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A filmbeli nindzsákról alkotott 
kép (fekete ruha, eltakart arc, hang-
talan mozgás, bérgyilkosság) csak a 
XIX. században alakult ki. A mangák-
ban, animékben általában megjelenő 
ábrázolás (emberfeletti, szinte va-
rázsképességek) talajául pedig nagy-
részt a harcosokat körbelengő és 
taktikailag előnyös homályba takaró 
legendák szolgálnak. Ennek leginkább 
az az oka, hogy a nindzsa harcosok éle-
tét vezérlő ninjutcut (vagy nindzsucu) 
nem fektették le írásban, és a szóban 
továbbadott tudást is rendkívül bi-
zalmasan kezelték, vigyáztak arra, 
hogy semmilyen titkos technika ne 
szivároghasson ki. Mivel nem vezettek 
krónikákat, ezért az összesen három 
darab feljegyzés, amely megemlíti 
őket, olyan földesurak szolgálatában 
álló emberek tollából került ki, akik 
ellen nindzsákat béreltek fel, tehát 
nem feltétlenül pártatlan beszámolók 
(pl. Bansenshukai, Ninpiden, Shoninki, 
amelyeket a 17. században, az Edo-
korban írtak, ezért tulajdonképpen 
visszaemlékezések). 

Érdekes módon a manapság 
olyan elterjedt nindzsa szót is csak 
igen ritkán alkalmazták rájuk.

Ha meg is említették őket, leginkább 
a shinobi/sinobi néven szerepelnek, 
amely a nindzsa szó írására alkalma-
zott kanji eltérő kiejtéséből alakult ki.

    Ezután a folyóhoz hívta fürödni, tud-
ván, hogy ellenfele az ő előtte át-

nyújtott fémkardjával övén fog meg-
jelenni, míg Takeru a hamisítványt 

vitte magával. Fürdés közben alkal-
mat keresett arra, hogy kicserélje 

az igazi kardot a másolat-
tal, így a vizet el-
hagyva újból sa-

ját fegyverét köt-
hette derekára. Ennyi előkészület 
után már csak annyi volt a dolga, 
hogy egy súlyos sértéssel kipro-
vokálja az egyébként is hirtelen

 haragú földesúrból, hogy pár-
bajra hívja ki, hiszen jól tudta,

 hogy ha egyszer kivonják a 
kardjaikat, a másik nem vissza
kozhat, ha nem akarja lemos-
hatatlanul beszenynyezni be-

csületét. Így is történt, ellenfe-
lének pedig esélye sem volt, mi-

kor kényszerűségből fakarddal 
állt ki az éles penge ellen.

NINDZSAK
// Strayer8

Folytatás a következő oldalon!

A titokzatos, az árnyak oldalán ténykedő nindzsák mindig is megmozgat-
ták az emberek fantáziáját, így nem meglepő, hogy napjaink egyik felkapottabb 
animéje (Naruto) az ő világuk körül forog. De megemlíthetjük a Basilisk című 
mangát is, amelynek ugyancsak ezek a legendás harcosok a főszereplői. Talán 
várható is volt, hogy az eddigi szamuráj dömping után a mai kor üzleti szellemé-
hez jobban idomuló nindzsákat is újból (sőt, sokadszorra) felfedezik, hiszen az ő 
jelszavuk megegyezik a mai modern világ jelszavával, a hatékonysággal.

Nem tudni, hogy pontosan 
mikor jelentek meg az első nindzsák, 
de gyakran hivatkoznak egy az I. 
században élt legendás herceg külön-
leges taktikáira, amelyek a nindzsu-
cukhoz hasonlóan a megtévesztésen 
alapultak. Mindenesetre nem árt 
megjegyezni, hogy csupán annyi a 
hasonlóság, hogy a történetekben 
Takeru Yamato általában valamilyen 
furfangos módon öli meg ellenségeit. 
Az egyik változat szerint női ruhába 
öltözött és gésának adta ki magát, 
hogy két ellenséges földesúr kö-
zelébe férkőzzön és végezzen velük. 
A másik történet jóval csavarosabb, 
talán éppen ezért kevésbé hihető is. 
Eszerint Takeru a következőképpen 
csalta tőrbe Takeru Izumu nevű ellen-
felét: fából elkészítette saját kardja 
tökéletes mását (csupán a markolata 
készült fémből). Majd ellátogatott 
Izumuhoz és átnyújtotta neki saját, 
valódi kardját. 

