vékony szeletekre, és mártogassuk szakéba. Ez nem káros a gyomornak.
Azonban hosszabb ideig fogyasztva könnyen megrekedhet a gyomorban.

293

鱠; japán olvasata „namaszu”; (1) A halak, kagylók, tengeri herkentyűk nyers húsát vékony szeletekre szelik,

és ecetben áztatva készítik el. (2) A jégcsap retek és sárgarépa ecetesen elkészített változata. (KJE 1998)
294

鮓 Szusi; „rizs közt hús” tartósítási eljárás. (KJE 1998)
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A miszo segíti a gyomor működését. Viszont a tamari 295 és a szójaszósz jóval erősebb ízesítők.
Hasmenéssel, hányással küszködőknek nem tesz jót. Ne is fogyasszanak sok szakét. Nem tesz jót a gyomruknak.
Viszont azok, akik gyomorgörcsben szenvednek, csak keveset egyenek. Kerüljék a sűrű ecet296 fogyasztását.
A gyomorgyenge emberek kerüljék a nyers zöldségeket, azok szárított főtt változatát
fogyaszthatják. Téli hónapokban kínai retket 297 szeljük vékonyra, és ha még nyers, napon szárítsuk ki.
lótuszgyökér298, bojtorjángyökér 299, hegyi jamgyökér 300, szívlevelű arália 301, ezeket szeljük vékony szeletekre,
és szárítsuk ki. siitake-gomba302, sóro303, ivatake304, ezeket is érdemes kiszárítani. A siitake sóban áztatva is jó.
júgaot 305 is szeleteljük és hagyjuk egy éjszakán át sóban áztatva, majd így hagyjuk száradni. A hosszanti
irányban, vékonyra szelt szárított tök306 is jó. A siroimo 307 szárát leforrázzuk és napon szárítjuk. Ezeket mind
fogyaszthatják a gyomorgyenge emberek. A kuko 308 , ukogi 309 , hiju 310 , kiku 311 , gagaimo 312 , hirugao 313 stb.

295

溜り; japán olvasata „tamari”; miszo tetején megmaradt folyadék, a szójaszósz egy fajtája. (KJE 1998)

296

釅醋; Eredeti szövegben „genszo”, melynek jelentése sűrű rizsecet. (ITÓ 2002: 104)

297

蘿蔔; japán olvasata „rafuku”. Kínai retek; lat. Raphanus sativus. (DJR 2006)

298

蓮根; japán olvasata „renkon”. Lótuszgyökér. A lótuszgyökér, a fehér vízililiom gyöktörzse. (KJE 1998) Lat.

Nelumbo nucifera. Fogyasztása a koleszterincsökkentő hatása miatt érelmeszesedés és magas vérnyomás ellen
javasolt. (JOSIDA 2009:191)
299

牛蒡; japán olvasata „gobó”. Bojtorjángyökér. Lat. Arctium lappa L.

1 méterre is megnövő, egyik legnépszerűbb zöldségféle salátákban és főtt zöldséges ételekben. (KJE 1998)
300

薯蕷; japán olvasata „jamaimo”; hegyi jamgyökér, vagy jamszgyökér. Lat. Dioscorea japonica.

(http://www.kislexikon.hu/dioscorea.html Elérés dátuma: 2013. 03.15.)
301

うどの根; japán olvasata „udo no ne”. Szívlevelű arália.

Lat. Aralia cordata. (JOSIDA 2009:31)
302

椎蕈; shiitake gomba, Lat. Lentinus edodes. Osteoporosis, magas koleszterinszint, rákos megbetegedések,

elhízás ellen javasolt. (JOSIDA 2009:140)
303

松 露 ; japán olvasata „sóro”, Lat. Rhizopogon rubescens, piruló istrángos-álpöfeteg. Japán gomba,

fenyőerdőben nő, nincsen különálló tönkje. (KJE 1998)
304

石茸; japán olvasata „ivatake”, Lat. Umbilicaria esculenta. Sziklák tövében növő, lapos levél formájú gomba.

(KJE 1998)
305

壷廬; vagy 夕顔 lopótök; japán olvasata „júgao”. Lat. Lagenaria siceraria. (KJE 1998)

306

Eredeti szövegben 瓠畜; 干瓢 japán olvasata „kanpjó”. Szeletelt szárított tök. (KJE 1998)

307

白芋; japán olvasata „haszuimo”; óriástáró, lat. Alocasia macrorrhizos. (DJR 2006)

308

枸杞; japán olvasata „kuko”. Kínai ördögcérna, Lat. Lycium chinense. (KJE 1998)

309

五加; japán olvasata „ukogi”. Lat. Araliaceae; borostyánfélék. (KJE 1998)

310

ひゆ; japán olvasata „hiju”. Kövér porcsin, Lat. Portulaca oleracea. (KJE 1998)

311

菊; japán olvasata „kiku”. Krizantém, Lat. Chrysanthemum. (KJE 1998)

136

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
esetében, a fiatal leveleket csípjük le, főzzük meg, szárítsuk ki, majd ebből készítsük levest, vagy adjuk
miszohoz. A kiku virágát nyersen szárítsuk ki. Ez a gyenge embereknek jót tesz. Az idősebb levelek kemények.
A vadan314 a szervezetet kihűti. Ezért az idősek és a gyenge emberek számára nem ajánlott. Ha túl sok konbut
fogyasztunk, a csi megreked.
Ami az ételek ízét illeti, ha valami nem ízlik nekünk, az nem szolgálja az egészségünk táplálását.
Ellentétben, inkább kárt okoz. Például, ha a magunknak nehezen elkészített étel nem felel meg ízlésünknek, kárt
okozhat, ezért ne együk meg. Továbbá, még ha ízlik is, de még az előző ételt nem emésztettük meg, és nincs
étvágyunk, akkor se együk meg. Nem jó, ha azért esszük meg a nekünk elkészített ételt, mert úgy gondoljuk,
hogy kellemetlen meghagyni. Ha külön megkérjük a szolgákat, hogy egyék meg helyettünk, az nekünk jó érzés.
Ha meghívnak minket vacsorára, akkor ne együnk olyat, amihez nincs kedvünk. Továbbá, bármennyire is ízlik
valami, nem szabad sokat enni belőle.
Általában nem kell hosszú ideig sanyargatni magunkat az önmegtartóztatással. Az étkezések között kell
csak egy kis ideig visszafogni vágyainkat. Továbbá a nagy mennyiséget is kerülni kell. A rizsből 2-3 falatnyit, a
köretekből csak kicsit együnk, ha ellen tudunk állni a legkisebb vágyunknak is, és nem eszünk annyit, nem lesz
bajunk. Ugyanez vonatkozik a szaké ivásra is. Azok is, akik sokat isznak, ha nem viszik túlzásba, akkor nem lesz
bajuk.
Ha valaki szereti a gyomrát, tudja, hogy mit kell kerülnie, csak azt eszi, amit szeret, és nem fogyaszt
olyat, amit nem kedvel. Vajon milyenek lehetnek a kedvelt ételek? Ezek a meleg, puha, jól elkészített, nem
nyúlós, könnyű, nem túl fűszeres, főtt, frissen elkészült, finom illatú, jó összetételű, megfelelő ízesítésű ételek,
melyek az emésztőrendszert segítik, ezeket érdemes fogyasztanunk.
A gyomorgyenge embereknek a nyers, kemény, nyúlós, nem tiszta, büdös, félig nyers, túlfőzött, régen
elkészített, félkész, régi, ízét veszített, nem megfelelő ízesítésű, zsíros, erősen fűszeres ételek egyáltalán nem
tesznek jót az emésztésnek. Ezek fogyasztása káros lehet, ezért kerüljük őket.
Ha túlzásba visszük a szaké fogyasztását, vagy nem megfelelő időben isszuk, továbbá, ha nyers, hideg,
és rossz állagú, betegséget okozó ételt eszünk, akkor hányást, hasmenést okoz, mely során a csi meggyengül. Ha
ezt huzamosabb ideig folytatjuk, akkor legyengülünk, és életünk lerövidül. Oda kell figyelnünk erre.
A sós, az ecetes és az erős ételekből nem tanácsos nagy mennyiséget fogyasztani. Ha ebből a háromféle
ízből túl sokat veszünk magunkhoz, megszomjazunk, sokat iszunk, amely ekcémát okozhat, és emésztésünk is

312

蘿摩; japán olvasata „gagaimo”. Kínai verziója 萝藦 (luó mó). Lat. Metaplexis japonica. (KJE 1998)

313

鼓子花; japán olvasata „hirugao” (másképpen: 昼顔). Japán szulák. Lat. Calystegia japonica. (KJE 1998)

314

海菜; japán olvasata „vadan”. Lat. Crepidiastrum platyphyllum. Japán Honsú-szigetén Kantó és Tókai

prefektúra területén, valamint az Izu-szigetcsoporton őshonos növény. (KJE 1998)
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romlik. Nem vihetjük túlzásba a víz, tea, szuimono-félék315fogyasztását. Ha az előbbiekben említett háromféle íz
fogyasztásával szomjasak leszünk, áztassunk nyílgyökeret 316, vagy szőrvirág 317 gyökerét forró vízbe és igyuk
meg. Nem szabad túl sok vizet sem inni. A nyílgyökér áztatta víz sűrű, ragacsos állagú, amelyből ha túl sokat
fogyasztunk, megrekeszti a csit.
Evés és szaké ivás után, ha telítettnek érezzük magunkat, szegezzük tekintetünket felfelé, és a megivott
szakéban lévő csit így próbáljuk kiböfögni. Két kezünkkel simítsuk végig a derék, majd a has és a gyomor
tájékunkat, ezzel segítsük az elfogyasztott ételben lévő csi keringését.
A fiataloknak érdemes étkezést követően íjászattal, dárdázással, kardgyakorlatokkal foglalkozni,
testmozgást végezni, sétálni. A túlzott, megerőltető mozgást kerüljék. Az időseknek is érdemes, a fizikai
állapotnak megfelelő, kisebb mozgást végezni. Nem szabad osimazukiban318 elpilledni, és egy ideig ücsörögni,
mivel ezzel a vérkeringés megreked, emésztésünk lelassul.
A gyenge gyomrúak és az idősek kerüljék a mocsi, dango, men-féléket, és a kemény, kihűlt ételeket,
mivel nehezen emészthetők. A kasiból319 és namagasiból320 mértékkel fogyasszunk, mivel esetenként árthatnak.
Különösen vacsora után kerülendők.
Régiek szerint, a hideg hónapokban reggelenként érdemes megfelelő összetételű gyógyszakét
kismennyiségben fogyasztani, viszont ezzel hagyjunk fel, miután beköszönt a tavasz. De van, akinek akkor is jó.
Nem szabad sócsú321 alapú gyógyitalt fogyasztani.
Ha egy szelet húst eszünk, vagy egy gyümölcsöt, annak pont ugyanolyan olyan íze lesz, mintha húsból
tíz szeletet, vagy a gyümölcsből százat fogyasztanánk. Ha túl sokat eszünk ezekből, akkor elrontjuk gyomrunkat,
ha kevesebbet eszünk, abból megismerjük az ízeket és nem teszünk kárt gyomrunkban.
Tiszta és jó ízű vizet igyunk. Ha nem tiszta, íze sem, ne használjuk. A víz íze tájanként eltérhet, mint
ahogy az emberek veleszületett tulajdonságaik is eltérnek, így ennek megfelelően kell a vizet is megválasztani.
Nem szabad olyan vizet inni, amiben rossz állagú víz keveredett. A gyógyitalokhoz és teákhoz használandó vizet
jól meg kell választani.

315

吸い物 ; japán olvasata „szuimono”. Levesfélék. (KJE 1998)

316

葛; japán olvasata „kuzu”; nyílgyökér. Lat. Maranta. (KJE 1998)

317

天花粉; japán olvasata „tenkafu”. Szőrvirág, kínai elnevezése Tiānhuā Fĕn. Lat. Trichosanthes. (KJE 1998)

318

几; japán olvasata „osimazuki”, másnéven „kjószoku” a (KJE 1998) szerint, egyfajta ülőalkalmatosság.

319

菓子 japán olvasata „kasi”; japán édesség. (KJE 1998)

320

生菓子; japán olvasata „namagasi”. Magas nedvesség tartalmú japán édesség, melyhez főleg vörös édesbab-

féléket használnak. (KJE 1998)
321

焼酒; japán olvasata „sócsú”; eredetileg japán égetett szesz. (KJE 1998)
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A friss esővíz megfelelő állagú, nincs benne méreg. Fogjuk fel edénybe, melyet gyógyitalok és teák
készítésére használhatunk. A hó a leges legjobb. Az ereszben felgyülemlett víz nagyon mérgező, ezt nem szabad
meginni. Olyat sem szabad meginni, amibe az ilyen felgyülemlett víz beleszivárgott. Nem szabad, hogy a kút
mellett összegyűlt koszos víz legyen, igyekezzünk elkerülni, hogy az ilyen víz beszivárogjon a kút vízébe.
A forró italokat lehűtve, számunkra megfelelő hőfokon fogyasszuk. Félig felforrt víztől
felpuffadhatunk.
Ha kevesebbet eszünk, a gyomrunk részben üres marad, könnyebben áramlik az életerő, jobb lesz az
emésztés, így amit elfogyasztottunk, sokkal jobban használ egészségünknek. Ezáltal kevésbé leszünk betegek, és
szervezetünk is megerősödik. Ha sokat eszünk és gyomrunk megtelik, akkor elzáródik az életerő áramlási útja,
nem marad üres rész a gyomrunkban, és leáll az emésztés. Ezzel az elfogyasztott étel és ital nem táplálja
szervezetünket, megakadályozza az életerő áramlását, amely megbetegedéshez vezet. Ha ez súlyosbodik, akkor
elvesztjük eszméletünket, és meghalunk. Ez azért van, mert túlzásba visszük az evést, mely által a csi megreked,
és nem tud tovább keringeni. Ennek végül az lesz a következménye lesz, hogy evés közben rosszul leszünk, vagy
esetleg meghalunk. Általában, azok rövid életűek, akik sokat esznek és isznak. Ezért minél hamarabb fel kell
hagyniuk ezzel a szokással. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az idősek emésztőrendszere gyenge, ezért ők
könnyebben elrontják gyomrukat. Ne egyenek és igyanak sokat. Ettől óvakodni kell.
Általában, akik hirtelen életüket vesztik étkezést követően, azok nagy részénél azért van, mert túlzásba
viszik az evést és ivást, vágyaikat így módon elégítik ki, és a csi megreked. Ilyenkor legelőször adjunk sót
gyömbérhez, ezt főzzük meg, igyunk belőle sokat, és hányjuk ki minél többször. Ezzel az emésztés beindul,
szedhetünk mellé csit serkentő orvosságot. Akkor sem szabad keleti ámbrafát 322 , vagy enreitan 323 nevű
gyógyszert adni, amikor a rosszullétet agyvérzésnek gondoljuk, mivel kárt okozhat. Még akkor sem, ha kis
mennyiségről is van szó. Különösen a nyúlós rizskását kerüljük. A csi ilyenkor elakadhat, mely halálhoz
vezethet. Egy-két napig érdemes koplalni. Ez a betegség a gyomorrontás. Átlagemberek közül ezt sokan
agyvérzésnek hiszik, ezért nem kezelik ki megfelelően.
Amikor éhesek, vagy szomjasak vagyunk, és ha ilyenkor egyszerre sokat eszünk, vagy iszunk,
gyomrunk gyorsan megtelik, mellyel elrontjuk, és károsodik egészségünk. Legyünk résen, amikor éhesek, vagy
szomjasak vagyunk. Ha úgy eszünk, hogy még nem emésztettük meg az előzőleg elfogyasztott ételt és italt,
emésztésünk lelassul, és kárt szenved. Csak akkor együnk, amikor már jól megemésztettük az ételt, és már van
étvágyunk. Ha így teszünk, akkor az étel és ital táplálni fogja szervezetünket.
Az idősek és gyerekek meleg ételeket és italokat fogyaszthatnak évszakoktól függetlenül. Különösen a
nyári hónapokban, amikor a szervezetben yīn van. Fiatal, életük teljében lévők is fogyasszanak meleg ételeket.

322

蘇合香; japán olvasata „szogókó”. Keleti ámbrafa, lat. Liquidambar orientalis. (KJE 1998)

323

延齢丹; japán olvasata „enreitan”. Edo-korban Manasze Dószan 曲直瀬道三 és Manasze Genszaku 曲直瀬

玄朔 által kifejlesztett étrendkiegészítő formula. (KJE 1998)
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Nyers és kihűlt ételeket ne fogyasszanak. Ettől az emésztés könnyen megrekedhet, melynek hasmenés és hányás
lesz a következménye. Ne igyunk sok hideg vizet.
Ha a nyári hónapokban sok tököt, nyers zöldséget, hideg men-féléket fogyasztunk, és sok hideg vizet
iszunk, ősszel mindenképp hasmenéssel járó akut lázas betegségben 324 szenvedünk majd. A betegségek ok nélkül
nem jelentkeznek. Már előre óvakodni kell ezektől.
Étkezés után érdemes teavízzel néhányszor öblögetni. A száj kitisztul, és a fogak közé szorult
maradékok is távoznak. Nem ajánlatos fogpiszkálót használni a maradékok eltávolítására. Este meleg sós teával
öblögessünk. A fogak egészségek lesznek. Öblögetésre száj belsejének megfelelő hőmérsékletű teavizet
használjunk. Ez Dōng Pō325 elmélete.
Ha az emberek szülőfalujukon kívülre kerülnek, a víz és a föld más lesz, ehhez nem tudnak
hozzászokni, és és megbetegednek. Először is, ha tófut esznek, emésztésük könnyen rendbe jön. Ezt Lĭ Găo326
Shíwù Bĕncăo 327 írásában olvashatjuk.
Qiān Jīn Fāngban az áll, hogy a hegyen élők kevés húst esznek, nem is betegednek meg, és életük is
hosszú, viszont akik a tengerparton élnek, azok több halat fogyasztanak, gyakrabban betegeskednek és életük is
rövidebb.
Ha korán reggel kajut 328 melegen, még lágy állagában fogyasztunk, azzal gyomrunkat tápláljuk,
testünket felmelegítjük, beindul a nyáltermelésünk. Ez a téli hónapokban a lehetőleg jobb. Ez Zhāng lái elmélete.
A sóga 329 , kosó 330 , szansó 331 , tade, siszó 332 , namadaikon, hitomodzsi stb. segítik az ételek illatát
előhívni, a rossz szagokat, a halakban lévő mérgeket elnyomják, mivel az ételben lévő csit keringtetik, ezért

324

瘧痢; japán olvasata „gjakuri”. „Magas láz és akut hasmenés”. A malária csoportjába tartozó magas lázzal

járó hasmenéses megbetegedés. (Nihonkokugodaidzsiten 2000)
325

蘇東坡, vagy 東坡; Sū Dōng pō vagy Dōng Pō. Híres kínai költő, aki a Sòng dinasztia idején élt. (DJR 2006)

326

李时珍; Lĭ Shízhēn (1518 – 1593) Az egyik legjelentősebb kínai farmakobotanikus, gyógyszerész, az egyik

leghíresebb gyűjteménye a Bĕncăo Gāngmù 本草綱目 (1578). (KJE 1998)
327

食物本草; Shíwù Bĕncăo; Lĭ Găo 李杲 (1180-1251) írása. (http://www.a-hospital.com/w/食物本草 Elérés

dátuma: 2013.03.15.)
328

粥; japán olvasata „kaju”. Rizskása. (KJE 1998)

329

生薑; japán olvasata „sóga”. Közönséges gyömbér. Lat. Zingiber officinale. (KJE 1998)

330

胡椒; japán olvasata „kosó”. Általános jelentése bors. (KJE 1998)

331

山椒; japán olvasata „szansó”. Japán bors. Lat. Zanthoxylum piperitum. (KJE 1998)

332

紫蘇; japán olvasata „siszo”. Lat. Perilla frutescens. Kínai bazsalikom. Ételízesítőként és gyógyszerként,

valamint az umebosi színezőanyagaként is alkalmazzák. (KJE 1998)
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ajánlatos az ételekhez hozzáadni, és ezzel kiiktatni a mérgeket. Sokat azonban nem szabad fogyasztani. Ha túl
sok erőset eszünk, a csi megcsappan, és feltódul a fejbe, a vér kiszárad.
Akárhányszor, amikor reggel és este eszünk, legelőször csak egy-tál levesfélét fogyasszunk, ne együnk
mellé semmit, hogy érezzük a rizs ízét. Utána ehetünk mellé mást is, így táplálhatjuk a csit. Ha viszont már a
legelején mást is eszünk, akkor biztosan nem fogjuk érezni a rizs igazi ízét. Ha csak később eszünk mást, de csak
keveset, akkor könnyebb az emésztés. Ezek mind a testet táplálják, és spórolás szempontjából is jó. Ne együnk
halat, szárnyast és zöldségeket nagymennyiségben, hogy a rizs ízét ne nyomjuk el ezzel. Ha sok zöldséget és
húst eszünk, azok elveszik a rizs ízét. A szegények kevés húst és zöldséget esznek, főleg levest és rizst
fogyasztanak ezzel a rizs ízét is jobban ismerik, és az emésztésük is jobb, nem károsítja semmi.
Amikor lefekszünk aludni, az emésztésünk nehézkessé válik, és nyák halmozódik fel, ilyenkor érdemes
olyan gyógyszert alkalmazni, amely segít a nyák feloldásában. Ha lefekszünk aludni, könnyen felgyülemlik a
nyák a nyelőcsőben, ezért arra nagyon oda kell figyelni.
Amikor rövidebbek a nappalok, napközben nem ajánlatos ebédelni, de amikor hosszabbak, akkor sem
érdemes ebédkor sokat enni.
Kisebb mennyiséget fogyasszunk vacsorára, mint reggelire. Zöldségből és húsból is kevesebbet együnk.
Minden főtt ételt, puhán, jól elkészítve fogyasszunk. Nem szabad kemény, félkész, túlfőtt, ízét vesztett,
ízetlen ételt fogyasztani.
Ha otthon tartózkodunk, könnyebb a mértéket betartani, míg ha másoknál vendégeskedünk, nem
figyelünk az étel előkészítésére és elkészítésére. Nem szabad túl sok köretet enni. Ha vendégek vagyunk valahol,
különösen figyeljünk az étkezésre.
Étkezés után ne végezzünk megterhelő mozgást. Nem ajánlatos azonnal útra kelni. Továbbá, lóra
pattanni, felmászni magasra, nagy emelkedőre felkapaszkodni sem szabad.
Jódzsókun, vége a harmadik fejezetnek

Negyedik fejezet: „Étkezés” II.
Dōng Pō szerint, a reggeli és esti étkezéseink mennyisége egy tál fogásnál ne legyen több. Ha
vendégről van szó, akkor ezt osszuk három részre. Ezt a mennyiséget csökkenteni lehet, viszont megnövelni nem
szabad. Ha minket hívnak vendégségbe, akkor is tegyünk ugyanígy. Elsősorban aki az adagját csökkenti,
szerencséjét növeli. Másodsorban, aki gyomrát kíméli, erejét táplálja. Harmadrészt, ki a pazarlástól óvakodik,
vagyonát táplálja. Dōng Pō módszerét a takarékoskodás és egészségnevelés érdekében kell betartanunk.
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Táplálkozzunk rendszeresen. Ezen felül helyezzünk miszolevest, sóval tartósított húsokat és savanyított
zöldeket egy tálkával is étkünk mellé. Még a nemeseknek is elég csak egy tál levesféle. Vendégségben általában
kétfélével számolnak, azért ha ebből az alaplé esetleg nem nyer tetszést, akkor legyen még egy, amit fel lehet
ajánlani. De általában erre nincs szükség. Gāo shì láng 333 nevű ember nem evett egyszerre kétfélét, vagyis
levesfélét és húst egyszerre, hanem reggel és este csak egyfélét fogyasztott. Esténként csak ropogós, duzzadó
lopótököt fogyasztott. Retket és tököt említ. Egy Fàn Zhōng Xuān 334 nevű ember gazdag volt, mégsem evett
húst hússal. Ebből a kétféle takarékoskodó és egészségtápláló módszerből kell választanunk.

A fenyőgomba, szójabab és bambuszcsíra íze semmi máshoz nem fogható, így egyszerre csak egy fajtát
szabad megfőzni. Ha kettőt összepárolunk ezekből, akkor rossz ízt kapunk. Az áll Li Liweng 335 a Xiánqíng ŏujì
336

művében, hogy ha valaminek rossz az íze, akkor az, gyomrunknak és beleinknek nem lesz ínyére, és nem

válik táplálékunkká.

Ha a frissen elkészített mocsi-gombócot nem főzzük vagy pirítjuk meg rendesen, nehéz lesz
megemészteni. Párolás helyett, ha főzzük, még lágyabb lesz, és megkönnyíti az emésztést. A mocsi napokkal
később, megsütve még jobb.

Ha reggelink bőséges volt, vacsorázzunk szolidan. Ha vacsoránk gazdag volt, reggelink legyen könnyű.

Sok friss, yángban dús ételt fogyasszunk. Nincs bennük méreganyag. Olyan ételeket ne fogyasszuk,
melyekben sok yīn gyülemlett fel a hosszú idők alatt, mivel ártalmasak. Pont úgy, mint az aromáját vesztett,
túlfőzött ételek.

Minden étel, melyben a yīn felgyülemlik, mérgező, nem szabad fogyasztani. Xiāngdăngban leírtak
szerint, minden olyan ételt kerülnek a bölcsek, amelyekben megcsappant a yáng, és több a jin. Mint akár csak a
kagyló húsa, melyet sokáig érintetlenül hagynak, az idő múlásával megadja magát a Yīn erejének, és íze
megváltozik. Halak és madarak húsa, idők múltán, vagy ha sokáig tartósítják sóban, akkor színük, szaguk
333

高侍郎; Eredeti japán szövegben Kódzsiró, de kínaiul Gāo shì láng (1621-1696). Kínai admirális a Míng- és

Qīng dinasztia idején, az általa irányított hadsereg 1683-ban meghódította Tajvant.
(http://www.baike.com/wiki/施琅(1621-1696) Elérés dátuma: 2013. 03.15.)
334

范忠宣; Fàn Zhōng Xuān eredetileg Fàn Chún rén 范纯仁 (1027-1101), Északi-Sòng minisztere, aki csak

később kapta a Fàn Zhōng Xuān nevet. A „közember miniszterelnöknek” 布衣宰相 is nevezték. Legjelentősebb
írása a Fàn Zhōng Xuān Gōng Jí 范忠宣公集. (http://baike.baidu.com/view/222186.htm Elérés dátuma: 2013.
03. 15.)
335

李笠翁; Lĭ Lìwēng, japán olvasata Rirjúó, másik neve Lĭ Yú (李漁 japán olvasata Rigjo); (1611-1680) Kínai

operaíró. (KJE 1998)
336

閑情萬寄; Xiánqíng ŏujì, „Üresség érzésének alkalmi kifejezései”, Lĭ Lìwēng írása (1671).

(http://baike.baidu.com/view/781386.htm Elérés dátuma: 2013.03.15.)
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megváltozik. Ezek mind elveszíthetik a Yáng erejét. A zöldségek is hosszú idő múltán elvesztik frissüket és ízük
megváltozik. Ilyenkor több yīn lesz bennük, ezzel károsítják az emésztőrendszerünket. Illetve, ha nem is
károsak, de a szervezetet nem táplálják. Ezzel szemben a frissen merített vízben rengeteg yáng van, újerővel teli.
Viszont ha már jó ideje áll, áporodott lesz, és elveszíti Yáng erejét. Minden étel és ital, ha elillant frissességük,
ízük, szaguk, színük, ha kissé is, de megváltozik, megenni nem szabad. Azonban ha szárítás vagy sóban pácolás
következtében történik ilyen, nem lesz károsodás fogyasztás során, mert nincsen yīn. Ám ha a szárítás során az
étel leveszti erejét, vagy túl sokáig áll a sós pácban, megváltozik színe, szaga, azt jelenti, hogy már yīn uralkodik
benne, ezt már ne fogyasszuk semmiképp.

A nyári hónapokban ne fogyasszuk a hosszú ideig lefedve hagyott az ételeket, melyek sokáig párolódtak
a forró, nedves levegőn, és így ízük megváltozott. A téli hónapok alatt a fagy csípte zöldség és az eresz alatt
sarjadó füvek szintén yīnnel vannak tele.

Ne együnk tököt hűvös, szeles napokon, vagy amikor kellemes, enyhe a levegő. Azokat tartogassuk a
forró napokra.

Frissen, tűznél pirított húst, mocsit érdemes rövid időre tűzforró vízbe meríti. Ha nem teszünk, szánk
kiszárad, és garatunk alattomos betegségnek esik áldozatul.

A padlizsán rossz természetéről a füvészkönyvekben és ehhez hasonlókban olvashatunk. Mivel nyersen
mérgező, ezért kerüljük fogyasztását. Még ha meg is van főzve, akkor is hasmenést, magas lázat okozhat, ezért
különösen vigyázni kell. Hogy a további betegségeket kiküszöböljük meg kell pucolnunk, majd egy éjszakán
vagy fél napon keresztül olyan vízben áztatni, amiben rizst mostunk, aztán pedig puhára főzve fogyasztani. Így
már nem okozhat bajt. A nyílgyökérből készült lisztet

337

vízzel összegyúrjuk, csíkokra vágjuk és kifőzzük,

valamint a miszoleveshez kacuot338 adunk, és ismét főzés után fogyasztjuk. Ezzel megszüntethető a hasmenés, és
segítjük az emésztést.

Azoknak, akiknek gyengébb a gyomruk, a fehér retket, a ginszeng-répát, a burgonyaféléket,
jamgyökeret, bojtorjángyökeret stb. vékonyan felszeletelve, jól megfőzve kell enniük. A nagyra és vastagra
szeletelt ételek, és azok, amik nincsenek eléggé megfőzve, ezek mind megviselik a gyengébb gyomrot. A nagyra
felvágott ételek nem ártanak meg, ha egyszer egy kevés kis miszoval, vagy esetleg szójaszósszal megfőzzük,
annak levében egy fél napot, vagy egy éjszakát áztatjuk, majd ismét az előbbi lével főzzük. Így az ízük is finom
lesz. A csirkehúst és a vaddisznóhúst339 is így kell elkészíteni.

A fehér retek a zöldségek közül a legfenségesebb. Akármikor lehet enni. A kemény leveleket dobjuk

337

葛粉; japán olvasata „kuzuko”, jelentése nyílgyökérből készült liszt. (KJE 1998)

338

鰹; japán neve „kacuo”; bonitó (csíkoshasú tonhal). Lat. Katsuwonus pelamis (KJE 1998)

339

野猪; japán olvasata „jacso”, általános jelentése vaddisznó. Lat. Sus scrofa. (KJE 1998)

143

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
ki, a puha leveleket és a pedig gyökeret miszoval jól főzzük össze, és aztán fogyasszuk így. Így megóvjuk a
lépünket, megszabadulunk a váladékoktól, és segítjük a vérkeringést. Ha a retket nyersen és fűszerezve esszük,
akkor azzal megcsappan életerőnk. Azonban akkor nem árt, ha akkor fogyasztunk egy kicsit belőle, amikor
gyomrunk tele van.

A repcét Kiotóban “hatakena”, vagy “mizuna” 340, vagy “inaka no kjóna” néven ismerik. A fehérrépa341
egyik fajtája. Tévesen horiirinaként vált ismertté a köztudatban. Az íze jó, de a szervezetnek nem tesz jót. Zhāng
Zhòngjĭng azt mondja, míg az édesgyökeret 342 orvosságként is lehet használni, addig a repce 343 puszta
fogyasztása nem segít a gyógyulásban. Viszont ha ugyanennek a növénynek a gyökerét szeptember, vagy
október környékén fogyasztjuk, a gyenge íze ellenére, van gyógyító ereje. Vékonyra vágva kell megenni, mivel
ha vastagra szeljük, az gátolja az életerő keringését. Ha egy gyenge gyomrú ember fogyasztja a novemberi
hónapot követően, teljesen megüli a gyomrát.

Ha a különféle gyümölcsöket és édességeket tűzön megpirítunk, fogyasztáskor nem okoznak bajt. Az
ízük is jó. A keleti édes dinnye344 magját eltávolítjuk, és párolva fogyasszuk el. Amellett, hogy finom, még a
gyomrot sem bántja. Az érett datolyaszilvát héjastul együtt forró vízben kell megmelegíteni, és úgy megenni. Az
érett és édes kaki-gyümölcsöt345 héjában forró vízben átmelegítve érdemes enni. A szárított kaki-gyümölcsöt
tűzön pirítva ajánlatos fogyasztani. Ezek egyike sem árt meg az érzékeny gyomrú embereknek. Azonban a nasikörte nagyon hideg gyümölcsnek számít. Ha párolva fogyasztjuk, akkor nem árt meg, de a gyomorgyenge
emberek kerüljék.

Az ember állapotától függően változik, hogy mit ehet, és mit nem. Így jól meg kell gondolni,
melyiknek milyen tulajdonsága van, és alaposan meg kell fontolni, hogy a betegség szempontjából melyik a
helyes, és melyik nem. Továbbá, a nőknél a terhesség alatt sok minden tiltva van. Ezeket az intelmeket szigorúan
meg kell fogadni.

A tofuban vannak mérgező anyagok, melyek gátolják az életerő áramlását. Azonban, ha frissen
elkészítve tálaljuk, íze még nem illan el, és egy kis nyers reszelt fehérretek hozzáadásával nem okoz semmi bajt.

Amennyiben a korábban elfogyasztott ételeket még nem emésztettük meg, a további fogásokat
kerüljük.

340

水菜; vizitorma, lat. Brassica rapa var. nipposinica. (KJE 1998)

341

蕪; japán olvasata “kabu”. Fehérretek. Lat. Napus. (KJE 1998)

342

甘草; japán olvasata „kanzó”. Édesgyökérféle. Lat. Glycyrrhiza. (KJE 1998)

343

Az eredeti szövegben 菘; japánul „szuzuna”. Lat. Brassica rapa. (KJE 1998)

344

甜瓜; japán olvasata „amauri”. Keleti édes dinnye. Lat. Cucumis melo. (KJE 1998)

345

柿; japán olvasata kaki. Kaki-gyümölcs, datolyaszilva. Lat. Diospyros kaki L. (KJE 1998)
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Amikor gyógyszer szedünk, nem szabad édes, zsíros ételeket, vadhúsokat, gyümölcsöket, mocsit, édes
rizsgombócot, nyers és kihűlt ételeket fogyasztani, valamint sok olyat enni, ami megrekeszti a csi áramlását. Ha
sokat eszünk miközben gyógyszereket szedünk, akkor a gyógyszernek nem lesz ereje. Ami a szakét illeti, egy
pohárkánál meg kell állni. Azokon a napokon, mikor kiegészítő erősítőszereket veszünk be, különösen kerülnünk
kell ezek fogyasztását. Általánosságban tehát, azokon a napokon, amikor gyógyszert veszünk be, együnk
könnyebb ételeket, ezzel támogassuk a gyógyszer hatását, azonban kerüljük az erős ételeket, mert azzal
csökkentjük a gyógyszer hatásfokát.

Ha a fehérretket, repcét, hegyi jamgyökeret, burgonyát, nyílgyökeret, répát, sütőtököt, a zöldhagymát
stb. édes zöldségeket durvára vágva megfőzzük, megrekeszti a csi áramlását, és hasfájást is okoz. Szeljük ezeket
vékonyra. Vagy a fűszeres falatok mellé adhatunk kis ecetet attól függően, hogy melyiket szándékozzuk
fogyasztani. A dupla főzésről már az előzőekben is értekeztem. Azonban, ezekből nem szabad egyszerre két
vagy három fogást elfogyasztani. Továbbá, kerüljük az édes zöldséget, és más könnyen megterhelő ételek
folyamatos fogyasztását. Nem szabad folyton nyers halakat, zsíros húsokat és erőteljes ízű ételeket fogyasztani.

Úgy tartják, ha augusztus és szeptember környékén gyömbért eszünk, akkor rákövetkező tavasszal
szemproblémáink lesznek.

Ha szójaszószban megfőtt tofu, kon’njaku 346, jamgyökér, nyílfűgumó, lótuszgyökér stb. kihűlnek, már
ne fogyasszuk.

Ha hajnal hasadtán korog a gyomrunk, vagy ha étel elfogyasztását követően kellemetlen érzést
tapasztalunk gyomrunkban, a reggeli mennyiségét le kell csökkenteni. Különösen olyanokat nem szabad ennünk,
melyek megrekesztik a csit, mint például, a húsfélék, édességek és ehhez hasonlók. Ilyenkor szakét semmiképp
ne fogyasszunk.

Ha a szaké elfogyasztását követően, még érezzük a szaké erejét, mocsit, dangot, különböző
gabonaféléket, higasit 347 , különféle gyümölcsöket, amazakét 348 , nigorizakét 349 , valamint olyan ételeket ne
együnk, melyek zsírosak, édesek, és a csit megrekesztik. Akkor fogyasszik ezeket, amikor már a szaké ereje
csillapodik.

Ha a madarak és vad állatok kemény húsát az előző naptól kezdve, szójaszószban vagy miszolében
megfőzzük, és ezt a levet a következő nap még egyszer átfőzzük, akkor még a nagyra vágott hús is megpuhul, és
ízletes lesz. Ráadásul a gyomor számára sem lesz megterhelő. Ugyanez vonatkozik a jégcsapretekre is.

346

蒟蒻; A kígyópálma (vagy 'ördögnyelv') nevű trópusi növényből készült préselt zöldségzselé. (KJE 1998)

347

干菓子; Szárított cukorkák, édességek, sütemények elnevezése.(KJE 1998)

348

甘酒; Amazake; Erjesztett rizsből készült édes ital. (KJE 1998)

349

濁り酒; Nigorizake; Finomítatlan szaké. (KJE 1998)
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A kottocukóhoz 350 funát 351 vékonyra szeljük, japán hegyi borsot és egyebeket adunk hozzá, és
miszóban főzzük sokáig. Ez jót tesz a lépnek és gyomornak. Azoknak a betegeknek is jó, akiknek gyenge a
lépük, és véres széklet 352 gondokkal küzdenek. Ha nagyra vágjuk, megrekeszti a csit, ezért rossz.

Ha a különféle gyümölcsök még éretlenek, nem szabad azokat megenni. A gyümölcsök közül az
mérgező, amelyiknél már van hajtás. Addig, amíg a japán hegyi bors nincs kinyílva, mérgező.

Ha mérgesek vagyunk, utána nem szabad gyorsan enni. Evés után nem szabad mérgelődni. Akkor se
együnk, ha aggodalmaskodunk. Ha ettünk, akkor már végképp nem szabad aggodalmaskodnunk.

Ha a gyomrunkban lévő ételt még nem emésztettük meg, és így eszünk ismét, akkor a jó minőségű
falatok is méreggé válnak. Akkor érdemes enni tehát, amikor már gyomrunk kiürült.

Hosszú téli éjszakákon, amikor nagyon hideg van, ha el akarjuk kerülni az esti evést és ivást, valamint
a hideg ellen védekezni szeretnénk, akkor az esti enni és innivaló mennyiségét csökkentsük le. Úgyszintén, ha
nem tudjuk elkerülni, hogy valaki meghívásának eleget tegyünk, és egy éjszakai beszélgetésre vendégségbe
megyünk, akkor az esti adagot megint csak csökkenteni kell. Ha így esténként keveset eszünk, szervezetünkre
nem lesz semmi sem káros hatással. A vacsora sokkal jobban csúszik a reggelihez képest, ezért nem szabad
abból mértéktelenül fogyasztani.

Ha nem fogyasztunk sót egész nap, akkor nem leszünk szomjasak, így sok teát sem kell innunk. Ha így
van, akkor a lépben sem termelődik nyák, és a gyomor csije is könnyebben keletkezik újra.

A kínai és koreai embereknek erős a lépük és a gyomruk. Sokat esznek, és még akkor sem lesz bajuk,
ha a hatféle jószág 353 húsából sokat fogyasztanak. A japánok ettől különböznek, ha sok gabonafélét és húst
esznek, könnyen rosszul lesznek. Ez azért van, mert a japánok szervezete gyengébb a külföldiekhez képest.

Ha éhesek vagyunk, nem szabad nyers gyümölcsöt enni. Továbbá, édességből sem szabad sokat
fogyasztani. Mivel a lép és a gyomor yáng csijét károsítják.

350

鶻突羹; japán olvasata „Kottocukó”. Vékonyra szelt kárászból miszo hozzáadásával készült hegyi borssal

ízesített leves.
(http://www.baike.com/wiki/鹘突羹 Elérés dátuma: 2013.03.15.)
351

鮒魚; japán olvasata „funa”, széles kárász, a pontyfélék családjába tartozó hal. Lat. Carassius carassius. (KJE

1998)
352

下血; japánul „gekecu”; véres bélváladék. (KJE 1998)

353

六畜; hatféle jószág összefoglaló neve, 牛、馬、羊、犬、鶏、豚; tehén, ló, birka, kutya, baromfi, sertés.

(KJE 1998)
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Ha kifáradunk a munkában és sokat eszünk, mindenképpen szeretnénk lefeküdni aludni. Ha evés után
rögtön ledőlünk és alszunk, a táplálék a csit megrekeszti, és az nem tud keringeni, az emésztés nehézkessé válik,
és így megbetegszünk. Ezért amikor a munkában kifáradunk, ne együnk rögtön. Csak akkor, amikor már egy
kicsit elillant a fáradtság. Ha evés után nem fekszünk le, az csak a javunkra válik.

A Gŭjīn Yītŏng

354

szerint a legkülönfélébb betegségek következtében történő korai elhalálozás

nagyrészt a táplálkozás miatt van. Állítólag a táplálkozásból eredő megbetegedések a testi vágyakból kialakuló
bajoknál is súlyosabbak. Míg a nemi vágyat el lehet nyomni, addig az evést fél napra sem lehet abbahagyni. Így
tehát sok ártalmas dolog van, amely a táplálkozásból fakad. Ha sokat eszünk, lerakódik gyomrunkban, ha sokat
iszunk, könnyebben halmozódik fel váladék.

Vannak olyan ételek, amelyeket a betegek is nagyon szeretnek. Bármennyire is kívánják, ne adjunk
nekik hideg vizet, vagy olyat, amely kárt okozhat. Ha van olyan, amit a betegek mindenképp szeretnének, akkor
ügyeljünk arra, hogy semmiképp ne nyeljék le, hanem csak ízleljék a szájukban, ez is az egészségmegóvás egyik
módja. Az összes étel és ital ízét a nyelvünkön érezzük. Nem a torkukban. Ha rövid ideig tartjuk szánkban az
ételt, és ízlelés után lenyeljük, vagy kiköpjük, az íz mindig ugyanaz lesz. A gabona, a hús, forró leves, szaké
gyomorba érve táplálja a belső szerveket. Az ezeken kívüli ételek nem táplálnak, ezért nem is érdemes azokat
fogyasztanunk. Ha nem nyeljük le az elfogyasztott kárt okozó ételeket, hanem inkább kiköpjük, úgy nem tudnak
ártani. A hideg vízre ugyanez igaz. Ha az ételt sokáig tartjuk a szájunkban, és közben ízlelgetjük, majd kiköpjük,
szintén nem okoz kárt. Ha a hideg vizet szájunkban tartjuk, a száj belseje lehűl, viszont a fogak megerősödnek.
Azonban, ez a módszer nehezen követhető azok számára, akik nem tudnak mértéket tartani.

Azokat az ételeket nagy mennyiségben nem szabad fogyasztani, mint a különféle mocsifélék, a kicsi
rizsgombóc, a rizsgombóc lótuszlevélbe csomagolva, a száraz édesség, a hideg tésztafélék, a men-tésztafélék, a
gőzölt gombóc, hajdinatészta, cukor, édes szaké, japán égetett szesz, adzuki bab, ecet, szójaszósz, ponty, csíkhal,
hamaguri kagyló, angolna, ebi rák, polip, tintahal, makréla, töviskés makrahal, sózott halak, cethús, nyers
jégcsapretek, répa, jamgyökér, fehérrépa, magas zsírtartalmú és erőteljes ízű ételek.

Amit az idősek és legyengült emberek nem fogyaszthatnak, az mindenféle hideg, nyers, kemény,
ragacsos, zsíros étel, hideg tészta, kihűlt és megkeményedett mocsi, kicsi rizsgombóc, lótuszlevélbe csomagolt
rizsgombóc, kihűlt gőzgombóc, ragacsos rizs, nyers babpástétom, édes szakéval készült ételek és kihűlt édes
szaké, bálnahús, szardínia, tonhal, nyilascsuka, különféle nyers gyümölcs, mert ezek mind ártalmasak a gyomor
és lépben keletkező csire.

Általában amit senkinek sem érdemes fogyasztania, az a nyers és hideg, kemény, a félkész, ragacsos,
állott furcsa ízű, elkészítésében kérdéses, sós, túl sok ecetet tartalmazó ételek, túlfőtt ízét vesztett, kellemetlen
szagú, rossz kinézetű, furcsa ízű ételek, állott halhús, romlott hús, régi tofu, rossz ízű, főzésben ízét vesztett,
354

古 今 醫 統 ; Gŭjīn Yītŏng, “A jelen és a múlt orvoslása” Xú Chūnfŭ 徐 春 甫

írása 1556-ból.

(http://www.baike.com/wiki/古今医统大全 Elérés dátuma: 2013.03.15.)
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kihűlt, zsíros szómen tészta, minden félig átfőtt étel, habos szaké, fanyar savanyú szaké, éretlen, vagy már
túlérett ételek. A nyári hónapokban fácánt355 nem szabad enni. Továbbá, a halak és madárfélék bőrének kemény
részét, zsíros, förtelmesen büdös ételeket, olyan halszemeket, melyek egy halon eltérnek, olyat, aminek hasa
vörös, olyan madarat, aminek természetes halál során behajlítva maradt a lába, mérgezett nyíllal lelőtt állatokat,
méregtől elhullott különféle madarakat, kiszáradt húst, esővízben kiázott, rizses hordóba tett húst, tálba kiszedett,
kihűlt ételek, mivel ezek mind mérgezőek. A szárított hús, sózott hús, a nyár elmúltával kellemetlen szagot
áraszt, nem szabad megenni.

Régen Kínában létezett az úgynevezett „diétaterápia orvos”. Akik a táplálkozáson keresztül
gyógyították a betegségeket. Most is igaz az, hogy táplálkozásnevelés fontos. Különösen, ez az idősekre
különösen igaz, mivel emésztésük már gyenge, ezért ilyenkor fokozottan figyelni kell a helyes táplálkozásra.
Gyógyszerre csak akkor kerüljön sor, amikor már elkerülhetetlen.

Sok olyan étel van, amit nagymennyiségben nem fogyaszthatunk egyszerre. Ezek zömét a
következőben írom le. A sertéshúshoz nem célszerű gyömbért, hajdinatésztát, koriandert
szójababot

357

, japán szilvát, marhahúst, szarvashúst, kínai lágyhéjú teknőst

marhahúshoz nem szabad kölest

360

nem szabad gyömbért, mandarin

, kínai metélőhagyma

363

héjat, kerti mákot

361

364

358

, darvat, fürjet

, gyömbért, gesztenyét

362

, tyúkot, szarvast, vidrát

359

356

, pörkölt

fogyasztani. A

fogyasztani. A nyúlhúshoz

365

enni. A szarvashoz nyers

fehérretket, tyúkot, fácánt, garnélarákot. A tyúkhúshoz és tojáshoz mustárt, fokhagymát 366 , hagymát, mocsirizst 367 , savanyú szilvát 368 , hallevet, pontyot, nyulat, vidrát, teknőst, fácánt nem szabad. A fácánhúshoz
hajdinatésztát, júdás füle gombát 369, diót, kárászt370, harcsát371 nem szabad. A kacsához diót, júdás füle gombát

355

雉; japán olvasata „kidzsi”, általánosságban fácánfélék. Lat. Phasianidae .(KJE 1998)

356

胡荽; japán olvasata „koszui”. Koriander. Lat. Centipeda minima. (KJE 1998)

357

炊豆; japán olvasata „irimame”, jelentése pörkölt szójabab. (KJE 1998)

358

鼈; japán olvasata „szuppon”, kínai lágyhéjú teknős, lat. Pelodiscus sinensis. (KJE 1998)

359

鶉; japán olvasata „uzura”, jelentése japán fürj. Lat. Coturnix japonica. (KJE 1998)

360

黍 ; japán olvasata „kibi”, jelentése köles. Lat. Panicum miliaceum. (KJE 1998)

361

韮; japán olvasata „nyira”, jelentése kínai metélőhagyma. Lat. allium tuberosum. (KJE 1998)

362

栗子; japán olvasata „kuri”, jelentése gesztenye. Lat. Castanea. (KJE 1998)

363

橘; japán olvasata „tacsibana”, citrusféle, itt: mandarin. Lat. Citrus reticulata. (KJE 1998)

364

芥子; japán olvasata kesi, kerti mák. Lat. Semen Papaveris. (KJE 1998)

365

獺; japán olvasata „kavauszo”, jelentése vidrafélék. Lat. Lutrinae. (KJE 1998)

366

大蒜; japán olvasata „nyinnyiku”, jelentése fokhagyma. Lat. Allium sativum.(KJE 1998)

367

糯米; japán olvasata „mocsigome”, jelentése mocsirizs. (KJE 1998)

368

李; japán olvasata „szumomo”, savanyú szilva. (KJE 1998)

369

木耳; japán olvasata „kikurage”, júdás füle gomba, lat. Auricularia auricula-judae. (KJE 1998)

370

鮒; japán olvasata „funa”, jelentése széles kárászfélék. Lat. Carassius. (KJE 1998)
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nem szabad. A lúdtojáshoz nem jó a szilva és a teknőshús. A verébhúshoz372 nem illik a savanyú szilva és a
namemiszo, a kárászhoz mustárt, póréhagymát, cukorkát, szarvas, a petrezselymet, szárnyast 373 , fácánt nem
ajánlatos fogyasztani. Az ecetes hal mellé nem szabad gabonát, hisiot, fokhagymát, mungóbabot374fogyasztani, a
teknőshús mellé ne együnk kínai spenótot375, kínai sárgamustárt376, őszibarackot377, libát. A ráknál mellőzzük a
kaki-szilvát, a mandarint és a jujubát 378. Ne fogyasszunk a szilva mellé nektárt, narancsot379, vidrát, a jujube
mellé hagymát 380 , a japán naspolya 381 mellé forró tisztaféléket, japán szamócafa 382 terméséhez hagymát,
páfrányfenyő 383mellé angolnát384, különféle tök mellé hagymás lepényt, köles és rizs mellé nektárt. Halálos lehet,
ha mungóbab mellé japán nagy magvú tiszafa 385 termését fogyasszuk. A kínai spenót mellé saspáfrányt 386 ,
szárított bambuszrügy387 mellé cukrot, a siszo388 szára, levele, a ponty és kínai articsóka389 mellé halféléket nem
szabad fogyasztani. Az ecetes hal és a tök mellé hideg vizet nem szabad inni, a kígyótököt390 és ecetes halat
egyszerre nem fogyaszthatunk. Ha ecetes halételbe szőr kerül, az kárt okozhat. Árpaszószt és mézet sem szabad
egyszerre fogyasztani, valamint fehér tököt391 és ecetes halat sem. A szaké fogyasztása után nem ajánlatos teát
inni, mert a vesét tönkre teszi. Ha a szaké után még erőset, vagy fűszereset fogyasztunk, csontozatunk
371

鮎魚; japán olvasata „namazu”, jelentése harcsafélék. Lat. Siluriformes. (KJE 1998)

372

雀; japán olvasata „szuzume”, jelenése veréb. Lat. Passer montanus. (KJE 1998)

373

Eredeti szövegben 鶏; japán olvasata „nyivatori”, jelentése szárnyas. (KJE 1998)

374

緑豆; japán olvasata „rjokutó”, jelentése mungóbab. Lat. Vigna radiata.

375

莧菜; japán olvasata „hijuna”, jelentése kínai spenót. Lat. Amaranthus Inamoenus.

(http://baike.baidu.com/view/8399.htm Elérési dátuma: 2013.03.15.)
376

芥子菜; japán olvasata „karasina”, kínai sárgamustár. Lat. Brassica Juncea. (KJE 1998)

377

桃子; japán olvasata „momo”, őszibarack. Lat. Prunus persica. (KJE 1998)

378

棗; japán olvasata „nacume”; jujuba, másnéven kínai datolya. Lat. Ziziphus zizyphus.(KJE 1998)

379

橙; japán olvasata „daidai”, jelentése citrusféle (itt: narancs). Lat. Citrus sinensis.(KJE 1998)

380

葱; japán olvasata „negi”, jelentése téli sarjadékhagyma. Lat. Allium fistulosum.(KJE 1998)

381

枇杷; japán olvasata „biva”, jelentése japán naspolya. Lat. Eriobotrya japonica. (KJE 1998)

382

楊梅; japán olvasata „jamamomo”, jelentése japán szamócafa. Lat. Myrica rubra (KJE 1998)

383

銀杏; japán olvasata „ginnan”, kínaiul yinxing shu, jelentése páfrányfenyő. Lat. Ginkgo biloba. (KJE 1998)

384

鰻; japán olvasata „unagi”, általános jelentése angolna. Lat. Anguilliformes. (KJE 1998)

385

榧; japán olvasata „kaja”; jelentése japán nagymagvú tiszafa. Lat. Torreya nucifera (KJE 1998)

386

蕨; japán olvasata „varabi”, jelentése saspáfrány. Lat. Pteridium aquilinum. A fiatal hajtások fogyaszthatók.

Gyökértörzséből készítik a páfránykeményítőt. (KJE 1998)
387
388

乾筍; japán olvasata „kandzsun”, jelentése szárított bambuszrügy. (DJR 2006)
Eredeti szövegben 紫蘇茎葉 japán olvasata „siszo kuki no ha”, jelentése siszo (csalán) szára és levele.

389

草石蠶; japán olvasata „csórogi”, jelentése kínai articsóka. Lat. Stachys affinis Bunge. (KJE 1998)

390

菜瓜; japán olvasata „nauri”, kígyótök, vagy kolbásztök. Lat. Cucumis melo L. var. flexuosus Naud. (KJE

1998)
391

越瓜; japán olvasata „sirouri”, fehér tök, vagy fehér dinnye. Lat. Cucumis melo var.conomon. (KJE 1998)
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meggyengül. Ha a tea mellé japán nagy magvú tiszafatermését fogyasztunk, akkor testünk elnehezedik. Azt
mondja a néphiedelem, hogy ha páfránykeményítőből392 gombócot készítünk, és hozzá mungóbabot szolgálunk
fel, amit vörös babként kínálunk, akkor annak elfogyasztása halált okozhat. Aztán szintén halált okoz, ha
pillangóhalat gyapotmagot393 tűzön megsütünk, és úgy fogyasztjuk el. Aztán még azt is mondják, hogy a bors és
vadrizs együttes fogyasztása szintén halálos. Aztán a borsot, a barackot és a savanyú szilvát sem szabad együtt
fogyasztani. Még azt is mondják, hogy nem szabad olyat sem megenni, ami a fenyőfagomba- vagy rizstárolóba
került. Továbbá, nem ajánlatos együtt fogyasztani sütőtököt és ecetes nyers halat sem.

