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Kedves Barátunk!

Az állampolgárok a tavalyi évben is felajánlhatták sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át valamely egyháznak, to-
vábbi 1%-át pedig társadalmi szervezeteknek, alapítvá-
nyoknak és felsőoktatási intézményeknek.

Tisztelettel tájékoztatjuk valamennyi kedves ba-
rátunkat, hogy Egyházunk javára 2558 fő 19 584 556 Ft-
ot, Alapítványunknak 451 445 Ft-ot, Főiskolánknak 
pedig 694 000 Ft-ot ajánlottak fel magánszemélyek 
adójukból. Ismételten szeretnénk köszönetet monda-
ni valamennyiőtöknek, hiszen ez az összeg jelentősen 
segíti Közösségeink működését és Főiskolánk munká-
ját. Úgy tűnik, az idei évben változatlan marad az elő-

ző évi rendelkezés: az adózó egy nyilatkozaton adójának 1%-át egyháznak, további 
1%-át közhasznú támogatási célokat megjelölő alapítványnak, vagy felsőoktatási 
intézménynek ajánlhatja föl. A megjelölt kritériumoknak mind Egyházunk, mind 
Alapítványunk és Főiskolánk megfelel. A rendelkező nyilatkozaton alapítványok 
és felsőoktatási intézmények esetén a kedvezményezett adószámát, egyházak ese-
tén a technikai számot kell feltüntetni. A rendelkező nyilatkozatot többféleképpen 
lehet csatolni az adóbevalláshoz, ezért kérjük minden kedves barátunkat, hogy ala-
posan tájékozódjon a lehetőségekről, nehogy formai hiba miatt a felajánlás érvény-
telenné váljon. 

Fontos megjegyezni, hogy az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szer-
vezetek közül – az egyházak mellett – csak egy javára lehet rendelkezni: vagy egy 
alapítvány, vagy pedig egy felsőoktatási intézmény számára. Érdemes tudni azt 
is, hogy formai hiba esetén, vagy ha az adózó nem jelöl meg egyházi vagy alapít-
ványi/felsőoktatási kedvezményezettet, az adórész – a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően – állami célokat szolgál majd.

Kedves Barátunk! Ha vallási Közösségeink, Főiskolánk, Alapítványunk mű-
ködésében megtestesülő céljainkkal azonosulni tudsz, tisztelj meg bizalmadat tük-
röző támogatásoddal. Ha családtagjaid, ismerőseid körében is találsz támogatókat, 
kérlek, ismertesd meg velük Egyházunk technikai számát, és Főiskolánk illetve 
Alapítványunk adószámát. Ezúton is köszönjük, ha érdemesnek tartasz minket 
megtisztelő támogatásodra!

Mireisz László
az Egyházi Tanács vezetője

A Tan Kapuja Buddhista Egyház technikai száma: 0255
A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány adószáma: 18038251-1-43
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola adószáma: 18232132-2-43
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A Tan Kapuja Buddhista Egyház

Kedves Barátunk!

Ha értesülni szeretnél az Egyház és Főiskola aktuális programjairól, 
rendezvényeiről, kérjük – használva az internet adta lehetőséget – 
juttasd el e‑mail elérhetőségedet az egyhaz@tkbf.hu címre!

Egyházi események

Alaptanítások előadás – Az Egyház vezetője, Mireisz László minden hétfőn 14.15-
től 15.45-ig a Buddhista Főiskola dharma-csarnokában Bevezetés az ájurvédába 
címmel tart előadást, melyre szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. 

Házikonferencia – A Kelet-Nyugat Kutatóintézet 2010. május 9-én 15 órától rendezi 
meg következő házikonferenciáját a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán A középút és 
a tudat filozófiája címmel:

Agócs Tamás: A dzogcsen (Nagy Beteljesedés) tudatfilozófiája
Szabados Levente: AE – Artificial Enlightment – avagy természetes-e   

                a megvilágosodás?
Szekeres András Márk: Az üresség tanának megélése – a taoizmus  

    hozománya a csan buddhizmusban
Fórizs László: A gondolkodás határain túl

A konferencia elején bemutatjuk a TKBF Kelet-Nyugat Kutatóintézete és a 
L’Harmattan Kiadó közös gondozásában megjelent Szubjektív tudás – Objektív 
tudomány című tanulmánykötetet (szerkesztette Csörgő Zoltán és Szabados 
Levente). A kötet tanulmányainak szerzői valamennyien résztvevői, előadói vol-
tak a Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány és a Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
Kelet-Nyugat Kutatóintézete által 2008. október 28-30. között megrendezett XVI. 
MAKOG konferenciának.

Vészákh – 2010. május 28-án pénteken 17 órakor tartjuk a Buddha születése, megvi-
lágosodása és parinirvánába távozásának ünnepét. Az ünnepi program szertartás-
sal kezdődik, melyben Buddha megvilágosodásának gyakorlatát végezzük. Rövid 
szünet után Madár-dharma címmel egy színelőadást láthat-hallhat mindenki, 
majd az erre az évre szóló gyakorlatok ismertetése következik. Az ünnepséget kí-
vánság-szertartás zárja (tollat mindenki hozzon magával!!!).

Buddha Közössége – 4400 Nyíregyháza, Madách Imre út 15/B., telefon: 30-993-
4473, e‑mail: ujjandras@freemail.hu. Meditációs gyakorlataink eredményesebb 
végzéséhez egyre több „segítséget” veszünk igénybe. Először a jóga-gyakorlatokat 
iktattuk be, most pedig – ezen keresztül – csakráink aktivizálására teszünk kísérle-
tet. A csakrák működésének egyensúlyba hozása nemcsak a meditáció minőségét 
emeli, hanem a hétköznapi életre is pozitív hatással bír. Mindenkit szeretettel vár 
a kör szervezője, Ujj András!
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Megemlékezés

Csöndes, meghitt találkozóra került sor a 
magyarországi buddhizmus „nagy öreg-
jei” részvételével 2010. január 24-én a 
Kőrösi Csoma Sándor sztúpánál. Az ösz-
szejövetelen Rács Gézára (1923–1983), 
a „régi” Buddhista Misszió helyettes ve-
zetőjére emlékeztek a vendégek a Rács 
család házában, melynek kertjében az 
elsőként épült magyarországi sztúpa áll. 
Rács Márta a család nevében köszöntöt-
te a jelenlévőket, majd Szlamka Péter 
vezetésével a Buddhista Misszió Maitréja-
szertartása lett „felajánlva” Rács Géza 
emlékére az érintetlenül megőrzött 
buddhista dolgozószoba és szentély falai 
között. A jelen lévők ezután közösen ele-
venítették fel emlékeiket a régmúltról, 
és idézték vissza azokat az időket, mikor 
még Rács Géza vezette a szertartásokat; 
a sztúpa-építést és -szentelést, és sok 
minden mást is, ami egy ilyen alkalomkor felszínre emelkedik az idők kútjából. 

Az emlékező összejövetel a Kőrösi Csoma Sándor sztúpa szakrális körbejárá-
sával zárult, melyben Rács Géza hamvai is nyugszanak.

(Rács Gézáról lásd: http://www.mahayana.hu/archivum/emlek_racsgeza.html)
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Rács Géza

Meditáció a sztupánál

A nagy sztupán
könnyen, puhán
ragyog a hó.
Fehér csúcsán
a holdkorong,
a napkorong,
és láng lobog
és zúg a szél,
rád gondolok,
csengő zenél,
múlt és jövő
már összeér,
tűnt szerelem…
nincs semmi sem
és senki nincs,
nem vagy te sem,
csak én vagyok,
egyedülvaló,
látszatvilágom közepén,
mely úgy olvad el,
mint e nagy sztupán
a hó! 
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Buddhista elvonulás Jan Boswijk vezetésével Máriahalmon 2010. június 29. és 
július 4. között. Jan Boswijk nagy tapasztalatokkal rendelkező holland transz-
perszonális terapeuta. Buddhista mestere Thich Nhat Hanh, a Franciaországban 
(www.plumvillage.org) élő vietnami zen szerzetes, költő, író, békeaktivista, akinek 
sok ezer követője van világszerte. 2004-ben Jan egy szertartás keretében „lámpást 
kapott” tőle, ami dharma (meditációs) tanítóvá avatta ebben a tradícióban.

A 2007 óta évente megtartott elvonulások nagy élményt jelentettek és mély 
nyomot hagytak sokunkban, akik részt vettünk benne. Többen rendszeresen gya-
korolunk és létrejött egy szangha is, melynek keretei között havonta találkozunk.

Az elvonulás lehetőséget nyújt lelassulásra, pihenésre, épülésre. Ebben a lég-
körben a közvetlen tapasztalat által válnak érthetőbbé a buddhizmus tanításai, és 
a buddhista pszichológiába is bepillantást nyerhetünk. A programban különféle 
(ülő, vezetett ill. sétáló) meditációs gyakorlatok, előadások és tanítások, kisebb 
csoportokban folytatott beszélgetések, „örömteli” közös munka, „nemes csend” 
időszakok, ceremóniák és éneklés kapnak helyet. Jan angolul elhangzó szavait tol-
mács fordítja.

Az elvonulás – világnézettől függetlenül – mindenki számára ajánlott, aki 
érdeklődik a buddhista meditáció gyakorlása iránt. Előzetes tapasztalat nem szük-
séges, ugyanakkor tapasztalt gyakorlókat is szeretettel várunk.

Máriahalom Budapesttől 40 km-re fekszik (Piliscsaba irányában), szép ter-
mészeti környezetben. Közvetlen buszjárattal is megközelíthető. Elhelyezés a helyi 
panzió 3–4 ágyas, fürdővel ellátott szobáiban. A program június 29-én kedden dél-
után kezdődik, és 4-én vasárnap a kora délutáni órákban ér véget. Teljes ellátás lesz: 
napi három alkalommal vegetáriánus étkezés a panzióban. A programokra részben 
a szabadban, részben a nem messze lévő zendo-teremben kerül sor.

Részvételi díj: 42000 Ft. Jelentkezni Bende Katinál, a beka969@gmail.com 
 címen lehet.

Thich Nhat Hanh Jan Boswijk
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Buddhista Jövő Műhely

A Tejút Iskola és Ifjúságnevelő Alapítvány

8. Tejút nyári buddhista gyerektábor
2010. július 11–17., július 18–24., Uszó

„Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként tizenhárom és fél ki-
lométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő, szól, amikor a csend a földről 
tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában, vagy az 
óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb.”

A Tan Kapuja Buddhista Egyház szervezésében és a Tejút Alapítvány lebo-
nyolításában 2010-ben is lesz nyári buddhista gyermektábor, melynek keretében 
a résztvevők megismerkedhetnek a buddhista szemlélettel, a természettisztelettel 
és az értékőrző hagyománnyal.

Helyszín: Uszó, a Tan 
Kapuja Buddhista Főiskola 
bükki elvonulási központja 
(Bükkmogyorósd falutól há-
rom kilométerre). A város zajá-
tól távol eső, nagyon szép, bé-
kés hely, ahol teljes nyugalom 
és csend van, mely alkalmas a 
gyerektábor megtartására. 
Időpont: Idén a széleskörű ér-
deklődésnek köszönhetően két turnusban kerül sor a tábor megrendezésére: 2010. 
július 11–17. és 2010. július 18–24. között. 
A gyerekeknek lehetőségében áll akár az első, akár a második héten, vagy mindkét 
héten a táborban való részvételre.
Kiknek: 8–16 éves korig (8 éves kor alatt akkor ajánljuk a részvételt, ha a gyermek 
hét napot képes szülők nélkül tölteni, illetve ha idősebb testvér is jön)
Résztvevők száma: 20–25 fő
Szállás: kőház, indián sátor, saját sátrak
Fürdés: különálló épületben, ahol biztosított a hideg-melegvizes fürdés
Étkezés: vegetáriánus, teljes ellátás, napi ötszöri étkezés
Utazás: egyénileg (szükség esetén összeszervezzük más szülőkkel)
Érkezés a helyszínre: vasárnap a délelőtti órákban, de legkésőbb 12 óráig
Távozás: szombat délután 

A várható programok: kézműves foglalkozások, keleti játékok, közös dobo-
lás, éneklés, zenélés, kirándulás, gyógynövénygyűjtés, jóga, meditáció, festés, íjá-
szat, botgyakorlatok, ismerkedés népmeséken, buddhista tanmeséken, mondákon 
keresztül a buddhista és a régi magyar világképpel, szimbólumokkal, esti mese. 
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A foglalkozások jó lehetőséget biztosítanak a természet mélyebb, meditatív megis-
merésére, a tudatosság és az önkifejezés fejlesztésére. 

Részvételi díj: 29.000 Ft (testvéreknek 27.000 Ft), ami tartalmazza a napi 
ötszöri étkeztetést és minden egyéb költséget (kivéve az utazást).

Amit feltétlenül érdemes a résztvevőknek magukkal hozniuk: fejlámpa, de-
rékalj, hálózsák, evőeszköz (kés, villa, kanál), meleg ruha, fogkefe, fogkrém és szap-
pan (biológiailag lebomló), váltócipő, jókedv, nyitottság és elfogadás a másként 
gondolkodókkal szemben.

Figyelem! Idén először szülők, illetve érdeklődő felnőttek számára is tábort 
szervezünk, mégpedig a gyerektábor kezdete előtti héten. A tábor két szakaszá-
ban külön-külön és együtt is részt lehet venni. Július 4-én délutántól 7-e délig 
Hagyomány tábort rendezünk, amikor az 5+1 érzékszerv hagyományainak megis-
merésére kerül sor mítoszokon, szimbólumokon és gyakorlatokon keresztül. Július 
7-én délutántól 10-éig buddhista gyakorlatokat végzünk, egyúttal a következő két 
hétben rendezendő Tejút gyerektábor előkészülete, a tábori körülmények rende-
zése, felkészülés zajlik.

Részvételi díj: 17.000 Ft/3 és fél nap, illetve 30.000 Ft/7 nap (azaz mindkét tá-
borszakasz).  A részvételi díj befizethető piros postai csekken az alapítvány címére: 
Tejút Alapítvány – 1098 Budapest, Börzsöny u. 11. Banki átutalással az alapítvány 
számlaszámára: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet: 65700086-10126514 
Szívesen fogadunk támogatást a tábor megrendezéséhez!

Érdeklődés, kapcsolat: Csörgő Zoltán – 30-991-2766, csorgo.zoltan@tkbf.hu 
A korábbi évek táborainak programjaiba és képeibe lehet betekinteni honlapun-
kon: www.tejutiskola.hu

A dhamma fénye áradjon szét a világban!
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Kert-, park- és környezetépítő kör – Japán és zen kertészet tanfolyam

Még mindig van új a Nap alatt: Japánkertészet a víz alatt

„Az emberek – a legutolsónak érkező élőlények ezen a 4 milliárd éves bolygón 
– elértek arra a szintre, hogy elpusztíthatják a természetet. A valaha tiszta víz el-
iszaposodik, az üde zöld vidékek elvesztik színüket. Az életszínvonal javításával 
az emberek saját természeti környezetüket, és ezzel magukat teszik szegényebbé. 
Sivár környezetben pedig csak sivár lelkek élhetnek. Emlékeznünk kell arra, hogy 
mi magunk is a természet részei vagyunk. Az akváriumok építésével és fenntar-
tásával az emberek újratanulhatják a bonyolult kapcsolatot a különböző életfor-
mák, a növények, halak, mikroorganizmusok és saját maguk között. A gazdag-
ság és szépség, a kiegyensúlyozottság és a harmónia eredménye. Az akvarisztika 
a legjobb út ennek az igazságnak a megismeréséhez.” – Amano Takasi.

Ismerkedjünk hát meg a japán akvakertészet egyik ágával, az ivagumi stílussal! Még 
azok is gyakran meglepetten kapják fel a fejüket, ha ivagumi, rjúboku, mizube 
vagy vabi kusza „kertekről” esik szó, akiknek már régóta ismerősek a japánkerté-
szet különböző tradícionális vállfajaival kapcsolatos kifejezések – kareszanszui 
(szárazkert), csanyiva (teakert), hira nyiva (lapos síkkert), cukijama nyiva 
(dimbes-dombos hegykert) – s ez talán nem is csoda, hiszen a fent leírt négy kife-
jezés a japán tájképi kertészkedés legfiatalabb ágával, a mindössze harminc éves 
japánkertészeti akvarisztikával kapcsolatos.

Az ivagumi

A stílus eredete mintegy 30 évvel ezelőttre vezethető vissza. A japán fotóművész-ak-
varista Amano Takasi ekkor alkotta meg az első ivagumi elrendezést. A 120×45×45-
ös akvárium nem tartalmazott semmi egyéb dekorációt, csak folyami sziklákat 
és víz alatti talajtakaró növénynek rengeteg pázsitszerű Echinodorus tenellus-t. 
A húszas évei elején járó fotóművész mester ekkortájt kezdte vizsgálgatni a japán 
kerteket, és úgy találta, hogy sok kertet építettek a hatalom szimbólumaként, és 
ami még inkább felkeltette érdeklődését, hogy a természet absztrakt és mester-
séges újrateremtéseként. A mesterfokon mesterséges természet talán még termé-
szetesebbnek látszhat, mint az eredeti természet. Az ember által alkotott kertekről 
mégis gyakran jelenthetjük ki, hogy egyáltalán nem mentesek az eltúlzó, és éppen 
ezért már-már színpadias fogásoktól. Ezekkel ellentétben a  kolostorok kortalan 
kertjeiben „felállított” hatalmas sziklákat mégis körüllengi valami megfoghatatla-
nul ősi érzés, valamilyen megcáfolhatatlan  és hiteles bizonyítéka annak, hogy őket 
még érintetlenül az eredeti természet teremtette. Ezt a hangtalan titkot suttogták 
Amano szenszei felé, és ő úgy érezte, hogy tovább kell kutakodnia ebben a témá-
ban. Így hát elindult a hegyi folyókhoz, és az ott található sziklákat vizsgálgatta, 
később pedig már a világ számtalan pontján sziklák után kutakodva, szinte min-
denféle kőzettípust megtekintett, és azok mélyen megérintették őt. Innen ered 
az ivagumi-akvarisztika filozófiája és átütő ereje. Miként Buddha dharma vinaja-t 
tanított, azaz megfogalmazta és láthatóvá, sőt beláthatóvá tette azt a „láthatatlan” 
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rendet, ahogyan a természet és a tőle függő keletkezések láncolata működik, úgy 
suttogták hangtalanul tanítón a sziklák is ezt. Ámbár a japánok ősidőktől fogéko-
nyak az eredeti természethez fűződő bensőséges kapcsolatra, talán mégis József 
Attila fogalmazta ezt meg a legszebben:

„S valami furcsa módon
nyitott szemmel érzem,
hogy testként folytatódom
a külső világban – 
nem a fűben, a fákban,
hanem az egészben.”