Takeru Yamato festmény és szobor

Történelmi áttekintés

,

Források:

A shógunok titokzatos
élete, Vagabund Kiadó, 
Budapest, 2005, 
„árnyharcosok” című al-
fejezetek

http://hu.wikipedia.org/
wiki/Nindzsucu

http://hu.wikipedia.org/
wiki/Hacumi_Maszaaki

http://hu.wikipedia.org/
wiki/Takamacu_Tosicugu

http://www.ninjagym.
com/resources/martial-
art-weapons-ninja-weap-
ons-list/

Legenda és valóság

http://anipalace.hu
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Az alávaló herceg meséjénél 
hihetőbbnek tűnik az az elmélet, 
miszerint a X. században, egy háború 
veszteseiként Japánba menekülő kí-
nai harcosoktól erednek a nindzsucu 
alapjai. Ha valóban ők fektették le 
az első nindzsa klánok alapjait, akkor 
nem véletlen, hogy az írástudatlan 
tanítványok ismerhették a Háború 
művészetében is leírt harcmódokat, 
stratégiákat. Emellett köztudott, 
hogy a kínaiak fejlett pusztakezes és 
földművelő eszközökből kialakított 
fegyverekre specializált technikákkal 
rendelkeztek. Ráadásul egy korabeli 
menekült számára ideális helyül szol-
gálhattak a később a nindzsák révén 
hírnévre (vagy inkább hírhedtségre) 
szert tevő Iga és Koga tartományok. 
A következő nemzedékek természe-
tesen mindig tovább csiszolták a már 
létező technikákat, amelyek így egyre 
hatékonyabbá váltak.

A klánok valószínűleg a XII. 
században, a Genpei háború (1180-
1185) alatt erősödhettek meg, mikor 
számos menekült fegyverforgató lelt 
menedéket a nindzsák lakhelyéül szol-
gáló tartományokban. Természetesen 
az új tagok új ismeretekkel is gyara-
píthatták a harcosok tudását.

A nindzsák a XVI. században 
érték el befolyásuk csúcspontját. Ek-
kor körülbelül 70 klán létezhetett, sőt 
a Japánban zajló csatákban is mind 
fontosabb szerep jutott nekik. 1535-
ben Manasari Hanso néven született 
a később Hattori Hanzoként hírnevet 
szerző nindzsa, aki a szájhagyomány 
szerint nyolcévesen kezdte meg 
kiképzését, tizenkét évesen képzett 
nindzsa vált belőle, majd mindössze 
tizennyolc évesen elérte a mester-
fokozatot. Ezután visszatért Iga tar-
tományba,

ahol felvette a Hattori Hanzo nevet és 
két másik társával (Vatanabe Hanzo 
és Acumi Gengo) megalapított egy 
új klánt, amely rövidesen az egyik 
leghatalmasabb és legbefolyásosabb 
klánná nőtte ki magát.

ugyanakkor a fegyverként is használ-
ható kerti szerszámokat is mindig a 
kezük ügyében tarthatták.

Ebből a korból származik az
alábbi történet, ami sokat elárul
a Tokugava és Hattori közti vi-
szonyról. Eszerint a 26 éves To-
kugava egy alkalommal éppen 
egy hídon kelt át a nindzsák tár-
saságában, mikor egy hirtelen öt-
lettől vezérelve próbára akarta 
tenni az idős harcost.
Gyorsan derékon ragadta 
Hattorit és a vízbe ugrott 
vele, ahol fogva tartotta, 
          mivel kíváncsi volt, 
            hogy mennyi igaz
a 
nin-
dzsákról 
terjesztett le-
gendákból. Talán 
nem meglepő, hogy
Tokugava levegője 
fogyott el előbb, ő bukott 
fel a felszínre. Ám hiába
várta mindenki, hogy
Hattori is megjelenik, a 
víz felszíne nyugodt 
maradt, még lég-
buborékok sem
árulták el a 
nindzsa 
jelenlé-
tét.

