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20 éves az uszói sztúpa

Az Egyház elvonuló központjában 1987. 
augusztus 16-a óta áll az „uszói sztúpa”, 
amely Kőrösi Csoma Sándor, a „Nyugati 
tanítvány” tiszteletére lett felszentelve. 
A sztúpát Dobosy Antal tervei és veze-
tése alapján az uszói közösség építette. 
Pontos helyének kijelölését és felszente-
lését Láma Dharmakírti Padmavadzsra, 
Dr Hetényi Ernő végezte. Az építés meg-
kezdésekor, a hely megtisztításakor egy 
kis összetekeredett kígyó lapult a kövek 
között, pontosan ott, ahova később a 
sztúpa tengelye esett. Jól emlékszem, 
hogy a kis kígyót óvatosan egy lapátra 
helyezve Kovács Jocó, aki a Szakja Tasi 
Csöling Buddhista Egyházközösség ké-
sőbbi alapítója és jelenlegi ügyvivője, egy 
közeli köves helyre vitte, és jókívánságok 
közepette útjára engedte. A történteket 
jó jelnek tekintettük a helyet illetően.

A sztúpa zökkenőmentesen épült fel, ta-
lán annak is köszönhetően, hogy szellemi gya-
korlatnak fogtuk fel a felépítését. Komoly össz-
pontosítást igényelt például Dobosy Antitól 
a jelek bevésése a márványtáblába, amikor is 
mindent megpróbáltunk annak érdekében, 
hogy összpontosításában megzavarjuk, de – be 
kell vallanom – ez nem sikerült. Pedig a már-
vány nem viccel. Egy picit nagyobb ütés, és 
reped szét az egész. Ez nem következett be, és 
így a márványtábla a mai napig fedi a kupola 
bejáratát.

Nem ez volt az első sztúpa Magyarorszá
gon, és nem is ez a legnagyobb, viszont ez ki-
fejezetten a „Nyugati tanítvány” sztúpája, s így 
annak a magyar vagy európai tanítványnak a 
megvilágosodását szimbolizálja, aki nemcsak a 
szokások alapján átveszi és továbbadja a Tant, 

hanem befogadva újrateremti azt. Azt a tanítványt szimbolizálja, aki függetlenül 
a külső feltételektől és körülményektől, itt és most megéli a megvilágosodást, és 
minden szenvedő lény érdekében eléri a tiszta tudat állapotát.

21. évébe lépett az uszói sztúpa. Buddha áldása legyen továbbra is rajta!
Mireisz László
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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!

Munkálkodás mindenki felébredésén

Az elmúlt évtizedekben a hátsó-indiai és a dél-kelet ázsiai országokban a théraváda 
buddhizmus jelentős megújulása ment végbe. Az egyik ilyen „reformirányzat” a 
Burmából kiinduló „vipasszaná bhávaná” mozgalom, amely szerint a belátás-me-
ditáció nem csak a szerzetesek, hanem a világiak számára is eszköz lehet a töké-
letesség (arahat) eléréséhez, s ez a társadalomban is egy jó irányú átalakuláshoz 
vezethet. A másik, az 1956-ban Srí Lankán Ariyaratne által létrehozott Szarvodaya 
Sramadána, a „Mindenki felemelkedésén való munkálkodás” erőszakmentes, ugyan-
akkor egy új társadalmi rendet ígérő mozgalma. 

Mindkét théraváda alapokról 
induló irányzat túllép a hínajána ke-
retein, és az önmegváltás eszméjét, az 
egyén felébredésének elvét kiterjesz-
ti a társadalomra, mert az egyén feléb-
redése kivetül a szűkebb közösségre, 
a falura, majd a tágabb közösségre, az 
országra, végül a világra, így a világ 
minden lénye részesül a megvilágo-
sodásból, a felébredésből, a Dharma 
fényéből. 

E törekvés teljes összhangban 
van a mahájána buddhizmus, így Egy
házunk céljaival is.

Éppen ezért nem mehetünk el szó nélkül a mianmari események mellett, 
mikor is gyilkos golyóktól békésen felvonuló buddhista szerzetesek halnak meg, és 
akik az események kapcsán is felmutatják a gyűlöletmentesség és erőszakmentesség 
ideáját. Mai világunkban minden megtörténhet, és nem láthatunk tisztán a történ-
tek mögé, de fontos azt kimondanunk, hogy elítélünk minden erőszakot, az embe-
rek meggyilkolását, a nem-ártás elvének durva megsértését, és reménykedve állítjuk, 
hogy az új világ társadalmai nem az erőszak és a gyűlölet oszlopaira épülnek, hanem 
a szabad emberek azon törekvésére, hogy a szenvedés okai megszűnjenek.  

Éppen ezért szellemi támogatásunkról és együttérzésünkről biztosítjuk 
azon burmai szerzeteseket, azon buddhista testvéreinket, akik békésen és minden 
erőszaktól mentesen munkálkodnak a saját és mindenki felébredésén, felemelke-
désén, a vágy, a gyűlölet és a tompaság legyőzésén.

A Dharma ereje legyen velük törekvéseikben!  
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Adománygyűjtés

Szeretnénk ez úton, a Kis Tigris Gimnázium és az alsószentmártoni lakosok nevében 
is megköszönni minden Kedves Barátunknak azt a rendkívül sok és értékes ado-
mánytajándékot, amivel az elmúlt két évben hozzájárultak nemcsak a Gimnázium, 
de az egész falu nincsteleneinek az életéhez! Kérjük és várjuk továbbra is bárki 
önzetlen adományát az alsószentmártoni Kis Tigris Gimnázium roma hallgatói és 
családtagjai számára! Bármilyen fölösleges, de használható ruha, gyermekruha, 
játék, a mindennapi élethez szükséges használati eszköz gazdára talál az elképesz-
tő szegénység közepette élőknél! Nagyon fontos lenne a Gimnázium könyvtárát 
klasszikus szépirodalommal gyarapítani, de természetesen mindenféle könyv 
helyet talál a formálódó könyvtárban! Kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez 
képest segítsen, hogy segíthessünk! Koordinátor: Kalmár Csaba – 70-339-9905

Egyházi események

Meditáció és pszichológia címmel 2007. október 7., vasárnap 15 órakor tartjuk követ-
kező házikonferenciánkat:
Dr. Bronwen Rees: Test és tudat integrálása – a terápia pszichospirituális megkö-

zelítése 
Gánti Bence: A meditáció viszonya a pszichológiához és a pszichoterápiához
Bátorfi Andrea: Képmeditáció Zhang Hong: Hegyek kékben és zöldben című fest-

ménye alapján – Az előadást követően egy 45 perces vezetett képmeditáci-
ón vehet részt minden Kedves Vendégünk!

Őszentsége a IX. Halha Dzsebcundampa Bogdo Gegen rinpocse Budapesten –
Sántidéva: A bódhiszattva útja – Bódhiszattvacsarjávatára: 2007. október 25. 
csütörtök: 19.00–21.00; október 26. péntek: 19.00–21.00; október 27. szom-
bat: 10–12.30. és 15.30–18.00; október 28. vasárnap 15 óra: Fehér Tárá áldás. 
A tanítások és az áldás helyszíne: Mathias Corvinus Kollégium (1016 Budapest, I. 
Somlói út 51.). 

Házi-konferencia

2007. november 25-én, vasárnap 15 órától tartjuk ez évi utolsó konferenciánkat. 
A részletes program november elejétől megtalálható lesz a www.mahayana.hu hon-
lapon!

Maitréja-ünnep és karácsonyi koncert

2007. december 16-án, vasárnap 15 órától ünnepeljük az eljövendő világkorszak 
bódhiszattvája napját a dharmacsarnokban, melyet menedékvétel követ. 17 órá-
tól hagyományos koncertsorozatunk kezdődik, amelyen Laár András és Barátai, 
Jeszenszky István sarodművész, valamint a Santálegyüttes lép fel. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!
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Zarándoklat

A Free Tibet Budapest–Bécs biciklitúra (2007. június 1–2007. június 9.) reggel fél 
hétkor indult a Hősök teréről. Ez volt az első alkalom, hogy Európában különböző 

nemzetek képviselői Tibet 
ügyéért indultak biciklitúrá-
ra. Tizennégy edzett biciklis-
ta kelt útra; a túrát a budapes-
ti Milarepa Tibeti Kultúra 
Központ és magyarországi 
Tibetet Segítő Társaság szer-
vezte.

A szervezők szándéka 
szerint a túra célja az, hogy 
felhívja a figyelmet arra, 
hogy véleményük szerint 
a Kínai Népköztársaság el-
nyomja Tibet kultúráját.

Többek között a követ-
kezőket követeljük: jogot az anyanyelv használatára; Pancsen Láma rinpocse, Tulku 
Tenzin Delek és a többi politikai fogoly szabadon bocsátását; Tibet természeti kör-
nyezetének helyreállítását és védelmét, hogy Kína ne állítson elő nukleáris fegy-
vereket Tibetben, valamint hogy a radioaktív hulladékot ne Tibetben helyezze el;  
a tibetiek emberi jogainak és demokratikus szabadságjogainak tiszteletben tartá-
sát; a szabad beszéd, vallásgyakorlás és a hagyományos tibeti oktatásban való rész-
vétel jogát.  

Követeljük továbbá, hogy a kínai kormány állítsa le a Tibetbe irányuló kínai 
bevándorlást, amely véleményük szerint veszélyezteti Tibet kultúráját, nyelvét, mi 
több, etnikai integritását is.

Az első állomás a budapesti Kínai Nagykövetség volt. Az épület előtt rövi-
den vázoltam a biciklitúra jelentőségét és célját. A transzparenseken ez állt: „Éljen 
a Dalai Láma” és „Szabad 
Tibetet”. A követség épülete 
előtti tiltakozó tüntetés fél 
óráig tartott, ezután elindul-
tunk Bécsbe.

Utunk Székesfehérvár-
on, a Balaton északi partján 
és Szombathelyen keresztül 
Sopronba vezetett. A túra 
során azt tapasztaltuk, hogy 
a magyar emberek igen segí-
tőkészek, és együtt éreznek 
a tibetiekkel. Szívesen fogad-
tak minket: vacsorával ven-
dégeltek meg és segítettek 
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a szállás megszervezésben. 
A helyi televízió és rádió két 
ízben készített interjút ve-
lünk: itt alkalmunk nyílt szót 
emelni a tibeti ügyért. 

Mielőtt célba értünk 
volna, egy órán keresztül bicik-
liztünk Bécs belvárosában – a 
minket követő kocsi ablakába 
elhelyeztünk egy nagyméretű 
tibeti zászlót, és Őszentsége 
a Dalai Láma képét. Másnap 
reggel ismét körbejártunk 
a városban, majd kilenckor 
megérkeztünk a bécsi Kínai 

Nagykövetség elé. A tibeti nemzeti zászlóval és transzparensekkel a kezünkben fél 
órás néma demonstrációval tiltakoztunk. Ezután Labszang Gyalpo, a bécsi Save Tibet 
szervezet alelnöke mondott beszédet, amelyben megköszönte a magyar biciklisták 
részvételét. Ezt követően a túra résztvevői szólaltak fel: együttérzéssel emelték fel 
szavukat Tibetért. Én magam – mint a túra vezetője, a tibeti emigráns parlament egy-
kori tagja – beszédet mondtam és felolvastam a Hun Jintaónak (a kínai elnöknek) 
és Wen Jiabaónak (a miniszterelnöknek) szóló memorandumot. Ezután – a városi 
rendőrség engedélyével – kopogtattam a nagykövetség ajtaján, majd a memorandu-
mot elhelyeztem a postaládában. Az osztrák külügyminisztériumnak is átadtuk me-
morandumunkat: ebben arra kértük az illetékeseket, hogy tartsák szem előtt Tibet 
ügyét és gyakoroljanak nyomást a kínai elnökre annak érdekében, hogy a tibeti kor-
mány és a kínai kormány kezdjen tárgyalásokat az Őszentsége által megfogalmazott 
ötpontos békejavaslatról. A demonstráció lezárásaként átadtam a résztvevők által 
aláírt tibeti zászlót a Save Tibet Committee-nak (Szabad Tibetet Bizottság), amely 
hasonló Free Tibet túrát készül szervezni Bécsből Berlinbe vagy Genfbe. A zászlót 
a bizottság alelnöke vette át. A sikeres túra végeztével a résztvevők aznap délután 
vonattal indultak haza. Június 9én a Tibetet Segítő Társaság irodájában találkoztunk, 
és megvitattuk Tibet ügye előmozdításának következő lépését. 

Chögyal Tenzin

Beru Khyence rinpocse budapesti itt tartózkodása alatt szeptember 10-én a 
Buddhista Főiskolára is ellátogatott, és előadást tartott az öt tudati méreg átalakítá-
sának lehetőségeiről. Rinpocse harmadízben járt Magyarországon, ahol felszentel-
te az újonnan megalakult Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség 
központját, valamint ellátogatott Tarra és a Huszár utcai kagyü centrumba is. 

John Mirdhyn Reynolds Vadzsranatha volt Főiskolánk vendége 2007. szeptember 
28–30. között. Tanítások a lélek fogalmáról Tibet három vallási hagyományá
ban című előadássorozatában beszélt a lélek fogalmáról a tibeti buddhizmusban, 
bönben és samanizmusban, és megismertette a hallgatóságot az életerő, valamint a 
lélek visszahívásának tibeti gyakorlatával. 
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Buddha Közössége – 4400 Nyíregyháza, Madách Imre út 15/b., telefon: 30681
5107, e-mail: ujjandras@freemail.hu. A nyár nagyrészt  az új dharmaterem kialakí-
tásával telt el, melyet ez évben már szeretnénk használatba venni. A meditációs 
praxis vezetéséhez szükséges ismereteket gyűjtöttem több, meditációban járatos 
barátomtól, hogy ősszel végre komolyan nekiláthassunk a kontemplációt, koncent-
rációt és a meditációt felölelő gyakorlatainknak. Terveink között szerepel speciá-
lis buddhista témakörök szakértőit meghívni, hogy betekintést nyerjünk például 
az álomjóga gyakorlataiba. Mindenkit szeretettel vár a kör szervezője, Ujj András!

Alaptanítások előadás – Az Egyház vezetője, Mireisz László szeptembertől minden 
hétfőn 14.00től 15.30ig Mindennapi buddhizmus címmel tart előadást, melyre 
szeretettel vár minden régi és új hallgatót, minden érdeklődőt. A tanításokkal és 
gyakorlatokkal, az Egyház vallási életével kapcsolatos kérdéseket és témafelvetése-
ket írásban is el lehet juttatni az Egyház titkárához.

Buddhista Jövő Műhely

1. A Tejút Iskola és Ifjúságnevelő Alapítvány buddhista szemléletű 
óvodát és 12 osztályos iskolát szervező köre

5. Tejút Buddhista Gyerektábor Uszón – Mese a Tejút Táborról

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy különleges gondolat arról, hogy az 
éghez, a csillagokhoz és a „Tejúthoz” még ösztönösen vágyódó gyermekeknek a 
buddhista és az ősi magyar létszemlélet megismertetésével ismét kézzelfogható 
valósággá varázsoljuk mindazt az egyszerű, természetes szépséget, jóságot, ami eb-
ben a teremtett világban van.

A gondolat tetté nőtt lassan. Teltek múltak az évek, és minden nyáron újabb 
és újabb csodát láttunk, ahogyan a gondolat vezette az utunkat. Sokfelől és sokféle 
gyermekkel találkoztunk és kaptunk végtelen örömteli pillanatokat tőlük. Szenti
mentális…? Csöpögős…? Ósdi…? Elcsépelt szavak…? Lehet! Bár, aki ott volt, az tudja, 
hogy mindez sokkal több, mint ami szavakkal leírható… Az öröm az csak öröm. 