Ha valaki jamadori mesterré válva tökéletes szikla formációkat és a bennük rejlő 
tökéletes tanításokat lel fel a természet ölén, az már önmagában is külön művé-
szet, ősi mesterség. Azonban aki ezt meg is tudja örökíteni és mások számára is 
láttatni, mint azt Amano szenszei tette és teszi folyamatosan fotóművészként, az 
tesz még egy lépést. A mester azonban nem állt meg itt, hanem azzal a „land art-
os” igénnyel kezdett akváriumi kompozíciókat gyűjteni majd berendezni, megva-
lósítani stúdiójában, hogy olyan tájképi akváriumokat, víz alá vitt kompozíciókat 
építsen, amelyekről műtermi körülmények közt tökéletes felvételeket készíthet 
majd. Nyigatában berendezett stúdió-galériájában 54 fotósakváriumot épített, me-
lyeket saját kezűleg rendezett be, bemutatva a természet 54 törékenyen múlandó 
gyöngyszemét. A múlandósággal pedig rajta kívül egy 34 fős csapat dacol, hiszen 
a mester irányítása alatt ők azok, akik folyamatos munkával visszametszik, taka-
rítják, állandósítják az „élő műremekeket”, angol szójátékkal élve „remake-eket”. 
Az eddigi munkákról számtalan publikáció készült, és az internetes versenyek és 
nemzetközi kurzusok révén kialakult egy minden eddiginél virulensebb japánker-
tészeti ág, amely mára már külön márkanév a japánkertészet palettáján ADA, azaz 
„Aquadesign Amano” néven. 

A mester saját felosztását követve hat fő stílusra oszthatjuk az ivagumi akvá-
riumokat:

I. stílus: Megkövesedett fa. Viszonylag ritka stílus. Amano 1991-ben Glosso-
stigmával befuttatott és megkövesedett fájával elkészített ivagumi kompozíciója 
hatalmas sikert aratott. Ebben a stílusban a megkövesedett fa félig meddig „kijátsza” 
az öt elem tanát, ráadásul mindezt víz alatt.

II. stílus: Szanzon ivagumi. A stílus alapjának tekinthető szan, azaz három 
sziklát imitáló kőből álló lényegre törő kompozíció. Szokás úgy emlegetni, hogy 
Buddhát ábrázolja két kedves tanítványával. De bármilyen más analógia is elfogad-
ható, amennyiben az összhatás világos és erőteljes. Az ojaisi (fő kő) uralkodik az 
összképen. Mindenképpen elsőként helyezzük a kompozícióba. Őt támogatja a 
fukuszeki (másodlagos kő) és a szoeisi (támasztó kő). Az egyensúly elérése van 
akinek ösztönből jön, de gyakorlással és képzéssel bárki megtanulhatja.

III. stílus: Égbe nyújtózó csúcsok. Ebben a stílusban hosszúkás karcsú köveket 
helyeznek el úgy, hogy egymással harmonikus összhangban legyenek. Általában 
az elrendezés körkörös. Nagyon fontos a csúcsok megfelelő szépsége, egymáshoz 
viszonyított szöge és a sziklák mérete. Az egyik legnehezebb ivagumi stílus.
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IV. stílus: Kopár hegycsúcsok. Ellentétben az előző stílussal, a sziklák nem 
meredeznek felfelé, hanem általában fektetve helyezkednek el. Azt az érzést keltik, 
mintha a zöld növénytakaró a szikla nagyobb részét eltakarná, és  a „jéghegy csú-
csa”  látszana csak ki.

V. stílus: Szanzon II. A kövek elrendezési metódusa a szanzon ivagumit kö-
veti. A különbség a kiegészítő dekorációkban van. Ez a stílus leginkább a zen kolos-
torok kareszanszui néven ismert szárazkertjeit viszi víz alá.

VI. stílus: Szabad stílus. Japánban a kertművészetet gyakorlók végezhetik mun-
kájukat mereven szabályos, azaz formális stílusban, kissé kevésbé kötött, informá-
lis stílusban, és ha ezekkel már kellőképpen járatossá váltak, a saját elképzeléseiket 
jobban tükröző szabad stílusban. Azt hihetnénk, hogy a kötöttségek levetésével 
könnyebbé válik a munka, de valószínűleg ez a legnehezebb, már nagy fokú művé-
szi érettséget kívánó stílus. Ahogy a mondás is tartja: a szabályokat felrúghatod, de 
csak akkor, ha már mindet jól ismered.

Általánosságban elmondható, hogy nem lehet jó ivagumit komponálni, ha 
nem dolgozunk határozott lendülettel, megfelelő ritmussal. Ha túl sokat gondolko-

dunk és totojázunk, az elrendezés tompává halványul és természetellenessé válik. 
Előfordul, hogy akár több százszor is újra, meg újra áthelyezzük a köveket, akár az 
éjszakába nyúlóan folytatva a munkát, mégis kiábrándítónak találjuk másnap az 
eredményt. Azonban az ismétlődő gyakorlás során kialakul a megfelelő rálátásunk, 
és szinte ösztönös érzékké válnak tapasztalataink, s így már megfelelő sebességgel, 
szép ritmusban tudunk összpontosítva, közvetlenül a célra törve dolgozni.

Akit közelebbről érdekel ez a szép gyakorlati művészet, az jelentkezhet az ez-
zel kapcsolatos első magyarországi japán-akvarisztikai kurzusra Czéher Györgynél 
az aquaterra.hu@yahoo.com e-mail címen vagy telefonon: 70-418-3259.
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A Tan Kapuja Zen Közösség

A közösség szerdánként zen meditációt tart a Tan Kapuja Buddhista 
Egyház aulájában 18.30-tól Hegedűs Róbert vezetésével.
E‑mail: robi@zen.hu, honlap: www..zen.hu

Húsz éves a Tan Kapuja Zen Közösség

Közösségünk 1989-ben jött létre, nem sokkal azután, hogy először találkoztunk 
az élő zen hagyománnyal hazánkban és annak egyik kimagasló mesterével, Szung 
Szán koreai zen mesterrel, a Kvanum Zen Iskola alapítójával. Ő volt az első zen 
mester, aki Magyarországon járt, aki az akkori magyar buddhisták meghívására 
1989. nyarán Magyarországra érkezett. Előadásokat tartott Budapesten és zen elvo-
nulást, foglalkozást vezetett.

A szorosabb kapcsolat zen közösségekkel, elsősorban a lengyel zen közössé-
gekkel 1989. őszén jött létre, amikor a Buddhista Misszió által rendezett Európai 
Buddhisták Egyesületének konferenciáján a lengyelországi Kvanum Zen Iskolájának 
két képviselőjével Dó Am szerzetessel és Pavel Karpowitzzal megismerkedtünk. 
Dó Am szerzetes akkor a lengyel közösség vezetője volt. Az ő vezetésével rendeztük 
meg az első hazai zen visszavonulást az Uszó-i visszavonulási házunkban az év no-
vemberében. Ott, Uszón alakult meg a magyar zen közösség, melynek vezetésére 
az akkori résztvevők Dobosy Antalt kérték fel. A zen közösség megalakulását jelen-
tettük a Buddhista Misszió vezetőjének, Hetényi Ernőnek is, és arra kértük, hogy 
hivatalosan is ismertesse el a közösséget az állami szerveknél.

A közösség ettől az időtől kezdve rendszeresen tartott zen foglalkozásokat, 
először Dobosy Antal lakásán Csepelen, majd a kilencvenes évek elején lakást 
béreltünk zen központunk céljaira. Itt két tagunk, már mint bentlakó, napi rend-
szerességgel végzett zen gyakorlatokat. Rendszeresen tartottunk néhány napos és 
egy hetes visszavonulásokat az Uszó-i visszavonulási házunkban a Bükkben, de a 
Mecsekben és Budapesten is, ahol erre az időre helyiséget béreltünk. Rendszeresen 
részt vettünk a lengyel, a cseh, a szlovák és a német zen közösségek rendezvényein 
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is, és fogadtunk ezekből az országokból résztvevőket a magyarországi programjain-
kon. 1993-ban öten az Egyesült Államokban is jártunk, ahol a Rhode Islandban lévő 
Providence-i zen központban rendezett ünnepségeken vettünk részt, majd a bos-
toni Cambridge-i zen központban vettünk részt egy zen visszavonuláson. Itthon 
rendszeresen vendégül láttunk zen tanítókat és zen mestereket, akik számára nyil-
vános előadásokat szerveztünk, és akik vezették az általunk rendezett zen gyakor-
latokat, visszavonulásokat. Így vendégeink voltak Szung Szán zen mester, Vu Bong 
és Dae Kvang zen mesterek, és számos zen tanító és zen szerzetes.

1995-ben két tagunk az Egyesült Államokba, a Kvanum Zen Iskola központ-
jába utazott hosszabb időre zent tanulni. Ők később letették a szerzetesi fogadal-
makat, majd Koreában éltek évekig zen kolostorokban, és ma is magas szinten kép-
viselik a zent Magyarországon és külföldön egyaránt.

A közösség egyik célja a zen tanulmányokon túlmenően a zen Magyarországon 
való elismertetése és meghonosítása volt. 1991-ben más buddhista közösségekkel 
együtt elhatároztuk, hogy közösen egy buddhista egyházat hozunk létre, melyet be 
kívánunk jegyeztetni az államilag is elismert egyházak közé. Kezdeményezésünket 
siker koronázta, és 108 taggal még abban az évben megalapítottuk a Tan Kapuja 
Buddhista Egyházat, melynek bejegyzése még abban az évben megtörtént. A zen 
közösség azóta is szervesen illeszkedik az Egyházba, annak munkájában tevéke-
nyen részvevő tagközösség.

Egyházunk 1991-ben létrehozta és azóta is működteti a Tan Kapuja Buddhista 
Főiskolát. Közösségünk vezetője, Dobosy Antal kezdettől fogva tanára a főiskolának, 
de több tagunk is tanított vagy még ma is tanít a főiskolán. Így többek között Tátrai 
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Tibor, Hegedűs Róbert, Szigeti György, Virágh Szabolcs, Czéher György, Stifter 
Imre tartottak vagy tartanak zennel kapcsolatos kurzusokat. Elmondhatjuk, hogy 
sok országot megelőzve megvalósítottuk, hogy a buddhizmust főiskolai szinten ta-
nítjuk, és hogy a Főiskolának egyik vonzereje, hogy számos zennel kapcsolatos tan-

tárgyat vehetnek fel a hallgatók. Szemináriumi 
foglalkozásokra, zen szövegek tanulmányozásá-
ra, zen gyakorlati foglalkozásra és néhány zen 
művészettel való megismerkedésre van lehető-
ségük a főiskolai hallgatóknak.

A zen közösség tagjai az elmúlt több 
mint 20 évben számos szútrát, zennel foglal-
kozó könyvet, kóangyűjteményt fordítottak le 
magyar nyelvre, melyek fontos alapját képezik 
a magyarországi zen irodalomnak. Ezzel hoz-
záférhetővé tették a buddhista irodalom eme 
gyöngyszemeit az idegen nyelvet nem beszélő, 
de a zent megismerni akaró honfitársaink szá-
mára. Páratlannak számít, hogy 1993 és 1997 
között egy zennel foglalkozó magazint is szer-
kesztettünk és adtunk ki, Zen tükör címmel, 
mely negyedévenként, félévenként jelent meg, 
és kilenc számot ért meg. A szerkesztő bizott-

ság állandó tagjai Szigeti György főszerkesztő, valamint Dobosy Antal, Hegedűs 
Róbert, Moldoványi László voltak. Szigeti György irodalmi tevékenységét külön is 
ki kell emelni, hiszen hat zen témájú könyve jelent már meg. A zen két legfontosabb, 
általánosan ismert és használt kóangyűjteményét, a Nincs kapu kóangyűjteményt 
és a Kék szikla gyűjteményt Dobosy 
Antal fordította le. A Nincs kapu már 
1983-ban megjelent a Buddhista Misszió 
kiadásában. Dobosy Antal zen témájú 
publikációi rendszeresen jelennek meg 
a Javaslapban, az Elixír magazinban és a 
Tan Kapuja Buddhista Egyház tájékozta-
tójában.

A Tan Kapuja Zen Közösség meg-
alakulása óta heti rendszerességgel tart 
közös nyilvános zen szertartást és gya-
korlatot. A zen gyakorlat egy közös zen 
meditációból, majd a Szív szútra recitá-
lásából, közös beszélgetésből és a jelenle-
vő tanítók által adott tanításokból állnak. 
Örömünkre szolgál, hogy az 2003-ban 
elkészült az Egyház új temploma, azóta 
szerdánként itt tartjuk a zen meditáci-
ót és a zen gyakorlatot Dobosy Antal és 
Hegedűs Róbert zen tanítók vezetésével.
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Zen templom avatása a Pilisben

A Kvanum Zen Iskola közössége meghívására részt vettünk a Pilisben felépült 
Eredeti Fény Templom megnyitó ünnepségén. A templom nemzetközi adományok-
ból, hagyományos koreai stílusban épült. Az egésznapos megnyitó ünnepséget a 
Kvanum Zen Iskola magyarországi közössége rendezte, melyen a magyarországi 
meghívottakon kívül vendégek érkeztek Koreából és a világ számos más országából. 

A megnyitó beszédet Vu Bong 
zen mester, az epurópai közös-
ség vezetője tartotta, ezután a 
résztvevők a szokásos zen szer-
tartással és meditációval szen-
telték fel a templomot. Csong 
An,  a most felépült nemzetközi 

Eredeti Fény Templom apátja és Mjong 
Haeng, az észak-amerikai Kvanum 
Zen Iskola vezetője tartották a záró be-
szédet. Az esemény jelentős állomás 
a magyarországi zen történetében.
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Magyarországi Nyingmapa 
Közösség
Információ: Jakab Katalin: 70-382-4509
E‑mail: jakabk@tkbf.hu
Honlap: www.nyingmapa.hu

A vadzsra guru mantra: 
OM AH HUM VADZSRA GURU PADMA SZIDDHI HUM

tibeti kiejtésben: Om Ah Hung Benza Guru Pema Sziddhi Hung.

Hospice tanácsadás szerdánként este 18 órától (előzetes bejelentkezéssel) olyan 
emberek számára, akiktől súlyos beteg vagy haldokló rokon, ismerős kér segítséget.
A közösség hétvégi programjairól a fenti honlapon tájékozódhatsz!

Tenzin Wangyal rinpocse 2010 októberében a 
dzogcsen-tanítások 5 évre szóló ciklusát kezdi meg 
Ausztriában. Majdnem 11 éves szünet után újítja 
fel Rinpocse ezt a képzést Európában. Az ausztriai 
honlap tartalmazza az 5 éves képzés részleteit: www.
bongaruda.at. Ugyanott olvasható Rinpocse meghívó-
levele a képzésre, valamint a tanítások tartalma.

2010-ben Rinpocse több internetes átadást is 
tervez, az első az év legelején, 2010. január 3-án volt, a 
következő április 13-án lesz. Mindkét alkalommal for-
dítást biztosítunk a Buddhista Főiskolán. Minderről a 
Ligmincha Intézet honlapján lehet tájékozódni: www.
ligmincha.org – „live internet teachings” kapcsolatnál.

Még egy fontos hír: Tenzin Wangyal rinpocse 3 hetes, interneten történő 
dzogcsen-tanítást tervez a Glidewing progresszív csatornával történő együttműkö-
dés keretén belül. Az első 3 hetes napi kapcsolat és kérdezési lehetőség január 16-
tól február 7-ig tartott, a következő 2010. június 12-én kezdődik és július 4-ig tart. 
Kitűnő lehetőség otthoni elvonuláshoz, szinte az az érzése az embernek, mintha 
ugyanazon a helyen gyakorolnánk együtt Rinpocsével. 

A szolgáltató minden információt megad a Ligmincha Intézet honlapján.
A tanítás helyszíne: szék a számítógéped előtt.
Rinpocse arra kér bennünket, hogy adjunk információt barátainknak, isme-

rőseinknek és mindenkinek, aki többet szeretne tudni a gyakorlatról és az inter-
netes tanításokról.
Továbi információk: Karoline Seltenheim (bongaruda.austria@aon.at) és  
 Jakab Katalin (jakabk@tkbf.hu)
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Tenzin Wangyal rinpocse Tibet bön budd-
hista hagyományának lámája és dzogcsen mestere, 
melyet 13 éves korától gyakorol. A híres meditáció 
mester, tudós és író, Khyung Tul rinpocse újjászü-
letését ismerték fel benne. 

1961-ben született Indiában az után, hogy 
szülei elmenekültek Tibetből a kínai megszállás 
elől.

Számos bön és buddhista mestertől tanult, 
és megkapta a geshe fokozatot, ami a legmagasabb 
tudományos fokozat a tibeti hagyományban.

1991-ben Tenzin Wangyal rinpocse Rocke-
feller ösztöndíjjal a Rice Egyetemre ment tanul-
ni (Houston, USA), és egy évvel később megala-
pította a Ligmincha Intézetet Charlottesville-
ben (Virginia), amely a bön buddhista hagyomány, és különösen a dzogcsen 
tanulásának és gyakorlásának szenteli tevékenységét.

Buddhista Vipasszaná Társaság
Koncentráció-moralitás-bölcsesség

Alapítványunk és társaságunk alapítója Sayadaw U Pandita 
burmai szerzetes, aki hazájában és számos országban ren-
delkezik kolostorokkal. Közvetlen tanára a burmai Mahasi 
Sayadaw volt, aki saját napirenddel és speciális módszerrel 

rendelkező szatipatthána vipasszaná meditációs technikát hozott létre. A mód-
szer apró részletekig kidolgozott, rendkívül hatékony és lehetőséget teremt a be-
látások elérésére. Burmában ezért nagyon népszerű, és több száz kolostor vette át 
tanításait, könyveit és magyarázatait.

Az Alapítvány székhelye: 2145 Kerepes, Vécsey Károly utca 29.
Számlaszáma: 62900184-16809619
Információ: Dobos Andrea Beáta – 20-358-0297 (www.transzlegzesterapia.hu)
E‑mail: vipassanahu@gmail.com, honlap: www.vipassana.hu
Információ az európai elvonulásokról: www.vipassana-eu.org

Közös gyakorlás

Előadást és szatipatthána vipasszaná gyakorlatot tartunk minden szerdán 
19.00–20.30 óráig az Imladris Kulturális Központban. A programot a Buddhista 
Vipasszaná Társaság tagjai felváltva tartják: Dobos Andrea Beáta, Dobos Tamás, 
Gergely István, Juhász Etelka, Kalmár Andrea, Németh Ildikó. 
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Helyszín: Imladris Kulturális Központ (Budapest, V. Váci utca 65., telefon: 
266-2462) 

Minden kezdő és haladó gyakorlót szeretettel várunk! Nem szükséges elő-
gyakorlat! A részvétel feltétele: a Mahasi Sayadaw által írt módszertani útmutató 
elolvasása (http://www.vipassana.hu/docs/cikkek.html).