Folytatás a következő oldalon!

Hattori klánja akkor ért hatalma 
csúcspontjára, mikor az 1560-as 
években a később sógunként Japánt 
egyesítő fiatal Tokugava felkérte 
őket, hogy álljanak a szolgálatába. Ez 
olyan merész tett volt Tokugavától, 
hogy a klánokkal folytatott személyes 
megbeszélés alatt maga Hattori vigyá-
zott az ifjú nemes életére. Az egyez-
ség megköttetett, ezután a nindzsák 
Tokugava szolgálatába állították híre-
sen hatékony hírszerzésüket, döntő 
szerepük volt számos csatában, vala-
mint testőri feladatokat is elláttak. A 
személyes testőrség a nindzsákhoz 
méltóan működött: az előtérben 
működő testőrök mellett a nindzsák 
voltak a kastély kertészei, ami 
egyrészt remek álcaként szolgált (a 
legtöbb harcos alacsony származású 
volt, így nem volt ismeretlen előtte a 
kerti munka), 

Hattori Hanzo (1542-1596)

Ninja írásjelek

http://anipalace.hu
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Az idő egyre telt, míg mindenki bizo-
nyossá nem vált afelől, hogy Hanzo 
megfulladt. Ekkor Tokugava tett még 
egy próbát és magához hívta testőrét, 
akinek feje egyszer csak felbukkant, 
majd láthatóan teljesen kipihenve 
csatlakozott a hídon álló urához. 
Tokugava először maga is elhitte, 
hogy a másik valóban egész odáig 
bírta levegővétel nélkül, ám Hanzo 
ennél sokkal egyszerűbb magyaráza-
tot adott.
Mint kiderült, amint látta, hogy ura 
elindul a felszín felé, kihasználta az 
alkalmat és egy közeli szikla mögé 
bújt, ahol kedvére lélegezhetett és 
mindent látott. Így nem csoda, hogy a 
hívó szót is meghallotta. Ugyanakkor 
övéből előhúzta Tokugava rövidkard-
ját is, melyet még a víz alatt emelt el 
tőle, ezzel bizonyítva, hogy egy pilla-
natra sem a nindzsa volt a legyőzött 
fél, hiszen kedve szerint végezhetett 
volna urával.

A klán Hattori halála után 
is Tokugavát szolgálta, 1614-ben 
például még nagyban rajtuk múlt egy 
csata sikere. Hatalma megszilárdítása 
után azonban a sógun már inkább 
csak testőri feladatokkal bízta meg a 
harcosokat. Ráadásul Hattori fia nem 
bizonyult méltónak apja örökségéhez, 
ezért a klán idővel felbomlott és 
kisebb klánokra szakadt.

A nindzsák virágkora ezután 
leáldozott. Még 1579-ben Oda Nobu-
naga eldöntötte, hogy elpusztítja  a 
gyűlölt és megvetendő nindzsákat, 
ezért sereget küldött ellenük. A har-
cosok a bevált taktikákat alkalmazták: 
elvágták az ellenség utánpótlásait, 
felszámolták a stratégiai szempont-
ból fontos helyőrségeket és csak ak-
kor bocsátkoztak nyílt harca, mikor 
biztosra vehették a győzelmet. A 
vereség hírére azonban Nobunaga 
nem adta fel tervét, hanem 50.000 
harcost küldött Iga tartományba. Ek-
kora túlerővel szemben a nindzsáknak 
nem volt esélyük. Akit nem öltek meg, 
az más vidékre menekült.

