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Ezen írásban szeretném röviden kifejteni kissé eltérő nézőpontomat a fent említett
írásban megfogalmazott gondolatokhoz képest.
Az Apológia Kutatóközpont (ezentúl: AK) írása alapvetően a Bibliában foglaltak szerint
próbálta megítélni a küzdősportok és harcművészetek helyes vagy helytelen mivoltát egy
keresztény ember számára. Már ez is felvet néhány kérdést. A katolikus teológia
kizárólag a Szentírásra való hivatkozást például nem tartaná kielégítőnek. Én mégsem
ezzel szeretném kiegészíteni a fenti írást, inkább gyakorlati szempontokat szeretnék oly
módon hozzáadni, ami - szerintem - kissé megváltoztatja a végkövetkeztetést, illetve
némileg eltérő választ adhat az írás elején feltett kérdésekre. Mindemellett szeretném
jelezni, hogy az AK írását pontosnak, hiánypótlónak és alapvetően helyesnek vélem, így
nem annak kritikája, inkább finomhangolása, sőt méginkább egy másik nézőpontból való
árnyalása lenne a célom. Ennek ellenére nehéz megállnom, hogy egy-két helyen ne
kötözködjek részletkérdésekkel is, ám ezeket azért tartottam fontosnak megemlíteni,
hogy mindenki jól értse, amit az eredeti írás szerzője, illetve én értek egy-egy kifejezés
alatt.

A leírás struktúráját alapvetően jónak tartom, ezért én is ezt fogom követni.

Bibliai nézőpontból valóban Káin és Ábel óta beszélhetünk erőszakról,
ellenségeskedésről. Szerencsére az írás ebből nem vont le gyakorlati következtetést, ám
némileg zavaróvá is teszi ezt azzal, hogy utána történelmi fogalmakra vált (bunkóval,
foggal-körömmel való verekedés). Másrészt az sem utolsó szempont, hogy az
időtényezőn kívül a földrajzi-kulturális meghatározás sem lényegtelen. Káin és Ábel,
illetve a nyugati világ harci útja kissé eltérő módon fejlődött mint az ázsiai (különösen a
Távol-keleti). Bár az írás során ennek különbségtétele megjelenik, tisztázása nem lenne
lényegtelen, legalább azokon a helyeken, ahol hivatkozik rá. A görög-zsidó lineáris
felfogásra utalnak sokan, amikor a nyugati fejlődés gyorsaságát szeretnék
megmagyarázni. Az tény, hogy a Távol-keleti gondolatiság inkább kedvezett annak,
hogy a meglévő dolgokat csiszolják, szebbítsék, tökéletesítsék, míg a nyugati annak,
hogy a dolgokat meg kell újítani. Az, hogy az ember többször újjászületik (reikarnáció)
több lehetőséget ad arra, hogy akár több emberöltőn át fejlődjön egy bizonyos dolog,
míg ha ebben nem hiszünk, akkor egy emberöltőn belül kell eljutnunk valami
tökéleteshez. Talán ennek köszönhető, hogy míg Nyugaton lőfegyverekkel és
robbantásokkal kísérleteztek (sok ember életével fizetett ezekért a nem kifinomult
találmányokért), addig a Távol-Keleten a szúró-vágó, hagyományos eszközök
tökéletesítésén fáradoztak, jóval kevesebb bizonytalansággal mint az előbb említett
esetben.

Az AK írásának kezdetén található kérdései közül csak az egyiket emelném ki: "egy
keresztény karatézhat vagy kungfuzhat?" A kérdés gyakorlati megfogalmazása tetszik,
azonban a lehetőséget (-hat, -het) felváltanám a "szabad-e" kérdésre. Ennek két okát
látom. Az egyik, hogy sokszor pl. gyerekek megkérdezik: "ehetek almát?" Ennie ehet, de
szabad-e? A két kérdés alapvető különbség! A másik Szent Pál egyik érve: "Minden
szabad nekem, de nem minden használ." (1Kor 6:12) Így a kérdés valójában az:
használ-e egy keresztény embernek a karate és a kungfu, illetve keresztény módon
gyakorolható-e egyik vagy másik?

A Szentírás nem ad pontos tanítást a kérdésre vonatkozóan - állapítja meg az AK írása.
Ezzel egyetértek, ugyanakkor az AK írásában kimerítő módon olvashatunk a Szentírásból
vett különböző idevágó részekről. Más kérdés az ezt kiegészítő gyakorlati kiegészítés.