2010. június közepéig Sayadaw U Pandita Még ebben az életben című me-
ditációs könyvének anyagát ismertetjük a meditációkon.

Adományt elfogadunk a gyakorlás után. Kérjük, hogy a meditáció előtt 10 
perccel érkezz meg!

Tanfolyamok

2010-ben keddenként 17.30–19.00 és 19.15–20.45-ig 8 alkalmas vipasszaná medi-
tációs tanfolyamokat indítunk az Asram Jóga és Meditációs Központban. 
A tanfolyamokat tartja: Dobos Andrea Beáta
Cím: Budapest, II. Ady E. u. 1. I/1. (A Bimbó út 11. számú ház mellett.)
Jelentkezés és információ: www.jogakozpont.hu, recepcio@jogakozpont.hu vagy 20-
552-6564.

Hétvégi elvonulás

2010. május 13–16.: Hannes Huber meditációs tanár (Ausztria) bentlakásos 
vipasszaná elvonulást tart Nagykovácsiban.

Az elvonulás címe: Öröm‑ és boldogságérzés megtapasztalása a buddhista 
meditációban.

A vipasszaná belátásmeditáció gyakorlása és a tudatossággal teli életmód 
nagymértékben megalapozza, hogy a napjainkat magas szintű, finom örömérzés 
és boldogság töltse ki.

Fedezzük fel ezeket együtt és tapasztaljuk meg, hogyan lehet növelni hatásu-
kat a mindennapjainkban!

Jelentkezés és további információ: www.vipassana.hu, e‑mail: juhaszetelka@
freemail.hu, sms: 30-364-7841
Az elvonulás csütörtökön 18.00 órától vasárnap 14.00 óráig tart.
Helyszín: Kelet-Nyugat Gyógyító és Meditációs Központ (2094 Nagykovácsi, Telki 

u. 3., telefon: 20-970-6792)
Az elvonulásokra kérünk plédet és hálózsákot hozni! A gyakorlat kezdők és haladók 
részére is nyitott.

Workshop, nyári elvonulás

2010. június 19–20-án Wes Nisker buddhista tanító (USA) Az őrült bölcsesség cím-
mel workshopot tart a Tan Kapuja Buddhista Főiskola aulájában.  
További információ: www.vipassana.hu

2010. július 24–31.: Hannes Huber és Andrea Huber meditációs tanárok 
(Ausztria) bentlakásos mettá és vipasszaná elvonulást tartanak.   
További információ: www.vipassana.hu
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Mokusho Zen Ház
Taisenji Templom

1161 Budapest, Rákosi út 77., e‑mail: info@mokushozen.hu
Honlap: www.mokushozen.hu, telefon: 70-386-2002, 30-244-2441

A Kódó Szavaki, Deshimaru és Zeisler mester által továbbadott tanítás naponta 
gyakorolható Budapesten a Mokusho Zen Házban, a Taisenji Templomban, amely 
Deshimaru mester bódhiszattva-nevét viseli. Jelentése: A Nagy Bölcs Temploma.

Megközelíthető az Örs vezér teréről a 144-es busszal, vagy 244-es busszal a 
Batthyány utcai megállóig, és a Bosnyák térről a 277-es busszal a Rákosi útig.
Bevezetés és mindennapi gyakorlás a budapesti Taisenji Templomban:
 hétfőtől péntekig: 6.00 – 8.00 és 18.30 – 20.00
 szombaton: 6.00 – 8.00 és 18.00 – 19.00
A zazen mindig pontosan kezdődik, ezért első alkalommal lehetőleg félórával a 
kezdés előtt gyere, sötét színű, kényelmes ruhában!

Hoboji Templom, Pilisszentlászló

Deshimaru mester missziójának ez az első kelet-európai temploma, amely egyben 
a Mokusho Zen Ház szellemi központja is. Myoken szerzetes 1997 júniusában ala-
pította, Mokusho Zeisler mester halálának hetedik évfordulója alkalmából. Hoboji 
azt jelenti, hogy a Dharma Kincse Temploma. Az épület paradicsomi környezet-
ben fekszik, Budapesttől nem messze a Duna-Ipoly nemzeti parkban. Ezen a he-
lyen valóban meg lehet tapasztalni a régi idők szerzeteseinek mindennapi életét. 
Sesshinek alatt a Hobojiban Myoken szerzetes minden tanítványa együtt van, és 
Deshimaru mester más tanítványai is rendszeresen meglátogatják a Templomot.

Myoken mester

Harminc éve követi Taisen Desimaru és Mokusho Zeisler mesterek tanítását, ti-
zenöt éve tanít Magyarországon és Kelet-Európában. Magyarországon két temp-
lomot alapított. Kelet-Európa első zen temploma a pilisszentlászlói Hoboji, mely 
a sesshineknek (intenzív gyakorló időszakoknak) ad helyet, Budapesten pedig a 
Taisenjiben egész évben lehetőség van a mindennapi gyakorlásra.

Myoken mester több dojot (gyakorló helyet) alapított Romániában és 
Horvátországban is. A Taisenji templomban ad mindennapi tanítást, és rendsze-
resen vezet sesshineket nemcsak a Hobojiban, de Bukarestben és Zágrábban is. 
2002 őszén Budapesten került sor a formális dharma-átadásra (Shiho) Stéphane 
Kosen Thibaut mestertől, aki Renpo Niwa, a legnagyobb japán zen templom, az 
Eiheiji egykori apátjának dharma-örököse. 2007 tavaszán Myoken mester átadta a 
dharmát Vincent Toku Ten Vuillemin szerzetesnek.
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Sesshin

Azt jelenti, hogy megérinteni a tudatot. A néhány napos, vagy hosszabb intenzív 
időszakok alkalmat adnak gyakorlásunk elmélyítésére. Sesshinen teljesen a zazenre 
és a samura – a közösségért végzett munkára – összpontosítunk, hátrahagyva világi 
kötöttségeinket, követve a templom időrendjét reggeltől estig, napról napra. Daisi 
mester így ír a Juniji-hogoban: „Azt mondják, hogy Buddha sok életen keresztül, 
végtelen kalpákon át gyakorolt, de ez nem volt más, mint egyetlen nap és éjszaka 
gyakorlása”. Így gyakorolva minden hely templom, minden hely kolostor, bárhol 
élsz, az egy szent hely.

A sesshinekhez vagy a Nyári táborhoz bárki csatlakozhat, nagyon jó alkal-
mak ezek a gyakorlással való találkozásra is. Fontos az elején érkezni és lehetőleg 
végig maradni. A sesshin általában első nap este kezdődik, és utolsó nap délig tart. 
Előzetes jelentkezés szükséges e-mailben, vagy telefonon. 

Programok

Húsvéti sesshin, 2010
Helyszín: Taisenji, Hoboji
Időpont: március 29. hétfő – április 5. hétfő
Húsvéti sesshin a Taisenjiben és a Hoboji-ban Myoken mesterrel.
A sesshin március 29. hétfőtől április 2. péntekig a Taisenjiben lesz, majd április 2. 
péntek estétől a Hobojiban folytatódik.

Zen és pszichoterápia III. 
Helyszín: Budapest
Időpont: április 9. péntek – 11. vasárnap
A Zen és pszichoterápia programsorozat legújabb állomásaként ezúttal stresszoldó 
workshopon vehetünk részt Paul Loomans zen szerzetes vezetésével.

A stressz oldás egy közvetlen és erőteljes módszer a modern életvitelünk 
következtében elkerülhetetlenül felhalmozódó érzelmi stressz kezelésére, feloldá-
sára. Ezt a csoportosan és egyénileg is gyakorolható módszert Paul Loomans zen 
szerzetes, az amszterdami zen dojo vezetője dolgozta ki, több mint két évtizedes 
zazen gyakorlás tapasztalatára építve. Paul Loomans megtanítja nekünk, hogyan 
nézzünk szembe érzelmeinkkel anélkül, hogy megpróbálnánk elnyomni, vagy ál-
cázni őket. A módszer segítségével megtanuljuk feloldani és átalakítani a bennünk 
folyamatosan felhalmozódó stresszt.

További információ és jelentkezés: 
   www.mokushozen.hu

Zen & Stiinta 2010
Helyszín: Mokushozen-ji, Bukarest
Időpont: április 22. csütörtök – 25. vasárnap
Sesshin Vincent Keisen Vuillemin mester, Myoken mester dharma-örökösének ve-
zetésével.
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Mokudo sesshin 2010
Helyszín: Hoboji, Pilisszentlászló
Időpont: április 29. csütörtök – május 2. vasárnap
Mokudo sesshin a Hobojiban Myoken mesterrel Deshimaru mester emlékére.

Májusi sesshin 2010
Helyszín: Mokushozen-ji, Bukarest
Időpont: május 14. péntek – 16. vasárnap
Sesshin a Mokushozen-jiben Myoken mesterrel. 

Mokusho sesshin 2010
Helyszín: Hoboji
Időpont: június 4. péntek – 13. vasárnap
Sesshin Mokusho Zeisler István emlékére Myoken mester vezetésével. 

Nyári Tábor 2010
Helyszín: Hoboji
Időpont: 1. Periódus: július 23. péntek – augusztus 1. vasárnap
 2. Periódus: augusztus 2. hétfő – 12. csütörtök
 3. Periódus: augusztus 13. péntek – 22. vasárnap

Sztúpa‑erdő – Saolin kolostor (Kína)
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Átama
A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre buddhista szahadzsija rend

Kambala, a feketeköpenyes jógi

Kincsekkel teli a messzeség, s a tengerek mélye,
Mily csodás gazdagság – ilyen a nága‑király üdvözültsége!
Kezdettől fogva minden a Dharmakája hangja és fénye,
S felmérhetetlen elragadtatottság a valóság felismerése!

Sírva-ríva lépett Kankarama királya elé édesanyja. Két éve nem látták egymást, mió-
ta meghalt az öreg király, és két fia közül a minden erénnyel teljes idősebbik lépett 
a trónra, betöltvén így a nép kívánságát. Soha nem látott jólét köszöntött ezzel a 
birodalomra, s a királyság mind a nyolcvannégyezer családja aranytányérból evett.

– Ó, én szegény fiam, édes gyermekem, miért kell nekem ily szörnyű helyzet-
ben látnom tégedet?

– Miért mondod ezt, hisz király vagyok és az ország virágzik?!
– A királyság kín és teher, ha elfordít az örökkévalóság keresésétől – a halál 

egyként ragad el zsellért és királyt.
– Legyen hát kívánságod szerint, követem bölcsességedet: legyen öcsém a 

király, s én most szerzetessé leszek.
A fiú háromszáz nemes kíséretében kolostorba vonult, és ott élte életét szer-

zetesi fegyelemben, imádkozva, tanulva és dolgozva. Ám egy napon anyja megláto-
gatta és amikor rátekintett, ismét csak keserves sírásra fakadt.

– Fiam, mondd, mit jelent, ha te így éled a lemondás életét – hisz, bár palást 
helyett csuha fedi testedet, te szívedben király maradtál. Menj a dzsungel magányá-
ba, ne a lemondás formáját keresd, hanem a tartalmát.

Ekképpen hagyta ott a kolostort a fiú, s kezdett magányosan elmélkedni, lete-
lepedvén egy fa tövébe. Szentségének híre elterjedt a közeli falvakban, és az embe-
rek tiszteletük jeléül ellátták mindennel, amire csak szüksége lehetett. Egyszerre 
azonban – ismét sírva-ríva – elétoppant az édesanyja:

– Micsoda pompa, micsoda fényűzés, jaj, fiam, te a hátadon szalmát hordasz 
egy égő házba.
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Ekkor a volt herceg levetette pompás rendi ruháját, ráhelyezte finom mívű 
szerzetesi kellékeit és vándoraszkétává, jógivá lett. Járta a vidéket, városról városra, 
országról országra járt.

Egy napon megjelent előtte az anyja – a levegőben lebegve –, s a jógi ekkor 
döbbent rá, hogy nem más ő, mint Pradnyápáramitá Dákiní.1 Tőle nyerte el ekkor 
a Megtartó Istenség beavatását és áldását, valamint a megszabadulás titkos gyakor-
latait. Tizenkét éven át végezte ezeket vándorlása közben, és elérte a mahámudrá-
sziddhit. Boldogságában a levegőbe röppent, ám ekkor ismét megjelent előtte a 
Dákiní és ekképpen dorgálta:

– Ne kérkedj erőddel, inkább fáradságot nem ismerve tevékenykedj minden 
lény üdvéért.

A mester ekkor Mangalapur kétszázötvenezer családból álló városába ment, 
Oddjaná országába. A Pálmacsúcs barlangban telepedett le, hogy szemlélődésbe 
merüljön.

Ezen a vidéken azonban rakoncátlan dákiní-boszorkányok laktak. Amikor hí-
rét vették a mester megérkezésének, elhatározták, hogy minden eszközzel akadá-
lyozni fogják a jógit elmélkedésében. A „hadművelet” megtervezését vezetőjükre, 
Padmádévíre bízták.

Amikor a vándor a város felé vette útját, egy csapatnyi ifjonc banya körülzsi-
bongta, kérlelve, hogy legyen a vendégük. Ezt a mester a lehető leghatározottabban 
elutasította. Ekkor azért könyörögtek neki, hogy legalább a fekete gyapjúköpenyét 
bízza rájuk, amíg a városban jár. „Mindent bedobtak”, követelődzésük egyre szem-
telenebbé vált. A-mester végül kénytelen-kelletlen beleegyezett, köpenyegét oda-
adta Padmádévinek, és pucéran ment be a városba.

A dákiník eközben tanácskozni kezdtek, hogy mitévők legyenek. Kisütötték, 
hogy mivel egy sziddha minden tárgya varázserővel bír, így a köpenyege is, ha meg-
eszik, tán megszerzik erőit. Igazságosan elosztották hát a köpenyt – mindenkinek 
jutott belőle egy kiadós falat-–, és nagy bőszen nyeldesték adagjukat. Egy kis fecni 
megmaradt, ezt a tűzbe dobták.

Mikor a mester visszatért, azt hazudták neki, hogy egy szép új köpenyt 
akarnak csinálni neki, ezért eldobták a régit. Igen ám, de Kambala ragaszkodott 
megszokott ruhadarabjához, és hallani sem akart arról, hogy mást vegyen magára. 
Ajánlhattak neki aranyat, drágaságokat, hízeleghettek napestig, mit sem ért mind-
ez. Végül a mester a királyhoz ment panaszra mérgében.

– Te vagy a király, tessék megvédeni az országban lakókat az ilyen tolvaj bo-
szorkányoktól! Ki hallott már ilyet, hogy csak úgy eltüntetik az ember köpenyét!

A király rá is parancsolt a dákiníkre, hogy azonnal adják vissza a köpenyt, 
s ekkor kénytelen kelletlen beismerték, hogy mi is történt valójában. Szegény 
Kambala nagy bosszúsan meztelenül ballagott-haza.

Barlangjában Vadzsra Váráhínak, Héruka misztikus kedvesének aján-
lott fel megszentelt süteményt, s ezzel elnyerte erőit. Így amikor az egyik banya 
kiapasztotta barlangjának forrását, a Földistennő a mester egyetlen parancsára 
újra vizet fakasztott számára.

Telt-múlt az idő, és eljött a nap, amikor a Világhegy és a négy kontinens 
minden dákiní-boszorkánya Oddjanába jött. A mester ezt az alkalmat találta alkal-
masnak arra, hogy megleckéztesse őket. Az egész társaságot birkává változtatta, 
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s csak Padmádévi hosszas bégetésére volt hajlandó visszaadni eredeti alakjukat 
– ám előbb még mindannyiukat megnyírta. Így persze, újra emberként, teljesen 
kopaszok lettek.

Nem sok eredménnyel járt ez a lecke, mert kevéssel ezután az Érzékelhetőség 
(Érzékiség) Istennői megpróbálták megölni a mestert barlangjában. A hatalmas 
szikla a feje felé zuhant, ám Kambala egyetlen intéssel eltérítette röptét, s a kő 
fennakadt a sziklákon. Ott hever mind a mai napig, úgy, hogy bármikor leszakadhat. 
A király az esetről hallva cselekvésre szánta el magát. Maga elé parancsolta a banyá-
kat, s meghívta Kambala mestert is.

– No, ti veszedelmes asszonyszemélyek! Hiába pillogtok, tudom, hogy egytől 
egyig veszedelmes csibészek vagytok, akik így vagy úgy mind okoztatok már szen-
vedést a férfiaknak. De most aztán elég! Itt rögvest esküdjetek meg, hogy ezután az 
ártatlanság útjára, az erények ösvényére léptek!

Persze a dákiník húzódoztak, amire Kambala mester rájuk dörrent:
– Hancúroznátok, rosszalkodnátok, fickándoznátok, ti csalóka jelenségek?! 

Uralatlanul csak a szenvedés okaivá lesztek! De ha megtagadjátok, hogy eztán az 
Igazságtól kérjetek menedéket, akkor a Halál fiai (illetve lányai) lesztek! Ha eskü-
töket megszegitek, menten lóvá teszlek benneteket – de testben ám! Lóvá változ-
tatlak titeket!

Erre már tényleg megijedtek a dákiník (emlékeztek még birka korukra – hát 
még a ló – no nem...), és menedéket vettek a Buddhától. Arra is megesküdtek, hogy 
betartják szavukat. Megtisztulásuk után visszaadták a mesternek a köpeny darabja-
it, amit annak idején lenyeltek, s ő újra összevarrta a cafatokat. Ám a köpeny most 
egy kicsivel rövidebb lett.2 

Kambala mester, miután számtalan embert szolgált, testben lépett be a 
Dákiní Mennyországába.

1 A mindenen túlvivő színről-színre látás bölcsességének megtestesítője.
2 A nagy jógi Kambalaként, „a feketeköpenyes mesterként” lett ismert, de emlegették még Lua-ba-pa-ként 

is. Srí Prabhatában „pompázatos fény” néven ismerték.

Részlet Soós Sándor: A nyolcvannégy mahásziddha legendája című könyvéből 
(A Tan Kapuja, 2000)

A harcművészetek bölcsője – Saolin kolostor (Kína)
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Mennyei Trón Öt Elem Rend

A Mennyi Trón Öt Elem iskoláját Wu Pei‑sheng budd-
hista szerzetes alapította 1730-ban, Shantungban. 
Ennek jelenlegi vezetője Rev. Dr. Varga László dharma-
tanító, holisztikus orvos. A Rend szervesen közremű-
ködött a Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola 
megalapításában.

