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Antik, távol-keleti mozgáskultúra 
új típusú, nyugati médianyilvános-
ságai

Út az új nyilvánosságba
Dolgozatunkban azt fogjuk vizsgálni néhány szigni  káns példa fényében, 

miképpen ismerte meg Nyugat a távol-keleti mozgásművészeteket, és milyen pa-
radigmák fényében értelmezte azokat. Kitérünk arra is, hogy miképpen változott 
a tajcsi láthatósága, miképpen alakultak értelmezési keretei a számára új típusú, 
nyugati rendszerű médianyilvánosságban, és miképpen épült be a nyugati mé-
diarendszerek segítségével a közbeszéd referenciáiba, és miképpen fordítódott le 
a nyugati nyilvános kommunikációkban a tajcsi hagyományosan zárt, mester–
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tanítvány-viszonyra épülő működési és használati vonatkozásainak sokasága egy 
sajátosan egzotikus világgá, amelyhez sok – nem egyszer sajnos teljesen félreértel-
mező – nyugati médiatermék is hozzájárult.

Ahhoz, hogy felvezessük a tajcsi új, nyugati nyilvánosságának értelmezését, 
dolgozatunk felvezetésében megpróbáljuk összefoglalni a hagyományos analiti-
kai és pragmatikai megközelítéseket, amelyeket majd a későbbiekben új „köntös-
ben”, népszerű nyugati médiatermékekben találunk újra meg, sajátos motívum-
struktúrákban, és, sajnos, legtöbbször az Edward Said által oly találóan de  niált 
kolonizáló orientalizmus terminológiájával értelmezve –  gyelemreméltóan ritka 
esetekben lépve csak ki a Said által ajánlott, ún. „posztkolonialista” megközelí-
tést,1 amely elsősorban nem a Nyugat kulturális projekcióinak referenciáit keresi 
vissza a tajcsi motívumaiban, hanem önmagaként engedi érvényesülni, megnyil-
vánulni ezt a különleges mozgásformát.

Írásunk tehát amolyan ajánlásként is működik a nyugati médiák számára, 
amelyek a keleti kulturális elemeket nem önmagukként, hanem legtöbbször izo-
lált, egzotikus itemekként szemlélik. Összefoglalónk kritikai észrevételeiben és a 
pozitív példák ismertetésében egy olyan értelmezési pattern kereteit igyekszik le-
fektetni, amely által a tajcsi önmagaként mutatkozhat meg a nyugati nyilvánosság 
számára is, és a médiák „nagyközönségéhez” sem összefüggéstelen félinformációk 
halmaza jut el, látványos, akrobatikus mozdulatok felfoghatatlanul összetett özö-
nében, hanem egy olyan referenciális értelmező kerettel kiegészített multimédiás 
tartalom, mely immár nem csak szórakozásra, netalántán szörnyülködésre „hasz-
nálható”, hanem komolyan felvállalja a tajcsi főleg orális hagyományát, és annak 
strukturálását úgy végzi el, hogy közben a mozgáskultúra lényegét nem födi el 
saját referenciáival – amelyek, sajnos, a legtöbb esetben 19. századi romantikus 
egzotizmus hatékony retorikájával „zavarták” hosszú ideig, és zavarják néhány 
sajnálatos esetben ma is a keleti mozgáskultúrák helyes nyugati értelmezéseit.

A kezdetek – a tajcsi rövid története, a mester–tanítvány-viszony műkö-
désének mitikus gyökerei

A keleti harcművészetek eredete a legendákig nyúlik vissza. A kínai harcmű-
vészetek fejlődésében Bódhidharma neve mellett a pihekezű, halhatatlan Chang 
San-feng2 neve széles körben ismert a tajcsi vonatkozásában. A kínai harcművé-
szetek felosztása általában két nagy rendszerre történik, amely a külső3 és belső4 
stílusokat foglalja magába. Bódhidharma a kínai harcművészetek külső rendsze-
reivel,5 míg Chang San-feng a belső rendszerekkel hozható összefüggésbe. A dön-
tően külső stílusokban először a test fejlesztésére esik nagyobb hangsúly, a belső 
stílusok a belső energia működéseit helyezik előtérbe. A külső iskoláknál szemlé-
letesebben hangsúlyozódnak az önvédelmi és harci alkalmazások, ezzel szemben 
a belső iskolák a meditációra helyezik a hangsúlyt. 