1. A harci művészetekről

(a) Változások a 20. században
Az írás ezen részével nincs vitám.

(b) világnézeti hátterük
A vallás fogalma ma még nem teljesen tisztázott. Vannak, akik az olyan világnézeti
rendszereket, melyekben nem jelenik meg a személyes felsőbbrendű valóság, nem
tartják vallásnak. Ilyen értelemben ezek (pl. a taoizmus) inkább egy alkalmazott
filozófia. Az egy külön írást igényelne, hogy ezek a vallásos jellegű alkalmazott filozófiák
mennyiben befolyásolják egy valamely kifejezett vallás felé elkötelezett ember
vallásosságát. Most egyszerűen fogadjuk el, hogy igen. Az sem elhanyagolható, hogy
bizonyos vallási jelleggel egyáltalán nem bíró világnézetek (pl. sok politikai irányvonal) is
befolyásolják a vallásos ember vallásosságának fokát, módját stb. Az AK írásának vallás-
harcművészet párosítása pontosnak tűnik, ugyanakkor reménykedésre adhat okot, hogy
valaki egyszer, aki talán olvasta is ezt már, kimerítő módon össze is gyűjti az összes
irányzatra vonatkozóan.

(c) Kulturális misszójuk
Ezzel sem vitázom. Kiegészíteném azonban azzal, hogy a távol-keleti divatosság nem
egyszerű jelenség. Az írás ugyan nem minősít, de implicite érezni, hogy a divatosság
nála negatív jelző. Kétségtelen, hogy egyes dolgokat nyugati módira átformálni felszínes,
sőt nevetséges lehet. Az európai wellness jóga például nevetségesnek tűnik egy
hindunak, aki nem érti, hogy egy gyakorlatot, mely a testtől való eltávolodást hivatott
szolgálni miért állítanak a test szolgálatába. Másfelől a kínai gyógyászat egyes elemei
olyan dolgokra hívják fel a mai nyugati orvosok figyelmét, ami egyértelműen eddigi
hibás szemléletükre vallott (pl. az ember holisztikus szemléletének mellőzése). A
harcművészetekre sem lenne érdemtelen ilyen szemmel nézni: mik azok, amiket üres
módon vettünk át (és így értelmetlenné válik) és mi az, amiben segítségünkre is
lehetne.

(d) Nyugati fogadtatásuk
Ez a rész lényeges megjegyzéseket tartalmaz, amikre mindenképpen reagálni szeretnék.

Az első egy fogalmi: parasztruha. Akárhogy is olvasom némi gúnyt érzek e szó alatt.
Lehetett volna úgy is fogalmazni, hogy a hétköznapi viselet, vagy akár a földművesek
ruhája. Kétségtelen, hogy ez amolyan japán farmerruha volt: erős, napi használatra
szánt anyaggal. Persze ahogy a mai katolikus reverenda sem a római viselet pontos
mása, úgy a gi sem pontosan az, ami volt. Mindenesetre a személyes véleményem erről
az, hogy a farmerruha legalább annyira idegen volt nekünk magyaroknak is csak mára
megszoktuk, úgy ahogy a karatésok, dzsúdosok és így tovább is megszokták ezt az
öltözetet.

A másik dolog a stílusválasztás. Többnyire egyetértek az írás azon gondolatával, hogy
valakiket megfog a keleti mozgásból valami (precízség, harmónia stb.) Ám fontos
megemlíteni, hogy a nagyvárosokat leszámítva sokszor nem tudatosan választanak az
emberek egy-egy irányzatot, hanem oda mennek, ami közel van a lakóhelyükhöz.
Másfelől, az, aki többet kipróbál, hamar felismeri, hogy a stíluson túl fontosabb tényező
a közösség és a vezető személye. Személyes tapasztalatom is van olyan helyről, ahol
több volt az edzésen töltött beszélgetésre szánt idő mint maga az érdemi gyakorlás.