A Rend tanításai a négy nemes igazságra épülő 
négy alapszútrából indulnak ki, valamint a gyakorla-

tokhoz tartozó szóbeli hagyományból. A testi gyakorlatokhoz jóga és az öt tanvédő 
harcművészeti formagyakorlatai tartoznak, a lelki képzés a hagyományos ázsiai or-
voslás és lélektan tanításaira, és a magyar nyelvű – közel 2 órás – áhítatszertartásra 
épül. A szellemi képzés része még az asztrológia és a történetírás megismerése.

A Rend egyházi tevékenységként a buddhista fogadalmat tett hívők számára 
magyar nyelvű névadási, házasságkötési és halottbúcsúztatási szertartást is rendez.

A Rend közel 150 fős tagsága összesen négy városban a hét minden napján 
tart foglalkozásokat, havonta egy alkalommal pedig a teljes tagság dharma-tanítás-
sal összekötött áhítatszertartáson vesz részt.

Rendünk hagyományőrző iskola, szemlélete ökumenikus, ezáltal minden 
vallás tanításait és hitgyakorlati formáit tiszteletben tartja; meggyőződése, hogy a 
vallásalapítók ugyanazon prófétai lánc tagjai. Célunk – Csoma bódhiszattva szán-
dékainak megfelelően – a magyar hagyományvonal beolvasztása a buddhista gya-
korlatba.

Elérhetőség a Főiskolán hétfőnként Cser Zoltánon keresztül, vagy a követke-
ző e‑mail címen: cserzoltan@mailbox.hu

Főbejárat – Saolin kolostor (Kína)
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A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

1098 Budapest, IX. Börzsöny u. 11.
Telefon: 280-6712, 70-339-9902, fax: 280-6714
E‑mail: tankapu@tkbf.hu, honlap: www.tkbf.hu

Könyvtár és olvasóterem – A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Könyvtárának és 
olvasótermének nyitva tartása: hétfőtől péntekig 10–17.00 között. Telefon: 280-
6712/16-os mellék, 347-0689

Tanulmányi ügyekben a Titkárság keresendő a fenti telefonszámokon.

A Főiskola esti tanfolyamai a 2009/2010. tanév II. félévében:

hétfő 16.00 – 17.45: Jantra-jóga (Szertartásterem – Sarokdharma)
 16.00 – 17.30: Iaidó (Száraz Róbert, Aula)
 18.00 – 20.00: Integrál tai-csi (Pluhár Pál, Sarokdharma)
 18.00 – 19.00: Meditációs gyakorlatok (Aula)
 19.00 – 21.00: Vadzsratánc (Aula)

kedd 17.30 – 18.30: Csö-meditáció (Sarokdharma)
 17.30 – 19.30: Chen Taijiquan – haladó (Juhász Imre, Aula)
 19.30 – 21.00: Chen Taijiquan – kezdő (Juhász Imre, Aula)
 
szerda 19.00 – 20.00: Dzogcsen meditáció (Zártkörű! 5-ös terem)
 18.00 – 20.00: Integrál tai-csi (Pluhár Pál, Sarokdharma)
 18.30 – 21.00: Zen meditáció (Hegedűs Róbert, Aula)
 18.00 – 20.00: Shaolin kung-fu ( Tóbiás Tivadar, KN1)
 
csütörtök 14.00 – 16.00: Erádi kardvívás (Németh Beatrix, KN1)
 15.00 – 19.00: Japán és zen kertészet kör (Czéher György –  

 9-es terem)
 14.30 – 16.00: Iaidó (Száraz Róbert, Aula)
 16.00 – 17.30: Iaidó (Száraz Róbert, KN2)
 16.00 – 17.30: Vadzsratánc (Aula)
 17.30 – 19.30: Chen Taijiquan – haladó (Juhász Imre, Aula)
 19.30 – 21.00: Chen Taijiquan – kezdő (Juhász Imre, Aula)
 18.00 – 20.00: Jantra-jóga (kezdő – Sarokdharma)
 18.00 – 19.30: Lodzsong meditáció (5-ös terem)
 
péntek 16.00 – 18.00: Erádi kardvívás (Németh Beatrix, KN1)
 16.00 – 18.00: Vadzsratánc (Aula)
 18.00 – 21.00: Jantra-jóga és ülőgyakorlatok (Sarokdharma)
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Kelet-Nyugat Kutatóintézet

A harcművészet, mint szellemi út címmel február 21-én a Kelet‑Nyugat Kutató‑
intézet szervezésében került sor idei első házikonferenciánkra. A korábbiaktól 
eltérően ezúttal nem három, hanem négy harcművész szakértő mutatta be szemé-
lyes élményeken, hosszú évek során szerzett belátásokból fakadó tudását. Szinte 
minden korábbinál többen voltak kíváncsiak az előadásokra, a szertartásterem 
zsúfolásig megtelt. Az előadások közötti szünetekben előbb Somogyvári Szabolcs, 
majd Száraz Róbert tartott társaival együtt harcművészeti bemutatót.

Szabó Balázs előadásában a buddhizmus a japán harci művészetekre gyako-
rolt hatását vizsgálta. A japán harci művészetek a 20. század második felében viha-
ros gyorsasággal hódították meg a világot: mára jóformán a világ összes országában 
jelen vannak, gyakorlóik száma sok tízmillió. Azt is mondhatjuk, ezek a művészetek 
Japán legkelendőbb kulturális exportcikkének számítanak. A japán harci művésze-
tekről szólva gyakran kerül szóba a buddhizmus, mint a mögöttük álló szellemi 
alap – mégis, ha megkérdezzük ezen művészetek gyakorlóit, pontosan miként is 
kapcsolódik a buddhizmus a harc művészetéhez, legtöbbjük bajban van a válasszal. 
Szabó Balázs előadásában ezt a problémát igyekezett körüljárni, régi és új szövegek 
segítségével mutatva rá buddhizmus és harci művészet elméleti kapcsolatára.

Havasi András A test szerepe a szellem művelésében címmel tartott előadást. 
Mint összegezte: a taoista művészeteket arra használjuk fel, hogy testünket fejlesz-
szük, elménket lecsendesítsük és szellemünket megerősítsük. Minden más csupán 
szemfényvesztés! Előfordulhat, hogy valaki évek óta gyakorolja a tai chi-t (vagy tai ji) 
és viszonylag jó eredményeket ér el, mégsem fogja megérteni a művészet magasabb 
szintjeit. A chi kung (vagy tai ji) – azon kívül, hogy a test megerősítésének és az 
elme lecsendesítésének csodálatos módja – sokkal többet nyújthat, ha a gyakorlás 
fókuszált és a cél határozott. A tai chi vagy chi kung tanulásának kezdetén az a fontos, 
hogy először fizikai szinten tanuljunk, azaz begyakoroljuk a mozdulatokat. Ennél a 
pontnál egyre jobban összehangoljuk a légzést a mozgással. Később ez természetes-
sé válik, és egyesítjük az energiát – más néven chi-t – a technikák folytonosságával. 
A tai chi által előidézett nyugalom és ellazulás következtében a feszült és egyensúly-
hiányos testben megrekedt életerő felszabadul, és képes lesz helyreállítani és fenn-
tartani a természetes egészségi állapotot. A testben zajló energiaáramlást befolyásol-
ják a gondolataink és átélt érzelmeink. Ahhoz, hogy szervezetünk egészségesen mű-
ködjön, szükséges, hogy a nap folyamán érzelmeink rugalmasan váltakozva kövessék 
egymást, gondolataink sorozata pedig akadálytalanul áramolhasson.

Nagy Tamás A harcművészet, mint a lelki önfejlesztés eszköze című előadá-
sa során elsősorban a (sport)küzdelemben rejlő önismereti lehetőségekről beszélt. 
A személyiség fejlesztését hagyományosan a vallásoktól, ezoterikus tanoktól, vagy a 
tudományos pszichológia módszereitől várjuk. Természetesen ezeken kívül is létez-
nek olyan módszerek, amelyek teljes egészet alkotva képesek az emberi test és szel-
lem fejlesztésére, és ezen módszerek egy nagyon fontos csoportját képezik a harc-
művészetek. A harcművészetek helyes gyakorlása alkalmas arra, hogy gyakorlója ön-
magával és környezetével kapcsolatban nagyobb tudatosságot fejlesszen ki. Ennek a 
folyamatnak lényeges része az alapos és előítéletektől mentes figyelem fenntartása. 
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Kassai Lajostól Modern világunk a harcművészet tükrében című előadá-
sának felidézéséhez következzen ars poeticája: „Alapvetően két embertípus van, 
a kérdés embere és a felelet embere. A kérdés embere az állandóan kutató, tapasz-
talni, megismerni akaró ember. A felelet embere pedig azt mondja, vallása már 
mindenre megadta a választ, és visszavonul a hitének megfelelő rítusokba. Az én 
életem mintha mindkettőt tartalmazná. Én mindent ki akartam próbálni, és azt 
mondtam, csak az ostobák akarnak a mások kárán tanulni, és nincs fontosabb az 
egyéni tapasztalásnál. A tudás az egyedüli kincsünk, amit nem vehetnek el tőlünk, 
és egyben a legarisztokratikusabb dolog is a világon. Most, hogy elértem életem 
delét, egy napfényes tisztásra jutottam, magam mögött hagyva a kérdések és a vá-
gyak kínzó dzsungelét. Sokkal több az elfogadás, mint a változtatni akarás bennem. 
A lovas íjászat, ami egykor táltos lovon repített térben és időben, ma már egyre 
inkább egy rítus számomra, keretet adva hétköznapjaimnak, életemnek. Egyszerre 
jelenti számomra a tudományt, a művészetet és a vallást. Megpróbáltam a józan 
észre támaszkodva a lehető legtöbbet megtudni erről a tevékenységről, majd ké-
pességeimhez mérten művészien bemutatni, és mire eljutottam idáig, azt vettem 
észre, hogy hitemmé vált.”

Csörgő Zoltán

Csörgő Zoltán és Szabados Levente (szerk.): 
Szubjektív tudás – Objektív tudomány (L’Harmattan 
Kiadó 2010, 2000 Ft)

Mennyire szubjektív a tudás, objektív a tudomány? 
Karl Popper negyven éve járta körül neves művében 
(Test és elme) a fenti kérdések közül is alapvetően az 
elsőt. „Érdekes megfigyelni, hogy a legtöbb filozófus, 
bár nem mindegyik, csak a szubjektív értelemben 
vett tudást (…) tárgyalja. (…) És ha egyáltalán tár-
gyalják az objektív tudást, legtöbbjük abból a felté-
telezésből indul ki, hogy az objektív tudás teljesen 
megmagyarázható a szubjektív tudás fogalmával.” 
A tudomány céljának ugyanakkor a világra vonatkozó 
objektív tudás növelését szokták tekinteni. De lehet-e 
minden személyes vonatkozást, érzelmet, rokonszen-

vet vagy ellenérzést, személyt, képzeletet mellőzni a megismerésben? És valóban a 
tudásnak csak ez a két pólusa van, vagy esetleg van átmenet objektív és szubjektív 
tudás között? Vagy Polányi Mihálynak van igaza, aki szerint az emberi tudás és tu-
domány se nem objektív, se nem szubjektív, hanem személyes, amely „túl van az 
objektív és a szubjektív szembeállításán”?

Ezeket a kérdéseket teszik fel e kötet tanulmányainak szerzői (ahogy azok a 
filozófia, a megismerés-tudomány, az ismeretelmélet, a pszichológia, a tudás-szo-
ciológia, az etológia területén megjelennek), akik valamennyien résztvevői, elő-
adói voltak a Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány és A Tan Kapuja Buddhista 
Főiskola Kelet‑Nyugat Kutatóintézete által 2008. október 28–30. között megren-
dezett XVI. MAKOG Konferenciának.
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Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola

Központ: 7664, Berkesd, Alkotmány u. 42.
Oktatási helyszínek: Kenderföldi Általános Iskola 
(7300 Komló, Gagarin utca 4.), Apáczai Nevelési 
Központ Gimnáziuma (7632 Pécs, Apáczai körút 1.), 
Alsószentmárton (7826 Alsószentmárton, Petőfi u. 4/a.)
Telefon: 72-705-033, 72-705-114
E‑mail: doktorgabi@freemail.hu, felhobuvar@gmail.com 
Honlap: www.kistigrisgimi.extra.hu

Életképek iskolánkról

Iskolánkban a tanév során bekövetkezett paradigmaváltás jelei szépen mutatkoznak. 
A kollégáink magukénak érzik az iskola törekvéseit, és mindent igyekeznek meg-
tenni a kompetencia alapú oktatás érdekében. A tanulókkal szembeni megváltozott 
tanári attitűd eredményei kezdenek szépen kibontakozni. Az elmúlt hónapokban 
sok olyan esemény volt iskolánkban, amelyeknek eddig nem voltak előzményei.

Október-november hónapokban a kötelező érettségi tantárgyakból, valamint 
informatikából tanulmányi versenyt rendeztünk, amelynek során tanulóink minden 
hétfőn megkapták az újabb és újabb feladatokat. A legjobb helyezést elért tíz tanu-
lónk Kóka János úrtól egy-egy laptopot kapott ajándékba, ezzel tanulóink számára 
kinyílt a virtuális tér, amely a további iskolai munkájukat teszi még eredményesebbé. 
Az átadásra december 17-én került sor egy hangulatos ünnep formájában.

Február 12-én szalagavató ünnepséget tartottunk a falu kultúrházában, ahol 
iskolánk énekkara és táncosai fellépésükkel járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. 
Utána iskolákban hangulatos táncos rendezvénnyel folytattuk a napot, ahol diákok, 
szülők és tanáraink önfeledten táncoltak, beszélgettek. Úgy érzem, ezek az esemé-
nyek közelebb hozták iskolánkat a szülőkhöz, a diákjainkat tanárainkhoz, és ez is 
segíti a még eredményesebb oktató-nevelő munkánkat.

Nagy örömet váltott ki iskolánk 20 fős tanulói csoportja körében a febru-
ár 25-ei parlamenti látogatás Budapesten. Sokan életükben először látták kívülről 
és belülről élőben a parlamentet, és mindez meghatározó élmény volt számukra. 
Hasonló kirándulásokat, tanulmányutakat a jövőben is szervezünk.

Iskolánk tanári kara a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai 
Szolgáltatások Központja által szervezett, a TÁMOP 3.1.4 keretén belül március 
12–13–14-én igen hasznos IPR képzésen vett részt, amely a már korábban jelzett 
kompetencia alapú oktatásunkat volt hivatott megalapozni. A kurzus végén min-
denki megkapta a megérdemelt tanúsítványt.

Úgy érzem kollégáimmal együtt, hogy a Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola 
elindult egy olyan úton, amelynek eredményei ismerté és egyre inkább elismertté 
teszi intézményünket. (Alsószentmárton, 2010. március 19.)

Dr. Góbi János igazgató
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A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány

A Tan Kapuja Buddhista Alapítványt 1991-ben hozta létre a Tan Kapuja 
Buddhista Egyház.

„Az alapítvány céljául tűzi ki: a buddhizmus eszméjének, tanai-
nak magyarországi meghonosítását, a magyarországi buddhista kö-

zösségek és intézmények támogatását; a nevelést és oktatást, képesség fejlesztést, 
ismeretterjesztést, kiemelten kezelve a Tan Kapuja Buddhista Főiskola működési 
feltételeinek javítását, ösztöndíjak alapítását, ösztöndíjak cseréjének megszervezé-
sét; a tudományos tevékenység: tanulmányok és kutatások támogatását; a kulturális 
tevékenység: kiadványok megjelentetését és információs bázis kialakítását, mely 
tevékenységeket az Alapítvány, mint közhasznú tevékenységet végez.

Az előzőekben megjelölt közhasznú tevékenységeket az Alapítvány úgy vég-
zi, hogy a közhasznú szolgáltatásból az alapítvány célja szerinti iskola vagy kollégi-
um, vagy az alapítvány célja szerinti kutató kulturális intézet részesülhet.” (Alapító 
Okirat II. pont, részlet.)

Az Alapítvány támogatását pályázati úton lehet elnyerni, a pályázati kiírások 
nyilvánosak. Emellett az Alapító Okiratban megjelölt intézményeket az Alapítvány 
kuratóriumi döntés alapján is támogathatja. Mivel az Alapítvány közhasznú szer-
vezetként működik, jogosult az adózók 1% jövedelemadó részének felhasználásá-
ra, amennyiben az adózó a fennálló jogszabályoknak megfelelő formában kedvez-
ményezettként jelöli meg. Az Alapítvány 2009-ben támogatóitól 451 445 Ft-ot 
kapott, melynek felhasználásáról következő számunkban adunk részletes tájékoz-
tatást. 

Az Alapítvány kuratóriuma háromtagú: Farkas Pál elnök, Agócs Tamás és 
Birtalan Ágnes.

Az Alapítvány bankszámláját a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Rózsadombi 
Fiókjánál vezeti.

