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C síkszeredában a kilencve-
nes évek végén kezdett aiki-
dóedzéseket tartani a Nyír-

egyházáról érkezett Szilvási György, 
az alapokat tőle tanulta meg Túros 
Endre és Orbán László Attila.

„Endre taekwondózott, én kara-
téztam, amikor felfi gyeltem egy hir-
detésre, hogy aikidóoktatás indul. 
Elmentem egy edzésre, majd Endré-
nek is tartottam egy bemutatót, és 
az elég volt ahhoz, hogy ő is eljöjjön. 
Szilvási keze alatt két évet gyakorol-
tunk, majd Endrével úgy gondoltuk, 
hogy más irányba szeretnénk halad-
ni, és létrehoztunk egy külön klubot. 
Ennek már húsz éve, és mi azóta 
közösen vezetjük az edzéseket. Ez 
azt jelenti, hogy egy hétig Endre az 
oktató és én a tanítvány, a következő 
héten pedig én vagyok az oktató és 
Endre áll a tanítványok közé” – ma-
gyarázza Orbán László Attila.

Az aikidónak több gyakorlási formá-
ja van – jegyzik meg –, ők a marokkói 
származású, Franciaországban élő Jaff  
Rajit tartják mesterüknek, az általa ala-
pított Ecole de Budo Raji iskola követői.

Nemcsak sport, 
hanem életforma

Endre és Attila határozottan állítja, 
az aikidó lényege a rendszeres, folya-
matos gyakorlás, az aikidó számukra 
nemcsak sport, hanem ma már egy 
életforma. „Hiszem és látom a meste-
reinken is, akik a példaképeink, hogy 
az aikidót egy életen át lehet gyakorol-
ni. Itt nincsenek versenyek, ezért van, 
aki üresnek találja. Időnként bemuta-
tókat, illetve belső vizsgákat tartunk, 
amelyekre fel kell készülni, talán ezek 
lehetnek a versenyekkel egyenértékű 
megmérettetések. Az aikidó a gyakor-
lásról szól, és én ezt személy szerint 

élvezem. El lehet benne mélyülni, ha 
nem akarod, nem vezet sehová, de ha 
akarod, akár életforma is lehet belőle” 
– teszi hozzá Endre. Hogy az aikidó-
nak köszönhető-e vagy sem, nem tud-
ja, de egy biztos: számára ma már nem 
az a fontos, hogy hány éves, hanem az, 

hogy fi ttnek érzi magát. Dinamikus, 
ritmusos életet él, és ezt már az aikidó 
adta. Határozottan állítja, hogy aki 
folyamatosan, rendszeresen gyakorol, 
annak fi zikailag jobb az életminősége 
– az aikidó erről is szól.

Nincs nyertes és vesztes

„Az emberek kilencven százaléka 
azért választ egy küzdősportot, mert 

meg szeretne tanulni küzdeni. En-
gem ma már nem érdekel, hogy egy 
adott küzdelemből nyertesként vagy 
vesztesként jövök ki. Ez egy idő után 
teljesen lényegtelenné válik, bele 
lehet feledkezni a gyakorlásba. Az 
a másfél óra, amikor közösen gya-

korlunk, arról is szól, hogy kicsit 
letesszük a terheinket, elfeledjük a 
mindennapok nehézségeit. Az én éle-
temben pihentető szerepe is van az 
aikidónak. Amikor lemegyek edzésre 
és Endre felkap s földhöz csap, akkor 
csak a gyakorlatra gondolok és min-
den más megszűnik” – válaszolja At-
tila arra a kérdésre, hogy mit hozott 
az életébe az aikidó. Persze mindket-
ten sietnek leszögezni, az edzések 
sérülésmentesek, ezeken senki sem 
kerül életveszélyes helyzetbe.

A minőségi munka a lényeges

A két csíkszeredai aikidóoktató az 
évek során 600–700 emberrel fog-
lalkozott már, az 5–6 éves korosz-
tálytól kezdve egészen a szépkorúa-
kig. Mint mesélik, tanítványaikkal 
szívesen vesznek részt bemutató-
kon, ám ezekre nem igazán szok-
tak készülni, a spontaneitásnak 

köszönhetően pedig bemutatóik 
egy különleges gyakorlási formává 
válnak.