Azok, akik használják a kínai csüdfüvet, nem fogyaszthatnak sok szakét, továbbá, akik az édesgyökeret
használják, azok nem ehetnek repcét 394. Azok, akik enyves kuszagyűszűt 395szednek, azoknak a jégcsapretket,
fokhagymát, hagymát, vagyis e három fehér növényt kerülniük kell, azonban repcét fogyaszthatnak. Akik
macskamentát 396szednek, azok kerüljék a nyers halakat. Akik kínagyökeret397alkalmaznak, azok ne igyanak teát.
Általánosságban tehát, ezek mind tiltva vannak. Természetes igazság a gyógyszerektől és ételektől való félelem.
Minden a természet jellegéből fakad, vagyis, ez olyan, mint ahogy az ebvészmag398 a madarakat elpusztítja, vagy
a mágnes magához vonzza a tűt. Ezek alapigazságok, melyekben nem kételkedhetünk.

Minden, amit a szántóföldről szedtünk, egyáltalán nem tiszta. Mivel nehezen lehet eltávolítani a
szennyeződéseket a trágyába hosszú ideig beágyazódott gyökérről és levélről. Annak érdekében, hogy
fogyasztani tudjuk ezeket, először is tegyük vizes tálba, és áztassuk a leveleket bő vízben, tegyünk erre fedőt és
arra nehezéket, hagyjuk így állni egy éjszakán és egy nappalon át, majd azt követően vegyük le, kefével súroljuk
át a gyökereket, leveleket és szárakat, és megtisztítva fogyasszuk. Ezt az utóbbi időkben Lĭ Lìwēng írásában is
olvashatjuk. A Táng kori Kínában az istenek tiszteletére nem szántóföldről származó növényeket, hanem hegyi
zöldségeket és mustárfüvet használtak. Nemcsak a szántóföldi növények, hanem a dinnye, padlizsán, tök,
viasztök sem tiszták.

„A szaké fogyasztása”
A szaké égi adomány. Ha csak egy kicsit iszunk, azzal segítjük a yángot, mely harmóniába hozza a vér
erejét, javítja az emésztést, oldja a feszültséget, felélénkíti érdeklődésünket, így hasznos számunkra. Azonban ha
392
393

蕨粉; japán olvasata „varabiko”, jelentése páfránykeményítő. (KJE 1998)
木棉子; japán olvasata „vatazane”, jelentése gyapotmag. 木棉 jelentése gyapot. (DJR 2006)

394

菘菜; japán olvasata macuna, jelentése „repce”, lat. Brassica campestris. (KJE 1998)

395

地黄; japán olvasata „csió”, kínai neve „Dì huáng”, jelentése enyves kuszagyűszű, lat. Rehmannia glutinosa.

(DJR 2006)
396

荊芥; japán olvasata „keigai”, kínai neve Jīng Jiè, jelentése macskamenta, lat. Nepeta tenuifolia. (KJE 1998)

397

土茯苓; japán olvasata „szankirai” (másik írással 山帰来), kínai neve Tŭ Fú Líng, jelentése kínagyökér, lat.

Rhizoma Smilacis Glabrae. (DJR 2006)
398

番木; japán olvasata macsin, jelentése „ebvészmag”. Lat. Strychnos Nux-vomica. (KJE 1998)
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sokat iszunk belőle, kárt okozhat, melynél ártalmasabb nincs. A víz és a tűz segíti az embert, viszont egy időben
bajt is okozhatnak. Shào Yōng versében az áll, hogy ha finom szakét fogyasztunk, utána csak egy kicsit leszünk
pityókásak, a kevés szaké csodát tesz. Kevés szaké fogyasztásakor csak egy kicsit leszünk bódultak, nem lesz
bajunk sem, és a szaké esszenciáját is érezni fogjuk, sok vidámságban lesz részünk. Azonban a szaké sok
betegséget is okozhat. Mivel azok, akik sokat fogyasztanak belőle, kevesebbet esznek, így lerövidül életük. Így
ha sok szakét iszunk, akkor az égtől kapott adomány elpusztítja testünket. Ezt sajnálnunk kell.

Az mindenkinél eltérő mértékű, hogy ki, mennyi szakét fogyaszt. Ha mértékkel fogyasztunk szakét,
akkor rengeteg hasznunk származhat belőle, viszont ha sokat iszunk belőle, tömérdek baj érhet minket. Ha az
óvatos emberek sokat innának, akkor mohó, szerencsétlenekké válnának, elvesztenék lelki harmóniájukat, és
zaklatottak lennének. Úgy, ahogy a szavaik és a tetteik is zavarttá válnának, és egyre inkább eltávolodnának
eredeti józan jellemüktől. Magunkba kell néznünk, és óvatosnak kell lennünk. Már fiatal korunktól kezdve
tisztában kell lennünk magunkkal, oda kell figyelnünk magunkra, apánknak és fivéreinknek is figyelmeztetniük
kell fiatalabb testvéreiket és gyermekeiket erre. Ugyanis hosszú idő alatt jellemünk részévé válhat. Ha
szokásunkká válik, akkor azt már nagyon nehéz lesz megváltoztatni. Aki eredendően kevés szakét fogyaszt, már
egy-két szakéspohártól kellemesen becsiccsent. Ugyanolyan örömöt lehet elérni, mintha sokat innánk. Viszont
ha ténylegesen sokat iszunk, sok baj érhet. Milyen igaz az, amit Bái Lè Tiān 399 a versében mond, amely úgy
szól, hogy az, aki egy húzásra képes 1 koku-nyit 400 meginni, azt sokan tisztelik, mindaddig, amíg részegek. Mi
sem vagyunk mások, nevetgélve dicsőítjük azokat, akik sokat isznak. Csakhogy eközben pénzünk szépen lassan
elfogy. 401

Általában a szaké akkor nem okoz bajt, ha reggeli és vacsora után fogyasztjuk. Nem szabad szakét
fogyasztani a nappali és az esti étkezések között, amikor éhesek vagyunk. Ha reggel iszunk, azzal rosszat
teszünk gyomrunknak és lépünknek.

A szaké akár tél van, akár nyár, nem jó, ha túl hideg, vagy túl forró. A szakét jó, ha melegen
fogyasztjuk. Ha forró szakét iszunk, a csi feltódul a fejbe, viszont a hideg szaké révén nyálkaváladék gyűlik
össze, mely kárt okoz gyomrunkban. Dānxī szerint, jó, ha hideg szakét iszunk. Viszont, ha ilyen módon, hidegen
isszuk a szakét, lépünket tönkre tesszük. A hideg szaké még annak az emésztését is károsítja, aki eleve keveset
iszik. Mindenesetre, ha szakét iszunk, legyen az megfelelő hőmérsékletű, hogy segítse a yáng erejét, és serkentse
az emésztést. A hideg szaké erre a két dologra nem képes, ezért nem hasznos. A meleg szaké a legmegfelelőbb,
mivel támogatja a yáng erejét, és javítja a csi keringését.

Ha túlmelegítjük a szakét, a szaké elveszti remek ízét, vagy ha a meleg szaké kihűl, és újramelegítjük,
kárt okoz a lépben és gyomorban. Ilyet nem szabad fogyasztani.

399

白楽天; Bái Lè Tiān vagy kínai neve Bái Jūyì 白居易 (772-846).

400

Japán számítás szerint 180.39 liter, kínai szerint 100 liter.

401

Az ember feleslegesen építi fel az őt övező megbecsülést, ha azt ész nélkül részegségében lerombolja.
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Amikor valakinek szakét kínálunk, olyankor találkozhatunk olyanokkal is, akik sokat isznak, de
mindenképp ügyeljünk arra, hogy ne lépjük át az adott egyén mértékhatárát. Ha a fiatalok nincsenek tisztában a
megfelelő mennyiséggel, akkor kínáljuk a szakét kis adagonként. Ha valaki tartózkodik a szaké fogyasztásától,
akkor hagyjuk rá, és ne erőltessük a dolgot. A kevés mennyiségtől nem lesz bajunk. Viszont ha túlzásokba
esünk, nagy gondjaink lehetnek. Szerencsétlen dolog az, amikor egy vendéget szívélyesen finom vacsorával
fogadunk, és figyelmetlenül túl sok szakét erőltetünk rá. Nem szabad senkit sem leitatni. A vendég, akit ha a
házigazda nem is kínál, de többet iszik, mint amennyit hétköznap megszokott, mindenképp lerészegedik. A házi
gazda nem kínálgathat szakét felelőtlenül. Annak ellenére sem, hogy a vendég nem utasítja el. A lehető legjobb
élmény az, amit a megfelelő mennyiségű szaké elfogyasztásával szerzünk.

A piacon megvett hamut tartalmazó szaké mérgező is lehet. Valamint a savanyú szakét is kerülni kell.
A régi szaké íze megváltozhat, mérgező is lehet. Fogyasztása nem javasolt. A finomítatlan szaké sűrűje
akadályozhatja az emésztést, és megrekeszti a csit, ezért nem szabad inni. A mézédes szaké esszenciából reggel
és este evés után csak nagyon kicsit lehet fogyasztani, viszont a rosszul elkészített szakét ne fogyasszunk
hidegen.

Egy Gokoman nevezetű írásban sok hosszú életű ember neve és életkora van feljegyezve. Ráadásul
azok az emberek mire megöregedtek, egyáltalán nem voltak megvénülve. Ha megkérdezzük, miért van ez így,
kiderül azért, mert senki sem ivott szakét. Most ha vidéken egy gyors felmérést végzünk, akkor megtudhatjuk,
hogy tíz hosszú életű ember között kilenc nem iszik szakét. Ritkaságnak számit az olyan hosszú életű ember, aki
sok szakét iszik. Ha szakéból csak feleannyit iszunk, az a hosszú élet gyógyszerévé válik.

A szaké fogyasztása közben nem ajánlatos édeset enni. Továbbá, utána kerüljük a csípős dolgokat.
Mivel legyengíti az ember csontjait, izomzatát. Szaké fogyasztása után, nem ajánlatos sócsút inni. Vagy ha
mindkettőt egyszerre fogyasszuk, csontjainkat és izmainkat úgy legyengítik, hogy csak kellemetlenség lesz
belőle.

Mivel a sócsúban mérgező anyagok találhatóak, ezért nem ajánlatos sokat fogyasztani belőle.
Meggyújtva a tűz lángolásából tudjuk, hogy milyen magas a hőmérséklet. A nyári hónapokban több yīn van
szervezetünkben, ezért laza ruházatot öltsünk magunkra, ha ilyenkor szakét fogyasztunk a benne lévő mérgek
bőrünkön keresztül gyorsan távoznak, ezért ihatunk egy keveset belőle, és nem lesz bajunk. Viszont más
hónapokban kerülni kell. Nem szabad olyan gyógyszakékat fogyasztani nagymennyiségben, amelyek alapját az
sócsú képezi, mert mérgezőek lehetnek. A szacumai Avamori402 nevezetű szaké Hizen-i tűzben készített szaké,
még inkább tüzesebb 403 . Azokat a szakékat se igyuk, melyek más országokból származnak. Gyanúsak, nem
ismerjük ezek tulajdonságát.

402

泡盛; japán olvasata „awamori”; szeszesital, az Okinava szigeteken kezdték el gyártását, alapanyaga a rizs.

Elkészítése különbözik a többi szakétól. (KJE 1998)
403

Értsd itt „erősebb”.
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A sócsú fogyasztása közben, valamint utána nem ajánlatos forró ételeket enni. Erős ételeket és sült miszot is
kerüljük. Forró vizet se igyunk. Nagyon hideg időben sem szabad inni meleg szakét. Nagyon megbetegedhetünk
tőle. A kiotói Nanban-szaké is égetett szakéból készül, ezért erre is ugyanazok az intelmek vonatkoznak, mint a
sócsúra. A sócsú hozzávalóit, a szójababot, lisztet, cukrot, kurkuma gyökeret, szójaszószt, mindent beletesznek a
hideg vízbe, aztán felmelegítik. Ha a sócsú miatt mérgezést kapunk, akkor ilyenkor érdemes mungóbablisztet,
cukrot, nyílgyökér-lisztet, sót, siszecut404 hidegvízzel összekeverve fogyasztani. Kerüljük a forró vizet!

„Teafogyasztás, valamint dohányzás”
A tea az ókorban nem létezett, csak a középkorban került át Kínából. Azt követően, az emberek nagyon
megszerették, és így lassan elképzelhetetlenné vált a mindennapi életben. Nyugtató és fáradtságűző hatása is van.
Chén Cáng qì405 azt mondta, a hosszú ideig történő teafogyasztás zsírégető, fogyasztó hatású. Mŭ Guì406, Dōng
Pō, Lĭ Shízhēn szerint, nincs jó tulajdonsága a teának. Azonban az emberek reggeltől estig sok teát fogyasztanak.
A teaivás szokássá vált, ez talán azért lehet, mert nem tesz kárt a szervezetben. Ha kihűlt, akkor ne igyunk
egyszerre sokat. Ha maccsát 407 készítünk, nem szabad pirítani, vagy főzni, mivel úgy lesz erőteljes íze. Azonban
ha szencsát 408 készítünk, pirítani és főzni kell, hogy gyengéd ízt kapjunk. Többnyire inkább szencsát
fogyasszunk. Evés után a forró tea jót tesz, mert könnyebb lesz az emésztés, és oltja a szomjúságot is. Nem
szabad megsózni, mivel kárt tesz a vesében. Éhgyomorra sem szabad teát inni, mert károsítja az lépet és
gyomrot. Tömény teafőzetet sem szabad nagymennyiségbe n fogyasztani, mert az újonnan keletkező csit
roncsolja. A kínai tea jó tulajdonsággal rendelkezik. Mivel nem főzik meg. A gyengéknek és betegeknek nem
szabad az adott év első friss teaterméséből készült teát inni. Könnyen szembetegséget, magas és alacsony
vérnyomást, akut hányást, hasmenést és egyéb betegségeket okozhat. Az újévtől kezdve kell inni. Egyénenként
eltérő lehet, de általában, ha szeptembertől vagy októbertől kezdve isszuk, nem lesz bajunk. Ha a szencsától
mérgezést kapnánk, akkor szilvát, cukrot, gyömbért, vagy fekete babot kell használni ellene. A tüneteknek
megfelelően alkalmazhatunk Xiāngsūsănt409, Bù Huàn Jīnt410, sókiszant 411. Továbbá, fehér szilvát, édesfüvet,

404

紫雪; Isikava prefektúrában az Edo-kortól kezdve alkalmazott házi orvosság neve. Felhasználását tekintve

paszta orvosság, melyet akutláz, mérgezés, vérhányás, gyomorrontás stb. ellen használnak. (DJS 1998)
405

陳 蔵 器 Chén Cáng qì; Táng kori orvos, híres munkája a 本 草 拾 遺 (Bĕncăo Shíyí) (739) .

(http://www.wemed.jp/dictionary.php?pageid=820 Elérés dátuma: 2013.03.15.)
406

母 炅 ; Mŭ Guì, a név japán olvasata „Bokei”. Lázadó volt valamikor i.sz. 200 környékén.

(http://baike.baidu.com/view/975237.htm Elérés dátuma: 2013.03.15.)
407

抹茶; japán olvasata „maccsa”, a klasszikus „japán zöld tea”, a japán teaceremónia teája, a japán teakultúra

esszenciája. (KJE 1998)
408

煎茶; japán olvasata „szencsa”, sodort zöld tea, mely manapság is a leggyakrabban fogyasztott teafajta

Japánban. (KJE 1998)
409

香蘇散; Xiāngsūsăn, palka és a perilla leveléből készült őrlemény. Előnyös hatásúak az allergia egyes

fajtáinak kezelésében. (http://kotobank.jp/word/香蘇散 Elérés dátuma: 2013.03.15.)
410

不換金; Bù Huàn Jīn; Lycopodium serratum, akut hepatitis, microvesicularis steatosis (koleszterinészter-
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cukrot, fekete szójababot, gyömbért stb. is érdemes még használni.

A tea hideg, a szaké meleg tulajdonságú. A szakétól csi fejünkbe tódul, de a teától lecsitul. Ha a
szakétől elbódulunk, álmosak leszünk, a teától felébredünk. Tulajdonságuk egymás teljes ellentéte.

Ne fogyasszunk egyszerre forró teát és levesféléket. Ha sokat iszunk, akkor a gyomorban és a lépben
nedvesség lesz, a gyomornak és lépnek nem kedvez a nedvesség. Ha kevés forró teát és levest fogyasztunk, a
gyomorban és lépben lévő yáng felélénkül, az arc is megszépül, kivirul.

A gyógyszerek és a tea főzéséhez ki kell választanunk a vizet. Tiszta, finom ízű víz jó. Esővíztől is jó
ízű lesz. Amikor esik, tegyünk ki a kertbe tiszta edényt, és gyűjtsük abban össze az esővizet. Ez jobb a földből
nyert víznél, azonban nem lehet sokáig eltartani. A lehető legjobb az olvadt hó vize.

A teafőzés lényege a kis tűzön történő pirítás és nagy tűzön történő főzés. Amikor a teát főzzük,
kemény szénből kiválasztjuk azokat, amelyek megfelelően égnek, és nagy mennyiségben felrakjuk őket égni. Ha
főzés közben forráskor hideg vizet öntünk hozzá, akkor még finomabb lesz a tea. Nagy tűzön pirítani nem
szabad, csak is kis tűzön. Ezek a tanácsok mind kínai könyvekből származnak 412. Amikor a víz forr, nyers jób
könnye levelet413 is főzzünk bele, mivel akkor illata és íze jobb lesz. Bĕncăo Gāngmùban is az áll, hogy ha meleg
hónapokban főzük teát, az a gyomrot megnyugtatja, és a vérkeringést is serkenti.

A Jamato térségben mindenki naracsagajut 414fogyaszt. A rizshez teát öntenek, majd adzuki babbal,
tehénborsóval 415 , lóbabbal 416 , mungóbabbal, mandarinmaggal 417 , gesztenyével, vidragyökérrel 418 fogyasztják,
mely így étvágyfokozó hatású.

tárolási betegségek) ellen. (http://big5.wiki8.com/buhuanjinzhengqisan_43273/ Elérés dátuma: 2013.03.15.)
411

藿香正気散; Lat. Atractylodes rhizome, Pinellia tuber, Poria sclerotium, Magnolia kéreg, Citrus unshiu héj,

Platycodon gyökér, Angelica dahurica gyökér, Perilla, Patchouli, Areca héj, Jujube, szárított gyömbér,
Glycyrrhiza áll össze. Nyári megfázás, hasmenés, hányinger, étvágytalanság ellen.
(http://kotobank.jp/word/藿香正気散 Elérés dátuma: 2013.03.15.)
412
413

Chá jīngből 茶経 (ITÓ 2000:137 magyarázata szerint).
薏 苡 ;japán neve „jokui”, vagy „hatomugi”. Jób könnye. Lat. coix lacryma-jobi. Nevét a magvainak

könnycseppre emlékeztető alakjáról kapta. (KJE 1998)
414

奈良茶粥 japán neve „naracsagaju”, Nara térségben elterjedt tea levében főtt rizskása. (KJE 1998)

415

大角豆; japán olvasata „szaszage”, jelentése tehénborsó. Lat. Vigna unguiculata. (KJE 1998)

416

蚕豆; japán olvasata „szoramame”, jelentése lóbab. Lat. Vicia faba. (KJE 1998)

417

陳皮; japán olvasata „csinpi” , jelentése mandarinmag. Lat. Aurantii nobilis pericarpium. (KJE 1998)

418

零余子; japán olvasata „mukago, jelentése vidragyökér. Kínai elnevezése: líng yú zǐ. Lat. Polygonum

viviparum. (KJE 1998)
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A dohány Tensó 419 , Keicsó 420 körül került be külföldről. Dàn pó

421

kifejezésnek nincs japán

megfelelője, mivel idegen szó. Az újabb kínai könyvekben gyakran előfordul. Továbbá, füstölgő fűnek is
nevezik422. A Koreai-félszigeten déli fűnek423 hívják. Mivelhogy a dohány káros, füstjétől van, aki összeesik.
Japánban ezt hibásan beléndeknek 424 hívják. A beléndek teljesen más. Mérgező a füstölgő fű. Mivel ha füstölög,
el lehet tőle ájulni. Ha elsajátítjuk a helyes használatát, nem okoz nagy bajt, és talán kis előnyünk is származhat
belőle, de alapvetően többet árt, mint használ. Megbetegedhetünk tőle. Továbbá, tűzvészt is okozhat. Ha
megismerjük, szokásunkká, majd szenvedélyünkké válhat, nehezen tudunk felhagyni vele. Ha egyre többet és
többet használjuk, annak végül családunk látja majd kárát. A legjobb, ha már a legelejétől kezdve nem is vesszük
a szánkba.

„Intelmek a nemi életre vonatkozóan”
Sù Wènben az áll, hogy a vese az öt szerv alapja. Ha ez így van, akkor élettáplálás során a vese
egészségnevelésére kell helyeznünk a hangsúlyt. A vese egészségnevelése során ne ragaszkodjunk a
gyógyszerekhez. Az életerőt óvjuk meg, törekedjünk arra, hogy ne csökkenjen, a vese életerejét tartsuk
nyugalomban, ne hozzuk mozgásba. A Lún yŭ azt mondja, hogy fiatalkorban a legélénkebb vérünk ereje. A nemi
élet során kell erre figyelni. Ezt az intelmet a bölcsembereknek be kell tartaniuk. Ha nem tartunk mértéket a
nemi élet terén, és vérünkben lévő erőt folyamatosan mozgásban tartjuk, azzal minden bizonnyal az
illemszabályok ellen teszünk, ezzel szabályon kívüli dolgokat cselekszünk, kellemetlenül fogjuk érezni
magunkat, és hírnevünket is elveszíthetjük. Ezt idővel bánni fogjuk, de már hiába. Inkább úgy cselekedjünk
illemszabályoknak megfelelően, hogy ne kelljen szégyenkeznünk és megbánni tetteinket. Mondani sem kell,
hogy ezzel elpazaroljuk életerőnket, megcsappan, az oka lesz annak, hogy életünk lerövidül. Erre oda kell
figyelni. Tisztában kell lenni azzal, hogy fiatalkortól kezdve a nők és férfiak egymás iránti vágya felerősödik,
ezért sokak ereje megfogyatkozik, amely annak ellenére, hogy születéstől fogva erős, egyre kevesebb lesz az
altestben, ahol az öt fő testrész alapja található, így minden bizonnyal az élettartam is lerövidül. Óvatosnak kell
lenni. Az evés-ivás, nemi vágyak kielégítése a nők és férfiak legfontosabb kívánalmaik. Mivel könnyen vágyaink
rabjává válhatunk, ezért erre a két legfontosabb dologra kell figyelnünk. Ha erre nem ügyelünk, és a lép és a vese
ereje megfogyatkozik, akkor már az étrend-kiegészítőknek és gyógyszereknek sem lesz semmi hatása. Az
időseknek a lép és a vese életerejének megtartására különösen oda kell figyelniük. Nem szabad
kiegészítőszerekre támaszkodni.

Sūn Sīmiăo említést tesz a nő-férfi kapcsolatról a Qiān Jīn Fāngban, amely szerint, az ember húszas

419

天正; 1573-1592 (KJE 1998)

420

慶長; 1596-1615 (KJE 1998)

421

淡婆; dàn pó (Óbunsa Kanvadzsiten 2000 alapján)

422

Kínai elnevézese: 烟草 yān căo (Óbunsa Kanvadzsiten 2000 alapján)

423

Kínai elnevézese: 南草 nán căo (Óbunsa Kanvadzsiten 2000 alapján)

424

莨 宕; Japán olvasata „rótó”. Bolondító beléndek. Lat. Hyoscyamus niger. (KJE 1998)
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éveiben négynaponta létesíthet nemi kapcsolatot. Harmincas éveiben nyolcnaponta egyszer, negyvenes éveiben
tizenhat naponta egyszer, ötvenes éveiben húsznaponta egyszer. Hatvanas éveikben járók már nem igazán, mivel
az ondó már nem áramlik. Viszont azoknak érdemes egyszer egy alkalommal, akik kiváló fizikai erőnek
örvendenek. Akik kiváló erőben vannak, de elnyomják vágyaikat és hosszú ideig nem létesítenek nemi
kapcsolatot, azoknál duzzanatok keletkezhetnek. Akik elmúltak hatvanévesek, de nem fojtják el vágyaikat, akkor
megreked bennük az erő, ami miatt nem szabad aktust kialakítaniuk. Ha a fiatalok és életerősek is képesek
önmegtartóztatást gyakorolni, és így egy hónapban csak kétszer végeznek ejakulációt, és nem létesítenek aktust,
akkor minden bizonnyal hosszú életűek lesznek. Amit itt javasoltam, az a Qiān Jīn Fāngban olvasható, mely az
átlagemberekre vonatkozó legáltalánosabb módszer. Így függetlenül attól, hogy milyen időszak van, azok, akik
legyengültek, étvágytalanok, erőtlenek mindenképp óvniuk kell a férfierejüket és óvatosan folytatni a nemi
életet. Ha a nemi élet során elcsábulunk, és rákapunk a rosszra, nem tudunk majd megálljt parancsolni.
Szégyelljük magunkat, ha az intelmeket figyelmen kívül hagyjuk! Ez aztán ahhoz vezet, hogy elveszítjük
testünket. Nagyon oda kell figyelni. A Qiān Jīn Fāngban leírtak nem véletlenül nem tértek ki az előbbiekben a
húsz évüket be nem töltött fiatalokra. Ugyanis a húsz évüket még be nem töltött fiatalok vérkeringése
kialakulóban van, így a gyakori ejakuláció károsítja az éppen kifejlődő csit, mely révén az élet alapja is
meggyengül.

A fiatalok és életük teljében lévők különösen figyeljenek az önmegtartóztatásra, semmiképp ne vigyék
túlzásba nemi életet. A szenvedélyeiket tartsák kordában, a vese csijét nem szabad mozgásban tartani. Annak
érdekében, hogy az együttlét kellemes legyen, nem szabad olyan forró orvosságokat fogyasztani, mint például
kínai farkasölőfüvet.425

A Dá Shēnglùban426 az áll, hogy azok a férfiak, akik még nem töltötték be a húsz évet, még nincs elég
férfierejük, könnyen szenvedélyre lobbannak. Minden bizonnyal óvatosnak kell lenniük a nemi életet illetően.

Sūn Sīmiăo Qiān Jīn Fāng című írásában hasznos magyarázatokat találunk a nemi életre vonatkozóan.
Ha betöltöttük a negyvenedik életévet, akkor ismernünk kell a nemi életre vonatkozó intelmeket, most ezeket
részletezem. Ennek legfőbb lényege az, hogy negyven év felett a vérkeringés lassan el kezd gyengülni, emiatt
gyakran az ejakuláció nélküli együttlét a tanácsos. Ha így teszünk, az életerőnk nem csökken, a vérkeringés
folyamatos marad, ezzel jót teszünk testünkkel. Ha belepillantunk Sūn Sīmiăo soraiba, azt olvashatjuk, hogy a
negyven év feletti embernél még nem romlik jelentősen a vérkeringés, pontosan úgy, mint ahogyan a száraz fa
sem „hamu” még, csak a nemi életben egyre nehezebbé válik az önmegtartóztatás. Ezért ha gyakran történik
ejakuláció, akkor azzal nagymértékben megfogyatkozik az életerő, és ez nem jelent sok jót öregkorunkra nézve.
Így negyven év felett gyakran folytassunk nemi életet, de tartózkodjunk az ejakulációtól. Negyven év felett
425

烏頭付子; szárított sisakvirág, vagy kínai farkasölőfű (japán neve „torikabuto”) , melynek kínai neve Wūtóu

Fùzĭ. Lat. Aconitum carmichaelii. (KJE 1998)
426

達生録; Dá Shēnglù, a Míng kori orvos, Dŭ Yìnchāng 堵胤昌 írása.

(http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/search.php?cndbn=%92B%90%B6%98%5E
Elérési dátum: 2013.03.15.)

156

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
miután gyengülésnek indul a vese csije, ejakuláció hiányában sem fog megrekedni az életerőnk, ez akkor is így
van, ha életünk teljében vagyunk, és ha nem is tartjuk a csit mozgásban. Ezt a módszert könnyű betartani. Ha ezt
a módszert betartjuk, és nincs ejakuláció, akkor könnyebb lesz az együttlét. Ha így teszünk, a csi áramlása
töretlen marad, ez egy olyan kiváló módszer, mely az életerőnket képes megóvni. Mivel negyven év felett a
vérkeringés még nem kezd jelentősen romlani, így nehezebb az önmegtartóztatás a nemi életet illetően. Van
olyan, amikor önmegtartóztatás ellenére is lehetnek gondok. Ha időskorban gyakorta történik ejakuláció, azzal
nagy bajok lehetnek. Ezért ha az idő előrehaladtával betartjuk ezeket a szabályokat, és nem folytatunk gyakran
nemi életet, azzal talán életerőnket is képesek leszünk megtartani. Ezáltal az életerőnk sem fogyatkozik meg, így
még a gyakoribb együttlét ellenére sem pazaroljuk el férfierőnket és életerőnket, és akkor a szenvedélynek sem
kell alábbhagynia. Ez a régi bölcsek tanítása. A legjobb módszer a férfierő megőrzésére az, ha megerőltetés
nélkül tartunk mértéket. Az emberi szervezetet illetően, ha a lép és a gyomor táplálását is vesszük alapul, akkor
fontos tudni, hogy ha vese csije meg is erősödik, a Dāntián terület felmelegítésével a lép csijét serkenthetjük,
ezért mondják a régiek azt, hogy „a lép támogatása csak a vese támogatásával lehetséges”. Fiatal kortól kezdve
óvjuk a férfierőt, negyven fölött egyre inkább figyeljünk rá, és kerüljük az ejakulációt, ez az élet forrását tápláló
út. Ezek a módszerek azok a titkok, melyeket Sūn Sīmiăo szánt az utókor számára, mind pontosan le vannak írva
a Qiān Jīn Fāngban, azonban a következő generáció nem tudja, hogy ezen ismeretek hasznosak, semmi kárt nem
okoznak. Azonban Dānxīhoz427 hasonló kiváló orvosok előítélettel fordultak Sūn Sīmiăo tanításai felé, és mivel a
fő mondanivalóját nem értették meg, így nem is hittek benne. Azt állították, hogy „alig vannak olyan bölcsek és
halhatatlan remeték, akik megpróbálták ezeket követni”, mivel nem tudták azokat betartani428. Továbbá, még azt
is mondták, hogy „ha így támogatjuk a nemi életet, akkor sok embert ölünk meg”. Mivel tényleg eleve alig van
bölcs és halhatatlan a világban, így ha Dānxī magyarázatának hiszünk, akkor végképp nem tudjuk ezeket az
intelmeket betartani. Dānxī magyarázatában nagyon sok a kétely. Azt kell mondanom, hogy tanítása nagyra
becsült, de elfogult.

Abból nem lesz kárunk, ha nem folytatunk nemi életet, és ezzel nem tartjuk mozgásban a vese
csijét. Ha nemi életet folytatunk, és mozgásban tartjuk a vese csijét, ejakuláció során a testünk alsó részében
megreked a csi áramlása, és duzzanatok keletkezhetnek. Gyorsan vegyünk fürdőt, és tartsuk melegen az alsó
testtájat, hogy a megrekedt csi ismét elkezdjen áramlani, így a vérkeringés is folyamatos lesz, és duzzanatok
okozta kellemetlenségek sem lesznek. Ezt a tudást mindenképp ismernünk kell.

A hálószobában sok tilalom van. Különösen a természeti csapások idején kell odafigyelnünk.
Napfogyatkozáskor, holdfogyatkozáskor, villámláskor, tájfun idején, nagy esőzésekkor, nagy forróság és nagy
fagyok idején, szivárvány megjelenésekor, földrengéskor nem tanácsos az együttlét. A tavaszi hónapokban, az
első villámlások idején se folytassunk nemi életet. Továbbá, ez a szabadban sem megengedett, mivel az, az
istenek szeme előtt van. A nap, hold és a csillagok alatt, a szentélyek előtt, az őseink tiszteletadó helyei előtt,
illetve a bölcseink szobra előtt, ezeket is mind kerülni kell. Ami a saját testünket illeti, vannak olyan esetek,
427

朱丹溪 (1281-1358) Zhū Dānxī, híres orvos volt a Yuán dinasztia idején.

(http://baike.baidu.com/view/74170.htm Elérési dátum: 2013.03.15.)
428

ITÓ 2002: 142 magyarázata alapján. Eredeti szöveg: 良術聖賢の心、神仙の骨なくんば、未易為。
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amikor türtőztetni kell magunkat. Betegségek alatt és utána, amikor még nem jön helyre az ember, különösen
tífusz 429, járványok 430 , akut lázzal járó maláriaszerű betegség 431 után, még a be nem gyógyult daganatok 432 ,
fekélyek433 idején, amikor a csi legyengül, kemény munkavégzés után, éhezéskor, nagy szomjúság esetén, nagy
lakomázás után, testi megerőltetés és hosszabb táv megtétele után, valamint düh és harag, szomorúság, bánat,
ijedtség idején nem tanácsos az együttlét. Öt nappal a téli napforduló előtt és tíz nappal utána, pihenjünk és
kerüljük az ejakulációt, továbbá, a nők menstruációja alatt sem megengedett a nemi élet. Ez nem csak azért kell,
hogy az Égiek és a Földi istenségeket tiszteletben tartsuk, hanem azért is, hogy saját testünket megóvjuk a
betegségektől. Ha ezekre nem figyelünk, azzal az istenek haragját vívjuk ki, ezért erre mindenképp ügyeljünk. A
férfiak és a nők egyaránt megbetegedhetnek, életük kárt szenvedhet. A születendő gyermek teste és lelke még
nincs kifejlődve, így eldeformálódhat. Ebből semmi jó nem származhat, csak rossz. A régiek szerint a
terhesgondozás magában hordozza azokat az intelmeket, melyeket a terhesség kezdetétől fogva be kell tartani. A
hálószobai intelmek a terhesség előtti időszakra vonatkoznak. Ezeket az Égiek és a Földi istenek mind figyelik,
így még inkább óvatosnak kell lennünk. Ügyelnünk kell nemcsak saját magunkra, hanem feleségünk és
gyermekeinkre is, hogy ne érje őket kár. A terhesgondozás megkezdése előtt ezeket az intelmeket be kell tartani.

Vizelet visszatartásakor nem kerülhet sor együttlétre. Mezei mentát434 és pézsmaillatot435 nem szabad a
hálószobába vinni.

A Rù Mén436 azt mondja, hogy terhesség esetén a nemi életet szüneteltetni kell.

A vese az öt szerv alapja, a lép a táplálkozás forrása. Az emberi szervezet központja lép és a vese. Pont
úgy, mint a növényeknél a gyökérzet. Törekedni kell azok megóvására és táplálására. Ha az alap ép, akkor az
egész szervezetünk egészséges marad.

Jódzsókun, vége a negyedik fejezetnek

429

傷寒 kínai neve shāng hán, tífusz. (DJS 1998)

430

時疫 kínai neve shí yì, járványok. (KJE 1998)

431

瘧疾 kínai neve nǜe jí, jelentése malária. (DJS 1998)

432

腫物 japán olvasata „dekimono”, vagy „haremono”, jelentése daganat. (DJS 1998)

433

痈疽 kínai neve yōng jū; a bőr vagy a nyálkahártyák felszínén lévő fekély, jelen szövegben a nemi szerveken

keletkező fekélyekre értendő ITÓ 2002:143 magyarázata szerint. (http://baike.baidu.com/view/453047.htm
Elérési dátum: 2013.03.15.)
434

龍脳; Teljes neve: Lóng năo bò he 龍脳薄荷, jelentése mezei menta, lat. Mentha arvensis. (KJE 1998)

435

麝香; kínai neve Shè xiāng; jelentése pézsmaillat.

(http://kotobank.jp/word/%E9%BA%9D%E9%A6%99 Elérési dátum: 2013.03.15.)
436

医学入門; (1662) Teljes címe: Yīxué Rùmén. Míng kori orvos, 李梴 (Lĭ Chān, 1573-1619) írása. Összesen

nyolc kötetből áll. (http://baike.baidu.com/view/463177.htm Elérési dátum: 2013.03.15.)
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VI.3 Ötödik fejezet: „Az ötféle érzékelés”, „Kiválasztás”, „Tisztálkodás”
（巻第五）

五官・二便・洗浴

Az ötödik fejezetben az öt érzékelésre, a kiválasztásra és a tisztálkodásra vonatkozó
intelmeket találjuk. A legelső bekezdésben találkozunk a tenkun 天 君 kifejezéssel. A
kifejezés a 天 és a 君 írásjegyekből áll, melyek külön-külön a következő jelentéssel bírnak az
Óbunsa Kanvadzsiten (2000) szerint. A 天 (japán olvasata „ama”, „ame”, „ten”, kínai pinyin
olvasata „tiān”) jelentése (1) ég, (2) a mindenséget uraló, mindenekfelett álló (3) égi istenek,
(4) uralkodó, vezető, irányító, (5) sors, (6) velünk született. A 君 (japán olvasata „kimi”,
„kun”, kínai pinyin olvasata „jūn”) jelentése (1) uralkodó, császár, (2) földbirtokos, (3) ősök.
Így a két írásjegy jelentése „legfelsőbb úr”, „világmindenség ura”, mely az alábbi
kontextusban így szerepel:
„A lélek az emberi test uralkodója. Ezért „világmindenség urának” is nevezhetjük. Ez irányítja a
gondolkodást. […]”437
心は人身の主君也。故天君と云。思ふことをつかさどる。

Majd így folytatja:
„Mivel a fül, a szem, a száj, az orr az szervezetben külön-külön felelősek a hallásért, a látásért, a
szaglásért, az ízlelésért, a mozgásért, ezért ezeket „ötféle érzékszervnek” nevezzük. Ezek a lélek
szolgái. A lélek bennünk lakozik, mely az ötféle érzékszervet irányítja.”438
耳・目・口・鼻・形、この五は、きくと、見ると、かぐと、物いひ、物くふ と、うごくと、
各その事をつかさどる職分ある故に五官と云。心のつかひ物也。心は内にありて五官をつか
さどる。

Az ötödik fejezet így érthető módon ezeknek az érzékszerveknek a gondos ápolásáról
értekezik. Különösen a higiéniatörténet-kutatás szempontjából érdekes megállapításokat
találunk. Nézzük példát a fogápolással, a szem, az orr tisztán tartásával és a fürdéssel
kapcsolatosan:

437

YJK 5/1

438

YJK 5/1
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Módszer
Lefekvés előtt forró teába sót keverni és azzal
öblögetni
Sóval átdörzsölni a fogakat
Szemápolás Reggel forró vízzel átmosni a szemet
Fogápolás

Orrtisztítás

Forró vízzel átmosni az orrot

Célja
Megakadályozni a fog
szuvasodását és a fog idő előtti
kihullását
Jó látás biztosítása még az
idősebb korban is
-

A japán kultúrtörténet szempontjából is érdekes lehet ez a fejezet, ugyanis ebben
találunk leírást a szemüveg használatával, a szoba elrendezésével, valamint néhány bútorral
kapcsolatban is.
A következő, kiválasztás 二 便 című alfejezetben a vizeletről és a székletről, a
kiválasztás fontosságáról és a rendellenes működésből fakadó betegségekről olvashatunk.
Ahogyan már az előzőekben is láthattuk, Ekiken minden testi működést a csivel hoz
kapcsolatba, így tehát, a kiválasztás és a csi áramlása is szorosan összekapcsolódik. Ez azt
jelenti, hogy ha csi nem kering megfelelően, a kiválasztásban valamilyen rendellenesség lép
fel. Erre Ekiken szerint, rendszerint a hasmenés, vagy a székrekedés súlyosabb állapota, vagy
húgyhólyag-elváltozás, mely japánul a „tenfu” 転脬 (kínai pinyin olvasata zhuăn pāo) utal.
Ezek megelőzése érdekében és a vérkeringés javításáért rengeteg intelmet találunk a műben.
(Lásd részletesebben jelen fejezethez tartozó fordításban.)
Továbbá, fontos megállapítást tesz Ekiken az alvás és a csi összefüggésére is. Az alvás
helyzete lényeges a csi megfelelő áramlása szempontjából. Részletes leírást találunk a 6-dik
és a 7-dik bekezdésben a helyes alvási pozítúráról:
„Éjszakai pihenéskor mindenképp forduljunk valamelyik oldalunkra, és úgy pihenjünk. Semmiképp ne
feküdjünk a hátunkon. Mivel ha felfelé nézzünk, a csi megreked, és rosszat álmodunk. Kezeinket se
tegyük mellkasunkra, mivel így szintén megrekesztjük a csit, és könnyen rosszat álmodhatunk […]” 439
夜ふすには必ず側にそばたち、わきを下にしてふすべし。仰のきふすべからず。仰のきふせ
ば気ふさがりて、おそはるゝことあり。むねの上に手をおくべからず。寝入て気ふさがりて、
おそはれやすし。[…]

Továbbá,
„Lefekvéskor nyújtsuk ki mindkét lábunkat, amíg el nem alszunk. Majd még mielőtt elaludnánk,
lábainkat hajlítsuk be, és forduljunk egyik oldalunkra. Ezt oroszlán-alvásnak hívják […]”440
439

YJK 5/6

440

YJK 5/7
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夜ふして、いまだね入らざる間は両足をのべてふすべし。ねいらんとする前に両足をかがめ、
わきを下にして、そばだちふすべし。これを獅子眠と云。[…]

VI.3.1 A fejezetben található orvosi írások
Az előző fejezetekhez hasonlóan, az V. fejezetben is találunk néhány kínai orvosi írást,
amelyre Ekiken hivatkozik. Ilyen például Cháo yuán fāng 巢元方 (550-630) 610-ben által
összeállított Zhū bìng yuán hòu lún 諸病源候論, Tián Yìhéng 田藝蘅 írása, a Liú Qīng Rì
Zhá 留青日札 (1570), Míng-kori Hú Wénhuàn 胡文煥 élettáplálásról szóló írása, a Shòu Yăng
Cóng Shū 寿養叢書, Chén zhí 陳直 írása, a Yăng Lăo Fèng Qīnshū 養老奉親書 (1085) és a
Yī Shuō 医説 Zhāng Găotól 张杲(1149－1227).

VI.3.2 A fejezetben található mértékegyégek
Ekiken az alábbi mértékegységeket használja végig a mű során, melyből azt feltételezem,
hogy ezek elterjedten használatosak voltak a korban.
Eredeti
mértékegység
分
（ふん）
寸
（すん）
尺
（しゃく）

Olvasata
japán: bu, fun
pinyin: fēn
japán: szun
pinyin: cùn
japán: saku
pinyin: chĭ

Magyarázat
kb. 3 cm-nek felel meg
kb. 3,3 cm-nek felel meg
kb. 30,3 cm-nek felel meg

VI.3.3 A fejezetben előforduló akupresszúrás pontok
Ekiken néhány kiválasztást serkentő, segítő akupresszúrás pontot is említ, melyek zömét
napjainkban is hasznáják.
Akupresszúrás pont
neve
尾閭
（びりょ）
五竅
（ごきょう）
湧泉
（ゆうせん）

Olvasata

Magyarázat

japán: birjo
pinyin: wĕilǘ

Az egyik csi központja. Helye: a gerinc alsó
részén, a farokcsontnál található.

japán: gokjó

A homlokon található „öt meridián”.

japán:
pinyin: yǒngquán

„Feltörő forrás” lat. fons scatens.
Helye: A talp közepén egy mélyedésben, a II. és
III. lábközép-lábujj ízület között, kb. a talp I. és II.
harmadának határán, mely a „Vese”-funkciókör
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足三里
（あしのさんり）

japán:
pinyin: zúsānlĭ

fővezetékének pontjaihoz tartozik.
„A láb harmadik tanyája” lat. vicus tertius pedis.
Helye: 3 cùnnal a térdkalács alsó pereme alatt,
mely a „Gyomor” funkciókör fővezetékének
pontjaihoz tartozik.

VI.3.4 Fordítás
Ötödik fejezet: „Az ötféle érzékelés”
A lélek az emberi test uralkodója. Ezért a Világmindenség urának 441 is nevezhetjük. Ez irányítja a
gondolkodást. Mivel a fül, a szem, a száj, az orr a szervezetben külön-külön felelősek a hallásért, a látásért, a
szaglásért, az ízlelésért, a mozgásért, ezért ezeket ötféle érzékszervnek 442 nevezzük. Ezek a lélek szolgái. A lélek
bennünk lakozik, mely az ötféle érzékszervet irányítja. Ha jól végiggondoljuk, rájövünk, hogy az öt érzékszerv
helyes működését hivatott figyelni. Teljesen világos, hogy Világmindenség ura irányítja az „ötféle hivatalt”,
viszont ha az „ötféle hivatal” irányítja a legfelsőbb uralkodót, az már ellentmondó. Mivel a lélek a test irányítója,
ezért annak békében kell lennie, nem szabad semmivel sem felzaklatni. Az „öt hivatal” a legfelsőbb
Világmindenség urának parancsát követi, melyet a legmegfelelőbben teljesíti, és nem önkényeskedik.

Lakóhelyünk mindig nézzen déli irányba, így az ajtó mellett világos lesz. Ne tartózkodjunk mindig
sötét, lehangoló helyen. Mivel az a csit bezárja. Ezen felül, ha a túlzottan világos helyen vagyunk huzamosabb
ideig, akkor életerőnk csappan meg. A yīn és yáng rendszerének megfelelően a világosság és sötétség közti
egyensúlyt meg kell teremteni. Ha túlságosan világos van, le kell engedni a bambuszredőnyt, ha túl sötét van,
akkor fel kell engedni.

Lefekvéskor érdemes a párnát úgy helyezni, hogy kelet felé nézzen, mivel ezzel az élet csijét hívhatjuk
magunkhoz. Ha viszont észak felé néz párnánk, a halál csije elérhet minket, melyet mindenképp el kell
kerülnünk. Ha urunk vagy apánk a közelben van, nem fekhetünk úgy, hogy lábunk velük szemben van.

Ha leülünk, mindenképpen szeizában 443 tegyük ezt. Nem szabad eldőlnünk valamelyik oldalra.
Pihenéskor keresztbe tehetjük a lábunkat. Ne nehezedjünk térdünkre. Ugyanakkor, a csi keringésének jót tesz, ha
néha bambuszszékre444 ülünk. A kínai445 emberek gyakran tesznek így.

Ott ahol mindig tartózkodunk, vagy azok az eszközök, melyeket mindig használunk, egyszerűeknek és
441

Tenkun 天君, jelentése: „legfelsőbb úr”. (OK 2000)

442

Az eredeti szövegben „gokan”五官, amely az öt érzékszervet jelenti. (OK 2000)

443

Ebben a kontextusban valószínűleg” egyenes ülést” jelent.

444

牀几; japán olvasata “sógi”; bambuszszék. (KJE 1998)

445

Eredeti szövegben így találjuk: 中夏の人 (YJK 5/4)
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tisztáknak, díszektől menteseknek kell lenniük. A nappali szobát úgy kell kialakítani, hogy megóvjon a hideg
széltől, és kellemesen lehessen pihentetni testünket. A használati eszközöket rakjuk rendbe, mert így ha nem
hiányzik semmi, akkor elég az, amit ott van. Ha megkedveljük a fényűzést, és ez szokásunkká válik, akkor ez
bizonyára megkeseríti majd lelkünket. Ez gyakran előfordul, és árt az élettáplálásnak. Amikor leülünk vagy
lefekszünk, és tapasztalunk valahol egy kis rést, reteszeljük el. Ugyanis az ilyen kis lyukon betévedő szél, vagy
huzat, az ember bőrén is átfúj, és betegséget okoz. Erre figyeljünk oda. Éjszakai pihenéskor a füleinkhez közel
efféle réseket tapasztalunk, szüntessük meg.

Éjszakai pihenéskor mindenképp forduljunk valamelyik oldalunkra, és úgy pihenjünk. Semmiképp ne
feküdjünk a hátunkon. Mivel ha felfelé nézzünk, a csi megreked, és rosszat álmodunk. Kezeinket se tegyük
mellkasunkra, mivel így szintén megrekesztjük a csit, és könnyen rosszat álmodhatunk. E két dologra ügyeljünk
nagyon!

Lefekvéskor nyújtsuk ki mindkét lábunkat, amíg el nem alszunk. Majd még mielőtt elaludnánk,
lábainkat hajlítsuk be, és forduljunk egyik oldalunkra. Ezt oroszlán-alvásnak hívják. Egy éjszaka ötször érdemes
megfordulni. Ha a hasi oldalon megreked a csi, akkor nyújtsuk ki a lábunkat, és mellkasunkat, hasunkat a
kezünkkel nyomkodjuk lefelé, azok pedig, akik magas vérnyomásban szenvednek, kezdjék el mozgatni
nagylábujjukat. Ha mindent az előbb leírtak szerint teszünk, folyamatosan elkezdünk ásítozni, és így kileheljük
magunkból az ártalmas erőket. Kerüljük a túl nagy kilégzéseket. Amikor elalszunk, ne feküdjünk lefelé fordított
szájjal. Mivel elalvás után kifolyik a nyálunk, ami nem jó. Hanyatt fekve sem szabad aludni. Olyankor ugyanis
könnyedén megeshet, hogy rosszat álmodunk. Ha mindkét kezünkön behajlítjuk a nagy ujjunkat, a fennmaradó
négy ujjunkkal pedig rámarkolunk, és úgy fekszünk, akkor nem nyomjuk meg kezünkkel mellkasunkat, így nem
lesz rémálmunk. Ha ez később szokásunkká válik, és alvás közben sem nyílik ki a markunk. Ezeket az
intelmeket megtaláljuk a Zhū bìng yuán hòu lún446 című orvosi könyvben. Ha éjszaka, lefekvéskor nyák van a
torokban, azt feltétlenül ki kell köpni. Ha nyákkal a torkunkban alszunk el, akkor rémálmok fognak gyötörni
minket. Az orvosi írások is emiatt állítják azt, hogy az időseknek éjszaka lefekvéskor köptetőt kell bevenniük.
Ezért uzsonnára és vacsorára ne együnk olyat, ami megrekeszti a csit és nyákot képez. Hiszen, ha nem így
teszünk, félő, hogy rosszat álmodunk.

Éjszaka, lefekvéskor ne fedjük el arcunkat! A levegő útját akadályozza, és magas vérnyomást okozhat.
Éjszaka, lefekvéskor nem tanácsos lámpást gyújtani. A holtak lelkei nem tudnak tőle nyugodni. Ha mégis fényt
gyújtunk, tegyük halvánnyá, takarjuk el. A szánkat alvás közben csukva kell tartani. Ha nyitott szájjal alszunk,
az igaz lelkünket elveszítjük, továbbá a fogaink is ideje korán kihullanak.

Általában naponta egyszer a nyakunktól egészen a talpunkig masszíroztassuk át az egész testünket,
446

病 源 候 論 ; Teljes címe: 諸 病 源 候 論 Zhū bìng yuán hòu lún („Betegségek okainak és tüneteinek

gyűjteménye”) Kínai orvosi írás, melyet Cháo yuán fāng 巢元方 (550-630) állított össze 610-ben. (Szekai
Daihjakkadzsiten II. kiadás. 2006. elektronikus kiadás.)
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ahol nem kemény, különösen az ízületeknél, mindenütt tízszer. Először a fejünk tetején, középen levő pontot,
aztán a fejet négy oldalról körülvéve, aztán a szemöldökökön kívül eső részeket, majd a szemöldökök végén,
valamint az orrsövény oldalát, a fülek belsejét, és a fülek mögötti részt is mind meg kell nyomkodni. Ezután a
tarkót, azután pedig a nyak hátulját kell jobbról-balról masszírozni. A bal oldalához a jobb kezet, a jobb
oldalához a bal kezet kell használni. Ezután mindkét vállunkat, majd könyökízületeinket, karunkat, mind a tíz
ujjunkat körkörösen mozgassuk át. Ezt követően a hátunkat nyomogassák és ütögessék. Utána a csípőt és a
vesemedencét, majd a mellkast, a melleket, és a hasat masszíroztassuk meg. Ezek után a két combot, utána a
térdeket, majd a lábszárak külső és belső oldalát, majd a bokákat, a lábfejet, azután a tíz lábujjat, a talpat,
mindent, két kézzel masszírozva kell átmozgatni. Ezek a Shòu Yăng Cóng Shūban447 található intelmek. Saját
kezűleg is csinálhatjuk sajátmagunknak.

A Rù ménben azt írják, hogy a dóin-módszer az egészségnevelés egyik módszere. A léleknek mindig
nyugalomban kell lennie, a testet mindig mozgásban kell tartani. Ha nap mint nap csak kényelmesen üldögélünk,
könnyen megbetegedhetünk. A hosszas álldogálásnál és gyaloglásnál sokkal károsabb a hosszas fekvés és
ücsörgés.

Alkalmazzuk a dóint mindennap, mivel a csit megmozgatja, segíti az emésztést és nem okoz fájdalmat
a gyomorban és a hasban. Mielőtt felkelünk, nyújtsuk ki mindkét lábunkat, űzzük ki magunkból a tisztátlan csit,
üljünk fel, emeljük fel fejünket, kulcsoljuk össze kezeinket, majd nyújtózkodjunk előre és felfelé. A fogainkat
gyakran kocogtassuk össze, jobb és bal kezünk segítségével egymás után nyomkodjuk meg tarkónkat. Ezután
emeljük fel vállainkat, húzzuk be nyakunkat, csukjuk be a szemünket, majd eresszük le vállainkat háromszor.
Következőkben masszírozzuk meg arcunkat többször fentről lefelé haladva, szemünket a könnycsatornától a
szemszéléig folyamatosan dörzsöljük végig. Az orrunkat nyomkodjuk meg hat-hét alkalommal két középső
ujjunk segítségével, fülcimpánkat szorítsuk ujjaink közé, fentről lefelé haladva nyomkodjuk meg hatszor-hétszer,
majd dugjuk be középső ujjunkat fülünkbe, ott tartsuk bent egy kicsit, majd húzzuk ki, aztán kulcsoljuk össze
kezeinket, és nyújtsuk ki balra, ilyenkor fejünket ellentétesen jobb oldalra fordítsuk, majd mikor jobb felé
nyújtjuk kezeinket, fejünket fordítsuk balra. Végezzük el ezt a mozdulatot mindkét irányba háromszor. Ezután
kézfejjel dörzsöljük végig a csípőnk jobb és bal oldalának felső részét, azaz a Jīngmén környékét párhuzamosan
lefelé haladva több mint tíz alkalommal, majd ezután mindkét kezünk segítségével nyomkodjuk meg derekunkat.
Két tenyerünkkel csípőnket fentről lefelé masszírozzuk folyamatosan. Ez élénkíti az emésztést és megnyugtatja a
csit. Ezután kézzel puhán ütögessük meg hátsó felünk felső részét, több mint tízszer. Majd lefelé haladva
masszírozzuk meg combjainkat, kulcsoljuk össze kezeinket, és a térdízület 448 alatt fogjuk át lábainkat, próbáljuk
447

寿 養 叢 書 ; Shòu Yăng Cóng Shū, Míng kori Hú Wénhuàn 胡 文 煥 tudós élettáplálásról szóló írása.