Számlaszáma: 10403181-31810544-00000000
A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány adószáma: 18038251-1-43

Saolin kolostor (Kína)
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A magyarországi buddhista egyházak

1. A Tan Kapuja Buddhista Egyház
közösségei: A Tan Kapuja Zen Közösség
 Átama – A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre
 Buddhista Vipasszaná Társaság
 Magyarországi Nyingmapa Közösség
 Mennyei Trón Öt Elem Rend
 Mokusó Zen Ház
 TeKi KaGyü
Mireisz László elnök
1098 Budapest, IX. Börzsöny u. 11.
Telefon: 280-6712, 70-339-9902
Fax: 280-6714
E-mail: egyhaz@tkbf.hu, tankapu@tkbf.hu
Honlap: www.mahayana.hu, www.tkbf.hu

2. Buddhista Gyémánt Út Közösség
Major Péter ügyvivő
1074 Budapest, VII. Huszár u. 7–9.
Telefon/fax: 321-7025
E-mail: info@buddhizmusma.hu
Honlap: www.buddhizmusma.hu

3. Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség
Dr. Pressing Lajos ügyvivő
1112 Budapest, XI. Susulyka u. 240.
Telefon: 249-8101, 385-2098; fax/üzenetrögzítő: 385-2098
Levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 952.
E-mail: info@buddhizmus.hu
Honlap: www.buddhizmus.hu

4. Dharmaling Magyarországi Tibeti Buddhista Közösség
Spirituális vezető: Láma Shenphen rinpocse
Képviselő: Varga Mariann
Székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 12., III/10.
Telefon: 30-878-9047
E-mail: hungary@dharmaling.org
Honlap: www.dharmaling.org
Nemzetközi e-mail: office@dharmaling.org

5. Dzsaj Bhím Közösség
Vezető: Orsós János
3786 Hegymeg, Dózsa u. 1., telefon: 30-830-2029, 30-830-2026
Honlap: www.jaibhim.hu, www.dzsajbhim.hu
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6. Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség
Kovács Endre ügyvivő
1117 Budapest, XI. Budafoki út 72., telefon: 20-225-6793
E-mail: info@khyenkongtharjay.hu
Honlap: www.khyenkongtharjay.hu

7. Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége
Vezető tanító: Csong An Szunim
1062 Budapest, VI. Bajza u. 58. II/2., telefon: 30-408-1211
E-mail: kvanumzen@gmail.com, honlap: www.kvanumzen.hu

8. Magyarországi Csan Buddhista Közösség
Lotfi Farhad vezető
1111 Budapest, XI. Kruspér u. 9., telefon: 30-364-5650
E-mail: farhad@freemail.hu

9. Magyarországi Dzogcsen Közösség
Vezető testület: Bencsik Csaba, Lakatos Móni, Gedeon Irén
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Munkácsy M. u. 23.
Telefon: 20-223-3668, 20-358-0531, 30-397-1511
E-mail: info.dzogchen@gmail.com
Honlap: www.dzogchen.hu

10. Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség, Karma Ratna Dargye Ling
Tiszteletreméltó Csöpel láma hitéleti vezető
Karma Dordzse Ling: 1039 Budapest, III. Hunyadi u. 45.
Levelezési cím: 1311 Budapest, Pf. 31.
Telefon/fax: 240-8847
Elvonulási Központ: 3073 Tar, Buddhista Központ
Telefon: 32-470-206
Vendégház: 32-470-535
E-mail: kagyu.center@gmail.com
Honlap: www.buddha-tar.hu

11. Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház
Ming Lai apát
1164 Budapest, XVI. Rádió u. 12/a.
Telefon/fax: 400-0061, 30-508-7571
E-mail: postmaster@minglai.t-online.hu
Honlap: www.chanbuddhizmus.mindenkilapja.hu 

12. Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház
Képviselő: Mingzheng szerzetes
1153 Budapest, XV. Beller Imre u. 123.
Telefon: 307-3921
E-mail: mingzhengfashi@yahoo.com.cn
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13. Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
Vezetők: Kasza Miklós elnök és Babinski Gordána titkár
1041 Budapest, IV. Rózsa út 71.
Telefon: 20-435-1564
E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com
Honlap: www.buddhistaegyhaz.hu

14. RIME Tenzin Sedrup Ling Rime Buddhista Centrum
Karma Dorje elnök
1147 Budapest, XIV. Huszt u. 11. III/2.
Telefon: 70-519-9208
E-mail: karma@ludens.elte.hu

15. Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség
Kovács József ügyvivő
1039 Budapest, III. Királyok útja 38.
Telefon /fax: 240-3160
E-mail: sakyahungary@gmail.com
Honlap: www.szakja.hu

16. Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége
Nagy Zoltán elnök
2097 Pilisborosjenő, Híd utca 1.
Telefon: 30-297-5026
E-mail: nzashoka@hungarnet.hu

A híres „sztúpa‑erdő” – Saolin kolostor (Kína)
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Rövid tájékoztatás néhány egyház 
legfontosabb programjairól

A rovat az Egyházak fóruma. A közölt szövegek tartalmáért a kiadó nem vállal fele-
lősséget!

1. Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

Kovács József ügyvivő
1039 Budapest, III. Királyok útja 38. Telefon/fax: 240-3160, 20-935-7999
E-mail: sakyahungary@gmail.com, honlap: www.szakja.hu, technikai szám: 1184

A közösség programjai Budapesten a VIII. kerület, Pál utca 3. szám (29-es kapu-
csengő, II. emelet) alatt látogathatók.

Állandó programok

Tiszteletreméltó Kalszang láma vezetésével minden héten:

hétfőn: 18.00-tól Rig Szum Gonpo
 18.30-tól Siné meditáció, előkészítő gyakorlatok,  
  Guru Rinpocse gyakorlatok (mindenki számára látogatható)
csütörtökön: 18.00-tól Fehér Tárá szádhana, Vadzsrapáni szádhana
vasárnap: 8.30-tól Hévadzsra szádhana (beavatáshoz kötött)
 9.00-tól Tárá púdzsa

Program

A tibeti holdnaptár 10-ik illetve 25-ik napjain cog szertartást tartunk. Mindenkit 
szeretettel várjuk, aki Őeminenciája Dzsecün Kushotól megkapta a vadzsrajóginí 
áldást! A pontos időpontok a www.szakja.hu oldalon találhatók, melyek a tibeti hold-
naptárból következően mindig változnak.

Tiszteletreméltó Láma Kalszang rendszeresen tanításokat és beavatásokat ad.  
Az időpontokról a Közösség honlapján és a hírlevelünkben tájékoztatást adunk.

2. Magyarországi Dzogcsen Közösség

Képviselők: Bencsik Csaba – �0-�1�-��00 
 Lakatos Móni – 20-358-0531 
 Gedeon Irén – 30-397-1511
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Munkácsy M. u. 23.
Honlap: www.dzogchen.hu 
E-mail: info.dzogchen@gmail.com
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Hagyomány

A közösség által követett dzogcsen hagyomány Garab Dordzsétől származik. 
Tanításának központi témája a létezés valódi természetének közvetlen felismerése. 
E hagyomány a tibeti buddhizmusban maradt fenn, a közösség Csögyal Namkhai 
Norbu rinpocse átadási vonalát követi. Namkhai Norbu rinpocse a Nemzetközi 
Dzogcsen Közösség megalapítója, és az egyik legjelentősebb dzogcsen mester. 
(Életrajza: http://www.dzogchen.hu/chnn.html)

 „Ha gondolat ébred, maradj jelen abban az állapotban,
 Ha nem kél gondolat, maradj jelen abban az állapotban,
 a jelenlét mindkét állapotban ugyanaz.”  
  (Garab Dordzse) 

Yeshi Silvano Namkhai Csögyal Namkhai Norbu fia. Gyermekkorában Őszentsége 
Szakja Trizin ismerte fel őt, mint Khjence Csötyi Vangcsug (1910–1959) inkar-
nációját. 2007-ben Tibetben tett látogatása során tiszta és egyértelmű látomások 
jelentek meg neki, amelyek révén megértette, hogy feladata – édesapjáéhoz ha-
sonlóan – a jövő generációja számára életben tartani a tanításokat és a közösséget. 
Azóta járja a világot tanításokat és magyarázatokat adva.

Meditáció

Meditációs gyakorlataink az önfelszabadulás elvét követő dzogcsen, az átalakulás mód-
szerét követő tantra, illetve a szútra alapelveit egyesítik magukban. Gyakorlataink 
lényegi részét képezi a Csögyal Namkhai Norbu által felfedezett új terma tanítási 
ciklus, amelynek neve: A mérhetetlen tér világossága dákiníinek lényege.

Elvonulások

Csögyal Namkhai Norbu rinpocse tanításait interneten át közvetített élő videó-
adás segítségével is követhetjük. Ezek egy része tagsághoz kötött, míg a nyilvános 
tanításokon bárki részt vehet. Rinpocse programja itt tekinthető meg:

http://www.dzogchen.it/chogyal-namkhai-norbu/schedule

2010 márciusában Yeshi Silvano Namkhai nyilvános tanítást adott a budapesti 
Karmapa Házban A boldogság és szerelem forrása csak magunkban található 
címmel, amelynek hanganyaga meghallgatható és letölthető az alábbi címeken:

http://is.muni.cz/www/2660/Yeshi_S.N._BP_PUBLIC_TALK_2010-03-01_I..mp3
http://is.muni.cz/www/2660/Yeshi_S.N._BP_PUBLIC_TALK_2010-03-01_ll..mp3

E mellett korábbi nyilvános tanításai és elvonulásai is megtekinthetők video-könyv-
tárában:

http://livestream.com/ysn/folder
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Közösségi gyakorlás

Minden tibeti holdhónapban újholdkor, az azt követő 10. napon, valamint telihold-
kor és az azt követő tizedik napon gánapúdzsát tartunk. A gánapúdzsa jelentése: 
halmozás (gána) felajánlás (púdzsa) által.

Hétfő: 16.00 – 21.00: jantra-jóga (haladó), meditáció, vadzsratánc
Kedd: 17.00 – 18.00:  csö-meditáció
 18.00 – 21.00: védelmezők hosszú gyakorlata
Szerda: 19.00 – 20.00:  meditációs gyakorlatok
Csütörtök: 14.00 – 17.30:  jantra-jóga (haladó), vadzsratánc 
 18.00 – 19.30:  jantra-jóga (kezdő)
Péntek: 16.00 – 21.00:  vadzsratánc, meditációs gyakorlatok

A programokkal és egyéb információkkal kapcsolatban a fenti e-mail címen és te-
lefonszámokon lehet érdeklődni. Aki rendszeres tájékoztatást szeretne kapni, az 
e-mail címünkön feliratkozhat a dzogcsen hírlevélre (info.dzogchen@gmail.com).

3. Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala
    Egyházközösség, 2010. II. negyedév

Ügyvivő: Dr. Pressing Lajos Lílávadzsra, telefon/fax: 385-2098
Központ: 1112 Budapest, XI. Susulyka u. 240.
Levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 952.
Honlap: www.buddhizmus.hu
E-mail: info@buddhizmus.hu

Kapcsolatfelvétel:
Budapesten: Meller Tibor Vászéttha: 30-277-4281
Szabó Attila Sánti: 30-660-9050
Miskolcon: Simcsik László Csittadzsnyána: 70-935-3192
Sopronban: Hargitai Gábor Pindóla: 99-354-005, 30-256-0164
Veszprém megyében: Rev. Dr. Ujhelyi Tibor Sáriputra: 30-399-5495
Rendezvények helyszínei:
Maitréja ház (1112 Budapest, XI. Susulyka u. 240., telefon: 249-8101)
KKK (Keleti Kulturális Központ, 1117 Budapest, XI. Karinthy Frigyes u. 5. I/10.)

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a legfontosabb tavaszi rendezvényeinket. 
Részletes programfüzet díjmentesen igényelhető levelezési címünkön, honlapun-
kon, vagy a fentebb megadott telefonszámokon.

Tanfolyamok

1. Fokozatos út a Megvilágosodáshoz (lam‑rim) – A buddhista gyémánt út medi-
tációs módszereinek szisztematikus bemutatása. Kezdők és haladók számá-
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ra egyaránt ajánlott. Előadó: Dr. Pressing Lajos. Helyszín: KKK, hétfő 17.30. 
Időpontok: április 12., 19., 26., május 3., 31., június 7., 14.

2. Szútra-olvasás: Himnusz Tárához. Exegézis szanszkrit nyelvből. Előadó: Dr. 
Pressing Lajos. Helyszín: KKK, hétfő 19.30. Időpontok: április 12., 19., 26., 
május 3., 31., június 7., 14.

Elvonulások, szemináriumok

1. Tárá gyakorló hétvége: Gyakorlási lehetőség azok számára, akik beavatást kaptak 
a Tárá tantra valamelyik változatába. Vezeti: Ven. Lílávadzsra. Időpont: május 
1-2. (szombat 9 órától vasárnap kb. 18 óráig) Helyszín: Maitréja ház. Kötelező 
önköltség: 6000.Ft, ami az étkezést és a szállást tartalmazza. Részvétel kizá-
rólag előzetes jelentkezés alapján a rendezvény előtti szerda este 20 óráig! 
Érdeklődni lehet: 30-277-42-81, tibor@meller.hu.

2. Hétvégi elvonulás: Meditációs elvonulás. Vezeti: Rev. Vidzsajavadzsra. Időpont: 
június 5-6. (szombat 9 órától vasárnap kb. 18 óráig) Helyszín: Maitréja 
ház. Kötelező önköltség: 6000.Ft, ami az étkezést és a szállást tartalmazza. 
Részvétel kizárólag előzetes jelentkezés alapján, a rendezvény előtti szerda 
este, június 2. este 20 óráig! Érdeklődni lehet: 30-277-42-81, tibor@meller.hu.

3. Tonglen: nyári elvonulás 1. hete. Vezeti: Ven. Vadzsramálá és Ven. Lílávadzsra. 
Időpont: 2010. július 31-augusztus 7. Helyszín: Lásd a később megjelenő 
részletes tájékoztatót. Részvétel előzetes jelentkezés alapján. További infó: 
info@buddhizmus.hu, 385-20-98 vagy 30-277-4281.

4. Ngöndro és jóga: nyári elvonulás 2. hete. Vezeti: Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos. 
Időpont: 2010. augusztus 7-14. (szombattól szombatig). Helyszín: Lásd a ké-
sőbb megjelenő részletes tájékoztatót. Részvétel előzetes jelentkezés alap-
ján. További infó: 385-20-98, 30-277-4281, info@buddhizmus.hu.

5. Karuná – segítségnyújtás a halálban – továbbképzés. Időpontok: havonta egy-
szer szombaton 9.00 – 13.00 óráig (elméleti tanfolyamok) és vasárnap (eset-
megbeszélő csoport). Az esetmegbeszélő csoporton csak a Karuná segítő 
szolgálat tagjai vehetnek részt. Az elméleti szemináriumon érdeklődők is 
részt vehetnek, belépődíjjal (2.000 Ft/nap). Időpontok: április 17., május 8. 
(Maitréja ház). További infó és jelentkezés a képzésre vagy a munkacsoport-
ba: Erdélyi Zsolt (20-511-2972).

Jóga

1. Szellemi jóga – Kiscsoportos tanfolyam, mely a jóga szellemi oldalát hangsú-
lyozza. Oktató: Dr. Pressing Lajos. Helyszín és időpont: Szíveskedjünk az ok-
tatónál érdeklődni (telefon: 385-2098)!

2. Karma-jóga – Helyszín: Maitréja ház, szombat 9–13 óráig. Időpontok: április 24., 
május 22., június 12. További infó: Meller Tibor (30-277-4281).

3. Satkarma – testi tisztító gyakorlatok. Vezeti: Szannjászi Bhaktananda. 
Szombat 6.30-tól 9.30-ig. Helyszín: Maitréja ház. Időpontok: április 
17., május 15., június 21. Részvétel csak előzetes jelentkezés alapján:  
30-270-0470.
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Közös meditációk

1. Samatha meditáció: szombat 15.00-16.00. Vezeti: Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos 
és Szaraszvatí Mag Mónika. Helyszín: Maitréja ház. Időpontok: április 17., 24., 
május 8., 22., június 12.

2. Szatipatthána meditáció: szerda 18–20 óráig. Vezeti: Szabó Attila Sánti. Helyszín: 
KKK. Időpontok: április 14., 28., május 12., 26., június 9.

3. Tárá gyakorlókör: szerda 18–20 óráig. Vezeti: Upáli Juhász Krisztián. Helyszín: 
KKK. Időpontok: április 7., 21., május 5., 19., június 2. 

4. Meditációs Buddhák: szombat 16.30-18.00 Vezeti: Szaraszvatí Mag Mónika. 
Helyszín: Maitréja ház. Időpontok: április 24., május 22., június 12.

5. Szádhana: szombat 16.30-18.00. Vezeti: Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos. Helyszín: 
Maitréja ház. Időpontok: április 17., május 8.

6. Meditációs foglalkozás Sopronban – Vezeti: Pindola Hargitai Gábor, telefon: 
99-354-005 vagy 30-256-0164. Időpont: minden hétfőn 18.00–20.30-ig. 
Helyszín: Sopron, Doborjáni Ferenc (Erdei) Iskola, Brennbergi út 82., 
Meditációs terem. Időpontok: április 12., 19., 26., május 3., 10., 17., 31., 
június 7., 14., 21., 28.

7. Meditációs foglalkozás Miskolcon – Vezeti: Csittadnyána Simcsik László, telefon: 
70-935-3192. Időpont: hétfőnként 16.00–17.00-ig. Helyszín: Miskolc, Tamási 
Áron u. 37. Időpontok: április 12., 19., 26., május 3., 10., 17., 31., június 7., 
14., 21., 28.

Nyilvános rendezvények és egyházi ünnepek

Vészákh ünnepe 
 Emlékezés Buddha születésére, megvilágosodására és parinirvánába téré-

sére. Helyszín: Maitréja ház. Időpont: 2010. május 29. (szombat) 15:00 óra. 
Információ és kapcsolatfelvétel: Meller Tibor programszervező: 30-277-4281.

Filmklub
 Havonta egyszer pénteken 18 – 21 óráig. A félév témája: magyar vallástör-

ténet, buddhizmus és samanizmus. Válogatás Halmy György és Székely 
Orsolya ritkán látható filmjeiből. Helyszín: KKK. Időpontok: április 16. 
(Székely Orsolya: Ösvény a világ tetején 7-8-9 rész; Iványi Gábor és Székely 
Orsolya: Ikonosztáz, magyarországi hittörténet) május 21. (Boldizsár Ildikó 
és Halmy György: Aranyhíd. Emma néni, a mesemondó; Halmy György: 
Publikálatlan felvételek Emma néniről.) További infó a szervezőknél: 
Ujfalusi Éva, telefon: 20-217-3029.

Szangha kirándulás
 Havonta egyszer vasárnap egész nap a Budai hegyekben. Az útvonalról és 

a találkozás helyszínéről szíveskedjünk a szervezőknél érdeklődni: Ghárani 
Kalla Enikő: 20-380-0865. Időpontok: április 11., május 16., június 20.

Találkozó a „fedélzeten”
 A Buddhista Misszió tagságának kötetlen találkozója. Helyszín: Maitréja 

ház. Időpont: szombat 18 órától. Információ: Vermes Paula, 70-207-5449. 
Időpontok: április 17., május 8.
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Dharma Könyvtár

Kamaraerdei Központunkban nyilvános Dharma Könyvtárat működtetünk. 
Válogatott magyar és idegen nyelvű buddhista és keleti bölcseleti szakirodalom.
Könyvtárvezető: Erdélyi Zsolt (20-511-2972)
Nyitva tartás: minden szombaton 13 és 18 óra között.

4. Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség

Kovács Endre ügyvivő
1117 Budapest, XI. Budafoki út 72.
Telefon: 20-225-6793, 20-916-5610
E-mail: info@khyenkongtharjay.hu
Megújult honlapunk: www.khyenkongtharjay.hu; 
www.bkr.hu
Technikai számunk: 1603

A Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség létrejöttét egy 2007 
tavaszán Bodhgáján, Indiában tett zarándoklat során II. Beru Khjence rinpocse 
inspirálta. A Közösség Beru Khjence rinpocse világszerte létező központjai közé 
tartozik. Nyitott minden hagyományvonal iránt, ezeken belül a Khyenkong Karma 
Tharjay a kagyü hagyományvonalhoz tartozik, és elsősorban az e hagyományvo-
nalat követők számára nyújt rendszeres gyakorlási lehetőséget újonnan megnyílt 
központjában.