A formális hozadék: japán kifejezések, egyenruha a csoportlélektanra hívja fel a
figyelmünket. Minden közösség - így a legtöbb harcművészet is - egy zárt iskola. Ez
azonban nem kizárólag keleti ragadvány. Az Európában meglévő sport és más hobbi
klubbok is magukon hordozzák a zárt közösség jegyeit. A pszichológia mára elég
pontosan kifejti ennek előnyeit és hátrányait. Erről sem szeretnék írni itt részletesen.
Annyit jegyeznék meg csupán, hogy ennek vonzalma minden emberben, különösen



fiatalokban jelen van. Egy közösséghez tartozni önmagában harci erőt kölcsönöz! A
keresztény vallásosságra ez valós veszély lehet (több nagyon zárt közösségnek tagja
lenni hosszú távon nem építő jellegű), ám egy egészségesen összetartó ilyen jellegű
közösség önmagában nem jelent még veszélyt. Ha mégis azzá válik, akkor nemcsak az
illető vallásosságára veszélyes, hanem a személyiségére is.

Az írásban feltett kérdés, hogy hány ázsiai alkalmazna mondjuk így: Jézushoz szóló imát
mondjuk egy pekingi kosármeccsen, inkább cinikus megjegyzésnek olvasom ki. Bár úgy
látom, hogy amennyire a távol-keleti emberek átveszik az angolszász popkultúrát
(sokszor számunkra nevetséges felületességgel - ismerős ez fordítva is?), úgy ha a
kosárlabdázáshoz tapadt volna valami a kereszténységből, akkor azt is bevették volna
(hasonló módon, ahogy mi is az ő szokásaikat). Ez a kérdés sok érdekes elméleti
értekezésnek lehetne a témája, ezért nem is mélyednék el benne jobban, később
azonban visszatérek rá egy gondolat erejéig.

Érdekes a pszichológia szerepe a nyugati önvédelmi stílusokban. Ez kétségtelenül jelen
van többükben is, az sem utolsó, hogy ez valóban lényeges dolog. Két dolgot szeretnék
azonban ehhez megjegyezni: az egyik, hogy egyre inkább terjed ez a szemlélet a keleti
harcművészetekben is, másrészt a harcművészet nemcsak önvédelem, így csak ebből a
szempontból nem érdemes nézni a dolgot (később erről is írok még).

2. A témával összefüggésbe hozott bibliai szövegek

(a) Az egészség megőrzéséről
Csak apró kötekedés: a Szentlélek temploma a test. (hogy legyen idézet: 1Kor 6,19-20)
A többi is olyan bibliai idézet, amelyből a AK írása nem von le túlságosan messze menő
következtetéseket (és ez tetszik), összességében egyetértettem a következtetésekkel,
gondolatokkal.

(b) A küzdősportokról
-

(c) Az önvédelemről
Itt csak annyit jegyeznék meg, hogy a bibliai értelemben vett önvédelem és az ahogy
azt ma értjük nem egyeznek meg teljesen. Kissé cinikusan azt írhatnám: nem hiszem,
hogy nagyobb társadalmi igény lett volna pl. a zsidóságban arra, hogy római légiós
"dojokban" tanuljanak harci vagy akár utcatolvajok elleni védekezést.

(d) Az igazságtalan helyzetek kezeléséről
Tudom, hogy sokszor egészen mást értenek Jézusnak a templom megtisztításáról szóló
részen(Jn 2:15), azért nagyon elvontan magyarázni ezt sem lehet. Én erről is írtam
volna egy-két szót. Saját véleményem az, hogy Jézus itt meglehetősen dühös lesz. Ez
érződik több mondatából is ekkor. Nem hiszem azonban, hogy ez azt jelentené: egy jó
keresztény ért az ostorfonáshoz és használni is jól tudja. Jézusnak "rangja" volt a
templomban, ezért nem szállhattak vele szembe, nem azért, mert annyira fenyegetve
érezhették magukat.

3. Összehasonlítás

(a) Az önvédelem és a harci művészetek
Általában véve igaz, hogy a harci művészetek többsége háborús időkben és időkre lett
fejlesztve. Ezt ma gyakorolni civileknek olyan mintha lövészetet tanulnának úgy, hogy ne
haljon bele senki. Ismerős lehet ez utóbbi sokak számára, szerintem. Bár az elméleti
fejtegetés erről hiteles, de nem minden szemtponból pontos. Egyrészt az ó- és



középkorban is volt bizonyos szintű szabályozás és ennek folytán kialakult közbiztonság.
Másrészt az, aki már részt vett önvédelmi (pl. Krav-Maga) edzésen az tapasztalhatta,
hogy a technikák jelentős része nagyban hasonlít más, elterjedt harcművészeti stílusok
technikájához. Ennek az egyik oka, hogy egyféle "anatómiánk" van. A másik, hogy a
modern önvédelmi stílusok a régi, már jól bevált technikákat csiszolták, igazították saját
céljaikhoz, nem pedig teljesen új rendszeren kezdtek el gondolkodni. A másik oldalról
nézve pedig: a harcművészetek mai formájukban nagyban önvédelmi szempontokra
helyezik a hangsúlyt.