Hívhatjuk persze „happiness”-
nek, „joy”-nak vagy éppen 
„ánandá”-nak, attól nem ju-
tunk közelebb hozzá, de ami-
kor nevetni látsz egy önfeled-
ten játszó gyermeket, akkor 
megértheted – márpedig mo-
solygós arcból idén sem volt 
hiányunk!

Sok érdekes kézműves 
(festés, szövés), hagyomány-
őrző foglalkozás (íjászat, bo-
tozás, koszorúfonás), gyógy-
növénygyűjtés, jóga, játékok 
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és „tábortűzestimese” tette színessé a táborban töltött napjainkat. Persze, mint 
minden táborban, itt is volt honvágy, harc a hintáért, „bárányhimlőpara”, „integ-
rációs probléma”, csalán a bokorban és egyéb megpróbáltatások, de minden do-
lognak megvolt a maga tanítása, így a közösséget csak erősítette az összetartozás, 
az együttérzés és a szeretet, megbocsátás fejlesztésében. Jééé!!! Gyanúsan sok itt 
a hasonlóság a Buddha és Patandzsali által is javasolt fejlesztendő érzelmekhez, 
érzületekhez (maitrí, karuná, muditá, upéksá). A szépsége azonban az, hogy mind-
ez spontán történik. Filozófiai és ismeretelméleti fejtegetések nélkül, egyszerűen 
MEGVALÓSUL. Hogyan? Nem tudom! Mint ahogyan azt sem tudom, hogy hogyan 
kell a gyermekeknek hivatalosan meditációt tanítani, vagy hogy kelle egyáltalán… 
Hiszen ők még valószínűleg sokáig jobban tudják ezt még önmaguktól! Azt viszont 
tudom, hogy ez a kapcsolat bennük még élő a Tudásról, az Eredetről. 

Hálás vagyok, amiért erre újra és újra rávilágítanak például olyankor, amikor 
az úszói sztúpa előtt a reggeli harmatos fűben, néma csendben, behunyt szem-
mel, teljes átéléssel elmerülnek a tapasztalásban. Csodálattal nézek rájuk és csak 
fejet hajtok, amikor öt perc csendes ülés után arra a kérdésemre, hogy „Mit érzett 
Buddha, amikor így csendesen ült?”, naiv egyszerűséggel válaszolják: örömöt, biz-

tonságot, békét, szeretetet, együttérzést! 
Hihetetlennek tűnik, amikor egy 3–4 
éves kisfiú teljes átéléssel és koncentrá-
cióval végzi a nagyok számára is erőt és 
összeszedettséget igénylő jógagyakor-
latokat. Rejtélyes varázslat, amikor egy 
deviáns gyermeket a közösség befogad, 
sőt türelemmel és elfogadással gyógyít-
ja, ápolja a gyógyíthatatlannak tűnő be-
tegségtudatból. Érdekes és jólesik látni 
azt is, hogy a táborlakók apraja-nagyja 
néhány napon belül hogyan lesz lelkes, 
önkéntes segítője a közösségnek a saját 
képességei és személyisége függvényé-
ben (akár főzésben, mosogatásban, fa 
vagy vízhordásban). 

Sok a történet, de kevés a szó hoz-
zá. A nevek és sztorik sokszor csak ne-
künk fontosak, akik ott voltunk, éppen 
ott és éppen akkor… Ezek helyett fonto-

sabbnak érzem a folyamatokat, amely minden egyes gyermekben és felnőttben 
benne zajlanak a nyári együttléteink során. A sebek gyógyulnak, az elme csendese-
dik, a szabadság nő, az együttérzés mélyül…

Lehet persze, hogy valamikor létrejön majd ebben a szemléletben egy böl-
csőde, egy óvoda, vagy egy iskola… Lehet, hogy az év minden napja lehetne a meg-
ismerés és a szerető együttérzés közösségi fejlesztésének az eszköze… Lehet, hogy 
sokan sokkal jobban tudják majd a Tant formába rendezni és tanítani nekik, mint 
mi, lelkes önkéntesek… Addig is mi kitartóan törekszünk fáradhatatlanul, ahogyan 
azt Sákjamuni javasolta!
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Ezen az ösvényen, azt hiszem, mi mindannyian, minden évben tanultunk 
valamit! Valami fontosat magunkról, a gyermekekről, az „alkalmazott buddhizmus-
ról”, a szangha (közösség) valódi értelméről, a karmajógáról (az önzetlen szolgálat 
útjáról), és nem utolsó sorban az „útról”, amin járunk. 

Azt hiszem idén nyáron is éppen így történt. Aki nem hiszi, járjon utána!”

Irtl Melinda, a jóga foglalkozások vezetője

„Úgy éreztük magunkat, mint egy nagy családban!” – Bognár Dorka (9 éves)

„Az tetszett a táborban, hogy este tábortűz és mese is volt. Nagyon tetszett, mert 
nem egy városban volt, hanem messze a civilizációtól, egy eldugott kis helyen, ahol 
még angol wc sem volt. De szerintem ez mindenki számára jót tett, mert így most 
már megláttuk a világ szegényebb és nyugodtabb világát.” – Ötvös Réka (11 éves)

„Velem otthon sajnos nem foglalkoznak, kár, hogy évente csak egyszer van budd-
hista tábor.” – Lehoczky Mihály (11 éves)

„Nagyon fontos élmény volt nekem a tábor, ez volt az első alkalom, hogy részt vet-
tem. Sok új pajtással találkozhattam, ismerkedhettem meg, nagyon tetszett a tábor 
szellemisége és a programok, tetszett, hogy sok volt a szabad program is, és hogy 
sok a buddhizmushoz kapcsolódó program is volt, mint a samsara társasjáték, a 
jóga. Nagyon szeretnék jövőre is menni.” – Kismarczi Áron (13 éves)

A Tejút Gyerektáborba ezentúl minden évben szeretnénk fogadni három olyan 
gyermeket, akiknek a szülei anyagi okokból más módon nem tudnák megoldani a 
nyaraltatásukat. Kérjük, jelentkezzenek azok, akik segítenének alapítványunknak 
abban, hogy erre lehetőséget biztosíthassunk. Támogatókat keresünk ahhoz is, 
hogy a tábor alkalmával bio-élelmet biztosíthassunk a gyermekeknek.

További információk: www.tejutiskola.hu
Érdeklődés, kapcsolat: Csörgő Zoltán – telefon: 309912766
                                          E-mail: csorgo.zoltan@tkbf.hu

A Dhamma fénye áradjon szét a világban!
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2. Kert,- park és környezetépítő kör – Japán- és zen-kert tanfolyam

A tanfolyam a Tan Kapuja Buddhista Főiskola rendes nappali képzésébe illeszke-
dik, de amelyen nemcsak a főiskola diákjai vehetnek részt. Az elméleti előadásokat 
és gyakorlati foglalkozásokat a legkiválóbb, az adott témában jártas magyar szak-
emberek tartják. Foglalkozunk a földrajzi sajátosságokkal, növénytársulásokkal, ta-
lajtannal, a kertépítésben felhasználható növényekkel és a kertépítés szabályaival. 
A japán kert elemeivel és stílusaival. A gyakorlati foglalkozásokon néhány magyar-
országi japán és botanikus kertet mutatunk be, és ha kellő érdeklődés van, akkor 
meg is látogatunk. Műhelymunka keretében a zenkertészet egyes elemeinek elké-
szítése is (alakfa alakítása, kőlámpás készítése, kövek elhelyezése) feladat lesz.

Az elméleti előadások célja, hogy az eddigieknél mélyebben világítsák meg 
a japán kertek építése kapcsán felmerülő elméleti és gyakorlati kérdéseket. Lesz 
előadás, amelyik a japán kertek és a buddhista kolostorok kertjeinek szellemi hátte-
rével foglalkozik. Különös figyelmet fordítunk a zen buddhizmusra, hiszen a kert-
művészet igazi zen művészetnek számít. Szólunk a japán kerttel kapcsolatos többi 
zen művészetről, így a teaszertartásról, az ikebanáról, a szumie tusfestészetről, va-
lamint a zen meditációs gyakorlatairól is.

A zen buddhizmussal kapcsolatos előadásokat Dobosy Antal zen tanító tart-
ja. Katona Ervin, a Nemzeti Bonszai Gyűjtemény kurátora és gondozója a fák és 
fás szárú növények ápolását, gondozását és japán stílusú alakítását mutatja meg. 
A japán kertekben használható növényeket, a művészi japán kerteket, valamint a 
kert gondozásával kapcsolatos teendőket Czéher György  ismerteti. A japán kertek 
hazai megvalósításával kapcsolatos kérdésekről Kiszely Gergely kerttervező tart 
majd előadást.

További információkkal Czéher György (209339228), a tanfolyam szervezője és 
titkára tud szolgálni.
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Öndör Gegen Buddhista 
Közösség
Információ: Bjamba Colmon – telefon: 209619597, 
e-mail: vtsolmon@yahoo.com

       Mongóliai buddhista zarándoklat
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Magyarországi Nyingmapa Közösség

A Magyarországi Nyingmapa Közösség meditációi

A bön kilenc egymást követő előkészítő gyakorlata szeptem-
bertől szerdánként 17.30 – 19.30ig a Buddhista Főiskola 
Szertartástermében.
Információ: Jakab Katalin: 70-382-4509
Email: 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 csütörtökönként este 18 órától (előzetes bejelentkezéssel) 
olyan emberek számára, akiktől súlyos beteg vagy haldokló rokon, ismerős kér se-
gítséget.

Őszentsége a Dalai Láma egyik könyvének (The Universe in a Single Atom – The 
Convergence of Science and Spirituality – by H. H. the Dalai Lama, Morgan Road 
Books, New York, �00�.) témája a modern tudomány és a keleti bölcselet kapcso-
lata, amely arra inspirálja a nyugati tanítványt, hogy a modern világ tudományos 
eredményei mögül fölsejlő világképet közelítse egy más nyelvű, mégis zavarba ej-
tően hasonló leírásokat használó ősi világfelfogáshoz. 

A múlt negyedévi tájákoztatóban Héjjas István Illúzió és valóság (Aszklépiosz 
2000) című könyvéből idéztünk. Ezt most párhuzamba állítjuk Tarab Tulku rinpo-
cse ismeretelméleti cikkének (A Short Presentation of Different Natural States 
of Being, ChöYang, Gangchen Kyishong, Dharamsala, 1��1. Dharma-füzetek 8. 
– Különböző létállapotok rövid bemutatása) részletével, majd újból a fizikus ter-
mészettudományos következtetései olvashatók a megismerésről. Feltűnő hasonló-
ságokat találhatunk.

Tarab Tulku rinpocse: Egy ház megismerése

Először minden, ami körülveszi a házat, figyelmen kívül kerül, elválasztva a házat 
az egésztől. Aztán az érzéki benyomások mentális lenyomatokat mozgósítanak a 
tárház-tudatban, melyek megalkotják a ház általános képét a hozzátartozó névvel 
és leírással együtt. Ezek aztán visszavetítődnek a tényleges ház keltette érzékszervi 
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benyomásokra. Ezzel egy időben a tényleges ház bizonyos jellegzetességei mentá-
lis lenyomatokat hívnak elő, azokra a vonzó vagy taszító érzésekre támaszkodva, 
amelyeket túlnyomórészt az alany azon indíttatása határoz meg, hogy megerősítse 
saját önképét. Például, az alany azonosul az energia megőrzésének fontosságával. 
A ház tetején van egy napelem, ezért aztán minden a házzal kapcsolatos ismert 
vagy ismeretlen dolog vonzóvá válik.

Mindezek a bevésődések egy „teljes” ház közvetett és torzított érzékeléséhez 
vezetnek, habár ténylegesen csak a homlokzatot vettük szemügyre. A „teljes” házat 
aztán elsősorban az alany létező világképe szerkeszti meg, és így ténylegesen kevés 
köze van a tényleges házhoz.

Héjjas István:

Ha a nézeteinket sértő tapasztalás elkerülhetetlen és túl erőteljes, akkor, ha azt 
nem tudjuk kimagyarázni vagy elfelejteni, konfliktusba kerülhetünk önmagunk-
kal. Íme két példa:

Amikor Galileit arra szólították fel, hogy bizonyítsa be a bolygók mozgásá-
ról hirdetett nézeteit, ráirányította távcsövét a Jupiter holdjaira, és azt ajánlotta az 
inkvizíció embereinek, pillantsanak bele a távcsőbe. Ők azonban elutasították az 
ajánlatot. Nem vállalták a kockázatot, hogy a látvány esetleg megingatja hitüket.

Másik példaként érdemes idézni azt a riportot, amelyet a Magyar Televízió I. 
csatornája közvetített 1995. november 30án. A riportban egy hetvenöt év körüli 
hölgy és egy nyolcvanhárom év körüli egykori újságíró egy 1933as eseményről 
beszélt. A hölgy a történés idején tizenhárom éves volt. Egy reggel arra ébredt, 
hogy személyisége megváltozott. Nem tudott többé magyarul, viszont folyékonyan 
beszélt spanyolul és azt állította, hogy ő egy többgyermekes családanya. Megadta 
madridi címét és saját spanyol nevét is. Később kiderült, hogy a megadott cím léte-
zik, és ott tényleg lakott egy ilyen nevű asszony, de a közelmúltban meghalt. A TV 
riportere megkérdezte az újságírót, aki annak idején a hírből világszenzációt csi-
nált, hogyan magyarázza az esetet. A volt újságíró azt válaszolta, hogy nem tud és 
nem is akar semmiféle magyarázatot adni, sőt igyekszik elfelejteni az egészet, mert 
ha csak eszébe jut, összezavarodnak benne a dolgok és nyomasztó, szorongató ér-
zései vannak.

Mindezek után érdemes megvizsgálni saját tapasztalásunk érvényességét és 
azt, hogy mit ajánl ehhez a buddhista ismeretelmélet. (Folytatjuk)

Jungdrung bön hírek – Lopön Ten
zin Námdák rinpocse a Námkhá 
Thruldzö szentirat harmadik éve 
tartó átadását ez év augusztusá-
ban fejezte be a franciaországi 
Shenten Dargye Lingben. Jakab 
Katalin mint tanár, Danyluk 
Iván pedig mint hallgató vett 
részt az elvonuláson a Buddhista 
Főiskola részéről.
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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.

E meditációs technika nagymértékben növeli az önismeretet és segít az em-
beri kapcsolatok fejlesztésében. A metta (szeretet) meditációs módszer elmélyíti 
a kapcsolatokat és feloldja a konfliktusokat.

Folyamatos kapcsolatban állunk külföldi (európai és ázsiai) meditációs köz-
pontokkal, amelyekben folyamatos vagy időszakos meditációs elvonulásokra nyí-
lik lehetőség gyakorlott tagjaink számára.

Információ az elvonulásokról: www.vipassana-eu.org. Alapítványunk honlap-
ján tanulmányok és cikkek olvashatók a meditációs módszerről és hatásáról. Új 
fordításunk, Tan Acharn Kor Khaosuanluang: Az elme megismerése (Tanácsok 
a meditációhoz) már olvasható.

Az Alapítvány székhelye: 2145 Kerepes, Vécsey Károly utca 29.
Telefon: 28-480-972
Számlaszáma: 62900184-16809619
Információ: Gergely István – 20-474-2024
Email: vipassanahu@gmail.com, honlap: www.vipassana.hu

Heti rendszeres meditáció
Az időpontok egyeztetés alatt. Információk várhatóan októbertől olvashatóak az 
Alapítvány honlapján: www.vipassana.hu!
Helyszín: Imladris Kulturális Központ (Budapest, V. Váci u. 65.)

