
Az iaidō rövid története a kezdetektől 

napjainkig 
Az iaidōkialakulásának folyamata 

Ahhoz, hogy megérthessük a szamurájok 

értékeinek továbbélését az iaidōban, először meg 

kell vizsgálnunk kialakulásának folyamatát. 

Kalligráfiája a 8. képen tekinthető meg. 

Természetesen, mint azt láttuka bushikrengeteg 

féle fegyverrel tudtak mesterien bánni, de 

számunkra a kard mutatja az utat. Ahogy a 

bushidō tovább él a budōban, úgy a katana 

mesteri használata az iaidōban. Ahhoz, hogy ezt 

átlássuk, először szót ejtek a iaidō kiválásáról a 

kenjutsuból, más iskolák mellett.  

Az iaidō kialakulását 

HayashizakiJinsukeMinamoto no 

Shigenobunevéhez kötik, ezért fontosnak tartom 

az ő történetének felvázolását és ezáltal az iaidō 

kezdeteinek bemutatását. Jómagam a MusōJikidenEishinRyūgyakorlója vagyok, ezért e 

hagyományos iskola történetének részleteivel és általam fontosnak ítélt mestereivel folytatom 

a hagyományok továbbélésének feltárását. AMusōJikidenEishinRyūkialakulása 

HayashizakiJinsukeMinamoto no Shigenobuhoz köthető, mégis érdemes reformerként 

feltüntetni ŌeMasamichit, akinek két közvetlen tanítványa is mestere volt 

IwataNorikazumesternek. Én magam sajnos személyesen nem találkozhattam IwataSenseijel1, 

de gyakorló társaim és tanáraim, akik személyesen találkoztak vele sok történetet mondtak 

vele kapcsolatban. Az Ő említése azért fontos, mert így, egy a mi korunkban élt autentikus 

forrás is megjelenik a beszámolóban és élő kapcsolatot teremt a régi hagyományokkal. A 

Mihalik Hunor Senseijel készített személyes interjú – Hunor Sensei élő kapcsolatban volt 

IwataSenseijel -  segít megmutatni, hogy ma a 21. században hogyan élnek a hagyományok, 

hogyan hatottak a gyakorlókra és mi lehet az iaidō jövője.  

                                                             
1Sensei: Japán szó, jelentése mester, tanító. 

1.kép: iaidō kalligráfia 



Iskolákká alakulás 

A tizenhatodik századra tehető a hadakozó fejedelemségek kora Japánban, ekkor nagy 

volt az igény a képzett bushikra. A harcokban az életük minél hosszabb ideig tartó megóvása 

és az ellenség megölése volt a cél, ezért a kardívó technikákat igen magas szintre fejlesztették. 

Akik ezeket a magas szintű technikákat uralták, azoknak híre ment és egyre többen szerettek 

volna tanulni tőlük. Így természetes módon alakult ki a tanár-tanítvány viszonya.A háborús 

körülmények között sok kiváló vívó akadt, akik az egyéni harcmodor kialakításával 

iskolateremtőkké váltak. Ebből eredeztethető a nagyszámú kenjutsu2 iskola létrejötte és 

megerősödése. Ekkoriban a tanárok tudása a saját harci tapasztalatukon alapult, a katá3k 

eredete és oktatási módszere erre vezethető vissza. Természetesen abban a korban, amikor 

még háborúk folytak, nem volt elegendő a katák ismerete és gyakorlása, hanem a közvetlen 

érintkezéses harc gyakorlása is szükséges volt. Minden katákat használó iskolának megvoltak 

a saját egyedi formái, gyakorlatai. Ezekkel fejlesztették és edzették magukat és gyakorolták a 

technikákat. A biztonságos gyakorlás érdekében főként fakardokat használtak a fémkardok 

mellett. A kenjutsu egy idő után több iskolára vált szét, melyek közül, mi az iaidōval 

foglalkozunk most. 

Az iaidōmegtanítja a gyakorlót a helyes tartásra mind testi, mind szellemi 

értelemben.Gyakorlatait tekintve főként katákból áll, melyeket a gyakorló végtelenítve 

gyakorol. Minden katának megvan a maga története, az ellenfél képzelt, megvan benne 

határozva az ellenfél helyzete és támadásának formája, melyre a gyakorló reagál, hol 

védéssel, hol támadással. Rendkívüli pontosságot követel, melyhez végtelen türelem kell. 

Tapasztalatból mondom, hogy ezek a legfontosabb tényezők a gyakorlás közben, továbbá az 

éber jelenlét melyre nagy szükség van. Sok gyakorló egy idő után elveszti érdeklődését a 

katák iránt, hiszen az első jó pár évben ugyanazt a 11 vagy 23 katát gyakorolja az illető. De 

ha van éber jelenlét, akkor folyamatosan felfedezi a hibákat a mozdulataiban, és mindent meg 

fog tenni azok kiküszöbölése érdekében. 