A másik szempont valóban kritikusnak mondható. Sok mester, edző nem helyez kellő
hangsúlyt arra, hogy a harcművészet tanulása mögött lévő értékek is kibontakozzanak
az edzés során, így elképzelhető, hogy valaki rombolásra, aggresszióra, sötét ügyletek
eszközeként használja az ott tanultakat. Másfelől azonban ez ugyanúgy igaz az
önvédelmet tanuló iskolákra is.

Az átlag feletti képességek elsajátítása, a hétköznapi mozgástól csak hosszú idő után
elérhető speciális mozdulatok kifejlesztése valóban inkább a harcművészetek jellemzője.
E mögött is két dolgot érdemes azonban látni: az egyik az, hogy a harcművészetek
jellegzetes mozgásvilága sok esetben a tánchoz hasonló és az a mögött is meghúzódó
transzcendenciát, ha úgy tetszik művészetet, többletérzést nyújt. Nem véletlen, hogy a
különösen nehezen elsajátítható mozgásokat tartalmazó harcművészetek gyakorlói, más
önvédelmi sportot is kipróbálnak. Ám azt is látni, hogy idősebb (már a harmincas
korosztálytól) korukra sem a nehéz mozgást, sem az önvédelmet, hanem a spirituális
háttérrel rendelkező iskolákat tartják meg sokan, ha úgy érzik választaniuk kell. Idősebb
korosztályokra pedig fokozottan igaz ez.

A stressz elkerülése és a kiszámíthatóság újra csak akkor lehet problémás, ha kizárólag
önvédelmi szempontokat veszünk figyelembe. Az általánosítás sem alaptalan, ám
vannak kivételek: például a ninjutsu ugyan nem egységes, de sok edzésein alapvető
szempont, hogy szabadban gyakoroljanak, messze nem a tisztaság elsődleges
figyelembevételével. A Krav Maga valóban ügyesen kombinálja az önvédelmet és a
stressz kezelését, ám a mögöttes tartalom egy új szempont megvilágítását követeli
meg: a mai, sprituálisan, világképileg látszólag üres önvédelmi iskolák mögött sokszor
egy-egy kultúra húzódik meg, ami láthatatlanul ugyan, de a legtöbb gyakorlóban
egyfajta vonzalmat ébreszt. Látszólag kevésbé jelentős ez mint a harcművészek
esetében megnyilvánul, jelenléte azonban egyértelmű. A Krav Magában például ilyen
izrael és a zsidóság, vagy a Thai boxosok (muay thai) között a thaiföld iránti lelkesedés,
az Escrimában a Fülöp-szigetek iránti rajongás, de lehetne sorolni a kifejezetten
önvédelmi formák között is ezeket a rejtett kulturális adottságokat.

(b) Az önvédelem és a versenyszerű küzdelem

Kétségtelen, hogy a versenyek megint nem az önvédelmi képességeket javítják,
legalábbis nem ezt a célt szolgálják. Az is igaz azonban, hogy minél versenyszerűbbé
vált egy harcművészet, annál inkább vetkőzte le a magával hozott nyelvet, világnézetet
stb. Másfelől ma is vannak harcművészetek, ahol nem kötelező versenyezni, sőt akár
nem is létezik versenyformája. (utóbbira lásd a már említett ninjutsut)

(c) Az önvédelem és az utcai bunyózás

Alapvetően igaz, de ezt a harcművészetekkel szemben nem lehet általánosságban
felróni, és a vallásos nézete miatt elgondolkodó embernek nem tartom kardinális
kérdésnek abból a szempontból, hogy milyen küzdelmi rendszert válasszon.

(d) Az önvédelemben is tanítványként



Újból a lényeg: ha csak önvédelemben gondolkodunk... Itt említenék meg egy másik
szempontot. Ha mindenáron egymással szembeállítjuk a harcművészetet és az
önvédelmi rendszereket, akkor ez utóbbiban is van valami, ami önmaga ellen dolgozik.
Ha valaki igazán jól fel szeretne készülni arra, ami egy támadásban rá várhat, akkor a
stresszen túl, a felkészülés nélküli ellentámadásra, védekezésre is fel kell készüljön. Ez
nemcsak pszichikai, hanem fizikai aktus is. Eddig, az általam ismert önvédelmi
rendszerek mindegyikében hosszadalmas és alapos bemelegítéssel kezdődik minden
edzés, ami hosszú távon fontos egészségi tényező! Erre viszont nincs lehetőség az ilyen
helyzetekben. Ami többletet hordoz: a technika, az erő stb. megszerzése révén azt a
harcművészetek többsége is tartalmazza.