Hétvégi elvonulások
Társaságunk már hatodik éve havonta rendszeres hétvégi elvonulásokat, előadá-
sokat és meditációkat szervez. Ezen alkalmakkor ülő és sétáló meditációk (álló 
meditáció is) váltják egymást, kiegészítve tanításokkal, módszertani útmutatókkal, 
beszélgetésekkel. Kezdők és haladók részére egyaránt ajánlott! A meditációs elvo-
nulásokon egy-egy téma behatóbb megfigyelésére törekszünk. Egyes hétvégeken 
külföldi tanárok segítik a módszer elsajátítását és elmélyítését. A meditációs el-
vonulás pénteken 18.00 órakor kezdődik és vasárnap 16.00 óráig tart. A részvétel 
feltétele a jelentkezési lap kitöltése!

Az időpontok és helyszín egyeztetés alatt. Részletes információk október-
ben az Alapítvány honlapján lesznek olvashatóak!
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Átama
A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre buddhista szahadzsija rend

Nárópa, a rettenthetetlen sziddha

Ahogy a világi királyok sokasága 
Meghódítja a földeket s a tengereket, 
Úgy hódítja meg a jógi, ki a szahadzsa ízét ismeri, 
A lét forgatagát, s uralma üdvteli.

Nárópa apja pátaliputrabéli pálinkaárus volt. A fiú azonban nem űzte tovább e 
mesterséget, hanem fát gyűjtött, s a piacon adta el áruját. Ám életének értelmét 
nem találta meg abban, amit csinált – okos és nyíltszívű volt, a beérkezett bölcses-
ség születésétől fogva áthatotta.

Amikor hírét vette, hogy él Visnunágárban egy valódi életszentséggel bíró, 
a mindent átható egyetlen ízről tanúskodó bölcs, akit Tilópának hívnak, azonnal 
elcserélt egy rakomány fát egy őzbőrre, a jógik szokott jelképére, és elindult meg-
keresni mesterét. Ám mire a városba ért, addigra Tilópa éppen elhagyta a kolostori 
katedrát, s vándoraszkéta életbe kezdett. Nárópa a keresésére indult és éveken át 
kutatta hollétét, állandóan a nyomában járva.

 Mindegyre csak ő utána kérdezősködött, s ha megpillantott egy alakot a 
távolban, szíve nagyot dobbant a remény pillanatában, hogy tán éppen most... Úgy 
mondják, Tilópa madarak, anyókák, szántóvetők és sok más jelenség alakját felölt-
ve figyelte tanítványát az út folyamán, és számtalanszor hallott Nárópa titokzatos 
hangot: „No, most sem ismertél fel, fiam.”

Dicsőség nektek – ez az önmagukat felismerők igazsága;
Szavakkal leírhatatlan, tudatállapotnak nem nevezhető.
Én, Tillopa, ezen felül mást nem mondhatok.
Törekedj arra, hogy a szimbólumok segítségével
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a szellem önmagát felismerje.
Elképzeléstől, töprengéstől, fürkészéstől, kutatástól mentesen,
elmélyedéstől és szemlélődéstől szabadon,
a tudatot őrizd meg természetes állapotában.

Vannak, akik úgy tartják, szemtőlszembe sosem találkoztak itt e világban, ám má-
sok szerint egy napon a tisztán megnyilvánuló szahadzsa jelképeként a rettenthe-
tetlen vándor véletlenül ráakadt az úton Tilópára. Leborult előtte és mestereként 
köszöntötte. A porlepte bölcs mérgesen rásújtott botjával, és morogva értésére 
adta, hogy ő senkinek sem a mestere, nincs is hát semmiféle tanítványa. Nárópa 
egyetlen zokszó nélkül hallgatta, és ettől kezdve egyetlen percre sem hagyta el. 
Élelméért koldult és panasz nélkül szolgálta. Pedig a sora semmivel sem lett köny-
nyebb, egyetlen árva jó szót sem kapott, szidalmat viszont bő marékkal mért a min-
dig zsémbes Tilópa.

Tizenkét év telt el így. Akkor Nárópa egy pompás lagziba tért be alamizsná-
ért, s a bőkezű, boldog házigazda 84 féle étekfogással ajándékozta meg, többek kö-
zött egy különlegesen finom csemegével. Tilópa, szokása szerint morogva, befalt 
mindent az utolsó falatig, ám amikor végül az ínyencfalatot is megeszegette, így 
szólt tanítványának:

– Ej, fiam, de finom volt ez a valami, hozz kérlek ebből még nekem!
Nárópát olyan boldogság öntötte el, mint még soha, üdvében az egek ka-

pujáig szárnyalt. Éveken át még a nevét sem akarta tudni a zord szent, most meg 
fiának nevezi és megkéri valamire! Úgy rohant vissza a házba, mintha íjból lőtték 
volna ki. Hozott is a finomságból egy nagy tállal. A mester azt is megette. Újra meg 
újra visszaküldte – s ő mindig vissza is ment, s kapott bőségesen. Ám amikor ötöd-
szörre tért vissza a teljesen kiürült, és gondosan kinyalogatott tállal, eszébe ötlött, 
hogy tán most már azt hiszik, egy közepes méretű hadseregnek viszi valójában 
a nyalánkságot. Kérni szégyellt, üres kézzel visszamenni nem akart, hát legyőzve 
minden belső ellenkezését, végül egy alkalmas pillanatban ellopta az egész fazekat, 
s visszafutott vele a mesteréhez.

A szahadzsában az én üres, a világ üres, mindhárom világ üres.
A tiszta szahadzsában sem bűn, sem erény.

Tilópa ekkor nevezte el „állhatatos mesternek”, illetve Nádapádának, „ragyogó fé-
nyű mesternek”. Megáldotta, és Vadzsra Váráhí erőivel töltötte el. Megtanította arra 
is, miként elmélkedjék. Nárópa nyolc hónap múlva elérte a mahámudrásziddhit. 
A testéből áradó fény az egész világot beragyogta. Miután fáradhatatlanul tevé-
kenykedett a lények üdvéért, testben emelkedett a Dákiní Mennyországába.

Már nem hisz, hanem tud,
mert megismerte a Teremtetlent,
rést nyitott a falon,
megszüntetett minden alkalmat,
kivetett magából minden vágyat,
ő a legkiválóbb az ember között.
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Mokushó Zen Ház

Taiszendzsi Templom

1165 Budapest, Sashalom, Rákosi út 77.
Email: info@mokushozen.hu, honlap: www.mokushozen.hu
Telefonok: 405-3583, 30-244-2441

A Kódó Szavaki, Desimaru és Zeisler mester által továbbadott tanítás naponta gya-
korolható Budapesten a Mokusó Zen Házban, a Taiszendzsi Templomban, amely 
Desimaru mester bódhiszattva nevét viseli. Jelentése: A Nagy Bölcs Temploma.

Megközelíthető az Örs vezér teréről a 144es busszal a Batthyány utcai megállóig, 
vagy piros 144es busszal egy megálló a József utcáig, és a Bosnyák térről a 77es 
busszal a Rákosi útig.

Mindennapi gyakorlás és tanítás a budapesti Taiszendzsi Templomban:
hétfőtől szombatig: 5.00–5.45, 6.00–8.00 és 19.00–20.30

A zazen mindig pontosan kezdődik, ezért lehetőleg negyed órával a kezdés előtt 
gyere, lehetőleg sötét színű, kényelmes ruhában!

Hóbódzsi Templom, Pilisszentlászló

Desimaru mester missziójának ez az első keleteurópai temploma, amely egyben 
a Mokusó Zen Ház szellemi központja is. Mjóken szerzetes 1997 júniusában alapí-
totta, Mokusó Zeisler mester halálának hetedik évfordulója alkalmából. Hóbódzsi 
azt jelenti, hogy a Dharma Kincse Temploma. Az épület paradicsomi környezet-
ben fekszik, Budapesttől nem messze a DunaIpoly nemzeti parkban. Ezen a he-
lyen valóban meg lehet tapasztalni a régi idők szerzeteseinek mindennapi életét. 
Szessinek alatt a Hóbódzsiban Mjóken szerzetes minden tanítványa együtt van, 
és Desimaru mester más tanítványai is rendszeresen meglátogatják a Templomot.

Megközelíthető: Pilisszentlászlóra a szentendrei HÉV-megállótól lehet eljutni busz-
szal. A falu főteréről a visegrádi kiránduló utat (Honvéd utca) kell követni. A falu 
végétől nagyjából egy kilométerre a patakparton, az út bal oldalán pillantjuk meg 
a Hóbódzsi zöld cserepeit.

Őszi szessin
Helyszín: Hóbódzsi
Időpont: 2007. október 18. csütörtök – október 23. kedd 

Téli Tábor 2007
Helyszín: Hóbódzsi
Időpont: 2007. december 26. szerda – 2008. január 1. kedd 
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Mjóken mester harminc éve követi Taiszen Desimaru és Mokusó Zeisler mesterek 
tanítását, tizenöt éve tanít Magyarországon és Kelet-Európában. Magyarországon két 
templomot alapított. KeletEurópa első zen temploma a pilisszentlászlói Hóbódzsi, 
mely a szessineknek (intenzív gyakorló időszakoknak) ad helyet. Budapesten, a 
Desimaru mester bódhiszattva nevét viselő Taiszendzsiben egész évben lehetőség 
van a mindennapi gyakorlásra.

Mjóken mester több dódzsót (gyakorló helyet) alapított Romániában és 
Horvátországban is. A Taiszendzsi templomban ad mindennapi tanítást, és rendsze-
resen vezet szessineket nemcsak a Hóbódzsiban, de Bukarestben és Zágrábban is. 
2002 őszén Budapesten került sor a formális dharmaátadásra (Shiho) Stéphane 
Kosen Thibaut mestertől, aki Renpo Niwa, a legnagyobb japán zen templom, az 
Eiheidzsi egykori apátjának dharmaörököse. 2007 tavaszán Mjóken mester átadta 
a dharmát Vincent Toku Ten Vuillemin szerzetesnek.

Szessin azt jelenti, hogy megérinteni a tudatot. A néhány napos, vagy hosz-
szabb intenzív időszakok alkalmat adnak gyakorlásunk elmélyítésére. Szessinen 
teljesen a zazenre és a szamura – a közösségért végzett munkára – öszpontosítunk, 
hátrahagyva világi kötöttségeinket, követve a templom időrendjét reggeltől es-
tig, napról napra. Daisi mester így ír a Dzsunidzsi-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.

Sztúpák Indeiben a folyóparton (Burma)
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A Tan Kapuja Zen Közösség

A közösség szeptembertől szerdánként zen meditációt tart a Tan 
Kapuja Buddhista Egyház aulájában 18.00-tól Hegedűs Róbert veze-
tésével. Email: robi@zen.hu, honlap: www.zen.hu

Zen tábor Uszón

Augusztus 17 – 24. között tartottuk ez évi zen táborunkat Uszón, a Tan Kapuja 
Buddhista Egyház és Főiskola elvonulási házában. Szigorú napirend szerint foly-
tak a zen tanulmányok és gyakorlások. A nap zen szertartással kezdődött, és zen 

szertartással végződött. A 
meditációból, a szútra reci-
tálásból és a kóan tanításból 
álló gyakorlást Dobosy Antal 
zen tanító vezetette. A nap 
további részében „A Hatodik 
Pátriárka Szútrájá”-t olvastuk 
és elemeztük végig Hadházi 
Zsolt vezetésével.

Értékes beszélgetések 
alakultak ki a tűzhöz szüksé-
ges fa begyűjtése, a kannák 
ivóvízzel való feltöltése és 
az ebéd készítése közben is. 
A beszélgetések az esti tábor-

tűz mellett is folytatódtak, és sokszor csak késő éjszaka fejeződtek be. Közösséget 
építő fontos kiegészítői voltak a mindennapi zen programnak.

Különleges élményben volt részünk a tábor első napján. Homolya Attila 
fantasztikus süteménnyel szerzett kellemes meglepetést mindannyiunknak. Két 
púpozott tál mákos rétessel várta, hogy megérkezzünk, hogy megkóstoljuk, és viha-
ros gyorsasággal elfogyasszuk. 
Gasztronómiai élvezetekben a 
tábor ideje alatt végig részünk 
volt: minden nap más főzött, így 
többek között volt palacsintás 
nap és slambucos nap is. Az idő-
járás szintén a kedvünkbe járt. 
A kellemes nyári napok sokféle 
szabadidős tevékenységre ad-
tak alkalmat. Jutott idő kirándu-
lásra, társasjátékra és pingpon-
gozásra is. Biztosak vagyunk ab-
ban, hogy a résztvevők kellemes 
emlékekkel tértek haza.
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Furfangos szerkezetek

Csuang Ce bölcsessége, XII. könyv, 11. fejezet 
(Brelich Angelo fordítása)

Ce Kung Csu délvidékén vándorolt, s Csin felé az útja a Han folyó északi partján ve-
zetett. Itt találkozott egy öregemberrel, aki a zöldségeskertjében dolgozott. Árkokat 
ásott a locsoláshoz, majd a kútból vödrönként hordta az öntözővizet; fáradsággal 
végzett munkájának alig volt valami látszatja. Ce Kung megszólította:

– Van egy olyasféle szerkezet, amivel egy nap akár száz árkot is be tudnál 
locsolni, csekélyke fáradsággal is sokra haladhatnál. Nem lenne kedvedre való, jó-
ember?

A paraszt felegyenesedett, végigmérte, s így szólt:
– Aztán hogy megy az?
Ce Kung így válaszolt:
– Van egy farúd, a hátsó végén nehezék, az eleje pedig könnyű. Olyan gyor-

san lehet vele vizet húzni, hogy csak úgy zubog. Úgy hívják, hogy gémeskút.
A paraszt megütközve nézett, majd felnevetett, és így szólt:
– A tanítómtól azt hallottam, hogy aki furfangos szerkezetekkel jár, az a dol-

gát is furfangosan teszi. A furfangos tettektől aztán furfangos lesz a lelke is. És ami-
kor a lelke ilyen furfangos ott belül, akkor már el is veszítette tiszta egyszerűségét. 
Ha a tiszta egyszerűség elveszett, a szellem csak nyugtalankodik, és a nyugtalan 
szellem már nem a Taóban pihen. Nem 
mintha nem ismerném a gémeskutat, de 
dolgozni véle szégyenemre válna.

Ce Kung csak pislogott lesújtva, fejét 
lehajtotta és egy szót sem szólt.

– És te kiféle vagy? – kérdezte kis 
idő múltán a kertész.

– Konfuciusz tanítványa vagyok 
– válaszolta Ce Kung.

– Tán csak nem a nagy tudásoddal 
majmolod te is a bölcseket, miközben azzal 
hencegsz, hogy mindenkinél kiválóbb vagy, 
s magányos sirámokkal keseregsz, csak 
hogy hírneved árulhasd szerte a világon? 
Ha megfeledkeznél szellemed erejéről, s 
nem ápolgatnád testedet, máris előbbre 
juthatnál. De te még magadban sem tudsz 
rendet tartani, hogy is jönnél hozzá, hogy 
az Ég alatti világot vezesd? Eredj a dolgodra, ne zavard a munkámat!

Szégyenében elsápadt, s zavarában szinte kótyagosan ment tovább Ce Kung 
– majd csak jó harminc mérfölddel arrébb tért újra magához. Tanítványai faggatni 
kezdték:

– Ki volt ez az ember? Miért változtál meg úgy, és sápadt el az arcod, mikor 
találkoztál véle, hogy egész nap csak tépelődsz?
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– Eddig azt hittem, csak egyetlen ember van az Ég alatt, s mit sem tudtam er-
ről a mesterről. Én úgy hallottam a mesteremtől, hogy ha ügyeinket a lehetőségek 
szerint intézzük, munkálkodásunkban a tökéletességet keressük, ha kevés erővel 
sokat végzünk, akkor a bölcsek Útját járjuk. De most látom, hogy nem így van: aki 
a Taót ragadja meg, annak valója sértetlen. Kinek valója sértetlen, annak ép a tes-
te, s kinek teste ép, annak szelleme is teljes. Hogy szellemünk kiteljesedjen – ez a 
bölcs Útja. Az emberek közt él, s végzi dolgát, de hogy hová tart, azt senki se tudja. 
Mily hatalmas tisztasága, és mily hibátlan! Nincs ügyesség és haszon és fortélyos 
mesterkedés az ilyen mester szívében! Akarata ellen nem törekszik, és szíve ellen 
nem cselekszik. Ha az egész világ magasztalja és követi szavaiért – ő büszke marad, 
s oda se pillant. Ha az egész világ kárhoztatja és hibáztatja szavaiért – szilárd marad, 
s fel sem veszi azt. A világ magasztalása vagy átkozódása nem kár és nem haszon 
neki. Olyan embernek mondom őt, kinek valója sértetlen. De én csak szél sodorta, 
hullám terelte ember vagyok. 