Hogy mit kaphat ma egy tiné-
dzser az aikidótól? Sok mindent. 
Talán az egyik legfontosabb ezek 
közül a fegyelem. „Az egyik szenzá-
ciós dolog nálunk a teremben, hogy 
nagy a fegyelem. Ha bejön valaki, 
nem kell fegyelmezni, gyorsan át-
veszi az alaphangulatot. És ez egy 
olyan környezet, ahol lehet dolgoz-
ni, fejlődni” – magyarázza Endre. 
De ma – teszi hozzá Attila –, amikor 
ebben a felgyorsult világban bármi-

lyen aktivitásra szinte azonnal jön 
a pozitív visszajelzés, hiányzik a 
gyermekek életéből az, hogy felfe-
dezzék, bizonyos dolgokért meg kell 
dolgozni. Ennek felismerése sokat 
segít az életben, hiszen a folyama-
tos, kitartó munka elkerülhetet-
len. A sport, így az aikidó is kitartó 
munkára, rendszerességre nevel. 
Itt jegyzi meg Attila, hogy amikor a 
nyolcvanas években dzsúdózni kez-
dett, a három dzsúdócsapatban csu-
pán két túlsúlyos gyermek volt, ez-
zel ellentétben ma már nagyon sok 
a súlyproblémával küszködő fi atal. 
Az aikidó pedig nagyon jó módszer 
a túlsúly leküzdésére, de megtanít a 
helyes testtartásra is.

„Mi hosszú időn keresztül kitartó-
an, rendszeresen és szenvedélyesen 
csináljuk, nem hagytuk abba. A fel-
gyűlt évek tapasztalatának köszön-
hetően tudunk úgy tanítani, hogy 
nem ismételjünk önmagunkat. Mára 
már kialakult egy olyan klub, ahol 
nem az edzés mennyiségén, intenzi-
tásán, hanem magán a munkán és 
annak minőségén van a hangsúly” – 
hangsúlyozza Attila.

Ünneplés kiadvánnyal, 
találkozással

A csíkszeredai Musubi Dojo aiki-
dóklubban heti három alkalommal 
tartanak edzést. A bemelegítést az 
edzés túlnyomó részében a part-
nerrel való közös munka követi. Az 
edzésen pedig van puszta kezes gya-
korlat, de használnak eszközöket is, 
ilyen a fakard, a bot és a fakés. Kezdő 
sportöltözetnek egy hosszú nadrág 
és rövid ujjú póló is megteszi, melye-
ket a későbbiekben kimonóra lehet 
cserélni. A haladó aikidósoknak fe-

kete, nadrágszoknyaszerű öltözetük 
van, ez a hakama, ezt eredetileg a 
szamuráj harcosok viselték. Oktatói 
fokozatnál pedig a fehér öv már feke-
tére váltható.

Hogy miként ünneplik december 
8-án a huszadik születésnapot? Er-
re az alkalomra egy kiadvány látott 
napvilágot, de természetesen lesz kö-
zös gyakorlás is.

„Az aikidónak hat alapelve van, 
mindegyiknek megvan a techniká-
ja. Mindegyik alapelv illusztrálá-
sára készült egy rajz, és a rajzhoz 
társul egy-egy csapatfotó. Ezek ke-
rültek be a kiadványba. A rajzokat 
Túros Dorottya készítette, a fotókat 
pedig Lungu Arnold. A vasárnapi 
ünnepségen jelen lesz tanárunk, 
Nagy Sándor, a székelyudvarhelyi 
Chushinkan Aikido Klub elnöke, 
a romániai Ecole de Budo Raji ai-
kidóiskola vezetője. Szeretnénk az 
említett hat alapelvet az ő néző-
pontjából megnézni, ez egy 5–6 órás 
edzést jelent. Ez a találkozás lesz 
egyben az évzáró is, és mindazok 
számára nyitott, akik valaha is aiki-
dóztak” – mondja Túros Endre.

Aikidó: gyakorlás egy életen át
Húszéves a csíkszeredai Musubi Dojo aikidóklub

• Kitartás, rendszeresség és szenvedély – talán ez lehet a titka annak, 
hogy napokon belül immár huszadik születésnapját ünnepli a csíkszere-
dai Musubi Dojo, azaz a város első aikidóklubja. A szamurájoktól eredő 
harcművészetről, az elmúlt húsz évről Túros Endre és Orbán László Attila 
oktatókkal beszélgettem.
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Orbán László-Attila és Túros Endre 
aikidooktatók (balról jobbra)