Beru Khjence rinpocse Mandzsúsrí (a bölcsesség bódhiszattvája) egyik ema-
nációja, akinek eljövendő megjelenése Guru Rinpocse próféciáiban is megtalálha-
tó. 1947-ben született Tibet Kham tartományában, és Őszentsége a 16. Karmapa 
ismerte fel, mint Beru Khjence inkarnációját. Az 1960-as években Észak-Indiában 
végezte tanulmányait, ahol Khempo Csime vezetésével maga is Khempo lett. 
Kjabdzse Kalu rinpocsétól kapta meg beavatását a Karma Kamcang gyakorlatok 
gyűjteményére, valamint a Kálacsakrára és a Shangpa átadásra. Őszentsége Szakja 
Trizin Drolma Phodrantól megkapta a szakja vonal teljes átadását, és őrá hagyomá-
nyozta a Szakjapák Tizenhárom Arany Dharmáját. Beru Khjence rinpocse rendel-
kezik a Kagyü Nangdzö és a Karma Kagyü hagyományvonal tanításaival, szóbeli 
átadásával, valamint a tantra négy osztályának beavatásával, szóbeli átadásával il-
letve magyarázatukkal. Beru Khjence rinpocse Nepálban, Kathmanduban él, (de) 
és világszerte számos kolostort, iskolát, óvodát és központot tart fenn, amelyről 
bővebb információ a www.khyenkong-tharjay.org honlapon található.

Új magyarországi központjának létrehozása önzetlen és nagylelkű tevékeny-
ségének legújabb eredménye, amely számos ember önkéntes munkáját is dicséri.

Centrumunkban Dharma-bolt nyílt: Nepálból eredeti kézzel festett thangkák, 
szobrok, ezüst ékszerek, ghaók, kegytárgyak, rituális eszközök, málák széles válasz-
tékban. Dharma-könyvek és púdzsá-füzetek is kaphatók.
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Könyvújdonság

Megjelent Beru Khjence rinpocse és Dzsamgön Kongtrul rinpocse Rimé meste-
rek előző és jelen életeinek története, a Pema Kharpo Trinzi (Gyönyörű fehér ló-
tuszfüzér) magyar nyelven. Több mint 250 színes és fekete-fehér fényképritkaság, 
mely a Rinpocse 50 évnyi gyűjtőmunkájának csodálatos eredménye.

Dharma aktivitás

Iskolák, óvodák, kórházak, szerzetesek és gyerekek támogatása. Beru Khjence rin-
pocse tibeti iskolás gyerekeket és szerzeteseket támogató programjainak közvet-
len támogatási lehetősége a Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházon ke-
resztül: 11707079-20000167 (OTP). A számlaszámra befolyt összeget folyamatos 
átutalással Rinpocsének juttatjuk el.

Kolostorok támogatása Tibetben

A Nangcsen Dargye kolostor újjáépítési tervének támogatási lehetősége: A rendkí-
vül leromlott állapotban lévő,  használatra már alkalmatlanná vált főépület teljes 
körű újjáépítése vált szükségessé az utóbbi évek során. A felújítási munkálatok-
hoz mindennemű támogatást szívesen fogadnak a Kham-beli kolostor és felsőfokú 
tanintézmény lakói. Közvetlen támogatási lehetősége a Khyenkong Karma Tharjay 
Buddhista Egyházon keresztül: 11707079-20000167 (OTP). A számlaszámra be-
folyt összeget folyamatos átutalással Rinpocsének juttatjuk el. Egyéb támogatási 
lehetőségek és információk: http://www.tharjay.org/,  http://www.khyenkong-tharjay.org

Állandó programok

Hétvégente, szombaton és vasárnap délelőtt közös Tárá, Mandzsúsrí Guru-jóga, 
Csenrézi, Mahakála-gyakorlatok, hosszú élet imák. Teliholdkor és újholdkor 
Milarépa-gyakorlat és cog. Kovács Endrét (20-225-6793) és Jász Anitát (20-807-
0665) hívhatjátok további információért. Ezeken kívül van még nyungne-gyakor-
lat is holdállás szerinti dharmacsakrás napokon.

Kiemelt hétvégi lehetőség: minden hónap utolsó hétvégéjén ngöndro (négy 
alapgyakorlat) gyakorlás. A gyakorlatokhoz útmutatást Kovács Endrétől kérhettek.

Kérjük, hogy bennalvási szándékotokat jelezzétek!
Információ: Kovács Endre – 20-225-6793, Simon Attila – 20-919-3849, Szlabony 
Csaba – 20-916-5610
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5. Mantra Magyarországi Buddhista Egyház

1041 Budapest, IV. Rózsa út 71.
Telefon: 20-437-1564 
Honlap: www.buddhistaegyhaz.hu, www.karuna.hu
E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com
Vezetők: Kasza Miklós elnök és  
Babinski Gordána titkár
Technikai számunk: 1706

Egyházunk rövid bemutatása

Egyházunk a „széles ösvény” Tibeti RIME szellemében mutat utat a buddhizmus 
iránt érdeklődőknek. Egyházunk törekszik lehetőséget adni bárki számára a gya-
korláshoz és a tanítások meghallgatásához, értelmezéséhez.

Programok

Meditációs foglalkozás és buddhistatanítások szerdánként 18–20-ig (előzetes beje-
lentkezés e-mailen, telefonon).
Minden második vasárnap 9–12–ig (valamint telihold és újholdkor): Tárá, Csenrézi, 
Mahákála és Guru-jóga gyakorlatok (Csak közösségünk tagjainak!).

Tanfolyamok, tanítások

Meditácós kurzusok (folyamatos jelentkezés szükséges, Babinski Gordána, Kasza 
Miklós)

Csakra meditációk, öngyógyitás, légzőterápiás módszerek (folyamatos, jelentkezés 
szükséges, Berencsy Tina)

Hatha-jóga (jelentkezés szükséges, csoportokban indul)
Buddhista tanítások (jelentkezés szükséges, Babinski Gordána, Kasza Miklós)
Öngyógyitás (keleti és nyugati módszerek elsajátítása, csoportokban indul, Kasza 

Miklós, Berencsy Tina)
Buddhizmus és a nőiesség, Szimbológia 4 részes (csoportokban indul Babinski 

Gordána) 
Tibeti asztrológia (Tsipa Karma Shenpen Gyurme horoszkóp megrendelés a hon-

lapunkon)
Iaido (jelentkezés szükséges, Száraz Róbert)
Xing Yi Quan (jelentkezés szükséges, Balogh Zsolt)
Tai-chi (jelentkezés szükséges, Nagy Judit)

Elérhetőségek:
Kasza Miklós, telefon: 20-437-1564, e-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com 
Berencsy Tina, telefon: 30-962- 4764, e-mail: berencsy.tina@gmail.com 
Babinski Gordána, telefon: 20-437-2605, e-mail: gordana.108@gmail.com 
Száraz Róbert, telefon: 20-383-4297, e-mail: dakinikonyvek@gmail.com 
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Nagy Judit, telefon: 70-615-7541, e-mail: juditnagyschk@hotmail.com 
Balogh Zsolt, telefon: 70-615-7541, e-mail: xing.yi.iskola@gmail.com
További információ és jelentkezés a honlapunkon: www.buddhistaegyhaz.hu

Köszönjük minden támogatóknak és barátunknak az adományokat!

6. A Karma Ratna Dargye Ling Magyarországi Karma-Kagyüpa 
Buddhista Közösség

Karma Dordzse Ling – 1039 Budapest, III. Hunyadi u. 45. Telefon: 240-8847
Buddhista Meditáció Központ – 3073 Tar
Telefon/fax: 32-470-206, Vendégház: 32-470-535 (10–18 óráig)
E-mail: kagyu.center@gmail.com, honlap: www.kagyu.hu
Karmapa Ház – 1082 Budapest, VIII. Baross utca 80. (22-es kapucsengő)

Alapítója a Tiszteletreméltó Láma Ngawang, Őszentsége Karmapa képviselője.
Rezidens tanító: Tiszteletreméltó Láma Csöpel.

A Budapesten és a vidéki Meditáció Központban rendezett tanítások, medi-
táció tanfolyamok és más programok lehetőséget nyújtanak a buddhizmus teljes 
ösvényének megismerésére és gyakorlására. A rendezvények nyitva állnak min-
denki számára, vallási elkötelezettség nélkül. A vidéki Meditáció Központ temp-
loma és a Kőrösi Csoma Sándor emlékére emelt Béke-sztúpa megtekinthető min-
den nap. A templomban minden reggel és este közös meditációt tartunk, amelyen 
bárki részt vehet.

A közösség meditációt és szertartást tart a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán 
minden csütörtökön 18–20 óráig az 5. teremben.

A közösség részletes programismertetője a TARPA újság, amely a programo-
kat és a központokban tartott tanításokat tartalmazza. Megrendelhető a 240-8847-
es telefonszámon, vagy a fenti e-mail címen.

Kiemelt programok

Amelyik programnál nincs külön jelezve, annak a Karmapa Ház a helyszíne.

április 5.  Húsvéti ünnepség (Meditáció Központ, Tar)
április 10. 16.30: A hunok öröksége (dr. Obrusánszky Borbála)

május 2. Anyák napi ünnepség (Meditáció Központ, Tar)
május 8. 16.30: A hunok öröksége (dr. Obrusánszky Borbála)
május 12–27. Nyungne meditáció (máj. 27.: Dharmacsakrás nap,  

           Meditáció Központ Tar – Láma Csöpel)

június 5. 16.30: A hunok öröksége (dr. Obrusánszky Borbála)
június 28–30. Nyári tábor (Tar – Láma Csöpel)
További programjainkat honlapunkon lehet megtekinteni.
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Karmapa Ház – rendszeres programjai

Hétfőn és csütörtökön  18.00–20.00:  Lodzsong meditáció
Kedden  18.00–20.00:  Ngöndro meditáció
Pénteken  18.00–20.00:  Siné meditáció
Szombaton  16.00–20.00:  D-Klub

Kéthetente szombaton (április 10. és 24; május 8. és június 5.)
Láma Csöpel tanításai  10.00–12.00: Buddhista meditáció és alaptanítások
   14.00–16.00: Halál, köztes lét és újraszületés

Kéthetente vasárnap (április 11. és 25; május 9. és június 6.)
Láma Csöpel tanításai  8.00–9.00:  Tárá, Menla, Ngöndro meditációk és  
  púdzsák
   10.00–12.00:  Tudatépítés – gyógyító meditáció

A meditációk szabadon látogathatóak!

7. Gyémánt Út Buddhista Közösség

Alapította Láma Ole Nydahl, a 16. Karmapa Randzsung Rigpe Dordzse meg-
bízásából. A központok a 17. Karmapa Thaje Dordzse szellemi vezetése alatt mű-
ködnek.

1074 Budapest, VII. Huszár u. 7–9., telefon/fax: 322-2319, 20-349-8989
Elvonulási központ: 2693 Becske, Petőfi utca 47., telefon: 35-378-526
E-mail: info@buddhizmusma.hu
Honlap: www.buddhizmusma.hu
Vidéki központok: Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
Miskolc, Nyíregyháza, Paks, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szombathely, 
Szolnok, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg.

Meditációk

A meditáció minden nap 19 órakor kezdődik, előtte 18 órától várjuk az érdeklődő-
ket igény vagy előzetes megbeszélés szerint.
A hét minden napján: meditáció a 16. Karmapán.
Minden hétfőn 20.15-től általános tanítás!
Minden hónap második hétvégéje – meditációs hétvége!

Dharmashop nyitva tartása: minden nap 18–21 óráig. Vasárnap zárva
Dharma-könyvtár nyitva tartása: hétfőtől péntekig 18–20 óráig, szombat–vasár-
nap zárva.

Információ: Máthé Réka: 20-969-6507, e‑mail: reka@buddhizmusma.hu
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8. Dharmaling Magyarország Buddhista Közösség

Spirituális vezető: Láma Shenphen rinpocse
Képviselő: Varga Mariann
Székhely: 1031 Budapest, III. Vízimolnár utca 12. III/10.
Telefon: 30-878-9047
E-mail: hungary@dharmaling.org
Honlap: www.dharmaling.org
Nemzetközi e-mail: office@dharmaling.org
Bankszámlaszám: 12001008-00136834-00100008
Technikai szám: 1476

A Dharmaling buddhista közösséget 1986-ban hozta létre Láma Shenphen rinpo-
cse. Ez a gyakorlók olyan közössége, ahol a hagyományos buddhizmust és a gyakor-
lati, mindennapi alkalmazást hangsúlyozzák. Láma Shenphen rinpocse jelenleg 
Szlovéniában él, s humanitárius tevékenységekkel, tanítások adásával és gyógyítás-
sal foglalkozik.

Az Egyház fő iránya a mahájána/vadzsrajána – alapvetően rime –, nem szek-
tariánus. Főként a gelug iskola gyakorlatait követi, de nem diszkriminál a hagyomá-
nyos buddhista iskolák között, hanem együttes gyakorlásukat támogatja. A buddha-
dharma értékeit univerzálisnak tartja, ezért minden vallási ösvényt elfogad, ami az 
együttérzés és a bölcsesség által előmozdítja az erkölcsi értékeket.

Láma Thubten Shenphen rinpocse vezetésével a Dharmaling Buddhista 
Egyház Európa számos országában, így Szlovéniában, Ausztriában, Magyarországon, 
Franciaországban, Spanyolországban tart rendszeresen tanításokat, elvonulásokat, 
különböző tárgyú szemináriumokat (gyógyítás, oktatás, fordítás, stb.).

1990 óta a Franciaországban és Szlovéniában jegyzett A.M.C.H.I. Szövetség fe-
lelős a Dharmaling humanitárius és társadalmi projektjeiért. 15 éve vezet Indiában 
és utóbb Tibetben is egy 60 gyereket és fiatal tibetit támogató szponzorrendszert. 
Oroszországban Szentpéterváron is tett lépéseket az utcagyerekek és árvák érde-
kében. Jelenleg Szlovéniában dolgozik társadalmi projekteken.

A Dharmaling ljubljanai központja szívesen látja azokat, akik gyógyítás vagy 
személyes beszélgetés céljából érkeznek Rinpocséhez. A központban a szállás és ét-
kezés könnyedén megoldható. Ez az épület ad otthont apátunknak és a szanghának, 
de helyet biztosít a gompának, így buddhista gyakorlatoknak és tanításoknak is.

A megközelíthetőségről és a szállásról további részletekért érdeklődjön a 
fent megadott telefonszámon. A Rinpocsével való konzultáció ingyenes, azonban 
támogatásukat szívesen vesszük – adományával hozzájárulhat a közösség és a Láma 
tevékenységének megszilárdításához. A programokkal kapcsolatban hívjanak a 
fenti számon, írjanak e-mailt, vagy iratkozzanak fel hírlevelünkre. Programjainkat 
a honlapon is követhetik!
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9. Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége

Vezető tanító: Csong An Szunim JDPS
Budapest Zen Központ (Bo Kvang Szon Von)
Cím: 1062 Budapest, VI. Bajza u. 58. II/2., telefon: 20-2188-688
Iskola: kvanumzen@gmail.com, honlap: www.kvanumzen.hu
Templom: eredetifeny@gmail.com, honlap: www.eredetifeny.hu

Zen gyakorlat

Eredeti Fény Templom: Pilis hegység, Fárikút 
Bentlakásos és bejáró képzés, kezdők oktatása vasárnap délelőttönként.
Felvilágosítás – Dok Hae Szunim, apáthelyettes: 20-550-1769

Budapest: Budapest Zen Központ, szerdánként 18.30 órától.  
Felvilágosítás – Sükösd Bence: 20-2188-688

Szeged: Gyakorlat hetente kétszer.  
Felvilágosítás – Farkas Sándor: kvanumzen@gmail.com

Tatabánya: Gyakorlat kedden délutánonként.  
Felvilágosítás – Torma András: 70-380-2817

Szekszárd: Dharma-beszéd és gyakorlat megbeszélés szerint.  
Felvilágosítás – Tarnai Tamás: 30-543-8745

Baja: Dharma-beszéd és gyakorlat megbeszélés szerint. 
Felvilágosítás – Cs. Németh Iván: 20-548-2244, Major Tamás: 30-467-0677

Programok

A Zen Központ részletes programjairól a fenti honlapon lehet tájékozódni. 
Budapesti központunkban minden szerdán 17.30 órától kezdőoktatást tartunk 
zen interjúkkal. A gyakorlatot esetenként teaszertartás követi.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

10. Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

Pu Ji Templom, 1164. Budapest, XVI. Rádió utca 12.
Telefon: 400-0061, 30-508-7571
E-mail: postmaster@minglai.t-online.hu
Internet: www.chanbuddhizmus.mindenkilapja.hu

Rendszeres programok – Minden vasárnap 18 órától szertartás, utána tanítás kínai 
nyelven. Holdnaptár szerinti 1-e és 15-e 18 órától szertartás. Minden csütörtökön 
18.30-tól tanítás magyar nyelven: Can chan (csan buddhizmus történetéről, csan 
mesterek tanításairól) a közösség 20.00-tól meditációt tart: Da zuo (canchan taní-
tás gyakorlása, mint meditáció). Tai Ji tanfolyam.
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Ünnepi szertartás – 2010. április 3-án Kuan Yin bódhiszattva tiszteletére ünnepi 
szertartás. Május 21-én Buddha tiszteletére ünnepi szertartás. Szeretettel várunk 
mindenkit, aki részt szeretne venni a szertartásokon! További információ honla-
punkon található.

Egyszerű tudat

Egy tanuló szerzetes a tanteremben útmutatást kért a chan mestertől:
– Mester! Én gyakran meditálok, időről-időre tanulmányozom a szútrát. 

Korán kelek, korán fekszem le, tudatomban nincsenek zavaros gondolatok. Azt 
gondolom, hogy az ön tanítványai között nincs más, aki nálam szorgalmasabban 
gyakorol. Miért nem tudok hát megvilágosodni?

A mester a kezébe vett egy lopótököt, egy marék durva sót, és odaadta a 
tanulószerzetesnek:

– Töltsd tele a lopótököt vízzel, aztán tedd bele a sót is, és rögtön oldd fel 
benne! Akkor tudsz megvilágosodni.

A tanuló szerzetes mindent úgy tett, ahogy a mester mondta. Nem sokára 
futva jött vissza:

– A lopótök szája túl kicsi! A sót is beletettem, mégsem oldódik fel. 
Evőpálcikával megkevertem, de nem mozdul. Még nem tudok megvilágosodni.

A chan mester együttérzően azt mondta:
– Reggeltől estig gyakorolhatsz, ha a tudatod nem természetesen egyszerű. 

Mint a vízzel teletöltött lopótök, nem lehet rázni, sem megkeverni. Hogyan oldód-
na fel a só? Hogyan lehetne megvilágosodni?