Mikor visszatért Luba, Konfuciusznak is elmondta, mi történt. 
– Az az ember kölcsön vette a Zavarosság nemzedékének módszerét. Az 

Egyről tud, de a kettőt nem ismeri, a belsőt igazgatja, de a külsővel nem törődik. 
Világos elmével a tisztaságba lép, tétlen munkálkodik, s az egyszerűséghez tér, 
alaptermészetét testesíti meg, s szellemét magához öleli – mi megrendítőt találsz 
ebben? Különben is: én vagy te – ugyan mit is tudhatunk a Zavarosság nemzedé-
kének módszereiről?

(Forrás: http://www.freeweb.hu/hitbenhat/textzip/csuangce.zip
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár) 

Átváltozás 
Id. Kiss János

Fa lettem.  
Testem, gyökerem már a tűzben. 
Jó meleget adok  
mesterek műhelyében. 
Lehet leveleim lepréselték 
remélem jó a címzés. 
Dob vagyok, vagy bármi hangszer. 
Ajtó? Mely nem nyílik akárkinek. 
Fogpiszkáló!  
Nem szeretem a cuppogást.  
Álmomban botsáska is voltam 
saját ágaimon levélként lógtam 
álcázva sajátmagam elől. 
Ruhaszárító, vagy szőlőkaró, 
dorong vagy, gyufa? 
Ágtestvéreim tábortüzekről meséltek 
ahol meleget adnak, szalonnát sütnek.  

Képkeret? 
Mi legyek, ha már fa sem leszek 
Deszka! Mégis csak képkeret! 
Azt mutatom majd ami vagyok 
csak képeken. 
Erdőt, vagy magányos fát 
vagy egy családot tarthatok egybe 
de az se baj, ha fűrészporként  
kolbászt füstölök. 
Szekér is lennék szívesen 
hordanék szénát, abrakot,  
messzi tájra. 
Néha azt álmodom, rab vagyok 
nyissatok, hát ablakot – kiáltom –, 
és ilyenkor rájövök a keret, a rács is, 
a rab is 
én vagyok.  
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Mennyei Trón Öt Elem Rend

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

A Rend tanításai a négy nemes igazságra épü-
lő négy alap szútrából indulnak ki, valamint a gya-
korlatokhoz tartozó szóbeli hagyományból. A testi 

gyakorlatokhoz jóga és az öt tanvédő harcművészeti formagyakorlatai tartoznak, 
a lelki képzés a hagyományos ázsiai orvoslás 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 szá-
mára 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 dharmatanítás
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 email címen: cserzoltan@mailbox.hu

A Shwe Inn Thein kolostor  
romantikus sztúpái és síremlékei Indeinben (Burma)
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A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

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

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Könyvtárának – Olvasótermének nyitva tartása: 
hétfőtől péntekig 10–17 óráig, szombatonként 11–14 óráig a következő napokon: 
október 13., 20., 27., november 10., 24., december 8., 15. (telefon: 2806712/16os 
mellék, 347-0689). Tanulmányi ügyekben a Titkárság keresendő a fenti telefonszá-
mokon.

A Főiskola esti tanfolyamai a 2007/2008. tanév I. félévében:

hétfő 12.30 – 14.00: Ngöndro (Száraz Róbert, 5-ös terem)
 16.00 – 17.45: Jantra-jóga (Szertartásterem)
 18.00 – 19.00: Meditációs gyakorlatok (Aula)
 19.00 – 21.00: Vadzsratánc (Aula)
kedd 16.00 – 18.00: Konjutsu (Németh Beatrix, KN1)
 17.00 – 18.00: Csömeditáció (Szertartásterem)
 17.30 – 19.30: Chen Taijiquan – haladó (Juhász Imre, Aula)
 19.30 – 21.00: Chen Taijiquan – kezdő (Juhász Imre, Aula)           
 18.00 – 21.00: Aikidó (Csámpár János, KN2)
 18.00 – 20.00: Astanga-jóga (Irtl Melinda, Szertartásterem)
szerda 17.30 – 19.30: A bön kilenc egymást követő előkészítő gyakorlata  

(Jakab Katalin, Szertartásterem)
 17.00 – 19.00: Dzogcsen meditáció (Zártkörű! 5ös terem)
 18.00 – 21.00: Zen meditáció (Hegedűs Róbert, Aula)
csütörtök 14.00 – 16.00: Jantra-jóga (Szertartásterem)
 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 – 21.00: Aikidó (Csámpár János, KN2)
 18.00 – 20.00: Hospice tanácsadás (Jakab Katalin, Egyházi szoba)
 18.00 – 20.00: Japán- és zen-kert kör (Dobosy Antal, Katona Ervin, 

Kiszely Gergely, Czéher György – Nagyterem)
 18.00 – 19.30: Lodzsong meditáció (5ös terem)
péntek 16.00 – 18.00: Konjutsu (Németh Beatrix, KN1)
 16.00 – 18.00: Vadzsratánc (Aula)
 16.30 – 18.45: Ji king és tao te king (Karátson Gábor, Nagyterem)
 18.00 – 20.00: Jantra-jóga (Szertartásterem)
szombat 15.00 – 17.00: Aikidó (Csámpár János, KN2)

A Főiskola kihelyezett tagozataként működik Kaló Jenő asztrológia-tanfolyama. 
Információ a Titkárságon kérhető.
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Magyarkúti 3. Alkotótábor

2007. augusztus 17–26.

önismeret – művészet –
ökológia – egész-ség
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Kelet-Nyugat Kutatóintézet
Nemzetközi konferencia a buddhista közgazdaságtanról

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központja és a Tan Kapuja Budd-
hista Főiskola KeletNyugat Kutatóintézete 2007. augusztus 23–24én nemzetkö-
zi konferenciát rendezett Budapesten. A rendezvény – a két intézmény által kö-
zösen létrehozott – „Buddhist Economics Research Platform” első összejövetele 
volt, amelyen mintegy 40 kutató és oktató vett részt Angliából, Ausztráliából, Indo-
néziából, Hollandiából, Norvégiából, Svédországból, Thaiföldről, az USAból és 
Magyarországról. A konferenciának a IX. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola adott helyet.

A konferencia nyitó előadását Zsolnai László, a Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdaságetikai Központjának professzora tartotta. Előadásában rámutatott, hogy a 
nyugati ökonómiával szemben, amely a profitot, a vágyakat, a piacot, a létezők esz-
közszerű használatát és az önérdeket kívánja maximalizálni, a buddhista közgazda-
ságtan egy minimalizáló stratégiát képvisel, amely az érző lények szenvedésének 
enyhítését, az emberi vágyak redukálását, az erőszak mérséklését, valamint mások 
eszközszerű használatának és az önérdeknek a csökkentését tűzi ki célul.

Peter Daniels, az ausztráliai Griffith University környezetgazdász kutatója 
előadásában a buddhizmus és a fenntartható fejlődés összefüggését tárgyalta, rá-
mutatva, hogy a jelenkori gazdaság anyagi „metabolizmusának” a redukciójához 
a buddhizmus kiváló szellemi hátteret szolgáltat. Apichai Puntasen, a thailföldi 
Ubon Rajathance University dékánja és közgazdász professzora a gazdasági fejlő-
dés problémáit elemezte a buddhista közgazdaságtan szemszögéből. Bemutatott 
egy új modellt, amelyben nem a tőke, hanem  a dolgok valódi természetének a 
felismerése a legfőbb termelőerő.  Bronwen Rees, a Cambridge-beli Anglia Ruskin 
University kutatója és Agócs Tamás, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola KeletNyugat 
Kutatóintézetének vezetője a „KeletNyugati Olvasztótégely” (EastWest Crucible) 
projektjüket mutatták be. Munkájuk a buddhista meditációs technikák modern 
szervezeteken belüli „gyógyító” alkalmazását célozza. René Brohm, az Amszertdam-
i Free University kutatója előadásában – a buddhizmus, a taoizmus és a posztmo-
dern filozófia konvergáló eszméi alapján – a szervezeteken belüli élet problémáit a 
„tánc” metafora segítségével értelmezte.

A konferencia első napját a Gyémánt Út Buddhista Közösség Huszár 
utcai központjának a meglátogatása zárta, ahol panelbeszélgetés folyt a budd-
hizmus és az üzlet kapcsolatáról. A vitát Kovács Antal Ferenc, az ETEK (Energy 
Efficent Technologies) igazgatója vezette. A résztvevők – mind fiatal üzletembe-
rek és egyben gyakorló buddhisták – a következők voltak: Jozach Miller (Euronet 
Worldwide), Kiskovács Miklós (adótanácsadó), Bócsi Béla (Personnel Develop-
ment Professional), Fehér Botond (Hypo Investmentbank AG), és Roman Laus 
(Diamond Way Buddhism Association, Csehország).

A konferencia második napja közös meditációval indult. Az első előadást 
két norvég professzor, Knut Ims (Norwegian School of Economics and Business 
Administration, Bergen) és Ove Jacobsen (Bodo Graduate School of Business) 
tartotta az életminőség témájáról. Megközelítésük szerint az életminőség eszmé-
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je egyfajta középutat jelent a materialista konzumerizmus és a spirituális aszké-
tizmus között.

Colin Ash, az angliai University of Reading közgazdász kutatója a bol-
dogság és a közgazdaságtan problémájáról beszélt buddhista perspektívában. 
Összefoglalta a manapság egyre népszerűbb „happiness economics” legfontosabb 
empirikus eredményeit. Elemezte azokat a kognitív hibákat, amiket az emberek 
rendszeresen elkövetnek helyzetük pszichológiai értékelésekor, és kevésbé lesz-
nek boldogak, mint amennyire lehetnének. Kanoksak Kaewthep, a Bangkok-i 
Chulalongkorn University közgazdásza az „Asoke” közösség gazdasági és társadal-
mi szerveződés életét mutatta be, míg Yulianti, az indonéziai Syailendra Buddhist 
College fiatal kutatója a buddhista vállalkozók indonéziai sikertörténeteit tárgyalta. 
Linda Eggleston Nowakowski, a thaiföldi Ubon Ratchathani University kutatója az 
„elégségességen alapuló gazdaság” (sufficiency economy) gyakorlatát taglalta, míg 
Suntharee T. Chaisumritchoke (Chulalongkorn University, Bangkok) a thai király 
buddhista gazdasági koncepciójának az alkalmazási lehetőségeit elemezte a helyi 
gyógyszeriparban. Joel C. Magnuson, az Oregon-i  Portland Community College 
közgazdász professzora  a „tudatos jelenlét” (mindfulness) közgazdasági impliká-
cióiról beszélt és megmutatta, hogy a buddhista alapértékek miként integrálha-
tók az amerikai közösségi vállalkozások (community corporation) működésébe. 
Wanna Prayukvong, a thaiföldi Ubon Ratchathani University dékánhelyettese a 
buddhista közgazdaságtan és a vállalati társadalmi felelősség (Corporate Social 
Responsibility) összekapcsolhatóságát vizsgálta meg. 

A konferencia záróeseményére Ortutay Tamás szobrász műtermében került 
sor, ahol bemutatta – az általa vezetett „Zöld Pont” Humánökológiai Iskola tagjaival 
közösen készített – „Élő Buddha” projektet.

A konferencia rendkívül sikeresnek bizonyult. Döntés született arról, hogy 
a következő összejövetelt 2008 decemberében Thaiföldön, a Ubon Ratchathani 
Universityn rendezik meg. A konferencia előadásaiból angol nyelvű különszámot 
jelentet meg a Corvinus Egyetem „Society and Economy” folyóirata. A konferencia 
dokumentációja elérhető a Buddhist Economics Research Platform weboldalán: 
http://ethics.bkae.hu/html/buddhist_index.htm

Indiai vendégprofesszor látogatása

Intézetünk szeptember 18. és október 9. között vendégül látja Madhumita 
Chattopadhyay-t, a kalkuttai Jadavpur Egyetem filozófia tanszékének professzorát. 
Chattopadhyay professzorasszony az indiai oktatási csereegyezmény keretében 
kapott ösztöndíjat Magyarországra. Szakterülete a buddhista ismeretelmélet és lo-
gika. Prof. Madhumita Chattopadhyay három nyilvános előadást tart a Tan Kapuja 
Buddhista Főiskolán:

1. A buddhista etika: október 4. 17 óra
2. Istennőtisztelet a hinduizmusban: október 8. 17 óra

Az előadások nyelve angol, magyar fordítást biztosítunk. Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk! 

Agócs Tamás
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Interjú Somlai Györggyel,  
a Buddhista Főiskola címzetes főiskolai tanárával

Somlai Gyuriból fordította: Kalmár Csaba

– A magyar tibetológusok majd’ legöregebb nemzedékéhez tartozol. Hogyan 
látod Tibetet, a tibetieket és azt, hogy kultúrájukat kíméletlenül lerombolják a 
kínaiak? 

– Egy nációt, egy embertípust mindig meghatároz az is, hogy milyen fizi-
kai környezetben él. Ha számításba vesszük, hogy több mint háromezer méterrel a 
tenger szintje felett jóformán nem terem meg semmi, akkor rögtön körvonalazó-
dik, hogy milyen emberek lehetnek azok, akiknek a megélhetésért ilyen keményen 
meg kell küzdeniük. Az alkalmazkodóképesség, az életösztön szempontjából erős 

emberek hazája. Azt is figyelembe kell venni, 
hogy Kína, vagy ha úgy tetszik a Han-kultúra 
olyan olvasztótégely, ami – legalábbis a törté-
nelem eddigi tanulsága szerint – nem nagyon 
tűr ellentmondást. Kína már régen kinézte 
magának a tibeti régiót, és mint 1945-ben a 
szovjetek Magyarországot, ők Tibetet szaba-
dították föl és vonultak be. Békésen fölsza-
badították. Másfelől lehet azt a hasonlatot is 
hozni, hogy Tibet Kínának ugyanolyan kele-
vénye, mint Romániának Erdély.

– Szerinted elkínaisodnak a tibeti
eket? Van egy elmélet, miszerint hosszú tá
von a behódolók integrálják az őket meg
hódítókat... 

– A nyugati ember alapvető problémá-
ja, hogy a nagy számok törvénye alapján tud 
csak gondolkodni, és ebből vonatkoztat el. 
Kínában viszont tényleg nagyszámú ember 

van. Az, hogy hárommillió Tibetbe fölköltöztetett kínaiból két és félmillió meghal 
hegyi betegségben, nem számít Kínának. Tízmillió ember se számít. Szerény kínai 
becslésekre alapozva is alig lehet több öt és félmilliónál az őslakos tibeti, akik már 
kisebbségben élnek a saját hazájukban, és ez elmond valamit. Az elmúlt években 
Lhaszában járt ismerőseim, tanítványaim mesélték, hogy a régi Lhasza olyan, mint 
egy belváros, a „kínai negyed” pedig szépen körbeöleli az egészet. A tibetieket 
számon fogják tartani még egy jó darabig. De végül elsinizálódik a tibeti kultúra. 
Mégsem ez a legnagyobb baj, hanem a mammon, azaz a pénz hatalma. Vagyis az 
egész kultúra, a buddhista vallás lassanként elpiacosodik. 

