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1.1.1. Modern iaidō Magyarországon 

Ha a magyarországi iaidōról beszélünk, elsősorban Mihalik Hunor Senseit kell 

megemlítenünk, aki már sok éve irányítja a magyarországi iaidō gyakorlást. Volt szerencsém 

személyesen is meginterjúvolni őt a magyarországi iaidōval kapcsolatban. Sok személyes 

információt is megtudtam róla, ezekkel kezdem, majd ezután tárgyalom az iaidō jelenét és 

jövőjét bemutató interjúrészeket. 

1Mihalik Hunor a Magyar Kendō, 

Iaidō és Jodō Szövetség főtitkára. Fokozatait 

tekintve, Kendō renshi 6 dan, Iaidō renshi 7 

dan. 1968-ban született Kiskunhalason. Egy 

karatéval foglalkozó dokumentumfilm 

hatására kezdett el karatézni, és a budō 

világába bekerülni. Majd tizennyolc évesen a 

karate mellett elkezdett kendōzni Yamaji 

Masanori tanár úr irányításával. A kendō 

révén, 1988-ban kijutott Japánba, ott 

megismerkedett egy Kasahara nevű 

mesterrel, aki felfigyelt rá a hazai kendō 

edzőtáborban. A mester révén járt először 

Japánban, amikor egy hónapot töltött kint, ez 

idő alatt ismerkedett meg az iaidōval. Első 

évben Musō Shinden Ryūt gyakorolt, majd 

miután Kanadába költözött, áttért a Musō 

Jikiden Eishin Ryū gyakorlására. Itt Ken 

Maneker Senseitől tanult iaidōt, és általa ismerkedett meg Iwata Senseijel 1996-ban. Iwata 

Sensei edzőtáboraiban nagyon jó kapcsolatba kerültek, később Iwata Sensei magán dojōjába2 

                                                           
1 Mihalik Hunor: Saját Kép 
2 Dojo: Hagyományos japán megnevezése az edzőteremnek. 
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is hivatalos volt és felkerült a tradicionális falapocskára, melyre Iwata Sensei a tanítványait írta, 

így vált nem japánként hivatalos tanítványává. 3 

Hunor Senseit az iaidō mai helyzetéről és szellemiségéről kérdeztem, többek közt arról, hogy 

Magyarországon mennyire volt nehéz az iaidōnak, a Jikidennek és a verseny iaidōnak4 a 

meghonosítása. Hunor Sensei mindezek magyarországi meghonosítását és megszilárdítást 

nem magának tulajdonítja, hanem közvetlen tanítványainak, akik 1999 óta, amikor az első 

edzésén részt vettek, rendületlenül gyakorolnak, az ő lelkesedésük segítette előre a 

meghonosodást ők nyújtottak követendő példát.5 

Szóba került, hogy az iaidō napjainkban milyen tendenciát mutat, hiszen az autentikus 

tudás adott, már csak emberek kellenek, akikben megvan az érdeklődés eziránt. Az 

utánpótlással gondok vannak. A mai fiatal generáció, a számítógépek és technika generációja, 

így kevesek fejében fordul meg, hogy hagyományos harcművészetet kezdjenek gyakorolni. 

Felvetettem a harcművészetek jellemformáló hatását taglaló elméletet a Senseinek, és 

ahogy szavaiból kivettem, ezzel ő is egyetértett. Bár megemlítette, hogy Ő ezt önmagán nem 

veszi észre, de a környezete sok visszajelzést ad neki erről is. Azt még mindig nehezen tudja 

elhinni, hogy Ő példaképként jelenjen meg másoknak.6 Szerintem ez a kérkedésmentes, szerény 

magatartás csak alátámasztja az elméletet. Amikor a hét erényről kérdeztem, akkor is magától 

értetődő módon nyilatkozott azok természetességéről, szerinte ezek csak rendes emberi 

normák, melyeknek ott kell lennie mindenkiben.  

Aki először lát iaidōt gyakorló tanítványt, nehezen tudja elképzelni, hogy az egyedül 

gyakorló iaidōka7hogyan hasonlíthat a legalább kétszemélyes vívásban résztvevőkhöz. A titok 

a lelkületben van. A szellemi nyomás és hozzáállás teszi a gyakorlást vívássá. Az ellenfél a 

tudatban jelenik meg, a gyakorló maga elé képzeli, és a fölött arat győzelmet. Elárulta, hogy 

miként lesz az iaidō hasonlatos az igazi víváshoz. Az előbb említett titok nyitja pedig a kiáltás, 

pontosabban inkább az azzal kiváltani kívánt hatás. „Ez mind abból ered, hogy az iai-nak nagy 

a hiánya abban, hogy nincs ellenfél, ahol a stresszt vagy a technikát jobban ki lehetne 

domborítani vagy fejleszteni. De ha valaki képes tudatosan olyan helyzetet teremteni, ahol a 