Elvette a lopótököt, kis vizet kiöntött belőle, csak néhányszor megrázta, és a 
só rögtön feloldódott. A chan mester együttérzően azt mondta:

– Reggeltől estig gyakorolhatsz, ha a tudatod nem természetesen egyszerű. 
Mint a vízzel teletöltött lopótök, nem lehet rázni, sem megkeverni. Hogyan oldód-
na fel a só? Hogyan lehetne megvilágosodni?

– Azt mondod, hogy szorgalmas gyakorlás nélkül is el lehet érni a megvilá-
gosodást?

– A gyakorlás olyan, mint hangszeren játszani. Ha nagyon feszes a húr, köny-
nyen elpattan, ha nagyon laza, nem szól szépen. A középút, az egyszerű tudat a 
megvilágosodás gyökere.

A tanuló szerzetes végül megértette.

阿彌陀佛!

Harangtorony – Saolin kolostor (Kína)
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11. Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

Vezető: Mingzheng szerzetes
1153 Budapest, XV. Beller Imre u. 123., telefon: 307-3921, 30-384-1737
E-mail: mingzhengfashi@yahoo.com.cn

Programok

minden holdhónap 1. és 15. napján: 
11.00 – 11.30 szertartás, felajánlások, fogadalmak. 
18.00 – 20.00 szertartás, szútra-olvasás, ének és tiszteletadás a Buddhák előtt.

továbbá minden szombaton: 
18.30 – 21.00 tanmagyarázat kínai nyelven.

szombatonként: 
15.00 – 17.00 tanmagyarázat magyar nyelven.

A templom megközelíthető a földalatti Mexikói úti végállomásától induló 25-ös 
autóbusszal. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

12. Dzsaj Bhím Közösség

Vezetők: Orsós János dhammamitra – janosorsos@yahoo.com, 30-830-2026
Lázi István Benő dhammamitra – laziistvan@freemail.hu, 30-965-6074
Orsós Anikó dhammamitra – szunita@freemail.hu
Cím: 3786 Hegymeg, Dózsa u. 1., honlap: www.jaibhim.hu, www.dzsajbhim.hu
A honlap készítője: Kalányos László dhammamitra – kalanyos@laszlomail.com
Közösségünk működteti a Dr. Ámbédkar Gimnáziumot – 3720 Sajókaza, Ady u. 2.
Igazgató: Derdák Tibor – derdak@ambedkar.hu, telefon: 30-830-2029  
Honlap: www.ambedkar.hu

Közösségünk cigány fiatalok buddhista mozgalma. Példaként tekintünk az indiai 
buddhisták millióira. Ők a köszönésükkel („dzsaj bhím”) arra emlékeztetik egy-
mást, hogy 1956-ban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. 
Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézés-
sel, elkülönítéssel, megalázással. A dalitokhoz hasonlóan mi is szeretnénk magunk 
mögött tudni az olyan szellemi struktúrákat, amelyek felhatalmaznak „magasabb 
kasztbélieket” a mi közösségeink megalázására.
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Rövid tájékoztatás néhány közösség 
legfontosabb programjairól
A rovat különböző közösségek fóruma. A közölt szövegek tartalmáért a kiadó nem 
vállal felelősséget!

1. Mahá Maitrí Buddhista Közösség és Konzultációs Szolgálat

Vezetője: Szlamka Péter, Kapila Vimalakírti
1204 Budapest, XX. Alkotmány u. 56. telefon: 284-3302
E-mail: vajra@gportal.hu, kapila@freemail.hu
Honlap: www.dharma-dialogus.hu, http://mahamaitri.mlap.hu
Blog: http://dharma-dialogus.blogspot.com

Feladatunknak tekintjük, hogy követhető utat mutassunk a komolyan és önként hoz-
zánk közelítőknek. A Közösség számára nem keresünk tagokat, de szellemi otthont 
kívánunk nyújtani mindazoknak, akik tudást, szeretetet és világosságot keresnek.

Vészákh – 2010. május 30. vasárnap 14 órától.

Nyilvános programok: A szertartások értelme; A realizációs technikák; Dharma‑
dialógus

A programok helyszínéről is idejéről érdeklődni lehet a 284-3302-as telefon-
számon.

A Közösség nevének jelentése: A szeretet kozmikus harmóniatörvénye.
A név jelentése nem csupán érzelmi töltést hordoz, hanem az igazi megisme-

rés egységélményére utal.
A Közösség a teljes buddhista hagyományt figyelembe veszi.
A Közösség célja: A dharma gyakorlati megvalósítása, a Buddha tanítása, 

mint életút.
A Közösség tagja lehet az, aki elmúlt 19 éves, a próbaidőt vagy tanulmányi 

időt letöltötte, és nyilvános szertartás keretében oltalomért folyamodott a 
buddhához, dharmához és a szanghához; megfogadta az öt sílát, a megvilágo-
sult híveitől elvárt erkölcsi elvek betartását, és bódhiszattva fogadalmat tett.

A Közösség pártoló tagja lehet az, aki a közösség célkitűzéseivel egyetért, azt 
támogatja, de nem kívánja magát vallási szempontból elkötelezni!

Feladatunknak tekintjük, hogy a komolyan és az önként hozzánk közelítők-
nek követhető utat mutassunk !

A Közösség számára nem keresünk tagokat, de szellemi otthont kívánunk 
nyújtani mindazoknak, akik tudást, szeretetet és világosságot keresnek.

A Konzultációs Szolgálat feladata a hatékony kapcsolattartás megszervezése, 
a nincstelenek, betegségben szenvedők és idősek támogatása. Felkérésre előadások 
szervezése, nyilvános szertartás végzése és ravatalnál a halottbúcsúztatás ellátása.
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Kiemelten fontos feladata buddhista lelki gondozói és tanácsadói szolgálatot 
végezni, és az egyéni meditációs képzést hatékonnyá tenni.

A Közösség kifejezi együttműködési szándékát a más buddhista és történel-
mi egyházakkal és azok képviselőivel önmagunk, és a világ jobb megismerése, fej-
lődése érdekében. Mivel a világban mindig történik valami, és az események visz-
szahatásai máshol is érezhetők, a példátlan szellemi és fizikai környezetrombolás 
korszakában a kreatív erőfeszítések egyesítésének lehetőségét szem előtt tartva, 
részt vállalunk a közös feladatok megoldásában.

A bizonytalanság, a fenyegetően közelgő végveszély és a „metafizikai szo-
rongás” érzete olyan merész, újszerű, egyéni kezdeményezéseket követel, amelyek 
egészséges egyensúlyt teremtenek az ellentétes érdekek között, és az emberi lét 
értelmét és mélységét visszaállítják.

Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2. Compass-Hu 

Telefon: 70-275-7214 (Bacskai Katalin)  
és 70-332-5722 (Pluhár Pál)
Honlap: www.css-hu.org
E-mail: compasshu@googlegroups.com

Heng Chang csan buddhista szerzetes

Ce Heng Chang (vietnami nevén Thay Hang Truong) mester a dharmát közvetle-
nül Hsuan Hua mester irányítása alatt sajátította el, aki a kínai csan/zen vonal meg-
világosodott pátriárkája volt. Heng Chang mester multikulturális közösségeket 
hozott létre szerte a világban. Közismert holisztikus, integrált szemléletmódjáról, 
amely modernizálja és integrálja a buddhizmust gyorsan változó világunkba.

Magunkról

Társaságunk a Heng Chang mester által Los Angelesben 2002-ben alapított 
Compassionate Service Society non-profit szervezet magyarországi csoportja. 
Habár a COMPASS szervezet a buddhizmus princípiumain alapul, mégis egy öku-
menikus és mindent magába foglaló célt tűzött ki maga elé, mely átível a vallások 
és a kultúrák határain. Integrálja az ősi buddhizmus tanításait a XXI. század legjobb 
gondolataival, gyakorlataival, filozófiájával és tudásával, valamint segítséget ad a 
test, tudat és szellem fejlesztéséhez.

Céljaink
• A test, tudat és szellem integrálása
• Spirituális tudatosságunk fejlesztése
• Egészségfejlesztés és jól-lét oktatása
• Érzelmi és szociális harmóniánk megteremtésének támogatása
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Tevékenységeink

Az Integral Tai Chi oktatása (mely a jóga, chi-kung és tai chi iskolák filozófiáját 
ötvöző egészségfejlesztő mozgássorozat), integrál meditáció, teaszertartás, rend-
szeres gyakorlónapok, klubok stervezése. Részletes információ a honlapunkon 
olvasható.

Gyakorlási lehetőség

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán: Haladóknak hétfőnként 18.00–20.30-ig, hala-
dóknak oktatással szerdánként 18.00-tól a Dharmateremben,  kezdőknek oktatás-
sal péntekenként 18.30-tól a Szertartáscsarnokban.

3. Tibetet Segítő Társaság – Sambhala Tibet Központ

Cím: 1012 Budapest, Attila út 123. 11-es kapucsengő 
Nyitva tartás: hétköznap 12.00–20.00, hétvégén esemény-
függő
Telefon: 70-944-0260
E-mail: sambhala@elender.hu
Honlap: www.tibet.hu, www.tibet.lap.hu

Állandó programok

Minden péntek–szombat–vasárnap 20.00 : Az illúzió világa – Tibet Mozi. 
Minden kedden 18.00: Szatipatthána – A buddhista meditáció alapjai  (Farkas Pál 

vezetésével)
Minden szerdán 19.00: Kum Nye tibeti jóga – kezdő, mindenki számára nyitott
Minden csütörtökön 19.00: Dzogcsen nem‑meditáció Keith Dowman tanításai 

alapján
Minden péntek 18.00: Dzogcsen előkészítő gyakorlatok a Zsang Zsung Nye Gyü 

hagyomány szerint Csáki Eörs vezetésével 

Tervezett programok

Láma Shenhen rinpocse 
Tanítás a Sambhalában
Tervezett időpont: 2010. április közepe

Namkai Norbu rinpocse
Webcast tanítások a Sambhalában – meghirdetés szerint

XII. Sambhala Zarándoklat
Buddha születése, megvilágosodása és paranirvánába távozása napjának alkalmából
Időpont: 2010. május vége
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Keith Dowman – dzogcsen mester/Budapest 2010
 
Tantrikus szamaják – 2010. május 28–29., 18.00–20.00 
Bevezetés a Rusenek gyakorlataiba – 2010. május 30., 18.00–20.00 
Helyszín: Sambhala

Rusen elvonulás/retreat – 2010. június 1–10. 
Helyszín: Ráktanya – Bakony hegyvidéke, Hárskút
Információ: 70-944-0260
E-mail: sambhala@tibet.hu, honlap: www.tibet.hu

Dzogcsen: a Nagy Beteljesedés hagyománya 
Agócs Tamás háromrészes előadás-sorozata a Sambhalában 
május 7. péntek 18.00: A dzogcsen története  
május 10. hétfő 18.00: A dzogcsen szemlélete 
május 14. péntek 18.00: A dzogcsen irodalma 

A tibeti‑mongol hagyományos gyógyászat
Dr. Damdinjorje Danima mongol orvos és tibeti gyógyász előadás-sorozata (elmé-
let és gyakorlat) 2010 áprilisától kezdődik

Sambhala Könyvtár – 20 000 kötet keleti filozófia, buddhizmus, filozófia, keleti 
gyógyászat, harcművészet. Nyitva: hétköznap 12.00–19.00. 

Folyamatos, naprakész hírek, információk Tibetről a TibetPress linken. Friss infor-
mációért kérlek, figyeld honlapunkat: www.tibet.hu!

4. Egy Csepp Szanga Magyarország – One Drop Zendo Hungary

Cím: 1065 Budapest, VI. Hajós u. 32., félemelet, telefon: 30-255-5560
E-mail: onedropzendo@gmail.com, honlap: www.zazen.hu

Zazen – hétfőtől péntekig: 7.00–8.30 és 18.00–19.30,  
 szombat: 9.00–10.30
A részletekért figyeld a honlapunkat!

5. Vipasszaná Magyarország – Vipasszaná meditációs tanfolyam
S. N. Goenka tanításai alapján

A következő tanfolyam 2010. május 12–23. között lesz Salgótarjánban.
Jelentkezés: Józsa Eszter – telefon: 30-309-6898, e-mail: dhamma.hu@gmail.com.
Jelentkezési lap letölthető a www.dhamma.hu honlapról!

Legyen minden lény boldog, békés és szabad!



��

6. To Hi Gan Zendo

1056 Budapest, V. Váci utca 40. (23. kapucsengő) 
Telefon: 337-7353, 267-0772, 30-202-0842
E-mail: editiom@t-online.hu
Honlap: www.arsetvita.hu (zen meditáció címszónál)

A To Hi Gan Zendó alapítási éve 1992, nevét azonban 2002-ben kapta egy japán 
zen mester, Harada rósi, a Szógendzsi kolostor vezetőjének ajánlására. Jelentése: 
„Át a túlsó partra”.

A To Hi Gan Zendóban a zazen technikáját (ülés, légzés, a gyakorlás időtartama) és 
a szertartási formákat Willigis Jäger (Ko-Un rósi), a Szanbo Kjódan iskola, illetve 
Harada rósi, a rinzai iskola zen mestereinek tanításai alapján gyakoroljuk. Willigis 
Jäger bencés szerzetes és zen mester, jelenleg a Benedikushof spirituális központ 
lelki vezetője. A zendót Marghescu Mária vezeti, aki immáron 25 éve tartozik 
Willigis Jäger tanítványai közé.

A To Hi Gan Zendót mindenki látogathatja, aki részt vett nálunk egy előzetes 
bevezető beszélgetésen vagy gyakorlaton, és csoportunkkal rendszeresen szeretne 
zen meditációt gyakorolni. A Zendó ajtaja olyanok számára is nyitva áll, akik más 
spirituális utat választottak (például egy egyháznak a hívei), de elképzelhetőnek 
tartják, hogy mellette együtt gyakoroljanak velünk. Időpontot a bevezető beszélge-
téshez Marghescu Máriától a 30-202-0842-es telefonszámon lehet kérni. Célunk, 
hogy olyan helyet hozzunk létre, ahol idővel naponta lehet majd zazent gyakorolni.

Rendezvények

Zazen
 Csoportos ülés, melynek időtartama 2/3×25 perc, közben átlag 5 perc 

kinhin (séta).
 Utána közös teázás, beszélgetés.
Ülések
 este: keddenként 19.00–20.30
 reggel: szerdán 7.00–8.00
 érkezés 15 perccel korábban
Zazenkai
 Havonta egyszer egy vagy két napos zen gyakorlat, amelyen mindenki részt 

vehet, aki bevezetőt kapott és szeretné elmélyíteni tapasztalatait. A zazenkai 
a közös ülés mellett (naponta egy) tésót, azaz rövid tanítást nyújt, valamint 
lehetőség nyílik a tanítóval folytatott személyes beszélgetésre is (dokszán).

Szessin
 Évente egyszer 5–7 napos intenzív gyakorlat mester vagy felhatalmazott zen 

tanító vezetésével. A szessinek alkalmával Ko-Un rósi vagy megbízottja jön 
hozzánk, vagy a csoport utazik külföldre.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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7. Mabuhasz Közhasznú Egyesület

Elnök: Gyenei László
Cím: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
Telefon: 20-213-5015 (Székesfehérvár), 
30-982-6025 (Budapest)
Fax és üzenetrögzítő: 310-3357
E-mail: mabuhasz@mabuhasz.hu
Honlap: www.mabuhasz.hu

„A szavak sosem a dolgok, 
A beszéd nem a lényeg, 
A szavak közt csak elvesznél, 
Ki csak beszél, eltéved.”

A MABUHASZ (Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség) Közhasznú Egyesület a 
hagyományos távol-keleti értékeket és módszereket integrálja az európai, és ezen 
belül a hazai környezetbe. Tesszük mindezt azért, hogy az életminőség javítását és 
egy tudatosabb és boldogabb életvitel kialakítását mindenki számára elérhetővé 
tegyük. Módszerként a bölcsesség, az együttérzés és tolerancia kifejlesztését hang-
súlyozzuk.

A tanfolyamainkon elsajátítható meditáció, jóga és tai-chi-chuan gyakorlása által az 
emberi tudat, avagy önvaló végső természetének megismerése is elérhetővé válik. 
Bárki számára elvégezhető gyakorlatokat tanítunk az ősi keleti iskolák hagyomá-
nyainak megfelelően. Mik is ezek a gyakorlatok? A meditáció, mint az alapok alapja, 
az a tudatállapot, amelyhez elengedhetetlen, hogy a relaxáció és a koncentráltság 
egyszerre valósuljon meg. A szellemi jóga végzésének a tudathullámok igázása a 
célja. A mozgásmeditációs és a harcművészeti gyakorlatok hozzásegítenek a belső 
tartalom (vagy belső megismerések, yin) és a külső forma (vagy magatartás, yang) 
egyesítéséhez, amely megteremti az egész ember stabil középpontját.

Ahhoz, hogy ezeket a gyakorlatokat valóban végezhessük és eredményt is érjünk 
el általuk, nem elégséges pusztán elméleti síkon megértenünk őket. Sokkal fonto-
sabb a gyakorlati megtapasztalás.

Tanfolyamaink – a fenti célok elérése érdekében – kis létszámú csoportok-
ban folynak. Közös (csoportos) gyakorlással sajátítjuk el a módszereket, ismerjük 
meg az eszközöket és fejlesztjük ki a képességeket, melyeket a hétköznapi élet-
ben hasznosíthatunk. E mellett minden résztvevő számára egyéni konzultációval 
segítjük a személyes fejlődést. Rekreációs tréningjeinken lehetőséget biztosítunk 
speciális képzésekre a rehabilitáció elérése érdekében.

A módszer, eszköz és képesség megvalósítása azonban nem jelenti azt, hogy 
az ember kivonuljon abból a világból, amelyben él, hanem sokkal inkább úgy te-
kinti a világot, mint az önmagunkra találás lehetőségét, és ahol megvalósíthatjuk a 
tudatosan élést és az emberi lényegiséget.
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8. Dhammapada Alapítvány

A Dhammapada Alapítvány 2004 őszén azzal a céllal alapíttatott, hogy létrehozza 
és működtesse az öregek tanítása, a théraváda tradíció szerinti első magyarorszá-
gi buddhista kolostort, és ennek működésére alapozva hitelesen jelenítse meg a 
Magyarországon a mindeddig csak hírből ismert hagyományt. A közhasznú szer-
vezetként bejegyzett Alapítvány emellett számtalan olyan közhasznú tevékenysé-
get kíván folytatni a kolostor megalapítása után, amelyek meggyőzően közvetítik 
a buddhizmus szellemiségét. Ezek közül csak címszavakban kiemelve a legjelentő-
sebbeket: a hagyományos buddhista módszerek, elsősorban a meditáció, valamint 
csoportos és magányos elvonulások eszközrendszerének felhasználásával a lelki 
egészség megőrzése; családsegítés, ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint kulturális tevékenység, kul-
turális örökség megóvása a kolostor kapuinak megnyitásával; a buddhizmus szent 
könyveinek tanulmányozása és oktatása segítségével nevelés, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés; természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.