(http://mayanagi.hum.ibaraki.ac.jp/paper01/MedJpKrVn.html Elérés dátuma: 2013.03.14.)
448

三里, teljes neve zúsānlĭ (足三里); „A láb harmadik tanyája”, lat. vicus tertius pedis. Helye: 3 cúnnal a

térdkalács alsó pereme alatt, mely a „Gyomor” funkciókör fővezetékének pontjaihoz tartozik. Hasfájás,
teltségérzet, gyomorfájás, lelassult emésztés, hasmenés, felszívódási panaszok stb. ellen. (Carl-Hermann
Hempen: Atlasz-Akupunktúra- 361 akupunkturás kezelés, 135 színes oldal, Athenaeum 2000 Kiadó, 1995, p.
105)

164

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
meg lábunkat kinyújtani előre, miközben jobb és bal kezünket magunk felé húzzuk, ezt ismételjük meg
néhányszor. Ezután jobb és bal kezünkkel mindkét vádlinkat elől és hátul többször lefelé haladva masszírozzuk
meg. Ezt követően, ami a talp boltíves yǒngquánnak449 nevezett pontját illeti, egyik kezünkkel megfogjuk egyik
lábunk öt ujját, bal kezünkkel a bal láb yǒngquán pontját, majd ugyanígy a jobb kezünkkel jobb lábunk
yǒngquán pontját masszírozzuk, külön-külön tízszer megismételve. Ismét húzzuk meg erősen mindkét lábunk
nagyujját, a többi ujjat finoman tekergessük meg. Ez a dóin mesterek által végzett gyakorlat. Akik szabadidővel
rendelkeznek, mindennap járjanak el hasonlóképpen. Ezt tanítsuk meg a szolgálóknak, gyermekeinknek, erősen
masszíroztassuk meg velük a lábszárukat, talpukat, ha már felmelegedett a dörzsölt felület, akkor meg kell állni.
Továbbá, jót tesz, ha kihuzatjuk a lábujjainkat. Ha kora reggel így teszünk, akkor a csi megnyugszik,
megfelelően elkezd keringeni, mely hatására megszűnik a lábunkban érzett fájdalom. Nagyon hatásos tud lenni.
Amikor messzire elsétálunk, a séta után ismét, a leírtaknak megfelelően, masszírozzuk meg a talpat.

Ha a térd alatti lábszárrészt elölről és hátulról folyamatosan kézzel megmasszíroztatjuk valakivel, a
lábfejünket is, majd a talpat is erősen többször megnyomkodják, és tíz lábujjunkat kihuzatjuk, akkor a csi
lenyugszik. De a lehető legjobb az, ha saját magunk végezzük ezt. Ez egy jó módszer.

Amikor a csi megfelelően kering, és kellemesen érezzük magunkat, nincs szükség dóinra és anmamasszázsra. A téli időszakban kerüljük a dóint, ez a Nèi Jīngben is így olvashatjuk. Ha testünket
megdolgoztatjuk, és vérnyomásunk felszökken, ilyenkor nem jó sem a dóin, sem az anma-masszázs. Bármikor,
évszaktól függetlenül jó, ha szervezetünket kíméletesen megmozgatjuk, sétálunk. Ezt főképp étkezés után a
legjobb. A yǒngquán pont masszírozása is évszakoktól függetlenül mindig jó.

Hajunkat gyakran ki kell fésülni. Ezzel serkenthetjük a csi keringését, és csökkenthetjük a magas
vérnyomást. Nem jó a sűrű fogazatú fésű, mert könnyen kitépheti a hajszálakat. Fogainkat erősítsük meg úgy,
hogy többször kocogtassuk össze. Ez megedzi a fogakat, és megelőzi a fogszuvasodás kialakulását. Néha
dörzsöljük össze tenyereinket, és helyezzük szemeinkre, hogy azokat átmelegítsék. Ezzel látásunk kitisztul, és a
huzattól is megóvjuk. A hajvonaltól kezdve a homlok alsó részét és az arc környékét fentről lefelé masszírozzuk
át huszonhét alkalommal, régi emberek is azt mondták, hogy mindkét kezünk folyton legyen az arcunkon, ami
azt jelenti, hogy időnként masszírozzuk át az arcunkat. Ha ezt így tesszük, akkor a csi felpezsdül, a magas
vérnyomásunk lecsökken, akkor arcszínünk szép lesz. Jobb és balkezünk középső ujjával orrunk mindkét felét
többször masszírozzuk át, fültövünket is nyomkodjuk meg többször.

449

湧泉; Yǒngquán, „Feltörő forrás” lat. fons scatens. Helye: A talp közepén egy mélyedésben, a II. és III.

lábközép-lábujj izület között, kb. a talp I. és II. harmadának határán, mely a „Vese”-funkciókör fővezetékének
pontjaihoz tartozik. Hatása: szabályozza és támogatja a csi-mechanizmust, szabaddá teszi és nyugtatja az érzékek
nyílásait. Sötét arcszín, szorongás, a láb és térd gyengesége, feledékenysg, impotencia, ágyéki fájdalom,
alvászavar stb. ellen. (Carl-Hermann Hempen: Atlasz-Akupunktúra- 361 akupunkturás kezelés, 135 színes oldal,
Athenaeum 2000 Kiadó, 1995, p. 169)
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Ha hajnali három és öt óra450 között felkelünk, és felülünk, egyik kezünkkel ragadjuk meg lábujjainkat,
és másik kezünkkel kezdjük el masszírozni talpunkat egy bizonyos ideig. Ha így átmelegedett a talpunk, mindkét
kezünkkel kezdjük el lábujjainkat átmozgatni. Erre megkérhetjük szolgáinkat is. Ezt nemcsak hajnalban, hanem
ha minden este felülünk, és pontosan az előbbiekben leírtak szerint teszünk, el tudjuk kerülni a lábbetegségeket.
Csillapítja a felszökkent vérnyomást, és erősíti a nehezen ráálló, gyenge lábat. Ha ezt hosszabb ideig töretlenül
folytatjuk, akkor a gyenge láb megerősödik, és javul a lábunk is, melyen nehezen tudtunk állni. A régi emberek
is beszéltek ennek áldásos hatékonyságáról. Erről Yăng Lăo Fèng Qīnshūban451, és Dōng Pō magyarázatában is
olvashatjuk.

Amikor lefekszünk aludni, kérjük meg gyermekeinket, hogy dörzsöljék össze kezeiket, és a
felmelegedett tenyereiket tartsák a shèn táng ponton, majd masszírozzák ezt a pontot egy ideig, ugyanígy
járjanak el a talpon is. Sajátmagunknak is elvégezhetjük. A hátsó felünk feletti rész finom ütögetése is jó.

Minden este mielőtt lefeküdnénk aludni, jól fésüljük ki hajunkat, meleg vízzel mossuk meg lábainkat.
Ha így teszünk, felpezsdítjük a csi keringését. Továbbá, érdemes még elalvás előtt forró teába sót tenni, és azzal
öblögetni. Ezzel megtisztítjuk szánkat, és fogaink is erősebbek lesznek. Erre pont jó a rosszabb minőségű tea.

Rù Ménben az áll, hogy negyven év fölött, ha nincs semmi dolgunk, akkor akár látnunk sem kell.
Vagyis nincs semmi tennivalónk, akkor ki sem érdemes nyitnunk a szemünket.

A kinro egy kis kemence fölé helyezett kis kiemelkedés, mely takaróval van lefedve, amikor ez
meggyújtják, melegedni lehet mellette. Ezt elterjedtebben kotacunak nevezik. Ehhez nem szabad hozzáérni, mert
túlságosan melegünk lesz, a csi és a testünk legyengül, vérnyomásunk megugrik, szemünk megbetegszik.
Csakhogy a középkorúaknál idősebbeknek elég kisebb tűz is, ami mellett nem fáznak. Nem szabad kinyújtott
lábbal ülni. A fiatalok kerüljék ennek használatát. A fiatalok, amikor nagyon hideg van, akkor vagy a
kemencénél melegedjenek, vagy gyújtsanak tüzet. Semmiképp nem szabad túl melegedni.

Általában ha meleg ruhát öltünk, meleg tűz mellé telepszünk, meleg vízben fürdünk, hosszabb ideig
áztatjuk magunkat, forró ételeket eszünk, mind-mind kárt okozhatnak a szervezetben, erre nagyon oda kell
figyelni.

Ha nemes emberek előtt hosszabb ideig kell szeizában ülnünk, vagy uraságnál időznünk, lábunk
elzsibbad, és nem tudunk hirtelen felállni, könnyen eleshetünk. Még mielőtt megpróbálnánk felállni, mindkét
lábunk nagylábujját mozgassuk át többször, nyújtsuk ki és hajlítsuk be. Ha így teszünk, nem zsibbad le lábunk,
nem lesznek nehézségek a felállással. Hétköznapokon is érdemes nagylábujjainkat nyújtani és hajlítani, ha ennek

450

Eredeti szövegben 五更; hajnali három és öt óra közötti időszak. (KJE 1998)
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養老奉親書; Yăng Lăo Fèng Qīnshū; 1085-ben Chén zhí 陳直 által összeállított írás.

(http://jicheng.tw/jcw/book/養老奉親書/index Elérés dátuma: 2013.03.14.)
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rendszerességét szigorúan betartjuk, akkor nem görcsöl be a lábunk. Ha mégis lábunk begörcsöl, a lábujjak
mozgatásával meg tudjuk szüntetni. Ezt a leggyorsabb módszer a megszüntetésre. Ezt ismerni kell. Akiknek
magas a vérnyomása, azok is gyakran mozgassák meg nagylábujjaikat, ezzel elérik azt, hogy a vérnyomás
lecsökkenjen. Ez a módszer is hatékony.

A fejünket nem szabad a tűzhöz közel tenni, mivel ez által a vérnyomás felszökkenhet.

Dōngyuán szerint, ha hideg széllel találkozunk össze, és ez akkor történik, amikor laza öltözékben
vagyunk, akkor a csit meg kell feszítenünk, hogy a hűvös levegőt kivédje, és az ne tudjon átmenni a bőrön.

A szemüveget aitainak452 nevezik. Erről a Liú Qīng Rì Zhában453 olvashatunk. Ezt gankjónak454
is olvashatjuk. Negyven év felett hamar szemüvegre lehet szükségünk, hogy segíteni tudjunk a látáson. A
jamato-i kristály455 erre a legjobb. Tisztításhoz használjunk selymet, melyet vegyünk mindkét ujjunk közé, és
úgy töröljük meg a felületet. Vagy használhatunk erre gyapjú rongyot is. Azok a szemüvegek, melyek üvegből
készülnek, könnyebben törnek. Ezért a kristály sokkal jobb ennél. Az üveglencséket lámpakanóccal érdemes
megtisztítani.

Ami a fogmosás és arcmosás módját illeti, reggelente forró vízzel mossuk meg és melegítsük fel
szemeinket, orrunkat is tisztítsuk ki, majd azt követően meleg vízzel öblögessünk, hogy az előző nap
visszamaradt ételmaradékokat fogainkból eltávolítsuk, ehhez használjunk sót, felső és alsó fogsorunkat kefe
segítségével dörzsölgessük meg, öblítsük ki szánkat meleg vízzel, ezt húszszor-harmincszor ismételjük meg,
azalatt először is egy másik csészébe öntsünk meleg vizet és tegyünk bele egy durva rongyot, melyet egy finom
szitaként használunk majd, mossuk meg kezeinket, arcunkat, és ha ezzel végeztünk, szánkban lévő sós vízet
szűrjük le és öntsük át másik csészébe, azzal a sós vízzel mossuk át szemeinket, külön-külön tizenötször
érdemes. A külön csészébe öntött meleg vízzel érdemes szemeinket átmosni, és öblögetni. Ezzel be is fejeztük.
Ha minden reggel így teszünk, akkor fogaink nem gyengülnek el, és hosszú időn át nem fognak lötyögni. Így
megöregedvén sem esnek ki. Nem szuvasodnak el. A látásunk sem romlik, idősen nem lesznek
szembetegségeink, este is le tudunk írni és el tudunk olvasni kisebb méretű írásjegyeket. Ez a legjobb módja
annak, hogy látásunkat és fogainkat a legjobban megőrizzük. Sokan vannak, akik kipróbálták, és akiknek hatott.
Én is már jó ideje ezt a módszert alkalmazom, és meg is van a hatása, most nyolcvanhárom évesen, különösen,
ha beesteledik, le tudom írni és könnyedén el tudom olvasni a kisebb írásjegyeket, fogaim közül még egyet sem
vesztettem el. Nem szenvedtem szembetegségben, és fogbajban sem. Ha minden reggel pontosan így teszünk, és
hosszú ideig követjük a módszert, akkor hozzá fogunk szokni, és betartása egyáltalán nem okoz majd számunkra
nehézséget, így fogkefére nem lesz szükség.

452

靉靆; az eredeti szövegben „aitai”, amely itt szemüveget jelent. (KJE 1998)

453

留青日札; Liú Qīng Rì Zhá, melyet 1570-ben Tián Yìhéng 田藝蘅 állított össze. (UCSIBAJASI 2005: 29)

454

Eredeti szövegben: 眼鏡 (KJE 1998)

455

和水晶; japán olvasata „vaszuisó”; jamatoi kristály. (KJE 1998)
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A régiek is azt mondják, hogy a fogbetegségeket a gyomorban előforduló hő feltörése okozza. Ezért
naponta időnként harmincötször kocogtassuk össze a fogainkat. Ha így teszünk, nem lesznek fogaink szuvasak.
Fogbetegségeink sem lesznek.

Nem szabad fiatalkorban kemény ételeket ennünk, mert úgy gondoljuk, hogy fogaink erősek. A japán
szilva, a japán szamócafa terméseit ne együk. Ha nem figyelünk erre, mindenképp később kihullanak a fogaink.
Ha sokszor írunk kis írásjegyeket, szemünk és fogunk elromlik.

Fogvájóval nem szabad a fogtő mélyére túlságosan leszúrni. Mert így a fogtő előbújik, és a fog
könnyen lötyögni kezd.

A hidegebb hónapokban keljünk később, meleg hónapokban korábban. A meleg hónapokban nem szabad
huzatos helyen feküdni. Nem szabad, hogy alvás közben megfázzunk. Alvás közben sem szabad, hogy
legyezzenek minket.

Forró vízzel nem szabad öblögetni, mert károsítja a fogakat.

A Qiān Jīn Fāngban az áll, hogy minden alkalommal, amikor befejezzük az étkezést, a dörzsöljük meg
arcunkat, kezünkkel finoman masszírozzuk meg hasunkat, és hagyjuk nyálunkat folyni. Többször sétálgassunk.
Az étkezés utáni alvás sok bajt okoz, ezért evés és ivás után, ha hátunkon fekve heverészünk, a csi megbetegszik.

A Yī Shuōban456 az áll, hogy bármennyire fáradtak is vagyunk, étkezés után semmiképp nem szabad
lefeküdni aludni. Mozogjunk, kétszáz-háromszáz lépésnyit nyugodtan sétáljunk, ezután bontsuk ki az övünket,
lazítsuk meg a ruházatunkat, és egyenes derékkal üljünk le. Mindkét kezünkkel masszírozzuk meg derekunkat és
hasunkat, függőlegesen és vízszintesen húszszor. Továbbá, a derék és az oldalunk között és attól lefelé is
masszírozzuk meg a testünket többször. Így a mellkasban és hasban lévő csi nem akad el. Amikor az emésztés
megreked, így tudunk kezeinkkel segíteni rajta.

A szemnél, orrnál, szájnál és homlokon öt meridián 457 van, amelyeken keresztül a csi ki- és bejut a
szervezetbe, itt tud a csi a legkönnyebben kiszivárogni. Nem szabad, hogy túl sok szivárogjon el. A wĕilǘ 458 az a
meridián, ahol az életerő kilép a testünkből. Nem szabad, hogy túl sok szivárogjon el. A végbélnyíláson távozik
a salakanyagban lévő csi, de kerülnünk kell azt, hogy túl sok salakanyag távozzon el. Általában törekednünk kell
arra, hogy ezen a hét meridiánon keresztül ne távozzon el túl sok csi. Bár a fülön csi nem áramlik ki és be, mégis

456

医説; Yī Shuō (1224), szerzője Zhāng Găo 张杲 (1149-1227) (ITÓ 2002: 158)

457

五竅, japán olvasata gokjó; a homlokon található öt meridiánra utal. Eredetileg az ötféle érzékelés funkcióját

jelenti.
458

尾閭; wĕilǘ, japán olvasata „birjo”az egyik csi központja. Helye: a gerinc alsó részén a farokcsontnál

található. (DJS 1998)
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idegeinket terheljük meg azzal, ha sokáig fülelünk, hallgatunk valamit.

Kiotóban sok agyagkályha van. Olyan nagy, mint a császárfából459 készült kályha. Agyagból készül.
Magassága 5 szun 4 fun460, de a talapzatának a mérete ebbe nincs beleszámolva. Ennek a hosszúsága 8 szun 3
fun461, szélessége 7 fun462, de a hosszúsága és a szélessége között lehet eltérés. De lehet kör alakú is, csak akkor
annak nincsen hosszúsága és szélessége, az is ugyanúgy jó. Nyílása ugyanúgy kör alakú, mint a császárfából
készült kályhánál. Van füstölő ablaka, ahol a tűz el tud lobbanni. Ennek a kályhának van nyílása és fedője is. A
fedő szélessége vízszintesen és függőlegesen is 3 szun463. Jó a köralakú fedő, van rajta fogantyú is. Még az is jó,
ha van egy a kettő - három fedő között, amelyiknél nincs fogó.

Tegyünk bele puha hamut, amikor használjuk, alkonyat után egy-két kicsi faszenet helyezzünk bele és
mielőtt lefeküdnénk, gyorsan tegyük be a futonunkba464, miután elaludtunk lábunkat nyújtsuk ki, így melegítsük
fel lábunkat. Akinek magas a vérnyomása, annak jobb, ha inkább tartsa távolabb lábát a melegtől. Ha lábunk
felmelegedett, a tűzhelyet a toljuk ki lábunkkal a futon végéig, és úgy aludjunk el, hogy lábunkat magunkhoz
húzzuk. Másnap reggel, mielőtt felkelnénk, ismét nyújtsuk ki lábunkat melegedni. Ha a forró fedőt
bebugyoláljuk egy pamut zsákba, akkor azzal is tudjuk melegíteni hasunkat és a derekunkat. A fedőt kétszer,
háromszor használjuk, cserélgessük fel, és így melegíthetjük hasunkat és derekunkat. Olyan fedővel melegítsük
fel derekunkat, amelynek nincsen fogantyúja. Melegítéskor rakjuk be derekunkhoz.

Még a melegítő köveknél is gyorsabban felmelegít, és felhasználása teljesen szabad. Viszont a gyors
felhasználás érdekében, jól elő kell készíteni. Gyorsabban segíti a megrekedt emésztést, mint a melegítő kövek,
vagy orvosságok. Nagyon hatékony. Talán kevesen vannak, akik ezt ismerik.

„Kiválasztás”
Amikor éhesek vagyunk, akkor a vizelés történjen guggolva. Ha jóllakott állapotban vagyunk, akkor
állva tegyünk így.

Az a jó, ha a végtermékek gyorsan kiválasztódnak. Káros lehet, ha visszatartjuk. Ha váratlanul
elfoglaltak leszünk, nem lesz idő üríteni. Ha így vizeletünket hosszan visszatartjuk, akkor akár a vizelet útja is
elzáródhat, és olyan betegségünk lehet, mely során a vizelés nehézkessé válik. Ezt húgyúti elzáródásnak 465

459

桐火桶; japán olvasata kirihioke, jelentése császárfa (lat. Paulownia tomentosa) (KJE 1998)

460

5 szun 4 fun = kb. 16 centiméter, a szun régi kínai mértékegység (1 szun = 3 cm)

461

8 szun 3 fun = kb. 25 centiméter

462

7 szun = kb. 21 centiméter

463

3 szun = kb. 9 cm.

464

布団; japánul futon: kb. 5 cm. vastag matrac, a japánok ebbe takarózva alszanak. (KJE 1998)

465

Eredeti szövegben 転脬, melynek jelentése húgyhólyag-elváltozás. Olyan betegség, amikor a húgycső nem
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hívjuk. De hólyaghurut 466 is előfordulhat. Ha visszatartjuk a székletürítést, aranyerünk 467 lehet. Továbbá, arra is
ügyelnünk kell, hogy ezt se vigyük túlzásba. Felmehet a vérnyomásunk, romolhat látásunk, szívverésünk is
megugorhat. Ez egy nagyon sokat árthat. Ezt bízzuk a természetre. Ha ilyen van, akkor olyan orvosságot
vegyünk be, ami bélrendszerünk keringését segíti, és a szervezetet nedvességgel látja el. Együnk kendermagot,468
szezámfüvet 469 , sárgabarackmagot 470 vagy őszibarackmagot 471 . A mocsi 472 , datolyaszilva és a mustárfűhöz
hasonlóak székrekedést okozhatnak, ezért ezeket tilos fogyasztani. A székrekedés nem annyira ártalmas dolog,
de ha vizeletünk akad el hosszabb ideig, az már veszélyes lehet.

Ha valakinek székrekedése van, minden nap látogasson el a mellékhelyiségre, semmiképp ne
erőlködjön, fontos, hogy szépen lassan apránként elinduljon az ürítés. Ha így teszünk, nem lesz hosszú ideig
székrekedésünk.

Tilos az ürítés a Nap és a Hold, a csillagképek, az Északi Sark, valamint a szentélyek irányában. Ott
nem szabad vizelni, ahol látható a Nap és a Hold együttállása. Nagy bajok törhetnek ránk, mert az Égi Istenek, a
Földi Istenek és a gonosz istenek megharagudhatnak ránk. Ezt nem szabad elbagatelizálni.

„Tisztálkodás”
Nem ajánlatos gyakran fürdeni. Mivel a túlzott melegben a bőrön kitágulnak a pórusok, izzadtság jön

tudja kivezetni a vizeletet. Ilyenkor a vesék kitágulhatnak (megnagyobbodhatnak), és ez kárt tesz bennük.
Általában ugyan helyrejönnek, ha az elzáródást gyorsan megszüntetik, de maradandó károsodás is
bekövetkezhet. A súlyos károsodás miatt a veseműködés romlik (veseelégtelenség). Előfordulhat az is, hogy az
elzáródás miatt kövek és húgyúti fertőzések is kialakulhatnak. Azért léphet fel fertőzés, mert a húgyutakba
kerülő baktériumokat nem mossa ki a vizelet, ha annak áramlása akadályozott. (Az Emberi Test. Budapest,
Magyar Könyvklub, 2003. 407)
466

Eredeti szövegben 淋 (sok betegséget magába foglalhat, nemi és húgyúti betegségeket egyaránt, de a

szövegtextus miatt a hólyaghurut illik ide a leginkább, mivel a szerző nem utal semmivel a nemi életre). Túlzott
vizelési ingerrel járó húgyúti betegség. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy a betegeknél sokszor van
vizelési inger, amit csak néhány csepp vizelet követ. (Az Emberi Test. Budapest, Magyar Könyvklub, 2003. 407
alapján)
467

Az aranyér a széklet ürítéséhez elengedhetetlen érköteg, amely a végbélnyálkahártya alatt található. Ha ez az

érhálózat kitágul, aranyeres betegségről beszélünk. (Az Emberi Test. Budapest, Magyar Könyvklub, 2003. 405)
468

Eredeti szövegben 麻仁; japán olvasata manin, kínaiul má rén, jelentése kendermag. (OK 2000)

469

胡麻; japán olvasata goma, jelentése szezámfű. (KJE 1998)

470

杏仁; japán olvasata kjónin, sárgabarackmag. (KJE 1998)

471

桃仁; japán olvasata tónin, őszibarackmag. (KJE 1998)

472

Japán, tradicionális rizsből készült, általában valamilyen töltelékkel megtöltött sütemény. Az év minden

napján fogyasztják, de elengedhetetlen eledel Újév idején. (KJE 1998)
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elő és a csi megfogyatkozik. A régi emberek tíznaponta egyszer fürödtek. Érthető. Mély kádba öntsünk meleg
vizet, és abban rövid ideig fürödjünk. Ha a víz alacsony és nem túl meleg, a csi nem csappan meg. Ha mély a
kád, akkor a hideg levegő ellen véd. Nem szabad mély fürdővízben sokáig fürdeni, mert akkor testünket
túlságosan felmelegíti. Ha a test felmelegszik, felszökken vérnyomásunk, és elkezdünk izzadni, majd csi kezd
lecsökkenni. Nagy kárt okozhat. Nagyon meleg vizet nem szabad vállunkról a hátunkra sokat önteni.

Forró vízben való fürdés az egészségre káros. Úgy kell fürödni, hogy a víz hőmérsékletét magunk
szabályozzuk. Bár jól érezzük magunkat, forró vízbe nem szabad belemenni. Mert ilyenkor a vérnyomás
megugrik, majd visszaesik, ezáltal megfogyatkozik. Különösen azok ne fürödjenek forró vízben, akiknek
szembetegségük van, vagy átfagytak.

Meleg hónapokon kívül ötnaponta egyszer mossunk hajat, és tíznaponta egyszer fürödjünk. Ez régi
módszer. A nem nyári hónapokban nem kell gyakran fürödni. Mivel mégha fürdés közben jól is érezzük
magunkat, közben a csi lecsökken.

Nem túl meleg vízből öntsünk mosdótálba egy kicsit, és a többit a vállunkról lassan öntsük a hátunkra.
Ha ezt hamar félbehagyjuk, a csi keringése felpezsdül, emésztésünk beindul. A hideg hónapokban testünk
felmelegítése segíti a yáng erejét. Nem is izzadunk. Ha így teszünk, akkor a gyakori fürdés sem árt meg. Ha
gyakran fürdünk, akkor érdemes csak a hátunkra és vállunkra önteni vizet, nem kell máshonnan a koszt lemosni,
csak az alsó részeken, de ott is csak gyorsan. Nem szabad sokáig fürdenünk, hogy nehogy testünket túlságosan
felmelegítsük.

Éhesen ne fürödjünk. Teli gyomorral ne mossunk hajat.

Ami a fürdőkád méretezését illeti, ha a derékszögű saku473 méretezést használjuk, akkor a kád hossza 2
saku 9 szun474, a szélessége pedig 2 saku.475 Ez a körülvevő faburkolat belsejétől számított méret. A mélysége 1
saku 3 szun 4 fun (kb. 40 cm). A körbevevő faburkolat vastagsága 6 fun 476, az alja annál jobb, minél vastagabb
ennél. Jó, ha van teteje. Az egészre cédrusfát használjunk. Téli hónapokban a tetejére és az oldalára tegyünk rá
szél ellen védő borítást. Ha a kád sekély, a szél könnyebben átjárja, és télen ez még hideg is. Nyáron sem jó, ha
sekély, mert a víz kifolyhat belőle. A fürdővíz mélysége télen se haladja meg a 6 szunt 477. Nyáron jobb, ha ennél
is alacsonyabb a víz. Általában a szuifuronak nevezett kád olyan, hogy van egy a nagyméretű kád, mely alatt egy
rézkályha van kialakítva. Ebbe kell meggyújtani, és fürdéskor egy mosótálnyi vizet felforralni. Ha kádban lévő
fürdővíz túl meleg és sok, akkor a test felhevül, izzadni kezdünk, és a csi is megcsappan. Nagyon ártalmas. Ha

473

尺; japánul „saku”, ez kb. 30,3 cm-nek felel meg. (KJE 1998)

474

寸; japánul „szun”, ez kb. 3,3 cm-nek felel meg. (KJE 1998)

475

Tehát, a kád hossza kb 90,3 cm, a szélessége 60,6 cm. (KJE 1998)

476

分; japán olvasata „fun”, kb. 3 cm. (KJE 1998)

477

Ez itt kb. 18 cm.
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egy nagy üstben vizet melegítjük fel, majd beleöntjük a kádba, és abba a sekély, de nem túl forró vízben gyorsan
megfürdünk, akkor nem melegszünk fel túlságosan, és az nem lesz káros. Amikor a mosdótálból kiöntjük a vizet,
akkor lehűl, és ekkor a testet nem melegíti fel annyira, ilyenkor az ott lévő kályhán kicsit megmelegíthetjük a
kihűlt vizet. Ha a víz úgy tűnik, hogy megmelegedett, akkor a tüzet gyorsan oltsuk el. Ha így cselekszünk, akkor
nem lesz káros.

Hasmenés, gyomorrontás és hasfájás estén, ha kellemesen meleg fürdővízben fürdünk és testünk
felmelegedik, a csi keringése javul és a betegség enyhül. Nagyon hatékony. A betegség kezdetekor, ez jobb,
mintha gyógyszert vennénk be.

Amikor testünkön apró sérülések vannak és ennek ellenére forró fürdőt veszünk, fürdés után, bőrünk
érintkezik a levegővel, összezáródnak a pólusok, ekkor hő bent reked a bőrben, a kisebb duzzanatok is
mélyebbre kerülnek, ahol hő termelődik, és a vizelés megreked, ezáltal nagyobb duzzanat alakul ki. Ezek a
tünetek nagyon veszélyesek, sokan meg is halnak. Amikor forró vízben fürödtünk, utána figyeljünk oda, hogy ne
fázzunk meg a huzat miatt. Általában azt mondják, hogy a forró víz a kis sebekben gőzölög, de nem így van,
mert ha forró vízben fürdünk, a bőr pólusai kinyílnak, ezért a levegőre érzékennyé válik. Hűvös levegő hatására
a bőr pólusai bezáródnak, elzárva ezzel a hőt, emiatt azzal együtt a kis sebek is visszahúzódnak.

Fürdéskor ne érjen minket levegő. De ha mégis így lenne, akkor a kezünkkel dörzsöljük a bőrünket.

A nők havi verses idején kerüljék a hajmosást.

Sok tartományban van fürdő. Azonban a betegségektől függően, vannak olyanok, akiknek a fürdő jót
tesz, de vannak olyanok, akiknek kifejezetten árt. Tehát, vannak jó, rossz és jelentéktelen tünetek. Háromféle
tünetet különíthetünk el. Ezek azok a tünetek, amelyeket mérlegelnünk kell fürdőzés előtt. Gondoljuk át, hogy
melyik fürdőbe megyünk. Fürdőzéskor a leggyakoribb betegségek külső jellegűek 478. A fürdőkúra a zúzódásra,
lóról, vagy magas helyről leeséskor szerzett sérülésekre, rüh stb. bőrbetegségekre, vágott sebekre, hosszan
nehezen gyógyuló duzzanatokra, vagyis ilyen a külső sérülésekre csodás hatással van. Továbbá, szélütésre,
izomsorvadásra, görcsökre, kéz és láb zsibbadására, bénulásra stb. betegségekre is jó. A testen belüli
betegségekre viszont nem jó. Ha fürdőbe megyünk melankólia, étvágytalanság, ingadozó kedélyállapot,
vérnyomás ingadozás stb. meghűlés esetén, testünk felmelegszik, csi keringése javul. Ha külső tünetek nem
javulnak gyorsan, akkor vegyünk enyhe fürdőt. Továbbá, sok olyan betegség is van, amelyen a fürdő nem segít,
de nem is árt. Ilyenek kerüljék a fürdőzést. De vannak olyan betegségek, melyeknek a fürdőzés kifejezetten
rosszat tesz. Különösen ilyen pl. a nagymértékű izzadás, testi-lelki gyengeség, lázzal járó betegségek. Ezért akik
ilyenben szenvednek, felelőtlenül ne fürödjenek. Sokan voltak olyanok, akiknek a fürdőzés nem használt, hanem
éppenséggel más betegségeket idézett elő, melyek következtében meghaltak. Nagyon óvatosnak kell lenni. Akik
ezt az igazságot nem ismerik, és úgy gondolják, hogy a fürdőkúra minden betegségre jó, azok tévednek. Chén

478

Nem belső szervi megbetegedés, hanem a külső bőr, vagy testrészek betegsége.
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Cángqì 479 farmakobotanikai elméletén el kéne gondolkodni. A fürdőkúráról sokat elmond. Az igazán beteg
ember esetében, egy nap háromszor lehet fürdeni. A gyenge embereknek egyszer vagy kétszer ajánlatos. Ez a
nap hosszától is függ, de nem szabad sokszor fürdeni. Az erős embereknek sem szabad a fürdőben a testüket
túlzottan felmelegíteniük. A kád szélére ülve merőkanállal kell a vizet önteni. De ezt sem szabad hosszú ideig.
Nem szabad túlságosan felmelegedni és emiatt izzadni. Ez elkerülendő. Minden nap vegyünk enyhe, rövid
fürdőt. A napok száma hét vagy kétszer hét legyen. Ezt fürdésnél egy körnek, vagy két körnek hívják. A fürdő
vizét nem szabad meginni. Mivel mérgező. Sokan a vágott seb gyógyulása miatt mennek fürdőbe. Azonban
sokan a fürdő vizét vidáman megisszák, mert úgy gondolják, hogy ettől majd gyorsabban gyógyulnak, csakhogy
a seb egyre súlyosabb lesz, és a végén meghalnak.

A fürdőkúra alatt ne együnk meleg ételt. Nem szabad sokat enni és inni. A séta és a test megmozgatása
pezsdíti az emésztést. Fürdőzéskor az együttlét sem ajánlott. Nagyban kerüljük. A hazatérés után még tíz napig
még kerülendő. Moxaégetéses480 kezelésre is ugyanez igaz. Fürdőkúra idején, és azt követően tíz napig érdemes
kiegészítőszereket szedni. Ezalatt jó állagú halakat, madarakat fogyasszunk kis adagokban, mivel ezek
támogatják a kiegészítő orvosságok hatását, és gondozzák a lépet és gyomrot. Kihűlt és rossz állagú ételeket ne
fogyasszunk. Ne együnk és igyunk sokat. Fürdőkúra után is fontos az egészségnevelés, mivel anélkül a kúra nem
fejti ki hatását.

Amikor tengervízből készítünk fürdővizet, akkor abba még forrás vagy folyóvizet kell önteni, úgy hogy
a tenger és az egyéb víz fele-fele arányban legyen. Ha nem így teszünk, akkor a víz túlságosan felforrósodik.

Azok, akik nem tudnak fürdőbe járni, azoknak messziről hoznak vizet. Ezt kumijunak (kimert víznek)
nevezzük. Télen a víz minősége nem változik, így ha ebben fürdünk, talán nem változik a hatása sem. Azonban,
van olyan ember, aki a fürdőből kitörő hőségtől elájul, vagyis akinél a yáng ereje elillan. Továbbá, van olyan, aki
szerint inkább jobb, ha frissen hozott forrásvizet használjuk, mert néha elfordul, hogy a már meglévő víz romlott.

Jódzsókun, ötödik fejezet vége

479

陳蔵器; japánul Csinzóki, Chén Cáng-qì , Táng kori (618-907) orvos, gyógynövényekkel foglakozott, egyik

műve Bĕn căo Shí yí 本草拾遺, mely 739 körül készült el. (ÓTA Juka. 2012. Macuoka Dzso’an Honzógaku no
kenkjú. Kyoto, Sibunkakusuppan, 201)
480

Moxa: puha anyag, amit a fekete ürömhöz hasonló ázsiai növény levelének kiszárításával készítenek el. Ezt

égetik a bőrön, vagy a bőrhöz közel ezzel serkentve a vér keringését. (KJE 1998)
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VI.4 Hatodik fejezet: „Óvakodni a betegségektől”, „Az orvosok megválasztása”
（巻第六）慎病・択医
A hatodik fejezet szisztematikusan épül fel, amely leginkább a megelőzés témáját
részletezi, és sorraveszi a különféle betegségeket. Ekiken megfogalmazásában a megelőzés
lényege, hogy tudatosítjuk magunkban azt a tényt, miszerint bármikor lehetünk betegek, és
emiatt milyen kellemetlenségekkel szembesülhetünk. Ha megbetegedünk, azzal kimerítjük a
不孝不慈 (japán olvasata „fukófudzsi”) fogalmát, mely a szülőkkel szembeni tisztelet és a
gyermekekkel szembeni együttérzés hiányát jelenti. (KJE 1998)
A cél az, hogy kivédjük a káros külső hatásokat, a belső vágyainkat korlátozzuk,
ügyeljünk a pihenésre és mozgásra, valamint megtartsuk a mértéket az étkezés és a nemi élet
terén. Ha mindezek ellenére megbetegszünk, tudnunk kell ki a „jó” és ki a „rossz” orvos (ezen
felül még háromféle gyógyítót említ Ekiken, úgymint „jói” 庸 医 , vagyis közönséges,
hétköznapi orvos, „zokui” 俗医, vagyis közönséges népi, vagy városi gyógyító, és „szói” 草
医, vagyis füves doktor), ismernünk kell az orvosságok helyes szedését, az akupunktúrás és
moxibúciós eljárások megfelelő alkalmazását, és azokat a módszereket, melyek segítségével a
lelkünket megkeserítő dolgokat el tudjuk kerülni.
VI.4.1 A fejezetben megemlített személyek és műcímek
Ekiken olyan tudósokat említ, mint a taoista személetet követő és az alkímiát
tanulmányozó Gé hóng 葛洪, vagy az Északi Sòng dinasztia egyik nagy konfuciánus tudósa,
Chéng-zi 程子(1033-1107), a Táng kori Lú Zhào Lín 盧照鄰 (637-689), Shào Kāng Jié 邵康
節 (1011-1077), vagy Aszai no Szózui 阿佐井野宗瑞 (1473-1532), akinek a nevéhez fűződik
a legelső nyomtatott könyv Japánban, a Muromacsi-korszakban élő Tendai szerzetes, Sinkei
心敬 (1406-1475), a kínai írástudó, Zhōu Xiàn Wáng 周憲王 (1379-1439), akinek eredeti
neve Zhū Yŏu Dùn 朱有燉 volt. Továbbá, ebben a fejezetben előkerül a Huì mín jú 恵民局
név is, mely eredetileg a köznép számára kialakított kórház volt a 12. században, később
gyógyszertárként üzemelt, és Ekiken még két klasszikus mű címét említi, a Lĭ jìt 礼記
(„Szertartások könyve”), és a Xù Hànshūt 続漢書, kínai történelmi írást, melyet Fàn Yè 范曄
(398-445) állított össze az V. században.
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VI.4.2 A fejezetben található betegségek
Mivel jelen disszertáció témája az egészségmegőrzés és orvoslás bemutatása, ezért
fontos megvizsgálni azt is, hogy az általam vizsgált korszakban mik voltak a legjellemzőbb
betegségek. Az alábbi táblázat jelen fejezetben Ekiken által említett betegségeket tartalmazza.
Betegség neve
中風
（ちゅうふう）

Olvasata
japán: csúfú
pinyin: zhòngfēng

Leírása
Paralízis (bénulás)

中気
（ちゅうき）
中暑
（ちゅうしょ）
破傷風
（はしょうふう）

japán: csúki
pinyin: zhōng qì
japán: csúso
pinyin: zhòng shŭ
japán: hasófú
pinyin:pò shāng fēng
破伤风
japán: kakuran
pinyin: huò luàn
japán: kankakuran
pinyin: qián huò luàn
japán: kói
pinyin: hóu bì
喉 咙 痛 (hóu lóng
tòng)
japán: sósoku
pinyin: shāng shí
japán: szessa
pinyin: xiè xiè
japán: szoccsú
pinyin: cù zhòng
japán: tankecu
pinyin: tán jué
japán: bahifú
pinyin: mă pí fēng
马脾风

Paralízis (bénulás)

霍乱 (かくらん)
乾霍乱 (かんかくらん)
喉痺
（こうひ）

傷食
(しょうしょく)
泄瀉
（せっしゃ）
卒中
（そっちゅう）
痰厥
(たんけつ)
馬脾風
（ばひふう）

Az

orvostörténeti

kutatások

481

Hyperpyrexia (hőguta, napszúrás)
Tetanusz (merevgörcs)

Kínai jelentése kolera, jelenthet még napszúrást
is.
Napszúrás következtében fellépő kiszáradás.
Diftéria (torokgyík)

Gyomorbajok, gyomorrontás
Diarrhoea (hasmenés)
Apoplexia (gutaütés, szélütés)
Akut agyi érkatasztrófa
Ödéma
Pertussis (szamárköhögés)

az

Edo-korban

leggyakrabban

előforduló

megbetegedések közül a szenkit 疝気 („kólika”, mely erős hasi fájdalommal járó betegséget),
és a járványos megbetegedéseket említik. Az előbbit főleg akupunktúrával gyógyították (azon
belül is kétfélével; az ucsibarival (ütéses tű) és a hineribarival (csavart tű) kezeltek) és
emellett moxát használtak. Továbbá, még létezett a kudabari, Szugijama Va'icsi (1610-1694)
481

SINMURA Taku: Nihonirjósi, Josikava Kóbunkan, 2006
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által kifejlesztett csöves tű, melyet Kínában sem ismerték 482 . A feljegyzések 483 arról
árulkodnak, hogy a járványos megbetegedésekben (főleg pestis, himlő, kanyaró stb.)
tömegesen haltak meg.
1684-ben Nagaszakiból indult ki egy komolyabb hullám és egészen Kantóig terjedt.
Közel hétezer ember halálát okozta. Ez volt az úgynevezett „három napos járvány”.
1693-ban elterjedt újabb járvány az egész korszakra jellemző volt, melyre
Órenkódzsuszant 黄連香需散 használtak, az Edo-kori orvos, Kacuki Gjúzan 香月牛山
Gjúzanhókó 牛山方考 című írása alapján, mely igen hatékonynak bizonyult.
1699-ben Edo-ban ütötte fel a fejét a korori nevű betegség, amely a „kolera” másik
elnevezése volt. Erre a japán szentfa termését 南天 (lat. Nandina domestica) és az umebosit
(Japánból származó szilvafajta, amelyet megszárítottak, tengeri sóval pácoltak és 1-3 évig
érleltek) használták kifőzve. Ezen felül még a rubeola 麻疹 (japán olvasata „hasika”) és a
himlő 疱瘡 (japán olvasata „hószó”) is szedte áldozatait ebben az időszakban. Ezekre a
Kacukonrengjótót 葛 根 连 翹 湯 alkalmazták. A következőkben azokat a formulákat
gyűjtöttem egybe, melyeket a Jódzsókun is megemlít.
Formula japán neve
生脈散
（しょうみゃくさん）

Olvasata
japán: sómjakuszan
pinyin: shēng mài
săn

Magyarázat
Összetétel: Dăng Cān 党參 (lat. Codonopsis
Radix), Mài Dōng 麥冬 (lat. Ophiopogonis
Radix), wŭ wèi zĭ 五味子 (lat. Schisandrae
Chinensis Fructus).
Felhasználása: Krónikus köhögés, légszomj,

482

SINMURA 2006: 108-109

483

SINMURA (kronológiai táblázat) 2006: 26-27 alapján 1601 és 1714 között a következő betegségek ütötték

fel fejüket leggyakrabban Japán szerte:
1601: Szanjóban és Tókai területén hatalmas pestis járvány, 1607 tavasz-nyár: himlőjárvány, 1608: himlőjárvány
1614: (Kinai-Kinki prefektúra területén) paralízis, reuma és bénulással járó betegségek okozta járvány, 1616:
himlő- és kanyarójárvány, 1619: himlő- és kanyarójárvány, 1627: kanyarójárvány, 1631: surlókór járvány, 1640:
országszerte pestisjárvány, 1642: országszerte pestisjárvány, 1649: kanyarójárvány, 1654: himlőjárvány, 1671:
bárányhimlőjárvány, 1674: nedvesség és hő okozta náthaszerű megbetegedések okozta járvány, mely a
következő években is pusztított, 1680: Cusimában himlőjárvány, 1682: Kjóto és környékén himlőjárvány, 1684:
Nagaszakiban himlőjárvány, 1690: himlő-, kanyarójárvány, szembetegségek, 1691: kanyarójárvány, nedvesség
és hő okozta náthaszerű megbetegedések okozta járvány, 1699: Edoban kolerajárvány, 1702: Cusimában
himlőjárvány, 1704: pestisjárvány, 1708: himlő- és vérhasjárvány, 1709: himlőjárvány, 1711: nagy himlőjárvány,
1712: pestisjárvány,

1714: himlő- és bárányhimlőjárvány, Nagaszakiban pestis, és paralízis, reumaszerű

megbetegedések
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補気湯
（ほきとう）

japán: hokitó
pinyin: bŭ qì tāng
Bŭ Zhōng Yì Qì
Tāng 補中益気湯

清暑益気湯
（せいしょえっきと
う）

japán: szeisoekkitó
pinyin: Qīng Shŭ
Yì Qì Tāng

参蘇飲
（じんぞいん）

japán: dzsinzoin
pinyin: Cān Sū Yĭn

香蘇散
（こうそさん）

japán: kószoszan
pinyin: Xiāng Sū
Săn

敗毒散
（はいどくさん）
平胃散
（へいいさん）

japán: haidokuszan

香砂平胃散
（こうしゃへいいさ
ん）

japán: heiiszan
pinyin: Píng Wèi
Săn
japán: kósaheiiszan
pinyin: Xiāng Shā
Píng Wèi Săn

spontán izzadás, száraz száj, gyenge és szapora
pulzus stb. ellen.
Japán formula neve „hokitó”, melynek teljes
neve 補中益気湯, vagyis „hocsúekkitó”, a kínai
formula neve Bŭ Zhōng Yì Qì Tāng.
Felhasználása: afta, szájpenész, nyelvgyulladás,
nyelvdaganat, ínygyulladás ellen.
Japánban ma is használt kínai formula.
Összetevői: Rhizoma Atractylodis, ginszeng,
japán kígyó szakáll, kínai csüdfű, kínai
angyalgyökér, amúri parásfa, citrusféle héja,
kínai citrommangólia.
Felhasználása: Krónikus hepatitis, anorexia,
rossz közérzet, hőguta ellen.
Ginzengből és perillából készült gyógyfőzet.
Felhasználása: hidegrázás, láz, levertség,
fejfájás, orrdugulás, köhögés, gyenge pulzus stb.
ellen.
Vízipálma (Cyperus) és perilla leveléből készült
por.
Felhasználása: láz, hidegrázás, puffadás, fejfájás
stb. ellen.
Edo-korban elterjedt megfázásra használt
formula.
Gyomor-nyugtatóhatású formula
Kardamomból (Amomum) és vízipálma
(Cyperus) kivonatból készült por, mely
gyomornyugtató hatású.

Ekiken a halálnemeket két csoportba sorolja, az egyik a hirtelen halállal járó
betegségek, úgymint a gutaütés, a paralízis, a gázmérgezés, a mérgezés, a hőguta, a fagyhalál,
a forrázás, az ételmérgezés, a napszúrás, a tetanusz, a torokgyík, a tüdő ödéma, a nagy
vérveszteség, a zúzódás, a csecsemőkori szamárköhögés. A másik az általa „öt hirtelen
halálnak” definiált önfullasztás, agyonzúzódás, vízbefulladás, alvás közben történő halál és a
nők nehézkes szülése. Ekiken elmondása szerint, ha számunkra különös, furcsa dolgok
történnek, azok egyáltalán nem biztos, hogy a démonok műve. A hallucináció jelenséget
Ekiken a lelki bajokra, valamint szembetegségekre vezeti vissza.
VI.4.3 A fejezetben szereplő orvosok, illetve farmakobotanikusok
Személy neve
李中梓
秦越人
（しんえつじん）

Olvasata
Lĭ Zhōngzĭ
Qín Yuèrén
(japán: Dzsinecudzsin)

Magyarázat
Míng kori híres orvos (1588-1655)
Legendás orvos (i.e. 500 körül)
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巢元方
陳言
高武
龔廷賢
龚延賢
皇甫謐

Cháo Yuánfāng
Chén Yán
Gāo wŭ
Gōng Tíngxián

Orvostudós a Suí dinasztia idején (550-630)
Sòng kori neves orvos.
Míng kori farmabotanikus.
Míng kori orvos (1522-1619)

Huáng fŭ mì

江篁南
Eredeti kínai neve:
江瓘
李東垣
李挺
劉河間
劉宗厚
楼英
呉崑
Eredeti kínai írással:
罗美
羅天益
銭仲陽
陶弘景

Jiāng Huáng nán

Híres kínai tudós és orvos volt a Késő-Han
dinasztia idején (i.e. 215-282)
Míng kori orvos (1503-1565)

Jiāng guàn
Lĭ Dōngyuán
Lĭ Tĭng
Liú Héjiān
Liú Zōnghòu
Lóu Yīng
Wú Kūn

Híres kínai orvos (1180－1251)
Míng kori orvos (1573-1619)
Jīn dinasztia idején élt orvostudós (1110-1200)
Míng kor eleji orvos (1340-1412)
Míng kori orvos (1332-1402)
Míng kori orvos (1662-1722)

王燾
汪石山
王璽
熊宗立
薛己

Wáng Dào
Wāng Shíshān
Wáng Xĭ
Xióng Zōng Lì
Xuē Jĭ

楊珣

Yángxún

虞天民
張仲景
周文采
Eredeti szövegben
周良采

Yú Tiānmín
Zhāng Zhòngjĭng
Zhōu Wéncăi

Luō Mĕi
Luó Tiān Yì
Qián Zhònɡ-yánɡ
Táo Hóngjĭng

Híres orvos (1220-1290)
Sòng kori kínai orvos
Kínai tudós, aki pedagógia-elmélettel és
orvostudománnyal foglalkozott (456-536)
Táng kori orvos (670-775)
Míng kori orvos (1463-1539)
Míng kori orvos
Míng kori orvos (1409-1482)
Az eredeti szövegben Xuē Lì Zhāi 薛立斎. Míng
kori orvos
Míng kori orvos, aki főleg akupunktúrával és
moxibúcióval foglalkozott.
Míng kori orvos (1438-1517)
A kínai „Hippokratész” (150-219)
Míng kori orvos (1488-1505)

VI.4.4 A fejezetben szereplő orvosi, illetve farmakobotanikai írások
Mű címe
千金方

Olvasata
Qiān Jīn Fāng

丹溪心法
和剤局方

Dānxī Xīnfă
Héjì Jú Fāng

本草序例
（ほんぞうじょれい）

Honzódzsorei

Magyarázat
Táng kori gyógyászati mű
Szerző: Sūn Sīmiăo 孙思邈
Szerző: Yángxún 楊珣 (1507)
5 kötetes kínai gyógyszerészeti könyv,
melynek később született egy bővített kiadása
Tàipíng Huìmín Héjì Júfāng 太平恵民和剤局
方 címmel.
Szerző: Josida Szódszun 吉田宗恂 (15581610), japán orvos
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Yī Shū Dà Quán
japán: Isotaizen
Jīn Guì Yào Lǜe
Jú Fāng Fā Huī
Míng Yī Fāng Lùn
Míng yī lèi àn

Japán legelső nyomtatott orvosi írása, melyet
1528-ban adtak ki
Szerző: Zhāng Zhòngjĭng 張仲景
Szerző: Zhū Zhèn Hēng 朱震亨 (1280-1358)
Szerző: Luō Mĕi 罗美
Szerző: Jiāng guàn 江瓘
Szerző: Lĭ Zhōngzĭ 李中梓 (Míng)
Szerző: Chén Yán 陳言

衛生宝鑑
袖珍方
薬性解
医案
医方選要
医経小学（醫經小學）
医林集要

Nèi Jīng zhī yāo
Sān yīn jíyī bìng zhèng
fāng lún
Wèi Shēng Băo Jiàn
Xiù Zhēn Fāng
Yào Xìng Jiĕ
Yī Àn
Yī Fāng Xuăn Yāo
Yī Jīng Xiăo Xué
Yī Lín Jí Yāo

頤生微論
医書大全
医統正脈

Yí Shēng Wēi Lún
Yī Shū Dà Quán
Yī Tŏng Zhēng Mài

医学綱目
Eredeti címe 医學綱目
医学六要
医学原理
医学正伝
医宗必読
玉機微義
鍼灸聚英

Yī Xué Gāng Mù

Szerző: Luó Tiān Yì 羅天益
Szerző: Lĭ Héng 李恒(1391)
Szerző: Lĭ Zhōngzĭ 李中梓 (Míng)
Szerző: Xuē Jĭ 薛己
Szerző: Zhōu Wéncăi 周文采
Szerző: Liú Zōnghòu 劉宗厚 (1388)
Teljes könyv cím: 醫林類證集要 (1465)
Szerző: Wáng Xĭ 王璽
Szerző: Lĭ Zhōngzĭ 李中梓 (Míng)
Szerző: Xióng Zōnglì (1528)
Teljes címe: 古今醫統正脈全書 (1601)
Szerző: Wáng Kĕntáng 王肯堂(1549-1613)
Szerző: Lóu Yīng 楼英

Yī Xué Liù Yāo
Yī Xué Yuán Lĭ
Yī Xué Zhēng Chuán
Yī Zōng Bì Dú
Yù Jī Wēi Yì
Zhēn Jiŭ Jù Yīng

Szerző: Zhāng Sān xī 张三锡 (1585)
Szerző: Wāng Shíshān 汪石山
Szerző: Yú Tiānmín 虞天民 (1515)
Szerző: Lĭ Zhōngzĭ 李中梓 (Míng)
Szerző: Zhū Dānxī 朱丹溪
Szerző: Gāo wŭ 高武 (1529)

医書大全
金匱要略
局方発揮
名医方考
名医類案
Eredeti cím: 名醫類案
内経知要
三因極一病証方論

Az előbbi táblázatban szereplő orvosokról és írásokról Ekiken hol tárgyilagosan, hol
igen szubjektívan vélekedik. A számos pozitív véleményezés mellett találunk néhány
elmarasztaló bírálatot is. Ekiken elméletének újszerűségét azokat a gondolatok adják, melyek
képesek elrugaszkodni a régi, olykor fásult elméletektől, és befogadni az újabbakat. Úgy
gondolom, hogy Ekiken-féle „japanizációs” folyamat része az is, amely képes tárgyilagosan
megvizsgálni a klasszikus kínai ismereteket, és megtalálni bennük a hibákat, valamint
módosítani. Ilyen például, Gōng Tíngxiánnal kapcsolatos bírálata, mely szerint, Gōng
Tíngxián leírásában túl sok az ismétlés és a használhatatlan rész, így az igen zavaros. Nehezen
lehet a lényeget megérteni belőle. Ez azért veszélyes, mert ha hirtelen szükség lenne rá, akkor
nem lehet megfelelően alkalmazni az abban leírtakat. Gōng Tíngxián gyógymódja a Míng
dinasztia elévült gyógymódjaként került a köztudatba, orvosi tevékenységében igen csekély a
tisztánlátás. Más műveit plagizálta, azokat saját műként mutatja be és más orvosok
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gyógyításban elért sikereit sajátjaként tüntette fel. Tapasztalat nélkül ír könyveket. Amellett,
hogy Gōng Tíngxián efféle írásai széles körben terjedtek, háttérbe szorították az olyan
írásokat, mint a Yī Shū Dà Quán, vagy Lĭ Dōngyuán írásai. Ez által az orvosi praktikák
beszűkültté váltak.
Továbbá, az orvosi írásoknak rengetegféle értelmezésük létezik. Ekiken szerint, ha
egyfélét követünk, azzal csak akadályoztatjuk a gyógyítást. Így tehát, a tudósoknak sokféle
írást kell összegyűjteniük, hogy széles körben tudjanak gondolkodni, és képeseket legyenek
különbséget tenni a között, mi helyes, és mi helytelen, így meg tudják határozni, hogy melyik
gyógymód a legmegfelelőbb. Ennek kapcsán Ekiken olyan írásokat is bírál, mint Jú Fāng Fā
Huī, vagy Héjì Jú Fāng, amely állítása szerint, régen érvényüket vesztették, így mivel túl sok
régi elméletet tartalmaznak, ezért azokat csak jól átgondoltan szabad alkalmazni.
Ekiken szerint, az orvoslás tudományában sok tennivaló van, de ezeken belül is három
lényeges dologgal kell tisztában lenni: (1) a betegség-elmélet, (2) a keringés szabályai, (3) az
orvosságok helyes alkalmazása.
Összegezve, Ekiken szerint, a betegségeket, a diagnózis módját, a keringést, az
orvosságokat, csakis úgy ismerhetjük és alkalmazhatjuk a legmegfelelőbben, ha ismerjük az
orvosi írásokat, a táplálkozás és a farmakológia szabályait. Ez a hozzáállás feltételezhetően az
edo-kori Ko’i-irányzat 古 医 方 többi orvosára is jellemző lehetett, hiszen ennek az
irányzatnak a fő tanítása a régi orvosi írásokon alapuló tradicionális gyógyászat követését
határozta meg.
VI.4.5 Fordítás
Hatodik fejezet: „Óvakodni a betegségektől”
A régiek elmondása szerint, mindig gondoljunk a betegségre. Ez azt jelenti, hogy ha gondolunk a
betegséggel járó kínokra, akkor is, amikor nem is vagyunk betegek, akkor védekezünk a külső károsító tényezők
ellen, úgymint, szél, hideg, meleg, és pára, szabályozzuk a belső vágyakat, úgymint evés-ivás, nemi vágyak,
megfelelő időben kelünk fel és fekszünk le, mozgunk és pihenünk, akkor nem betegszünk meg. Továbbá, egy
klasszikus vers szerint, békés pihenés közepette gyakran gondoljunk a betegség keserveire. Ez azt jelenti, hogy
amikor egészségesen nyugodtan pihenünk, akkor sem szabad megfeledkeznünk a megbetegedéssel járó kezdeti
kellemetlenségekről. Ha egészségesen óvatosak vagyunk, és nem ragaszkodunk önző módon vágyainkhoz, akkor
nem leszünk betegek. Ez jobb, az orvosságok szedésénél, akupunktúrás és köpölyözéses módszereknél. Shào
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Kāng Jié484 versében is pontosan az áll, hogy megbetegedés utáni orvosságok szedéséhez képest sokkal jobb a
megbetegedés előtti megelőzés.