4. Tanácsok

(a) Ajánlható iskolák
Kétségtelen, hogy gyakorló vallásos embereknek nehezebben befogadható egy-egy
(általában belsőleg üres) külsőben sok vallásos jellegű vonást tartalmazó
harcművészetet gyakorolnia. Az AK írásában megjelölt ajánlásokat jónak tartom, bár
hozzátenném: ezeken kívül is van, ami ajánlható! Én mégsem ajánlanék másokat. Két
okból: egyrészt nem szeretném feltételezni, hogy mindenki nagyvárosban él. Tény, hogy
a távolság és a pénzügyi lehetőségek is nagyban meghatározzák, hogy ki hol és mit edz.
Az emberek többsége nem is a részletes ismeretek alapján választ (épp úgy, ahogy
politikai pártot sem), hanem vagy azért mert tetszik valami benne, vagy méginkább
mert térben közel van életteréhez, esetleg egy hozzá közel álló személy ajánlotta neki.
Amit én a legszívesebben ajánlok mindenkinek, hogy minél több iskolát látogasson meg
és ha lehet informálja le az iskolát a honlapról, ismerősöktől stb. A legtöbb edzés,
kezdőknek egy-két alkalom, ingyenes, így különösebb áldozat nélkül megtalálhatja a
neki valót. Másfelől, aki végigjárja az különféle iskolákat, edzéseket, sokkal toleránsabb
és nyitottabb marad a többi stílusra és annak irányzataira, ami a fejlődésnek, sőt az
önvédelmi képességeknek is lehet az alapja.

Az AK írása végén ír is erről kb. úgy, ahogy én tettem. Egyet tennék már csak hozzá. A
világnézeten túl óriási különbségek vannak az edzés díjában is. Ez persze sok mindentől
függ és egyáltalán nincs arányban a minőséggel. Sokak szerint a kis létszámú edzések
és havi két-három ezer forintos díj takar valami hiteleset, de számtalan ellenpéldát
tudnék mondani. Az biztos, hogy az ötezret forintot meghaladó havi díjak vagy
szervezésében vagy az edző személyét illetően gyanúsak. Az ingyen edzések is lehetnek
ilyenek, ám találkoztam már elkötelezett edzővel, aki minőséget adott ellenérték nélkül.
Pontosabban: számára az ellenérték az volt, ha jártak az edzésére, mert szerinte ő is
tanult a tanítványaiból. Azt gondolom, ha valaki keresztény módon gyakorol akár
önvédelmi, akár harcművészeti stílust az ilyen formában is adhat valamit az emberek
számára, ingyen. (de vannak olyanok is, akik az interneten keresztül kötelezték el
magukat, hogy ingyen adjanak ilyen jellegű órákat. Ilyen például choson a youtuberól,
aki rendőröknek a közelharc oktatója, a ninjutsu és a taekwando egyfajta keverékét
tanítja, akit kellően szorgalmasnak talál annak ingyen gi-t is küld postán, ráadásul
keresztény szellemben igyekszik tenni ezt!

(b) Akik abbagyták (c) Akik elkezdenék

Nem ismétlem meg az AK írásában szereplő szempontokat. Alapvetően én azt látom,
hogy inkább az ember nem a stílus számít. Ehhez nagyban hasonlít a sokszor felmerülő
kérdés: melyik a jobb (hatásosabb) stílus? Erre a válaszom, amit egy mesterem mondott
mindig erre: "Nem a stílus, hanem az ember küzd."

Végül



Akárhogy is tűnhetett az AK írását, ahogy már jeleztem, jónak tartom, hiánypótlónak és
a legtöbb keresztény ember számára fontos útmutatónak tartom, akár az írásom nélkül
is. Ennek ellenére a fent említett szempontjaimon túl, egyoldalúnak tartom, hogy ezt a
világot csak az önvédelem szempontjából nézzük. Ami ezen túl van, még nem kerül ki a
keresztény életvitel kereteiből, végképp nem Isten kifürkészhetetlen útjairól.
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