A legenda szerint a pihekezű halhatatlan a Wudang hegységbéli Fehér Fel-
hők taoista kolostorban élt. A természet ihlette a különleges mozgásforma megal-
kotására, ami Wudang-stílusokban fejeződött ki, ami a taoista úgynevezett belső 
stílusok kiindulópontját képezi, és a későbbiekben a tajcsi néven válik elterjedtté.6 
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A keleti harcművészetek lényege a test és a szellem harmóniájának a megvalósu-
lása. Havasi András tajcsimester ezek mellett még az érzelmet is megemlíti, amely 
a test- és a szellemhez társított benyomásokat, impulzusokat jelenti.7 Noha a tajcsi 
mozgásművészetének a létrejöttét a Szung-dinasztia idejére teszik, a tajcsiban 
megjelenő elvek a többezer éves kínai klasszikusra, a Változások könyvére8 vezet-
hetőek vissza, a yin és a yang  lozó  ájához köthetőek.9

A kínai kultúra szerves részét képezik a harcművészetek, akár a külső, akár 
a belső stílusok vonatkozásait vizsgáljuk. A harcművészetek gyakorlása az önmű-
velés magas szintjét jelenti. Fontos jellemzője a harcművészeti gyakorlásnak, hogy 
kiterjed mind a testre, mind pedig a szellemre. Ezt a kínai szemléletmód szerint a 
wen és a wu fogalompárossal szokták kifejezni. A wen a kultúrát jelöli, a wu pedig 
a harcművészeteket. Yang mester felhívja a  gyelmet az idők során felhalmozódó 
hatalmas tapasztalatra,10 amely a harcművészetek esetében az adott harcművé-
szet értékét meghatározza. Ez az érték a kínai harcművészetek esetében külö-
nösen magas szintet képvisel. Azonban a harcművészeteknek több szempontból 
is történhet a megközelítésük. A továbbiakban egy olyan kínai harcművészet 
értelmezési vonatkozásait szeretném számba venni, amely összetettségének kö-
szönhetően nagyon sok oldalról megközelíthető. Ez a harcművészet a távol-keleti 
harcművészetek közül nagy népszerűséggel és nagy elterjedtséggel rendelkezik, 
és elsősorban nem a harci alkalmazásairól vált híressé a nyugati világban. A tajcsi 
mozgásművészete a harmonikus lassú mozgásról, a jellegzetes kéz- és lábmozdu-
latokról, pozitív egészségügyi hatásairól11 közismert. Tulajdonképpen a taoizmus 
 lozó  ájának a gyakorlati jelentőségeit világítja meg.

A tajcsi mozgásművészetének a yin–yang elvében is kifejeződő harmónia irá-
nyultsága, a lassú mozdulatsorok kedvezően hatnak a meditáció elősegítésének 
irányába. A mozgásgyakorlatok a test fejlődését, a meditáció művelése a spiri-
tuális fejlődést segíti elő. A tajcsi meditáció szerinti értelmezésében a taoizmus 
 lozó  ája kerül előtérbe, valamint azok a részei, amelyek az összhangot12 fejezik 