  

                                                             
2Kenjutsu: Kard használattal foglalkozó iskola.  
3Kata: A kard kezelésére kidolgozott alapgyakorlat volt. Ma formagyakorlat. 



Az iaido kezdete 

A hagyományok szerint a mai értelemben vett iaidō alapítója 

HayashizakiJinsukeMinamoto no Shigenobu volt, neki tulajdonítják a 

MusōJikidenEishinRyūkezdetleges megalkotását is. Az ő képe látható a 9. képen, mely egy 

hagyományos ábrázolás egy bábu képében. 

1549-ben született Hayashizaki nevű 

faluban, OkushubeliDewa területén, egy 

szamuráj családba.4Miután apját megölték 

egy támadásban, a fiatal Hayashizaki 

megakarta bosszulni apja halálát, elment a 

helyi Shinto szentélybe, amelyet 

HayashizakiJinja5nak hívtak. Itt száz napig 

imádkozott és gyakorolta a technikák 

rajzolását és vágását egyetlen mozdulattal. 6 

Maga a kardrántás és kombinációja 

egy közvetlen utána jövő támadással már az 

ő gondolata előtt is megjelent. A kenjutsu 

iskolák kata gyakorlataiban is ugyanúgy 

felfedezhető ez. Az általa kifejlesztett stílus nagy 

különbsége a kor más kardforgató iskoláihoz képest, hogy a kard útja inkább a szellemi 

nevelésben mutatkozott meg. Többféle néven is megjelent az iskolája, HayashizakiRyū, 

ShinMusōHayashizakiRyū, ShigenobuRyū.7 

A MusōJikidenEishinRyūtörténetében fontos megemlíteni a stílus 7. nagymesterét, 

HasegawaChikaranosukeEishin-t. Ő reformálta meg először gyökerestül Hayashizaki stílusát, 

ugyanis a tachival8 használt iaidōtechnikákat katanára adaptálta, ezáltal lehetővé vált, hogy 

élével az obi9felső széle felé irányulva helyezzük el a kardot. Így egyetlen gyors mozdulattal, 

                                                             
4 ma Murayama Város, YamatagaPrefekturában., Shimabukuro, és mtsai., 2007 
5Jinja: Shintoszetnély megnevezése japánul.  
6Shimabukuro, és mtsai., 2007:3 
7Shewan, 1983 
8 A katanát megelőző hosszú kard a japán történelemben, mely jóval hosszabb és nehezebb volt.  
9Obi: Öv. 

2. kép: 
HayashizakiJinsukeMinamoto no 

Shigenobu bábu ábrázolás 



egy időben lehetett kardot rántani és lesújtani az ellenfélre.10 Ezáltal létrehozta a saját stílusát, 

melyet EishinRyuIaijutsunak nevezett el.  

Maga a MusōJikidenEishinRyūjelentése „Utolérhetetlen Közvetlen-Leszármazás 

Eishin stílus11”Az utolérhetetlen vagy páratlan rész utal a Hayashizaki általi kifejlesztett 

páratlan technikára, a közvetlen leszármazás lehet utalás a leszármazásra (mint az angol 

változatban) vagy többször hallottam, hogy a közvetlen tanár-tanítvány tanításátadásra, az 

isteni sugallattal szemben.  

A tizenegyedik nagymester OguroMotoemonKiyokatsu nem jelölt ki hivatalos utódot, 

így a két tanítványa két külön Dojōban vitte tovább az EishinRyu vonalát: Tanimura Ha és 

Shimomura Ha ágakra vált szét a vérvonal. A Tanimura Ha ághoz tartozik a továbbiakban a 

MusōJikidenEishinRyū, a Shimomura Ha ághoz a MusoShindenRyū. 

IwataNorikazuSensei a saját korában így nyilatkozott a két ág viszonyáról „Abban az 

időben nem volt semmi konfliktus a Tanimura Hat és a Shimomura Hat gyakorlók között. 

Kochiban mindkettőhöz járhatott az ember. A kochii emberek nagyon barátságosak, így azt 

gyakorolhattam, amit csak akartam, így meg tudtam tanulni a Ryū mindkét ágát. A Kochin 

kívüli emberek akkor is és most is másképp mondják ezt, de nincs igazuk.”12 

 

                                                             
10Shimabukuro, és mtsai., 2007: 3 
11Shimabukuro, és mtsai., 2007: 3 
12Norikazu, 2001, 2002 


	Az iaidōkialakulásának folyamata
	Iskolákká alakulás
	Az iaido kezdete