– Mennyiben fog megváltozni a tibeti buddhizmus, ha esetleg tényleg el
tűnnek a tibetiek? Mi marad a Nyugaton széthintett tanításokból? 

– Egyfajta tibeti hotdog vagy tibeti gyros lesz belőle. Nem a szándék 
kérdőjeleződik meg, hanem az eredmény, hogy mi lesz abból, ha valaki XYnak csak 
a személyes tanításait hallgatta meg, és nem tájékozódott az általános tibeti kultú-
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rában. Európában mi is beleszülettünk egyfajta kultúrába. Ha az ember nem az 
anyatejjel szívja magába azt, amit más kultúrának, más vallásnak nézünk, akkor az 
a probléma adódhat, hogy túlbuzgó lesz a neofitaságban. Ezen mindenki átmegy, 
de ha valaki egy ilyen távoli dologgal foglalkozik, sokkal alaposabban, több oldalról 
kell megtámogatnia saját magát. Ha nem teszi meg, tulajdonképpen pont a lénye-
get fogja félreérteni. Sokan hiszik – még talán Őszentsége a Dalai Láma is –, hogy 
elég pusztán a vallást, a nyelvet, elég pusztán a szokásokat átadni. Az ilyen jellegű 
„átadás” semmi nem jelent! Nagyon-nagyon ritka az, amikor egy nyugatiból tibeti, 
vagy egy tibetiből nyugati tud lenni. A probléma az, hogy más egy vallásnak, mint 
doktrínának az átadása, és más a kulturális vagy nemzeti identitásnak az „átadása”. 
Ez utóbbihoz a tibetiek között kellene tölteni legalább pár évet úgy, hogy teljesen 
magadra legyél hagyva abban, hogy közöttük élsz. Ekkor van esély arra, hogy be-
épüljön, szervesen beépüljön valami abból, amiről az előbb beszéltem. 

– Ez az, ami nem fog megtörténni – gyakorlatilag halálra vannak ítélve. 
És ami megmarad belőle, idővel rá sem lehet ismerni...

– Így van.
– Kulturális asszimilancia. Éppen ezért a magyar buddhistáknak sem lehet 

más célja, mint egy originális magyar buddhizmus megteremtése. Mégis, hogyan 
született meg benned ez az érdeklődés? 

– A hatvanas évek legelején én még Hetényi Ernőhöz jártam, a Wesselényi 
utcába.

– Hogyan találtál rá?
– Nem tudom. Haverok révén, azt hiszem. Valaki feldobta, hogy van egy 

láma Budapesten, és menjünk hozzá bulizni! És elmentünk hozzájuk bulizni – ha-
verok-buli-láma  –,  de talán ezt Dobosy Antiék jobban tudják, merthogy volt egy 
este hat utáni összejövetel, és egy hat óra előtti is. Általában a buddhisták és az 
elkötelezettek hat óra előtt jártak hozzá, és hat óra után pedig a bulizósak, akik 
kihasználták, hogy Hetényinél  jó bulikat lehetett csinálni.

– Szó szerint?
– Szó szerint.
– Hetényivel együtt?
– Igen. Jó szaftos dolgok is történtek ott a fülem-szemem hallatára-láttára, 

de holtakról vagy jót, vagy semmit. Maradjunk annyiban, hogy Hetényi Ernőnél 
kezdtem el tibetit tanulni. 

– Ernő bácsitól?
– Nem, a feleségétől, Évától.
– Éva hol végzett?
– Ott, a Misszióban. Mégpedig úgy, hogy elolvasta Kőrösi Csomának, majd 

utána Jaeschkének a nyelvtanát. Ernő anyanyelvi német is volt, így sokat tudott 
neki segíteni a német nyelvű tankönyvhöz is. Éva később doktorátust is kapott az 
intézettől. Én tőle tanultam először, és annyira jól ment, hogy egy idő után egy-
szerűen elküldtek az ELTEn Ligeti Lajoshoz, hogy mondjam meg neki, hogy én 
tibetit szeretnék tanulni. Nem mondom, hogy nem lepődött meg a Ligeti, amikor 
odaálltam eléje, hogy a Hetényi küldött hozzá, de valahogy mégsem rúgott ki, és így 
elkezdtem hozzá járni.

– Magántanítványként?
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– Nem. Egyszerűen bejár
tam az egyetemi előadásokra. 
Később vendéghallgatói enge-
délyt is kaptam a dékáni hivatal-
tól, mindenfajta kötelezettség 
nélkül. Vagy négy évet jártam így 
az egyetemre, és megismerked-
tem mindenkivel ebből a körből: 
Terjék Józsival, Kara György pro-
fesszorral, Róna-Tas Andrással, 
stb. Végül is annyira jól ment a 
nyelv, no meg a nyugati nyelv-
tudásom is megvolt, hogy Ligeti 
professzor úr „csinált” nekem, 
mint tibetistának egy helyet az Akadémiai Könyvtár Keleti Gyűjteményében. Így 
kerültem oda nagynevű elődöm, Terjék József helyére. 

– Úgy, hogy egyetemi végzettséged nem is volt?
– Nem volt.
– Mégis, diplomát mikor szereztél?
– Pár évre rá, mert az állás betöltése után természetesen köteleztek arra, 

hogy hivatalosan elkezdjem az egyetemet. Azzal büszkélkedhetek, amivel nagyon 
kevesen, hogy ugyan egyszakosként, de az öt évet négy év alatt hallgattam le, mert 
a másod-harmad évet összevontan végeztem el.

– Ezek szerint nem huszonnégyöt évesen kaptál diplomát.
– Harminc voltam, amikor elkezdtem. Hetvenhattól nyolcvanig jártam. Ligeti 

professzor úr még kipréselte belőlem a doktorátust, de öregségére és egyébb dol-
gokra való tekintettel a kandidatúrát már nem erőltette. 

– Hogyan emlékszel vissza a szakma nagy öregeire? 
– Ligeti Lajos például mongolból tanította a tibetit. Mongolul sokkal jobban 

tudott, és főleg a Szakja Pandita négysorosait tanította nekünk. Terjék tanár úrral 
együtt olvastuk a Bölcs és balgát, és akkor még az volt, hogy az első évben az egész 
könyvet át kellett írni latin betűre. Gondolj bele, öthatszáz oldalról volt szó, és 
még nem léteztek számítógépek, csak írógépek, és ha valamit félreütöttél, kezd-
hetted az egész lapot elölről. Ligeti professzor úr milyen volt? Nyugodtan mondha-
tom, hogy én voltam a legfiatalabb és a legutolsó tanítványa. Ha valakire lehet azt 
mondani, hogy szigorú és igazságtalan, akkor ő az volt, de velem szemben soha. 
Igaz, hogy igyekezett mindig kijátszani a másik kollegámmal szemben, és őt pedig 
velem szemben, de ez az ő jellembeli sajátja volt, és azt hiszem, ez a RónaKara 
ellentétnek is az egyik alapja. A szakterületén semmi különösebbet nem tett le az 
asztalra, de amiben lehetett, abban segített. 

– Kik tanítottak még téged Ligeti és Terjék tanár urakon kívül? 
– Bethlenfalvy Géza és Lőrinc L. László, vagyis Leslie H. Lawrence!
– Ő milyen figura?
– Csodás! Egyszer megkérdezte tőlem azt, hogy „Á, tudom, hogy te vallástör-

ténész vagy. Akkor erről meg erről mi a véleményed?” Ez volt a második órán. Ezek 
után csak a Váci utcai Remy Martinben tartott órát – egyedüli hallgatója voltam –, 
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és a vizsgák is ott voltak. Jól éreztük magunkat, ittunk is közben és még fizetni is 
tudtunk. 

– Az egyetemen csak a nyelvvel foglalkoztatok, ugye?
– Igen. Aki meg akar tanulni tibetiül, az egyetemre járjon, aki meg 

buddhológiával, vagy bármi vallással akar foglalkozni, az menjen a Hetényihez 
– mondták volt. Ez egészen az elmúlt időkig így is ment. Nyilván nem tetszett 
mindenkinek, főleg ha más is érdekelte. Viszont egyetlenegy dologra jó volt, amit 
a főiskolai tibetista kollegák is tudnak, hogy az ember megtanult tisztességesen 
dolgozni. Azt értem alatta, hogy például megtanítottak tisztességesen cikket vagy 
könyvet írni, megtanítottak előadni. Az öt év tanulásban az is benne volt, hogy 
nemcsak szakmát, hanem kenyeret is adtak az ember kezébe. Ezt ma nagyon nehéz 
elképzelni. 

– A Hetényiféle körrel meddig ápoltad a kapcsolatot?
– Körülbelül 1980ig. Így meglehetős régről ismerem többek között Dobosy 

Antalt, Mireisz Lászlót, Rács Gézát, aki már meghalt, László Andrást. Nos, őt példá-
ul tanítottam vagy három órán keresztül.

– És ő téged?
– Ő is próbált tanítani, de megegyeztünk abban, hogy ez így nem fog 

 menni.
– Mi nem ment kettőtök között?
– Valószínűnek tartom – de nincs itt, és nem tud védekezni –, hogy nem 

tanulta meg azt az anyagot, amit én leadtam neki tibetiből. Én elsajátítottam a 
szanszkritot, már csak azért is, mert az egyetemen is tanultam, de egyéb anyagokat 
nem voltam hajlandó tőle tanulni.

– Jó képességűnek ismerted meg őt?
– Túl jó képességű volt. Az a baj, hogy sem a szülei, sem a barátai és a tanárai 

nem tudták kihasználni nála azt a roppant befogadóképességet és potenciát, ami-
vel rendelkezett/rendelkezik. Neki kellett volna igazán egy Ligeti Lajos, aki mellett 
lehúzott volna négyöt évet, és akkor nem olyan ember lett volna belőle, aki a pe-
riférián tengődik. Ugyan sok mindent tud, de a tudása rendszertelen és nagyon is 
érzelmi alapokon nyugszik. 

– Micsoda kritika! Hideg, hűvös embernek ismernénk pedig. Hamvas 
Bélával nem találkoztál? 

– Nem, vele nem.
– De tudtál róla?
– Tudtam, természetesen. 
– És Weöres Sándor vagy TamkóSirató Károly, aki jógát oktatott?
– Velük sem találkoztam. De mit mondjak, ismertem például Lemhényi 

Zoltánt, a nagy asztrológust és a nagy jógit, akinél jógát tanultam.
– És ezek a találkozások valamilyen mélyebb, mondjuk spirituálisabb ha

tást nem gyakoroltak rád? 
– Nem. Színtiszta érdeklődésből jártam. Szerintem nincs olyan kultúra vagy 

olyan vallás a világon, amit egy európai ember ne tudna megismerni a maga való-
ságában, ha akarja.  Ezért tanultam nyelvet.

– De buddhista nem vagy.
– Nem.
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– Soha nem vettél menedéket?
– Soha. Ugyan kaptam buddhista nevet, de nem menedékvétel alkalmából. 
– A nyolcvanas években már szép számmal érkeztek Budapestre tibeti 

származású lámák. Volt szerencséd összefutni néhányukkal?  
– Természetesen. De elsősorban a munkahelyem révén jöttek össze a 

találkozók, mert többen megfordultak közülük az Akadémiai Könyvtár Keleti 
Gyűjteményében. Például a nemrég eltávozott Trogava rinpocse, aki az egyik 
dardzsilingi legfőbb orvosláma volt, ráadásul őt Namkhai Norbu maga helyett 
küldte Magyarországra a nyolcvanas évek elején, és akivel nagyon jó kapcsolatot 
ápoltam. A fiútestvérével, aki Dardzsilingben él, pedig a mai napig levelezek. 

– Vagyis nem a Misszión keresztül jöttek létre ezek a barátságok?!
– Nem. Hetényi Ernő sem nagyon erőltette, hogy én ott részt vegyek ilyes-

mikben. 
– Kovács Gyuri bácsit, a nyelvzsenit is ismerted? 
– Hogyne. Thai nyelvet tanultam tőle.
– Igaz, hogy teljesen autodidakta módon szerezte rendkívüli tudását? 
– Abszolút autodidakta módon. Azt kell tudni róla, hogy a második világ-

háború előtt pont a nyelveknek köszönhetően kerülte el a „komoly katonaságot”, 
vagyis a frontot. Nagyon érzékeny ember volt, és vagy ezért – vagy ennek ellenére 
– hihetetlenül könnyen tanult nyelveket. Mondjuk, ha elővett például egy német 
nyelven írt burmai nyelvtant, három hónap alatt megtanult burmaiul az írással 
együtt. Azt hiszem, egyszer fél évig az egyetemen is tanított tán hindit...

– Diploma nélkül?
– Diploma nélkül.
– Kinek a meghívására?
– A tanszékvezető meghívására. 
– Ezek szerint szélesebb körben is ismerték?
– Természetesen. Töttössy tanár úr is ismerte. Sőt, talán még őt tanította is 

valamire, mondjuk szingalézre. 
– Mégis, teljesen kifutástalanul tűnt el ő is.
– Teljesen, és szerintem nem is akart mást. Szent meggyőződésem, hogy 

neki az volt a kihívás, hogy egy írásról meg tudja mondani, hogy ez nem egy bur-
mai, hanem mondjuk egy tizenharmadik századi laoszi szöveg. Érdekes módon a 
kínait és a japánt nem szerette. A burmai, thai, laoszi, kambodzsai, vietnámi nyelve-
ket ismerte és tudta, és természetesen az összes nyugati nyelvet.

– Állítólag mintegy negyven nyelvet bírt!?
– Nincs kizárva! Nála is ugyanaz a probléma volt, mint László Andrásnál, 

hogy egyszerűen magába szedte, fölszívta a tudást, szívesen át is adta, és ezzel vége 
volt mindennek. 

– Gondolom, Te sem csak a klasszikus tibetiben mélyedtél el...
– Tanultam szanszkritot, mongol nyelvet, kínait – klasszikusat és modernet 

is. Törököt, ujgurt... Németül, angolul és oroszul is jól szót értek.
– Mindezen stúdiumok mellett nemcsak hogy dolgoztál, de megházasod

tál és három gyermeket is fölneveltél. Hogyan fért bele az idődbe? 
– Nem tudom. Úgy látszik, hogy annyifajta energiát és tehetséget kaptam, 

hogy ez mind belefért. Számomra például a lehető legtermészetesebb volt, hogy 
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huszonhárom éves koromban megházasodtam, majd jöttek a gyerekek, és közben 
dolgoztam is, egyetemre jártam, szerveztem konferenciákat, tanulmányúton vol-
tam, satöbbi. 

– Gyermekeid mivel foglalkoznak?
– A nagylányom teljesen evilági ember, egy bolthálózatban egy ruhabolt ve-

zetője. Szakmáját tekintve szűcs és bőrdíszműves, valamint cipőfelsőrészkészítő. 
Kisebbik lányom építészmérnökbelsőépítész. A fiam pedig zenetanár. 

– Gondolom, az elsők között voltál, akik értesültek a Buddhista Főiskola 
létrejöttéről. Nem lepődtél meg?

– Nem lepődtem meg. Különben Farkas Pali szólt, akit talán még a Misszió 
köreiből ismertem, hogy tibetistát keresnek az új intézménybe. Egy évet tanítot-
tam, majd mikor Karma Dordzse megjött Indiából, átadtam az óráimat neki, hogy 
teljes állása lehessen,. 

– Akkor eltűntél egy időre.
– Akkor eltűntem, és körülbelül hétnyolc éve, hogy visszajöttem, újfent Pali 

kérésére, mert Karma távozott a Főiskoláról.  

– Az egyetemen klasszikus tibetit oktatnak. A modern, beszélt tibeti tudá
sodat hol szerezted? 