ki. A meditáció elválaszthatatlan tajcsi mozgáskultúrájától, a gyakorlás szerves 
egységét képezi. A meditáció a tajcsi művészetében a harmónia megvalósulását 
szolgálja, a test és a szellem egységének a megvalósulását,13 továbbá a természet 
harmóniájának a megélését is. A mozgásokgyakorlatok célja a test erősítése mel-
lett a harmónia megteremtése. A harmónia megtalálása kulcsfontosságú a tajcsi 
gyakorlásában. A környezettel harmóniába kerülve lehet megvalósítani a wuwei14 
elvét, ami az erőfeszítés nélküli cselekvés kifejezője. A környezettel, a természettel 
összhangban történő cselekvés nem igényel erőfeszítést. A tajcsi művészetének 
meditáció által megvalósuló harmóniája egyidőben a wuwei harmóniáját is je-
lenti. A tao és a wuwei fogalmai szorosan összekapcsolódnak. A tao megisme-
résében benne van a wuwei megismerése. A harmonikus élet követése a wuwei 
révén történik. A tao harmóniája nemcsak külső harmóniát jelent, hanem belső 
harmóniát is. Véleményem szerint ez a harmónia megjelenik a tajcsi gyakorlásá-
nak megközelítéseiben, függetlenül attól, hogy az egészségmegőrzés, a sport vagy 
meditáció a mozgásban irányából történjen ennek a kínai mozgáskultúrának a 
megközelítése. 
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Keleti gyakorlás és nyugati diskurzus – a tajcsi a Nyugat analitikus atti-
tűdjének fényében

Akárcsak a sport szerinti gyakorlásban, a meditáció szerinti gyakorlásban 
is felismerhető a tökéletességre való törekvés. Továbbá tartalmazza azokat az 
összetevőket, amelyek az élet  lozó  ai gyakorlások vonatkozásaiban visszatük-
röződnek, mint az elmélyülés, a folyóvízhez hasonló áramlás megtalálása, a har-
mónia megvalósítása. Továbbá a meditáció a mozgásban megvalósulása, amel-
lett, hogy segít a mindennapi stressz15 levezetésében,16 hozzájárul az önkontroll 
fejlődéséhez, az önfegyelemhez, pozitívan befolyásolja a tudatos jelenlét állapo-
tát, tulajdonképpen olyan erények fejlesztését szolgálja, amelyek a harcművésze-
ti élet  lozó  ának is fontos részét képezik. Ezért is nehéz a tajcsi gyakorlásának 
értelmezéseit különválasztani egymástól. A daoista  lozó  a elvei szerint a bölcs 
ember útja akkor válik teljessé, ha tiszteletben tartja a harmóniát, az erényeket. 
A meditáció szorosan kötődik a lelki gyakorlathoz, melynek célja az élet minősé-
gének a javítása.

A harcművészeti megközelítés az élet  lozó  ában fejeződik ki a legjobban. 
Az élet  lozó  ai vonatkozások a tökéletesség irányába történő törekvéssel azono-
síthatóak. Kínai megfogalmazásban ez a tao fogalmával írható le. A nyugati világ-
ban a tao fogalma Lao-ce  lozó  ai megfogalmazása révén vált ismertté. Az út és 
az erény könyve tömören közvetíti a taoizmus alapeszméit. A tao megközelítése 
több irányból megvalósulhat, általában az út, az ösvény, az áramlás fogalmaival 
rokonítják. Ugyanakkor kifejezi a valamivé válást, a létezés, a létrejövés folya-
matát is. Az élet  lozó  ai gyakorlás egyik központi része az erények gyakorlása. 
Lao-ce  lozó  ai értelmezései mentén megállapíthatjuk, hogy a tao az erény révén 
értelmezhető. A harcművészeti gyakorlás az erények gyakorlása révén teszi le-
hetővé a tao megtalálását. A tao keresése révén tökéletességre való törekvést jól 
szemlélteti a tao abszolút fogalma, amely az örök tao fogalmában jelenik meg Az 
út és az erény könyvében.17 Ez a törekvés megjelenik mind testi, mind pedig szel-
lemi vonatkozásban, a tajcsi különböző stílusainak gyakorlása révén és a keleti 
mozgáskultúra élet  lozó  ai szemléletének alkalmazása révén egyaránt. A nem-
cselekvés és a név nélküliség fontos meghatározói Lao-ce gondolatrendszerének. 
A dolgokhoz való ragaszkodás értelmét az örökké tartó dolgokban ismeri fel a 
taoizmus  lozó  ája. A hosszú élet elérése, a bölcsesség megtalálása, valamint a 
halhatatlansághoz való eljutás Lao-ce művének fontos részeit képezik.