                                                           
3 Mihalik, 2016: Hang 001: 20 másodperctől 17 percig. 
4 Verseny iaido: Zen Nippon Kendō Renmei Seitei Iaidō: nemzetközileg egységesített iaidō, mely 12 katát 

tartalmaz. Az ebben való vizsgázással lehet dan fokozatokat szerezni, illetve országos és nemzetközi szinten 

versenyezni.  
5 Mihalik, 2016:Hang 001:47 perctől. 48 perc 42 másodpercig. 
6 Mihalik, 2016:Hang 001: 30 perc 10 másodperctől 33 perc 15 másodpercig. 
7 Iaidoka:Iaidōt gyakorló 



tanítványt vagy a hallgatót stresszbe tudja hozni, akkor a stresszhelyzetben végzett mozgás lesz 

az igazi mozgás, s ez közelebb áll a valós víváshoz, ahol ugyancsak stressz van. De ha nem 

keltünk stresszt magunkban, akkor az mindig csak langyos vízben végrehajtott balett marad, és 

nem közelíti meg azt, hogy itt most valamit nekem nagyon meg kell csinálnom, mert baj lesz.” 

8 Ha végiggondoljuk, ez emlékeztethet minket a Go Rin No Sho Tűz könyve kapcsán említett 

részhez:„a tűz, az az elem, melyen a harc és a vívás alapszik, ez tölti meg élettel a küzdelmet.” 

Az iaidōban a beleélési képesség segít a tűz előhívásához, és ezt próbálja segíteni a Senseiek 

kiáltása is, mellyel a helyzetet próbálják megteremteni és nyomást gyakorolni. 

  

                                                           
8 Mihalik, 2016:Hang 001: 40 perc 20 másodperctől 41 perc 21 másodpercig. 



2. Konklúzió 

Iwata Sensei gondolatai tovább élnek a mai Magyarországi iaidōban. Jómagam három 

éve vagyok tagja ennek a közösségnek, és gyakorlom az iaidōt. Ez alatt a három év alatt 

megtapasztaltam, hogy milyen a japán budō világának ez a szelete. Nagyon érdekesnek tartom, 

ahogy tovább él benne a bushidō szellemisége.  

A harcművészet gyakorlása olyan szellemben zajlik, ahol a belső célok magasabb 

rendűek a külsődleges motivációknál. Nem a különböző fokozatok elérése az elsődleges cél, 

hanem az önmagunkon való túlemelkedés. Mások legyőzése eltörpül az önmagunk felett aratott 

győzelem mellett. Önmagunk fejlesztése, meghaladása belső motivációnak tekinthető, míg 

ellenfelünk legyőzése, és az ezért megbecsültté válás vagy egy verseny megnyerése külső 

motiváció. Egyes harcművészetekben eleve célul tűzik ki bizonyos erények fejlesztését. 

Tapasztalatom szerint ez legtöbb esetben a korábban már ismertetett alapvető hét szamuráj 

erény valamelyike. A belső motivációkra és alapvetően belső lényünkre koncentrálás 

önmagában is személyiségfejlesztő hatású. Sok kultúrában megfigyelhető, hogy a belülről 

motivált személyek, akik levetkőzték a külsőségeknek való megfelelés kényszerét, érettebbek, 

fejlettebbek, autonómabbak azon társaiknál, akiket a külsőségek mozgatnak. Természetesen 

ezzel nem azt akarom állítani, hogy csak a harcművészek belülről motiváltak és mindenki más 

a külsőségek rabja, csak arra utalok, hogy akik ilyen irányú gyakorlatokat végeznek, nagyobb 

eséllyel fordulnak belső önvalójukhoz.   

Kifejezetten igaz ez az állítás az iaidōra, hiszen itt nincs közvetlen ellenfelünk, a verseny 

sem hagyományos módon folyik, az ellenfelek nem is látják egymást verseny közben, számukra 

csak a tökéletes technikai megvalósítás van jelen. Az iaidō magányosan is gyakorolható út, 

hiszen legvégső célja olyan tökéletessé válni, mint a katana. Megmutatkozik benne az ember 

és a kard egysége, és egy idő után szükségtelenné válik a fegyver, az elme és a test válik 

fegyverré. A harcos ember tudatából eljutunk a harcos tudatba. Megvalósítjuk a teljes 

önuralmat, nyugalmat, összpontosítást. 

 