Ha elővigyázatosak vagyunk, amikor nem vagyunk betegek, akkor nem is betegszünk meg. Miután
megbetegedünk, még ha gyógyszert is szedünk, a betegség nem múlik el egyhamar, a kezelés elnyúlik.
Súlyosabb betegségek lehetnek következményei annak, ha nem figyelünk oda a kisebb vágyainkra. Egyáltalán
nem nehéz feladat kordában tartan a kisebb vágyainkat. Ha súlyos betegek leszünk, akkor sok lesz a kínunk.
Azonban ha előre gondolunk ezekre, akkor már jó előre tartani fogunk a későbbi bajoktól.

A régiek szerint, ha betegek vagyunk és állapotunk kissé javul, a betegség tovább tetőzik. Ez azt jelenti,
hogy amikor egy kicsit jobban vagyunk, akkor a javulás öröme közepette hajlamosak leszünk nem oda figyelni
magunkra, vagyis ha a kis javulás alatt elfeledkezünk arról, hogy kordában tartsuk vágyainkat, úgymint evesivás, nemi vágyak, akkor betegségünk súlyosbodni kezd. Viszont ha ilyenkor még óvatosabbak vagyunk, és nem
gyengülünk el, akkor a betegség is jobban javul, és nem esünk vissza. Ha nem kíméljük magunkat, akkor később
bánhatjuk, abból már semmi hasznunk nem lesz.

A Qiān Jīn Fāng 485 szerint, télen ne törekedjünk a melegre, nyáron pedig a hűvösre, mert a pillanatnyi
kellemes érzés után minden bizonnyal bajok lesznek.

Ha megbetegedünk, akkor lelkünkön aggodalom, testünkön fájdalmak hatalmasodnak el. Ezen felül,
orvost hívunk, orvosságot veszünk be, köpölyözést végzünk, akupunktúrát alkalmazunk, szaké ívástól
tartózkodunk, étel mennyiségét csökkentjük, így sokféle módon okozunk lelkünknek fájdalmat, miközben
testünket gyötörjük, próbálunk kilábalni a betegségből. Ehhez képest sokkal jobb, ha kezdettől fogva ellenállunk
belső vágyainknak, a külső kellemetlenségektől megvédjük magunkat, így nem is leszünk betegek.

Így orvosságokat sem kell szedni, nem szükséges kezeléseket végezni, így testi bajok és lelki gyötrelmek
sem jelentkeznek. Legelőször is lelkileg nehéz belső vágyainknak ellenállni, de nagy hatást érhetünk el, ha arra
gondolunk, ezzel elkerülhetjük a későbbi kínokat. Ha később alkalmaznunk kell a gyógyszereket, akupunktúrát
és köpölyözést, és evést és ivást is korlátozni kell, az sok kellemetlenséggel jár, és a hatás is jóval kisebb lesz. A
régiek szerint, elővigyázatosnak nem később, hanem jóval előbb kell lennünk. Ha sok minden más esetében is,
előre gondolkodunk, akkor később nem lesz mit megbánnunk. Az élet táplálásának módja különösen ilyen.

Ha mértékletesek vagyunk az étel-ital, a nemi vágyak terén, továbbá, visszaszorítjuk önző vágyainkat,
szigorúan odafigyelünk magunkra, akkor ellen tudunk állni a külső ártalmaknak, úgymint szél, hideg, meleg,
pára, így nem leszünk betegek sem, nem kell orvosságokat szedni, és így aggodalmaink sem lesznek. Hiába
kúráljuk gyógyszeresen lépünket és vesénket, és támaszkodunk az étkezéskúrára, ha közben követjük önző

484

邵康節; japán olvasata Sókószecu. Shào Kāng Jié (1011-1077) , kínai tudós. (KJE 1998)

485

千金方 Qiān Jīn Fāng. Táng kori gyógyászati mű, szerzője Sūn Sīmiăo 孙思邈. (KR 2002: 90-91)
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vágyainkat, és nem vagyunk elővigyázatosak, így semmiképp nem érünk el eredményt.

Ha a beteg ember az egészség megőrzésének módját szigorúan betartja, akkor nem kell betegen
elszenvednie kínokat. Ugyanis ha kínok gyötörnek, akkor a csi áramlása elakad, és a betegség súlyosbodik.
Súlyos betegség esetén, ha türelmesen követjük az élettáplálás útját, akkor hamarabb felépülünk, mint
gondolnánk. Attól nem lesz jobb, ha a betegség miatt aggodalmaskodunk. Csak akkor lesz eredmény, ha
óvatosak vagyunk. Még halálos betegség esetén sem hoz eredményt az aggodalmaskodás, mivel az, az Égiek
döntése. Megmásíthatatlan dolgokkal gyötörni magunkat ostoba dolog.

Ha a gyógyulást siettetjük, tévedésből betegségünk súlyosbodhat. Kövessük rendületlenül élettáplálás
útját, ne siettessük a gyógyulást, hagyjunk mindent természetes módon a maga útján haladni. Ha mindenfélét
igyekszünk a lehető legjobban csinálni, akkor ellenkezője is bekövetkezhet.

A nappalinak, a hálószobának mindig védelmet kell nyújtania a külső ártalmaktól, úgymint szél, a
hideg, a meleg és nyirkosság. A szél, hideg és meleg nagyon alattomosan és gyorsan képesek ártani. A pára
lassabban árt az emberi testnek. Ezért tart az ember a széltől, hidegtől és melegtől, viszont a párától nem fél.
Pedig ez mélyre hat. Nem szabad sokáig ilyen helyen tartózkodni. Ezért minél hamarabb el kell hagyni a párás,
nyirkos helyeket. A hegyekhez közeli vízpartokat, helyeket messzire el kell kerülni. Emellett, az olyan helyeken
nem szabad tartózkodni, ahol a föld alacsony, víz közel van, ahol a padló alacsonyan van. A padló
megmagasításával és a padlózat alatti falon vájt lyuk segítségével a szél könnyedén átjárhat rajta, és a csi
áramlása javul. Az újonnan festett fal közelében nem szabad ücsörögni. Mivel ilyenkor nyirkossággal kerülünk
érintkezésbe, mely során megbetegszünk, amit nehéz gyógyítani. Vagy fertőzést kaphatunk, ezért nagyon
legyünk óvatosak. A Bunroku-korszakban

486

a koreai hadseregben azért haltak meg többen fertőző

betegségekben, mint csatákban, mert a katonai táborok alacsonyan feküdtek, a szél is könnyen átjárt rajtuk, a
katonák a hűvös szélben és a nyirkosságban tartózkodtak. A nappalit és a hálóhelységet is magasan kell
kialakítani. Mivel ezek mind megvédenek a külső ártó hatásoktól. Ha csak egyszer is érintkezünk nyirkossággal,
akkor már nehezebben javul állapotunk. Ettől tartanunk kell. Továbbá, ha nem iszunk sok szakét, teát, forró
vizet, és nem eszünk sok tök, gyümölcs, hideg tésztaféléket, akkor ezzel a belső nyirkosság ellen tudunk tenni.
Ha nyáron sok hideg vizet és hideg tésztát eszünk, akkor a bennük lévő nedvesség biztosan árt, lázhoz,
hasmenéshez és vérhashoz vezet. Elővigyázatosnak kell lenni.

A tífuszt komoly betegségnek tartják. A sokféle betegség közül a legsúlyosabb. Sok fiatal, erős ember is
meghal tífuszban és a járványok következtében. Tartani kell tőle! Már előre védekezni kell a szél, a hideg, a
meleg és a pára ellen. A betegség legelején azonnal tegyünk lépéseket ellene.

Paralízist 487 nem külső ártalmak, hanem a belső vágyak okozzák. Sápadt és elhízott emberek ereje
negyven év felett hanyatlásnak indul, és ez a betegség a hétféle érzelemből fakadó aggodalom, az ivásból és
486

文禄; Bunroku-korszak: 1592-1596. (KJE 1998)

487

中風; japán olvasata „csúfú” vagy „csúbú”, jelentése paralízis. (KJE 1998)
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evésből eredő bajokból ered. Ha általában sokat iszunk, azzal gyomrunkat tesszük tönkre, életerőnk megcsappan,
és mivel belül láz alakul ki, a testen belül szél keletkezik, amely során kezeink és lábaink nem várt módon
remegni kezdenek, zsibbadnak és elgyengülnek. Majd a száj legörbül, és képtelenné válik a beszéd. Ezek mind
az életerő hiányából fakadnak. Azonban nagy ritkán erejük teljében lévő fiatalok közt is előfordul, aki így
megbetegedik azért, mert elhízott, és legyengült. Ha sokat iszunk, akkor belül kiszáradunk, láz keletkezik
belsőnkben, majd szél támad. Ez olyan, mint például a hetedik és nyolcadik hónap, amikor nagyon kevés eső
esik, nagyon meleg van, nem hűl a levegő, és hatalmas szelek támadnak fel. Ez a betegség nagyon ritkán fordul
elő olyanoknál, akik sosem isznak. Ha mégis megjelenne olyan embernél, aki nem iszik, az biztosan sápadt,
kövér, és megcsappan életerejű. Akiknek legyengülnek, vagy lezsibbadnak lábaik és kezeik, olyanok, mint a
korhadó fák. Vérszegénység jelentkezik a legyengülés és a zsibbadás révén. A sápadt embereknek óvatosnak kell
lenniük.

Amíg télen az ember bőre bezáródik és kiszárad, addig tavasszal yáng keletkezik, és a bőr puhább lesz,
bőrünk csije kezd kibontakozni. Azonban addig, amíg még elég hűvös van, hajlamosabbak vagyunk a
megfázásra. Nagyon ügyelnünk kell erre, és kerülni a huzatot és a hideget. Igyekezzünk, hogy a megfázással és
köhögéssel járó betegségek elkerüljenek. A növényzet fejlődésében is könnyen kárt tehet a hűvös idő. Ugyanígy
az embernek is tartania kell a hűvöstől. Az idő múlásával, mozgással segítsük a yáng erejét, ezzel próbáljuk
serkenteni.

Nyáron csi egyre erősebb lesz, izzadunk, bőrünk pólusai kinyílnak, ilyenkor a külső ártalmak könnyebben
bejuthatnak a szervezetbe. Ne érjen minket sokáig hűvös szellő! Fürdés után ne érjen huzat. Mivel a nyári
hónapokban a yīn háttérbe szorul, belsőnkben rejtőzik, ezért emésztésünk lelassul.

Ne együnk, igyunk sokat. Együnk meleg ételt, ezzel melegítsük fel gyomrunkat és lépünket. Hideg vizet ne
igyunk. Kihűlt és nyers dolgokat kerüljük. Ne együnk sok hideg tésztát sem. A gyenge emberek kiváltképp
tartsanak hasmenéstől es hányástól. Ne fürödjünk hideg vízben. Nagy melegben sem szabad hideg vízzel
megmosni arcunkat és szemünket, mert ez által szemünk károsodhat. Hideg vízben sem ajánlatos lábat és kezet
mosni. Ne legyeztessük magunkat alvás közben. Huzatban ne aludjunk el. Éjszaka sem ajánlatos kint aludni. Ne
ücsörögjünk kint sokáig, nehogy az esti harmat bajt okozzon. A nagy melegben kerüljük a túlzott hűvöset. Ne
üljünk olyan forró helyre, melyet a nap sokáig sütött.

A negyedik hónap a tiszta yáng hava. Ilyenkor különösen kordában kell tartani a nemi vágyakat.
Fácánból vagy szárnyasból meleg ételt ne együnk.

A négy évszak közül nyáron kell a legjobban figyelni az egészségnevelésre. Könnyen előfordulhat
kolera

488

488

, hőguta489, gyomorbajok490, akut hasmenés es hányás491, akut lázzal járó hasmenéses megbetegedés.

霍乱; japán olvasata „kakuran”, kínai jelentése kolera, azonban még jelenthet napszúrást is. (KJE 1998)
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Kerüljük a nyers és kihűlt ételeket és italokat, mindenképp legyünk elővigyázatosak, kövessük az
egészségnevelés szabályait. Ha a nyári hónapokban előjönnek ezek a betegségek, az életerő megcsappan, és
testünk nagyon legyengül.

A hatodik és hetedik hónap táján, amikor rettenetes forróság uralkodik, az életerő sokkal jobban
megfogyatkozik, mint a leghidegebb időszakokban, ezért ekkor fokozottan figyeljünk oda az egészségünk
megőrzésére. Ha hosszú ideig alkalmazzuk a Shēng mài sănt 492 , Bŭ qì tāngot 493 , valamint az Yī Xué Liù
Yāoban 494 található Qīng Shŭ Yì Qì Tāngot 495 stb., akkor túl sok csi szabadul fel, ezért korlátozni kell a
használatukat. Az időjárás miatt egész évben ebben az időszakban kell legjobban vigyáznunk egészségünkre, és
a megőrzésre orvosságok segítségével. A Lĭ Dōngyuán -féle Qīng Shŭ Yì Qì Tāng enyhíti a nyirkos lázat. Mivel
ez nem csupán egy egészségtápláló kiegészítőszer, így ha nem vagyunk betegek, kerüljük ezek szedését.

A nyári hónapokban ne engedjünk senkit se lemenni régi, vagy mély kutakba. Mivel ilyenkor gyakori a
mérgezés. A régi kútba legelőször előbb dobjuk le egy csirketollat, ha a toll nehezen száll alá, akkor mérgező a
kút, ne menjünk le! Gyújtsunk tüzet, eresszük le a kútba, majd csak azt követően ereszkedjünk le. Vagy az is jó,
ha előbb a kútba öntünk jó sok forralt ecetet, és azután ereszkedünk le. A nyári napforduló idején alaposan
pucoljuk ki a kút alját, és cseréljük ki a vizet.

Ősszel, amikor még igen erős a hetedik és nyolcadik hónap késő nyári melege, bőrünk pólusai ki
vannak tágulva. A bőr felülete érzékeny, ezért könnyen megsérülhet, ha az őszi széllel érintkezik. Ügyeljünk
489

中暑; japán olvasata „csúso”, jelentése hőguta. A hőguta magas hőmérséklet hatására kialakult állapot, mikor

a szervezet saját hűtőmechanizmusa károsodik (az izzadás megszűnik), és emiatt a belső testhőmérséklet
életveszélyes mértékben megemelkedik. (DJS 1998)
490

傷食; japán olvasata „sósoku”, jelentése gyomorbajok, gyomorrontás. (ITÓ 2002: 174)

491

泄瀉; japán olvasata „szessa”, jelentése hasmenés (diarrhoea) és hányás. (ITÓ 2002: 174)

492

生脈散; japán olvasata „Kamisómjakuszan”, kínai (pinyin olvasata) neve Shēng mài săn.

Legfontosabb funkciója, hogy stimulálja a csit. Összetétel: Dăng Cān 党參 (lat. Codonopsis Radix), Mài Dōng
麥 冬 (lat. Ophiopogonis Radix), wŭ wèi zĭ 五 味 子 (lat. Schisandrae Chinensis Fructus). Felhasználása:
Krónikus köhögés, légszomj, spontán izzadás, száraz száj, gyenge és szapora pulzus stb. ellen.
(http://baike.baidu.com/view/246670.htm Elérés dátuma: 2013.03.27.)
493

補気湯, a japán formula neve „hokitó”, melynek teljes neve 補中益気湯, vagyis „hocsúekkitó”, a kínai

formula neve: Bŭ qì tāng. Felhasználása: afta, szájpenész, nyelvgyulladás, nyelvdaganat, ínygyulladás ellen.
(NKI 2002: 118)
494

医学六要; Yī Xué Liù Yāo, Szerző: Zhāng Sān xī 张三锡 (1585). (ITÓ 2002: 174)

495

清暑益気湯; japán neve „szeisoekkitó”. Kínai pinyin olvasata Qīng Shŭ Yì Qì Tāng. Japánban ma is használt

kinai gyógyszerformula. Összetevői: Rhizoma Atractylodis, ginszeng, japán kígyó szakáll, kínai csüdfű, kínai
angyalgyökér, amúri parásfa, citrusféle héja, kínai citrommangólia. Felhasználása: Krónikus hepatitis, anorexia,
rossz közérzet, hőguta ellen. (NKI 2002: 119)
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arra, hogy nehogy túl sok hideg szél érjen minket! A nyolcadik hónapban, miután a hátra maradt meleg elvonul,
aki beteg használjon sebégetést, hogy ezzel igyekezzen elkerülni a megfázást, és a yáng erejét segítve próbálja
meg elkerülni a váladékkal és köhögéssel járó nyavalyát.

A tél olyan időszak, mikor a világ befordul, és az ember életereje is alábbhagy. A lélek is megnyugszik,
ezt a higgadtságot kell őrizni. Ha túl nagy meleget csinálunk, akkor ezzel megnöveljük a yáng erejét, melynek az
lesz az eredménye, hogy sok csi szivárog el. Vigyáznunk kell arra, hogy ne hevüljünk fel. Ajánlatos kicsit
felmelegíteni ruháinkat, de a túlzott hőséget kerüljük. Ha túl sok ruhát öltünk magunkra, akkor jelentősen
átmelegedhetünk, amit kerülni kell. Nem szabad forró fürdőt sem venni. Munkavégzés közben ne izzadjunk,
nehogy a yáng ereje kiszivárogjon.

A téli napforduló idején tűnik fel először a yáng. A legkisebb yángot is ápolgatni kell. Nem szabad
megerőltető fizikai munkát végezni. Ezen a napon kerüljük a hivatalos ügyeket, és ne tegyük ki a lábunkat. A téli
napfordulót megelőző öt napon, és az azt követő tíz napon kerüljük a hálószobai eseményeket, valamint a moxa
alkalmazását. A Xù Hànshū 496 azt írja, a járványok elkerülésére cserélünk vizet a nyári napfordulón, és a téli
napfordulón gyújtsunk tüzet.

Ha a téli hónapokban hirtelen megbetegszünk, ne alkalmazzunk se akupunktúrát, se moxát. Ezeket a
tizenkettedik hónapban kerüljük a leginkább. Továbbá, a téli hónapokban az anma-masszázs sem jó. Végezzük
magunkon dóin-nyújtást, így nem lesz bajunk. Viszont ne végezzük durván.

Dzso’nicsi 497 napján tisztulunk meg az ősök szelleme előtt, ezért jó, ha a házunkban, főként a
hálószobában port törlünk, este lámpát gyújtva másnap reggelig kivilágítjuk a házat, itt-ott füstölőt égetünk, a
főzőtűzhelyt begyújtjuk, és tüzet égetve őrizzük meg a yáng melegét. Nem szabad a családnak a tűzhelyet
körbeülnie, a meghitt légkör áradata miatt az embereknek nem szabad vitázniuk, és nem szabad a családtagokat
megdorgálniuk. Szüleinket és a feljebbvalóinkat tiszteljük, a házon belül mindenkivel együtt igyunk sósut498,
hogy vigadjunk, és egész éjjel éberen búcsúztassuk a tavalyi évet, és reggelbe hajlóan köszöntsük az újévet. Ezt
virrasztásnak499 nevezzük.

Ha forró ételt eszünk és izzadunk tőle, vigyázzunk, hogy ne érjen minket huzat.

Ha egy átlagember leesik egy magas helyről, és fára vagy kőre esik, akkor a sérülésre ne használjunk

496

続漢書 Xù Hànshū; másik írással 後漢書 Hòu hàn shū, kínai történelmi írás, amelyet Fàn Yè 范曄 (398-445)

állított össze. (http://www.geocities.jp/aydahn42df5/shoko2.html#s Elérés dátuma: 2013.03.22.)
497

除 日 ; japán olvasata „dzsonicsi”, ez olyan napnak számított az Edo-kori Japánban, amikor tilos volt

büntetéseket végrehajtani. A megtisztulás napja, másnéven „ómiszoka”. (DJR 2006)
498

椒酒; japán olvasata „sósu”. Újévi fűszeres rizsbor. (DJR 2006)

499

Eredeti szövegben „suszai” 守歳. Az újévet ünneplők egész éjjel tartó ünneplése. (DJR 2006)
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moxát. Mert ha moxát alkalmazunk, a gyógyszernek nem lesz hatása. Továbbá, a fegyverrel megsebzett, sok vért
vesztett ember mindig szomjas. Ilyenkor azonban tilos neki vizet adni. Az a lehető legrosszabb, amit tehetünk.
Továbbá, rizskását sem szabad adni. Ugyanis ha rizskását eszik, elered a vére, és biztosan meghal. Ezekkel a
dolgokkal nap mint nap tisztában kell lennünk. Továbbá, a szúrt és nyílt sérüléseket nem érheti levegő.
Legyezővel sem szabad legyezni. Izomgörccsé vagy tetanusszá 500 válhat.

Télen, ha reggel messzire indulunk, jót tesz, ha iszunk rizsbort, mert az megvéd a hidegtől. Éhesen nem
szabad, hogy a hideg szél megérintsen. Azok az emberek, akik nem isznak rizsbort, egyenek rizskását. Az is jó,
ha gyömbért esznek. Sűrű ködben ne menjünk messzire. Ha mégis úgy döntenénk, hogy nincs mit tennünk, és
mégis messzire kell mennünk, vigyünk magunkkal ételt-italt.

Ha a hóban mezítláb megyünk, lábunk nagyon lehűl, mégis tilos forró vízben megmosni. Tűznél sem
szabad hirtelen melegíteni. Első hónap közepén, mikor a leghidegebb van, tilos forró dolgokat enni-inni.

Sok hirtelen halállal járó betegség létezik. Ezek a gutaütés 501 , a paralízis 502 , a gázmérgezés 503 , a
mérgezés, a hőguta, a fagyhalál, a forrázás, az ételmérgezés, a napszúrás 504 , a tetanusz, a torokgyík 505 , az
ödéma506, a nagy vérveszteség, a zúzódás, a csecsemőkori szamárköhögés507. Ezekbe mindenki hirtelen belehal.
Ezen kívül még öt fajta hirtelen halál létezik. Először is, önfullasztás. Másodszor, az agyonzúzódás. Harmadszor,
a vízbefulladás. Negyedszer, az alvás közben történő halál. Ötödször, a nők nehézkes szülése. Ezek mind
hirtelen halálhoz vezetnek. Mindig gondolni kell a kezelésre, továbbá jó, ha ezt olyan orvos végzi, aki
segítségnyújtásban képzett. Mindig készenlétben kell állni, és nem szabad kapkodni.

Mégha különös, furcsa dolgok is történnek közvetlenül szemünk előtt, egyáltalán nem biztos, hogy azok
a démonok műve. Az embereknek lehetnek lelki bajaik, szembetegségeik. Ha ilyen betegségünk van, sokszor
megesik, hogy valótlan dolgokat látunk. Nem szabad elhinni, és hagyni, hogy félrevezessen bennünket.

500

破傷風; japán olvasata „hasófú”, kínai pinyin olvasata pò shāng fēng. Jelentése tetanusz (merevgörcs), ez egy

olyan sebfertőzés, melyet a Clostridium tetani nevű baktérium okoz. Ez például olyan sérülések révén bejutó
spórák következtében jön létre, mint a szúrt sebek, nyílt törések, vagy állati harapások. (KJE 1998)
501

卒中風; japán olvasata „szoccsúbu”; gutaütés, vagy más néven akut agyi érkatasztrófa, vagyis agy vérellátási

zavara következtében létrejövő működészavar. (DJR 2006)
502

中気; japán olvasata „csúki”, jelentése paralízis. (DJR 2006)

503

中毒; japán olvasata „csúdoku”, jelentése mérgezés. (DJR 2006)

504

乾霍乱; japán olvasata „kankakuran”. A napszúrás következtében fellépő kiszáradás. (DJR 2006)

505

喉痺; japán olvasata „kohi”, jelentése torokgyík (diftéria). (KJE 1998)

506

痰厥; japán olvasata „tankecu”, jelentése ödéma (más néven vizenyő). Ez a szövetekben kialakuló folyadék

felhalmozódást jelenti. (ITÓ 2002: 178)
507

馬脾風; japán olvasata „bahifú”, diftéria (torokgyík). (DJR 2006)
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„Az orvosok megválasztása”
Az egészségnevelés módja nem csupán annyit jelent, hogy figyelmet fordítunk a betegségekre, hanem
hogy kiválasztjuk a jó orvost is. A szüleink és magunk testét – amelyet a világon semmivel sem lehet pótolni –
közönséges orvos 508 kezeire bízni veszélyes. Nem tudván, hogy az orvos jó-e vagy rossz-e, ha szüleinket,
gyermekeinket vagy unokáinkat betegség esetén közönséges orvosra bízzuk, azzal olyat teszünk, mely a
szüleinkkel szembeni tisztelet és a gyermekekkel szembeni együttérzés hiányának 509 felel meg. Milyen igaz az,
amit Chéng-zi

510

állít, miszerint azoknak is tisztában kell lenni az orvosokkal, akik szüleink szolgálatában

állnak. Az orvos kiválasztásakor, még ha nem is vagyunk tisztában a gyógyítás módjával, de az orvostudományt
körvonalaiban ismerjük, akkor meg tudjuk állapítani, hogy egy orvos jó, vagy rossz. Ez például pont olyan lehet,
mint amikor valaki nem tud saját maga kalligráfiát készíteni, de tisztában van az alapvető ecsetvonásokkal, és
így képes megítélni, hogy az jó, vagy rossz.

A gyógyítás az emberségesség tudománya. Fontos, hogy emberszerető, figyelmes lélekkel az emberek
megsegítése legyen a cél. Nem szabad kizárólag a saját érdekünk elérésére törekedni. Mivel ez egy olyan
tudomány, amely a Világmindenség által szült és nevelt embereket hivatott segíteni, valamint képes egy egész
nép életét és halálát szabályozni. Az orvosokat épp ezért életbíráknak hívják, amely ezért egy rendkívül fontos
hivatás. Más tudományok esetében, ha valaki ügyetlen bennük, az nem okoz kárt az emberi életben. Az
orvoslástudomány minősége határozza meg, hogy valaki életben marad, vagy meghal. Nem szabad ezzel az
életet mentő tudománnyal az emberek életében kárt okozni. Olyanokat kell kiválasztani orvossá tenni, akik
képesek a tudományt megtanulni, és tehetségesek. Ha az orvostant hallgató ember egyrészt természeténél fogva
lassú felfogású, másrészt nem tehetséges, akkor ezt a tényt minél hamarabb fel kell ismernie önmagában, és
azonnal abba kell hagynia a tanulmányait, semmiképp nem szabad orvossá válnia. Ha valakiben nincs meg a
tehetség, biztosan nem sajátítja el az orvoslás helyes útját, és ez ahhoz vezet, hogy az Égiek kegyében részesülő
embereknek rengeteg kárt okoz, mely bűnnek számít. Félve tisztelni kell az Égiek útját. Mivel sok más
foglalkozás is létezik, valószínű, hogy van olyan, amiben az illető tehetséges. Erre kellene törekedni. Ha az
orvostanhallgató ebben a tudományban tehetségtelen, akkor ellentmond az Égiek akaratának, és nemcsak az
embereknek árt, hanem emellett ő maga is szerencsétlen lesz, és az emberek megvetik. Mivel ebben a
tudományban nem elég jártas és nincs elég tudása, ezért kénytelen hazudni, saját képességeivel dicsekszik,
miközben másik orvost kritikával illet, folyamatosan az emberek rokonszenvét keresi, és hízeleg nekik, mellyel
gyalázatos dolgokat tesz. A Lĭ jìben511 az áll, hogy három generáción keresztül érdemes továbbadni az orvosi
hivatást. Ha az orvos unokái egymás után tehetségesnek születnek, generációról generációra érdemes
508

Eredeti szövegben 庸医, japán olvasata jói, jelentése közönséges, hétköznapi orvos. (DJR 2006)

509

Eredeti szövegben 不 孝 不 慈 ; jelentése a szülőkkel szembeni tisztelet és a gyermekekkel szembeni

együttérzés hiánya.
510

程子; japán olvasata „Teisi”; kínai neve Chéng zi; (1033-1107) Az Északi Sòng dinasztia egyik nagy

konfuciánus tudósa volt. A neokonfucianizmusban ért el nagy hírnevet. (KJE 1998)
511

礼記; Lĭ jì; japán olvasata „Raiki”. A „Szertartások könyve”, mely az Öt Klasszikus szöveg egyike, ezek a

szövegek képezik a Konfucianizmus alapját. (KJE 1998)
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továbbvinni a felmenők foglalkozását. Azonban az ilyen dolog ritka. Ami három generációt illeti, nemcsak a
szülőről, gyermekről és unokáról van szó, hanem ha a mester a tanítványainak átadja a tudást, és az három
generáción át folytatódik, jól fognak érteni a szakmához. Ez a tanításra így igaz. Azonban akiben nincs meg a
kellő tehetség, hiába orvosok a felmenői, abból nem lehet orvos. Az ilyen embernek más szakmát kell tanulnia.
Amiben gyengék vagyunk, azt nem űzhetjük családi foglalkozásként.

Aki orvossá akar válni, annak legelőször konfuciánus írásokat kell olvasni, és az írások jelentését meg
kell tudnia érteni. Ha nem érti az írást, nem képes az orvosi könyveket sem elolvasni, nem tudja elsajátítani az
orvosi tanokat. Ha a klasszikus szövegekben leírt kötelességeket jól megtanulja, az orvosi szakma
kötelességeivel is tisztában lesz. Sūn Sīmiăo azt mondja, hogy aki nagy orvossá akar válni, annak először is
konfuciánus írásokat kell olvasnia. Azt is mondja, hogy aki nem ismeri a Yì Jīnget512, az ne menjen orvosnak.
Ebben hinnünk kell. Egyes mesterségek elsajátításához az írásbeli műveltség elengedhetetlen. Ha valakinek jó
képességei vannak, de nincsen meg a kellő írásbeli műveltsége, és nincsen tisztában az elmélettel, a szakmai
tudása nem fejlődik tovább. Sok hibát követ el, de mivel nincs meg a háttértudása, nem ismeri fel a saját hibáit.
Az orvostudomány tanulásakor elsősorban az írott műveltségre kell alapozni. Ha nincs meg ez a műveltség,
akkor az orvosi szakirodalom olvasása nehézkessé válik. Mivel az orvosi tanulmányok a Yīn és Jáng, illetve az
öt természeti elem (fém, fa, víz, tűz és föld) elvén alapulnak, a konfucianizmus ereje és a Yi elmélete szerint kell
értelmezni ezeket a tanulmányokat. Ha nem így cselekszünk, nem leszünk képesek az orvosi szakirodalmat
elolvasni, és nem tudjuk elsajátítani az orvoslás útját.

A jó orvos az, akinek megvan az írásbeli műveltsége, jártas az orvosi tanulmányokban, a gyógyításba
beleadja a lelkét, sokféle betegséget látott már, és azok változásait ismeri. Azonban a közönséges orvos az,
akiből úgy lesz orvos, hogy nem szereti az orvosi tanulmányokat, nem szenteli magát teljesen az orvosi
pályának, illetve nem olvas sok orvosi szakirodalmat, és ha sokat is olvas, nem formál saját gondolatokat, nincs
egészen tisztában az elmélettel, vagy ha az orvosi szakirodalmat el is olvassa, csak a régi elméletekhez
ragaszkodik, és az idők változását figyelmen kívül hagyja.

A közönséges népi, vagy városi gyógyítók513 között sokan vannak olyanok, akik úgy viselkednek, mintha
okosak lennének, és azt állítják, hogy az orvostudomány és a gyógyítás két különböző dolog. Valamint azt is
mondják, hogy az elméleti tanulmányok nem szükségesek a betegségek kezeléséhez, pedig ezzel csak saját
tudatlanságukat palástolják. Csak a józanészre támaszkodnak, a világias dolgokban jártasak, a vezető pozícióban
lévőknek és a nemeseknek hízelegnek, és azok köreiben mozognak. Hamis hírnevet szereznek maguknak,
szerencséjük van, és a társadalom is túlértékeli őket. Az ilyeneket „szerencseorvosoknak” 514 vagy „alkalmi
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Az eredeti szövegben csak 易 írásjegy található, amely magában jóslást, jövendölést jelent, de ha az adott

bekezdés értelmét megfigyeljük, akkor arra lehet következtetni, hogy ez a szövegrész itt a Yì Jīngre utalhat.
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俗医; japán olvasata „zokui”, jelentése közönséges népi, vagy városi gyógyító. (DJR 2006)
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福医; japán olvasata „fukui”, jelentése szerencsés orvos, szerencseorvos, ma szóval kifejezve orvos, akinek

szerencséje van.
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orvosoknak”515 nevezik. Az ilyenek nem valami jártasak az orvosi szakmában, de ha mégis, akkor a szerencse
melléjük áll, és amikor kezelésükbe vesznek egy-két magas rangú hivatalnokot, a kezelés véletlenül sikeres lesz,
melynek köszönhetően komoly hírnevet szereznek, és a társadalom pedig túlmagasztalja őket. A tehetségtelen és
erkölcstelen emberek íly módon használják ki az alkalmat, mint ahogy sokan mások a meggazdagodáshoz és
rangszerzéshez hasonlóan. A jó orvos kiválasztásakor nem lehet a döntés egyik oka az, hogy az orvost
felmagasztalja-e a társadalom, vagy nem. Akik nem értenek az orvosláshoz, azoknak nem szabad jó orvosnak
gondolni azokat, akik csak szerencsések, és ügyesen ki tudják használni az alkalmat. Az ilyen fajta orvoslásban
semmiképpen nem szabad hinni.

A régiek szerint, az orvosláshoz elhivatottság kell. Vagyis, az itt említett elhivatottság az orvoslás
alapos ismeretét jelenti, mellyel a betegséget sikeresen gyógyítani lehet. Hiába forgatunk sok orvosi írást, ha
nem áll szándékunkban követni az orvoslás útját, vagyis ha nem gyakorlunk elhivatottan, és nem fejlesztjük
magunkat, akkor nem ismerjük meg a gyógyítás útját. Ha nem vagyunk tisztában az orvosi ismeretekkel, az
olyan, mint a félregyógyítás. Egy orvos sikeressége attól függ, hogy mennyire alapos a tudása, ha nem olvas
orvosi klasszikusokat, akkor sosem lesz jártas a gyógyító eljárásokban.

Ha valakiből orvos lesz, nem lehet alantas, hanem megbecsültnek516 kell lennie. Mivel a megbecsült
orvos az emberek javára válik. Ugyanis a legfontosabb célja az emberek megmentése. Az alantas orvosok csak
saját maguk hasznát nézik. Legfőbb céljuk nem az emberi élet megmentése, hanem a saját haszon bővítése.
Pedig a gyógyítás az emberségesség tudománya. Fontos, hogy az orvos célja az emberek megmentése legyen. A
nagyra becsült orvos az emberekért van. Viszont akinek nem célja az emberek megmentése, csak a saját haszon,
az csak a magának való alantas orvos. Mivel az orvoslás tudománya a beteg embereken történő segítség, ezért
mindegy, hogy a betegek gazdagok, vagy szegények, megkülönböztetés nélkül, szívvel és lélekkel kell
gyógyítani. Az orvosnak azonnal mennie kell, ha hívja a beteg családja, anélkül, hogy megkülönböztetéseket
tenne, hogy a család vagyonos-e, vagy sem. Nem szabad késnie. Az emberi élet nagyon fontos, nem szabad a
beteget lenézni. Ez nemcsak orvosi hivatáshoz tartozik, hanem kötelesség is. Ha egyszer egy alantas orvos
népszerűvé válik, akkor önbecsülése annyira megnövekszik, hogy utána a szegény családokat megveti. Ezzel
elvész az orvoslás valódi lényege.

Milyen igaza van annak, aki azt mondta, hogy a nagyra becsült orvos az, aki azért él, hogy az
embereken segítsen. Viszont ha valaki olyan nagyszerű orvos, mint Zhāng Zhòngjĭng, vagy Lĭ Dōngyuán, akkor
annak nem kell aggódnia a szegénység miatt. De mi van azokkal az orvosokkal, akik szegény családból
származnak, ha nem gondolnak magukra, hanem csak mások megsegítésére, akkor nehezen kerülik el az
éhínséget és hideget. Erre válaszként azt mondom, hogy az pont olyan, mint aki főúrhoz meg szolgálatot tenni
annak érdekében, hogy meggazdagodjon. Valójában, még ha erről is van szó, akkor is, ha egyszer
nemesembernél szolgál, el kell felejtenie saját érdekeit, és csak az ura számára kell cselekednie. A helyes út az,
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時医; japán olvasata „dzsii”, jelentése alkalmi vagy eseti orvos.
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Az eredeti szövegben 君子医„magas rangú, udvari orvos” kifejezés szerepel, azonban úgy gondolom, hogy a

magyar fordítás szövegtextusában a „megbecsült” vagy „nagyra becsült” kifejezés pontosabb megközelítés.
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ha függetlenül a fizetség nagyságától önfeláldozóan cselekszik. Ez a szolgáló helyes útja. Ha jól szolgálja urát,
akkor nem kell fizetséget kérnie, mert azt az urától a nélkül is megkapja. Ha valaki egyszer orvos lesz, akkor
életét az emberek gyógyítására kell szentelnie, pont úgy, mint aki csak arra gondol, hogy hűséggel szolgálja urát,
anélkül, hogy gondolna saját meggazdagodására. Nem kell méregetni a hasznot. Mivel ha jól végezzük a
gyógyítást, és segíteni tudunk, akkor anélkül is fizetséget kapunk, hogy külön kérnünk kéne. Tehát, csak a
gyógyításra összpontosítsunk, és ne áhítozzunk a fizetség után.

Akiből orvos lesz, forgasson klasszikus orvosi írásokat, ha otthon tartózkodik, és értelmezze azok
lényegét, ha beteg embert kell megvizsgálnia, gondoljon vissza az írásokban leírtakra, vesse össze a látottakat az
olvasottakkal, és megfelelően, alaposan átgondolva határozza meg az orvosságot. Ha beteget fogad, akkor ne
foglalkozzon más dolgokkal, hanem emlékezzen az orvosi könyvekben leírtakra, és megfelelően gondoskodjon a
betegről. Általában az orvosnak csak a helyes orvosi utat szabad követnie. Nem szabad, hogy más miatt
elragadtassa magát. Ha nem tud az orvoslásra összpontosítani, akkor nem szabad mélyrehatóbban ezzel
foglalkoznia.

Ha valaki nem orvos, de ismeri az orvosságokat, az élettáplálás módját, azzal tud segíteni az embereken.
Azonban ha valaki nem orvostanonc, akkor a gyógyítás helyes elsajátításához nagyon nehéz az út. A jól bevált,
saját magunk által meghatározott orvosságok helyett, használjuk inkább a jó orvosok által előírtakat. Ha nem
vagyunk orvostanoncok, és a gyógymódokkal csak nagyjából vagyunk tisztában, akkor meggondolatlanul
magunktól ne használjunk orvosságokat. Csakhogy aki nagyjából ismeri a gyógymódokat, különbséget tud tenni
orvosok és a gyógyszerek közt. Továbbá, ismeri az orvosságok étkezés hatására jelentkező tulajdonságát,
többféle orvosi írást olvas, ezáltal elő tud készíteni általános orvosságokat különféle váratlan helyzetben.
Például, amikor az orvos nem tud jönni, vagy a hirtelen fellépő betegséget kell gyógyítani, vagy esetleg olyan
faluban van éppen, ahol nincs orvos, vagy esetleg egy utazás közben felmerülő kisebb nyavalyát kell enyhíteni,
akkor mindezekre képes, és mivel saját egészségét táplálja, valamint tud segíteni az embereken, így neki mindig
nagyon óvatosnak kell lennie. Viszont aki nincs tisztában a gyógyítás tudományával, nem tud különbségeket
tenni a jó és rossz orvosok között, és jó orvosnak hiszi azt, akit a közvélemény annak tart, és rossznak, akiről
rossz vélemény terjed el. Yī Shuō szerint, a felvilágosult orvos 517 nem egyezik meg átmenetileg népszerű
orvossal. Nem kevés az olyan példa, amikor valaki saját szülei, vagy saját életét egy közönséges orvosra bízza,
aki félreértelmezi a betegséget, és halált okoz ezzel. Nagyon óvatosnak kell lenni.

Ha egy gyermek kis korától fogva olyan tehetséggel bír, mellyel orvossá válhat, függetlenül attól, hogy
szamuráj sarj, vagy alacsonyabb társadalmi osztályból származik, már igen korán konfuciánus szövegeket kell
vele olvastatni, hogy az alapvető tudást elsajátítsa. Ilyen tudományossággal kell rávenni, hogy tanulmányozza az
orvosi könyveket. Híres mester mellé kell szegődnie, tíz esztendő alatt részletesen tanulmányoznia és ismernie
kell a klasszikus orvosi írásokat a Nèi Jìngtől, vagy Bĕncăotól egészen a leghíresebb orvosi írásokig. Ha végül
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Eredeti szövegben a

kifejezést találjuk, amely 明醫-nek felel meg. Ez „ragyogó”, vagy „felvilágosult”

orvosként értelmezhető, kizárható a „Míng kori orvos” jelentés, mivel a mű - amelyből Ekiken idéz - a Ming
dinasztia előtt 1224-ben íródott.
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valaki orvoslás útjára lép, következő tíz esztendőn át beteg embereken keresztül kell vizsgálnia a különféle
betegségeket, hosszú ideig kell gyakorolnia, az addigi ismereteihez hozzá kell vennie a híres modern japán
orvosok gyógyító módszereit is. Jó, ha hosszú időn át szoktatjuk a beteg emberekhez, hogy megismerje a
változásokat, a japán sajátosságokhoz hozzászokjon, annak érdekében, hogy a tudományban jártassá váljon. Ha
valaki hozzávetőlegesen húsz esztendőn át tanulmányozza, és gyakorolja az orvostudományt, akkor biztosan
orvos válik belőle. Képes lesz gyógyítani a betegségeket, megvizsgálni és megmenteni sok-sok embert. Aztán
nagy hírnévre is szert tehet, neves családok és magas rangú emberek is meghívják majd, továbbá, a szamuráj és
köznép bizalmát is elnyerheti, vagyonra is szert tehet, és egészen élete végéig gazdag lehet. Ha így a tudományt
szorgalmasan elsajátítja, akkor hírnév és vagyon megszerzése olyan egyszerű lesz, mint például lehajolni, és a
földön lévő szemetet felvenni. Ez egy jó lehetőség a szamuráj, vagy alsóbb osztályból származó fiatal gyermek
számára az elismerés megszerzéséhez és a felemelkedéshez. Az ilyen jól képzett mester az ország kincse. A
különféle nemes nagyurak is igyekeznek ilyen orvosokat gyorsan kineveltetni. Az olyan orvos, aki olyantól
tanult, aki középszerű, ostoba és közönséges megállapításokban hisz, orvostudományt nem tanul, útszéli
orvosokat követ, nem olvas kínai orvosi írásokat, a betegségek okát és a keringési rendszert sem ismeri, a
gyógynövényekben sem járatos, a gyógyszerek tulajdonságait nem ismeri, csekély ismeretekkel rendelkezik a
gyógyítás tudománya terén, csupán a jelenkor japán orvosai által készített, japán nyelven írott orvosi könyvekből
kettőt, hármat ismer csupán, az orvosságok hatásaiból csak kevésre emlékszik, kiváló selyemruhát ölt, saját
megjelenésére és viselkedésére alaposan ügyel, ügyesen bánik a szavakkal, az emberek kedvében jár, gazdag és
elismert családoknak hízeleg, a pillanatnyi sikert keresi, irigy arra, aki szerencsés, az élete végéig csak kuruzsló
marad. Az ilyen kuruzsló, amikor orvosolni próbál, rosszul gyógyít, a tanult orvost kritizálja, és annak rossz hírét
kelti. Aki orvos lesz, annak felelősségteljesen kell bánnia az Ég gyermekeinek, vagyis a nép felbecsülhetetlen
értékű életével, társadalmi korlátok nélkül sok betegséget kell gyógyítani, az ilyen előbbiekben részletezett
szánalmas tevékenység említésre sem érdemes.

A közönséges orvos gyűlöli az orvostudományt, és meg sem próbálja elsajátítani. Napjaink nagynevű
orvosai által japánul írt orvosi könyveket nézegeti, abból negyven-ötvenféle orvosság használatát megjegyzi,
mégha nem is ismeri az orvostudományt, hozzászokott a betegekhez, így jobban gyógyít átlagos betegségeket,
anélkül, hogy orvosi könyveket olvasott volna. Például, pont úgy, mint az érett japán köles, amely jobb, az ötféle
éretlen gabonánál. Azonban az orvosi tudással nem rendelkező füves doktorok hajlamosak arra, hogy
összetévesztik az igazat és hamisat, a hideget és meleget, fondorlatosan hibázik, sok olyan bajt okoz, amely
szemmel nem látható. Van olyan, akik megfázásra hasonlító láz-betegséget állapít meg, annak ellenére, hogy az
valójában lázra emlékeztető hidegrázás. Továbbá, a hazugságnak tűnő „valós” tünetek, végül is igazságnak tűnő
„nem valós” tünetek. A belső sérülések és külső tünetek nagyon hasonlítanak egymásra. Sok olyan betegség van,
amely tünete megtévesztő. Van olyan ritka betegség is, amelynek tüneteit alaposan megvizsgálva sem könnyű
beazonosítani. Az ilyen betegséget különösen nehéz gyógyítani.

Annak az embernek, aki orvos szeretne lenni, először is eltökéltnek kell lennie, annak érdekében, hogy
az embereket széles körben megmentse, szívét-lelkét beleadva, társadalmi helyzettől függetlenül gyógyítania kell
a beteg embereket. Ez az orvos legfőbb szándéka. Mivel ezt az utat világosan ismeri, és a tudományban
részletesen elmélyül, ezért feleslegesen nem kell másoknak hízelegnie, mégha nem is vár el semmit, mégis
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kedvelik, és határtalan szerencsében részesül.

Ha csupán a saját hasznának bezsebelését tartja szem előtt, és nincs benne az a szándék, hogy
megmentse az embereket, elveszti az emberiesség lényegét, valamint az Égiek útját és az istenségek áldását.

A régiek állítják, hogy sok szegény ember azért hal meg, mert nincs orvosa, de sok olyan tudatlan is
van, aki közönséges orvos hibájából hal meg. Sajnálnunk kell őket.

Ami gyógyítás tudományát illeti, ha nem olvasunk és értelmezünk többféle orvosi írást, akkor a valós
tényeket sem tudjuk felismerni. Ha nem vizsgáljuk ki az okokat alaposan, akkor nehezen leszünk tisztában az
orvoslás útjával. A tudományos képzettség, és az alaposság az orvosi tanulmányok alapelve. Az olyan embernek,
aki orvoslást tanul, a kezdetektől fogva nagyon elszántnak, alaposnak kell lennie, és folyamatosan képeznie kell
magát. Fontos, hogy ezzel a két tulajdonsággal rendelkezzen. Nem szabad, hogy kevés legyen az elszántság, és a
lelkület felszínes legyen.

A japán orvoslás nem olyan, mint a kínai, először is a tanulásba fektetett igyekezet nem ér fel a
kínaiakéval. Különösen, ami a korunkat illeti, amikor sok kanával lejegyzett gyógyítással kapcsolatos írást adnak
ki. A klasszikus tudományokat nem kedvelő orvosnövendékek számára a kínai írások nehezek, utálják, és nem
olvassák. Kanával feljegyzett írásokat olvasnak, és úgy gondolják, a gyógyítás művészete ennyiben ki is merül,
és nem tanulják a régi orvoslás útját. Így a japán orvosok a gyógyítás útját nem ismerik, és képzetlenek lesznek.
Régen az orvosi írások iroha-kanával íródtak, de kana általános elterjedésével most olyanok, mintha analfabéták
lennének.

Sinkei518 buddhista szerzetes az állítja, hogy a versrecitáláshoz olvasottnak kell lennie az embernek a
költészet terén, azonban még ha a verselési technikát ismeri is, lehet, hogy a verselésben ügyetlen. Viszont, ha
valaki a verselési technikát nem ismeri, egyáltalán nem lesz ügyes. A gyógyászat is ilyen dolog. Attól, hogy
valaki gyakran olvas orvosi könyveket, még nem biztos, hogy ügyes lesz az orvoslásban. Ez azért lehet, mert
nem használja lelkét a gyógyítás útján, és nem elég alapos. Ha nem olvasunk orvosi írásokat, egyáltalán nem
leszünk ügyesek. Sok olyan konfuciánus van, aki kínai, japán műveltséggel és sok tudással rendelkezik, de az
utat mégsem ismeri. Azonban olyan ember valószínűleg nincs, aki ismerné a tudás útját anélkül, hogy azt
alaposan tanulmányozta volna.

Egy orvosnak emberbarátnak kell lennie. Nem szabad a hírnévre és a vagyonra törekednie. Ha a
betegség súlyos és tudja, hogy az orvosság nem lesz eredményes, de a beteg családja kéri, hogy segítsen, akkor
is adjon sok gyógyszer, hogy lelküket megnyugtassa. Nagyon érzéketlen az a hírnévre szert tett orvos, aki
pontosan meg tudja mondani a halál várható időpontját, ha a betegnek nem ad gyógyszert, és nézi, ahogy
meghal. Ha az orvos nem ad gyógyszert, a betegek jobban legyengülnek. Ők szerencsétlenek, akikre gondolni
kell.
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Az orvostudomány tanulásához tanulmányozni kell a régi módszereket, széles körben kell elsajátítani,
és a régi gyógymódokat mélyrehatóan kell tanulmányozni. Ugyanakkor el kell gondolkozni a jelenkor
eredményein, mérlegelnie kell az emberek erejét, ismernie kell Japán földrajzát és a nemzeti sajátosságait és a
középkor 519 Japán neves orvosainak gyógymódjait figyelembe véve kell gyógyítani. Napjainkban a régi
módszerek alkalmazásával kevés hibát ejthetünk. Azt mondják, hogy ha régi módszerek ismerete nélkül próbál
valaki megfelelni, az csal. Viszont ha valaki csak a régi módszerekhez ragaszkodik, és nem halad a korral, az
megrögzött. Mindkét felvetés téves. Ha nem tanulmányozzuk alaposan a régi elméleteket, és nem alkalmazzuk
ezeket a jelenben, akkor nem tudunk orvoslással foglalkozni. A bölcsek is azt mondják, hogy úgy váljunk
mesterré, hogy a régi idők tanait tanulmányozzuk, és azok alapján hozunk létre újakat. Az orvosoknak is pont
így kellene tenniük.

Amikor egy betegségnek megfelelően próbáljuk meghatározni az orvosság adagolását, előfordul olyan
eset, amikor az adagolás megfelel, és van olyan is, amikor csak néha. Amelyek valóban hatnak, azokat a jó
orvosok írják elő. Amelyek viszont csak ritkán, azokat általában a középszerű orvosok határozzák meg. Egy
orvosság hatékonyságát jelentősen befolyásolja a beteg szerencséje, ezért mégha a gyógyítás ügyetlenül is folyik,
de a betegnek szerencséje van, akkor a gyógyszer hatékony lesz. Mondani sem kell, hogy a milyen sok esetben
nem hat a középszerű orvosok által meghatározott gyógyszeradag. A jó orvosok által meghatározott
gyógyszermennyiséget szabad csak használni. A középszerű orvosokban nem szabad megbízni. Nagyon
veszélyes az a gyógyszeradag, ami csak néha hatékony. A jó dózis olyan, mint az ügyes íjász, aki mindig célba
talál. Viszont a dózis, amely csak ritkán hat, olyan, mint az ügyetlen, aki vagy célba talál, vagy nem.

Sok olyan orvos létezik, aki irigyli azokat, akiknek szerencséje van, és gazdag családok alkalmaznak,
nem foglalkoznak alaposan az orvoslás tudományával, csak a befolyásos családokhoz járnak, hízelegnek, és így
szereznek hírnevet és vagyont. Ezért egyre több az orvoslás tudományát eldobó, középszerű orvos.

Különböző képességekhez sok olyan dologra van szükség, amelyet a mindennapi életben nem
használunk. De ami éppenséggel az orvosláshoz kell. Mégha valaki nem is orvostanonc, mégis van olyan, amit
érdemes egy kicsit tanulmányozni. Általában a konfuciánus tudósoknak mindent ismerniük kell, ami a világban
van. Ezért régiek azt mondják, hogy az orvostudomány is olyan, amelyet a konfuciánus tudósoknak is kell
ismerniük. Különösen az orvostudomány az, ami alapján gondozzák magukat, szüleiket szolgálják, és segítik az
embereket, ezért az orvoslás minden más tudományt nagyban felülmúl. Ezért fontos, hogy ismerjük. Azonban ha
nem vagyunk orvostanoncok, és nem tanulmányozzuk behatóbban az orvoslás tudományát, akkor semmiképp ne
alkalmazzunk orvosságokat.

