
Iwata Norikazu mester iaidōja 

Reformálások és huszadik század 

 Az iaidō modernizálása a Musō Jikiden Eishin Ryū 

tizenhetedik nagymesteréhez köthető, Ōe Masamichihez, 

aki a 10. Képen látható. 

A 20. századi iaidō jeles alakja, és Ōe Masamichi 

tanításainak talán legmegbízhatóbb ismerője Iwata 

Norikazu Sensei volt. Szeretném dióhéjban bemutatni az Ő 

életét is, és az iaidō rá gyakorolt hatását. Nagyon 

érdekesnek tartom azt, ahogy az emberek arról beszélnek, 

hogy az életükre milyen hatást gyakorolt ez a 

harcművészet, és ez nem lehet másképp egy neves alak tekintetében sem, hiszen jó példaként 

járt megannyi gyakorló előtt.  

Hunor Sensei így nyilatkozott Iwata 

Senseiről: „hihetetlen nagy hangja volt ennek a 

kis embernek és örökmozgóként kiabált, 

mocorgott, ment oda mindenkihez” 

Iwata Sensei, akit a 11. Kép ábrázol, 1913. 

szeptember 16.-án született Kagawa1 

prefektúrában. A Norikazu nevet 20 éves kora 

környékén adta neki a családja, előtte 

Shoheinek nevezték, mivel nem volt túl 

egészséges Amikor 14 évesen megkezdte a 

középiskolai tanulmányait kendōt is tanulni 

kezdett. A harcművészetek útjára a beteges 

fiatalkora vezette, szeretett volna megerősödni. 

Édesapja judō tanár volt, de őt magát nem tartotta 

                                                           
1 Kagawa: Japán egyik prefektúrája, amely Sikoku szigetének északkeleti részén található. Fővárosa Takamacu 

város 

1. Kép: Ōe Masamichi 

2. Kép: Iwata Norikazu 



elég erősnek ahhoz, így a kendōt javasolta neki. 20 éves korában már megszerezte a 3. danját, 

majd ugyanebben az évben belépett a japán hadseregbe. 2 évre rá katonai rendész lett és a 

következő 10 évben katonai rendészeket oktatott. Mikor Japán elveszítette a csendes-óceáni 

háborút, hadifogoly lett a Szovjetunióban, 1949 decemberében szabadult.  

43 éves kora óta gyakorolja az iaidōt intenzíven. Ekkor még Zen Nippon Kendō 

Renmei Seitei-t oktatott és tanult majd mellette Muso Jikiden Eishin Ryūt. Később csak Muso 

Jikiden Eishin Ryūt oktatott már.  

Tanítványait nehezen tudta volna megszámlálni annyi volt, Japánból 2-300, illetve 

néhány Európából és Kanadából. Japánban mindenfele tanított ahol a tanulók a Roshu Kaihoz 

tartoztak, valamint olyan helyeken ahol a hagyományos iaidō/iaijutsu iránt érdeklődőktek.  

Iaidō tanulmányait igen sokrétűnek nevezném. Először Seiza No Bu iaidō2t tanult 

Kagawa-ban az 1940-es években. Tanulmányait 1957-ben kezdte komolyra fordítani 

Kochiban. Tanulmányait három nagymester határozta meg, akik három hónapig váratták, 

hogy tanítványuk lehessen, Fukui Harumasa3 mester, aki a Muso Jikiden Eishin Ryū 19. 

nagymestere volt, Yamamoto Takuji4 mester (neki magántanítványa volt) és Shimazaki 

Teruyuki5 mester. Öt és fél évig tanult Kochiban, megtanult minden technikát a régi és új 

Kochi iaidō-ból. Kezdetben nagyon szigorúak voltak vele, de sikerült elfogadtatnia velük 

magát, pedig már az elején megpróbálták letéríteni őt az útról. 1972-től 1988-ig tanult Mori 

Shigeki6 mestertől. Mori Sensei még Ōe Masamichi mester közvetlen tanítványa volt. 

Yamamoto Takuji mestertől és Mori Shigeki mestertől menkyo kaident7 kapott. 1976-ban tette 

le a hachidan vizsgát, és a hanshi státuszt 1983-ban szerezte meg.  

Az egyik írásában, meghatározta hogy miként kell a harcművészetet gyakorolni. Ezek 

a mondatok minden gyakorló hasznára válnak, és sok hasonlóságot mutatnak a harcosok 

szellemiségével. 

„Így gyakorold a harcművészetet! 

                                                           
2 Siza No Bu iaid: Muso Jikiden Eishin Ryu első kata sora. 
3 Norikazu, 2001, 2002 
4 Norikazu, 2001, 2002 
5 Norikazu, 2001, 2002 
6 Norikazu, 2001, 2002 
7 A menkyo kaiden egyfajta engedély a mestertől, hogy minden tudását átadta és a tanítványa azt oktathatja. 

Nagyon nagy megtiszteltetés ilyet kapni.  



- Minden technikát életed kockáztatásával kell végrehajtanod. Rá kell vetned 

magadat az ellenfélre. Ennek mindig legyél teljesen tudatában. 

- A technika lényegét kell tanulmányoznod, ha le akarod vágni az ellenfelet, ha úgy 

akarsz fölé kerekedni, hogy ne menekülhessen el. Kitartóan és keményen kell 

edzened, hogy teljes egészében végre tudd hajtani a technikát. 

- Akkor bátran szembenézhetsz az ellenfeleddel, és végül képes leszel rá, hogy 

levágd.”8 

Iwata Senseinek a gyakorlatok pontos megtanulása, gyakorlása és végrehajtása 

mellett, nagyon fontos volt a szellemi háttér. Ugyanakkor úgy gondolta, hogy az iskola9 

gondolkodásmódját nem lehet az iaidōról szóló könyvek tanulmányozásával elsajátítani. 

Ahogy a régi idők bushijai, Ő is a zenhez fordult. Hasznosnak találta a gondolkodásmódról 

szóló írásokat, hogy általuk a gyakorlati technikákat tökéletesítse.  

Sokan bírálták őt, mivel nem japánokat is tanított. Ez azzal magyarázható, hogy a 

japánokban nem látta azt a tüzet és tudás éhséget, amit külföldi tanítványaiban. Nem talált 

olyan japánt aki már ne rendelkezett volna valamilyen előképzettséggel, és így tisztán állt 

volna a tudás elé. Illetve sok tanítványát hűtlennek tartotta, mivel ahogy megkapták tőle a 

menkyo kaident, többet nem mentek hozzá gyakorolni. Menkyo kaident kapott tanítványai 

közül mindössze négy maradt vele később is. Számára a lényeg az volt, hogy tisztafejű, lelkes 

embereket tanítson, akiknek lehet bizalmat adni és nincsenek megfertőzve mindenféle 

szervezethez való hovatartozással. 10Erre tökéletes alany volt Mihalik Hunor Sensei, akinek 

segítségével a Muso Jikiden Eishin Ryū otthonra lelt Magyarországon, nagyon sok gyakorló 

életében. 

  

 

                                                           
8 http://www.szamurajkardvivas.hu/content/gyakorolj%E2%80%A6 
9 Musō Jikiden Eishin-ryū 
10 Mihalik, 2016: Hang 001: 16 perc 40 másodperctől 22 perc 40 másodpercig. 