– 1986–87ben – mint első szocialista országbeli ösztöndíjas – kijutottam a 
Kínai Népköztársaságba. Előtte két évig porosodott az ösztöndíjkérelmem a kínai 
oktatási minisztériumban. Egyszerűen szerettem volna Tibetbe eljutni, és elisme-
rem, hogy a kínai döntéshozóknak is furcsa lehetett, hogy valaki negyven évesen 
akar Kínában tibetit tanulni. Végül is egyszerűen kimentem Kínába, bekopogtam 
a megfelelő ajtón, és arra, hogy „mi nem mondtuk, uram önnek, hogy jöjjön”, azt 
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válaszoltam – és ezt hangsúlyoztam – hogy „uraim, önök nem mondták azt, hogy 
ne jöjjek!”. Gyakorlatilag a kínaiaknak abban igazuk volt, hogy én úgy törtem be 
Kínába, mint a hunok. A kínaiakról köztudomású, hogy nem mondanak semmire 
nemet, és akkor megpróbáltak elhelyezni. A kezembe nyomtak egy majdnem kéz-
zel írt vasúti jegyet, ami rögtön látszott, hogy nem vasúti jegy. Annyit tudtam kína-
iul, hogy meg tudjam állapítani, itt valami hiba van, de nem baj, mondták, menjek. 
Persze vissza is jöttem, hogy hoppá, és akkora már észbe kaptak, és elhelyeztek 
Pekingbe a Tibeti Nemzetiségi Intézetbe. 

– Ott tibetiek dolgoztak?
– Tibetiek is voltak és tanultak ott, és nagy szerencsémre az intézet igazga-

tóhelyettese volt az a Hu Tan, akinek most a könyvéből tanítok. 
– Ő tibeti volt? 
– Kínai. Óriási megtiszteltetés volt vele együtt dolgozni, mert bár természe-

tesen ő is beépített ember volt – ehhez a pozícióhoz másképp nem juthatott volna 
hozzá –, de egyben kiváló nyelvész is. Annak is nagyon örültem, hogy az a rinpocse 
tanított tibetire, és bizonyos mértékig a tibetiek vallására is, aki a tibeti nagyszótár-
nak volt a főszerkesztője. Kensül Khjenrab Öszelnek hívták és egy nyingmapa és 
bönpa családból származó valaki volt.

– És ő maga is ott tanított a pekingi Tibeti Intézetben?
– Így van. A kisebbségi intézetben a tibeti tanszéken tanította a gyerekek-

nek a tibeti vallást, a buddhizmust, illetve akiket érdekelt, azokkal összehasonlító 
nyelvjáráskutatásokra ment. 

– Vele kapcsolatban sem érintett meg a buddhizmus, mint vallás? 
– Nem. Ugyanazt mondta, mint a Dalai Láma, hogy mindenki tartsa meg a sa-

ját vallását, amibe született vagy amiben volt, mert az nagyon-nagyon súlyos dolog 
– valami ilyesmit mondott.

– És van saját vallásod?
– Nekem van. Ortodox vagyok, vagy görög-keleti, ha úgy tetszik.
– Sajátos távolságtartás jellemzi a Buddhista Főiskola tanárait a budd

hizmustól, mint vallástól, legalábbis ez elmúlt évek riportjai alapján úgy tűnik. 
Lehet, hogy megérne ez is egy olyan kutakodást, mint amit akkor rendelt meg a 
Főiskola, amikor egy év alatt majdnem eltűnt a teljes elsős évfolyam. Meglepődve 
hallottam, hogy a Somlai név nem az eredeti, hanem a felvett vezetékneved. 
Mégis, hogyan történt?

– Ligeti professzor úrnak nagyon nem tetszett a Stemler, vagyis az erede-
ti vezetéknevem, mert egy magyar tibetista szerinte nem publikálhat német név 
alatt. Egyébként nagyapám nagyapját internálták Németországba a szabadságharc 
után, neki meg német nevet kellett fölvenni. Így használódott a név öt vagy hat 
nemzedéken keresztül, és akkor jöttem én. 

– A Somlai nevet Ligeti adta?
– Ő csak szentesítette, a nevet Vásáry István professzor találta ki.
– És minden további nélkül elfogadtad?
– Mit lehetett tenni? Ligetinek nem szoktak volt ellentmondani. Azt hiszem, 

egyetlenegy ember volt, aki ellentmondott neki: Róna-Tas András.
– Ennek ellenére ő vitte a legtöbbre, hiszen akadémikus lett. Van kapcso

latotok különben?
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– Semmi kapcsolatom nincs vele. Egyszer kértem tőle egy ajánlólevelet, 
amit ugyan megírt, de értetlenkedett is, hogy miért tűntem el a tibetisztikából. 
Pedig az ő keze is benne volt az eltűnésemben. 

– És miért tűntél el?
– Mert nem kívántam semmilyen piszkos adok-kapok játszmában ben-

ne lenni. 
– Hm. Ez talányosan hangzik, hacsak nem a történelem ismétli ön

magát... 
– Ismétli, sajnos. 
– Sári Laci, Horváth Zoli, Szerb Jancsi, hogy egy kicsit még nosztal

giázzunk!
– Sári Laci az évfolyamtársam volt, a rádiónál dolgozik régóta. Horváth Zoli 

két évfolyammal járt alattam.
– Sajátos módon, őrá 

mindenki nagy örömmel em
lékszik vissza!

– A személyisége miatt 
is, minden bizonnyal. Olyan 
volt, mint egy joviális öregúr 
fiatal kiadásban. Egyetlenegy 
problémája volt neki, hogy nem 
bírt ellenállni az italnak. Óriási 
tehetség volt, átütő erejű. Ha 
nem vitte el volna a szenvedé-
lye, engem is taníthatna, nem-
csak a diákokat. Szerb Jancsi 
pedig nagyon szerencsés életű volt, és ez elbizakodottá tette. Kaszkadőr is volt, és 
azt hitte, hogy ő sokkal jobban ellenáll bárminek. Ezért mert inni, kábítószerezni, 
sokkal jobban, mint a Zoli. 

– Némiképp csodálkozom, hogy tudományos karriert nem futottál be, bár 
az előbbiekben már utaltál a tibetisztikában – akkor és most – uralkodó emberi 
játszmákra. De mintha – ez a benyomásom – magad sem lennél igazán karrie
rista alkat!? 

– Nem tudom. Érdekes módon, amikor Karsai Gábort megválasztottuk rek-
tornak és Szegedi Móni lett a szakirányvezető, akkor megmondtam neki, hogy sem-
milyen funkciót nem akarok elvállalni a Főiskolán.

– Mégis a Szenátusban kötöttél ki! 
– Azért, mert megválasztottak. Talán a hiúságomnak is jólesett, hogy mégis 

azért…
– Meguntad gyorsan?
– Nem. Túl erőltetett volt a munka, és a családomnak végül betett. A nejem 

közölte, hogy vagy ő, vagy a Főiskola.  
– Ennyi év házasság után!
– Igen.
– Jól tudom, hogy egy középiskolából mentél nyugdíjba igazgatóhelyet

tesként?
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– Mezítlábas, sima angoltanárként. Csak voltam valamikor igazgató-
helyettes. 

– Az Akadémia után?
– Az Akadémiai Könyvtár után a Világirodalmi Lexikon szerkesztőségében 

dolgoztam. Menet közben úgy alakult, hogy a gyermekeimet nem sikerült zeneta-
gozatra beíratnom. Gondoltam, hogy ha zeneoktatás nincs, akkor legalább nyelvet 
tanuljanak, de nem hiszed el, nyelvtanár sem volt, így beálltam angoltanárnak az is-
kolába. Két évre rá pedig megválasztottak igazgatóhelyettesnek. Nem bántam meg, 
nagyon jól éreztem magam ott. Bár rengeteg probléma volt a gyerekekkel, neked ta-
lán nem kell mondanom.  Porosz Tibor idejében, mikor angol tanfolyamot akartak 
indítani a Főiskolán, felajánlottam a szolgálataimat, de valahogy elsikkadt az egész. 
Talán most Tóth Zsuzsannát vagy Jakab Katalint jobban fogják használni... 

– Az angol vagy német tanfolyamok mindig meghaltak nálunk, nem tu
dom, miért.

– Pedig egy komoly felsőoktatási intézményben elengedhetetlen lenne egy 
nyugati nyelvi tanszéket működtetni. Kötelezően minden hallgatónak nyugati 
nyelvet is kellene hallgatnia. A keleti nyelvoktatásunkat is sokkal komolyabban kel-
lene csinálni, akár vizsgáztatási központtal együtt. 

– Jól érzed magad itt a Főiskolán egyébként?
– Tulajdonképpen igen.
– Kicsit kritikusabban, ha lehet! 
– Szerintem óriási ötlet volt elindítani egy ilyen iskolát! De el kéne mozdul-

ni – és ezt Farkas Palinál és Porosz Tibornál is szorgalmaztam – egy kicsit a tudás 
irányába. 

– Mit értesz tudás alatt? A sokkal precízebb, alaposabb, következetesebb 
számonkérést?  

– Igen. Annak ellenére, hogy magam egy vajszívű oktatónak számítok, és a 
vizsgán nehezen adok rossz jegyet. Talán az évközi munkát kellene sokkal intenzí-
vebbé tenni. A probléma – nagyon jól tudom – már az általános iskolában elkezdő-
dik azzal, hogy a diákok nem terhelhetők, és ez folytatódik a középiskolában. Nos, 
ha egy diák azt mondja, hogy ő nem tud megtanulni mondjuk fél év alatt németül 
annyira, hogy egy cikket elolvasson, akkor azzal nincs mit kezdeni. Az én időmben, 
Ligeti professzornál ez így volt. Nagyon jó lenne, és nem tudom másként mondani, 
ha a tudomány felé keményebbek lennének a kollégák. 

– Te is tudod, hogy ezen a területen, ahol a Főiskola egzisztál, komoly 
feszültség van a vallásgyakorlók és az intellektuális teljesítményt „hajszolók” 
 között...

– Szerintem a kettő megfér egymás mellett. Én végül is itt kívülálló vagyok – 
a vallást tekintve. Ebből a szempontból egyszerűen csak azt tudom mondani, hogy a 
több jobb lenne. Ha rajtam múlna, akkor minden másodéves főiskolást elküldenék. 
Mindegy, hogy vallásbölcseleti szakos vagy nem, ti mentek tizenöten Burmába, ti 
Laoszba, ti Thaiföldre, Ceylonba, és egy év alatt tanuljátok meg a nyelvet, és tanuljá-
tok meg rendesen a buddhizmust. Tudom, megbántanék nagyon sok embert azzal, 
ha azt mondanám, hogy kóklerkednek. Egyszer beszélgettem erről a Hetényivel, 
és őneki is azt mondtam, hogy egy kicsit olybá tűnik a külvilág számára, mintha 
kóklerkednének. És azt mondta, hogy teljesen igazuk van.
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– Ő legalább tudta. De könyörgöm, most akkor olvadjunk bele a kris-
násokba?

– Nem erről van szó, hanem ha valamit szeretnők csinálni, akkor csináljuk 
jól! Ezzel is úgy vagyok, mint a kurvákkal, hogy a kurvák között is a jó kurva a 
jó. Szóval sokkal hitelesebbnek kellene lennünk. Egy vallási intézménynek – ez 
esetben a TKBFnek – hiteles, a vallást ismerő vagy minimum ismerő, de inkább 
jól ismerő hittudósokat kell kibocsátania. Lehet, hogy nekem így, kívülállóként 
könnyebb kritikát mondani a buddhistákról. Pedig tudom, hogy az embert auto-
matikusan befolyásolják a tanulmányozott dolgok. Tehát, ha azt mondom, hogy 
keresztény ember vagyok, akkor én egy buddhista-keresztény vagyok, mert biztos 
és óhatatlan, hogy ne hatott volna rám a buddhizmus. Kellett, hogy hasson rám. Én 
most fedezem fel, hogy mi is a karma. Számomra bizony az, ha azt mondom most 
valamire, hogy igen, annak tíz év múlva is meg lesz az eredménye. Az ok-okozatiság 
ilyen megvilágítását nem tanította az elmúlt száz évben sem a keresztény, sem a 
zsidó egyház, és a Buddhista Misszióban sem találkoztam vele. 

– A magyarhottentotta szótár ugyan még hátra van, de információim sze
rint két munkád is szinte nyomdakész állapotban várja egyfelől a vallástörténe
ti, másfelől a nyelvi kuriózumok után érdeklődőket. 

– A Kálacsakra tantra történetének a fordítása már Palinál van, de az iga-
zi unikális munka – részben Karma Dordzse és Csögyal Tenzin segítségével – a 
modern tibeti nyelvtan. Reméljük, hogy kiadja valamikor a Főiskola. A végéhez 
közeledik a tibeti-magyar szótár elkészítése is, ami szintén közös munka Csögyal 
Tenzinnel. Körülbelül tíz-tizenötezer szó lesz benne, példamondatokkal együtt – 
az értelmezés megkönnyítésére. Ez az én ötletem volt, és sok hibája ellenére bízom 
benne, hogy valahol és valamikor ez is megjelenhet.
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– Hogy következetes legyek következetlen kérdésfeltevéseimben, utolsó
ként arra lennék kíváncsi, hogy részt vennél-e szívesen egy főiskolai kórus felál
lításában? Egy énekkaréban?

– Nehéz rá válaszolni, mert most éppen lehetőségem lenne újból kórus-
taggá válni. Ugyanis én énekeltem kórusban, és nem is akármilyenben, a basszus 
szólamban.  

– Mégis, melyikben?
– Győrött, ahol középiskolás voltam, a Diákok Gregorián Kórusában éne-

keltem. Olyan kritikusaink voltak, mint az akkori orosz tanárom, aki a Kodály 
Zoltánnak volt a titkára. És Kodály Zoltán maga. Később Érden is énekelgettem, 
és most a feleségem becitált egy újonnan alakult kórusba, amihez egyáltalán nincs 
kedvem, tudniillik szeretnék írni. Az ötlet nagyon-nagyon jó, de ehhez minden-
képpen egy nagyon erős és zeneileg magasan képzett valaki kellene, aki a kórus 
karnagya lenne.

– Minimum egy zongorával.
– Így van.
– Hogy megadja a hangot.
– Zeneileg képzettnek kell lennie, és minél abszolútabb a hallása, annál 

jobb. Ne csak pusztán zenetanár legyen, hanem zenész, aki ha leültet maga mellé 
tíz embert, „kihallja” a hamisan éneklőt. Aki még azt is tudja ezen kívül, hogy az 
adott összeállás mit bír el. Ráadásul, urambocsá’ belevenni lányokat. A tisztességes 
arány a háromnegyed-egynegyed a fiúk javára. Az volna a jó. Mert a szódavízben is 
a lényeget a buborékok adják meg. Egy kórusban is az gyöngyözik. Én hallottam 
olyan oroszországi kórust, ahol összeállt tíz felnőtt férfi és öt kis tíztizenéves gye-
rek. Az ő éneküknek volt olyan az összhatása, hogy lehetett a gyöngyözést hallani, 
ami olyan széppé tette...

– Köszönöm a beszélgetést!