A gyógyítással kapcsolatos könyvek alapjai a Nèi Jìng és a Bĕncăo. Ha nem tanulmányozzuk a Nèi
Jìnget, nem lehet az orvoslás tudományos alapelveit és a betegségek eredetét megérteni. Ha nem olvassuk át
alaposan a Bĕncăot, akkor nem lesznek kellő ismereteink a gyógyfüvekkel kapcsolatban, nem ismerjük a
gyógyszerek természetét, így aztán nem tudunk receptet sem készíteni. Továbbá, ha nem ismerjük az ételek
519

近古; japánul „kinko”, a Kamakura és a Muromacsi korszakot jelenti. (KJE 1998)
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természetét, akkor azt sem tudjuk eldönteni, hogy melyik jó, vagy melyik rossz. Így nem ismerjük az étkezési
szabályokat sem. Ezt a két írást kell az orvostudomány alapjának tekinteni. Ezeken kívül Qín Yuè Rén 520 által írt
Nán Jīnget, Zhāng Zhòngjĭng 521 Jīn Guì Yào Lǜe 522 című művét, Huáng fŭ mì523 írását, a Jiăyĭ Jīnget, Cháo
Yuánfāng 524 művét, a BìngYuán Hòu Lúnt, Sūn Sīmiăo írását Qiān Jīn Fāngot, Wáng Dào 525 írását, a Wàitái
Mìyāot, Luó Qiānfŭ 526 Wèi Shēng Băo Jiàn 527 művét, Chén Yán 528 írását, a Sān yīn jíyī bìng zhèng fāng lúnt529,
a Huì mín jú530 által kiadott Héjì Jú Fāngot531 , a Honzódzsoreit532, Qián Zhònɡ-yánɡ 533 írásait, Liú Héjiān534
írásait, Zhū Dānxī és Lĭ Dōngyuán írásait, továbbá Yángxún 535 Dānxī Xīnfă 536 című írását, Liú Zōnghòu 537 Yī
Jīng Xiăo Xué 538 című művét, aztán a Yù Jī Wēi Yìt539, Xióng Zōng Lì 540 írását, a Yī Shū Dà Quán 541, Zhōu Xiàn

520

秦越人; japán neve Sin’ecudzsin; Piān Què 扁鵲 (i.e. 407-310) a legendák szerint, ő volt a legkorábban

ismert kínai orvos. (http://baike.baidu.com/view/8871.htm?fromId=185545 Elérés dátuma: 2013.03.22.)
521

張仲景 (150-219); japán olvasata Csócsúkei. Zhāng Zhòngjĭng, a kínai „Hippokratész”, aki Chángshā 長沙

város vezetője volt az i.sz. 2. század vége felé. (http://kotobank.jp/word/張仲景 Elérés dátuma: 2013.03.22.)
522

金匱要略; Jīn Guì Yào Lǜe, Zhāng Zhòngjĭng írása. (NKI 2002: 10)

523

皇甫謐; Huáng fŭ mì (i.e. 215-282) híres kínai tudós és orvos. Híres írása az akupunktúráról és moxáról szóló

Zhēnjiŭ Jiăyĭ jīng (針灸甲乙經). (KR 2002: 80)
524

巢 元 方 ; japán olvasata „Szógenpó”. Cháo Yuánfāng (550-630) orvostudós a Suí dinasztia idején.

Legjelentősebb írása a Zhū Bìng Yuán Hòu Lún (諸病源候論) 610-ből. (KR 2002: 88)
525

王燾; Wáng Dào; (670-775) Táng kori orvos. (KR 2002:91)

526

羅謙甫; japán olvasata „Rakenpo”. Luó Qiānfŭ, híres Yuán kori orvos. Híresebb írása a Wèi Shēng Băo Jiàn

衛生宝鑑. (ITÓ 2002: 193)
527

衛生宝鑑; Wèi Shēng Băo Jiàn; Luó Tiān Yì 羅天益 írása. (ITÓ 2002: 193)

528

陳言; Chén Yán; eredeti szövegben 陳無択; Sòng kori (12. sz.) neves orvos. (ITÓ 2002: 193)

529

三因極一病証方論; Teljes kínai neve: Sān yīn jíyī bìng zhèng fāng lún. Eredeti szövegben 三因方, japán

neve Szan’inhó 三因方; Sòng beli orvos, Chén Yán 陳言 írása. Főleg betegségek okait fejtegeti, valamint külsőbelső károsító tényezőkről értekezik. (1174) (NIS 2006:12)
530

恵民局; Huì mín jú, 12. század a köznép számára kialakított kórház, mely később gyógyszertárként üzemelt.

531

和剤局方; Héjì Jú Fāng, 5 kötetes kínai gyógyszerészeti könyv, melynek később 1151-ben született egy

bővített kiadása Tàipíng Huìmín Héjì Júfāng 太平恵民和剤局方 címmel. (ITÓ 2002: 193, NIS 2006:60)
532

本草序例; Bĕn Căo Xù lì; Huì mín jú 恵民局 által kiadott írás. (ITÓ 2002: 193)

533

銭仲陽; japán olvasata „Szencsújó”. Qián Zhònɡyánɡ, Észak Sòng beli kínai orvos. (ITÓ 2002: 193)

534

劉河間; japán olvasata „Rjúkanszo”. Liú Héjiān (1110-1200), kínai orvostudós. (ITÓ 2002: 193)

535

楊珣; japán olvasata „Jósun”. Yángxún; Míng kori orvos. (ITÓ 2002: 193)

536

丹溪心法; Dānxī Xīnfă (1507), Yángxún írása. (ITÓ 2002: 193)

537

劉宗厚; japán olvasata „Rjúszókó”. Liú Zōnghòu; (1340-1412), Míng kor eleji orvos. (ITÓ 2002: 193)

538

医経小学; Yī Jīng Xiăo Xué (醫經小學), Liú Zōnghòu legelső írása, melyet 1388-ban állított össze. (ITÓ

2002: 193)
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Wáng 542 Xiu zhen fang543 című írását, Zhōu Wéncăi 544 írását, a Yī Fāng Xuăn Yāot545, Xuē Jĭ546 Yī Àn 547 című
művét, Wáng Xĭ 548 Yī Lín Jí Yāo 549 című írását, Lóu Yīng 550 írását, a Yī Xué Gāng Mù 551, Yú Tiānmín552 Yī Xué
Zhēng Chuán 553 című írását, Lĭ Tĭng 554 tollából a Yī xué Rùmént, Jiāng guàn 555 írását, a Míng Yī Fāng Lùnt556,
Luō Mĕi 557 írását, a Míng Yī Fāng Lùnt558, Gōng Tíngxián 559 különféle írásait, Wāng Shíshān 560 Yī Xué Yuán Lĭ
561

című írását, Gao wu562 írását, a Zhēn Jiŭ Jù Yīnget563, Lĭ Zhōngzĭ 564 írásait, a Yī Zōng Bì Dút565 , a Yí Shēng

539

玉機微義; Yù Jī Wēi Yì, Liú Zōnghòu írása. (ITÓ 2002: 193)

540

熊宗立; japán olvasata „Jószórjú”. Xióng Zōng Lì (1409-1482), kínai orvos. (ITÓ 2002: 193)

541

医書大全; Yī Shū Dà Quán; Xióng Zōng Lì írása. (ITÓ 2002: 193)

542

周憲王; japán olvasata „Súken’ó’. Zhōu Xiàn Wáng (1379-1439), eredeti neve Zhū yŏu dùn (朱有燉), Míng

kori kínai irodalmár, klasszikus értelemben vett írástudó. (ITÓ 2002: 193)
543

袖珍方; Xiù Zhēn Fāng, Zhōu Xiàn Wáng írása (1391). (ITÓ 2002: 193)

544

周文采 eredeti szövegben így áll: 周良采; japán olvasata „Súrjószai”. Zhōu Wéncăi, (1488-1505) Míng kori

orvos. (ITÓ 2002: 193)
545

医方選要; Yī Fāng Xuăn Yāo, Zhōu Wéncăi 周文采 írása. (ITÓ 2002: 193)

546

薛己; Xue Ji Xuē Jĭ (1487-1559), eredeti szövegben így áll: 薛立斎; Xuē Lì Zhāi. Míng kori orvos. (KR

2002: 134)
547

医案; Yī Àn, Xuē Jĭ 薛己 írása. (KR 2002: 134)

548

王璽; Wáng Xĭ, Míng kori orvos. (KR 2002: 134)

549

医林集要 Teljes könyv cím: 醫林類證集要 (1465); Yī Lín Jí Yāo, Wáng Xĭ írása. (ITÓ 2002: 193)

550

楼英; Lóu Yīng; (1332-1402), Míng kori orvos. (ITÓ 2002: 193)

551

医学綱目; eredeti címe 医學綱目; Yī Xué Gāng Mù, Lóu Yīng 楼英 írása. (ITÓ 2002: 193)

552

虞天民; Yú Tiānmín (1438-1517), Míng kori orvos. (ITÓ 2002: 193)

553

医学正伝; Yī Xué Zhēng Chuán (1515), Yú Tiānmín 虞天民 írása. (ITÓ 2002: 193)

554

李挺; Lĭ Tĭng ; (1573-1619), Míng kori orvos. (ITÓ 2002: 193)

555

Eredeti írásban: 江篁南 Jiāng Huáng nán, eredeti kínai neve: 江瓘 (1503-1565); Jiāng guàn, Míng kori orvos.

(ITÓ 2002: 193)
556

名医類案 Eredeti cím: 名醫類案; Míng Yī Fāng Lùn, Jiāng guàn 江瓘 írása. (ITÓ 2002: 193)

557

呉崑 Eredeti kínai írással: 罗美 (1662-1722); Luō Mĕi, Míng kori orvos. (ITÓ 2002: 193)

558

名医方考; Míng Yī Fāng Lùn. Luō Mĕi 罗美 írása. (ITÓ 2002: 193)

559

龚延賢; Gōng Tíngxián (1522-1619), Míng kori orvos. (ITÓ 2002: 193)

560

汪石山; Wāng Shíshān (1463-1539), Míng kori orvos. (ITÓ 2002: 193)

561

医学原理; Yī Xué Yuán Lĭ, Wāng Shíshān 汪石山 írása. (ITÓ 2002: 193)

562

高武 ; Gāo wŭ ; Míng kori farmabotanikus. (ITÓ 2002: 193)

563

鍼灸聚英; Zhēn Jiŭ Jù Yīng (1529), Gāo wŭ 高武 írása. (ITÓ 2002: 193)

564

李中梓; Li zhong zi (1588-1655), Míng kori orvos. (ITÓ 2002: 193)

565

医宗必読; Yi zong bi du, Lĭ Zhōngzĭ 李中梓 írása. (ITÓ 2002: 193)
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Wēi Lúnt566, Yào Xìng Jiĕt567 és a Nèi Jīng zhī yāot568. Továbbá, Xuē Jĭ tizenhat írását is. Yī Tŏng Zhēng Mài569
írásból negyvenháromféle létezik. Ezekből a sikeres neves orvosok könyveiből tartsunk egy-egy példányt. Ezek
mind, az orvostanoncok számára elolvasandó írások. A fiataloknak először a neokonfuciánus írásokat kell
megtanulniuk, és azzal a tudással az előbbiekben felsorolt híres orvosi könyveket minél gyakrabban forgatni, és
tartalmukat megjegyezni.

Zhāng Zhòngjĭnget az orvosok ősatyjának tartják, akit követően sok kiváló orvos született. Sokan
fedeztek fel új dolgokat, de mindig ragaszkodtak az elméletéhez. Ezért ezeket kell nekünk is követnünk. Sūn
Sīmiăo az élettáplálás atyja. Ő írta a Qiān Jīn Fāngot. Mind az élettáplálás módszerét, mind pedig a gyógyítást
ez alapján kell végeznünk. Lăozĭ570 és Zhuāngzĭ571 elméletét követte, annak dacára, hogy eltérő módszerek híve
volt, mégis írásában sok nagyszerű dolgot találunk. Az orvostanoncoknak a konfuciánus írásokat kell forgatniuk
és ismerniük kell a Yì Jīnget. Lú Zhào Lín572 néhány válasza mind alapigazságnak számít. Ezek az emberek mind
sok hasznos dolgot hagytak az utókorra. Ők Huáng fŭ mìnél573, Gé hóngnál574, Táo Hóngjĭngnál575 is nagyobb
eredményt értek el a gyógyító módszerek területén. Az, hogy ők száz évnél is tovább éltek, az minden bizonnyal
a gondos egészségnevelés nagyszerű eredménye.

A Qiān Jīn Fāng volt a legelső olyan írás, mely réges-régen az első írások között került Japánba. A Yī
Shū Dà Quán576 a legelső írás, amely mostanság megjelent. Ezt az írást a Míng dinasztia törvényes tizenegyedik
évében 577 Xióng Zōnglì

578

állította össze. Japánba a Taiei-korszak 579 elején érkezett. Ugyanezen időszak

566

頤生微論; Yi sheng wei lun, Lĭ Zhōngzĭ 李中梓 írása. (ITÓ 2002: 193)

567

薬性解; Yao Xing Jie, Lĭ Zhōngzĭ 李中梓 írása. (ITÓ 2002: 193)

568

内経知要; Nèi Jīng zhī yāo, Lĭ Zhōngzĭ 李中梓 írása. (ITÓ 2002: 193)

569

医統正脈; Yī Tŏng Zhēng Mài, Teljes címe: 古今醫統正脈全書. Wáng Kĕntáng 王肯堂 (1549-1613), kínai

orvos állította össze 1601-ben. (MACSI Szendzsuró. 2006. Zaigainihonkanbun sirjótanpó – Shàng hǎi, Háng
zhōu Nisógakusa Daigaku. 175)
570

Magyarosan Lao-ce

571

Magyarosan Csuang-ce

572

盧照鄰; japán olvasata „Rosórin”. Lú Zhào Lín; (637-689) Táng kori tudós. (KJE 1998)

573

皇甫謐; japán olvasata „Kóhohicu”. Huáng fŭ mì; (215-282), kínai tudós és orvos volt a Késő-Han dinasztia

idején. (KR 2002:80)
574

葛洪; Gé hóng; (283-343) A taoista szemléletet követte és tanulmányozta az alkímiát és a hosszú élet elérését

célzó technikákat. (DJS 1998)
575

陶弘景; Táo Hóngjĭng; (456-536), kínai tudós, aki pedagógia-elmélettel és orvostudománnyal foglalkozott.

(NKI 2002: 10)
576

医書大全; Yī Shū Dà Quán, Japán olvasata Isotaizen; Japán legelső nyomtatott orvosi írása, melyet 1528-ban

adtak ki. (KR 2002: 138)
577

Ez 1446-nak felel meg

578

熊宗立; Xióng Zōnglì (1409-1482), Míng kori orvos. (KR 2002: 138)

196

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
nyolcadik évében egy Izumi-beli orvos, Aszai no Szózui 580 adott ki elsőként nyomtatott formában. Sótoku
uralkodásának581 kezdetéig száznyolcvannégy év telt el. Ezután kezdték el végre kiadni az orvosi könyveket.
Kanei hatodik évétől582 kezdve egyre több orvosi könyv jelent meg nyomtatásban.

Az orvosi írásoknak rengetegféle értelmezése létezik. Ha egyfélét követünk, azzal problémássá válhat a
gyógyítás. A tudósoknak sokféle írást kell összegyűjteniük, hogy széles körben tudjanak gondolkodni, és ezáltal
le tudják szűrni, hogy ezek közül mi a helyes, és mi a helytelen, így kell a gyógyítást is művelniük. Ha a
bölcsességgel megáldott emberben megvan a szándék arra, hogy a világ javát szolgálja, széles körben válogat
össze írásokat, melyekből kiszűri az ismétléseket és a túlzottan bonyolult részeket, és összegyűjti belőlük azt,
ami nemes és szép, melyet aztán egy írásban összefoglal, ezzel olyan tökéletes átfogó művet hoz létre, ami
minden bizonnyal a világ nagyszerű kincse lesz. Ahhoz, hogy egy ilyen létre jöhessen, ilyen emberre kell várni.

Mostanság rendkívül sok a hasonló orvosi írás, gyógyítási elmélet, pulzus-törvény 583 és módszer.
Különösen Gōng Tíngxián 584 soraiban találunk hasonlókat, mivel sok az ismétlés, így az igen zavaros. Sok még
nála a használhatatlan leírás is. Ha egy betegség esetében túl sok írást tanulmányozunk, abba belefáradunk. Igen
nehéz gyorsan áttanulmányozni többféle írást, és abból a megfelelő gyógymódot kiválasztani egy hirtelen
lebetegedés esetén. Sok azonos és hasonló írás összegyűjtése és feldolgozása rengeteg fáradtsággal jár. A művelt
embernek hasznos dolgokkal kell foglalkoznia, és a világ javát szolgálni ahelyett, hogy haszontalan dolgokra
fecséreli az idejét. A világban ilyen embereknek kell lenniük.

Amióta kiadták a Jú Fāng Fā Huīt585 a Héjì Jú Fāngban leírtak érvényüket vesztették. A Jú Fāngban sok a
régi elmélet. Ezeket jól átgondoltan szabad alkalmazni. Semmiképp nem szabad elvetni. Csak azokat nem
tanácsos használni, amelyek gyakran alkalmazzák a Wūtóu Fùzĭhoz hasonló szereket. Nemrégen még az Yī Shū
Dà Quánben leírtakat követték Japánban. Miközben Gōng Tíngxián terjesztette írásait, Lĭ Dōngyuán írásai és az
Yī Shū Dà Quán, valamint más orvosi írások háttérbe szorultak, és ez által az orvosi praktikák beszűkültté váltak.
Az olyanokat, mint a Sān Yīn Fāng, Xiù Zhēn Fāng, Yī Shū Dà Quán, Yī Fāng Xuăn Yāo, Yī Lín Jí Yāo, Yī Xué
Zhēng Chuán, Yī Xué Gāng Mù, Rù mén, Fāng Lún, Yuán Lĭ, Jī xiào liáng fāng, Zhèng zhì zhŭn shéng 586 stb. és
az egyéb más orvosi írásokat jól átgondolva kell követni.

579

大永, Taiei-korszak; 1521-1527 (KJE 1998)

580

阿佐井野宗瑞, Aszai no Szózui (1473-1532), könyvkiadással foglalkozott, ő volt az első, aki kiadta az

Isotaizent 医書大全, mely így Japán legelső nyomtatott orvosi írása lett (1528). (KJE 1998)
581

Ez az időszak 1711-1716 közötti időszakot jelöli.

582

Ez 1629-nak felel meg

583

Eredeti szövegben így áll: 脈法(YJK 6/53)

584

龔廷賢; Gōng Tíngxián (1522-1619) , Míng kori orvos.

(http://mayanagi.hum.ibaraki.ac.jp/paper01/MedJpKrVn.html Elérés dátuma: 2013.03.22.)
585

局方発揮; Jú Fāng Fā Huī, kínai orvosi írás. Zhū Zhèn Hēng (朱震亨 1280-1358) írása.(ITÓ 2002: 196)

586

証治準縄; Wángkĕn-táng, késő Míng kori orvos írása 王肯堂（1549-1613）.
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A Rù Mén jól összefoglalja az orvosi mesterség körvonalait. Nem szabad csak kizárólag Gōng Tíngxián
írását alkalmaznunk. Gōng Tíngxián gyógymódja a Míng dinasztia elévült gyógymódjaként került a köztudatba.
Japánban is pont így van. Tudnunk kell, hogy mit válogassunk ki, és mit alkalmazzunk. Nem szabad elhinni
mindent. Mivel Yúnlín 587 orvosi tevékenységében igen csekély a tisztánlátás. Más műveit plagizálja, azokat saját
műként mutatja be, és más orvosok gyógyításban elért sikereit sajátjaként tünteti fel. Tapasztalat nélkül ír
könyveket, az embereknek obszcén dolgokat tanít

588

, mint például a menstruációs vérhez hasonló 589

förtelmesnek mondható dolgok fogyasztását javasolja az embereknek, azokat jó gyógyszerként feltűntetve.
Hivalkodik gyógymódjával, és saját magát dicséri. Ezek mind az emberiség mocskai, megvetendőek.

Nem szabad arra az orvosra rosszat mondani, aki előttünk téves orvosságot írt elő betegünknek. Más
orvosokat rossz szavakkal illetni, saját magunk eljárását dicsérni, csak a kisszerű emberek szokása. Nem szabad,
hogy ez orvoslásunk alapját képezze. Az effajta hozzáállás visszataszító. Továbbá, az is, ha valaki a hallgató
felet gondolatban lenézni.

A régiek különböző módon írtak a gyógynövényekről, ezek a leírások egyáltalán nem egyeztek meg.
Nagyon sok az eltérés köztük. Ezért ezeket mind jól meg kell vizsgálnunk, kiválasztanunk és alkalmaznunk. Az
orvosságok és az egyes táplálékok is, mindenkinél eltérő módon hatnak, vannak olyanok, melyek a betegségek
állapotától függően hatnak, és vannak, amelyek pedig nem. Nem igen lehet általánosságban megmondani, hogy
mi jó, és mi nem.
Az orvoslás tudományában sok tennivaló van, de ezeken belül is van három lényeges dolog. Ebből az
egyik, a betegség-elmélet, a második a keringés szabályai, a harmadik az orvosságok alkalmazása, ezeket mind
nagyon alaposan kell ismerni. A sors alakulását, és a vérkeringést stb. is ismerni kell, de a három legfontosabb
dolog a következő. Az egyik a betegség-elmélet, amely a Nèi Jìngen alapszik, sok híres orvos magyarázatát
tanulmányozni kell. Továbbá, ami a keringés szabályait illeti, keringéssel kapcsolatos írással és rengeteg mester
elméletével kell foglalkozni. Az orvosságok felhasználása a farmakológia szabályain alapszik, sokféle írást meg
kell vizsgálni. Ha nem ismerjük az orvosságok tulajdonságát, akkor nem tudunk az adott betegségnek megfelelő
orvosságot előírni. Ha nem ismerjük az ételek előnyös, vagy káros oldalát, akkor attól függetlenül, hogy valaki
beteg, vagy sem, akkor az élettáplálásban sok tévedés lesz. Ha nem vagyunk jártasak a farmakológiában, akkor
az orvosságok és ételek tulajdonságaival sem leszünk tisztában.
Valaki azt mondta, hogy ha megbetegszünk, és ilyenkor középszerű orvosra bízzuk magunkat, az
olyan, mintha nem is akarnánk kigyógyulni a betegségből. Ez az alapigazság nagyon is helyénvaló. Ha ez
így van, akkor megbetegedés esetén, csakis jó orvos által előírt orvosságot szedjünk. A középszerű és rossz
orvosok által előírt orvosságokat kerüljük. Jelenleg kevés a jó orvos, míg többen vannak a középszerű és rossz
orvosok. Vannak, akik szerint, ha nem szedünk orvosságot, akkor az orvosokra sincs szükség. De erre azt
587
588
589

雲林; ITÓ (2000) szerint Gōng Tíngxián jelzője

Az eredeti szövegben így találjuk: 淫ををしえ (YJK 6/54)
Ekiken a 紅鉛 (kóen) kifejezést használja.
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válaszolom, hogy ez nem így van. Ha megbetegszünk, egyáltalán nem biztos, hogy mindegyik betegség
gyógyítható. Azt mondják, hogy akkor ne szedjünk orvosságokat, amikor egy betegség nehezen megállapítható,
amikor a tünetek nagyon összetéveszthetők. A könnyen gyógyítható betegségekből akkor is meggyógyulunk, ha
rossz orvoshoz fordulunk. Megfázásra, köhögésre dzsinzoint

590

, nátha felszakításra kószoszant

591

,

haidokuszant 592 , kakkósókiszant 593 . Emésztésre heiiszant 594 , kósaheiiszant 595 , mivel ezek olyan betegségekre
vannak, melyeket nehezen lehet összetéveszteni más betegségekkel ezért, mégha a mindkét kezelő orvos rossz is,
ki tudunk gyógyulni ezekből a betegségekből, és ha ezeket az orvosságokat szedjünk, nem lesz semmi bajunk.
Ha olyan betegségről van szó, amelynek tünete az előzőekben említettekkel megegyezik, de az orvosságok nem
hatnak rá, akkor ne használjuk ezeket az orvosságokat.
Jódzsókun hatodik fejezet vége

590

参蘇飲; kínai neve: Cān Sū Sĭn; ginzengből és perillából készült gyógyfőzet. Felhasználás hidegrázás, láz,

levertség, fejfájás, orrdugulás, köhögés, gyenge pulzus stb. ellen.
(http://kotobank.jp/word/参蘇飲 Elérés dátuma: 2013.03.22.)
591

香蘇散; kínai neve: Xiāng Sū Săn; Vízipálma (Cyperus) és perilla leveléből készült por. Felhasználás láz,

hidegrázás, puffadás, fejfájás stb. ellen. (KIMURA 2003)
592

敗毒散 japán neve „haidokuszan”; az Edo-korban gyakran megfázásra használt formula. (KJE 1998)

593

藿香(正気散); Huò xiāng (zhēng qì săn) , japán neve kakkósókiszan, izsópfűalapú formula, mely a csit

regenerálja. (http://kotobank.jp/word/藿香正気散 Elérés dátuma: 2013.03.22.)
594

平胃散; japán neve heiiszan, kínai neve Píng Wèi Săn, gyomornyugtató hatású formula. (SZUZUKI -

MACUDA 1995: 96)
595

香 砂 平 胃 散 ; japán olvasata „Kósaheiiszan”. Xiāng Shā Píng Wèi Săn, kardamomból (Amomum) és

vízipálma (Cyperus) kivonatból készült por, mely gyomornyugtató hatású. (http://www.baike.com/wiki/香砂平
胃散 Elérés dátuma: 2013.03.22.)
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VI.5 Hetedik fejezet: „Az orvosságok alkalmazása”
（巻第七）用薬
A hetedik fejezet általánosságban az orvosságok alkalmazásáról, azon belül az
adagolásról

(1),

a

gyógyszerek

minőségéről

(2),

a

különféle

gyógyszerfélékről,

gyógyfőzetekről (3), a szedési módszerről (4), a nem, az életkor, valamint a fizikum szerint
meghatározott mennyiségekről (5) és az orvosságok elkészítéséről (6) szól.
Ekiken értelmezésében az a jó orvosság, amely a betegségnek, az egyén
sajátosságainak, nemének, életkorának pontosan megfelel, mivel csak abban az esetben fejti
ki jótékony hatását. Ha az orvosságokat indokolatlanul, nem megfelelően szedjük, azzal csak
ártunk, és tovább romlik állapotunk. Tudnunk kell, hogy vannak olyan betegségek, melyek
maguktól is elmúlnak. Azonban ha mégis orvosságok segítségére szorulunk, a következőket
kell mindenképp szem előtt tartanunk Ekiken szerint.
(1) Az orvosságok adagolása nagymértékben függ attól, hogy milyen orvos írja elő. Ekiken
ebben a tekintetben is háromféle orvost különít el:
1. „Jó” orvos (aki ismeri a betegségeket, a vérkeringés rendszerét és a gyógyszereket)
„Miközben tanulmányozza a régit, megismeri az újat”elvet követi.
2. „Középszerű” orvos (akinek a betegségekről, keringési rendszerről, orvosságokról
szerzett ismeretei nem olyanok, mint a jó orvosoké, de tudja, hogy nem szabad
meggondolatlanul

gyógyszereket

használni,

amelyek

a

csi

egyensúlyát

megbontják, ezen felül, ha nem tudja a betegséget pontosan meghatározni, akkor
feleslegesen nem ad orvosságot)
3. „Rossz” orvos (aki nem rendelkezik fent említett a három tudással,
meggondolatlanul ír elő orvosságot, sok esetben becsapja az embereket,
befolyásolható, így ha kérik őt, ad orvosságot annak ellenére, hogy nincs is
szükség)
(2) Ekiken szerint vannak jó és rossz orvosságok, valódiak és hamisítványok. Ezeket nagy
figyelemmel kell kiválasztanunk. El kell kerülni a rossz minőségű hamisítványokat. Az
elkészítésre is oda kell figyelni, hiszen ha egy jó alapanyagú orvosságot nem megfelelően
készítenek el, akkor nem lesz hatékony. (A részletesebb leírás jelen fejezet fordításában
található. )
Láthatjuk, hogy az Edo-korban is megjelentek a gyógyszerhamisítók. Erről a tényről
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szintén a Jódzsókunban olvashatunk:
„Gyógyszerészek orvosságai közt vannak jók és rosszak, valódiak és hamisítványok. Ezeket nagy
figyelemmel kell kiválasztanunk. Semmiképp nem szabad rossz tulajdonságú, hamisítványokat szedni.
A hamisított orvosság nem ugyanolyan, mint az eredeti, annak csak a puszta másolata.[…]” 596
薬肆の薬に好否あり、真偽あり。心を用ひてゑらぶべし。性悪しきと、偽薬とを用ゆべから
ず。偽薬とは真ならざる似せ薬也[…]。

(3) Ekiken a következő orvosságfajtákat említi a fejezetben:
Orvosság, vagy
kiegészítő gyógyfőzet
fajtája, elnevezése
利薬
japán: rijaku

Magyarázat

補湯
japán: hotó
pinyin: bŭ tāng

A formula teljes
neve Shí Quán
Dà Bŭ Tāng
十全大補湯.

補薬
japán: hojaku

Kiegészítő,
egészségtápláló
orvosságok
Gyógylevesféle,
gyógyfőzetféle

利湯
japán: ritó
補中益気湯
japán: hocsúekkitó
pinyin: Bŭ Zhōng Yì Qì
Tāng
八解散
japán: hacsigeszan

人参養胃湯
japán: nindzsinjóitó
pinyin: Rén Shēn Yăng
Wèi Tāng

596

Különösen
erősnek számító
orvosság

Alkalmazás
Nátha, meghűlés ellen,
emésztésserkentés,
Adagolás: 1 monme és
5 bu-tól 2 monméig
Legyengültség,
étvágytalanság,
sápadtság, vagy szülés
utáni kimerültség,
alacsony vérnyomás,
vérszegénység,
ideggyengeség,
fáradtság,
gyomorgyengeség
esetén
Adagolás: 1 monmétől
1 monme 1 buig
-

Elkészítés módja
Erős lángon főzni, még
mielőtt felforrna az
előtti állapotban
fogyasztani
Gyenge lángon kell
lassan főzni hosszú
ideig

Hagyni kell összeérni a
hatóanyagoknak
-

A csi áramlásának
serkentésére

-

Általános gyengeség,
vagy
gyomorgyengeséget
kísérő láz, hasmenés,
hányás esetén.
A kínai gyógyászatban
a 人参養栄湯
formula található meg,
amelyet a betegséget
követő lábadozás során
alkalmaznak,

-

-

YJK 7/9
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霍香生気散
japán: kakkósókiszan

四君子湯
japán: sikunsitó
pinyin: Sì Jūn Zĭ Tāng
煮散
japán: saszan
pinyin: Zhŭ săn
散らし薬
japán: csirasiguszuri

„Négy úr főzet”,
mely négyféle
hatóanyagot
tartalmaz.
Maradékból
készített főzet

瀉下
japán: sage
疎通
japán: szocú

vérszegénység, végtag
gyengeség,
étvágytalanság stb.
enyhítésére.
Felhasználás hőguta,
hányás, akut
gyomorgyulladás, nyári
hasmenéses
megbetegedés, nők
esetében, a
menstruációt megelőző
lelki diszharmónia,
gyermekek esetében,
fogfájás, szembetegség,
torokfájás stb. ellen.
Alapvetően
gyomorbántalmak
enyhítésére használják.
-

-

-

-

Duzzanatokat, egyéb
fájdalmakat enyhítő
orvosság
Vízhajtó szer

-

Elsősorban székrekedés
elleni szer.

-

-

(4) Ekiken szerint, az orvosságok szedési módszere sem mindegy. Léteznek pirula, por,
durvára zúzott, zsákocskába kiporciózott (mai értelemben vett filteres), kifőzött formájú
orvosságok. A gyors hatás elérése érdekében a por alakú változatot ajánlja, lassabb
hatáskifejtés érdekében, illetve olyan testrészek esetében, amelyekhez az orvosság eljutása
hosszadalmas folyamat, ott a pirulát. Még ennél gyorsabb hatás elérésért forró
gyógyvízben feloldott állapot is alkalmazható. Gyomor-, vagy hasfájdalom, vagy esetleg
hirtelen jelentkezett tünetek esetén, érdemes vízben kifőzött orvosságot fogyasztani.
Ekiken által említett felhasználási módszerek tehát a következők:
Felhasználási mód
泡薬
japán: hitasijaku
振薬
japán: furijaku
散利
japán: szanri

Magyarázat

Elkészítés módja, alkalmazás

áztatásos orvosság

Részletes leírás lásd YJK 7/24, 7/25

gyógyszerfőzet

Részletes leírás lásd YJK 7/24, 7/ 25

aprított, por állagú
orvosság

Utalás YJK 7/26
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pinyin: săn lì
丸薬
japán: ganjaku
煎湯
japán: szentó

kerek orvosság, pirula

Utalás YJK 7/29, 7/32, 7/55, 7/60

gyógyfőzet

Utalás YJK 7/11, 7/25, 7/28, 7/29,
7/32, 7/33, 7/52

(5) Ekiken az orvosságok szedési mennyiségéről kimondja, hogy a kínai klasszikus orvosi
írások által előírt szedési mennyiségek eltérnek a japántól. Megemlíti a Nakaraiorvosdinasztia nevét, akik szintén figyelembe vették az egyedi japán viszonyokat, a helyi
népszokásokat, sajátosságokat, és így a kínai mennyiségek nyolcvan százalékát írták elő a
japán emberek számára. Azon felül az sem mindegy, hogy az egyén milyen életkorú,
gyerek-e, vagy felnőtt, nő-e, vagy férfi-e. Gyógyszerről beszélnünk-e, vagy csupán
egészség kiegészítőszerekről. Hogyan kell az egyénnek szedni, milyen gyakorisággal egy
nap. Sőt, a testtömeget és a megbetegedés stádiumát is figyelembe kell venni.
Az adagolás szempontjából a következő mértékegységeket használja Ekiken:
Mértékegység

釐

japán: fun
pinyin: fēn
japán: ri

匁

japán: monme

分

Magyarázat

Olvasata

kb. 3 cm-nek felel meg
1 ri 0,0375 gramm, tehát 5 ri 0,1875 grammnak felel
meg. Kínai változata: lí (厘)
1 monme 3.75 gramnak felel meg.

Egy szedési egységet Ekiken 1 匁 -ben határoz meg. Ekiken az orvosság szedése
szempontjából többféle szempontból vesz figyelembe:
1. A kínai és japán emberek közötti különbségek:
Kínai emberek
erőteljesebb fizikum
erősebb emésztés
nagy mennyiségű étel
nagyobb mennyiségű hús fogyasztása
Szedési mennyiség: 1-10 匁
(nagyobb mennyiségű orvosság)

Japán emberek
gyengébb fizikum
gyengébb emésztés
kis mennyiségű étel
nem előnyös számukra a marha, a szárnyas, a
kutya, juh fogyasztása
Szedési mennyiség: 1-2 匁
(kisebb mennyiségű orvosság)

2. Nemek szerinti megoszlás:
Kiegészítő orvosság típusa
Ritó 利湯
Hojaku 補薬

Nők
1匁 2分 -1匁 8分
1 匁-1 匁 5 分

Gyermekek
5 分- 1 匁
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Ekiken a kínai és japán szokások közti különbségekre is utal a következő sorokban,
melyekben a kortárs neokonfuciánusok hozzáállását is bírálja:
„Ami a kínai gyászolási szokásokat illeti, a szülőket mindenképpen három évig kell búcsúztatni. Ez
egész birodalmi szinten elrendelt általános szabály. Mivel a japán emberek testalkata és emésztése
gyenge, emiatt a régi szabályban az udvar meghatározott időszakos gyászt rendelt el. A három éves
gyász huszonhét hónap, az időszakos gyász tizenkét hónap. Ez a japán emberek velük született
gyengeség miatt lett így meghatározva, a sajátosságoknak megfelelő a középutat kell követni. Mindezek
ellenére a mostani neokonfuciánusok nem ismerik a helyi sajátosságokat, ragaszkodnak a régi
szabályokhoz, és akik a hároméves gyászt követik, közülük sokan megbetegednek és meghalnak.[…] 597
中華の法、父母の喪は必ず三年、これ天下古今の通法なり。日本の人は体気、腸胃、薄弱な
り。この故に古法に朝廷より期の喪を定め給ふ。三年の喪は二 十七月也。期の喪は十二月也。
これ日本の人の、禀賦の薄弱なるにより、その宜を考へて性にしたがへる中道なるべし。然
るに近世の儒者、日本の土宜をしらず、古法にかゝはりて三年の喪を行へる人、多くは病し
て死せり。[…]

(6) Az orvosság elkészítéshez jó minőségű alapanyagokat kell kiválasztani, és pontosan
ismerni az elkészítés módját. Az elkészítés módját illetően Ekiken a következő
kifejezéseket használja:
1. finom láng 文火; japánul torobi
2. közepes láng 文武火; japánul torocujobi
3. nagy láng 武火; japánul cujobi
A következő eszközöket említi, melyeket alkalmazni kell az orvosság elkészítésénél:
Eszköz neve
竹篩 japán: takefurui
砂罐 japán: sakan
薬鍋 japán: kuszurinabe
薬罐 japán: jakan

Felhasználása
bambusz szita
agyagedény
Gyógyszerek főzéséhez használt edény
„Gyógyszeres üst”. Forraláshoz használt edény

Ekiken az orvosságok elkészítéséhez szükséges víz mennyiségét is nagyon pontosan
meghatározta. Miközben a kínai klasszikusok által meghatározott mennyiséget veszi
alapul, addig figyelembe veszi a japán helyi adottságokat is. Mivel ily módon képes volt
elrugaszkodni a régi szabályoktól és újat alkotni, ezért feltétezhetően különféle
bírálatokkal is illették, erre a következő sorokban találunk utalást:

597
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„[Az előzőekben azt taglaltuk,] hogy egy adag orvossághoz mennyi vízre van szükség, továbbá, hogy
hogyan változtathatjuk az arányokat, engem, aki nem vagyok orvos, elfogultsággal rágalmaznak,
meggondolatlannak és vakmerőnek tartanak, viszont ha a jelenkor japán emberek veleszületett alapjait
nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy az előbbiekben taglaltak helyénvalóak. Remélem, hogy a tudósok
tanulmányozzák a klasszikusokat, és mindenképp a japán emberek veleszületett tulajdonságainak
megfelelően, a szükségnek megfelelően, túlzások nélkül, határozzák meg a mennyiségeket.” 598
[右、] 薬一服の分量の大小、用水の多少を定むること、予、医生にあらずして好事の誚、僣
率の罪、のがれたしといへども今時、本邦の人の禀賦をはかるに、おそらくは、かくの如く
にして宜しかるべし。願くば有識の人、博く古今を考へ、日本の人の生れ付に応じ、時宜に
かなひて過不及の差なく、軽重大小を定め給ふべし。

VI.5.1 A fejezetben szereplő személynevek
A hetedik fejezetben olyan személynevek szerepelnek, Kŏng zi (Konfuciusz) 孔子,
Bān Gù 班固, Jì Kāngzĭ 季康子, orvosok közül a Chén Cúnzhōng 沈存中, Liú Zhòng Dá 劉
仲達, Kacuki Gjúzan 香月牛山, Nakarai-család 仲井家. Ekiken megemlíti Qiū Chŭjī 丘 處
機 (1148-1227) híres taoista szerzetes nevét is, aki kimondja, hogy csak az élettáplálással
tudjuk életünk hosszát befolyásolni, annak megnövelésére nem létezik semmiféle gyógyszer.
Ugyanebben a bekezdésben találunk egy érdekes mondatot Ekikentől, mely a kételkedés
fontosságát hangsúlyozza ki:
„[…]A zavar feloldásának útja az, ha kételkedünk, amiben kételkedni kell, és hiszünk abban, amelyben
hinnünk kell.”599
[…] 凡そ、うたがふべきをうたがひ、信ずべきを信ずるは迷をとく道なり。

Összegezve, Ekiken orvosságokról alkotott szemléletének legfontosabb pontjai ebben a
fejezetben találhatók.
1. Különféle betegségek alapos ismerete
2. Helyes diagnózis felállítása pontos kivizsgálás alapján
3. A helyes diagnózis alapján meghatározott (eredeti, jó minőségű) orvosság, továbbá,
annak pontosan előírt mennyisége a beteg egyéni sajátosságainak, nemének és életkorának
megfelelően, valamint pontos szedési módszer
4. Az orvosság elkészítése az előírásoknak megfelelően
598
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VI.5.2 A fejezetben szereplő táplálkozástani vonatkozású terminológia
Kifejezés

Olvasata

Magyarázat

生姜
（しょうが）vagy 薑
棗
（なつめ）
甘草
（あまくさ）

japán: sóga

Gyömbér

japán: nacume
pinyin: zăo
japán: amakusza
pinyin: gān căo

Jujuba, kínai datolya

蘿（かげ）
ill. 蘿摩 vagy 萝藦
（ががいも）
拘橘
（からたち）
枳穀
（きこく）
黒豆
（くろまめ）
葱白
（そうはく）
燈心草
（とうしんそう）
烏梅
（うばい）

japán: kage, ill.
gagaimo

Gagaimo
Lat. Metaplexis japonica Makino.

japán: karatacsi

Télálló citrom, lat. Poncirus trifoliate

japán: kikoku

Keserű narancs, lat. Citrus aurantium

japán: kuromame

Fekete szója

japán: szóhaku
pinyin: cōng bái
japán: tósinszó
pinyin: dēngxīncăo
japán: ubai
pinyin: wū méi

Fokhagyma
Lat. Bulbus Allii
Kínai gyógynövény.
Lat. Medulla Junci Effusi
Fekete szilva.
Lat. Fructus Mume

Kínai édesgyökér
Lat. Glycyrrhiza uralensis

VI.5.3 A fejezetben szereplő orvosi, farmakobotanikai írások
Kifejezés

Olvasata

Magyarázat

居家必備
居家必用方

Jū Jiā Bì Bèi
Jū Jiā Bì Yòng
Fāng
Nóng Zhèng Quán
Shū
Qí Mín Yāo Shù

a Míng -kori Quē Míng 闕名 műve.
Teljes címe: Jū Jiā Bì Yòng Fāng. Yáo wén tián
姚文田(1758-1827) , kínai tudós írása.
Szerzője: Xú Guāng qĭ 徐光啟 (1562-1633)

農政全書
斉民要術
事林廣記
（じんりこうき）
正伝惑問
（せいでんわくもん）
月令廣義
珍珠嚢

Sì Lín Guăng Jì
japán: Dzsinrikóki
Szeidenvakumon
Yuè Lìng Guăng
Yì
Zhēn Zhū Náng

Jiă Sīxié 賈思勰 i.e. 544-ben állította össze, aki
az első mezőgazdasági enciklopédia szerzője.
A dél- Sòngbeli Chén Yuánjìng 陳元靚 írása.
(1266)
Teljes címe: 医学正伝惑問, Kakei Kótoku 花渓
恒徳 állította össze 1628-ban.
Féng Yīng Jīng 馮應京 műve
(1468) Dong Yuan írása
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VI.5.4 A fejezetben szereplő gyógyszerészeti vonatkozású terminológia
Kifejezés

Olvasata

Magyarázat

乾姜
（かんきょう）
肉桂
（にくけい）
附子
（ぶし）
升麻
（しょうま）

japán: kankjó

Szárított gyömbér

japán: nikukei
pinyin: ròu guì
japán: busi

Fahéj
Lat. Cortex Cinnamomi
Gumóféle

japán: sóma

柴胡
（さいこ）
龍眼
（りゅうがん）
蒼朮
（そうじゅつ）

japán: szaiko

Általános cimcifugaként alkalmazzák. Magyaros
neve bűzös poloskavész. Lat. Cimicifuga foetida,
L.
Kínai buvákfű
.Lat. Bupleurum chinense
Longána vagy sárkányszem.
Lat. Arillus Longan
Atractylodes gumós-gyökér
Lat. Atractylodes lancea

japán: rjúgan
pinyin: lóng yăn
japán: szódzsucu
pinyin: cāng zhú

VI.5.5 A fejezetben szereplő egyéb vonatkozású terminológia
Kifejezés
透頂香
（とんちんこう）
兵部卿
（ ひょう ぶっ きょ
う）
掛香
（かけこう）
百和香
（はくわこう）
貼香
（つけこう）
上焦
（じょうしょう）

Olvasata
japán: toncsinkó
japán: hjóbukkjó

Magyarázat
A nemesek körében elterjedt süveg alá helyezett a
hajszag semlegesítésére szolgáló hajillatosító.
Többféle
illat
kombinációja,
melyet
illatzsákocskába helyezve alkalmaznak.

japán: kakekó

Függő illatosító

japán: hakuvakó
pinyin: băi hé xiāng
japán: cukekó

Egyfajta tömjénféle, melyet a holdnaptár szerint
május hó ötödik napján készítenek el.
Füstölőféle, melynek vagy pasztaszerű vagy
kölniszerű állaga van
Ez ITÓ (2002: 227) szerint, a mellkastól a
köldökig terjedő területet jelenti.

japán: dzsósó
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VI.5.6 Fordítás
Hetedik fejezet: „Az orvosságok alkalmazása”
Olyan nincs, hogy egy ember egyáltalán nem betegszik meg. Ilyenkor orvoshoz fordulunk, akitől
gyógyítást várunk. Háromféle orvos létezik, jó, középszerű és rossz. A jó orvos ismeri a betegségeket, a
vérkeringés rendszerét és a gyógyszereket. E háromféle ismeretnek a birtokában gyógyít, és rendelkezik minden
képességgel. Az ilyen ember valóban egy igazi kincs ebben a világban, olyan, mint egy magas rangú hivatalnok,
ahogy ezt a régiek is mondták. A rossz orvos nem rendelkezik ezzel a három tudással. Meggondolatlanul ír elő
orvosságot, sok esetben becsapják az embereket. A gyógyszer attól függően, hogy milyen betegségben
szenvedünk, segíthet is, de ártalmas is lehet, mint a heveny hasmenés elleni gyógyszer, vagy a meghűlés elleni
orvosság. Olyan gyógyszereket, mint az orvosi gyömbér, nem szabad meggondolatlanul használni, mert ez olyan
orvosság, amely a csi egyensúlyát megbontva támadja meg a betegséget. Az számít jó orvosságnak, amely az
adott betegséghez illik. Annak biztosan van hatása is. Az számít méregnek, amely nem megfelelő az adott
betegségre. Ez nemcsak hátrány számunkra, hanem még ártalmas is. Továbbá, vannak középszerű orvosok. A
betegségekről, keringési rendszerről, orvosságokról szerzett ismeretei nem olyanok, mint a jó orvosoké, de tudja,
hogy nem szabad meggondolatlanul gyógyszereket használni, amelyek a csi egyensúlyát megbontják. Ezért
olyan orvosságot nem ír elő, amely a betegségnek nem felel meg. A Korai Hàn-kori írásban Bān Gù 600 a
következőket mondja. „Ha betegek vagyunk, és nem gyógyulunk, akkor forduljunk legalább középszerű
orvoshoz”. Ugyanis a középszerű orvos, mégha nem is tudja pontosan diagnosztizálni a betegségünket, és a
keringési rendszert sem ismeri pontosan, ebből kifolyólag a helyes gyógymódot sem tudja előírni, akkor is
inkább óvatos lesz, és nem ad indokolatlanul orvosságot. Ezért mondják azt, hogy ha betegek vagyunk, a
középszerű orvos biztos nem fog minket meggyógyítani, de ez még mindig jobb, mint a rossz orvos, aki
meggondolatlanul nyúl orvosságokhoz, ezzel kárt okozva az embereknek. Továbbá, ha betegek vagyunk, és ha
nem a jó orvoshoz fordulunk, akkor se fogadjuk el a középszerű orvosok által előírt orvosságokat. Ügyeljünk
egészségünk megóvására 601 , ne használjunk orvosságokat, valamint várjuk meg, hogy a betegség magától
elmúljon. Így tehát, sok olyan betegség van, amely hamar elmúlik magától is, hogyha nem szedünk rá
orvosságokat és mérgeket. A halálos betegségre hiába szedünk orvosságot, az már nem segít. A rossz orvosok
annak ellenére, hogy nem ismerik a betegségeket, keringési rendszert, gyógyszereket, a beteg családja kérésére
mégis indokolatlanul adnak orvosságot, és ezzel sokakat megkárosítanak. Mégha azonnal nem is árt, de lelassítja
a gyógyulás folyamatát. Igaz, hogy a középszerű orvos nem ér fel egy jó orvossal, de tisztában van azzal, ha
valamit nem tud, akkor óvatosságból inkább nem próbálkozik a gyógyítással. Ezért mondják régóta azt, hogy
hiába fordulunk középszerű orvoshoz, úgysem sem segít rajtunk. A betegek is hisznek ebben a mondásban, ezért
nekik sem szabad olyan gyógyszert szedniük, amely nem felel meg a betegségüknek. Általában amikor
megbetegszünk, mi sem mérlegeljük azt, ahogy melyik orvos jó, vagy rossz, ilyenkor inkább azonnal beszedjük
azt, amit a középszerű orvos előírt nekünk, és ezzel jelentős kárt okozunk magunknak. Bármennyire is szeretjük
testünket, ezzel valójában csak kárt okozunk benne. A régiek szerint, a betegségek okozta sérülések könnyen
600

班固; Bān Gù, japán olvasata Hanko (32–92). Kínai történész és költő. (KJE 1998)

601

Eredeti szövegben 保養 kifejezést alkalmazza a szerző.
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elmúlnak, míg a gyógyszerek által kialakuló szövődményeket nehéz elmulasztani. Ezért amikor gyógyszereket
szedünk, óvatosnak és elővigyázatosnak kell lennünk. Konfuciusz sem szedett orvosságokat, inkább óvakodott a
betegségektől, így tett akkor is, amikor Jì Kāngzĭ602 gyógyszert küldött neki, de ő inkább azt mondta, hogy az
orvosság nem érkezett meg. A bölcs ember tanítását kell alapul vennünk. Mostanság sokan vannak olyanok, akik
úgy szednek orvosságot, hogy nem vizsgálják meg a betegség okát, nem nézik meg alaposan a keringést, nem
tudják, hogy az tényleg használ-e, vagy sem. Mivel az orvosságok mérgek is lehetnek, nagyon óvatosnak kell
lenni.

Sūn Sīmiăo szerint, az embereknek nem szabadna ok nélkül orvosságokat szedniük. Egyrészt segít, de
felboríthatja a szervezet egyensúlyát és megbetegedhetünk.

Liú Zhòng dá 603 írásában, a Hóng shūban az áll, hogy ha betegek vagyunk, és ha nem megfelelő
orvosra bízzuk magunkat, akkor ne szedjünk be az orvosságokat, inkább nyugalomban várjuk ki a javulást.
Kerüljük azt, hogy önző módon anélkül, hogy kiválasztanánk a megfelelő orvost, gyorsan mindenféle gyógyszert
kapkodunk be. A bölcsek szerint, ha betegek vagyunk, és nem gyógyulunk meg, az azért van, mert egy
középszerű orvosra bíztuk magunkat. Ez vitathatatlanul igaz. Nagyon ritka, ha egy kuruzsló orvossága az adott
betegséghez illik, és megfelelően fejti ki hatását, azonban az esetek többségében ezek az orvosságok nem jók.
Mivel az orvosságoknak vannak rossz tulajdonságaik is, ezért azok, amelyek nem felelnek meg az adott
betegségnek,

minden

bizonnyal

méregként

viselkednek.

Emiatt

nem

szabad

minden

betegségnél

meggondolatlanul orvosságokhoz nyúlni. Több esetben fordul elő baj az orvosságok szedéséből kifolyólag, mint
magából a betegségből. Ha nem szedünk gyógyszereket, hanem figyelünk az egészségünk megőrzésére, és
táplálására, akkor nem szenvedünk mérgezést az orvosságok miatt, és hamarabb is felépülünk, ha betegek
vagyunk.

A jó orvos a beteg állapotát megvizsgálva a betegségnek és annak változásainak megfelelően írja elő az
orvosságot. Semmiképp nem ragaszkodik egyféle módszerhez. Ez pont olyan, mint például a jól harcoló
hadvezér először megvizsgálja az ellenséget, majd annak megfelelően taktikázik. Vizsgálatok nélkül nehéz a
módszert meghatározni. A helyzetnek megfelelően kell a legjobban cselekedni. Fontos, hogy ismerjük széles
körben a régi módszereket, és azzal a tudással a változásoknak megfelelően cselekedjünk. Ha nem ismerjük a
régi módszereket, és csak az újabb változásokkal foglalkozunk, akkor nem lesz alapunk a gyógyításhoz, ami
ebből kifolyólag nem lesz sikeres. Miközben tanulmányozzuk a régit, megismerjük az újat. Így tesz egy igazán
jó orvos.

A gyomor tápláláskor általában a gabonát és húst együttesen ajánlatos fogyasztani. Minden orvosság
rendelkezik olyan tulajdonsággal, amely károsítja a csit. Mind a dzsingira604, mind pedig a dzsukkanra605 azt
602

季康子; (i.e. ?- 468); eredeti neve Jìsūn Féi 季孫肥, Lu beli főhivatalnok volt, aki a „Jì Kāngzĭ” nevet halála

után kapta. (http://baike.baidu.com/view/1099265.htm Elérés dátuma: 2013.03.18.)
603

劉仲達; Liú Zhòng dá, Míng kori orvos. Írása: Liú shì hóng shū yī băi 劉氏鴻書一百. (ITÓ 2002: 202)

604

参芪; japán olvasata „dzsingi”; orvosi gyömbér. (ITÓ 2002: 203)
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mondják, hogy a legkiválóbb hatóanyaggal rendelkeznek, azonban ha ezek nem illenek az adott betegséghez,
akkor általuk lelassul a gyomor csijének keringése, ezáltal súlyosbodik nyavalyánk, és ha még a táplálkozásba is
akadályok lépnek fel, akkor mérgekké válnak. Mondani sem kell, azok a gyógyszerek, melyek erősek,
alattomosan viselkednek, ha nem felelnek meg az adott betegségnek, és nagyban csökkenhetik az életerőt. Emiatt
amikor nem vagyunk betegek, akkor csak húst és gabonát fogyasszunk. A gyomor táplálására a hús és a gabona
nagyon jó, jobb, mint a dzsingi. Ezért mondják a régiek is, hogy a helyes táplálkozás sokkal jobb, mint a
gyógyszerek. Az idős emberek számára különösen fontos a megfelelő táplálkozás, és csak a legvégső helyzetben
forduljanak orvosságokhoz.

Sok olyan betegség van, amiből orvosságok nélkül is kigyógyulunk. Ha ezeket nem ismerjük, és
meggondolatlanul nyúlunk orvosságokhoz, akkor kárt okoznak, és betegségünk is súlyosabb lesz. Ha az
emésztés akadozik, és ez az állapot elhúzódik, akkor ez sok esetben halállal végződik. Ezért nagyon ügyelnünk
kell az orvosságok alkalmazásakor.

A betegség kezdeti szakaszában nem szabad meggondolatlanul orvosságokhoz fordulni mindaddig, amíg
nem tisztázzuk magát a betegséget. Miután sikerül pontosan felmérni a betegséget, azt követően lehet elkezdeni
az orvosságok szedését. A legtöbb esetben a betegségek akkor súlyosbodnak, amikor kezdetben nem megfelelő
orvosságokat kezdünk alkalmazni. Ha tévedésből olyan gyógyszert kezdünk el szedni, amely nem jó az adott
betegségre, akkor nehezebben gyógyulunk meg. Ezért a gyógyítás módját még a betegség legelején tisztázni kell.
Ha betegek vagyunk, akkor minél hamarabb jó orvoshoz kell fordulnunk, és segítségével kell kilábalnunk a
betegségből. Ha később kezdődik el a gyógyítást, akkor a betegség súlyosbodik, amit egyre nehezebb lesz
elmulasztani. Piān Què606 is ezt mondta Qí dinasztia uralkodójának.