 A harcművészetek szelleméhez való közeledés a harcművészeti hagyomá-
nyok megismerésével valósul meg. A tajcsi mozgáskultúrájának követési moti-
vációi között véleményem szerint ez az egyik legjobb belső ösztönző. A harcmű-
vészeti hagyomány szelleméhez való közeledés további szemléletes kifejeződése, 
amikor a tanítvány már nem utánozza a mesterét, hanem saját stílussal rendel-
kezik. A tajcsi nagy népszerűségének fontos tényezője, hogy nem igényel nagy 
 zikai erőnlétet, a lassú, harmonikus mozdulatokat bárki könnyedén elvégezheti. 

Emellett magába foglalja mind a meditáció, mind pedig a kikapcsolódás, a játék 
és sportszerű testmozgás lehetőségeit. A testmozgás szempontjából a sportolás fo-
galmaival képez közeli kapcsolatot, a szellemi felfrissülés pedig a meditáció vilá-
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gát hozza közelebb a gyakorlóhoz. A gyakorlásban történő hosszú idejű elmélyü-
lés pedig az élet  lozó  ai jellegű értelemzési jellegzetességeket körvonalazza, ami 
a tao útja mentén a keleti harcművészetek világának irányába nyitja meg a kaput. 

Új utak, új minták a harmonikus élethez Nyugat számára

A kínai harcművészetek gyakorlás nem egyszerűen csak egy mozgáskultú-
rát, hanem egy kulturális szemléletmódot, egy jellegzetes életvitelt is feltételez, 
amelyben kiemelt helyen szerepelnek a közösségi és egyéni értékek, az erény, a 
tisztelet. Ezek voltak a „hívószavai” annak a népszerűségi hullámnak, amely az 
1980-as, 1990-es években söpört végig Nyugaton, főleg a Nyugatról Keletre uta-
zók beszámolóira hagyatkozva, részben pedig a Keletről Nyugatra hozott kultu-
rális különlegességek egzotizmusának regisztereibe ágyazva.

A keleti harcművészetek terjedése, a keleti világnézet a japán harcművésze-
tek terjedésével erősödik a nyugati világban. Nagyon jelentős Ernest John Har-
rison könyve, amely 1913-ban jelenik meg  e Fighting Spirit of Japan címmel, 
és amely a népszerűségét az évek során többszörös újrakiadással bizonyította. A 
20. század második felében már olimpiai sportok közé tartoznak a japán harc-
művészetek, ezzel szemben a kínai nemzetközi harcművészeti egyesületek csak 
a huszadik század vége fele kezdenek létrejönni, például az európai kungfu harc-
művészeti egyesület18 1985-ben alakul meg.19

Az Amerikai Egyesült Államokban korán megjelennek kungfuiskolák is, 
viszont nem terjednek el olyan széles körben, mint a japán harcművészeti egye-
sületek. A tajcsi Wu stílusának korai közvetítői között megemlíthetjük Tinn 
Chan Lee mestert, aki Po Wing Chock mesterrel együtt az 1950-es években Ha-
waii területén megnyitja iskoláját a nagyközönség számára. T. C. Lee mester a 
80-as években kiadott könyvében a tajcsit belső kungfunak, valamint a meditáció 
a mozgásban ősi kínai művészetének és tudományának nevezi.20 A tajcsi korai 
népszerűsítésében szintén fontos megemlíteni Al Chung-liang Huang nevét, aki 
nem csak oktatási központok létrehozásában játszott fontos szerepet, hanem már 
1973-ban népszerűvé vált könyve21 a tajcsi mozgásművészetéről. Huang mester 
tanítványai közé tartozik David Dorian Ross, aki a tajcsi mozgásművészetének 
egyik legismertebb népszerűsítője, a TaijiFit22 népszerűsítő online programjai ré-
vén.