Most már nagyon nagyvonalak-
ban ismerjük a nindzsák történelmét, 
de még nem sok szó esett a harcmo-
dorukról, technikáikról és minden-
napi életükről. Először is megkérek 
minden Naruto rajongót, hogy egy 
kis időre tegye félre az animéban 
felállított kategóriákat (ninjutcu, 
genjutsu stb). A nindzsucu gyakor-
latilag ugyanaz a nindzsának, mint 
a bushido/busidó a szamurájoknak. 
Az életüket vezérlő elvek, a harcban 
alkalmazott taktikák és technikák 
összességének tekinthetjük. Ám mivel 
a nindzsák egyik lételeme a rejtőzés 
és titkolózás volt, a nindzsucuról is 
kevés információ maradt fent, ezért a 
technikák közül például alig szivárgott 
ki néhány.

Ugyanakkor elmondhatjuk, 
hogy a nindzsucu alapvetően a 
nindzsák társadalmi helyzetének 
egyenes következménye. Talán úgy 
fogalmazhatnánk a legegyszerűbben, 
hogy ha a korabeli társadalomban a 
szamuráj volt a fény, akkor a nindzsa 
volt az árnyék. A nindzsák alapvetően 
a társadalom alacsony rétegeiből te-
vődtek össze. Leginkább kézművesek, 
földművesek, kereskedők alkották a 
klánokat, akikhez roninok, elszegé-
nyedett szamurájok vagy leszármazot-
taik is csatlakoztak tovább színesítve a 
társaságot. Emellett állítólag úgy-
nevezett aktív szamurájok is tagjaik 
voltak, akik a harci tudásukat kívánták 
elmélyíteni (habár első olvasatra ez 
meglehetős ellentmondásnak tűnik).

Mivel a korabeli japán alsóbb 
társadalmi rétegek szabad prédát 
jelentettek a felsőbb kasztok számára, 
a nindzsa klánok valószínűleg véd- és 
dacszövetségként működhettek.

Folytatás a következő oldalon!

Ráadásul később elkövették azt a 
korukban főbenjáró bűnt, hogy nem 
tartoztak semmilyen hűbérúrhoz, ami 
egyrészt azt jelentette, hogy többé-
kevésbé adómentességet élveztek, 
azonban senki nem volt, akinek 
érdekében állt volna megvédeni a 
falvakat. Emellett a korabeli Japánban 
a fegyvertartás szigorúan tilos volt az 
alsóbb kasztok számára. A nindzsák 
viszont a saját javukra fordították a 
szamurájok elvei alapján vezérelt vi-
lágot, aminek volt egy lényeges gyen-
ge pontja: hivatalosan csak azok a tár-
gyak számítottak fegyvernek, amit 
a szigorú szabályok által kötött sza-
murájok annak tartottak.

A fegyverek mellett a tech-
nikákat és a taktikákat illetően sem 
engedhették meg maguknak, hogy 
válogatósak legyenek. Hacsak nem 
volt más kiút, csak akkor bocsát-
koztak nyílt harcba, ha biztosnak 
látszott a győzelem. Addig viszont 
a rájuk jellemző gerillataktikákat 
alkalmazták, elvágták az ellenfél 
utánpótlási vonalait, gondoskodtak 
róla, hogy az ellenséges csapatok 
ne találjanak megfelelő élelmet. Ha 
tehették, inkább a terepviszonyokat 
kihasználva csapdát állítottak, mert 
így kisebb rajtaütésekkel és gyors 
visszavonulásokkal, kisebb veszte-
séggel nagyobb károkat okozhattak 
és megzavarhatták az ellenfeleket. A 
szamurájokkal ellentétben nem keres-
ték a dicsőséget, a legtöbb nindzsa 
neve örök titok maradt, hiszen éppen 
a rejtőzködés, álcázás volt ezen har-
cosok lételeme. 