Qiū Chŭjī 607 azt mondja, hogy van egészségnevelés, viszont nincs orvosság a hosszú életre, vagyis létezik
élettáplálás, de nincs olyan orvosság, amely garantáltan biztosítani tudja számunkra a hosszú életet. Az
élettáplálás olyan út, mellyel a velünk született életet meg tudjuk tartani. Voltak olyanok a régiek közül, akiket
rászedtek, sokan alkalmaztak életmeghosszabbítónak mondott szereket, amelyek sok esetben nemhogy
eredményt nem hoztak volna, sokkal inkább kárt okoztak. Ilyen életmeghosszabbító-szerek nem léteznek. Hiába
szenvedünk sokat, és szedjük az életmeghosszabbító-szereket, nem lesz hatásuk. Nem szabad ezekben hinni.
Hanem a velünk született életet kell megóvnunk azáltal, hogy a belső vágyainkat szabályozzuk, a külső tényezők
káros hatásait elhárítjuk, a mindennapi tennivalókra és a pihenésre ügyelünk. Ez az élettáplálás útja. Qiū Chŭjī
elmélete az ősrégi zavart megtöri. Ebben kell hinnünk. Vannak dolgok, melyek során kételkedünk, és
amelyekben kételkedni kell, és vannak olyanok, melyeknek hiszünk, és amelyekben hinnünk kell, ezzel lehet
megtörni a zavart.

605

朮甘; japán olvasata „dzsukkan”; a teljes orvosság neve”rjókei dzsukkantó”. (KIMURA 2003)

606

扁鵲; Piān Què, japán olvasata Hendzsaku. A Hadakozó Fejedelmek korában élt híres kínai orvos. (ITÓ 2002:

204)
607

丘處機; Qiū Chŭjī; japán olvasata Kjúsoki. (1148-1227) Messze híres taoista szerzetes. (ITÓ 2002: 204)
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Gyógyszerészek orvosságai közt vannak jók és rosszak, valódiak és hamisítványok. Ezeket nagy
figyelemmel kell kiválasztanunk. Semmiképp nem szabad rossz tulajdonságú, hamisítványokat szedni. A
hamisított orvosság nem ugyanolyan, mint az eredeti, annak csak a puszta másolata. Ez olyan, mintha a télálló
citromot608 keserű narancsnak609 tekintenénk, vagy a kavaraszaikot kevernénk össze a szaikoval610. Ügyelni kell
az adott orvosság tulajdonságaira. Vagyis, ha egy adott betegségre jó, de rossz minőségű, akkor nem fog hatni.
Továbbá, ügyelni kell az orvosság elkészítésére is. Mégha egy orvosság jó minőségű is, de az elkészítésében
hibázunk, nem lesz hatékony. Például, a táplálék minősége is a termőföldtől függ, az évszaknak megfelelően hol
jó, hol pedig rossz ízű is lehet. Pontosan úgy, ahogyan a jó étel is fogyaszthatatlanná, rossz ízűvé is válhat, ha
rosszul készítik el. Így kell hozzá állni az orvosságkészítéshez is, a jó minőségű alapanyagokat kell kiválasztani,
és legalaposabban ismerni az elkészítés módját.

Bármilyen ritka ízről is legyen szó, ha annak elkészítése nem megfelelő, akkor rossz lesz. A jó
minőségű gyógyszeralapanyagok is, ha rosszul vannak megfőzve, akkor nem lesz hatásuk. Ezért nagyon kell
ügyelnünk és figyelnünk a főzés módjára. A finom láng 611 gyenge, a nagy láng 612erősnek számít. A közepes
láng 613 az, amely nem is erős, és nem is gyenge. Rijakunak 614 nevezzük azt a keveréket, mely a náthát és
meghűlést enyhíti, és serkenti a lelassult emésztést. A rijakut erős lángon kell főzni, és gyorsan, amíg még fel
nem forrósodik, addig kell fogyasztani, mert még ekkor erős életerő van benne. Ha pontosan így teszünk, akkor
könnyen le tudjuk küzdeni a betegséget okozó csit 615. Ha tovább főzzük, akkor az orvosság hatóereje megszűnik,
gyengébb lesz, így nehezebben küzdhető le a betegséget okozó csi. A bŭ tāngot 616 gyenge lángon kell lassan
főzni hosszú ideig, hogy jól összeérjen. Ha nem így teszünk, akkor kevésbé hat. Így tehát a rijaku frissen jó, nem

608

拘橘 japán neve „karatacsi”, vagy „kukicu”, télálló citrom, lat. Poncirus trifoliate. (KJE 1998)

609

枳穀; japán neve „kikoku”, keserű narancs, lat. Citrus aurantium. (KJE 1998)

610

Itt szándékosan nem használtam magyar kifejezéseket, mert Kaibara Ekiken itt a “kavaraszaiko” és a “szaiko”

szó közötti hasonlóságot használja a tévedés lehetőségének nyomatékosítására. A “kavaraszaiko” ( 鶏腿児)
jelentése kiscsirke, a “szaiko” jelentése kínai buvákfű (柴胡), tehát mivel a jelentéssel nem lehet vissza adni a
mondat értelmét, ezért maradtam az eredeti japán kifejezéseknél. Ez a mondat a magyarban a mai “ne keverjük a
szezont a fazonnal” mondáshoz áll legközelebb a leginkább.
611

文火; japánul torobi (とろ火), finom láng. (KJE 1998)

612

武火; japánul cujobi (強火), nagy, erős láng. (KJE 1998)

613

文武火; japánul torocujobi, közepes láng.

614

利薬; japán olvasata rijaku; A Jódzsókunban található leírásnak megfelelően, különösen erősnek számító

orvosság. A továbbiakban, a rijaku kifejezést használom.
615

邪気; japán olvasata „dzsaki”. Betegséget okozó csi. (KJE 1998)

616

補湯; kínai elnevezése bŭ tāng. A formula teljes neve Shí Quán Dà Bŭ Tāng 十全大補湯. Felhasználása:

legyengültség, étvágytalanság, sápadtság, vagy szülés utáni kimerültség, alacsony vérnyomás, vérszegénység,
ideggyengeség, fáradtság, gyomorgyengeség esetén. (NKI 2002: 115, 118)
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pedig összeérve hosszabb ideig. A hojakut617 hagyjuk érni, frissen nem jó. Az orvosságok elkészítésénél legyünk
tisztában eme kétféle eljárással.

Ami az orvosságok szedési mennyiségét illeti, gondolnunk kell arra, hogy a kínai klasszikus orvosi
írások által előírt szedési mennyiségek eltérnek a japántól. A középkorban 618 Nakarai-család619figyelembe vette a
japán viszonyokat, a helyi népszokásokat, sajátosságokat, és az orvosságok tömegének nyolcvan százalékát írta
elő. Az orvosok által meghatározott egy szedési egység 1 monmenak620felel meg. Ami a mostani átlagosan előírt
mennyiségeket illeti, általában egy adag mennyisége az adott orvosság tömegének hatvan vagy hetven
százalékától egészen 1 monméig van meghatározva. Az ennél nagyobb mennyiség elég ritka. Ami a kínai
orvosságokat illeti, ha megnézzük az orvosi leírásokat, azokban egy adag mennyisége 1 monmétől egészen 10
monméig van előírva. Volt olyan, hogy Dōngyuán 3 monme mennyiségű orvosságot írt elő. A kínai embereknél
kevés vizet használnak az orvosság felfőzéséhez, minél nagyobb mennyiségű az orvosság, annál sűrűbb lesz,
mivel szerintük, minél erősebb, annál hamarabb hat. Mindezek ellenére, a japán orvosságok vajon miért
kevesebbek? Azt mondják, ennek három oka van. Az egyik az, hogy a kínai emberek testalkata jóval
erőteljesebb a japán emberekéhez képest, erősebb az emésztésük, többet esznek, több húst fogyasztanak.

A japán emberek születésüktől fogva gyengébb testalkatúak, emésztésük is gyengébb, kevesebbet bírnak
enni, nem igazán jó, ha marhát, szárnyast, kutyát, vagy juhot fogyasztanak. Számukra a könnyű ételek a
legjobbak. Ezért vannak az orvosságok is már régóta kisebb mennyiségben meghatározva. Ez az egyik
magyarázat. Mindezek ellenére mind a japánok, mind pedig a kínai emberek ugyanolyan emberek. Legyenek
nagyok, kicsik, erősek, gyengék, de általános vélemény, hogy a japánok gyengébbek, ezért orvosság mennyisége
is ennek megfelelően van kiszámítva, pontosabban a kínai orvosság egyharmadaként, vagy egyötödeként.
Viszont van, aki szerint, nem szabad, hogy a japán orvosságok ilyen kevesek legyenek. Egy magyarázatban
valaki azt állította, hogy Japánban csak kevés orvosság létezik. Sok olyan van, ami nem is létezik. Jelentős
részük tiltott országokból származnak, amelyeket az egyes hanok hozatnak hajóval, és igen sokba kerülnek. A
nagyobb mennyiség nagyobb költséggel jár. Nagy mennyiségben nehéz orvosságot előállítani. Emiatt különösen
a szegény orvosok sajnálják az orvosságot, ezért nem használnak belőle sokat. Azt mondják, hogy emiatt
használnak már régóta kis mennyiséget a gazdagabbak is. Ez is egyféle magyarázat. Aztán azt is mondják, hogy
a japán orvosok nyomában sincsenek a kínainak. Emiatt tartani kell attól, hogy sok orvosság esetleg nem az adott
betegségre való. Ezért is nehéz egyfajta orvosságból nagyobb mennyiséget meghatározni. Ha nagyobb
mennyiség van meghatározva, és tartunk attól, hogy esetleg nem jó az adott betegségre, és félünk, hogy hatalmas
károkat okoz, akkor inkább kis mennyiségeket szedjünk. Mégha egy adott orvosság nem is jó az adott
betegségre, de kis mennyiséget veszünk be, akkor nagy kárt nem okozhat. Ha jó, akkor kis mennyiség mellett is
napról napra jobb lesz az állapotunk. Ezek azok az okok, melyek miatt kis mennyiséget alkalmaznak már régóta.
617

補薬; japán olvasata hojaku. Kiegészítő, egészségtápláló orvosságok. A továbbiakban a hojaku kifejezést

használom. (KJE 1998)
618

Az eredeti szövegben 近古 szerepel. Kamakura és Muromacsi korszakra gondol a szerző.

619

仲井家; Nakarai-család (orvos-generáció). (KJE 1998)

620

匁; japánul monme, 1 monme 3.75 gramnak felel meg. (KJE 1998)
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Ez is egyféle magyarázat. E három ok miatt van az állítólag, hogy a japán orvosságok kis mennyiségűek.

A japánok testalkata nem ér fel a kínaiakéval, akik erőteljesebbek, erősebb emésztéssel rendelkeznek,
ezért nekik a testalkattól és fizikumtól függően hol több, hol kevesebb, de mindenképp a kevesebb, a kínaiak
által szedett mennyiség fele is elég kell, hogy legyen. Ha ez így van, előfordulhat, hogy valahol növelnünk,
valahol csökkentenünk kell a mennyiséget. Ha például már régóta tévedésből kismennyiség van meghatározva,
ha felismerjük a hibát, nem kell min sokat gondolkodni. Ha megnézzük a mostani mennyiségeket, egy adag
nagyon kevésnek tűnik, ha ez hasonlóan a bŭ tāngnál is így van, akkor annak semmi ereje nem lesz.
Valószínűleg az a betegség, amelyre rijakut kell használni, olyan, amely esetében kívülről a hideg és a szél a
bőrben kárt tesz, nagy lázat okoz, az emésztés általa megreked, romlik a keringés, lelkileg befordulttá tesz, külső
és belső tényezők rossz csijével van tele. Kevés orvosságokkal legyőzni egy súlyos betegséget, olyan, mintha
egy szakéspohárnyi vízzel akarnánk eloltani egy tűzifával teli lángoló kocsit. Vagy olyan, mintha egy kis
sereggel akarnánk a hatalmas ellenséget leigázni. Ha egy orvosság hat, de a mennyisége nem elegendő, akkor
nem tudja kifejteni kellőképpen hatását. A régiek szerint, az arzénból például már 1 monményi mennyiség is
halálos. Viszont az ennél kevesebb nem okoz halált, hasonlóképpen ha fuguból nem fogyasztunk túlzottan sokat,
akkor nem lesz halálos. Ugyanez igaz az erős mérgekre is. Hogyan is segíthet egy olyan orvosság egy súlyos
betegségen, ami gyenge és mennyisége is csekély? Gondoljunk hát ezekre az igazságokra, és ne felejtsük el azt,
hogy a gyenge orvosság kis mennyiségben semmit sem ér. Sok olyan jelenleg használatos gyógyszer van, ami
hatékony. Viszont sok esetben pont nem azért nehezebb a gyógyulás, mert kis mennyiségben egy adott orvosság
nem képes kifejteni hatását?

Saját véleményem szerint, a rijaku mennyiségét 1 monme és 5 bu-tól 621 egészen 2 monméig kell
meghatározni. E közötti pontosabb meghatározásnál mérlegeljük az egyén testalkatát és fizikumát, és annak
megfelelően hol növeljük meg, hol csökkentsük le a mennyiséget.

Ami a kiegészítő orvosságok mennyiségét illeti, egyszerre 1 monmétől 1 monme 1 buig ajánlatos.
Akinek nehézkes a szedése annak egyszerre 1 monme, vagy 1 monme és 2 bu-nyi mennyiség javasolt. Ezt
megint csak változtathatjuk a testalkat és fizikum függvényében. Továbbá, olyan orvosságok, amelyeket egymás
mellett alkalmazunk, azok mennyisége egy alkalommal 1 monme 2-3 butól 1 monme 7-8 buig elegendő.

Ami az asszonyoknak szánt orvosság mennyiségét illeti, nekik kevesebb javasolt a férfiakéhoz képest.
A jótékony főzetekből622elegendő egy adag 1 monme 2 bu-tól 1 monme 8 bu-ig. A kiegészítő főzetek esetében
pedig 1 monmétől egészen 1 monme 5 bu-ig. Ha valaki erősebb, akkor az adag mennyiségét növelhetjük.

A kisgyermeknek egy adag 5 bu-tól lehet egészen 1 monméig. Ez is változtatható a gyermek
testalkatától függően.
621

分; 1 bu 0,375 gramm. Vagyis 5 bu 1,875 grammnak felel meg. Kínaiul fen. Itt a japán bu elnevezést

használom. (KJE 1998)
622

利湯; japán olvasata „ritó”, jelentése gyógylevesféle.
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A rijaku felnőtt adagjának elkészítéséhez szükség van egy szakéspohárnyi vízre és 55 - 60 monme
mennyiségre623. Ez a szakéspohár nélkül mért folyadék tömege. A felnőtt adag mennyiségének megfelelően lehet
a víz mennyiségét változtatni. Ami a pontos elkészítést illeti, vagy úgy csináljuk, hogy egy adagba beleöntünk
egy fél szakéspohárnyi vizet, és alágyújtunk, vagy pedig kemény tűzifából rakunk egy nagy tüzet, ezen az erős
tűzön egy teli szakéspohárnyit megfőzünk, ezt két részre oszthatjuk és féladagonként felhörpinthetjük. Az
üledéket ki kell dobni. Kétszer forralni nem szabad. Ha a betegség súlyos, akkor reggel és este is, vagy annál
gyakrabban fogyasszuk. Nagy lázzal és szárazsággal járó betegség esetében használhatunk minél többet. A
kiegészítő orvosságoknál töltsünk egy szakéspohárba vizet, a víz mennyisége legyen 50-55 monme a
szakéspohár tömegén kivül. A víz mennyisége a testalkattól függően változhat. A gyengébb fizikumúak számára
kevesebb mennyiség elkészítéséhez használjunk 50 monményi vizet. Az erősebbek számára 55 monményi víz
javasolt. Egy adaghoz két szakéspohárba öntünk vizet, használjunk parazsat, főzzük lassan, amíg a mennyiség
nem lesz egy szakéspohárnyi. Az üledékbe öntsünk 1 szakéspohárnyi vizet, addig főzzük, még nem csökken le a
pohár feléig, utána öntsük össze őket, így kapunk másfél szakéspohárnyi főzetet, amit apránként kezdjünk
fogyasztani, hogy ne legyen megerőltető. Éhgyomorra 3-szor vagy 4-szer forrón ajánlatos fogyasztani. A
kiegészítő főzetet egy nap egy alkalommal fogyasszuk, aki jól bírja, az fogyassza kétszer, aki nem bírja reggel és
este, szedje inkább kétszer napközben. A rövidebb napokon, akik nem bírják a napi kétszeri adagot, az szedje a
betegségének megfelelően többször kevesebbet. Aki nem szedi egyáltalán, az szedjen egy nap egyszer reggeli és
esti időszakokban, vagy napközben, vagy ennél gyakrabban. Amikor rossz az emésztésünk, ne alkalmazzuk a
kiegészítő főzetet. Csak akkor használjuk, ha már jó az emésztésünk.

A hojaku könnyen megrekedhet. Ha megreked, akkor csak kárt okozhat, nem lesz semmi javulás. Ezért
még jobban oda kell figyelni ennél, mint a rijakunál. Ha nagy mennyiséget fogyasztunk belőle, megakadhat a csi
áramlása, ezért inkább kisebb mennyiséget használjunk. Vagy inkább hanyagoljuk a kínai datolyát 624 és növeljük
inkább a gyömbér 625 mennyiségét. Xuē Jĭ a Yī Ànban azt javasolja, hogy ha nehéz a Bŭ Zhōng Yì Qì Tāngot626
fogyasztani, akkor adagoljunk hozzá szárított gyömbért 627és fahéjat628.

Továbbá, a betegségnek megfelelően adhatunk hozzá egy kevés busit 629 és fahéjat, ha cimicifugát 630 és kínai

623

Ez 206-222 grammnak felel meg.

624

棗; japán olvasata „nacume”, jelentése jujuba, vagy kínai datolya. Lat. Ziziphus jujuba. (KJE 1998)

625

生姜; japán olvasata „sóga”, jelentése közönséges gyömbér. (KJE 1998)

626

補中益気湯 ; kínai pinyin olvasata Bŭ Zhōng Yì Qì Tāng. A csi áramlásának serkentésére használják.

(SZUZUKI-MACUDA 1995: 101)
627

乾姜; japánul „kankjó”, jelentése szárított gyömbér. (KJE 1998)

628

肉桂; japán olvasata „nikkei”, kínai pinyin olvasata l ròu guì, jelentése fahéj, lat. Cortex Cinnamomi. (KJE

1998)
629
630

附子; japán olvasata „busi”, gumóféle. (KJE 1998)
升麻; japán olvasata „sóma”. Általános cimcifugaként alkalmazzák. Magyaros neve bűzös poloskavész. Lat.

Cimicifuga foetida, L. (DJS 1998)
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buvákfüvet

631

használunk, érdemes ezeket tűzön megpuhítani, és szakéba téve fogyasztani. Ezek a

Szeidenvakumon632 magyarázatai. Továbbá, olyan is lehet, hogy a főzethez cimicifuga és kínai buvákfű nélkül
csak fahéjat és a gyömbért adunk. Lǐ Shízhēn is ad egy kis busit a hojakuhoz, mert szerinte, az ezáltal
hatékonyabbá válik. Amikor a legyengült emberek láz nélküli betegségben szenvednek, számukra egy adag 5
ri633 vagy 1 bu is lehet annak érdekében, hogy az orvosság könnyebben szét tudjon áramlani. Csakhogy mindezt
a betegséghez mérten kell meghatározni. Azok, akik erejük teljében vannak, azok ezt kerüljék.

A kistermetű, gyenge emésztésűek az orvosságot kis mennyiségben szedjék. Azonban ez a mennyiség
ne legyen kevesebb 1 monménél. Aki erősebb testalkatú, emésztése erős, az nagyobb mennyiséget is
alkalmazhat.

A gyermekek orvossága esetén, használjunk 50-55 monme mennyiségű vizet egy adag elkészítéséhez a
testalkattól és fizikumtól függően. Ez a szakéspohár nélkül mért víz mennyisége. A jótékony gyógyfőzet egy
adagjának elkészítéséhez öntsünk tele vízzel egy szakés poharat, hét percen át főzzük, majd két-három részben
fogyasszuk. Az üledéket dobjuk ki. A bŭ tānghoz használjunk másfél szakéspohárnyi vizet, majd kisebb
adagonként forrón fogyasszuk. Ennél is dobjuk ki az üledéket, vagy öntsünk az üledékre egy szakéspohárnyi
vizet, forrázzuk le félig, és azt fogyasszuk.

Ami a kínai gyászolási szokásokat illeti, a szülőket mindenképpen három évig kell búcsúztatni. Ez
egész birodalmi szinten elrendelt általános szabály. Mivel a japán emberek testalkata és emésztése gyenge,
emiatt a régi szabályban az udvar meghatározott időszakos gyászt rendelt el. A három éves gyász huszonhét
hónap, az időszakos gyász tizenkét hónap. Ez a japán emberek velük született gyengeség miatt lett így
meghatározva, a sajátosságoknak megfelelő a középutat kell követni. Mindezek ellenére a mostani
neokonfuciánusok nem ismerik a helyi sajátosságokat, ragaszkodnak a régi szabályokhoz, és akik a hároméves
gyászt követik, közülük sokan megbetegednek és meghalnak. A régiek szerint tiszteletlenség, ha nem a gyásznak
megfelelően teszünk. Az orvosságokra is igaz ez, ha jól belegondolunk. Vagyis ha mérlegeljük a helyi
sajátosságokat, akkor tudjuk azt is, hogy a legjobb, ha a kínai orvosságok felét vesszük csak egy adagnak. Így
lett egy adag 1 monmétől 2 monméig meghatározva, azon belül is, hogy több, vagy kevesebb legyen-e, azt az
egyéni sajátságoknak és a betegség súlyosságának megfelelően kell változtatni. Butaság, ha nem vagyunk
tisztában a helyzettel, állapotokkal, és így követjük a szabályokat. A fiatalok gyakran elkövetik azt a hibát, hogy
követik a közszokást és az alapigazságokat figyelmen kívül hagyják.

631

柴胡; japán olvasata „szaiko”. Kínai buvákfű. Lat. Bupleurum chinense. Akut láz és fájdalomcsillapításra,

gyomor panaszok enyhítésére. (DJS 1998)
632

正伝惑問; japán olvasata Szeidenvakumon, Teljes címe: 医学正伝惑問, Kakei Kótoku (花渓恒徳) állította

össze 1648-ban. (http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ya09/ya09_00482/ya09_00482.html Elérés dátuma:
2013.03.20.)
633

釐; 1 ri 0,0375 gramm, tehát 5 ri 0,1875 grammnak felel meg. Kínaiul li (厘). (KJE 1998) Itt a japán ri

elnevezést használom.

215

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
Az előzőekben azt taglaltuk, hogy egy adag orvossághoz mennyi vízre van szükség, továbbá, hogy
hogyan változtathatjuk az arányokat, engem, aki nem vagyok orvos, elfogultsággal rágalmaznak,
meggondolatlannak és vakmerőnek tartanak, viszont ha a jelenkori japán emberek veleszületett alap
tulajdonságait 634 nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy az előbbiekben taglaltak helyénvalóak. Remélem, hogy a
tudósok tanulmányozzák a klasszikusokat, és mindenképp a japán emberek veleszületett tulajdonságainak
megfelelően, a szükségnek megfelelően, túlzások nélkül, határozzák meg a mennyiségeket.

A főzött orvosságokhoz négyféle íz adható. A kínai édesgyökér 635 az orvosságokban található mérgeket
semlegesítni, és segíti az emésztést. A gyömbér az orvosságban rejlő gyógyító erő keringését javítja, és a
gyomrot megnyitja. A kínai datolya az életerőt táplálja, serkenti az emésztést. A fokhagyma 636 a megfázás ellen
véd, ezek mind Rù Ménben vannak leírva. Továbbá, a dēng xīn căo 637 a vizeletet jól áttetszővé teszi, és
meggátolja a duzzanatok kialakulását.

A mostani orvosi eljárások közt létezik az úgynevezett áztatásos orvosság 638 . Az orvosságot nem
főzzük meg, hanem forrásban lévő vízbe beáztatjuk. Ez nem a köztudatban elterjedt gyógyszerfőzet 639, hanem ez
annál jobb. Az áztatásos eljárás során jó apróra felaprítjuk az orvosságot, apró szövésű bambusz szitán 640
átszitáljuk, a fennmaradt maradékot szintén felaprítjuk, és eltesszük. Szövetből készült zsákocskába beletöltjük
az orvosságot, majd egy csészében vizet melegítünk, melyet kiöntünk, azt követően az orvosságos zsákocskát
beletesszük ebbe a csészébe, forralt vizet csorgatunk rá, majd megismételvén ezt a folyamatot a zsákocskát
megfordítjuk, és arra ismét forró vizet csorgatunk. Összeöntjük az így kapott két forrázatot, az a jó, ha a
mennyiség körülbelül egy fél szakéspohárnyit tesz ki. Annak érdekében, hogy a gyógyforrázat magától szépen
leülepedjen, ne kavarjuk fel. Ajánlatos gyorsan lefedni, és hagyni pihenni. Ha túl sokáig hagyjuk lefedve
pihenni, akkor a túlságosan leülepszik, és veszít hatásából. Ha már jól kioldódott az orvosság, akkor egy kis
forró vízzel melegítsük fel a forrázatot, és úgy fogyasszuk el. Ugyanígy kétszer áztathatjuk a zsákocskát, és
miután másodszorra is fogyasztottunk belőle, a megmaradt üledéket dobjuk ki. A zsákocskákat nem szabad
kicsavarni. Ugyanis a benne maradt üledék káros. Ezzel a módszerrel az orvosság erős lesz. A rijaku esetében ezt
az elkészítési módszert is alkalmazhatjuk. A külső hatások ellen, gyomorrontás, derékfájdalmak, hőguta,

634

A kínai 禀賦 (bĭng fù) szó alapján „veleszületett alaptulajdonság” jelentést használtam. Japán olvasata

„hinpu”. (DJR 2006)
635

甘草; japán olvasata „amakusza”. Kínai neve: gān căo. Kínai édesgyökér. Lat. Glycyrrhiza uralensis.

(KJE 1998)
636

葱白; japán olvasata „szóhaku”. Kínai neve: cōng bái. Fokhagyma. Lat. Allium fistulosum L.

(http://baike.baidu.com/view/173995.htm. Elérés dátuma: 2013.03.20.)
637

燈心草; japán olvasata „tósinszó”, vagy „tósingusza”. Pinyin olvasata dēng xīn căo, kínai gyógynövény.

Békaszittyó. Lat. Juncus effusus. (http://baike.baidu.com/view/51429.htm Elérés dátuma: 2013.03.20.)
638

泡薬; japán olvasata „hitasiguszuri”,vagy „hitasijaku” áztatásos orvosság. (ITÓ 2002: 214, 398)

639

振薬; Furijaku, gyógyszerfőzet. (ITÓ 2002: 215)

640

竹篩; japán olvasata „takefurui”, sűrű szövésű bambusz szita. (KJE 1998)
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napszúrás esetén a főzés helyett ez a módszer hatékonyabb, ezért ezt alkalmazzuk. Ne használjuk ezekre
furijakut, mert abban túl sok a kioldódott hatóanyag, és ezért túlságosan erős lesz. Például, ha a teát leforrázzuk,
és úgy fogyasztjuk, akkor még megmarad az ereje és íze. Ha viszont túl sokáig hagyjuk állni, akkor az íze és a
benne rejlő csi is megromlik.

A hétköznapi eljárásban a furijakut úgy használják, hogy az orvosságot zsákocskába teszik, pálcikával
megfogják, rövidebb ideig áztatják, átöblögetik, majd az így orvosságból kinyert folyadékot fogyasztják. Ezek
nem olyanok, mint a természetesen kinyert hatóanyagok. Mivel folyamatosan kevergetve áztatjuk, amiatt a
gyógyfőzet zavarossá válik, és a gyógyhatás könnyen abbamaradhat. A hojakut a hétköznapi főzési eljárások
szerint készítsük el. Nem szabad hitasijakunak megfelelő eljárás szerint elkészíteni. Általában nem tanácsos az
orvosságot durva szövetű zsákba rakni. Mivel könnyen belefolyhat hatóanyagba felesleg, és ezáltal könnyen
abbamarad a hatás. Annak ellenére, hogy a kínai írásokban hitasijakuról nincs szó, attól még az adott
állapotoknak megfelelően lehet használni. Még ha nem is régi módszerről van szó, ha jó, akkor lehet alkalmazni.

Yí shēng wēi lúnban az áll, hogy săn lì-féle orvosságokat általában frissen jó alkalmazni. A kiegészítő
orvosságokat forrón érdemes fogyasztani. A Rù Mén azt mondja, „a bŭ tāngot forrón használjuk. A rijaku
esetében ne vessük el a frisset”. Ez a készítés lényege. Vagyis a bŭ tāng akkor fejti ki hatását, ha hosszabb idejű
főzést követően megpuhul, míg a rijakut addig kell felhasználni, míg a friss erő még benne van, mivel ez a
legmakacsabb meghűlést is képes visszaszorítani.

Ha a bŭ tāngot főtt, forró állapotában kortyolgatjuk, akkor nem reked meg, és szépen lassan elérhetjük
a hatást. Nem szabad egyszerre sokat inni belőle. A bŭ tāng fogyasztásakor, nem szabad olyat inni és enni, amely
megnehezíti az emésztést. Ha az ital miatt lelassul a keringésünk, vagy túl sok orvosságot szedünk be, és emiatt
megreked a gyógyító erő, a csi áramlása is romlik, mellkasunkban megreked, emésztésünk egyre rosszabb lesz
és betegségünk súlyosbodik. Nemhogy hatása nem lesz, de még károkat is okoz. Ezért a bŭ tāng használatakor
nehéz a megfelelő mértéket eltalálni. Mivel ezt a jó orvos jól ismeri, így nem is reked meg a szervezetben.
Viszont a középszerű orvos rosszul alkalmazza, így az megreked. A régiek szerint, amikor a bŭ tāngot
használjuk, akkor szedjünk mellé olyan orvosságot is, mely elűzi a külső hatásokat. Ha meg tudjuk szüntetni a
káros külső hatásokat, akkor a bŭ tāng is hatni fog. Ha csak kizárólag a bŭ tāngot használjuk, akkor az megreked,
és semmi hatást nem tud kifejteni, inkább árt, mint használ. Ezek a régiek magyarázata.

A rijakut, ha nagy mennyiségben nagy lángon gyorsan felfőzzük, és minél többet fogyasztunk belőle,
annál gyorsabban fog hatni. Ha nem főzzük fel, akkor a betegséget okozó csi nehezen szűnik meg. A Jú Fāng
szerint, a hojakut sok vízben kell főzni, és ilyen főtt állapotban van hatása.

Általában a kerek orvosságok 641 a legkényelmesebbek, de lassan fejti ki hatásukat. Mivel ez az
orvosság eljut az alsóbb testrészekig, remekül javítja az emésztési zavarokat. A „szanjaku” finomra őrölt
porállagú orvosság, amely a kerek orvosságokhoz képest gyorsabban fejti ki hatását, azonban megnehezítheti a
641

丸薬; japán olvasata „ganjaku”, kerek orvosság, pirula. (KJE 1998)
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keringést.

A Rù Ménben az áll, hogy ha testünk felső részén van megbetegedés, akkor étkezést követően
apránként kell szedni az orvosságot. Egyszerre nagy mennyiséget kerülni kell. Ha a betegség a testünk középső
részén van, akkor evés után meghatározott időben kell szedni az orvosságot. Ha a megbetegedés a testünk alsó
részére terjed, akkor éhgyomorra sokszor nagyobb mennyiséget fogyasszunk, azért, hogy a test alsó felébe is
eljusson el az orvosság. Ha a végtagok, vagy a keringés megbetegedésében szenvedünk, akkor napközben
éhgyomorra érdemes szednünk az orvosságot. Ha csontvelő megbetegedésben szenvedünk, akkor étkezés után
este leginkább javasolt beszedni az orvosságot. Hányás esetében, vagy amikor nehézkes a szedés, akkor csak
kicsiket kortyolgassunk. Semmiképp se fogyasszunk hirtelen nagy mennyiséget. Ez az orvosság szedésének
helyes útja. Ezt mindképp ismernünk kell.

Továbbá, még azt is írja, hogy a forraláshoz használjunk sakant 642 , vagyis anyagedényt. Meg kell
választanunk a személyt is, aki készíti. Ez azt jelenti, hogy a lelkiismeretes, megbízható személy a jó.
Figyelmetlen emberre ne bízzuk az elkészítést.

Ha olyan orvosságra van szükségünk, amelynek el kell jutnia testünk legkisebb porcikájához is, akkor
erre a legjobb a gyógyszerfőzet. Ha azt akarjuk, hogy a gyomorban lerakódjon, akkor használjunk az orvosságot
aprított formában. Az alsótest megbetegedéseire alkalmazzuk a pirula formájú orvosságokat. Hirtelen
megbetegedés esetére használjunk főzetet. Elhúzódó betegségre használjuk az aprított formáját az orvosságnak.
Súlyosabb esetben a pirulát. Gyomorbántalmak, emésztési zavarok kezelésére használjunk jiān tāngot643. De erre
az apróra zúzott orvosság is jó. A pirula ilyen esetekben nem olyan hatékony. Ha mégis alkalmazzuk, akkor
aprítsuk szét, és úgy fogyasszuk.
Ha megnézzük a kínai írásokat, azt láthatjuk, hogy milyen módon vannak meghatározva az adagok.
Például az olyan formulák napi adagja, mint a hacsigeszan, 2 monme és 1 szakéspohárnyi víz, a gyömbérből
három szelet, a kínai datolyából 1 szeletkétől 7 bu mennyiségig van előírva. Ilyen módon javasolt ezeket szedni
reggel este, kétszer vagy háromszor. Vagy egyénenként eltérően lehet szedni, naponta 3 monményit, vagy másfél
szakéspohárnyi vizet, vagy 5 szelet gyömbért, vagy 1 szeletke datolyát megfőzve, a felesleget kidobva. Olyanra
is találunk példát, mint napi 3 monme és másfél szakéspohárnyi víz, gyömbér esetében 5 szelet, a datolyánál 1
szeletke 1 szakéspohárnyi vízben megfőzve, majd az üledéket kidobva. A kószoszan esetében, napi három szedés
van előírva. Ritkábban a felesleg felfőzését és annak egyszeri alkalmazását is javasolja. Azonban a legtöbb
esetben inkább a felesleges üledék eltávolítását tanácsolják. A Rén Shēn Yăng Wèi Tāng 644-féle gyógyfőzetek

642

砂罐; pinyin olvasata shā guàn. Agyagedény. (http://www.baike.com/wiki/砂罐 Elérés dátuma: 2013.03.20.)

643

煎湯; pinyin olvasata jiān tāng. Gyógyfőzet. (http://baike.baidu.com/view/2848426.htm Elérés dátuma: 2013.

03.20.)
644

人 参 養 胃 湯 ; japán olvasata „nindzsinjóitó”, kínai elnevezése Rén Shēn Yăng Wèi Tāng. A kínai

gyógyászatban a 人参養栄湯 formula található meg, amelyet a betegséget követő lábadozás során alkalmaznak,
vérszegénység, végtag gyengeség, étvágytalanság stb. enyhítésére. (NKI 2002:115)
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esetében, napi 4 monme és másfél szakéspohárnyi vízet, a gyömbérből645 7 szelet, fekete szilvából646 1 vastagabb
karika 647 , megfőzve 7 bu van meghatározva, továbbá a felesleg eltávolítása. Cān sū yĭn 648 esetében, napi 4
monme, 1 szakéspohárnyi víz, gyömbérből 7 szelet, datolyából 1 vastag karika, és 6 bu mennyiségig kell főzni、
a kakkó, a sókiszan és a haidokuszan649 esetében, napi 2 monme, 1 szakéspohárnyi víz, gyömbérből 3 szelet,
datolyából 1 szeletke, mely 7 bu-ig van lefőzve.
Azt mondják, hogy a legtöbb esetben, ami hideg, azt forrón, ami forró, azt kicsit langyosabban fogyasszuk. A
legtöbb orvosság nagy mennyiségben van meghatározva, amely mellé csak kevés vizet használnak. Így a főzetek
rendkívül sűrűek. Az a legnagyobb különbség, hogy a japán főzési módszer kisebb adagokhoz sok vizet van ír
elő. A Jú Fāngban az áll, hogy a gyerekeknél feleannyi mennyiségű orvosságot alkalmazzunk, és módosítsuk a
fejlettségnek megfelelően. Továbbá, van olyan előírás is, melyben az áll a gyermekadagot illetően, hogy 1
monmét, 8 bu vízben főzzük meg egészen addig, amíg 6 bu nem lesz. A Yī shū dà quánban azt olvashatjuk a Sì
Jūn Zĭ Tāng 650 főzet leírását követően, hogy az előbbiekben részletezett aprításnál a „szójabab” nagysága
mérvadó. Naponta 1 monme, 3 szakéspohárnyi víz és 5 szelet gyömbér, ezeket összefőzve annyira, hogy 1
szakéspohárnyi mennyiség jöjjön ki belőle. Ez a mennyiség a japán embereknek szánt mennyiség tízszerese,
mivel a víz igen kevés benne.

Ha megkérdezünk egy koreai embert, azt mondja, hogy a koreai módszer is pont olyan, mint a kínai
eljárás.

A Sòng béli Chén Cúnzhōng írásában 651 azt állítja, hogy mostanában nem főzetet, hanem a zhŭ
săn652módszert érdemesebb alkalmazni. E szerint, ezt módszert használják Kínában. Erről a módszerről nem
találunk részletesebb leírásokat. Az eljárás lényege, hogy az orvosságot felaprítjuk, kisszövésű zsákba rakjuk,
majd amikor forr a víz, beletesszük a zsákocskát, egy hosszabb ideig főzzük, amikor levet kezd ereszteni, akkor
gyorsan kivesszük és elfogyasztjuk. Talán azért ez a neve, mert a maradék orvosságot főzzük ki így. A
hatóanyagok hamar kioldódnak, az így kapott főzetet elfogyasszuk, akkor még van erő benne. Ha túlfőzzük,
645

Ez esetben ez az írásjegy szerepel az eredeti szövegben:薑. Japán régi olvasata „hadzsikami”. Lat. Zingiber

officinale. (DJS 1998)
646
647

烏梅; Japán olvasata „ubai”. Pinyin olvasata wū méi. Fekete szilva. Lat. Fructus Mume. (KJE 1998)
一箇; japán elnevezése cucu. (KJE 1998)

648

参蘇飲; japán olvasata „dzsinszoin”. Pinyin olvasata cān sū yĭn. (KIMURA 2003)

649

敗毒散; japán olvasata „haidokuszan” Edo-korban széles körben alkalmazott megfázás elleni orvosság. (KJE

1998)
650

四君子湯 ; japán olvasata „sikunsitó”. Pinyin olvasata sì jūn zĭ tāng. „Négy úr főzet”, mely négyféle

hatóanyagot tartalmaz. Alapvetően gyomorbántalmak enyhítésére használják. (KIMURA 2003)
651

沈存中; Chén Cúnzhōng; (1087-1095); Észak Sòng béli természettudós, politikus. Főbb írása a Mèngxī bĭtán

梦溪笔谈. (http://baike.baidu.com/view/1738327.htm Elérés dátuma: 2013.03.20.)
652

煮散; kínai olvasata zhŭ săn. Maradékból készített főzet. (http://baike.baidu.com/view/2409366.htm Elérés

dátuma: 2013.03.20.)
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akkor veszít erejéből. Ha a rijakut ily módon főzzük, akkor erős hatása lesz. Viszont a hojaku esetében ez az
eljárás nem jó. A zhŭ săn elkészítéséről kevés írást találunk.

A mostani orvosok az édesgyökérből nagyon keveset használnak, a kínai mennyiség tizedét, amely
annyira kevés, hogy más orvosságok kiegészítésére sem elég. Van, aki azt mondja, hogy legalább az ötödét kéne
használni. Ez nagyon is így van. Mérlegelni kéne az egyének veleszületett sajátosságait, a betegséget, amiben
éppen szenvednek, és annak megfelelően kéne előírni az orvosság mennyiségét. A japánok a kínaiakhoz képest
gyengébb testfelépítésűek, az egyszerűbb orvosságok is nehezebben épülnek be. Ezért a felszívódás javítása
érdekében adjunk az orvosságokhoz édesgyökeret, kínai datolyát stb. Lĭ Zhōngzĭ

653

szerint, az édesgyökér

enyhítő hatású, de sokat ne fogyasszunk belőle. Egyrészt az édes megszünteti a puffadást, enyhíti az orvosság
hatásait. Ha sokat fogyasztunk belőle, akkor egyrészt megreked a csi, másrészt gyengébb lesz az orvosság
hatása.

A gyömbérből használjuk 1 szeletet, ha megfázásra vagy gyulladáscsökkentésre akarjuk használni,
akkor ez a mennyiség legyen 2 szelet. A héját nem szabad eltávolítani. Szintén nem szabad szárítva, vagy
aszalva fogyasztani. Azt mondják, hogy a gyömbérfőzetbe 2 bu-nyit, a jótékony főzetbe 3 bu-nyit, hányással járó
betegség esetén, 4 bu-nyit kell hozzáadni a keverékhez. Ez a nyers gyömbérre vonatkozik.

A kínai datolyából válasszuk ki a nagyobb darabokat, távolítsuk el a magokat, egy adagként
fogyasszunk fél bu-nyi mennyiséget. Olyan betegségnél, ahol az emésztés nem jó, ott kerülni kell használatát.
Gyógyfőzetnél se alkalmazzuk. A kínai írásokban is az áll, hogy a kínai datolyát főzet formájában csak szükség
esetén alkalmazzuk. A japánoknál gyakran elzáródást okozhat, ezért ne adjuk a gyógykészítményekhez. Ha
hozzáadjuk, akkor a gyógyszer ereje csökken. A kínai írások azt mondják, hogy akik olyan betegségben
szenvednek, ami során romlik az emésztésük, kerülniük kell a kínai datolyát. Lóng yăn654 fogyasztása is ilyen
esetben, hasonlóképpen kerülendő.

A kínai írásokban ételkészítéssel kapcsolatos írást találhatunk, úgymint Jū jiā bì yòng655, Jū Jiā Bì Bèi
656

, Qí mín yāo shù 657, Nóng zhèng quán shū 658, Yuè lìng guăng yì 659. Ezek olyan eljárások, melyek során az

653

李中梓; Lĭ Zhōngzĭ (1588-1655); Míng kori híres orvos. (http://baike.baidu.com/view/143112.htm Elérés

dátuma: 2013.03.20.)
654

龍眼; japán olvasata „rjúgan”, pinyin olvasata lóng yăn, longána vagy sárkányszem. Lat. Arillus Longan.

(KJE 1998)
655

居家必用方; Teljes címe: Jū jiā bì yòng fāng. Yáo wén-tián 姚文田(1758—1827), kínai tudós írása.

(http://www.kongfz.cn/9799203/ Elérés dátuma: 2013.03.20.)
656

居家必備; Jū Jiā Bì Bèi, japán neve Kjókahcubi; a Míng kori Quē Míng 闕名 műve.

(http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/tenjikai/tenjikai95/k22.html Elérés dátuma: 2013.03.20.)
657

斉民要術; Qí mín yāo shù, (i.e. 544) Jiă sī 賈思 állította össze, aki az első mezőgazdasági enciklopédia

szerzője.(http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/na01/na01_03856/index.html Elérés dátuma: 2013.03.20.)
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ételek a japán ételkészítéshez képest sokkal zsírosabbak, erősebb ízesítésűek, táplálóbbak, tartalmasabbak,
édesebbek. Az ízek nagyon tömények. A kínai emberek gyomra vastagabb, ez mind velük született adottság,
ezért van az, ha erős ízű ételt fogyasztanak, akkor sem nem reked meg az étel a gyomrukban. Mostanság
Nagaszakiba érkezett kínaiak is pontosan ilyenek. Azoknál az igazán erejük teljében lévő japánoknál is
megreked a táplálék a gyomorban, és betegség keletkezik, akik ilyen módon étkeznek. A japán emberek ételének
kevésnek és könnyűnek kell lennie. Semmiképp nem szabad zsíros, erőteljes és nagyon édes ízeket használni.
Azok számítanak jó mesternek, akik konyhai praktikái is a könnyed ízeket részesítik előnyben. Ez azért van,
mert a japán és kínai adottságok között nagy eltérések vannak. Emiatt kell kisebb mennyiséget használni a
hojakuból, és kevesebbet az édesgyökerből és a kínai datolyából.

Általában az orvosságok főzésénél jól meg kell választani a vizet. Tiszta, jó minőségű, frissen kimert
vizet kell használni. A korán reggel kimert vizet szeikaszuinak660hívjuk. Ebben kell az orvosságot főzni, továbbá,
a teát és a levest is. A „frissen kimert víz” nemcsak a hajnalban kimert vizet jelenti, hanem a frissen kimert, de
még kancsóba át nem öntött vizet is. Ezt is lehet használni. Ha már kancsóba átöntjük, akkor sokáig azt már ne
használjuk.

A mostani eljárások során még a jótékony hatású főzetnél is van olyan, hogy a megfőzött üledékhez 1
szakés pohárnyi vizet adunk, feléig lefőzzük, majd összeöntjük a külön lefőzött mennyiséggel, és azt így
fogyasztjuk. Ha a főzet esetében, az üledéket is megfőzzük, akkor annyira gyenge lesz a főzet, hogy a betegségre
nem lesz hatással. Egyszer főzzük csak meg, aztán dobjuk kis a felesleges üledéket.

Azt a gyömbért lehet jól darabolni, amelyen sok a szár és a gumó. Ezen belül a szárakat hosszanti
irányban szeljük, majd 3-4 részre daraboljuk szükség szerint. Az orvosi könyvekben a gyömbért vajon miért
darabolják, és miért nem inkább a tömegét figyelembe véve porciózzák? A válasz erre az, hogy a gyömbérnek az
a része, amely kibújik a földből, nyersen még nehezebb, az a része, amelyet éri a nap, amikor kibújik a földből,
kiszárad, így az könnyebb lesz. És így porciózni tömeg alapján nehezebb, ezért inkább darabolják.

A kínai datolya a fa tetején terem, hamar megérik, legelején még zöld, majd utána fehér lesz, és akkor
kell leszedni, amikor már egy kicsit vörösödik. Amikor még zöld, akkor éretlen, amikor már túl vörös, akkor már
túlérett, elkezd a húsa erjedni, ezért nem jó. Ha egy kicsit elkezd pirosodni, akkor szedjük le, ilyenkor még nincs
túlérve, majd szárítsuk a napon hosszabb ideig, amikor jól megszáradt, akkor gőzöljük. Nyers állapotban nem
szabad gőzölni. Félig nyersen sem jó. Mivel az orvosságokat árusítóktól, vagy a városi eladóktól vásárolt kínai
datolyát éretlen állapotban szárították, így az nem jó, ezért azt ne használjuk. Vagy ami már a fán túl érett, és
úgy lett megszárítva, az sem jó, ezért azt se használjuk. Ültessünk házunk mellé mindenképp kínai datolyafát, és
658

農政全書; Nóng zhèng quán shū, Szerzője: Xú Guāngqĭ 徐光啟 (1562-1633).

( http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/08/67/08.html Elérés dátuma: 2013.03.20.)
659

Eredeti címe: 月令廣義, Yuè lìng guăng yì, amely Féng Yīng-jīng 馮應京 műve.

(http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/08/64/ae.html Elérés dátuma: 2013.03.20.)
660

Eredeti szövegben ez szeikaszuiként 井華水 szerepel.
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a termést akkor szedjük le, amikor megfelelően megérett.

Általában miután beszedtük az orvosságok nem szabad enni és inni. Továbbá, alkoholt sem szabad
fogyasztani, amíg nem terjed szét a gyógyszer a testünkben. Valamint, közvetlenül az orvosság fogyasztását
követően sem szabad lefeküdni aludni. Ugyanis ha elalszunk, akkor az orvosság nem áramlik szét a testünkben,
és ha megreked, károkat okozhat. Erre mindenképp figyeljünk oda.

Amikor orvosságot szedünk, akkor sokkal jobban kell ügyelnünk a reggeli és az esti étkezésekre, mint
általában. Az olajos halakat, szárnyasokat, vadakat, namaszut 661, szasimit, szusit, húsos szószokat, halszószokat,
nyers, ragacsos, megkeményedett, már egyszer kihűlt, nyers zöldségből készített félkész, romlott, rossz ízű
ételeket, frissen elkészült édességeket, cukorkát, cukrot, mocsit, rizsgombócot, a csi keringését lelassító,
emésztést megnehezítő ételeket nem szabad fogyasztani. Továbbá, azon a napon, amikor gyógyszert szedünk,
nem szabad alkoholt fogyasztani. Az a legjobb, ha ilyenkor teljesen elkerüljük ezeket. Ha az alkoholos ital ereje
leküzdi az orvosságot, akkor nem lesz annak hatása. Az édes szaké fogyasztását is kerülni kell. Hosszabb
nappalok esetén is kerüljük a nassolást az étkezések között. Amikor az orvosság kering a testben, olyankor
kerülni kell az étkezést. Ha nassolunk, akkor azzal a csi keringése megreked, és az étkezések közt az orvosság
sem áramlik szét megfelelően a testben. Továbbá, ha olyan kerülendő tisztátlan dolgok kerülnek figyelmünkbe,
mint például egy halott, vagy egy szülés, akkor szintén nehezebben árad szét az orvosság, mert a csi megreked,
és így veszít hatásából. Ezeket csakis óvatosan nézzük.

A hojaku elkészítése során nem szabad erős lánggal égő keményfát, szenet stb. használni. A korhadt nád
tüze, a kiszáradt bambusz, vagy a faeperből készített tűzifa, illetve a hamu tüze mind megfelelnek. Ha erős tüzet
használunk, akkor sérül az orvosság ereje, épp ezért a rijaku készítésénél olyan erős tüzet adó anyagot
használjunk, mint a keményfa, vagy szén. Mivel ez növeli az orvosság hatását.

Az orvosságok mennyiségének meghatározásánál fontos mérlegelnünk a betegség súlyosságát, annak
sajátosságait, a testalkatot és a fizikumot. A bŭ tāng esetében, ajánlatos a kisebb adagok fogyasztása, mert azzal
jobb hatás érhető el. Ha túl sokat fogyasztunk belőle, megreked. Az olyan gyógyfőzetek, mint a csirasiguszuri662,
sage663, szocú664 igen erősek, így gyorsan fejtik ki hatásukat.

Az orvosság főzéséhez nagyon jó a porcelán, vagy a kerámia, melyet sakannak hívnak. Olyan orvosság
esetében, amely nem eszi a rezet, használhatunk régi rézedényt is. Az új rézedényekben még sok a csi, ezért nem
jó. Általában a kuszurinabenak665 nevezett gyógyszeres edény fala elég vastag réz, melyben jelentős mennyiségű

661

Zöldségfélékből, vagy halfélékből készített ecetes savanyúságfélék elnevezése. (KJE 1998)

662

散らし薬; japán olvasata „csirasiguszuri”. Duzzanatokat, egyéb fájdalmakat enyhítő orvosság. (KJE 1998)

663

瀉下; japán olvasata „saka”. Vízhajtó szer. (ITÓ 2002: 225)

664

疎通; japán olvasata „szocú”. Elsősorban székrekedés elleni szer. . (ITÓ 2002: 225)

665

薬鍋; japán olvasata „kuszurinabe”. Gyógyszerek főzéséhez használt edény. (KJE 1998)
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csi van. A jakan666 fala vékony réz, melyben kevesebb a csi. A kisméretű ajánlatos.

Ha a rijakut hosszú ideig főzzük, akkor a fájdalomcsillapító hatása megszűnik. Ha nem főzzük sokáig,
hanem még akkor elfogyasszuk, amikor van még gyógyító hatása, akkor tudjuk hatékonyan támadni a
betegséget. Például, ez pont olyan, mintha a teát felforralnánk, vagy a nyers halat, vagy tofut megfőznénk. Ha
ismerjük a nyers vagy főtt állapot közötti átmenetet, akkor az íz is megfelelő lesz, és a testben sem reked meg.
Ellentétes esetben viszont, ha ezt eltévesztjük, akkor nemcsak az íze lesz rossz, hanem igen könnyen el is akad a
szervezetben.

A mérgezéskor az orvosságokhoz semmiképp ne használjunk forralt vizet. Ugyanis a forralt víz
felerősíti a méreg erejét. Ilyen esetben hideg vizet kell használni. Ez a Shìlín guăngjì 667 magyarázata. Ezt
mindenképp ismernünk kell.

Ételmérgezéskor, minden esetben főzzünk fekete szóját 668 , vagy kínai édesgyökeret, és hidegen
gyakran kortyolgassunk belőle. Forrón nem szabad fogyasztani. Adhatunk hozzá bambuszlevelet. Ha nincs olyan
orvosság a közelünkben, amely a mérget semlegesíti, akkor igyunk sok vizet. Annál jobb, minél többször
hányunk. Gyors segítség esetére ezek a régi bölcsek módszere. Ismernünk kell.

Ha forró vízhez akarunk alkoholt adni, akkor arra az orvosság főzését követően kerüljön sor. Nem jó,
ha túl korán beletesszük.

A vese a vizet vezeti. Ha a belső szervek egészségesen, jól működnek, akkor sok víz keletkezik a
vesében. Nemcsak a vesében van folyadék. Ezért nem használhatunk csak csupán vesét serkentő gyógyszereket.
A vese szervezetünk életerejének alapját jelenti. Ezért az élettáplálás során a vesét is megfelelően kell óvni. Ha a
vese ereje megszűnik, életünket nehéz lesz megtartani. Ha az életerőt nem óvjuk meg, és csak gyógyító, diétás
kúrákkal próbáljuk vesénket támogatni, nem lesz elég. Ne várjunk semmi hatást.

Dōng Yuán szerint, a porrá zúzott orvosság nem kering megfelelően a vérben. Viszont megakadályozza,
hogy a gyomor és belső szervek működése lelassuljon. Az alsó testrészek megbetegedéseire használjunk
nagyobb méretű kerek pirulát. A felső testrész669 megbetegedéseire használjunk a méretben ezt követő pirulát.
Ettől feljebb, vagyis a mellkastól felfelé használjunk kisebb pirulát. Vékony algalapocskába tekert pirula,
gyorsabban szívódik fel, míg a vastagabb algalapocskába tekert lassabban, így az ezáltal el tud jutni az alsóbb
testtájakig.
666

薬罐; japán olvasata „jakan”. „Gyógyszeres üst”. Forraláshoz használt edény. (KJE 1998)

667

事林廣記; Shìlín guăngjì, japán olvasata Dzsinrikóki („Vég nélküli témák terjedelmes leírása”);. A Dél Sòng-

beli Chén Yuánjìng 陳元靚 írása. (http://www.baike.com/wiki/事林广记 Elérés dátuma: 2013.03.20.)
668

黒豆; Japán neve „kuromame”, fekete szója. (KJE 1998)

669

Eredeti szövegben: 上焦. Ez ITÓ (2002: 227) szerint, a mellkastól a köldökig terjedő területet jelenti.
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A felsőtest megbetegedései esetén, a pirulákat aprítsuk fel, és puha állapotban szedjük, hogy
könnyebben felszívódjon. A mellkas és a köldök feletti testrészek megbetegedéseire alkalmazzuk a kisebb
pirulákat kemény állapotában. A test alsó felére nagyobb pirulát kemény állapotban ajánlatos szedni. Ez a Yí
shēng wēi lúnban található magyarázat. Főzetet használjunk lassabb lefutású betegségekre, a por alakút akut
gyors lefolyású nyavalyákra. A pirula, vagy puha pirulákat Dōng Yuán írása, a Zhēn Zhū Nángban670 leírtak
szerint alkalmazzuk.

A kínai mérlegek671 megegyeznek a japánnal. A gyógyszerek kikeveréséhez először is ki kell mérni egy
adagot. Ehhez külön-külön meghatározzuk az összetevők tömegét 672, nagyon precíz mérleget kell használni. Az
egyes orvosságok különböző tömegűek lehetnek, nagyon nehéz pontosan meghatározni.