Érdekes jellemvonása a távol-keleti harcművészeteknek, hogy többségükben 
az út, a tao, a do körül szerveződnek. Ezek a harcművészetek eltérő technikai is-
meretén alapulnak, viszont az általuk megtestesített értékrendszer a fent említett 
erkölcsi értékeket hangsúlyozza. A tajcsi művészetének egyik központi eleme az 
út szimbóluma mellett a harmónia. Tulajdonképpen a tajcsi gyakorlása a harmó-
nia egyfajta művészetének23 is tekinthető. A technikai vonatkozások a harci mű-
vészetekkel teremtenek kapcsolatot, a testi vonatkozások az egészség fontosságát 
hangsúlyozzák, a harmónia szempontjából meghatározó spirituális rész a szelle-
mi vonatkozásokat emeli ki A tajcsi művészetére úgy is tekinthetünk, amelynek 
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egysége ebben a hármas harmóniában fejeződik ki. Ahhoz, hogy a tajcsi valóban 
megteremthesse a harcművészetek szellemiségéhez tartozó jelentését, az előzőek-
ben tárgyalt mindhárom egység nélkülözhetetlen.

 Nagyon érdekesek a tajcsi harcművészetének értelmezési megközelítései, 
amelyekben több szinten nyomon követhetőek olyan fő irányvonalak mentén, 
mint a sport szerinti gyakorlás, a meditáció felfedezése, valamint a mozgásmű-
vészet eredetiségét biztosító élet  lozó  ai irányvonal, ami az út, a tao  lozó  á-
ját tartalmazza. Az élet  lozó  ai megközelítés általában a legfontosabb, mint egy 
összefoglaló fogalom kíséri el a harcművészetek értelemzéseit. A magyar Yang 
stílusú tajcsi online felületén található idézet szintén ezt a szempontot emeli ki: 
„Egy igazi mester soha nem harcművészeti technikákat tanít csak, hanem az éle-
tet magát, az »élet útját«.”24

Amikor segít a népszerű média: a BBC tájékoztató szerepe a tajcsi nyugati 
kultúrában történő helyes megismertetésében

A tajcsi művészetére nagy csodálattal tekintettek mind a nyugati világrésze-
ken. Egy különös táncnak, rituálénak tekintették, amelyet a kínaiak reggelente a 
parkokban, utcákon végeznek. A mozdulatok szépségét írja le a tajcsi népszerűsí-
téséről szóló könyvében Sophia Delza, kifejezve csodálatát, a művészet és a moz-
gás összekapcsolódásáról.25 Ennek a szép mozgásművészetnek a harcművészeti 
értékei a kínai harcművészetek külső és belső iskolái harmóniájában lelhetőek fel, 
ahogyan arról a számos híres harcművészeti mester által mérföldkőnek tartott 
BBC népszerűsítő sorozata (A harcos útja, 1983) is beszámol. Ez a sorozat sorra 
veszi a legfontosabb ázsiai harcművészeteket, kitérve a japán, kínai, indiai és  -
lippínó kultúrákra is. A híres BBC-sorozat negyedik része26 a tajcsi mozgásművé-
szetét mutatja be. Az eredetiség közvetítésére nagy hangsúlyt fektettek a sorozat 
elkészítésekor. A harcművészetek szülőföldjéről kínai mesterek tolmácsolásával 
nyerhetünk betekintést a tajcsi világába, megismerve az egzotikus kínai harcmű-
vészet számos jelentését, szellemiségét. 

Ennek a sorozatnak nagyon pozitív fogadtatása volt, sok tekintetben hoz-
zájárult az előzetes pontatlan feltevések javításához, továbbá a harcművészetek 
eredeti értékeinek a bemutatását hiteles forrásokból, többféle mozgáskultúra pár-
huzamába történő állításával valósította meg.

A média népszerűsítő tevékenysége mellett kiemelhetőek a különböző ok-
tatási központok elterjedései, amelyek közvetlenül biztosították a kínai kultúra e 
szegmensének hagyományozódását. 