Tokugawa Ieyasu
(1543-1616)

Oda Nobunaga 
(1543-1582)

Nindzsucu

http://anipalace.hu
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A névtelenségnek az az előnye is 
megvolt, hogy nem kellett törődniük 
a hírnevükkel, becsületükkel és a sza-
murájok számára egyéb oly fontos 
erényekkel. Egy szamuráj számára a 
nindzsák által oly gyakran alkalma-
zott menekülés is halálos szégyen 
lett volna.

A nindzsák legfontosabb 
tevékenységi területe azonban nem 
annyira a harc volt, hanem korabeli 
ellenfeleik leginkább kiterjedt és igen 
jól szervezett hírszerzésüket irigyel-
hették.
Kitűnő kémek voltak. Gyakran ál-
ruhában szivárogtak be az ellenséges 
frontvonal mögé vagy az ellenfél 
közvetlen közelébe, hogy minél több 
információra tegyenek szert.
Egy kereskedőnek, koldusnak, szer-
zetesnek vagy gésának álcázott kém 
könnyen olyan értesülések birtokába 
juthatott, melyek megszerzésére egy 
szamurájnak esélye sem lett volna.
Ugyanakkor fontos megemlíteni, 
hogy a nindzsáknak a kitűnő fegy-
veres és harci képzés mellett a leg-
fontosabb mesterségek alapjait is el 
kellett sajátítaniuk, hiszen egy magát 
fazekasnak vagy ácsnak álcázó kém-
nek illett tisztában lennie az adott 
szakma alapfogásaival.

A fegyverek mellett a 
nindzsáknak volt még egy fontos 
normabontó döntésük, amivel 
lépéselőnybe kerültek a szamurájok-
kal szemben: nőket is befogadtak 
maguk közé és kiképezték őket. A 
korabeli Japánban ez igen forradalmi 
szokásnak számíthatott, főleg a sza-
murájok szemében, akik a nőket vég-
képp nem tekintették veszélyesnek. A 
női nindzsáknak külön nevük is volt, ők 
voltak a kunoichik/kunoicsik.

Fontosságukat bizonyítja, hogy a 16. 
század végén Mochizuki/Mocsizuki 
Motitoki felesége egy egész Japánra 
kiterjedő gyorsreagálású illegális 
kém- és harcoshálózatot tartott fent, 
melynek tagjai kizárólag hadiárvák-
ból nevelt kunoicsik soraiból kerültek 
ki. A női nindzsák ugyanolyan alapos 
pusztakezes és fegyveres kiképzést 
kaptak, mint férfi társaik, a taktikai 
ismereteket is ugyanúgy meg kel-
lett tanulniuk. Emellett azonban a 
nemüknek megfelelő zenei- és ének-
képzésben is részt kellett venniük, 
tudniuk kellett táncolni valamint gon-
dolom, hogy a gésákra jellemző elmés 
társalgásba is bele kellett kóstolniuk, 
mert gyakran kellett gésának vagy 
táncosnőnek álcázva az ellenséges 
oldalra szivárogniuk, ha értesüléseket 
kellett szerezni vagy el kellett tenni 
valakit láb alól.  

Természetesen a földesurak 
mindent elkövettek annak érdeké-
ben, hogy megnehezítsék a nindzsák 
dolgát.

Az esetleges éjjeli látogatók el-
len például elterjedt óvintézkedés 
volt a házak padlásának padlójának 
különleges kialakítása, amelyet 
szándékosan úgy terveztek, hogy 
hangosan nyikorogjon. Erre azért volt 
szükség, mert habár nem ez volt a 
nindzsák leggyakoribb megbízása, de 
előfordulhatott, hogy észrevétlenül 
kellett belopózniuk egy házba. Ilyen-
kor általában a tető megbontásával, 
a padláson keresztül osontak be az éj 
leple alatt. A hangos nyikorgás azon-
ban bizonyára hamar leleplezte a be-
tolakodókat.