Az orr ápolása az illatokkal történik, pontosan úgy, ahogy a száj táplálása az ízeken keresztül. Ha egyes
illatokat belélegzünk, azok serkentik életerőnket, eltaszítják a rossz energiákat, semlegesítik a rossz szagokat,
megtisztítanak, eljuttatnak az isteni tisztasághoz. Ha van szabadidőnk, akkor üljünk le egy csendes szobába,
tegyünk fel füstölőt, és némán ücsörögjünk, a kellemes érzést növelve tápláljuk így lelkünket. Ez is az
élettáplálás egyik része. Négyféle alapillat létezik. A tűzrakás illata, a kellemes elegancia illata, az étel illata és a
cukekó673 illata. A tűzrakás illata sokféle füstölő meggyújtását jelenti. A kínai írásokban ezt băi hé xiāngnak674
nevezik.

Japánban is olvashatunk erről a Kokinvakasúban. A kakegó675 illatos zsákocskát, vagy illatgömböt jelent. A
cukekó olyan, mint a virágharmat, vagyis olyasmi illat, mint a hjóbukjó676 , amelyet a testre permeteznek. Az étel
illata, evéskor jelentkező finom illatok, a hajillatosítók 677 , a tealapocskák és a gőzölt tealevelekből gyúrt
golyócskák illata.

670

珍珠嚢; Zhēn Zhū Náng, (1468) Dōngyuán 東垣 írása.

(http://mayanagi.hum.ibaraki.ac.jp/paper01/kindai4.html Elérés dátuma: 2013.03.20.)
671

Eredeti szövegben: 中夏の秤 (YJK 7/56)

672

Eredeti szövegben: 分釐, azt fejezi ki, hogy „hány bu és hány ri”.

673

貼香; japán olvasata „cukekó”. (ITÓ 2002: 228)

674

百和香; băi hé xiāng; japán olvasata „hakuvakó”. Egyfajta tömjénféle, melyet a holdnaptár szerint május hó

ötödik napján készítenek el. (DJS 1998)
675

掛香; japán olvasata „kakegó”. Függő illatósító. Többféle illatanyagot kis zsákocskákba helyeznek, melyet

vagy hálószobába, vagy ruha zsebbe helyeznek. (DJS 1998)
676

兵 部 卿 ; japán olvasata „hjóbukjó”. Többféle illat kombinációja, melyet illat-zsákocskába helyezve

alkalmaznak. (DJR 2006)
677

透頂香; japán neve „tócsinkó”. A nemesek körében elterjedt süveg alá helyezett a hajszag semlegesítésére

szolgáló hajillatosító. (DJS 1998)
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Ahhoz, hogy a rossz csit megszüntessük, szódzsucut678 kell égetni. Ha a koriander termését égetjük,
akkor azzal a rossz csit és tényezőket tudjuk megszüntetni. A himlővel járó tisztátlanság megszüntetése
érdekében gagaimo 679 levelét szárítsuk ki, majd ezt égessük, ezzel a vizelet és salakanyagokban található rossz
csi megszüntethető. A kéz sérüléseire is használjuk a gagaimo nyers levelét. Ha rossz állagút, vagy büdöset
eszünk, akkor együnk koriandert, mert azzal a kellemetlen szag megszüntethető. Ugyanígy, ha a gagaimo fiatal
leveleit megfőzzük, és azt elfogyasszuk, akkor az étel állaga és íze is jobb lesz.

Nagyon káros a hasmenés. Annál még mindig jobb, ha egy kicsit székrekedésünk van. A kismértékű
szorulás jónak számít. A szorulás jótékony hatásának ékes bizonyítékai a hosszú életű idős emberek. Ez a lehető
legjobb. Azonban ezzel szemben a túlzott mértékű székrekedés káros. Általában sok olyan ember van, aki
megterheli a gyomrát, így az étel megreked, ezáltal vagy megfájdul a hasa, vagy étvágytalanná válik, és a csi
megrekedése betegségeket okoz. Ezek zöme azért alakulnak ki, mert a salakanyag nem tud távozni, és megreked
a szervezetben. Az étel azért reked meg, mert a salakanyag is megreked. Ezt úgy lehet orvosolni, hogy nem
engedjük, hogy a salakanyag megrekedjen. Ha gyakran fogyasztunk kendermagot, barackmagot, vagy
szezámmagot, akkor azzal megnedvesítjük bélrendszerűnket, és így nem ragad le a salakanyag.

A test felső és középtájára használt orvosság gyorsan felszívódik. Ezért ajánlatos a kisméretű pirula
használata. Mivel gyorsan felszívódik. Jelenleg van egy új módszer. Azt javasolt alkalmazni. Ne szokványos
pirulát készítsünk úgy, hogy a porrá aprított gyógyszerhez adunk algát, hanem az orvosságot füstölőhöz
hasonló hosszúságban kézzel nyújtsuk ki, kicsit vastagabbra, mint a füstölőt, majd egy teljes napig hagyjuk
száradni. Félig száraz állapotban rövid darabkákra szeljük fel, melyeknek nem kell kis gombócoknak lenniük,
és a legvégén szárítsuk ki teljesen. Ez a pirulához képest még jobban felszívódik. A felső és középtájék
megbetegedései kezelésére ez a módszer a legjobb. A test alsó felének gyógyítására nem jó. Ez a módszer az
aprításhoz és a pirulához képest sokkal gyorsabb.

Jódzsókun, vége a hetedik fejezetnek

678

蒼朮; pinyin olvasata cāng zhú, Atractylodes gumós-gyökér. Lat. Atractylodes Lancea.

(http://www.zysj.com.cn/zhongyaocai/yaocai_c/cangshu.html Elérés dátuma: 2013.03.20.)
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蘿; illetve 蘿摩, vagy 萝藦, japán olvasata gagaimo, lat. Metaplexis japonica Makino. (KJE 1998)
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VI.6

Nyolcadik

fejezet:

„Az

idősek

gondozása”,

„A

gyermekek

nevelése”,

„Akupunktúra”, „Moxibúció”
（巻第八）

養老・育幼・鍼・灸法

A nyolcadik fejezet igen összetett, mivel címével ellentétben nemcsak az idősek
gondozásáról (1) szól, hanem érinti a gyermeknevelés (2), az akupunktúra (3) és a moxibúciós
(4) eljárás témáját is. A fejezet legvégén találjuk Ekiken személyes hangvételű utószavát,
mely egyben a teljes művet is lezárja.
A legelső, idősek gondozásáról szóló rész a legnagyobb terjedelmű ebben a fejezetben.
Itt olyan személynevek szerepelnek, mint a neokonfuciánus tanok atyja, Zhū Xī 朱熹 (11301200), vagy a legelső konfuciánus nagymesterek egyike, Xŭ Héng 許 衡 (1209-1281).
Továbbá, ismét találkozunk a konfuciánus erények egyikével, a xiàoval 孝, vagyis a szüleink,
vagy őseink iránti tisztelettel és jámborsággal. Ezek olyan sorokban jelennek meg, ahol
Ekiken az idős emberek fizikai ápolására, vagy a lelki támogatására hívja fel a figyelmet.
A következő gyermeknevelést taglaló rész igen rövidnek számít a többihez képest,
ugyanis Ekiken szándékosan nem tért ki a részletekre. Ekiken Kacuki Gjúzan 香月牛山
(1656-1740) Jasinai gusza 育草 című művét ajánlja annak, aki ezt a témát részletesebben
kívánja megismerni. Úgy gondolom, a következő sorok, melyek az egészség- és
gyermeknevelés szoros kapcsolatáról árulkodnak, képesek egyfajta képet adni Ekiken által
képviselt pedagógiaelméletről:
„Azt mondják a régi bölcsek, hogy a gyermekekkel éreztetni kell a hideget és az éhséget. Ez azt jelenti,
hogy a kisgyermekeknek egy kicsit meg kell ismerniük az éhséget és a hideget. Ez nemcsak a
kisgyermekekre, hanem a felnőttekre is épp úgy igaz. Nagy bajokat idézhet elő az, ha a gyerekeket
unásig csak jó ízű finomságokkal tömjük, vagy túlöltöztetjük őket, és túl melegük lesz. Az emberek,
akik nem követik a megfelelő utat, ezt nem is ismerik, és anélkül, hogy ismernék a gyermeknevelés fő
alaptanításait, csak etetik, etetik gyermekeiket, vastagon teleaggatják őket selyemmel, és mivel a
gyerekeknek túl melegük lesz, megbetegednek, ezzel megrövidül az életük. Azonban a szegény
családok gyermekei - akik hiányt szenvednek a finom ételekből, ruhákból – nem betegszenek meg, és
életük is hosszabb lesz.” 680
「小児をそだつるは三分の飢と寒とを存すべし」と、古人いへり。いふ意は小児はすこしう
680

YJK 8/28
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やし少ひやすべしと也。小児にかぎらず、大人もまたかくの如くすべし。小児に味よき食に、
あかしめ、きぬ多くきせて、あたゝめ過すは、大にわざはひとなる。俗人と婦人は理にくら
くして子を養ふ道をしらず、只、あくまでうまき物をくはせ、きぬあつくきせ、あたゝめ過
すゆへ、必ず病多く或命短し。貧家の子は衣食ともしき故、無病にしていのち長し。

Az idősek gondozásához szorosan kapcsolódik a következő két rész, vagyis az
akupunktúrás kezelés és a moxibúció. Miközben az akupunktúráról igen rövid leírást találunk,
addig a moxibúcióról egy igen részletes értekezést olvashatunk.
SZUGI (1981: 48-50.) leírásából ismeretes, hogy Ekiken harmincnyolc éves volt
(1667), amikor Edoból áttelepült Kiotóba, és Rokuonin (napjainkban Kinkakudzsi néven
ismert) templom közelébe költözött. Az akkoriban igen nehezen gyógyuló gonorrheából
sikerült kigyógyulnia, ám de még nem épült fel teljes egészében, mivel gyakorta küzdött
hasmenéssel stb., ezért elkezdett alkalmazni olyan gyógymódokat, mint a moxaégetés. Miután
sikeresen

felépült, az

egészsége

megőrzése

érdekében továbbhasználta

ezeket

a

gyógymódokat egészen élete végéig. A Jódzsókun belül nagyon részletesen leírja a saját
tapasztalatain alapuló ismereteket a moxáról. Megpróbálta olyan szövegbe önteni, mely a
hozzá nem értő emberek számára is könnyen érthető, és megfelelő magyarázatokat fűzött
hozzá. Ekiken kihangsúlyozza, hogy ezekben az eljárásokban csak is akkor hihetünk teljes
mértékben, ha mi magunk is megbizonyosodtunk azok hatékonyságáról. Ekiken a fejezetben
nemcsak bemutatja a moxát, hanem kitér a moxa működési elvére, a helyes használatára, a
moxa termesztésére és előkészítésére vonatkozó ismeretekre, a moxaégetés mértékére, a moxa
meggyújtásához szükséges eszközökre, valamint az égetésre használt segédanyagokra (olajok,
fafajták, szénfajták) és azokra a fafajtákra, melyeket nem tanácsos az égetésre felhasználni,
valamint Ekiken a moxaégetés során követendő előírásokat, és a moxaégetést követő
teendőket is részletezi. Ebben a fejezetben is találunk olyan sort, amelyben Ekiken az egyéni
sajátosságok figyelembevételére hívja fel a figyelmet:
„A Huángdì Míngtáng jiŭ jīngben előírt mennyiséget is, az életerős emberekhez mérten, és a betegségek
állapotának megfelelően kell kiszámolni. De nem szabad csak a régi írásokra támaszkodni. […]”681
灸経にいへる壮数も人の強弱により病の軽重によりて多少を斟酌すべし。古法に かゝはるべ
からず。[…]

681

YJK 8/36
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A moxibúciót tiltó napoktól szóló részben Ekiken a régi írásokról azt állítja, hogy sok
esetben, nem egyértelműek a leírások, vagy túlságosan sok meghatározást tartalmaznak, vagy
egyes témákról egyáltalán nem értekeznek. Ilyen például a Zhēn Jiŭ Jù Yīng 鍼灸聚英, vagy
a Sù wèn 素問 is.
VI.6.1 Ekiken által említett akupresszúrás pontok
脾兪
（ひゆ）
身柱
（ちりけ）

japán: hiju
pinyin: Píshù
japán: csirike
pinyin: Shēn zhù

水分
（すいぶん）

japán: szuibun
pinyin: Shuĭ fèn

天枢
（てんすう）

japán: tenszú
pinyin: Tiān shū

腰眼
（ようがん）
章門
（しょうもん）

japán: jógan
pinyin: Yāo yăn
japán:
pinyin: Zhāng mén

„A Lép-Hasnyálmirigy” funkciókör befolyásoló
pontja. Lat. inductorium lienale.
„Az ember oszlopa”, lat. columna personae, mely
a „kormányzóvezeték” pontjainak egyike. Helye a
III. hátcsigolya tövisnyúlványa alatt található.
„Osztott víz”, lat. aquae divisae, mely a
„Befogadóvezeték” pontjainak egyike. Helye:
1cunnal a köldök felett. Szabályozza a nedveket,
stabilizálja a folyadékháztartást.
„Menny szeglete” , lat. cardo caeli. A „Gyomor”
funkciókör fővezetékének pontjaihoz tartozik.
Helye: Köldök környéke. (2 cunra oldalsó
irányba)
Helye: A második keresztcsonti csigolyától
oldalsó irányba kétujjnyira.
„Díszített kapu”
lat. conquisitorium lienale. A “Máj”-funkciókör
fővezetékének pontjaihoz tartozik.
Helye: a XI. borda végénél, hajlított könyökkel, az
addukált kar ezt a pontot éri el.

VI.6.2 Fordítás
Nyolcadik fejezet: „Az idősek gondozása”
Az ember gyermekének nem szabad megfeledkeznie szülei gondoskodásáról! A szülők lelkét fel kell
vidítanunk, nem szabad ellenkeznünk akaratuknak, haragra gerjeszteni lelküket, szomorúságot okozni nekik!
Tiszta szívből úgy kell gondoskodnunk róluk, hogy ügyelünk a melegre, hidegre, biztosítjuk a nyugalmat
számukra ott, ahol tartózkodnak, vagy pihennek.

Az idősember teste legyengül, gyomra érzékennyé válik. Pontosan úgy kell gondoskodni róluk, mint
általában a gyermekekről. Igyekezzünk megtudni, mit szeret, vagy mit utál, biztosítani a megfelelő
hőmérsékletet számukra, tisztán tartani a helyet, ahol tartózkodik, figyelni, hogy ne legyen huzat, télen legyen
meleg, nyáron pedig, kellemesen hűvös. Óvjuk a hideg szél, forró pára okozta betegségektől, derítsük őket
jókedvre! Ha váratlan rossz dolgok történnek - mint rablás, tűzvész, árvíz – először is nem szabad megrémiszteni
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őket. Gyorsan gondoskodni kell erről. Ilyen nem mindennapi dolgok esetében, oda kell figyelnünk, hogy ne
betegedjenek meg. Ugyanis ha az idősember megijed, könnyen megbetegszik. Erre ügyeljünk oda!

Az idősemberek saját maguk úgy gondolják, nincs már sok hátra, az aggodalmaik is a fiatalokéhoz
képest teljesen mások. Biztosítsunk számukra nyugalmat, csökkentsük a terheiket és az emberekkel való
érintkezést, valamint tegyünk kedvükre. Ez is hozzátartozik az idősember gondoskodásának helyes útjához.

Miután megöregszünk, úgy érezhetjük, hogy a fiatalkorhoz képest a napok sokkal lassabban telnek, egy
nap is tíz napnak számít, tíz nap, pedig száznak, egy hónap, egy évnek, úgy kell eltölteni a napokat, hogy azok
ne feleslegesen, hanem vidáman, derűsen teljenek el. Általában becsben kell tartanunk az időt. A hátralévő időt
nyugalomban, békében, harag és gyűlölet, mohóság nélkül kell eltölteni. A megmaradt test energiájáról
gondoskodnunk kell. Ügyelnünk kell arra, hogy egy nap se teljen el üresen, vidámság nélkül. Az időskorban egy
nap ezer arannyal ér fel. A gyermeknek ezt jól kell ismernie!

Ebben a világban sokan vannak olyanok - akikről gyermekeik gondoskodnak. Azonban, akikben
fiatalkorukhoz képest több a bosszúság, a harag, a mohóság, gyermekeiket megbántják, másokra is dühösek, és
megfeledkezvén időskori állapotukról, lelkükben káosz uralkodik. Gondoljunk ezekre jó előre, és küzdjük le a
haragot és a mohóságot, erősítsük meg tartásunkat, ne rójuk fel a gyermekeink szülő iránti hűség hiányát, mindig
vidáman töltsük el hátralévő éveinket. Az időskori helyzetekhez alkalmazkodni kell. Konfuciusz szerint,
korosodáskor a vér és életerő legyengül, így arra különösen oda kell figyelni. E bölcsember szavait tartsuk
becsben. Sok olyan átlagember van a világban, aki már fiatalkorában nagyon óvatos. Vannak olyanok, akikben
időskoruk után sokkal több a mohóság, a harag és a gyűlölet, akik elveszítik időskorban a mértékletességüket.
Oda kell erre figyelni. Gyermekként gondoljunk arra, hogy szüleinket ne dühítsük fel, legyünk figyelmesek
velük szemben. A legnagyobb tiszteletlenség, ha a gyermek saját apját, anyját feldühíti. Továbbá, még ennél is
nagyobb tiszteletlenség, ha gyermekként saját szülő iránti hűtlenséggel megbántjuk szüleinket, és még ráadásul
öregedésüket is eláruljuk másoknak. Gyermeki hűség nélkül megharagudni szüleinkre a legnagyobb bűn.

Az idősember gondozása, általában az egészség fenntartását jelenti, tehát törekedni kell arra, hogy ne
gyengüljün le a szervezet. A levegővétel legyen nyugodt, nem szabad zaklatottnak lenni. A beszédnek is
lassúnak célszerű lennie, ne legyen túl gyors. Kevesebbet beszéljünk, a járás is legyen nyugodtabb. Nem szabad
zavartan hangosan, gyorsan beszélni, és ordibálni. Nem szabad haragudni, gyűlölködni, és megbántani az
idősembert, ha hibázott. Nem szabad saját hibáink miatt állandóan keseregni. Továbbá, mások illetlen
viselkedése, tettei miatti háborgást, gyűlölködést is kerüljük. Ez az időkori gondoskodás lényege, valamint az
időskori erkölcs megóvása.

Megöregedve, veszítünk életerőnkből. Kerülnünk kell az olyan dolgokat, amelyek lecsökkentik
életerőnket. Először is ne legyünk mérgesek. A gyűlölködést, a szomorúságot, a sírást, kesergést kerüljük. Nem
szabad temetéssel kapcsolatos ügyeket intézni. Nem szabad halottat meglátogatni. Még ennek a gondolatával
sem szabad foglalkozni. Lehető legjobban a sok beszédet kell kerülni. Nem szabad gyorsan fecsegni, magas
hangon beszélni, nevetni, énekelni. Ne menjünk túl messzire. Ne rohangáljunk feleslegesen. Ne cipekedjünk.
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Ezek az intelmek mind az életerő megőrzését szolgálják, tartsuk becsben életerőnket.

Az időskorban testünk legyengül. Ennek gondozása nagyon lényeges. A gyermekeknek erre ügyelniük
kell, ezért a gondozás során nagyon oda kell figyelni. Először is ne ellenkezzünk akaratuknak, lelküket vidítsuk
fel! Ez az „akarat” gondozása. Továbbá, nem szabad a száj, és a gyomor gondozását sem elhanyagolni. Ami az
ételt és italt illeti, jól felaprított finom, jóízű ételeket fogyasszanak. Az ételeknek nem szabad durvának,
rosszízűnek, rossz állagúnak lennie. Az idősembernek gyenge a gyomra, ezért azt elronthatja a durva, nehezen
emészthető táplálék.

Az idős, gyenge ember gyomra érzékeny. Különösen ügyeljünk a nyári hónapokra! A forróság miatt,
nyers ételek fogyasztásával hasmenést idézhetünk elő. Ügyelni kell az akut lázzal járó megbetegedésekre is! Ha
egyszer megbetegedtünk, akkor nagyon legyengülünk, és veszítünk életerőnkből. A nyár végén különösen oda
kell erre figyelnünk. Továbbá, a téli hónapokban, az idősember esetében már kevesebb a yáng, ezért könnyebben
megfázhatnak. Igyekezzünk megelőzni a bajt!

Az idősemberek esetében különösen kerüljük a nyers, kemény, zsíros, nehezen emészthető, odaégett,
elszenesedett, kiszáradt, régi, romlott ételeket. Nem szabad túlfűszerezett, vagy jóízű ételekből mértéktelenül
sokat fogyasztani. Különösen ügyeljünk az éjszakai evésre!

Az, aki megöregszik, utálja az elkeseredettséget. A gyermekek néha legyenek mellettük, régi bölcs
írások szerint, békésen beszélgessünk velünk, vidítsuk fel szüleink lelkét! Ha a barátok, feleség, gyermek közt
harmónia van, örvendnek a hosszú beszélgetéseknek, ám ha apánkat, anyánkat teherként fogunk fel, és állandó
távolságot tartunk, az azt jelenti, hogy mások iránt szeretettel viseltetünk, azonban irántuk nem. Ezt
erkölcstelenségnek hívjuk, ami felér a szülők iránti gyermeki hűtlenséggel. Ez ostoba dolog.

Amikor szép, derűs az idő, látogassanak ki a kertekbe, rizsföldekre, kapaszkodjanak fel magasabb
helyekre, tárják ki lelkünket, oldják fel a szabadban a bezártság érzését! Néha gyönyörködjenek a növényekben,
fákban, derítsék fel lelküket! Ugyanakkor, az idősember lelkét megerőltetheti, ha egyedül megy ki a mezőkre,
rizsföldekre, ahol elragadhatják a lelkét a fák és a növények látványa.

Az idősember életereje gyenge. Rengeteg dologra kell odafigyelni. Mégha valamit mégis szeretne, nem
szabad, hogy olyan dolog legyen, ami meghaladja erejét.

Miután túllépjük a hatvanadik életévet, és elérjük a hetvenet, nagyon nehéz dolog egy-egy évet is
megélni. Ha odáig eljutottunk, egy éven belül is hanyatlik a testi erőnk, idővel változások lesznek, melyek több
év múltán, fiatalkorhoz képest még inkább szembetűnőbbek lesznek.

Megöregedvén egy napot is tíz napként élünk meg, ezért mindennapot élvezetesen töltsünk el! Minden
egyes napot tartsunk becsben, nem szabad egy napot sem céltalanul eltölteni. Mégha a hétköznapi ember

230

VI. FEJEZETEK FILOLÓGIAI ELEMZÉSE ÉS A SZÖVEG
TELJES FORDÍTÁSA
viselkedése a miénkkel nem is egyezik - mivel átlagos emberről van szó, gondoljunk arra, hogy ez így
természetes – saját tanítványainktól kezdve, nézzük el az emberek hibáit, ne büntessünk senkit érte! Nem szabad
haragudni, gyűlölködni. Továbbá, ha nem vagyunk szerencsések, mégha az emberek másokkal szemben önzőek
is, fogadjuk el és legyünk tisztában azzal, hogy ilyen a dolgok menete, törődjünk bele a sorsunkba, és ne
keseregjünk. Mindig legyünk vidámak, és így töltsük el napjainkat! Ha gyűlöljük az embereket, haragot érzünk
irántuk, utálattal viseltetünk, azzal megkeserítjük lelkünket, bánhatjuk, hogy ilyen szomorúan töltjük el időnket.
A legnagyobb ostobaság, az így elpocsékolt időt – még egy napot is – így szomorkodva, céltalanul eltölteni.
Például, ha a család szegényen is él, és nincs jószerencse sem, nem szabad olyan élet után sóvárogni, ahol
függenünk kell másoktól, és nem tudjuk követni a helyes utat.

Ahogy korosodunk, egyre jobban csökkentsük terheinket. Ugyanakkor nem szabad túlzásba vinni
azokat a dolgokat, amiket szeretünk csinálni. Ha sok mindent szeretünk, sok dolgot is tudunk tenni. Ha túl sok
dolgunk van, az megterheli lelkünket, és elveszítjük vidámságunkat.

Zhū Xī hatvannyolc éves volt, amikor fiának átadott írásában a következőket jegyezte le. A legyengült
ember, ha túlzásba viszi az evést-ivást, megbetegszik. Különösen nagyon árt, ha sok húst fogyasztunk. Reggel és
este, csak egyfajta húst és kis mennyiségben fogyasszunk. Ha a levesben van hús, akkor jobb, ha nem
fogyasztunk már annál többet. Az a legjobb, ha vacsorára egyáltalán nem eszünk húst. Ami a hús mennyiségét
illeti, ha túlzásba visszük, az étel megreked, ami ártalmas. Azzal, hogy kevesebb húst fogyasztunk, egyrészt
megkönnyítjük az emésztést, életerőnket növeljük, másrészt, ha takarékoskodunk vele, azzal vagyonunkat is
növeljük. Zhū Xī azt mondta, hogy az egészséggondozás pontosan erről szól. Ezt a fiataloknak pontosan így
kellene tenniük.

Az idősembereknek nagy szélben, esőben, hidegben, melegben, sötétségben, nyirkos időben nem
szabad a szabadba kimenniük. Ilyenkor maradjanak a házban, így nyugodtan gondoskodhatunk róluk, elkerülve a
meghűlést.

Ha megöregszünk, gyomrunk legyengül, megbetegszik. Érdemesebb kevesebbet enni, mivel ha túl sokat
eszünk, az veszélyes lehet. Az idősek hirtelen halálának oka tízből kilenc esetben, az ételmérgezés. Ha
fiatalkorunkban - amikor még erős a gyomrunk – hozzászokunk ahhoz, hogy nagymennyiséget fogyasztunk,
akkor időskorunkban, ahogy egyre nehézkesebbé válik az emésztés, csökken életerőnk, megbetegszünk, végül
meghalunk. Ügyeljünk arra, hogy ne együk túl magunkat! A nyúlós rizsből, gőzzel főzött ragacsos rizsből682,
tésztaszerű, ragacsos rizsből 683 , rizsgombócból 684 , aztán tésztafélékből 685 , nyúlós, ragacsos állagú étkekből,
682

こはき飯; japán olvasata „kova ii”, vagy „koha ii”. „Gőzölt rizs.” Ragacsos mocsi-rizsből készített étel,

melyet „kovamesinek” is nevezik. (KJE 1998)
683

餅; japán olvasata „mocsi”. Mocsigomét (mocsi-rizst) megfőzik, és tésztaszerű, nyúlós állagúvá dolgozzák,

ebből sokféle ételt készítenek. (KJE 1998)
684

団子 japán elnevezése „dango”. Kisméretű rizsgombócok, amelyek fogyaszthatók sósan, és édesen egyaránt.

(KJE 1998)
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vadhúsos, általában nehezen emészthető ételekből ne fogyasszunk sokat!

Az idős, gyenge embereknek, nem ajánlatos sok durva állagú ételt fogyasztaniuk. Finomra aprított
ételből fogyasszunk keveset, ezt tanácsolja Xŭ Héng 686 . Máskülönben ez oka lehet a betegségeknek. Az
idősembernek így kellene táplálkozniuk.

Ha a korosodó ember megbetegszik, akkor először az emésztést javító gyógymódokhoz forduljunk. Ha
nem segít a táplálkozás, alkalmazhatunk gyógyszereket és egyéb más gyógymódokat. Ez egy bölcsember
tanítása. A gyökérfélék

687

, valamint a csüdfűgyökér

688

nagyon jó orvosságoknak számítanak. Ezeket

kimerültség689 esetén alkalmazzuk. Amikor nem vagyunk betegek, ha gabonát és húst fogyasztunk, az sokkal
hatékonyabb a gyökérfélékhez és a csüdfűgyökérhez képest is. Ennek érdekében az idősemberek mindig
fogyasszanak jóízű és jó állagú ételeket. Ha nem vagyunk betegek, ne használjunk ismeretlen orvosságokat,
mivel árthatunk az emésztésnek.

Ami az étkezést illeti, reggel és este, mindig a már említett módon táplálkozzunk, ne fogyasszunk nagy
mennyiségben ragacsos rizsféléket, men-szerű tésztaféléket, ahogyan egykoron még fiatalkorunkban tettük.
Mivel ezekkel könnyen árthatunk magunknak. Az a jó, ha csak reggel és este, két alkalommal fogyasztunk jóízű
ételeket. Kerüljük el, hogy délben, éjszaka, rendszertelenül táplálkozzunk. Ezzel árthatunk magunknak. Ha
orvosságot szedünk, akkor kerüljük annak rendszertelen fogyasztását!

Az idősembereknek saját maguk szórakoztatásán kívül, más dolgok miatt nem kell aggodalmaskodniuk.
Ahogy telik-múlik az idő, érdemes olyannal elfoglalniuk magukat, ami nem jelent megszokott mindennapi
elfoglaltságot. A lelkükben eredendően meglévő dolgokkal foglalkozzanak, lelkünk mélyén ne legyenek
aggodalmaik, jó, ha a világban, mind a négy évszakban, hegyekben-folyókban gyönyörködnek, a fák, a
növények kivirulásában lelik örömüket.

Azoknak az embereknek állandóan nagyon oda kell figyelniük a testük-lelkük épen tartására, akik

685

麺; japán olvasata „men”. Men-félék, tésztafélék. Az elnevezés általánosságban tésztaféléket jelöl. Többfajta

létezik, ilyen az udon, szómen, szoba stb. (KJE 1998)
686

許衡; Xŭ Héng (1209-1281); japán olvasata „Kjokó”. A legelső konfuciánus nagymesterek egyike. (KJE

1998)
687

人参; japán elnevezése „nindzsin”. Jelentése répa, gyökérféle. Létezik ázsiai, és európai fajtája. Gyökerét és

zsenge hajtásait fogyasztják. Többféle színű létezik, sárga, fehér, téglaszínű, karotint tartalmaz. Japánba a 16.
század körül került át Kínából. Fontos gyógynövény a kínai gyógyászatban. (KJE 1998)
688

黄芪, japán neve „ógi”, pinyin olvasata huáng qí. Csüdfű- vagy bókafűgyökér, lat. Radix Astragali. Fontos,

édeskés ízű gyógynövény a kínai gyógyászatban. Vérnyomáscsökkentő, energianövelő hatása miatt ma is
szívesen alkalmazzák. (http://baike.baidu.com/view/30028.htm Elérés dátuma: 2013.03.20.)
689

虚損; japán olvasata „kjoszon”, jelentése a belsőerő hiánya, kimerültség. (ITÓ 2002: 239)
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időskoruk után már nem töltenek be hivatali tisztséget. Ugyanis ha megöregszünk, és felesleges erőfeszítéseket
teszünk, azzal megterheljük szívünket, ezért nem szabad íly módon feleslegesen elpazarolni az életerőt.

Azzal, hogy reggelente nyugodtan ülünk, füstölőt égetünk, bölcsemberek írásait halkan recitáljuk,
lelkünket megtisztítjuk, el tudunk vonatkoztatni a mindennapos dolgoktól. Ha kint szárazak az utak, és nincs
szél, akkor menjünk ki a kertbe, rizsföldre, nyugalmasan sétálgassunk, gyönyörködjünk a természetben, élvezzük
a látványt. Mégha visszatérünk az otthonunkba, jó, ha van valaki, aki ráér, és akivel együtt tölthetjük el időnket.
Továbbá, takarítsuk le a port az asztalról, a festékdörzsölőről690, az ülőhelyről és a lépcsőzet alól. Nem jó, ha
gyakran csak úgy ücsörgünk, vagy heverészünk. Továbbá, nem célszerű túl sok emberrel érintkezni. Ez az
idősembereknek nem tesz jót.

Mindig legyen nyugodt és figyelmes a gondoskodás. Ne végezzünk semmit sem ingerülten. Az
idősembereknek már egy kis megerőltetés is árthat, a fáradtság, a szomorkodás miatt súlyosan
megbetegedhetnek, meg is halhatnak. Figyeljünk rájuk mindig.

Az idősemberek általában kitámasztva üldögélnek, gyakorta tesznek támasztékot691 a hátuk mögé. Ne
részesítsük előnyben a fekvést!

„A gyermekek nevelése”
Azt mondják a régi bölcsek, hogy a gyermekekkel éreztetni kell a hideget és az éhséget. Ez azt jelenti,
hogy a kisgyermekeknek egy kicsit meg kell ismerniük az éhséget és a hideget. Ez nemcsak a kisgyermekekre,
hanem a felnőttekre is épp úgy igaz. Nagy bajokat idézhet elő az, ha a gyerekeket unásig csak jó ízű
finomságokkal tömjük, vagy túlöltöztetjük őket, és túl melegük lesz. Az emberek, akik nem követik a megfelelő
utat, ezt nem is ismerik, és anélkül, hogy ismernék a gyermeknevelés fő alaptanításait, csak etetik, és etetik
gyermekeiket, vastagon teleaggatják őket selyemmel, és mivel a gyerekeknek túl melegük lesz, megbetegednek,
ezzel megrövidül az életük. Azonban a szegény családok gyermekei - akik hiányt szenvednek a finom ételekből,
ruhákból – nem betegszenek meg, és életük is hosszabb lesz.

Mivel a kisgyermek gyomra gyenge, ezért könnyen meg tud betegedni. Ezért pontosan úgy
gondoskodjunk róluk, mint a beteg emberekről. A kisgyermek esetében mivel sok bennük a yáng, ezért könnyen
belázasodhatnak. Mindig legyünk óvatosak a lázzal, és igyekezzünk csillapítani azt! Ha túlságosan felmelegszik
a test, meggyengül a csontozat és az izomzat. A jó időben menjenek ki a szabadba, óvjuk meg őket a naptól,
széltől. Ha nem vigyázunk, akkor a test bemerevedik, és lebetegszik. Jó, ha olyan ruhát öltünk rájuk, amely régi
anyagból készült, ugyanis ha új kelmébe öltöztetjük őket, túlságosan melegük lesz, ezért ezt ne használjuk!

690

硯; japán neve „szuzuri” (festékdörzsölő); kőből, vagy kerámiából készült eszköz, amit arra használnak, hogy

rajta dolgozzák össze dörzsöléssel a szumit a vízzel. (KJE 1998)
691

凭几; japán neve „sógi”; háttámaszték. (KJE 1998)
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Mivel a kisgyermekek nevelési módjáról Kacuki Gjúzan 692 részletesebben ír a Jasinai gusza című
művében, ezért érdemes azt követni, úgyhogy ezt a témát itt most rövidre is zárom.

„Akupunktúra” 693
Hogy mit is jelent az, ha „harit szúrunk”? Azt mondják, hogy a harival történő szúrás a megrekedt vért,
és életerőt újra mozgásba hozza, a belső szervekben lévő lelassult folyamatokat serkenti, és a végtagok
zsibbadását megszünteti. A csit kifelé égeti, a testen belül mozgásba lendíti, mindenfelé szétáramoltatja. A
görcsök, hasfájások hirtelen megjelenő tüneteinek elmulasztására gyorsabb megoldás, mint a gyógyszerek és a
moxa. Ha akkor szúrunk, amikor nincsenek görcsök, életerőnket csökkentjük. Emiatt a Szeidenvakumon azt
mondja, hogy „a hari lényegében serkenti a belsőt, de hozzá nem adni semmit”. Azonban a hari alkalmazásával
fel tudjuk szabadítani a keringésben fellépő elakadásokat, ezzel mozgásba tudjuk hozni a csit. Ha a csi nem akad
el, utána a táplálkozással történő kúra, vagy a gyógyszeres gyógyítás is könnyebb lesz. A Huángdì Nèijīng azt
mondja, hogy nagyon magas láz esetén ne szúrjunk. A folyamatosan keringő ereknél sem szabad szúrni. Nem
szabad szúrni csöpögő izzadságnál sem. Annál az embernél sem szabad alkalmazni, aki nagy fizikai munkát
végez. Olyan embert sem szabad szúrni, aki túlette magát. A szomjazó embert sem, az olyat sem, aki nem olyan
régóta éhezik, valamint olyat sem, akit nagy ijedség ért. Továbbá, azt mondják, azoknál sem lehet, akiben
kevesebb a temperamentum, és betegség miatt kevesebb az életereje. Ezek a Huángdì Nèijīngben foglalt
intelmek. A Szeidenvakumonban az áll, hogy „a hari lényege az, hogy anélkül hajtja meg a belsőt, hogy nem ad
hozzá”. Továbbá, rögtön azután, hogy megfürödtünk, ne végezzünk szúrást. Annak szigorúan tilos, aki részeg.
Ne végezzünk szúrást akkor sem, amikor túlettük magunkat. A harit alkalmazó orvosoknak és a betegeknek is be
kell tartaniuk az említett Nèijīngben található intelmeket. Amikor harit használunk, az előnyök és a hátrányok
gyorsabban jelennek meg a gyógyszerhez és moxaégetéshez képest. Jól válasszuk szét ezeket az előnyökethátrányokat. Nem jó az, ha erősen szúrunk, és azzal fájdalmat okozunk. Valamint, ha az előbb említett
intelmeket nem tartjuk be, csökkenhet az életerőnk, vér tódulhat a fejünkbe, az életerő túlságosan élénken kezd
áramlani, és ha ilyen módon gyorsan akarunk meggyógyulni, nemhogy javulni nem fogunk, de még jobban meg
is betegszünk. Azzal, hogy jót akarunk tenni, végül rosszat cselekszünk. Legyünk nagyon óvatosak!

A korosodó emberek esetében, ha gyógyszeres kezelést kapnak, vagy harit, moxát alkalmaznak, vagy az
ízületeket és a végtagokat felfrissítő dóin-nyújtást, illetve az izmokat és a vérkeringést serkentő anma-masszázst
végzik el rajtuk, fontos, hogy ne legyenek türelmetlenek, és ne kapkodjanak. Azért lehetnek türelmetlenek, mert
gyors hatást akarnak elérni. Azonnal bajunk származhat abból, ha türelmetlenek vagyunk, mégha a pillanatnyi
hatás kellemes is, később bánhatjuk.

692

香月牛山, Kacuki Gjúzan (1656-1740) Edo-kori orvos. Ekiken tanítványa, konfucianizmus követője. Főbb

írásai: Jasinai Gusza 養草, Fudzsin Kotobukszó 婦人寿草 stb. (Aszahi Nihon Rekisi Dzsinbucudzsiten 1994)
693

針; japán neve „hari”, jelentése tű, melyet az akupunktúra során alkalmaznak. Többféle anyagú és formájú

akupunktúrás tű létezik. (KJE 1998) A továbbiakban a fordításon belül a „hari” szót használom.
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„Moxibúció” 694
Az, vajon miért van, hogy az ember testén moxát alkalmaznak? Azt mondják, az emberi élet alapja az
Ég és a Föld ereje. Az életerő, a yáng, a meleggel, a tűzzel van kapcsolatban. Sok minden a yáng révén születik.
Amúgy a negatív vér is az életerőből keletkezik. Ha az életerő, energia lecsökken, és a keringés lelassul, akkor
megbetegszünk. Vér is ugyanígy csökken. Ezért a tűz energiájával segíthetjük a yángot, támogatjuk az életerőt,
aminek megerősödésével szabályzottá válik az emésztés, felpezsdül a vérkeringés, és a betegségek távoznak. Ez
a moxa ereje. A yángot segítve, felélénkíti a vért, és az életerőt, ez lenne a gyógyítás lényege.

A moxa az „égethető levelek” rövidített neve. A harmadik hónap harmadik napján, vagy az ötödik
hónap ötödik napján szedik. Mivel nem igazán jó hosszan várni vele, ezért a legjobb a harmadik hó harmadik
napja. A fényes leveleket kiválasztják, és egyesével lecsippentik őket, majd egy széles tálba gyűjtik. Egy teljes
napon át szárítják a napon. Majd utána egy széles lapos tálban szétterítik, és úgy szárítják tovább. Pár nap múlva,
amikor már jól kiszáradt, még egy rövid ideig szárítják a napon, majd még meleg állapotban malomkövek
segítségével jól összeaprítják, leszitálják, és azt, ami fehér lett, tálba, vagy dobozba teszik. Valamint az is jó,
hogy a kiszáradt leveleket zsákba gyűjtik, és használat előtt őrlik meg. Nem szabad a szárral együtt összekötve
az eresz alá kiakasztani, mivel romlik a minősége, így azt nem szabad használni. Jól lehet alkalmazni a három
évnél régebbi moxát. Amikor használjuk a moxát, pörköljük meg, szárítsuk ki! Így lesz ereje a moxának, és
könnyebben ég. Amelyik moxa nedves, annak nincs semmi hatása.

A moxa híres termelőhelye már régóta az ómi-i Ibukijama, a simocuke-i Simedzsigahara. Ma is sokat
vágnak, és árusítanak belőle. Régi versekben is énekelnek eme két helyről. Mégha híres helyről szedett moxáról
is van szó, ha túl későn szedik le, jobb, ha nem használjuk. Lehet mást is használni, ha jó a földje, és fényesek a
levelei.

A moxaégetés mértéke az egyéntől függ. Ha valaki erősebb, erőteljesebb, több moxát is lehet égetni. A
gyenge alkatúak esetében, annak érdekében, hogy könnyebben el lehessen viselni a fájdalmat, kevesebbet kell
alkalmazni. A mennyiség még függ a pontoktól is. Aki kevésbé tudja tűrni a forróságból eredő fájdalmat, annak
nem szabad sokat használnia. Olyan esetben, ha már nehéz elviselni, csökkenhet az életerő, vér tódulhat a fejbe,
bajt idézhet elő. A gyengébb egyének esetében, a fájdalom csillapítása érdekében öntsünk a moxa alá sok sós
vizet, vagy helyezzünk sót, amibe beleállítunk 5-7 szál moxát, a többit végezzük a megszokott módon. Ha így
teszünk, könnyebb elviselni a fájdalmat. Ha még így sem nem bírjuk elviselni, akkor legelőször 5-6 szál moxát
égessünk, amit még idő előtt távolítsunk el. Ha így teszünk, később sokkal jobban bírjuk majd. Akinek könnyen
a fejébe tódul a vér, annak nem szabad egyszerre többet használnia. Azt írják a Huángdì Míngtáng Jiŭ
694

Sebégetés, mint gyógymód. (Japán elnevezése „mogusza”, latinul a moxa szóból ered, jelentése: „égő fű”)

Ezekkel a technikai eljárások lehet a csit csökkenteni, vagy növelni, amely a testen belül, a meridiánokon
keresztül áramlik. A moxaégetés során a test bizonyos pontjait vagy tűszúrásokkal, vagy úgynevezett ürömfűlabdacsok beégetésével ingerlik. Ez utóbbi a moxibuszciós eljárás. (NKI 2002: 258-264) A továbbiakban főleg a
„moxa” elnevezést használom.
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Jīngben695, hogy a fejnél és a végtagoknál ne alkalmazzunk sok moxát, mivel a bőr és az izomzat ott vékonyabb.
Továbbá, ha mégis a fejnél és az arcnál, valamint a végtagoknál van rá szükség, akkor is kisméretű moxát
alkalmazzunk.

A moxaégetésre használt tűz az, amelyiket kristályon keresztül napfény kelt életre, és amely alá moxát
helyezünk. Továbbá, tűzcsiholó kővel, fehérkővel vagy kristállyal szikrát pattinthatunk. Miután sikerül tüzet
csiholni, csepegtessünk olajat a lámpásba, melyet meggyújtunk, és azzal a tűzzel „keltsük életre” a moxát. Vagy
gyújtsunk meg olajjal átitatott papírzsinórt 696 , a moxát helyezzük a test elülső részére, majd ezzel az égő
zsinórral érintsük meg. Az olyan fafélékkel történő égetés nem jó, mint a fenyő 697, keleti életfa698, háromlevelű
narancsfa699, mandarin700, szil701, jujubafa702, eperfa 703, bambusz704. Ezeket ne alkalmazzuk.

Ha ülő helyzetben helyezzük el a moxát, akkor a műveletet végig ülőhelyzetben végezzük. Ha fekve,
akkor ugyanígy fekve végezzük. Először a test felső részénél használjunk moxát, aztán a test alsó részén. Először
695

黄帝明堂灸経; Huángdì Míngtáng jiŭ jīng, japán olvasata Meidókjúkei (Kótei Meidókjúkei, „Sárga Császár

moxaégetésre vonatkozó bölcsességei”); Táng kori moxaégetéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazó írás.
Szerzője ismeretlen. (TÓGÓ 2003: 512)
696

脂燭; japán elnevezése „siszoku”; olajjal átitatott tekert papírzsinór, madzag, amelyet égetésre alkalmaznak.

(KJE 1998)
697

松; japán olvasata „macu”; jelentése fenyő. Az északi félteke melegebb területein őshonos. Örökzöld magasra

növő, egylaki, tűlevelű fafajta. (KJE 1998)
698

柏; japán olvasata „kasiva”, kínai olvasata bǎi. Jelentése keleti életfa, keleti tuja. Lat. Platycladus orientalis.

(KJE 1998)
699

枳 ; japán olvasata „kikoku”; Háromlevelű narancsfa (lat. Poncirus tnfoliata). Másnéven „karatacsi”.

Lombhullató, alacsony növésű fafajta. Kínában őshonos, általában sövénynövény, amely magassága eléri a 2
métert. Még éretlen termését megszárítják, és azt használják gyomorbántalmakra. Egyébként termése nem
fogyasztható. (KJE 1998)
700

橘; japán olvasata „mikan”; jelentése mandarin. Lat. Citrus reticulata. Örökzöld, alacsony növésű fafajta,

melynek magassága elérheti a 3 métert is, Termése ehető, édes, illata kellemes, a héját gyógyszergyártásban,
illatanyag előállításban használják. (KJE 1998)
701

楡; japán olvasata „nire”; jelentése szilfa. Lat. Ulmus alata. Lombhullató, magasra növő fafajta. Faanyagát

építkezéseknél, egyéb eszközök készítésére használják. (KJE 1998)
702

棗 ; japán olvasata „nacume”. Jujubafa. Lat. Ziziphus zizyphus. Lombhullató, közepes növésű fafajta.

Származási helye Kína. Faanyagát főleg iparművészeti célokra használják. (KJE 1998)
703

桑; japán olvasata „kuva”. Eperfafélék. Lat. Moraceae. Levelét selyemhernyó-tenyésztésre használják. Édes

ízű, sötétlila termése van. (KJE 1998)
704

竹; japán olvasata „take”; Bambuszfélék. Lat. Bambuseae. Többféle faj egybefogó elnevezése. Szára fás,

melyeket bütykök választanak el. A talaj feletti, illetve alatti növényrészt különíthetünk el. Építkezéskor, egyéb
használati tárgyak, iparművészeti eszközök stb. készítésénél alkalmazzák.
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kevesebbel kezdjünk, majd csak a végén többet.

Amikor égetjük a moxát, nem szabad, hogy érintkezzen a hideg levegővel. Abba kell hagynunk az
eljárást, amikor nagy szél, nagy eső, nagy hó, sötét köd, nagy meleg, nagy hideg, villámlás, szivárvány van.
Akkor alkalmazzuk az eljárást, ha derűsre fordul az idő. Ha betegek vagyunk, ne használjuk! Ne végezzük el, ha
teli a gyomrunk, vagy nagyon éhesek vagyunk, részeges, ideges, szomorú állapotban vagyunk, valamint ha
minden balszerencsésen alakul. A nemi életet a moxaégetés előtt három nappal, és utána hét napig mellőzzük. A
télforduló előtt öt nappal, illetve utána tíz napig ne végezzünk égetést.

Miután végeztünk a moxaégetéssel, könnyű ételeket fogyasszunk, amik elősegítik a vér, életerő
harmóniáját. Kerüljük a nehéz, fűszeres ételeket, ne együk túl magunkat! Nem szabad túlzottan nagy
mennyiséget fogyasztani. Nem szabad lerészegedni nagymennyiségű italtól sem! Kerüljük a forró tésztaféléket,
hideget, hideg italokat, a szeletcsináló étkeket, és a nehezen emészthető húsokat!

A moxával kapcsolatban azt írják a régi bölcs írások, hogy ha a moxa szárának hossza nem megfelelő (a
gyökér alatti egyharmad rész hiányzik), nem elég az égetéshez. A jelenben is, a jó állapotban lévő, erős,
fájdalmat jól tűrő emberek esetében, használhatunk több moxát, de a vékony, sudár, gyengébb alkatúak esetében,
jól elviselhető mennyiséget kell alkalmazni. A moxa mennyiség felét használjuk ez esetben. Ha nagy fájdalmak
közepette kell elviselni, akkor az életerő fogy, vér tódul a fejbe, a vért és az életerőt illetően, zavar keletkezik.
Az ilyen emberek életerejéhez mérten, a lehető legmegfelelőbben kell alkalmazni a moxát. A moxa mennyiségét
az erős, életerős embereket alapul véve határozzuk meg. Ezért, a Huángdì Míngtáng Jiŭ Jīngben előírt
mennyiséget is, az életerős emberekhez mérten, és a betegségek állapotának megfelelően kell kiszámolni. De
nem szabad csak a régi írásokra támaszkodni. A gyenge, erőtlen emberek esetében, ritkábban kisebb mértékben
végezzünk sebégetést. A gyenge embereknél jó, ha egy nap egy ponton, vagy két nap egy ponton alkalmazzuk a
moxát. Nem szabad egyszerre többet használnunk.

Ha égetés után nem keletkezik moxa-var, akkor azt jelenti, hogy az a betegség nehezen gyógyul meg.
Olyan lehetséges, hogy természetes módon nem keletkezik ilyen var. Ebben az esetben mesterségesen hozzunk
létre sebeket. A gyengébb alkatú emberek esetében nehezen keletkezik ilyen var. A bölcsek sok módot ismernek
arra, hogy ilyen sebeket tudjunk előidézni. Továbbá, ami a bőr égetését illeti, 3-5 szárról távolítsuk el a zöld
részt, majd hevítsünk fel vastag korpa-hamurétegben, mellyel többször melegítsük fel a moxa helyét. Még olyan
is lehet, hogy friss szezámolajjal többször lekenjük a bőrfelületet. A moxa után, 2-3 moxát még egyszer
égessünk el úgy, hogy sebet hagyjunk. Seb akkor is keletkezhet, ha sült húst 705 , sült halat 706 , forró ételt
fogyasztunk. Jó az is, amivel mostanában saját magam próbálkozom, forró vízzel melegítem fel a moxa helyét.

Az úgynevezett aze-pontok testen belül mindenhol találhatóak. Ezek nincsenek kapcsolatban a moxa705

焼鳥; japán elnevezése „jakitori”; sült szárnyas. Tare szósszal, vagy sóval stb. ízesített baromfihúsból készült

étel. (KJE 1998)
706

焼魚; japán elnevezése „jakizakana”, vagy „jakiuo”; sült hal. (KJE 1998)
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pontokkal. Ha nyomást mérünk ezekre a helyekre, erős fájdalmat érzünk. Ezek az aze-pontok olyan pontok,
melyeken érdemes égetést végezni. Az ember tartózkodási helyétől függően - ha mély hegyekben és völgyekben
vagyunk, vagy olyan helyen, ahol a viharos hegyek rossz erejével találkozhatunk, vagy ha a tengerpart sötét
részén tartózkodunk, egy másik erő hatására még meg is betegedhetünk, sőt akár meg is halhatunk. Amikor
terjednek a fertőző betegségek, vagy a malárialáz, akkor ezeken a pontokon égessünk néhány szál moxát,
kerüljük a hideget, a nyirkos időt, és a meglévő életerőt is megóvjuk. Ha keveset égetünk fokozatosan úgy, hogy
a moxa által keletkezett sebek nem tűnnek el, akkor nem hűlünk meg. Csakhogy el kell kerülni a tiltott pontokat.
Nem szabad egy ponton sokat égetni.

Jelen időszakban, ha a gyomor és a húgyhólyagot jelölő ponton több moxát égetünk, vér tódul a
fejünkbe, nehezebben tudjuk elviselni a fájdalmat. Van olyan, aki egy nap 12 szálat éget el, így ha mindennap
elvégzi a műveletet, 100-at is el tud égetni. Van olyan, aki a végtagoknál egy nap csak egyet, így száz nap alatt
100-at éget el. Ezzel megóvja a meglévő életerejét, gátolja a megfázás kialakulását, leviszi a fejbe tódult vért,
megállítja az orrvérzést, a látást kitisztítja, serkenti a gyomor erejét, így növeli az étvágyat, ezért ez rendkívül jó.
Az orvosi írásokban még ezt az eljárást nem látni. De azt mondják, sokan vannak olyanok, akik próbálkoznak
vele, és sikerrel jártak.

Az eljárás módszerével kapcsolatos írásokban sokszor olvashatunk tiltott napokról. Ami ezeket a
napokat illeti, nem világos az, hogy bizonyos pontokat milyen okból kell elkerülni. Nèi Jīngben sok mindent
írnak a hariról és a moxáról, de a harit és a moxát tiltó napokról nem értekeznek. A Zhēn Jiŭ Jù Yīngben707 a
következő áll: „Az istenek értekezéseit később mesterek regélik. Vajon miért nem hiszünk abban, amelyről a Sù
wènben708 és Nèi Jīngben nincs leírás?” „A sok tiltott dolog, valamint a négy évszakban elkerülendő dolgok, a Sù
wènben taglaltakkal szinte megegyeznek. Ezek tavasszal a baloldal, nyáron a jobboldal, ősszel a köldök, télen a
derék”. Pontosan ez az, ami Zhēn Jiŭ Jù Yīngben szerepel. Nehezen lehet elhinni, hogy ennyire sok nap van
meghatározva. Ami a ma emberét illeti, csak vérrel kapcsolatos napok vannak megtiltva, azonban vannak olyan
moxaégetést tiltó napok, melyek kifejezetten csak a férfiakra, vagy csak a nőkre vonatkoznak. Mivel sok a
homályos rész, ezért nem tudunk másra támaszkodni, csak a régi magyarázatokra és a jelen szokásokra. Azoknak
a moxa-mestereknek nehezen lehet hinni, akik össze-vissza mindenfélét mondanak.

A Qiān Jīn Fāng szerint, amikor egy gyermek életében először beteg, nem szabad moxégetéses eljárást
végezni. Ha mégis ilyet alkalmazunk, akkor azzal „kant” is okozhatunk. A kan, agyhártyagyulladáshoz hasonló
707

鍼灸聚英; Zhēn Jiŭ Jù Yīng, japán olvasata Sinkjúdzsuei (“A tűszúrás és moxaégetés útmutatója”) (1529);

Míng kori akupunktúrával, moxaégetéssel foglalkozó klasszikus mű, amely a ma alkalmazott moxaégetés,
valamint akupunktúra alapjait tartalmazza.
(http://baike.baidu.com/view/463186.htm Elérés dátuma: 2013.03.20.)
708

素問; Sù wèn, japán elnevezése Szomon (“Alapkérdések”) A Huáng Dì Nèi Jïng Sù wèn (黄亭内経素問)

rövidítése. A Sárga Császár és Qí Bó 岐伯 nevű orvos párbeszédét, értekezéseit tartalmazza. Az életműködés
alapjairól, a betegségek jelenségeiről, alapigazságokról, valamint a higiéniáról szól. Továbbá, a mértékletes
táplálkozást, a túlzott vágyak mellőzését, a megfelelő mennyiségű mozgás fontosságát is taglalja. (DJS 1998)
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betegség, ideggyengeség. Az ilyen betegségben szenvedő gyermek esetében, ha a Shēnzhù 709 és a Tiānshū 710
pontokon végzünk égetést, nagy a fájdalom esetében egyszer hagyjuk abba a folyamatot, majd utána folytassuk.
Nem szabad túl nagy fájdalom elviselésére bírni a gyermeket, mert ilyenkor ingereljük az öt fő belső szervet,
amivel agyhártyagyulladást idézhetünk elő. Ezért nem szabad nagy fájdalom elviselésére bírni őket! Számukra
elég egy búza nagyságú moxa is.