Kis Tigris Gimnázium és 
Szakiskola

Hivatalos székhely: 7300 Komló, Ifjúság utca 37.
Telephely: 7826 Alsószentmárton, Petőfi u. 4/a.
Telefon: 72-705-114, fax: 72-705-070
Email: info@kistigris.hu, honlap: www.kistigris.hu

2007. július 1től új  igazgatója van az intézménynek Somogyi Antal személyében. 
Derdák Tibor a Dzsaj Bhím buddhista kisegyház által alapított és fenntartott Dr. 
Ámbédkár Gimnázium és Szakiskola igazgatója lett a borsodi Tomoron. A Kis Tigris 
e tanévtől teljes négy évfolyamos gimnáziumként működik, idén már tizenkettedi-
kesek az első diákjaink. Ők azok, akik a tavasszal sikeres előrehozott érettségit tet-
tek földrajzból és beás nyelvből. Az esti tagozat is bővült új oktatási helyekkel. Az 
eddigi, komlói osztályokon kívül a berkesdi általános iskolában és a Ciszterci Rend 
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Nagy Lajos Gimnáziumában indult kistigrises oktatás. Utóbbi iskola, amelyiktől bé-
reljük a tantermeket, egy kis magyarázatra szorul, mivel nem előzmény nélküli a 
kapcsolat. Dr. Hardy Gilbert ciszterci atya a katolikus szerzetesrendek feloszlatá-
sakor Japánba jutott, ahol a monasztikus szerzetesi életét egy zen kolostorban élte 
katolikus hite megőrzése mellett. Takács László, Pálfai Péter és Szalai Gyula cisz-
terci szerzetesekkel és az iskola igazgatójával együtt sikeres buddhistakeresztény 
kultúrtörténeti, filozófiai órákat tart az esti tagozatokon. Hamarosan hosszabban is 
beszámolunk a velünk történtekről! Köszönjük az adományozóknak a könyveket, 
az Egyháznak a gyűjtést és a szállítást!

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 közös-
ségek és intézmények támogatását; a nevelést és oktatást, képesség 

fejlesztést, ismeretterjesztést, kiemelten kezelve a Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
működési feltételeinek javítását, ösztöndíjak alapítását, ösztöndíjak cseréjének 
meg szervezését; a tudományos tevékenység: 
tanulmányok és kutatások támogatását; a kul-
turális tevékenység: kiadványok megjelente-
tését és információs bázis kialakítását, mely 
tevékenységeket az Alapítvány, mint közhasz-
nú tevékenységet végez.

Az előzőekben megjelölt közhasznú te-
vékenységeket az Alapítvány úgy végzi, hogy a 
közhasznú szolgáltatásból az alapítvány célja 
szerinti iskola vagy kollégium, vagy az alapít-
vány célja szerinti kutató kulturális intézet ré-
szesülhet.” (Alapító Okirat II. pont, részlet.)

Az Alapítvány támogatását pályázati 
úton lehet elnyerni, a pályázati kiírások nyil-
vánosak. Emellett az Alapító Okiratban meg-
jelölt intézményeket az Alapítvány kuratóri-
umi döntés alapján is támogathatja. Mivel az 
Alapítvány közhasznú szervezetként műkö-
dik, jogosult az adózók 1% jövedelemadó részének felhasználására, amennyiben 
az adózó a fennálló jogszabályoknak megfelelő formában kedvezményezettként 
jelöli meg. Az Alapítvány kuratóriuma három tagú: 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
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A magyarországi buddhista közösségek

1. A Tan Kapuja Buddhista Egyház
közösségei: Átama – A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre
 Magyarországi Nyingmapa Közösség
 Mokusó Zen Ház
 A Tan Kapuja Zen Közösség
 TeKi KaGyü
 Buddhista Vipasszaná Társaság
 Mennyei Trón Öt Elem Rend
 Öndör Gegen Buddhista Közösség
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: 3217025
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: 2498101, 3852098; fax/üzenetrögzítő: 3852098
Levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 952.
E-mail: amm@dakiniland.net, honlap: www.dharma.hu

4. Dharmaling Magyarországi Tibeti Buddhista Közösség
Spirituális vezető: Láma Shenphen rinpocse
Képviselő: Varga Mariann
Székhely: 1055 Budapest, V. Nagy Ignác u. 18., VII/1., telefon: 707016672.
E-mail: hungary@dharmaling.org, honlap: www.dharmaling.org
Nemzetközi e-mail: office@dharmaling.org

5. Dzsaj Bhím Közösség
Vezető: Orsós János
3787 Tomor, Petőfi u. 1., telefon: 302162979, 309975471
Honlap: www.jaibhim.hu, www.dzsajbhim.hu

6. Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség
Kovács Endre ügyvivő 
1117 Budapest, XI. Budafoki út 72. , telefon: 20-225-6793
E-mail: info@khyenkong-tharjay.hu; honlap: www.khyenkong-tharjay.hu
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7. Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége
Vezető tanító: Csong An Szunyim
1062 Budapest, VI. Bajza u. 58. II/2., telefon: 304081211
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: Kubát Erzsébet, Lakatos Móni, Gedeon Irén
1062 Budapest, VI. Aradi utca 42., Telefon: 304893205, 203580531, 30397
1511, e-mail: info.dzogchen@gmail.com, honlap: www.dzogchen.hu

10. Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség, Karma Ratna Dargye Ling
Füzeskuti Ferenc (Csöpel Láma) hitéleti vezető
Karma Dordzse Ling: 1039 Budapest, III. Hunyadi u. 45.
Levelezési cím: 1311 Budapest, Pf. 31., telefon/fax: 2408847
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: 4000061, 305087571 
E-mail: minglai@t-online.hu

12. Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház
Képviselő: Mingzheng szerzetes
1153 Budapest, XV. Beller Imre u. 123., telefon: 307-3921
E-mail: xuyun@freestart.hu, mingzhengfashi@yahoo.com.cn

13. RIME Tenzin Sedrup Ling Rime Buddhista Centrum
Karma Dorje elnök
1147 Budapest, XIV. Huszt u. 11. III/2. ,telefon: 705199208
E-mail: karma@ludens.elte.hu

14. Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség
Kovács József ügyvivő
1039 Budapest, III. Királyok útja 38., telefon /fax: 2403160
E-mail: sakyahungary@gmail.com, honlap: www.szakja.hu

15. Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége
Nagy Zoltán elnök
2014 Csobánka, Panoráma u. 2799/4. hrsz., telefon: 26320807
E-mail: nzashoka@hungarnet.hu
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Rövid tájékoztatás néhány egyház 
legfontosabb programjairól
A rovat az Egyházak fóruma. A közölt szövegek tartalmáért a kiadó nem vállal fe-
lelősséget!

1. Gyémánt Út Buddhista Közösség
Alapította Láma Ole Nydahl, a 16. Karmapa Radzsung Rigpe Dordzse megbízásá-
ból. A központok a 17. Karmapa Thaje Dordzse szellemi vezetése alatt működnek.
1074 Budapest, VII. Huszár u. 7–9., telefon/fax: 3217025, 203498989
Elvonulási központ: 2693 Becske, Petőfi utca 47., telefon: 35378526
E-mail: info@buddhizmusma.hu, honlap: www.buddhizmusma.hu
Vidéki központok: Békéscsaba, Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kaposvár, 
Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Paks, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, 
Szolnok, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg.

Meditációk

A meditáció minden nap 19 órakor kezdődik, előtte 18 órától várjuk az érdeklődő-
ket igény vagy előzetes megbeszélés szerint.
Hétfőn – meditáció a 16. Karmapán
Kedden – Gyémánt Tudat meditáció
Szerdán – meditáció a 16. Karmapán
Csütörtökön – Gyémánt Tudat meditáció
Pénteken – meditáció a 16. Karmapán
Szombaton – Gyémánt Tudat meditáció
Vasárnap – meditáció a 16. Karmapán
Minden hétfőn általános tanítás!
Minden hónap második hétvégéje – meditációs hétvége!

Dharmashop nyitva tartása: minden nap 18–21 óráig.
Dharmakönyvtár nyitva tartása: hétfőnpéntekig 18–20 óráig, szombatvasár-
nap zárva.

Programok

Buddhizmus és tudomány előadássorozat
Október 3. 18.00: Buddhista közgazdaságtan – Zsolnai László professzor (Corvi-

nus Egyetem) előadása (magyarul, angol nyelven követhető prezentációval)
 Helyszín: Általános Vállalkozási Főiskola, XI. Villányi út. 11–13. 
Október 4. 18.00: A relativitás és a kvantumelmélet nem dualisztikus megközelí

tése (angolul, magyar fordítással) – Emilia Nesheva Ph.D. és Nikolai Neshev 
Ph.D. előadása (angolul, magyar fordítással)

 Helyszín: Általános Vállalkozási Főiskola, XI. Villányi út. 11–13.
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Október 5. 18.00: Forma és üresség a nyugati és a buddhista filozófiában. A 
buddhista elképzelések és a nyugati kultúra eredete (angolul, magyar fordí-
tással) – Artur Przybyslawski Ph.D. előadása

 Helyszín: Általános Vállalkozási Főiskola, XI. Villányi út. 11–13.
Október 6. 18.00: A buddhizmus és a tudomány találkozása: a meditáció hatásai 

– Peter Malinowski Ph.D. előadása (angolul, magyar fordítással)
 Helyszín: Általános Vállalkozási Főiskola, XI. Villányi út. 11–13.
Október 8. 18.00: Ott vane a hold, mikor senki sem nézi? Kvantumfizika és való

ság buddhista szemszögből – Mag. Guido Czeija előadása (angolul, magyar 
fordítással)

 Helyszín: Általános Vállalkozási Főiskola, XI. Villányi út. 11–13. 
December 15–16.: Láma Ole Nydahl előadássorozata Budapesten

Információ: Máthé Réka: 20-969-6507, email: reka@buddhizmusma.hu
Programjainkról a www. buddhizmusma.hu honlapon tájékozódhat!

2. Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség

Kovács Endre ügyvivő 
1117 Budapest, XI. Budafoki út 72.
Telefon: 20-225-6793
E-mail: info@khyenkong-tharjay.hu
Honlap: www.khyenkong-tharjay.hu

A Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyház
közösség létrejöttét egy 2007 tavaszán Bódhgaján, 
Indiában tett zarándoklat során II. Beru Khyence 
rinpocse inspirálta. A Közösség Beru Khyence 
rinpocse világszerte létező központjai közé tar-
tozik. Bár nyitott minden hagyományvonal iránt, 

a Khyenkong Karma Tharjay a kagyü hagyományvonalhoz tartozik, és elsősorban 
az e hagyományvonalat követők számára nyújt 
rendszeres gyakorlási lehetőséget újonnan meg-
nyílt központjában.

Beru Khyence rinpocse Mandzsúsrí (a 
bölcsesség bódhiszattvája) egyik emanációja, 
akinek eljövendő megjelenése Guru Rinpocse 
próféciáiban is megtalálható. 1947ben született 
Tibet Kham tartományában, és Őszentsége a 16. 
Karmapa ismerte fel, mint Beru Khyence inkarná-
cióját. Az 1960as években ÉszakIndiában végez-
te tanulmányait, ahol Khempo Csime vezetésével 
maga is Khempo lett. Kjabdzse Kalu rinpocsétól 
kapta meg beavatását a Karma Kamcang gyakor-
latok gyűjteményére, valamint a Kálacsakrára 
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és a Shangpa átadásra. Őszentsége Szakja Trizin Drolma Phodrantól megkapta a 
szakja vonal teljes átadását, és őrá hagyományozta a Szakjapa Tizenhárom Arany 
Dharmáját.

Beru Khyence rinpocse rendelkezik a Kagyü Nangdzö és a Karma Kagyü ha-
gyományvonal tanításaival, szóbeli átadásával, valamint a tantra négy osztályának 
beavatásával, szóbeli átadásával illetve magyarázatukkal. Beru Khyence rinpocse 
Nepálban, Kathmanduban él, de világszerte számos kolostort, iskolát, óvodát és 
központot tart fenn, amelyről bővebb információ a www.khyenkong-tharjay.org hon-
lapon található.

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

Állandó programok

Minden hétköznap 17–19.00 óráig várjuk az érdeklődőket és gyakorolni vágyókat 
a XI. Budafoki u. 72. szám alatti centrumban az alábbi meditációkkal: Mandzsúsrí 
(Láma Jamyang Khyence Wangpo) gurujóga, csenrézi meditáció, mahákála medi-
táció.
Hétvégéken, szombaton és vasárnap 8.00-tól közös Tára, Mandzsúsrí, Guru-jóga, 
Csenrézi, Mahákála meditáció, hosszú élet imák.
A fenti gyakorlatokon kívül minden nap ngöndro gyakorlatot is tartunk!
 
A Bölcsesség bódhiszattvája Magyarországon

Nagy örömünkre, Őeminenciája II. Beru Khyence rinpocse, a kagyü hagyo-
mányvonal képviselője 2007 szeptemberében az újonnan létrejött egyházközös-

ségünk – Khyenkong Karma Tharjay 
Buddhista Egyházközösség – meghívására  
Magyarországra látogatott. Itt tartózkodá-
sa során felszentelte az ő szellemi irányí-
tásával működő közösség budapesti köz-
pontját (1117 Budapest, Budafoki út 72.). 
Rinpocse számos központot, kolostort, isko-
lát hozott már létre Ázsiában, Ausztráliában 
és Új-Zélandon, de Európában Magyaror-
szágon alakult meg az első hivatalosan is 
bejegyzett, a kagyü hagyományvonalhoz 
tartozó egyházközössége. Látogatásával, 
spontán jelenlétével további inspirációt 
adott a szangha tagjainak tevékenységük 
folytatásához. Európai útjának egyik célja 
az volt, hogy harmóniát, tiszteletet és nyi-
tottságot hozzon a centrumok életébe.

Rinpocse fontosnak tartotta, hogy 
Magyarországra látogatása során, amely 
immár a harmadik alkalom volt, felkeresse 
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a másik két hazai kagyü vonalhoz tartozó közösséget is. Láma Ole Nydhal Gyémánt 
Út Buddhista Közösségének tagjai Huszár utcai központjukban látták vendégül. 
Láma Ole telefonon üdvözölte Rinpocsét a Budapesti centrumban.

Taron meglátogatta a Karma Ratna Dargye Ling meditáció központját, ahol 
megáldotta a Kőrösi Csoma Sándor Békesztúpát.

Tíz napos magyarországi tartózkodása során több nyilvános tanítást tar-
tott, és beavatást is adott Budapesten: a tari közösség szervezésében hosszúélet-
beavatást, majd a Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség kérésére 
Mandzsúsrí és Milarepabeavatást adott, ami különleges lehetőség volt a magyaror-
szági buddhista gyakorlók számára, mivel II. Beru Khyence rinpocse Mandzsúsrí, 
a Bölcsesség bódhiszattvájának emanációja. A beavatások előtt több, mint százan 
éltek a csodálatos lehetőséggel, hogy Rinpocsétól menedéket vegyenek. 

 Látogatása utolsó helyszíne a Tan Kapuja Buddhista Főiskola volt, ahol az 
iskola kérésére az öt tudati méreg átalakításának módszereiről adott tanítást. A hi-
vatalos programok, beavatások, tanítások mellett Rinpocse tíz napos jelenléte, az 
informális beszélgetések, kérdésekválaszok, a közös meditációk közösségünk gya-
korlói, meditációt végzői számára áldást, örömöt és tovább gondolásra inspiráló 
személyes tanulási lehetőségeket is adott.

Információ: Szlabony Csaba – 20-229-3623

3. Dzsaj Bhím Közösség

Vezető: Orsós János
3787 Tomor Petőfi u. 1., telefon: 302162979, 309975471 
Honlap: www.jaibhim.hu, www.dzsajbhim.hu
Dr. Ámbédkar Gimnázium, 3720 Sajókaza, Ady u. 2. 