A tajcsi mozgáskultúrája a 20. század utolsó három évtizedében kezd 
széleskörben elterjedni Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. Ennek a 
mozgáskultúrának a terjedésében jelentős szerepe volt a nyugati média tevékeny-
ségeinek, amelyek kiemelt hangsúllyal közelítettek keleti harcművészetekhez27 és 
a keleti eszmerendszerekhez. A média szerepe elsősorban nem célzottan a tajcsi 
mozgásművészetének a népszerűsítésében fejtette ki a hatását, hanem a távol-ke-
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leti harcművészetek fokozott népszerűségét eredményezte. Egy igazi mester soha 
nem harcművészeti technikákat tanít csak, hanem az életet magát, az „élet útját”. 
A média hatásai között kiemelendőek azok a harcművészeti témájú  lmek, ame-
lyek mitikus erőkkel felruházott harcosokat hoznak a nézők elé. A távol-keleti 
harcművészetek felfedezésébe, a távol-keleti kultúrában való elmélyülés révén 
előre haladva folyamatosan választanak a kínai és japán mitikus vonzerejében 
levő egyének a különböző élet  lozó  ákként működő harcművészetek között. Az 
Amerikai Egyesült Államokban nagyon elterjedt volt a japán harcművészetek 
művelése, számos kínai gyártású harcművészeti  lm is a japán harcművészetek-
ről kapott megnevezést, noha a szereplők a kínai küzdősportokat gyakorolták. A 
harcművészet népszerűségének a fejlődésében nagyon fontos Bruce Lee munkás-
sága, amely a különböző harcművészeti stílusok ötvözésével saját új stílus alapí-
tójaként is ismert. Harcművészeti  lozó  ájában a taoizmus alapeszméi kerülnek 
előtérbe, akárcsak a tajcsi harcművészete esetében is. Harcművészeti  lozó  ai 
nézeteit számos interjú, könyv népszerűsítette. A harcművészeti technikák ta-
nításáról szóló könyvei28 mellett olyan könyvek is hozzájárultak a harcművészeti 
eszmék terjedéséhez, amelyek  lozó  ai bölcsességeket tartalmaztak, ilyen példá-
ul a Wisdom for the Way,29 amely a harcművész és  lmlegenda élet  lozó  ai út 
követéséhez szükséges harcművészeti értékeket világítja meg.

Népszerű  lmjei közül kiemelhetjük: Enter the Dragon (1973), Circle of Iron 
(1978),  e Big Boss (1971),  e  understorm (1957),  e Way of the Dragon 
(1972).

A tajcsi és a nyugati sporteszmék interferenciái: a zárt és a nyílt kommu-
nikációs kultúrák, a látvány és az eredmény viszonyrendszerei

A tajcsi mozgáskultúrájának a tanulása, gyakorlása nagyon sok esetben a 
sportegyesületek mintájára szerveződik, és a számos stílus bemutatása kereté-
ben is megvalósul a versenyzés. A sport szerinti értelmezés elősegíti ennek a kí-
nai harcművészetnek a médiában történő gyakori megjelenését, ami a stílusok 
szépségének és harcművészeti hatékonyságának köszönhetően a mozgásművé-
szet népszerűségének növekedését eredményezi. Az a tendencia, hogy valamely 
harcművészet sportként való értelmezése kezd elterjedtté válni, más harcművé-
szeteknél is meg  gyelhető. A tajcsi esetében a sport jellegzetességei a tornagya-
korlatokhoz hasonló mozdulatok révén jutnak kifejezésre. Habár a mozdulatok 
megjelenési formája a legszemléletesebb, nagyon fontos a belső energia, amely a 
formagyakorlat sport szerinti értelmezésénél sem hanyagolható el. 