A tarkó környékén, a felső testrészeken nem végezhető az eljárás. Vér tódulhat a fejbe. Idősemberek
esetében ez gyakori lehet.

Akinek gyenge a gyomra, annál könnyen megreked a táplálék, vagy akinél gyakran fordul elő hányás,
vagy hasmenés, annál nem elegendő a yáng. Az ilyen embereknél különösen jó a moxa. A tűz erejével
segíthetjük a földerőt, így yáng keletkezik a lépben és a gyomorban, ezzel beindul az emésztés. Az étel sem
tapad le, és az étvágy is nő, valamint az életerő is felserken. Minden év második és nyolcadik havában,
végezzünk felváltva égetést az Tiānshū és Shuĭfèn 711 , valamint a Píshù 712 , Yāoyăn 713 , a Sānlĭ pontokon. A
jīngmén és a Zhāngmén 714 pontokon is végezhetjük felváltva eljárást. A lépnél és a gyomornál is végezhetünk
égetést. A leghatékonyabb a Tiānshūnál végzett moxaégetés. Azoknál az embereknél, akiknél a gyomor gyenge,
erőtlen, és könnyen megreked a táplálék, minden év második és nyolcadik havában célszerű ilyen eljárást
végezniük égetést. Megfelelő, ha a köldöktől jobbra és balra 2 szun 715, vagy 1 szun 5 bu716 távolságra égetünk.
Felváltva végezzük az égetést. Az egyén életerejétől függ a moxa mérete, és mennyisége. A gyenge, erőtlen
709

身柱; Shēnzhù, lat. columna personae. „Az ember oszlopa”, mely a „kormányzóvezeték” pontjainak egyike.

Helye a III. hátcsigolya tövisnyúlványa alatt található. Javallatok: epilepsziás rohamok, dühöngés, görcsök,
rángások, hallucinációk, zavart beszéd, láz, orrvérzés, nehézlégzés, háti izomzat fájdalma stb. (Carl-Hermann
Hempen. 1995. Atlasz-Akupunktúra- 361 akupunkturás kezelés, 135 színes oldal, Athenaeum 2000 Kiadó, 237)
710

天枢; Tiānshū, lat. cardo caeli. „Menny szeglete”A „Gyomor” funkciókör fővezetékének pontjaihoz tartozik.

Köldök környéke (2 cunra oldalsó irányba). (HEMPEN 1995: 99)
711

水分; Shuĭfèn, „Osztott víz”, lat. aquae divisae, mely a „Befogadóvezeték” pontjainak egyike. Helye:

1cunnal a köldök felett. Szabályozza a nedveket, stabilizálja a folyadékháztartást. Javallatok: Folyadékháztartás
zavarai, duzzadtság, ödémék, feszülésérzet, görcshajlam, hasmenés, csökkent vizeletkiválasztás, émelygés,
háyninger stb. (HEMPEN 1995: 251)
712

脾兪; Píshù , „A Lép-Hasnyálmirigy” funkciókör befolyásoló pontja. Lat. inductorium lienale. Helye a XI.

hátcsigolya processus spinosusától 1,5 cunra oldalsó irányba. (HEMPEN 1995: 145)
713

腰眼; Yāoyăn, „A törzs szeme”. A második keresztcsonti csigolyától oldalsó irányba kétujjnyira. (HEMPEN

1995)
714

章門; Zhāngmén, „Díszített kapu”, lat. conquisitorium lienale. Helye: a XI. borda végénél, hajlított könyökkel,

az addukált kar ezt a pontot éri el. A “Máj”-funkciókör fővezetékének pontjaihoz tartozik. Javallatok: mellkasi és
oldalsó feszülés, teltségérzet, fájdalom, étvágytalanság, erős légszomj, hepatitis stb. ellen. (HEMPEN 1995: 231)
715

Kb. 6 cm

716

1 bu, minden mérték egytizede. Jelen esetben 1 szun egytizede, összesen körülbelül 4 cm. Tehát jelen esetben

4-5 cm távolságra.
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emberek esetében keveset kell alkalmaznunk, a mennyiséget le kell csökkenteni. Amikor a Tiānshū ponton
égetünk, a gyenge alkatú emberek esetében, egy nap csak az egyik ponton, másnap a másik ponton, négy nap
alatt mindkét ponton végezzük az eljárást. Nem szabad egyszerre sokat használni, és a fájdalmat kényszerrel
elviselni. Végezhetjük az égetést úgy is, hogy várunk néhány napot.

A moxa-pontokat jól, helyesen válasszuk ki, és a fontos helyeken végezzünk eljárást. Ha figyelmetlenül,
pontatlanul végezzük, azzal csak a test energiáját csökkentjük.

Aki hirtelen hal meg, és akit éjszaka álmában ér a halál, annak a nagyujján lévő köröm belső felére,
valamint a köröm és az eltávolodó rész közé tegyünk öt-hét szál moxát.

Az idősödő, korosodó emberek esetében, a test alsó része meggyengül, könnyen a fejbe tódul a vér. Ha
sokat alkalmazzuk az eljárást, a vér a fejbe száll, az alsó testrész kiürül, a derék és a lábak elgyengülnek. Erre
nagyon ügyelnünk kell. Ezért nem szabad sokszor alkalmaznunk az eljárást. Különösen kerülendő a test felső
részénél, valamint a lábaknál. Ha a test középső területén alkalmazunk égetést, csakis egy nap egy ponton, vagy
két ponton végezzük, egy ponton csak tíz szálat használjunk. Ha mindennap alkalmazzuk az égetést, végül több
tíz szálat fogunk elhasználni. Nem szabad tehát egyszerre sokat használni! Egy alkalommal, ha vér tódul a fejbe,
akkor az idős ember testének alsó része kihűl, legyengül, ami gyakran utána többször is előfordulhat. Nehéz
elkerülni, hogy a vér ne szálljon a fejbe. Az idősemberek esetében is vannak olyanok, akik sokat bírnak elviselni,
ezért nehéz általánosságban előre meghatározni, hogy kinek mi a legmegfelelőbb. Azonban, mindig legyünk
nagyon óvatosak!

A beteg ember esetében a test veszít erejéből, sokan vannak, akik az általánosságban használt tekert
moxát nem tudják elviselni. Ezért ilyen esetben használjunk „darabolt moxát”. 1 szun 8 bu717 nagyságú papírt
függőlegesen szeljünk át, moxából körülbelül 3 bu

718

súlyú mennyiséget mérjünk le, ezt terítsük ki, a jobboldali

papírba tekerjük, majd annak szélét ragasszuk le, napon szárítsuk, és 3 bu 719 nagyságú szálakra szeljük, felváltva
az egyiket egyenesen, a másikat ferdén vágjuk. Az alá helyezzünk vastag papírt, amelyiket egyenesen vágtuk, és
szárítsuk a napon, így készítsük el moxát. Amikor égetést végzünk, tegyünk alá sós algát 720, így könnyebb lesz
elviselni a moxaégetés okozta fájdalmat. Amikor a moxa alá algalapocskát helyezünk, nem azt jelenti, hogy a
szál alá tesszük, hanem a körülötte lévő papíron vágott nyílásra. Ha a moxa szál alá algalapot teszünk, akkor nem
ég le teljesen az aljáig. Ezzel a vágott moxával elkerülhető a hirtelen fájdalom, és a tekert moxához képest tűrni
is könnyebb. Sőt, a tekert moxához képest hosszabb ideig ég, és lassabban fogy el. Az egész testet át tudja hatni.

Amikor először keletkeznek veszélyes sebek, duzzanatok, ha gyorsan végzünk égetést, a duzzanat
717

Kb. 3-4 cm

718

Kb. 1 gramm

719

Kb. 9 mm

720

糊; japán elnevezése nori; alga. Létezik vörös, zöld alga. A víz alatti sziklákon telepszik meg, mohaszerű

telepeket alkot. (KJE 1998)
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lelohad. Mégha be is gyullad, a méreganyagok csökkennek, és így gyorsabban gyógyul. Ha a tarkótól felfelé
keletkezik seb, ne végezzük közvetlenül az eljárást. Jó, ha a Sānlĭ qìhăi 721 ponton végzünk égetést. Ha duzzanat
keletkezik, és ha a hét napot is meghaladja, nem szabad égetnünk. Erről az égetési eljárásról a Sānyīn fāngon
kívül, más orvosi írásokban is értekeznek, orvosi ellenőrzés mellett célszerű végezni.

A Shìlín guăngjì szerint, a moxaégetést a legjobb délután végezni.

Jódzsókun, nyolcadik fejezetnek vége

„Utószó”
Azok, amelyeket az előbbiekben részleteztem, mind az elődeim gondolatai. Igyekeztem minél
érthetőbben leírni ezeket, és ez által a régiek tudását továbbvinni. Sok olyan tudás található benne, melyek a
mestereimtől származnak. Saját magam is kipróbáltam ezeket a módszereket, és lejegyeztem azokat, amelyeket
hatékonynak találtam, vagy amelyeket annak gondoltam, mivel ezek az élettáplálás lényeges pontjai. Azonban
azt teljes részleteséggel lejegyezni nehéz. Aki az élettáplálás útját kívánja követni, annak ilyen írásokat kell
forgatnia, viszont ez nem elég, ugyanis annak részleteit is meg kell értenie, anélkül nem tudja megvalósítani.
Már fiatalkoromtól kezdve gyűjtöttem azokat az írásokat, melyek az élettáplálás útját részletezték, és elemeztem
a segédeimmel együtt. Ennek a műnek Iszeisújó a címe. Aki az élettáplálás útját kívánja követni, annak
mindenképp ezt kell forgatnia. Amit itt leírtam, az az egész könyvem lényege.

Írta Kaibara Acunobu, 84 éves korában (1713)722

721

気海; Qìhăi; lat. mare qi. „Csi tengere”. Helye 1,5 cunnal a köldök alatt. A „Befogadóvezeték” pontjainak

egyike. Javallatok: csökkent teherbíró képesség, gyors kifáradás, sápadtság, gyenge hangképzés, csüggedtség,
mindkét nem terméketlensége, vérzéshajlam, rendszertelen ciklus, alhasi duzanatok, hasfájás, szívtáji szúrás,
nagyfokú idegesség és nyugtalanság stb. ellen. (HEMPEN 1995: 249)
722

正徳三年（癸巳）正月吉日; Sótoku (1711-1716) harmadik évében, vagyis 1713-ban
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VII. Összefoglalás
Annak a korszaknak az egészségmegőrző és gyógyító módszerei - amelyben Ekiken
élt és munkálkodott - alapvetően a Míng kori gyógyászatot és farmakobotanikát vette alapul.
Ennek hátterében az áll, hogy a tizenötödik és tizenhetedik század elején Japán élénk
kereskedelmet folytatott a Míng Kínával, és a fellendülő kulturális cserekapcsolatoknak
köszönhetően egyre több japán orvosnak és tudósnak adatott meg a lehetőség, hogy
gyógyászatot és egyéb más ismeretet sajátíthasson el Kínában, ezeknek az orvosoknak és
tudósoknak köszönhetően vált ismertté ez a fajta orvoslás. A Míng kori orvoslás lényegében a
dzsürcsi Jīn (1115–1234) és Yuán dinasztia (1271–1368) idején elterjedt orvosi tradiciót
folytatta. Ez azt jelentette, hogy azokat az írásokat vették alapul, valamint olyan elméleteket
követtek, melyek a régi klasszikusok (itt többek között a Huángdì Nèijīng 黄 帝 内 経 ,
Shénnóng Běn Cǎo Jīng 神農本草経, Shānghán Lùn 傷寒論 értendő) tanulmányozása során
születtek. Ugyanis a Yuán dinasztia orvosai kísérletet tettek arra, hogy ebben a három nagy
klasszikusban

található

elméleteket

összekovácsolják,

de

ennek

a

törekvésnek

eredményeképpen teljesen újszerű irányzatok születtek. Ebben a folyamatban négy igen
kulcsfontosságú orvos nevét kell megemlíteni, úgymint Liú Yuánsù 劉元素 (1120-1200),
Zhāng Zǐhé 張子和 (kb.1151-1231), Lĭ Dōngyuán 李東垣 (1180-1251) és Zhū Dānxī 朱丹渓.
Az ő munkásságuk révén olyan csoportok jöttek létre, melyek lényegében egyféle betegségvagy tünetcsoport enyhítésére, vagy megszüntetésére fókuszáltak, különféle még a mai
tradicionális gyógyászatban is használt orvosságok alkalmazásával. Ilyen volt például a 寒涼
派 , akik olyan orvosságokat alkalmaztak, amelyek a felfokozott mentális tevékenységet
próbálták lecsillapítani, vagy ennek az ellentéte a 温 補 派 , akik „melegítő-kiegészítő”
orvosságokkal próbálkoztak, továbbá, a hányást, fokozott izzadást, vagy hasmenést enyhítők
csoportja 攻下派, továbbá, a gyomrot és lépet táplálók 補上派, vagy a yīnt támogatók
irányzata 養陰派 stb. (NKI 2002: 12-13, KR 2002:130-131)
A Míng korban rengeteg olyan orvosi írás született, amelyek a Huángdì Nèijīng,
Shénnóng Běn Cǎo Jīng, Shānghán Lùn klasszikusokat tanulmányozták és értelmezték.
Ugyanakkor szintén ebben az időszakban állította össze Lǐ Shízhēn a Běncǎo Gāngmùt 本草
綱目 (1578), amely igazi alapműként szolgált olyan hasonló témájú írásoknak, mint Ekiken
Jamato Honzó 大和本草 című műve.
A Jódzsókunban olyan kínai orvosok neve és írásaik címe szerepel, mint Biǎn Què 扁
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鹊, Zhāng Zhòngjĭng 張仲景 (írása: Jīn Guì Yào Lǜe 金匱要略), Huà Tuó 華陀, Táo
Hóngjĭng 陶弘景, Wáng Dào 王燾, Wáng Zhāosù 王昭素, Huáng fŭ mì 皇甫謐, Sūn Sīmiăo
孙思邈 (írása: Qiān Jīn Fāng 千金方), Cháo Yuánfāng 巣元方 (írása: Zhū bìng yuán hòu lún
諸病源候論), Chén Cángqì 陳蔵器, Zhū Dānxī 朱丹溪 (írása: Yù Jī Wēi Yì 玉機微義), Liú
Héjiān 劉河間, Chén Yán 陳言(írása: Sān yīn jíyī bìng zhèng fāng lún 三因極一病証方論),
Lĭ Dōngyuán 李東垣 (írása: Zhēn Zhū Náng 珍珠嚢), Dōng Chūn 東椿, Liú Zōnghòu 劉宗厚
(írása: Yī Jīng Xiăo Xué 醫經小學), Lóu Yīng 楼英, Luó Tiān Yì 羅天益 (írása: Wèi Shēng
Băo Jiàn 衛生宝鑑), Qián Zhòngyáng 銭仲陽, Lĭ Shízhēn 李时珍, Lĭ Zhōngzĭ 李中梓
(írásai: Nèi Jīng zhī yāo 内経知要, Yào Xìng Jiĕ 薬性解, Yí Shēng Wēi Lún 頤生微論, Yī
Zōng Bì Dú 医宗必読), Wāng Shíshān 汪石山, Wáng Xĭ 王璽 (írása: Yī Lín Lèi Zhèng Jí Yāo
醫林類證集要), Xuē Jĭ 薛己 (írása: Yī Àn 医案) Chén Cún zhōng 沈存中, Gāo wŭ 高武
(írása: Zhēn Jiŭ Jù Yīng 鍼灸聚英), Gōng Tíngxián 龔廷賢, Jiāng Guàn 江瓘 (írása: Míng yī
lèi àn 名醫類案), Xióng Zōnglì 熊宗立 (írása: Yī Shū Dà Quán, 医書大全), Xuē Lì Zhāi 薛
立斎, Lĭ Tĭng 李挺 (írása: Yīxué Rùmén 医学入門), Luō Mĕi 罗美 (írása: Míng Yī Fāng Lùn
名医方考), Yángxún 楊珣 (írása: Dānxī Xīnfă 丹溪心法), Yú Tiānmín 虞天民 (írása: Yī Xué
Zhēng Chuán 医学正伝), Zhōu Wéncăi 周良采 (írása: Yī Fāng Xuăn Yāo 医方選要), Liú
Zhòng Dá 劉仲達, japánok közül a Nakarai-orvosi dinasztia neve 仲井家 és Kacuki Gjúzan
香月牛山.
Az előbbiekben felsoroltak közül a legtöbb hivatkozásként szerepel a műben, azonban
vannak néhányan, akiktől Ekiken többször is idéz. A legtöbb esetben az idézetek mellett
megtaláljuk Ekiken dicsérő, vagy elmarasztaló kritikáját is. Ilyen például, Huà Tuó 723, Sūn
Sīmiăo724, Wáng Zhāosù725, Chén Cángqì726, Lĭ Shízhēn727, Lĭ Dōngyuán728, Lĭ Zhōngzĭ 729,
723

„Az emberi testet dolgoztatni kell. Mivel ha dolgozik, akkor az elfogyasztott táplálékban lévő erő a

vérkeringéssel kering tovább.”
人の身は労動すべし。労動すれば穀気きえて血脈流通す。(YKJ 2/3)
724

(1) „Sūn Sīmiăo is azt mondja, hogy az egészségmegőrzés alapja a félelemmel övezet tisztelet”.

孫真人も「養生は畏るるを以 て本とす」といへり。(YJK 1/37)
(2) „Sūn Sīmiăo is említést tesz a tizenkét pontról a Qiān Jīn Fāngban is”.
孫思邈が『千金方』にも養生の「十二少」をいへり。(YJK 2/50)
(3) „Sūn Sīmiăo szerint, az élettáplálás gyakorlatában ötféle hasznos dolog van. Jó, mert hajunkat sokszor
összefésüljük, kezünket arcunkhoz érintjük, fogainkat összekocogtatjuk, nyálunkat folyamatosan lenyeljük. A
csit folyamatosan működésben tartjuk…”
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修養の五宜あり。髪は多くけづるに宜し。手は面にあるに宜し。歯はしばしばたゝくに宜し。津は常
にのむに宜し。気は常に練るに宜し。(YJK 2/56)
(4) „Sūn Sīmiăo említést tesz a nő-férfi kapcsolatról a Qiān Jīn Fāngban […]”
男女交接の期は孫思邈が『千金方』曰く。[…] (YJK 4/62)
(5) „Sūn Sīmiăo Qiān Jīn Fāng című írásában hasznos magyarázatokat találunk a nemi életre vonatkozóan.
[Miszerint] ha betöltöttük a negyvenedik életévet, akkor ismernünk kell a nemi életre vonatkozó intelmeket. […]”
孫真人が『千金方』に房中補益説あり。「年四十に至らば、房中の術を行ふべし」とて[…] (YJK 4/65)
(6) „Sūn Sīmiăo azt mondja, hogy aki nagy orvossá akar válni, annak először is konfuciánus írásokat kell
olvasnia. Azt is mondja, hogy aki nem ismeri a Yi Jinget, az ne menjen orvosnak.”
故に孫思邈曰く「凡そ大医と為るには、先ず儒書に通ずべし」と。また曰く「易を知らざれば以て医
と為る可からず」。YJK 6/31
(7) „Sūn Sīmiăo az élettáplálás atyja. Ő írta a Qiān Jīn Fāngot. Mind az élettáplálás módszerét, mind pedig a
gyógyítást ez alapján kell végeznünk. „
孫思邈はまた養 生の祖なり。『千金方』をあらはす。養生の術も医方も皆宗とすべし。(YJK 6/51)
(8) Sūn Sīmiăo szerint, az embereknek nem szabadna ok nélkül orvosságokat szedniük. Egyrészt segít, de
felboríthatja a szervezet egyensúlyát és megbetegedhetünk.
孫思邈曰く「人、故なくんば薬を餌べからず。偏に助くれば蔵気不平にして病生ず」。(YJK 7/2)
725

„A Sòng béli Wáng Zhāosù is úgy vélekedik, hogy nincs más módszer a szervezet táplálására, mint a vágyak

lecsökkentése. […]
宋の王昭素も「身を養ふことは慾を寡するにしくはなし」と云。(YJK 1/38)
726

„Chén Cángqì farmabotanikai elméletén el kéne gondolkodni. A fürdőkúráról sokat elmond. […]

『本草』の陳蔵器の説、考みるべし。湯治のことをよくとけり。(YJK 5/49)
727

Lĭ Shízhēn is ad egy kis busit a hojakuhoz, mert szerinte, az ez által hatékonyabbá válik.

李時珍も補薬に少附子を加ふればその功するどなりといへり。(YJK 7/18)
728

(1) […] Viszont Dōngyuán a lép és a gyomor gyógyítására a felmelegítés módszerét használta, amely eljárás

már ugyanolyannak számít, mint az uralkodás útja.[…]
只東垣が脾胃を調理する温補の法医中の王道 なるべし。(YJK 2/68)
(2) „Dōngyuán szerint, ha hideg széllel találkozunk össze, és ez akkor történik, amikor laza öltözékben vagyunk,
akkor a csit meg kell feszítenünk, hogy a hűvös levegőt kivédje, és az ne tudjon átmenni a bőrön.”
東垣が曰くにはかに風寒にあひて衣うすくば一身の気をはりて風寒をふせぎ肌に入らしむべからず。
(YJK 5/23)
(3) „A Lĭ Dōngyuán -féle Qīng Shŭ Yì Qì Tāng enyhíti a nyirkos lázat.”
東垣が清暑益気湯は湿熱を消散する 方也。(YJK 6/16)
(4) […]Volt olyan, hogy Lĭ Dōngyuán 3 monme mennyiségű orvosságot írt elő.[…]”
東垣は三匁を用ひて一服とせしことあり。(YJK 7/11)
(5) „Dōngyuán szerint, a porrá zúzott orvosság nem kering megfelelően a vérben.[…]
東垣が曰く細末の薬は経絡にめぐらず。 (YJK 7/54)
(6) […]Puha pirulákat Dōngyuán írása, a Zhēn Zhū Nángban leírtak szerint alkalmazzuk. […]
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Chén Cúnzhōng

730

, Xióng Zōnglì 731 , Zhāng Zhòngjĭng 732 , Liú Zhòng Dá

733

, Nakarai-

család734 , Kacuki Gjúzan 735 . Az imént felsorolt személyekre és munkásságukra Ekiken jó

[…] 丸はゆるやかなる病に用ること東垣が『珍 珠嚢』に見えたり。 (YJK 7/55)
729

(1) […] Különösen a kora újkori Ming orvosoknál láthatunk ilyen hibákat. Alaposan tegyünk különbségeket a

vélemények között. Azt mondhatjuk, hogy csak Lĭ Zhōngzĭ magyarázata áll közel az igazsághoz. […]
近世明季の医、殊にこの病あり。択んで取捨すべし。只李中梓が説は頗平正にちかし。(YJK 2/68)
(2) […] Lĭ Zhōngzĭ szerint, az édesgyökér enyhítő hatású, de sokat ne fogyasszunk belőle. Egyrészt az édes
megszünteti a puffadást, enyhíti az orvosság hatásait. Ha sokat fogyasztunk belőle, akkor egyrészt megreked a
csi, másrészt gyengébb lesz az orvosság hatása. […]
李中梓が曰く「甘草性緩なり。多く用ゆべからず。一は甘きはよく脹をなすをおそる。一は薬餌功な
きをおそる」。(YJK 7/36)
730

A Sòng béli Chén Cúnzhōng írásában azt állítja, hogy mostanában nem főzetet, hanem a zhu san módszert

érdemesebb alkalmazni.
宋の沈存中が『筆談』と云書に曰く「近世は湯を用ずして煮散を用ゆ」といへり。(YJK 7/35)
731

„A Qiān Jīn Fāng volt a legelső olyan írás, mely réges régen az első írások között került Japánba. Mostanság,

amit publikáltak elsőként, az az Isotaizen. A legutóbb kiadott írások közül legelsőként Isotaizen jelent meg. Ezt
az írást a Ming dinasztia törvényes tizenegyedik évében Xióng Zōnglì állította össze. Japánba a Taiei-korszak
elején érkezett. Ugyanezen időszak nyolcadik évében egy Izumi-beli orvos, Aszai no Szózui adott ki elsőként
nyomtatott formában. Sótoku uralkodásának kezdetéig száznyolcvannégy év telt el. Ezután kezdték el végre
kiadni az orvosi könyveket. Kanei hatodik évétől kezdve egyre több orvosi könyv jelent meg nyomtatásban. „
むかし、日本に方書の来りし初は『千金方』なり。近世、医書板行せし初は医書大全なり。此の書は
明の正統十一年に熊宗立編む。日本に大永の初来りて同八年和泉の国の医、阿佐井野宗瑞刊行す。活
板也。正徳元年まで百八十四年也。其の後、活字の医書、やうやく板行す。寛永六年巳後、扁板鏤刻
の医書漸く多し。(YJK 6/52)
732

„Zhāng Zhòngjĭnget az orvosok ősatyjának tartják. […]

張仲景は、百世の医祖也。(YJK 6/51)
733

„Liú Zhòng Dá írásában, a Hóngshūban az áll, hogy ha betegek vagyunk, és ha nem megfelelő orvosra bízzuk

magunkat, akkor ne szedjünk be orvosságokat, inkább várjuk ki a javulást nyugalomban.”
劉仲達が『鴻書』に「疾あつて、もし名医なくば薬をのまず只病のいゆるをしづかにまつべし。身を
愛し 過し医の良否をゑらばずしてみだりに早く薬を用ることなかれ。古人病あれども治せざるは中医
を得る」と云[…]。(YJK 7/3)
734

„A középkorban Nakarai-család figyelembe vette a japán viszonyokat, a helyi népszokásokat, sajátosságokat,

és az orvosságok tömegének nyolcvan százalékát írta elő.”
薬剤一服の大小の分量、中夏の古法を考がへ、本邦の土宜にかなひて過不及なかるべし。近古、仲井
家には日 本の土地、民俗の風気に宜しとて薬の重さ八分を一服とす。(YJK 7/11)
735

„Mivel a kisgyermekek nevelési módjáról Kacuki Gjúzan ír részletesebben a Jasinai gusza című művében,

melyet érdemes alkalmazni.”

245

VII. ÖSSZEFOGLALÁS

példaként tekint, viszont vannak olyan híres orvosok, akiket igen kritikusan bírál. Ilyen Gōng
Tíngxián 736 és Zhū Dānxī737. Ez azért érdekes, mert úgy tapasztaltam, hogy az utóbbi két
orvos munkásságát az általános orvostudomány-történettel foglalkozó írásokban kevésbé
illetik olyan negatív kritikákkal, mint ahogy Ekiken teszi. Tehát ebből is látható az, hogy a
Jódzsókunban található idézetek nem puszta átvételek, hanem gondos átgondolás és
tapasztalat eredményei. Érdemes még kiemelnem néhány orvosi klasszikust, melyek nemcsak
Ekiken, hanem az edo-kori gyógyászat számára is alapműnek számítanak. Ilyen például a
Qiān Jīn Fāng738, Huángdì Nèijīng Sù wèn 739, Gŭjīn Yītŏng 740, Rù

Mén 741, Yī Shuō 742 ,

小児を保養する法は香月牛山医士のあらはせる『育草』に詳に記せり。考みるべし。(YJK 8/30)
736

(1) „Mostanság rendkívül sok a hasonló orvosi írás, gyógyítási elmélet, pulzus-törvény és módszer.

Különösen Gōng Tíngxián soraiban találunk hasonlókat, mivel sok az ismétlés, így az igen zavaros.”
凡そ近代の方書医論脈法薬方同じきこと甚多し。龔廷賢が方書部数同じ事多くして重出しげく煩はし。
無用の雑言また多し。YJK 6/53
(2) „Nem szabad csak kizárólag Gōng Tíngxián írását alkalmaznunk.”
龔廷賢が書のみ偏に用ゆべからず。YJK 6/54
(3) „Gōng Tíngxián gyógymódja a Ming dinasztia elévült gyógymódjaként került a köztudatba.”
龔氏が医療は明季の風気衰弱の時宜に頗かなひてその術世 に行はれし也。YJK 6/54
737

„Ezek a módszerek azok a titkok, melyeket Sūn Sīmiăo szánt az utókor számára, mind pontosan le vannak

írva a Qiān Jīn Fāngban, azonban a következő generáció nem tudja, hogy ezen ismeretek hasznosak, semmi kárt
nem okoznak. Dānxīhoz hasonló kiváló orvosok előítélettel fordultak Sūn Sīmiăo tanításai felé, a fő
mondanivalóját nem értették meg, így nem is hittek benne. […] Dānxī magyarázatában nagyon sok a kétely. Azt
kell mondanunk, hogy tanítása nagyra becsült, de elfogult.”
孫思邈後世に教へし秘訣にて明らかに『千金方』にあらはせ共、後人、その術の保養に益ありて害な
きことをしらず。丹溪が如き大医すら偏見にして孫真人が教を立し本意を失ひて 信ぜず。[…] 丹溪
が説うたがふべきこと猶多し。才学高博にして識見偏僻なりと云うべし。 (YJK 4/65)
738

„A Qiān Jīn Fāng szerint, ami az élettáplálás útját illeti, kerüljük a hosszas mendegélést, a hosszantartó

üldögélést, a hosszú ideig tartó fekvést, és bámészkodást.”
『千金方』に曰く養生の道「久しく行き、久しく坐し、久しく臥し、久しく視る」ことなかれ。(YJK
2/4)
„A Qiān Jīn Fāngban az áll, hogy mindig orron keresztül vegyük a tiszta csit, és a használtat a szájon keresztül
fújjuk ki. Sokat szívjunk be, és keveset fújjunk ki. A kifújáskor ajkunkat keskenyre nyissuk ki, és apránként
engedjük ki a csit.”
『千金方』に常に鼻より清気を引入れ口より濁気を吐出す。入ること多く出すこと少なくす。出す時
は口をほそくひらきて少吐べし。(YJK 2/62)
„A Qiān Jīn Fāng az áll, hogy a hegyen élők kevés húst esznek, nem is betegednek meg, és életük is hosszú,
viszont akik a tengerparton élnek, azok több halat fogyasztanak, gyakrabban betegeskednek és életük is
rövidebb.”
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山中の人、肉食ともしくて病少なく命長し。海辺、魚肉多き里にすむ人は病多くして命短し、と『千
金方』にいへり。(YJK 3/65)
„A Qiān Jīn Fāngban az áll, hogy minden alkalommal, amikor befejezzük az étkezést, a dörzsöljük meg
arcunkat, kezünkkel finoman masszírozzuk meg hasunkat, és hagyjuk nyálunkat folyni. Többször sétálgassunk.
Az étkezés utáni alvás sok bajt okoz, ezért evés és ivás után, ha hátunkon fekve heverészünk, a csi
megbetegszik.”
『千金方』曰く「食しおはるごとに、手を以て、面をすり、腹をなで、津液を通流すべし。行歩する
こと数百歩すべし。飲食して即臥せば百病生ず。飲食して仰きに臥せば、気痞となる」。(YJK 5/31)
„A Qiān Jīn Fāng szerint, télen ne törekedjünk a melegre, nyáron pedig a hűvösre, mert a pillanatnyi kellemes
érzés után minden bizonnyal bajok lesznek.”
『千金方』に曰く「冬温なることを極めず夏涼きことをきはめず、凡そ一時快き時は、必ず後の禍と
なる」。(YJK 6/4)
„A Qiān Jīn Fāng volt a legelső olyan írás, mely réges-régen az első írások között került Japánba.”
むかし、日本に方書の来りし初は、『千金方』なり。(YJK 6/52)
„Az Qiān Jīn Fāng szerint, amikor egy gyermek életében először beteg, nem szabad moxaégetéses eljárást
végezni. Ha mégis ilyet alkalmazunk, akkor kant is okozhatunk.”
『千金方』に「小児初生に病なきにかねて針灸すべからず。もし灸すれば癇をなす」といへり。(YJK
8/46)
739

„Sù wènben az áll, hogy ha idegeskedünk, életerőnk a fejünkbe száll. Ha örülünk valaminek, akkor életerőnk

megnyugszik, ha szomorkodunk, akkor kiapad, ha rettegünk, akkor keringése leáll. Ha fázunk, összehúzódik, ha
pára van, elfolyik, ha meghökkenünk valamin, akkor zavar keletkezik.„
『素問』に「怒れば気上る。喜べば気緩まる。悲めば気消ゆ。恐るれば気めぐらず。寒ければ気とづ。
暑ければ気泄る。驚けば気乱る。労すれば気へ る。思へば気結る」といへり。(YJK 2/47)
740

„A Gŭjīn Yītŏng szerint a legkülönfélébb betegségek következtében történő korai elhalálozás nagyrészt a

táplálkozásnak köszönhető.”
『古今医統』に「百病の横夭は多く飲食による。飲食の患は色欲に過たり」といへり。(YJK 4/35)
741

„A Rù Mén azt mondja, „a bŭ tāngot forrón használjuk.”

『入門』に曰く「補湯は熟を用須。利薬は生を嫌は ず」。(YJK 7/26)
„A Rù Ménben az áll, hogy ha testünk felső részén van megbetegedés, akkor étkezést követően apránként kell
szedni az orvosságot.”
『入門』にいへるは薬を服するに病、上部にあるには食後に少づゝ服す。一時に多くのむべからず。
(YJK 7/30)
„A Rù Mén azt mondja, hogy terhesség esetén a nemi életet szüneteltetni kell. „
『入門』曰く「婦人懐胎の後、交合して慾火を動かすべからず」。(YJK 4/69)
„A Rù Ménben azt írják, hogy a dóin-módszer az egészségmegőrzés egyik módszere.”
『入門』に曰く導引の法は、保養中の一事也。(YJK 5/10)
„Rù Ménben az áll, hogy negyven év fölött, ha nincs semmi dolgunk, akkor akár látnunk sem kell. Vagyis nincs
semmi tennivalónk, akkor ki sem érdemes nyitnunk a szemünket.”
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Yī Àn743, Yí shēng wēi lún744, Shìlín Guăngjì 745, vagy a Szeidenvakumon746.

『入門』に曰く「年四十以上は、事なき時はつねに目をひしぎて宜し。要事なくんば開くべからず」。
(YJK 5/18)
„A Rù Mén jól összefoglalja az orvosi mesterség körvonalait.”
『入門』は医術の大略備れる好書也。(YJK 6/54)
742

„A Yī Shuōban az áll, hogy bármennyire fáradtak is vagyunk, étkezés után semmiképp nem szabad lefeküdni

aludni. Mozogjunk, kétszáz-háromszáz lépésnyit nyugodtan sétáljunk, ezután bontsuk ki az övünket, lazítsuk
meg a ruházatunkat, és egyenes derékkal üljünk le. Mindkét kezünkkel masszírozzuk meg derekunkat és
hasunkat, függőlegesen és vízszintesen húszszor. Továbbá, a derék és az oldalunk között és attól lefelé is
masszírozzuk meg a testünket többször. Így a mellkasban és hasban lévő csi nem akad el. Amikor az emésztés
megreked, így tudunk kezeinkkel segíteni rajta.”
『医説』曰く「食して後、体倦むとも即寝ることなかれ。身を運動し、二三百歩しづかに歩行して後、
帯をとき、衣をくつろぎ、腰 をのべて端坐し、両手にて心腹を按摩して、たて横に往来すること、二
十遍。また、両手を以て、わき腰の間より、おさへなでて下ること、数十遍ばかりにし て、心腹の気
ふさがらしめず。食滞、手に随つて消化す」。(YJK 5/32)
„Yī Shuōban szerint, az igazi neves orvos nem egyezik meg átmenetileg népszerű orvossal.”
『医説』に「明医は時医にしかず」といへ り。(YJK 6/37)
743

„Xuē Jĭ a Yī Ànban azt javasolja, hogy ha nehéz a Bŭ zhōng yì qìtāngot fogyasztani, akkor adagoljunk szárított

gyömbért és fahéjat.
補中益気湯などのつかえて用がたきには、乾姜、肉桂を加ふべ き由、薜立斉が『医案』にいへり。
(YJK 7/18)
744

„Yí shēng wēi lúnban az áll, hogy san li-féle orvosságokat általában frissen jó alkalmazni. A kiegészítő

gyógyíreket forrón érdemes fogyasztani. „
『頤生微論』に曰く「大抵散利の剤は生に宜。補養の剤は熱に宜」。(YJK 7/26)
745

„A mérgezéskor az orvosságokhoz semmiképp ne használjunk forralt vizet. Ugyanis a forralt viz felerősíti a

méreg erejét. Ilyen esetben hideg vizet kell használni. Ez a Shìlín Guăngjì magyarázata.”
毒にあたりて、薬を用るに、必ず熱湯を用ゆべからず。熱湯を用ゆれば毒弥甚し。冷水を用ゆべし。
これ事林広記の説なり。(YJK 7/50)
746

„Továbbá, a betegségnek megfelelően adhatunk hozzá egy kevés busit és fahéjat, ha cimcifugát és kínai

buvákfüvet használunk, akkor érdemes ezeket tűzön megpuhítani, és szakéba téve fogyasztani. Ezek a
Szeidenvakumon magyarázatai.”
また、症により附子、肉桂を少加へ升麻、柴胡を用るに二薬ともに火を忌めども、実にて炒用ゆ。こ
れ『正伝惑問』の説也。(YJK 7/18)
„Emiatt a Szeidenvakumon azt mondja, hogy „a hari lényegében serkenti a belsőt, de nem ad hozzá”. […] A
Szeidenvakumonban az áll, hogy ennek lényege az, hogy meghajtja a belsőt, nem ad hozzá.”
故に『正伝或問』に、「鍼に瀉あつて補なし」といへり。[…]「これ皆、瀉有て補無きを謂也」と
『正伝』にいへり。(YJK 8/31)
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Az előbbiekben említett orvosokról és írásokról hol tárgyilagos, hol igen szubjektív
leírást olvashatunk a Jódzsókun érintett fejezetében. Úgy gondolom, Ekiken elméletének
újszerűségét azokat a gondolatok adják, amelyek képesek elrugaszkodni a régi, olykor fásult
elméletektől, és befogadni az újabbakat. Hasonlóképpen Ekiken nemcsak egyes orvosok
munkáját, hanem némely írást is bírál, úgymint Jú Fāng Fā Huī, vagy Héjì Jú Fāng, amelyek
állítása szerint, sok elavult elméletet tartalmaznak, és így már régen érvényüket vesztették.
Ekiken szerint, az (ő korában az) orvoslásban még sok tennivaló van, de ezeken belül is
különösen a betegségelmélettel, a keringés szabályaival és az orvosságok alkalmazásával kell
behatóbban foglalkozni.
Ekiken orvosi szemlélete mindvégig szem előtt tartja a konfuciánus 孝 xiào tanítást,
amelyre építve megfogalmazza az emberi élet, a test és a lélek fenntartásának célját, valamint,
leírja a világ működését. Ennek megfelelően meghatározza azokat a legalapvetőbb kitételeket,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 孝 xiào teljesüljön:
Alaposan ismerni kell a betegségeket, a diagnózis módját, a keringésrendszert, a
farmakológiát,

az

orvosságok

adagolását,

azok

elkészítési

módszereit,

egyéb

kiegészítőmódszereket (akupunktúra, moxibúció), a klasszikus ókori kínai orvosi írásokat, az
orvosokkal szembeni elvárásokat, a helyes táplálkozást, az idősemberek gondozását stb.
A Jódzsókunban szereplő gyógyszerformulák zöme olyan kínai gyógyászatban
használt készítmények, amelyek nagy részét ténylegesen is alkalmazták gyógyításra. Erről a
jelen dolgozatban már érintett orvostörténeti másodlagos forrásokban is találunk utalásokat.
Azonban annak ellenére, hogy szinte az összes gyógyszerkészítmény kínai eredetű, találunk
elvétve egy-két japán eredetűt is, ilyen például a „haidokuszan” 敗毒散, vagy az „enreitan”
延 齢 丹 nevezetű készítmény. Ezen felül a hitasijaku 泡 薬 nevezetű „áztatásos”
gyógyszerkészítési eljárás is újdonságnak számít, hiszen Ekiken elmondása szerint 747 nem
szerepel semelyik kínai orvosi írásban sem. Hasonlóképpen Ekiken még két eljárást említ,
amelyekről szintén nem értekeznek semmilyen más írásban. Az egyik 748 Ekiken saját
módszere, amit a moxaégetés során keletkező „hasznos” var elősegítésére használt, a másik749
a moxának egy olyan felhasználási módja, amelynek fő célja a megfázás, az orrvérzés és
egyéb gyomorbántalmak megelőzése, valamint, a látás javítása és az étvágy növelése.
747

YJK 7/25

748

YJK 8/42

749

YJK 8/44
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Ezeket azért lényeges megemlíteni, mert ez idő tájt kezd a japán gyógyászat új irányt
venni, ami azt jelenti, hogy a kínai gyógyászat veszít monopol helyzetéből, és helyette
Japánban egy önállóan fejlődő gyógyászati irányzat kezd uralkodóvá válni. Ettől kezdve a
sajátos japán gyógyászatot hívjuk kanpónak 漢方. Mindent, amelyen a japán gyógyászatot
értjük napjainkban is, japánul kanpóigakunak 漢方医学 nevezünk.
Az ilyen jellegű „japanizálódási” folyamathoz hozzátartozik az is, hogy a kínai
mértékegységek helyett japán mértékegységeket kezdenek alkalmazni a gyógyszeradagok
vagy adalékanyagok meghatározásánál. Ilyen a monme 匁 elnevezésű súlymérték, amelyet
Ekiken is használ a Jódzsókunban. Itt pusztán nemcsak a mértékegységek átválásáról van szó,
hanem ténylegesen módosítva vannak az egyes gyógyszeradagok mértéke, adalékanyagok
mennyisége, valamint az ételadagok a japán emberek testfelépítéséhez mérten. Ezen felül még
az egyén életkora, neme, és egészségi állapota is kiemelt figyelmet kapott. Ez azt jelenti, hogy
az eredeti kínai írásokban meghatározott mennyiséghez képest általában jóval kevesebb
mennyiség volt előírva. Ekiken elmondása750 szerint, a kínai ételek a japánhoz képest sokkal
zsírosabbak, erőteljesebb ízűek, táplálóbbak, tartalmasabbak. Mivel a kínai emberek gyomra
erősebb, így ha töményebb ízű ételt is fogyasztanak, akkor sem akad el a csi keringése a
gyomrukban. Ez alapján Ekiken a japánok számára kevesebb mennyiségű és mérsékeltebb
ízesítésű, könnyűnek mondható étkeket ajánl.
Az orvostudomány-történet nemcsak a gyógyítással, hanem a különféle gyógyítható és
halálos betegségekkel is foglalkozik, így a kutatás során ezt a szempontot is figyelembe
vettem. Ezzel kapcsolatosan a Jódzsókun igen részletes leírásokkal szolgál, amely alapján
sikerült átfogó képet kapunk az Edo-kor vizsgált szakaszában előfordult betegségekről. Ezek
tényleges meglétéről az orvostörténeti szempontból hitelesnek tekinthető másodlagos
forrásokat hívtam segítségül, melynek eredményeit jelen dolgozat érintett fejezetében
részleteztem.
Mivel a Jódzsókunban igen nagy jelentőséggel bír a helyes táplálkozás, így azt ott
felsorolt főleg kínai étkezésben szereplő növények, állatok és fűszerek neveit próbáltam a
lehető legpontosabban beazonosítani. A kutatás során találtam olyanokat, amelyek első
meglátásom szerint Japánban őshonosak, mint például a vadan 海菜 (Lat. Crepidiastrum
platyphyllum), azonban elképzelhető, hogy azok eredendően külföldi (elsősorban kínai vagy
koreai) eredetűek, és valamilyen korábbi kereskedelmi, vagy más tevékenység során jutottak
el Japánba, ahol meghonosodtak. Úgy gondolom, hogy Ekiken Jamato Honzó 大和本草 és Lĭ
750

YJK 7/39
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Shízhēn 李 時 珍

(1518-1593) Bĕncăo Gāngmù 本 草 綱 目 című művének további

összehasonlító kutatása az akkori japán növény- és állatfajok, valamint fűszerek eredetének
tisztázását eredményezheti.
Az orvostudomány-történet mindig is foglalkozott az orvosképzés kérdésével, Ekiken
is jelentős terjedelmet szentel ennek a témának. Ekiken erre vonatkozó fejezetei alapján
egyrészt sikerült kideríteni, hogy az orvosképzésben milyen kritériumokat és szempontokat
vettek figyelembe, másrészt világossá vált az, hogy abban a korban, amikor az orvosok
tevékenységét hivatalosan szabályzó rendszer még csak gyerekcipőben járt, a köztudatban
már milyen komoly feltételrendszer élt az orvosokkal szemben.
Jelen disszertációban bemutattam a Jódzsókun alapján a kor orvoslásáról kialakult
képet, ezen belül is az akkori gyógyászatban széles körben alkalmazott gyógymódokat,
eljárásokat, orvosságokat, gyógynövényeket, az orvoslás alapjául szolgáló klasszikus írásokat,
az orvosokkal szemben felállított feltételrendszert stb. Noha ilyen jellegű orvostörténeti
megközelítéssel már előttem találkozhatunk néhány kutatásban, mégis úgy gondolom, hogy
állításomat, miszerint Ekiken orvosi munkássága az Edo-kor általa érintett periódusában az
önállóan fejlődő japán gyógyászat fontos része volt, másképpen fogalmazva, része volt annak
„japanizációs” folyamatnak, amely próbált elszakadni a kínai tradicionális vonaltól, és
igyekezett egy saját új irányvonalat létrehozni az orvostudományban, jelen kutatás
eredményeivel és a teljes szöveg magyar nyelvre történő fordításával sikerült alátámasztanom,
és ezzel egy új megközelítési módot tudtam megteremteni.
Napjainkban egyre többen alkalmazzák a keleti gyógyászati módszereket a nyugati
orvoslás mellett, ezért úgy gondolom, hogy jelen disszertáció eredményei egyrészt
segíthetnek megérteni a nyugati orvosi felfogás számára ezt a fajta „keleti” szemléletet,
másrészt alapjául szolgálhatnak olyan összehasonlító kutatásnak, amely a keleti és a nyugati
gyógyászat gondolkodásmódján belüli különbségeket tisztázza. Ehhez hasonló kutatást már
korábban is végeztem, amelynek eredményeit egy korábbi értekezésben már összefoglaltam,
azonban úgy gondolom, hogy az újabb és újabb kutatási eredmények ennél még pontosabb
eredményeket nyújtanának a jövőben.
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Záró gondolatok
Úgy gondolom, Ekiken azzal, hogy az általa helyesnek vélt gondolatokat, saját érett
tapasztalatait lejegyezte és a Jódzsókunban összefoglalta, hozzájárult az önálló japán
gyógyászat fejlődéséhez és a konfuciánus filozófia egy részének széles körben történő
elterjedéséhez.
SZAITO751 szerint, a mai ember szervezete még nem tudott átállni arra az életmódra,
amit a mostani rohanó világunk diktál nekünk, néhány évtized erre kevés. Bár az életmódot
tekintve igen nagy különbség van a jelen és az Edo-kor embere között, mégis elmondhatjuk,
hogy a fizikai működésünkben nincs eltérés, mivel nem történt akkora evolúciós fejlődés,
illetve még nem állt be jelentős változás háromszáz év leforgása alatt. Ezért lehet számunkra
is aktuális az edo-kori Jódzsókun mondanivalója és a benne leírt intelmek.

751

SZAITÓ 2012: 12-13
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TAKIZAVA Tosijuki. 2001. Jódzsó no tanosimi. Tokyo, Taisúkan Soten.
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(A cím magyarul: „Az élettáplálásban lelt örömök”)
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(A cím magyarul: „Az élettáplálás elméletének filozófiája”)
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田中 恒男 1971『社会医学の考え方』東京、NHK ブックス 144
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植松忠博 1997『士農工商―儒教思想と官僚支配』東京、同文館
(A cím magyarul: „A si-nó-kó-só-rendszer - a konfucianizmus és bürokrácia”)
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Daigakuin Szógó Sakai Dzsóhó Kenkjúka Kijó 6. 128-137
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KACUTA Suicsi. 1968. Rekisi to igaku to kjóiku to - Macuda Micsio si no ikudzsiron no
siszó ni cuite. Siszó No. 528. Tokyo, Ivanami Soten, 860-873
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KOMICKI, Peter F. 2006. Scribal Culture in the Edo Period. The Journal of Japanese Studies
– Volume 32-1, Washington DC, University of Washington, 23-52
KUMITA Kacuo. 1968. Kaibara Ekiken no Jódzsókan no tokusicu. Siszó No. 528. Tokyo,
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(A cím magyarul: „Mijake Jonekicsi, Ekiken pedagógiatörténete, az irodalmi doktor,
Mijake Jonekicsi írásai”)
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日本経済新聞 2004/7/11「八九分にてやむべし」日曜日の日本経済新聞「健康」
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Nihon Keizai Sinbun. 2004/7/25. Nacu va hojószubesi. Tokyo, Sunday Nikkei (Kenkó)
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日本経済新聞 2004/8/15「少しのめば益多く」日曜日の日本経済新聞「健康」
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(Kenkó)
日本経済新聞 2004/9/5.「朝晩運動すれば病なし」日曜日の日本経済新聞「健康」
(Az alcím magyarul: „Ha mozgunk reggel és este, nem leszünk betegek”)
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大庭茂美「貝原益軒の健康教育思想の成立基盤（１）『九州女子大学紀
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(A cím magyarul: „Kaibara Ekiken egészségnevelésről alkotott felfogásának alapjai”)
ÓBA Sigemi. 1990. Kaibara Ekiken no Kenkókjóikusiszó no Szeiricukiban (2). Kjúsú, Kjúsú
Dzsosi Daigaku Kijó 25/1. 75-89
大庭茂美「貝原益軒の健康教育思想の成立基盤（２）『九州女子大学紀
要』25/1
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ÓBA Sigemi. 1991. Kaibara Ekiken no Jódzsókjóikuron to Gendai no Kenkóron (1). Kjúsú,
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(A cím magyarul: „Kaibara Ekiken egészségnevelés-elmélete és a modern
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ÓBA Sigemi. 1992. Kaibara Ekiken no Jódzsókjóikuron to Gendai no Kenkóron (2). Kjúsú,
Kjúsú Dzsosi Daigaku Kijó 27/1. 97-112
大庭茂美「貝原益軒の養生教育論と現代の健康論（２）」『九州女子大学紀
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(A cím magyarul: „Kaibara Ekiken egészségnevelés-elmélete és a modern
egészségelmélet”)
TUCKER, Mary Evelyn. 1988. Religious Aspects of Japanese Neo-Confucianism: The
Thought of Nakae Toju and Kaibara Ekken. Japanese Journal of Religious Studies
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渋谷昌三 1998 「Aging の社会心理学的考察」『山梨医大紀要』第 15 巻、東京、
山形医科大学
(A cím magyarul: „Az öregedés társadalompszichológiai megközelítése”)
SIRASZUGI Ecuo. 2007. Envisioning the inner body during the Edo period in Japan: Insoku
jódzsó kagami (Rules of Dietary Life) and Bodzsji jódzsó kagami (Rules of Sexual Life)
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TADZSIMA Jú. 1992. Kokugo bungakusi no kenkjú. Oszaka, Izumi Soin, 251-269
田島 優 1992『国語文学史の研究』大阪、和泉書院
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(A cím magyarul: „Súlyvesztéssel kapcsolatos kutatás- Kaibara Ekiken Jódzsókun című
írása és a jelen”)
TAKEHANAGI Sinzó - ISII Rjószuke. 1934. Ofuregaki Kanposúszei. Tokyo, Ivanami Soten,
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高柳真三、石井良助 1934「御触書寛保集成」東京、岩波書店
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TANAKA Haitó. 1985. Kaibara Ekiken no Jódzsókun ni cuite, Meidzsi Daigaku Kjójóronsú
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田中佩刀 1985「貝原益軒の養生訓に就いて」明治大学教養論集明治大学教養論
集 179

東京、日本文学

(A cím magyarul: „Kaibara Ekiken Jódzsókun című írásáról”)
TÓGÓ Tosihiro. 2003. Okjú no rekisi – kagakusi no siten kara. Zennippon sinkjú gakkai zassi
53/4. Kyoto, Institute for Research in Humanities, Kyoto University. 510-525
東郷俊宏 2003「お灸の歴史 ・科学史の視点から」『全日本鍼灸学会雑誌 53(4)』
京都大学
(A cím magyarul: „A moxibúció története - természettudománytörténeti szemszögből”)
WINFIELD, Pamela D. 2005. Curing with Kaji Healing and Esoteric Empowerment in
Japan. Japanese Journal of Religious Studies 32/1, Nagoya, Nanzan Institute for Religion
and Culture, 107-130
YANG, Rur-bin, LO Ch’in-shun. 2005. Interpretative Conflicts on the Theory of Ch’i in 17th
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YONEMOTO Marcia. 2003. Mapping Early Modern Japan: Space, Place and Culture in the
Tokugawa Period (1603-1868). Berkeley, University of California Press.
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Kenkjú-repóto-sú, Nagoya University, 211-234.
ZHANG Min. 2000. Kaibara Ekiken no Kjóikusiszó. Ószaka Keizai Hóka Daigaku Szógó
Kagaku Kenkjúso Nenpó 19. Osaka, Ószaka Keizai Hóka Daigaku Kjójóbu, 63-77
張敏 2000「貝原益軒の教育思想」大阪経済法科大学総合科学研究所年報
第 19 号、大阪、大阪経済法科大学教養部
(A cím magyarul: „Kaibara Ekiken nevelésfilozófiája”)
A lábjegyzetek magyarázataihoz felhasznált digitális szakirodalom
1. Szekai Daihjakkadzsiten II. kiadás. 2006. elektronikus kiadás.
2. http://wiki.konfuciuszintezet.hu/index.php/Neokonfucianizmus
3. http://wiki.konfuciuszintezet.hu/index.php/Wang_Yangming
4. http://mayanagi.hum.ibaraki.ac.jp/paper01/MedJpKrVn.html
5. http://jicheng.tw/jcw/book/養老奉親書/index
http://www.wiki8.com/.A1.B6yishuo.A1.B7_3771/
6. http://www.baike.com/wiki/参芪
7. http://www.kislexikon.hu/dioscorea.html
8. http://www.a-hospital.com/w/食物本草
9. http://baike.baidu.com/view/781386.htm
10. http://www.baike.com/wiki/施琅(1621-1696)
11. http://baike.baidu.com/view/222186.htm
12. http://www.baike.com/wiki/鹘突羹
13. http://www.baike.com/wiki/古今医统大全
14. http://baike.baidu.com/view/8399.htm
15. http://www.wemed.jp/dictionary.php?pageid=820
16. (http://baike.baidu.com/view/975237.htm
17. http://kotobank.jp/word/香蘇散
18. http://big5.wiki8.com/buhuanjinzhengqisan_43273/
19. http://kotobank.jp/word/藿香正気散
20. http://baike.baidu.com/view/74170.htm
21. http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/search.php?cndbn=%92B%90%B6%98%5E
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24. http://baike.baidu.com/view/463177.htm
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