A fekete öv, és viselői
A mai napig a fülemben cseng az első fekete öves vizsgámon elhangzott mondat.
A fekete öv nem azt jelenti, hogy befejezted a karate tanulást, hanem épp ellenkezőleg, az első dan
megszerzésével kezdted el igazán.
Így a fekete öv nem azt jelenti, hogy mindent tud, aki megszerezte.
Csupán annyit jelent, hogy jobban tudja tanulni, kezdi látni a karate mélységeit, értelmét.
Azt gondolnánk, hogy aki megszerezte a fekete övet, arra hatással volt a karate, jobb emberré vált
eme harcművészet értékrendjének, filozófiájának, mögöttes tartalmának hatására. Ez jó esetben így
is van, de sajnos akad kivétel, aki hiába lett fekete öves, nem értette meg a mondanivalóját.
Nem, a fekete öv nem azt jelenti, hogy viselője a csúcsra jutott, és sajnos néhány esetben az ember
változását sem garantálja. Tudás szintet jelöl, ahogy a többi színes öv is. De nem azt, hogy az illető
mindent tud. A fekete övesek is különböző tudással rendelkeznek, a danok számától eltekintve is.
Ahogy Funakoshi nem a fizikai tulajdonságokban , képességek fejlődésében határozta meg a karate
célját, szerintem azért, mert a fizikai tudáson túl a karate mélyebb értelmét az Általa felsoroltak
minél tökéletesebbé tétele jelenti.
Így sokan hordanak fekete övet, mely kiválóan alkalmas arra, hogy viselője karate nadrágját
megtartsa, ugyanakkor sok esetben az öv jelentősége, mögöttes tartalma, értelme elveszik
viselőjének személyisége tekintetében. Az már egy más kérdés, hogy ezen emberek nem gondolják
át, vajon méltóak-e fokozatuk viselésére, mivel nem értették meg a karate lényegét.
Szerintem a karate lényege ott kezdődik, hogy aki elkezdte, találja meg benne a maga számára a
fontosat, e harcművészet szépségét. Ha ez megvan, már elindult a karate útján, függetlenül, milyen
övet kötött fel.
Természetesen a karatéka karatéval való kapcsolata jó esetben folyamatosan változik, más-más
szépségét látja meg, ahogy változik a személyisége, és egyre mélyebb tartalmát látja meg e
harcművészetnek.
Fontos, hogy aki fekete öves, nem biztos, hogy alkalmas edzőnek, vizsgáztatónak, bírónak, mert
személyisége és az ő elfogadása ezáltal még nem teszi alkalmassá rá. (Még akkor sem, ha
esetlegesen megszerezte a képesítést hozzá.)
Főként azért nem, mert az átadandó tudást csak olyan ember tudja átadni, aki maga is igyekszik a
tudás mélyebb mondanivalóját megérteni, az alapelveket tökéletesíteni önmagán is.
Tehát, szerintem a karate arról szól, fekete övtől főként, hogy a karatéka nem tökéletes, de
kötelessége (lenne) törekedni rá, személyiségét a karate alapelveinek megfelelően fejleszteni,
csiszolni, övének viselésére méltóvá válni. Addig az öv, legyen az színes, vagy épp fekete, csupán
arra szolgál, hogy a nadrág le ne essen....
Oss!
Heian Bushi