A nindzsák és szamurájok 
közti leglátványosabb különbség a 
fegyverhasználatukban rejlik. Talán 
a kardhoz való hozzáállásuk lehet a 
legbeszédesebb. Míg a szamurájok 
vallásos tisztelettel övezték a kardju-
kat, addig a nindzsák pusztán hasznos 
eszköznek tekintették. Természete-
sen a nindzsák is használtak kardokat, 
ám azokat gyakran megkurtították, 
vagy eleve rövidkardot (wakizashi/
vakizasi) használtak. Mindez érthető, 
ha belegondolunk, hogy a fegyvert 
gyakran el kellett rejteniük, ami jóval 
nehezebben kivitelezhető egy hosszú, 
egyenes pengével, mint egy rövid-
karddal vagy tőrrel. A kardhüvely sem 
maradhatott funkció nélkül. Általában 
a hüvely mindig valamivel hosz-
szabb volt a szükségesnél, így titkos 
üzeneteknek vagy akár becsomagolt 
méregnek is maradt hely az alján. Ha 
pedig a kardhüvely alját kilyukasztot-
ták, akkor víz alatti légzőcsőként is 
funkcionálhatott.

Bisento

Egy kunoichi naginataval

Azt is remekül kihasználták, 
hogy a szamurájok hivatalosan csak a 
magában álló kardot ismerték el fegy-
vernek. Kínában pedig már régről is-
mert volt a bisento, amely egy hosszú 
nyélre erősített széles kardpenge 
volt. Ezzel a fegyverrel akár lovas el-
lenfelek ellen is ki lehetett állni, mivel 
egy ügyes fegyverforgató így köny-
nyedén végezhetett előbb a hátas-
sal, majd a lovassal. A bisentónak egy 
speciális, női változatát is kifejlesz-
tették a nindzsák. Ez volt a naginata, 
amely nagyon leegyszerűsítve egy 
100-120 centiméteres botból és az 
arra erősített rövidkardból állt. Az új 
fegyver természetesen testreszabott 
harcmodorral és technikákkal is járt. 
A segítségével egy ügyes kunoicsi-
nek nem kellett számára előnytelen 
közelharcba bonyolódnia (hiszen az 
alapos kiképzés ellenére általában a 
férfiak erősebbek a nőknél), ráadá-
sul a szamurájok számára szokatlan 
volt a fegyverhez illő harcmodor, ami 
elsősorban az ellenfél lábának meg-
sebzésére irányult.

Fegyverek

Naginata

Folytatás a következő oldalon!

http://anipalace.hu


Folytatás a következő oldalon!

A nindzsák az álruhákhoz 
kitűnően illő botokat is halálos ügyes-
séggel forgatták. Két alapvető botfaj-
ta volt a 91 cm hosszú hanbo/hanbo 
és a 122 centiméteres jo/dzso.

Az alantas sarló kivédhetetlen 
fegyverré vált, ha egy lánccal egy 
markolatul szolgáló rövid bothoz 
erősítették (ez volt a kusari-gama). A 
kusari-gama. mestere egy jól irányzott 
lendítéssel beakaszthatta az ellenfél 
kardját a köré tekeredő láncba, majd 
kiránthatta a kezéből. Ha pedig sike-
rült az ellenség teste köré tekerni, 
akkor nemcsak mozgásképtelenné 
tette, hanem a lendülettől becsapódó 
sarló súlyos sebet is ejthetett a har-
coson.

Azt is kihasználták, hogy a sza-
murájok a halászszigonyra emlékez-
tető halásztőrt, a sait sem ismerték 
el hivatalos fegyvernek. Ezt a tőrt 
párban forgatták. Jellemzően tompa 
élük volt, ám hosszú és hangsúlyos 
kézvédővel rendelkeztek, amelynek 
segítségével kivédhető volt egy kard-
támadás, sőt bele lehetett akasztani 
az ellenséges pengét, míg a másik kéz-
ben tartott tőrrel támadni lehetett.