Azonban a versenyforma általában nem a hagyományos gyakorlatot jelení-
ti meg, hanem egy rövidített változatát, és nem ritka ezeknek a mozdulatoknak 
az akrobatikus kivitelezése, ahol főleg a látványi elemekre tevődik a hangsúly. 
A rövidített változatok azonban bevezetésként is szolgálhatnak egy adott harc-
művészetbe, mint például a tajcsi pekingi stílusa.30 További fontos különbség a 
sportok és a harcművészetek között, hogy a sportokban a cél az ellenfél legyőzése, 
a harcművészetekben ezzel szemben az ego legyőzése az egyik cél. Véleményem 
szerint az egyik legmarkánsabb különbség a sportok és a harcművészetek között 



61

SORKÖZ

 Deák Anita felvétele



ME.dok • 2021/1

62

a harcművészetek jellegzetes spiritualitásából adódik. Ezt a spiritualitást az adott 
harcművészet eszmeisége határozza meg, a tajcsi tekintetében a taoizmus alapel-
vei, valamint a belső stílusok sajátosságai, amelyek egyedivé teszik az adott elvek 
megnyilvánulásait.

A tajcsi ma – népszerűsége, elterjedése, nyugati használatai, nyugati mé-
diumai

A tajcsi öt formája terjedt el jobban a nyugati világban, ezek a Chen stílus, 
a Yang stílus, a Wu/Hao stílus, a Wu stílus, valamint a Sun stílus. A Chen31 stílus 
a 17. században alakult ki, gyors és robbanékony mozdulatairól vált híressé. Épp 
ezért a többi stílustól eltérően jó  zikai erőnlétet igényel. A Yang stílus ezzel szem-
ben lassú, kiegyensúlyozott, harmonikus mozgásairól ismert, és véleményem sze-
rint ennek köszönhető, hogy az egyik legelterjedtebb formává vált. Ezt a stílust 
Yang Luchan (1799–1872) fejlesztette a 19. században, a Chen stílusú tajcsiból ins-
pirálódva. A Wu/Hao stílus Wu Yuxiang (1812–1880) nevéhez fűződik, ő a forma 
megalkotásánál mind a Chen, mind pedig a Yang stílusokból sokat merített. A 
stílus másik fejlesztője Hao Weizhen (1849–1920) mester, ezért nevezik Wu/Hao 
formának. A Wu/Hao forma esetében nagyon erőteljesen jelentkezik a meditációs 
jelleg. A Wu stílus gyakran úgy van elkönyvelve, mint a Yang stílus egyik változa-
ta. A Sun32 stílus egy kevésbé ismert stílus, a kéz- és lábmozdulatok gyorsaságával 
jellemezhető, ezáltal a Chen formára emlékeztet.33

Ennek a különleges távol-keleti mozgáskultúrának a népszerűsödésében 
jelentős szerepet játszik a média, a közösségi média különböző reklámok, nép-
szerűsítő oldalak révén, azonban a tajcsi igazi tanulása, akárcsak bármely keleti 
harcművészeti mozgáskultúra esetében, nem nélkülözheti az oktató, a mester sze-
mélyes jelenlét. A mozdulatok helyes elsajátításában, a helyes gyakorlás rutinjá-
nak a kialakításában, az apró hibák kijavításában nélkülözhetetlen a mester mun-
kája. Általánosságban a tajcsi és ezen mozgáskultúra különböző irányzatainak 
terjedésében a különböző egyesületek jelentik a fő irányvonalakat.

Akárcsak más harcművészeteknél, elterjedt közfelfogás szerint egy tajcsi 
mester tanítása akkor tekinthető eredetinek, ha az adott mester valamelyik harc-
művészeti családfához tartozik. Ez a tény a továbbiakban nagymértékben hozzá-
járul a tanítványok számának a növekedéséhez. 

A következőkben kiemelek pár híres mestert, akik a tajcsi mozgásművé-
szetének a helyes értelmezésében, népszerűsítésében, folyamatos elterjedésében 
kiemelkedő tevékenységet folytattak. Angol nyelven az egyik elsőként számon 
tartott részletes publikáció a tajcsi mozgáskultúrájáról, és ezen belül a Wu stí-
lusról, Sophia Delza könyve,34 amelyban a szerző részletesen ismerteti a tajcsi 
eszmeiségét, számos mozdulat lényegét, a tajcsi klasszikusainak magyarázataival, 
értelmezéseivel egybekötve. 