Az Alapítvány kérte a buddhista világban jelentős tekintélynek örvendő 
Ácsán Szumédhó mester és az általa képviselt thai erdei szerzetesi vonal támo-
gatását a kolostor irányítására, működésének megindítására. A mester ehhez elvi 
beleegyezését adta, ugyanakkor elgondolkodtatóan egyszerű és mégis lényegi volt 
a beszélgetésen résztvevő rangidős Vadzsiró théra felvetése: „Az egész elképzelés 
sikere egyetlen dolgon múlik: Magyarországon hányan borotválják majd le a fejü-
ket és öltik föl a fehér vagy sárga ruhát?” Jelenleg Angliában két magyar anagárika, 
első fokozatú novícius vesz részt a képzésben, remélhetőleg sikerrel, példát mu-
tatva ezzel további jelentkezőknek is. A kérdés remélhetőleg a téli elvonulás után, 
2010. április-májusában az öregek tanácsa elé kerül jóváhagyásra, és döntésüktől 
függően folytatjuk a megkezdett munkát.

A Kuratórium a mester javaslatait fontolóra véve fogalmazta meg igényeit és 
talált egy rendkívül alkalmasnak tűnő helyet Budapesttől kb. 40–45 kilométeres 
távolságra, Bajna község határában, a Gerecse hegységben. A 7,5 hektár (75.000 
négyzetméter) nagyságú, természetes állapotú területen, melynek közel egynegye-
de erdő, két meglévő és használható, de felújításra és a megváltozott igényeknek 
megfelelő, átalakításra szoruló komfortos, három-három szobás, valamint egy ala-
pos felújításra és átépítésre váró épület található. Emellett alapos tereprendezést 
is végezni kell az új céloknak megfelelő funkciók kialakítására. A már felújítás köz-
ben is használható épületek terveink szerint alkalmassá tehetők arra, hogy ez év 
tavaszán-nyarán néhány hosszabb elvonulást tarthassunk kiváló mesterek meghí-
vásával, majd 2010 őszétől – 2011 tavaszától egy 4–5 szerzetesből, 2–3 novícius-
ból és időlegesen elszállásolható 6–8 világi segítőből álló szangha (Közösség) is 
megkezdhesse működését. 

A terület a házakkal 2010 januárjától az Egyház használatába került, így a ku-
ratórium megkezdte az ellentételezéshez és felújításhoz szükséges pénzadomány-
ok gyűjtését, és segítők jelentkezését várja a szervezéshez éppúgy, mint a későbbi 
tereprendezéshez és építkezéshez. Örömmel vesszük mindazok támogatását, akik 
azonosulni tudnak céljainkkal, akár pénzadomány, akár földterület vagy munka 
felajánlása, tanácsadás vagy egyéb segítség formájában. Szívesen fogadjuk azokat 
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is, akik vállalnák támogatók felkutatását, megegyezés szerinti sikerdíjért, vagy egy-
szerűen csak nagylelkűségből.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke Farkas Pál, alelnöke Tóth Zsuzsanna, 
titkára Jelen János.

Az Alapítvány ügyeiben felvilágosítással szolgál: Farkas Pál, telefon: 70-330-
3890 (A Tan Kapuja Buddhista Egyház), 280-6712, fax: 280-6714 (A Tan Kapuja 
Buddhista Főiskola), 342-3232 (otthon), e-mail: hhamso@gmail.com. 

2007-ben és 2008-ban az Alapítvány sem az adó 1%-ából (10.652 Ft), sem 
más forrásokból származó bevételt nem használt föl, csak bankköltségei és köny-
velési kiadásai voltak. 2009-ben az adó 1 %-ából befolyó összeg 113.858 Ft, melyet 
az épületek állagmegóvására használtunk föl.

A Dhammapada Alapítványt az alábbi számlaszámon lehet támogatni: 
11707024-20453400-00000000 

Az adó 1%-ának felajánlásához az Alapítvány adószámát kell feltüntetni:
18252350-1-43

A Dhammapada Alapítvány külföldről is támogatható az alábbi számlaszámon:
11763079-12596889

Harangtorony – Saolin kolostor (Kína)
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Padma Jógastúdió programjai

1148 Budapest, XIV. Bánki Donát u. 62. (az Örs vezér térnél), telefon: 220-7013, 20-
357-3823, e-mail: padma@jogastudio.hu, honlap: www.jogastudio.hu
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Hatha‑jóga – hétfő 9 és 18 óra, kedd 9 és 19 óra, szerda 10 és 18 óra, csütörtök 
8.15, 17 és 19 óra, péntek 7 és 19 óra, szombat 15.00

Iyengar-jóga – hétfő 19.30, szombat 12.30
Kismama‑jóga – kedd 9 és 17 óra, szerda 10 óra, csütörtök 10 óra, péntek 15.15, 

szombat 9 óra, szombat 10.30 – szülőpozíciós foglalkozás
Babás jóga – kedd 11 óra, kedd 15.30, csütörtök 14 óra
Pilates testújítás – hétfő 16.30 óra, szerda 8.30 óra

Kismama pilates – hétfő 15.15, péntek 9.00 óra
Gerinctorna – kedd 15.45 óra, csütörtök 18 óra
Törzsi hastánc – kedd 16.45, szombat 17 óra

Jóga alaptanfolyam indul 2010 tavaszán. Már lehet rá jelentkezni.
Jóga oktatóképzés indul 2010 őszén. Előzetes jelentkezéseket elfogadunk.

Táborok a Naptanyán, a Padma Jógastúdió elvonuló helyén – www.naptanya.hu.
Belső Csend Elvonulás – 2010. április 16-17-18. 
Nyári kezdő jógatábor – 2010. augusztus 11-15-ig. 
Nyári haladó jógatábor 1. – 2010. június 23-27-ig. 
Nyári haladó jógatábor 2. – 2010. július 21-25-ig. 

Az egyéb programokról, tanfolyamokról, táborokról a www.jogastudio.hu oldalon ta-
lálsz bővebb információt. Várunk szeretettel!

Imladris Kulturális Központ

Budapest, V. Váci utca 65., telefon: 266-2462, e-mail: info@imladris.hu, honlap: www.
imladris.hu. Programjainkról a honlapon tájékozódhat!

Az Imladris Kulturális Központ tevékenységével szeretnénk két utat – „az ősök 
útját és az istenek útját” – összefogni, vagy legalábbis közelíteni őket egymáshoz. 
A hagyományt és kultúrát – annak minden magyar sajátosságával és történelmé-
vel –, valamint az ember fölötti világ nemzeteken és fajokon túlmutató tanítását, 
annak univerzalitásával. Szeretnénk, ha összetalálkoznának a nagy világvallások, az 
emberiség ősi hagyományai, kultúrái, és beszélgetni kezdenének egymással egy 
olyan fórumon, ahol a különbözőségeken túli közös pontokat keressük, és segít-
séget nyújthatnánk eligazodni az egyre nagyobb számban megjelenő irányzatok, 
tanok, tanítások, újraértelmezett ősi írások, könyvek és követőik között.

Jóga, meditáció és tai-csi kurzusainkon keresztül szeretnénk megtalálni azokat 
a mindennapi életben is használható gyakorlatokat, amelyek nem az egymástól való 
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elkülönülésen alapulnak, hanem egymás mellett, egymást segítve mutatnak utat a 
mai kor, a mai Magyarország kereső emberének. Ennek jegyében olyan előadásokat 
és programokat tervezünk, amelyek bemutatják és képviselik az adott nézőpont sa-
játosságait, ezen keresztül rámutatva a jelenkori emberi problémákra, a megoldási 
lehetőségekre, az elérendő célokra, még ha ezt más-más módon is teszik.

Keleti könyvek árusítására specializálódott üzletek

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Jegyzetboltja új és antikvár könyvek széles válasz-
tékával várja a kedves érdeklődőket az alábbi témakörökben: buddhizmus, vallás-
bölcselet, keleti nyelvek, harcművészet, jóga, gyógyítás, idegen nyelvű könyvek, 
stb., valamint meditációs segédeszközök is kaphatóak (párnák, oltárkellékek, füs-
tölők stb.). A Dákiní‑füzetek aktuális és korábbi számait is itt vásárolhatod meg.

A jegyzetbolt tartalma megtekinthető az interneten, és online rendelésre is 
lehetőséged van: www.dakinikonyvek.hu!

Nyitva tartás: tanítási időszakban – hétfő-péntek: 11.30–14.30, egyéb időszakban 
– lásd a honlapon!

Elérhetőség: Száraz Róbert – 20-383-4297, e‑mail: jegyzetbolt@tkbf.hu

Keleti Könyvek Boltja (Filosz Bt.) – 1066 Budapest, VI. Oktogon tér 3. III/5.
Telefon: 321-6459, e‑mail: info@filoszkonyv.hu, honlap: www.filoszkonyv.hu
Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 11–18 óráig, szombat 11–14 óráig.
Magyar és idegen nyelvű könyvek, keleti tárgyak, meditációs párnák.

Makara – 1088 Budapest, VIII. Krúdy Gyula u. 7.
Telefon: 30-913-4571, 70-508-0084
Nyitva tartás: hétköznap 12–20 óráig, szombat és vasárnap 18–20 óráig.
Keleti bazár a Darshan Udvarban, ahol ruhát, ékszereket, keleti dísztárgyakat, füstö-
lőt és orientalista könyveket vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház programjaival, rendezvényeivel, valamint a jelen 
kiadvánnyal kapcsolatos kérdéseiddel fordulj bizalommal Kalmár Csaba egyházi 
titkárhoz: A Tan Kapuja Buddhista Egyház, 1098 Budapest, IX. Börzsöny u. 11., tele-
fon/fax: 280-6712, 280-6714, 70-339-9905. Hétfőtől péntekig 11–19 óráig.
E‑mail: egyhaz@tkbf.hu vagy kalmarcs@freemail.hu
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Könyvajánló

Jeszeniczky Ildikó – Csörgő Zoltán (szerk.): Dharma‑Karma – Tisztelgő kötet 
Mireisz László 60. születésnapjára (Harmadik Évezred Kiadó – Ganapati Kiadó 
2010, 2500 Ft)

Mireisz László buddhista filozófus, a Tan Kapuja 
Buddhista Egyház egyházi tanácsának vezetője, a 
Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára idén tölti be 
hatvanadik életévét. Ebben pályatársai, tisztelői és 
tanítványai köszöntik írásaikkal az ünnepeltet.
A kötetben az Egyetemes Hagyomány, a buddhiz-
mus, a szimbólumok témaköreiben született, több-
nyire esszészerű tanulmányok mellett irodalmi 
művek – mese, elbeszélés, versek – is helyet kap-
tak. Az olvasó az életrajzból képhet kaphat Mireisz 
László pályájának, kutató-tanító életművének ala-
kulásáról is. A könyv tartalmazza Mireisz László 
munkásságának bibliográfiai összegzését is.

A kötetben szereplő szerzők: Agnidatta, 
Agócs Tamás, Boldizsár Ildikó, Cser Zoltán, Csörgő 

zoltán, Dobos Andrea Beáta, Dobosy Antal, Farkas Pál, Jakab Katalin, Kaló Jenő, 
Laár András, László András, Lőrincz Gabriella, Molnár Attila, Müller Péter, Paulinyi 
Tamás, Percze Krisztián, Pressing Lajos, Szathmári Botond, Szatmáry Ildikó, 
Szatmáry Zoltán, Tenigl-Takács László, Végh József.

Skuczi László: Buddha tenyerén – A néptánctól az 
aikidóig (magánkiadás, 2009)

A diplomamunkámat a közép-amerikai maja kultú-
ráról írtam, mert a gyermekkori álmom a régészet-
ről erre inspirált. Az indián kultúrákról az átlagnál 
sokkal többet tudok, de mégis Keleten kötöttem ki. 
Mi lehet ez, karma vagy reinkarnáció? Semmi misz-
tikum nincs benne, a titok egy név: Kőrösi Csoma 
Sándor. Az ő példája ad hitet és erőt. Elindult egy 
cél felé, de mégis máshol kötött ki. Életre szó-
ló barátságot kötöttem a Kelettel. A folyamat itt, 
Európában indult el a lengyelországi Torunban. Itt 
ismerkedem meg egy nemzetközi eszperantó fesz-
tiválon – még táncosként – Noriichiro Yanagawa 
barátommal, aki azóta is a leglelkesebb támoga-
tóm családjával és szomszédjával együtt a távoli 

Nipponban. Találkozásom Tamura Tsuneo és Kobayashi Yasuo szenszeijel alapve-
tően megváltoztatta az életemet. Egyelőre megpróbálom a tőlük tanultakat beil-
leszteni a mindennapi életbe.
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A tanári hivatásom, az aikidó és a japán kultúra iránti érdeklődésem tette le-
hetővé, hogy a következő  lépcsőfok az életemben a Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
legyen. Hosszú éveken át itt tanítottam japán történelmet és vallástörténetet, itt 
jelentek meg első tudományos munkáim is. Mellette az Aikidó Magazinban is pub-
likáltam ezekből a témákból.

Japán mellett még egy kis ázsiai ország lett a szívem csücske, ez a hallgatag 
hegyek fából faragott királysága, Nepál. Véletlenül bukkantam rá erre a gyöngy-
szemre, és ez lett későbbi útjaim alaptábora. Így vezetett Deepak Amgai az ottani 
útjaimon Kőrösi Csoma sírjához, Naba Amgai Raj Tibetben egyengette utamat, míg 
Lumbiniben Dol Amgai volt a társam. Keleti barangolásaimat egyedül tervezem, de 
több alkalommal már kísérőtársaim is akadtak. Japánban két alkalommal szervez-
tem túrát aikidósoknak, ami nagyon sikeres volt. Nepálba Csepregi Rita kísért el, és 
jött haza felejthetetlen emlékekkel. Ezeken az utakon azt mutatom meg a barátaim-
nak, ami a prospektusokból kimarad. Kedves Társaim! Köszönöm a bizalmatokat 
és a türelmeteket! Jó volt veletek ott a messzi tájakon! Arigato, dhannyabad.

Ezt a könyvet elhunyt mesterem, Tamura Tsuneo emlékének, Kobayashi Yasuo, 
Kobayashi Hiroaki, Masuda Manabu aikidó mestereknek, és minden keleti barátom-
nak ajánlom. Nélkülük ez az útikönyv nem jöhetett volna létre, örök hála nekik.

Csögyam Trungpa: Sambhala – A harcos szent ösvé-
nye (Ursus Libris 2010, 2450 Ft)
 
Csögyam Trungpa, a tibeti buddhizmus egyik legna-
gyobb mestere ebben a könyvében a harcos ösvényé-
nek ősi bölcsességébe vezeti be az olvasót.

„Elsősorban azoknak szántam kézikönyv gyanánt, 
akiknek az életéből kiveszett a szentség, a méltóság és 
a harcosi magatartás. A harcosi viselkedés alapelvein 
nyugszik, amelyek a régi indiai, tibeti, kínai, japán és 
koreai civilizációkban öltöttek testet. Azt mutatja be, 
hogyan nemesítheti meg az ember az életét, és hogyan 
válhat a harcosi lét igazi jelentésének szószólójává.”

Pema Karpo Trinzi – Gyönyörű fehér lótuszfüzér 
(Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség 
2010, 5000 Ft)

Megjelent Beru Khjence rinpocse és Dzsamgön Kong-
trul rinpocse Rimé mesterek előző és jelen életeinek 
története, a Pema Kharpo Trinzi (Gyönyörű fehér ló-
tuszfüzér) magyar nyelven. Több mint 250 színes és 
fekete-fehér fényképritkaság, mely a Rinpocse 50 évnyi 
gyűjtőmunkájának csodálatos eredménye.
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Sunrjú Szuzuki: Tisztán ragyogó forrás – Zen tanítá-
sok a Szandókairól (Filosz Kiadó 2010, 2650 Ft)

A Szandokai ősi szövegét megvilágító friss beszédeket 
olvasva újabb lehetőséget kapunk arra, hogy még mé-
lyebbre tekintsünk Szuzuki rósi zen szellemébe. Ki-ki 
komolyan eltöprenghet azon, mit is jelent észrevenni – 
vagy akár állandóan látni – a hétköznapi életünkben fo-
lyamatosan jelen lévő nem-kettősséget. Szuzuki rósinak 
megvan az a különleges képessége, hogy az élet legmé-
lyebb dolgairól is keresetlen könnyedséggel, lefegyver-
ző világossággal és humorral tudjon beszélni.

A tanítványoknak adott meglepő válaszok e kötet 
igazi gyöngyszemei, melyeket olvasva az ember ismét 
rácsodálkozhat arra a melegszívű bölcsességre, amit a 

rósi korábbi beszédeiből, a Zen szellem, a kezdő szellemből és a Nincs mindig úgy‑
ból már megismerhetett.

A Szandókai (Az azonosság és a különbözőség harmóniája) a zen buddhiz-
mus alapszövege. Jelentőségét mutatja, hogy a szertartások részévé vált – nap, mint 
nap recitálják a zen kolostorokban szerte a világon. Tanítása az útkeresők számára 
korunkban éppolyan alapvető, mint majd másfél évezreddel ezelőtt volt. A mű ve-
zérfonala az ellentétek egysége. Egy és sok, fény és sötét, üresség és jelenségek – 
ezek a létezés aspektusai, amelyek a kettősségek világában érvényesek, ám a végső 
valóságban feloldódnak, eggyé válnak. A későbbi nemzedékek mesterei ezt a gon-
dolatot bontották ki, így a zen meghatározó tanítása lett. A vers szerzője, Szekitó 
Kiszen a hatodik pátriárka személyes tanítványa volt, és később az ő utódjától kap-
ta meg a Dharma-átadást. „Ha ragaszkodsz a szavakhoz, anélkül hogy mindkét 
oldalról szemügyre vennéd a dolgokat, nem fogod tudni, mit is kell tenned.“

Sunrjú Szuzuki (1905–1971) kétségkívül korának egyik legnagyobb befo-
lyással bíró zen tanítója volt, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a buddhizmus 
nyugati elterjedésében. Mint a nagy 13. századi zen mester, Dógen közvetlen spi-
rituális örököse – Japánban már mélyen tisztelt zen mesterként – 1958-ban rö-
vid látogatásra érkezett Amerikába. Ott annyira megragadta a zen iránt érdeklődő 
nyugati emberek nyitottsága és komolysága, hogy végül San Franciscóba tette ott-
honát. Azokból, akik gyakorlás céljából csatlakozni akartak hozzá, létrejött az első 
meditációs csoport. Apátsága alatt három fő gyakorlóhelyet alapított. 1971 decem-
berében halt meg a San Franciscó-i zen központban.
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