A dobótőrök, shurikenek (surik-
en), dobótüskék gyakran megjelennek 
a nindzsák filmbeli ábrázolásaiban, ám 
nyílt harcban ezeket az eszközöket 
leginkább figyelemelterelésre, az el-
lenség megzavarására használták

Egy szakértő kéz által erősen eldobott 
tőr vagy tüske elég erős volt akár egy 
páncél átszakításához is, ám nem tu-
dott halálos mélységű sebet ejteni az 
áldozaton. Ezért a nindzsák gyakran 
méregbe mártott fegyvereket 
használtak, amelyek idővel akár ha-
lált is okozhattak, de mindenképpen 
akadályozták az ellenséget a harcban.

Emellett a jól ismert kötéllét-
rák, kampós kötelek, mászókarmok 
sem hiányozhattak a nindzsák 
felszereléséből. A mászókarmok 
egyébként közelharcban is hasznos-
nak bizonyultak: támadásokat lehe-
tett velük blokkolni, valamint csúnya 
sérüléseket okozhattak annak, akit 
egy ilyen kiegészítővel felszerelt 
nindzsa nyitott tenyérrel megütött. 
Sőt, a szemfüles harcosok a talpukra 
is kifejlesztettek egy mászókarom 
típust, ami falmászáskor bizonyult 
hasznosnak.

A fent ismertetett naginata 
mellett kifejezetten kunoichi fegy-
vereknek számított a hajtű és a 
nekoto, ami gyakorlatilag az ujjakra 
húzható fémkörmöket jelent.

Ráadásul az álruhájukból adódóan a nők még a férfiaknál is 
gyakrabban vetettek be mérget a sikeres akció érdekében. 

A mérgek mellett megemlíteném még a füstbombákat és 
villanóporokat, amikkel remekül össze lehetett zavarni az ellen-
séget, a babonásabb ellenfelek pedig bizonyára alaposan meg-
rémültek, mikor először szembesültek ezekkel a találmányok-
kal. A nindzsák valószínűleg gyakran ástak titkos alagutakat, 
amiken keresztül hirtelen megjelenhettek vagy váratlanul he-
lyet változtathattak a hiszékeny ellenség legnagyobb rémüle-
tére.

Hanbo Jo/Dzso

Kusari-gama

Kaginawa - Kampós kötél

Dobótövisek

Shurikenek
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Végezetül bemutatnék egy kü-
lönleges szerkezetet, amelynek segít-
ségével a nindzsák képesek voltak a 
vízen járni. Ennek alapján alakult ki az 
a legenda, hogy különleges varázslat-
tal például a természet elemeit is az 
irányításuk alá tudták vonni. A mizu-
gumo gyakorlatilag egy lyukas közepű 
széles fakarika, aminek közepére 
bőrszíjakkal egy kisebb bambuszkere-
tet erősítettek (ez tartotta a lábat), 
amelybe bőrt feszítettek. A szerkezet 
bambuszból és bőrből készült. Ha 
működött, akkor a nindzsáknak bizo-
nyára fáradságos munkával és kitartó 
gyakorlással kellett elsajátítaniuk a 
vízen járást, azonban ha sikerült, ak-
kor szárazon átkelhettek nagyobb 
vízfelületen is, ami nemcsak meg-
tévesztéskor és az ellenség félreveze-
tésében lehetett hasznos, de így a 
fegyverzetük és az öltözékük is száraz 
maradt.

Azt hiszem, még ebből a rövid 
felsorolásból is kitűnik, milyen ta-
lálékonyan hasznosították ezek

a harcosok a környezetükben megta-
lálható eszközöket. Ha valaki szeretné 
magát jobban beleásni a témába, 
ajánlom, hogy látogasson el a források 
alatt feltüntetett oldalakra, amelyek 
némelyike valóban kimerítő felsoro-
lást ad a fegyverekről.

nem elégítik ki és túl könnyen elsa-
játíthatók, 26 évesen a nindzsucu felé 
fordult. Először Ueno Takasitól tanult, 
majd egy élő legenda tanította: Taka-
macu Tosicugu.