 A taoista tajcsi terjedésében nagy szerepe volt az olyan mestereknek, mint 
Moy Lin Shin (1931–1998) szerzetes,35 akinek nevéhez fűződik a Kanadai Tajcsi 
Akadémia,36 és aki közel 30 országban, sokszáz egyesület révén sikeresen népsze-
rűsítette a tajcsi eszmeiségét. A Kanadai Tajcsi Akadémiához hasonló központok 
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oly módon is hozzájárulnak a tajcsi értékének megőrzéséhez, hogy a tajcsi meste-
rek, oktatók vizsgáztatása révén biztosítják a keleti mozgásművészet eredetiségé-
nek megőrződését. A Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság is a Moy Lin Shin 
mester által kidolgozott taoista tajcsi eszmeiségét követi.37

További fontos mesterek a tajcsi gyakorlatának terjedésében a nyugati vi-
lágában Cheng Man Ching (1902–1975), aki nemcsak mint oktató, hanem mint 
szakíró is nagy hírnévre tett szert; Michael Tse, David Dorian Ross, John Hine, 
Yang Jwing-Ming, akik Cheng Man Ching mesterhez hasonlóan mind a tajcsi 
szakirodalmának, mint pedig vizuális oktatási programjainak gazdagítását biz-
tosították. Yang mester kiemelkedő munkájának hírnevét a számos publikáció 
mellett a 19 országban megnyitott, félszáznál több távol-keleti mozgáskul túrák-
hoz kapcsolódó oktatási központja öregbíti.38 A harcművészeti kultúra és élet-
 lozó  a egyik fontos jellemzője a szerénység. Ezért feltételezhető, hogy számos 

kisebb mértékű, ám szintén fontos hozzájárulás a tajcsi nyugati terjedéséhez és 
virágzásához nem népszerűsödik globális, csak lokális körökben. A Wu stílus te-
kintetében kiemelkedő az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedő Leung 
Shum mester teljesítménye, aki a lágy stílusok mellett a kemény stílusok taní-
tásával is foglalkozik.39 További fontos mesterek Frantzis Bruce, Yang Chengfu, 
Mantak Chia, Vadas Mihály.40

A tajcsi folyamatos népszerűsödése számos folyóirat megjelenését eredmé-
nyezte, amelyekben klasszikus  lozó  ával, történetekkel, különböző harcmű-
vészeti stílusok elemzéseivel, életrajzokkal, fontos eseményekről írt beszámo-
lókkal találkozik az olvasó, mint például különböző szemináriumok, versenyek 
ismertetői. Ilyen például a Kung Fu Tai Chi Magazine, amely az egyik  legna-
gyobb angol nyelvű rendszeres folyóirat a kínai harcművészetekről (http://www.
kungfumagazine.com/index.php, 2020, november 9). Szintén nagyon jelentősek a 
Tai Chi Chuan.  e Journal for the Tai Chi Union for Great Britain (https://www.
taichiunion.com/magazines, 2020 november 9.), Tai Chi & alternative health 
(https://www.taichialternativehealth.com/, 2020, november 9.) stb.

A folyóiratok mellett szintén ennek a kínai mozgáskultúrának a nagy nép-
szerűségét bizonyítja a különböző internetes oldalak sokasága, amely a tajcsi 
egyesületek vagy különböző mesterek oldalai.

A tajcsi harcművészetének a követői számára nem csak egy mozgásformá-
nak az elsajátítása a cél, hanem az is, hogy megértsék, hogy az adott mozgásforma 
túlmutat az egyszerű formagyakorlatokon, a technikák  lozó  ai és történelmi 
tartalommal bírnak. Ezért fontos, hogy a gyakorló ne csak a külsőségekben is-
merje a mozgásformákat, hanem a kulturális szimbólumaikat is megfelelően ér-
telmezni tudja. A harmónia megteremtődéséhez és követéséhez nemcsak adott 
szimbólumok ismeretével kell rendelkezni, hanem ismerni kell azokat az elveket, 
amelyek révén a mozgáskultúrák rendszereinek az értelmezése történik. A tajcsi 
élet  lozó  ai követésének része a helyes értelmezés megvalósulása.
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