A fentiek után nem meglepő, 
hogy napjainkban is léteznek nyil-
vános nindzsaiskolák, ami ugyancsak 
azt bizonyítja, hogy nem sikerült „kiir-
tani” őket. A forrásokban három jelen-
kori mester nevét említik leggyakrab-
ban, de mindannyiukat összeköti egy 
legendás mester, akiről lent olvashat-
tok bővebben:

1. Budzsinkan - Hacumi Maszaaki
Maszaaki gyerekkora óta külön-

féle küzdősportokat és harcművé-
szeteket tanult (kendzsucu, aikidó, 
dzsúdó, karate, boksz), ám miután úgy 
érezte, hogy ezek a sportok

Tosicuguról (1887-1972) min-
denképpen szót kell ejtenünk, mivel 
valóban legendás alak volt.
A beteges gyerek nagyapja unszo-
lására 9 évesen kezdett többek között 
nindzsucuval foglalkozni. 12 éves 
korára a dodzsó felnőtt tagjai elnevez-
ték Kotengunak (kicsi démon), mivel 
senki nem volt képes legyőzni. 13 
évesen elérte a mester szintet. 
Olyan nagyszerű harcossá vált, aki 
egész életében nem talált legyőzőre. 
Egy idő után már nem is fogadott el 
kihívást, ám 1915-ben mégis kivételt 
tett egy Chosiryu/Csosziriu nevű kínai 
shaolin mesterrel. Igaz, az ő kihívását 
is csupán harmadik próbálkozásra fo-
gadta el. A harcművészetek világában 
jártas emberek nagy érdeklődéssel 
várták a párviadalt, már csak azért 
is, mert a kínai mester 190 centimé-
teres magassága és 120 kilója mellett 
Tosicugu eltörpülhetett a maga 75 
kilójával.

Ekkor azonban egy álom kínálta tálcán 
a megoldást. A japán mester azt ál-
modta, hogy pillangóként egy hatal-
mas vörös démon gyilkos csapásai elől 
menekül. Addig-addig tért ki könnyed 
szárnycsapásokkal a nehéz csapások 
elől, míg végül a démon kimerültsé-
gében összeesett. A megálmodott 
taktikát követve a valós összecsapás 
alatt egyszer sem támadt, csupán 
kitért a lendületes ütések elől. Két 
óra elteltével a bíráskodásra felkért 
nagyúr leintette a harcot és Tosicu-
gut kiáltotta ki győztesnek, mivel 
ekkorra Csosziriu az ereje végére ért, 
amit egyre erőteljesebb zihálása is 
tanúsított. Esélye sem lett volna egy 
komolyabb támadás ellen.

Hacumi Maszaaki 1957-ben 
jelentkezett a dodzsójába, amelynek 
vezetését később a tehetséges tanít-
ványra bízta, habár 80 éves koráig 
Tosicugu is aktívan edzett. Az öreg 
mester tiszteletére a Budzsinkan/Bu-
jinkan nevet adták az iskolának, 
amelynek jelentése: “Ahol az isteni 
harcos gyakorol”.

2. Genbukan - Tanemura Sótó 
(Tanemura Cunehisza)

Tanemura Hacumi tanítványa 
volt, ám egy nézeteltérés után el-
hagyta a budzsinkan dodzsót és új 
iskolát alapított 1984-ben. Körülbelül 
30 országban van jelen ez az iskola.

3. Dzsinenkan – Manaka Unszui 
(Manaka Fumio)

Manaka ugyancsak Hacumi 
tanítványa volt és ő is elhagyta a mes-
tert. 1996-ban alapította iskoláját.

Természetesen rengeteg egyéb nindzsucut is oktató iskola 
alakult és valószínűleg alakulni is fog a jövőben, amelyek folyama-
tosan rivalizálnak egymással és egymás létjogosultságát firtatják. 
Azt azonban ne feledjük, hogy ezek a nyilvános iskolák már nem 
azonosíthatók teljes mértékben a XVI. századbeli nindzsa klánokkal, 
legalábbis annak alapján, amit a külvilág felé mutatnak.

Mizugumo
Takamacu Tosicugu

(1889-1972)

A nindzsák napjainkban
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