A Dzsaj Bhím Közösség 2007. szeptember elsején elindította a Dr. Ámbédkar 
Gimnáziumot Sajókazán. Az Oktatási Minisztérium még tavaly tavasszal felkérte a 
Kis Tigris Gimnázium munkatársait egy pilot-progam keretében a baranyai tapasz-
talatok átadására az ország más rászoruló közösségei számára. A Minisztérium több 
mint 10 millió forintot fizetett ki a Kis Tigris számára a cigány fiataloknak indított 
gimnáziumi program disszeminációjára, amely összeg az alsószentmártoni iskola-
építkezés költségvetését növelte. E pilot-program kelet-magyarországi visszhang-
jához tartozik, hogy idén tavasszal a sajókazai önkormányzat és intézményei 40 
fős delegációval látogattak el 450 kmre, az ország túlsó végébe, Baranyába, hogy 
személyesen is megismerkedjenek a Gandhi Gimnázium, a Felcsuti Alapítvány, 
az Amrita Egyesület és a Kis Tigris munkájával. Különösen nagy benyomást tett a 
sajókazaiakra a programokban működő roma participáció, hiszen éppen sajókazai 
cigány fiatalok is jelentős részt vállaltak a baranyai munkában. Lázi István Benő 
dhammamitra a kazai Sólyomtelepről például évek óta egyre meghatározóbb alak-
ja a fiatalok továbbtanulását szervező spirituális mozgalomnak. Az Ámbédkarkö-
vető buddhista cigány fiatalok tevékenysége jó ideje komoly visszhangot vált ki a 
borsodi oktatási szakemberek körében. A dhammamitrák (Orsós János, Derdák 
Tibor, Kalányos László, Lázi István Benő és Orsós Anna) felvették tehát a kapcso-
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latot borsodi barátainkkal (Bohn Katalinnal, Siroki Lászlóval, a tomori Rom Som 
Alapítvány megálmodóival és a sajókazai szakemberekkel, önkormányzati veze-
tőkkel), hogy az Oktatási Minisztérium szándékainak megfelelően elindulhasson 
a munka Sajókazán és Tomoron. Sajókaza lassanként az ország legnagyobb roma 
többségű településévé válik, ahol a lakosság harmada egészen szívszorító körülmé-
nyek között él. Az 1500 fős cigány közösség mindössze hat érettségizett fiatallal 
büszkélkedhet. A kazai, laki vagy az alsóvadászi cigánytelepeken harmadik világ
béli képek köszönnek vissza. Közösségünk vezetői Magyarországon több helyszí-
nen polgárjogi küzdelmet is folytatnak a gyarmati elnyomást idéző viszonyok meg-
változtatásáért, s Borsod ebben stratégiai fontosságú hely. A Dzsaj Bhím Közösség 
szakemberei számára komoly társadalmi visszajelzés, hogy a borsod megyei főjegy-
ző úr által kiadott működési engedély alapján 2007. szeptemberében ünnepélyes 
tanévnyitóra kerülhetett sor a Dr. Ámbédkar Gimnáziumban. Jólesik az a figye-
lem, hogy október elején már Sólyom László köztársasági elnök is beiktatta prog-
ramjába az intézménnyel való megismerkedést. Az elismerés annál értékesebb, ha 
tudjuk, hogy tevékenységünkben konfliktusokat is vállalunk, tehát munkánknak 
ellenfelei is bőven akadnak. Október 13–14én e sikerek birtokában együtt ün-
nepeljük Dr. Ámbédkar nágpúri dhammadiksájának 51. évfordulóját Sajókazán és 
Tomoron. Szeretnénk, ha a hazai buddhista közösségek megtalálnák a módját a fia-
tal roma buddhista szakemberekkel és az egész mozgalmunkkal való párbeszédnek 
és együttműködésnek.

Minden kedves barátunkat szeretettel várjuk Sajókazán és Tomoron!

4. Magyarországi Dzogcsen Közösség

Képviselők: Kubát Erzsébet (30-489-3205), Lakatos Móni (20-
358-0531), Gedeon Irén (30-397-1511)
Székhely: 1062 Budapest, VI. Aradi utca 42. 
Honlap: www.dzogchen.hu; email: info.dzogchen@gmail.com

Hagyomány – A közösség által követett dzogcsen hagyomány Garab Dordzsétől 
származik. Tanításának központi témája a létezés valódi természetének közvet-
len felismerése. E hagyomány a tibeti buddhizmusban maradt fenn, a közösség 
Chögyal Namkhai Norbu rinpocse átadási vonalát követi. 

Meditáció – Meditációs gyakorlataink az önfelszabadulás elvét követő dzogcsen, az 
átalakulás módszerét követő tantra, illetve a szútra alapelveit egyesítik magukban. 
Gyakorlataink lényegi részét képezi a Chögyal Namkhai Norbu által felfedezett 
új terma tanításciklus, melynek neve: A mérhetetlen tér világossága dákiníinek 
lényege.  

Guru-jóga átadás – November 4.  13 óra
Chögyal Namkhai Norbu rinpocse Adzam Drugpa napján dzogcsen átadást ad, 
melyen interneten át közvetített élő videóadás segítségével vehetünk részt.
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Elvonulások – Chögyal Namkhai Norbu rinpocse tanításait interneten át közvetí-
tett élő videóadás segítségével követhetjük. Ezek egy része tagsághoz kötött, míg a 
nyilvános tanításokon bárki részt vehet.

Október 5–11.: Sákjamuni Buddha – a 21 Tára dicsérete
November 25–29.: Longchenpa – 30 Nyingtam
December 27 – január 3.: Longchenpa – Choszhi Rinchen Phrengwa

Mindhárom nyilvános tanítás!

Jantra-jóga kumbhaka tanfolyam – Október 19–22. Oktató: Fabio Andrico

Szanti Maha Szangha tanfolyam – November 2–4. Oktató: Sasha Pubants

Közösségi gyakorlás – Minden tibeti hónap 10., 15., 25. és 30. napján gánapudzsát 
tartunk.
Közösségi gyakorlás a Buddhista Főiskolán (1098 Budapest, Börzsöny u. 11.):
 Hétfő – 16.00–21.00: jantrajóga, meditáció és vadzsratánc
 Kedd – 17.00–18.00: csömeditáció
 Szerda – 17.00–19.00: jantrajóga és meditációs gyakorlatok
 Csütörtök – 14.00–17.30: jantrajóga és vadzsratánc
 Péntek – 16.00–21.00: vadzsratánc, jantrajóga és meditáció

A programokkal és egyébb információkkal kapcsolatban a fenti emailen és tele-
fonszámokon lehet érdeklődni. Aki rendszeres tájékoztatást szeretne kapni, az az 
email címünkön feliratkozhat a dzogcsen hírlevélre.

5. Dharmaling Magyarország Buddhista Közösség

Spirituális vezető: Láma Shenphen rinpocse
Képviselő: Varga Mariann
Székhely: 1055 Budapest, V. Nagy Ignác u. 18. VII/1.
Telefon: 70-701-6672
Központ: 1063 Budapest, VI. Kmety György u. 21. III/4.
E-mail: hungary@dharmaling.org
Honlap: www.dharmaling.org
Nemzetközi e-mail: office@dharmaling.org
Bankszámlaszám: 12001008-00136834-00100008
Technikai szám: 1476
 

Az 1986-ban Láma Shenphen rinpocse által létrehozott Dharmaling a gyakor-
lók olyan közössége, ahol a hangsúly a hagyományos buddhizmuson és annak a 
mindennapi életben való alkalmazásán van. Láma Shenphen rinpocse jelenleg 
Szlovéniában tartózkodik, s idejének nagy részét humanitárius tevékenységnek, 
tanításnak és gyógyításnak szenteli.

Közösségünk mahájána/vadzsrajána irányultságú, alapvetően rime, nem 
szektariánus. Így bár jobbára a gelugpa iskola gyakorlatait követi, mégsem diszkri-
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minál a hagyományos buddhista iskolák között, hanem támogatja együttes gyakor-
lásukat. A buddha-dharma értékeit univerzálisnak hisszük, ezért elfogadunk min-
den vallási ösvényt, mely az együttérzésen és a bölcsességen alapulva előmozdítja 
az erkölcsi értékeket. 

Láma Thubthen Shenphen rinpocse vezetésével a Dharmaling Tibeti Budd
hista Közösség Európa számos országában (Szlovénia, Ausztria, Magyarország, 
Franciaország, Spanyolország) tart rendszeresen tanításokat, elvonulásokat, külön-
böző tárgyú szemináriumokat (gyógyítás, oktatás, fordítás, stb.).

1990 óta a Franciaországban és Szlovéniában jegyzett A.M.C.H.I. Szövetség 
felelős a Dharmaling humanitariánus és társadalmi projektjeiért. 15 éve vezetünk 
Indiában és utóbb Tibetben is egy 60 gyereket és fiatal tibetit támogató szponzor-
rendszert. Oroszországban Szentpéterváron is tettünk lépéseket az utcagyerekek 
és árvák érdekében. Jelenleg pedig Szlovéniában dolgozunk társadalmi terveken.

A Dharmaling ljubljanai központja idén januárban elkészült, s folyamato-
san fogadja azokat, akik gyógyítás vagy személyes beszélgetés céljából érkeznek a 
Rinpocséhez. A központban a szállás és étkezés könnyedén és rugalmasan megold-
ható. Ez az épület ad otthont apátunknak és a szanghának, valamint helyet biztosít 
a gompának, így buddhista gyakorlatoknak és tanításoknak is. További részleteket 
a megközelíthetőségről és a szállásról a http://www.dharmaling.org/content/view/67/70/
lang,hu/ webhelyen olvashat. 

A Magyarországi Dharmaling Közösség budapesti, Kmety utcai központjá-
ban rendszeres gyakorlásokat tartunk (Avalókitésvara, Tára, Gyógyító Buddha), s a 
Rinpocse látogatásaikor a gyógyítás helyszíne is ez lesz.

Rinpocse rendszerint minden hónap utolsó hétvégéjén érkezik Magyar-
országra 4–5 napra. Ilyenkor tanításokat ad, gyógyít és személyes beszélgetésre 
biztosít lehetőséget. Ezen lehetőségek igénybevétele ingyenes, és Rinpocse láto-
gatásainak és tevékenységének üdvözlése adományok formájában fejeződik ki. 
Amennyiben egyetért mindezek fontosságával, adományával hozzájárulhat a kö-
zösség és a Láma tevékenységének megszilárdításához.

A programokkal kapcsolatos pontos információkat érdemes személyesen 
megérdeklődni a fent megadott telefonszámon, de érdeklődhetnek emailen ke-
resztül, jelentkezhetnek hírlevelünkre és értesítési címlistánkra, és a programokat 
figyelemmel követhetik még honlapunkon is.

Jellegzetes burmai táj  
vízben álló szentéllyel
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6. Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala 
    Egyházközösség, 2007. IV. negyedév

Ügyvivő: Dr. Pressing Lajos Lílávadzsra, telefon/fax: 3852098
Központ: 1112 Budapest, XI. Susulyka u. 240.
Telefon: 249-8101
Levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 952.
Honlap: www.dharma.hu, e-mail: amm@dharma.hu

Kapcsolatfelvétel:
Budapesten: Rev. Molnár Viktor Vadzsrapuspá: 20-922-2679, 359-5274
Rev. Máthé János Vidzsajavadzsra: 20-219-0272
Székely Ilona Káná: 20-483-5836, Szabó Attila Sánti: 30-954-1094
Rev. Kerti Mária Padmaratna: 285-4535, 20-804-1095
Egerben: Molnár László Govinda: 70-225-3080
Miskolcon: Simcsik László Csittadzsnyána: 702298711
Sopronban: Hargitai Gábor Pindola: 99-354-005, 30-256-0164
Veszprém megyében: Rev. Dr. Ujhelyi Tibor Sháriputra: 88-425-811

Rendezvények helyszínei:
Maitreya ház (1112 Budapest, XI. Susulyka u. 240., telefon: 249-8101),
KKK (Keleti Kulturális Központ, 1117 Budapest, XI. Karinthy Frigyes u. 5. I/10.)

Nyilvános rendezvények

Maitréja ünnep: A szeretet és a fény újraéledésének ünnepe – december 22. (szombat) 
15.00 óra; Helyszín: Maitreya ház

Újév-köszöntő meditáció: 2008. január 1. (kedd) 15.00 óra;
Helyszín: Maitreya ház, bejelentkezés: 30-954-1094

Találkozó a „fedélzeten” – A Buddhista Misszió tagságának kötetlen találkozója. 
Helyszín: Maitreya ház, illetve alkalmi helyszínek.
Időpont: szombat 18 órától, szeptember 22., október 20., november 17.
Információ: Haffner Rita – 2026092, 20257 5279, email: haffner.rita@freemail.hu

Kreatív órák – Rajz és kézműves szakkör. Vezeti: Kovács Noémi és Bodonyi Vilma 
– 30-906-6095. Helyszín: KKK vagy Maitreya Ház.
Időpontok: 18–21 óráig. KKK: szeptember 21., október 19., november 2., január 
11. Maitreya ház: október 5., november 16., december 7.

Buddha szól – Közös szútra és mantraéneklés, lehetőség a zenei kreativitás és a 
vallási gyakorlatok összekapcsolására. Helyszín: Maitreya ház.
Időpontok – 10.30 – 13.00 óráig: szeptember 29., október 27., december 1., de-
cember 29. 
Szervezi: Mag Mónika – 70-534-5896, e-mail: lisamiona@gmail.com
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Tanfolyamok

1. Fokozatos út a Megvilágosodáshoz (lam-rim) – A buddhista gyémánt út medi-
tációs módszereinek szisztematikus bemutatása. Kezdők és haladók számá-
ra egyaránt ajánlott. Előadó: Dr. Pressing Lajos. Helyszín: KKK, hétfő 17.15. 
Időpontok: szeptember 17., 24, október 1., 8., 15, november 12., 19., 26, 
december 3., 10, január 7., 14.

2. Szútraolvasás: Himnusz Tárához és más mantrikus szövegek – Jógaszövegek, 
mantrák és szent szövegek kifejtése szanszkrit nyelvből. Előadó: Dr. Pressing 
Lajos. Helyszín: KKK, hétfő 19.30. Időpontok: szeptember 17., 24, október 
1., 8., 15, november 12., 19., 26, december 3., 10, január 7., 14. 

3. Az éber tudatosság alkalmazása a segítésben – Előadó: Dr. Koródi Tivadar. 
Helyszín: KKK, kedd 17.00. Időpontok: szeptember 18., 25., október 2., 9., 
16., 30., november 6., 13., 20., december 4., 11., 18.

4. Haladás a mahájána úton – Előadó: Dr. Koródi Tivadar. Helyszín: KKK, kedd 
18.45. Időpontok: szeptember 18., 25., október 2., 9., 16., 30., november 6., 
13., 20., december 4., 11., 18.

5. Szellemi jóga – Kiscsoportos tanfolyam, mely a jóga szellemi oldalát hangsú-
lyozza. Oktató: Dr. Pressing Lajos. Tandíj: 14.400 Ft/szemeszter. Helyszín és 
időpont: szíveskedjünk az oktatónál érdeklődni (telefon: 3852098).

6. Bevezetés a buddhista szimbológiába – Előadó: Rev. Kerti Mária. Helyszín: hétfőn 
KKK, pénteken Maitreya ház. 17.30tól. Időpontok: szeptember 14., október 
19., október 29., november 9., december 17., január 21.

7. Taoista energetizáló masszázs tanfolyam – Előadó: Kovács Zsuzsanna Drölma. 
Helyszín: KKK, vasárnap 18.00. Időpontok: szeptember 16., 23., 30., október 
14., 21., 28., november 4., 11., 18., december 2., 9., 23.

8. DO – IN tanfolyam – Előadó: Kovács Zsuzsanna Drölma. Helyszín: KKK, szerda 
7.30. Időpontok: szeptember 12., 19., 26., október 3., 10., 17., 24., 31., no-
vember 7., 14., 21., 28., december 5., 12., 19., január 2., 9., 16., 23., 30.

Elvonulások, szemináriumok

Az öt Tathágata bölcsessége (V. rész: Vairócsana, a naptermészetű) – Hétvégi szemi-
nárium Ven. Vadzsramálá, közösségünk szellemi vezetője irányításával: Helyszín: 
Maitreya ház. Időpontok: november 23 – 25. (péntek délutántól vasárnapig). 
Információ: 3852098 vagy a 202190272 telefonszámokon.

Karuná (segítségnyújtás a halálban) – Zártkörű szeminárium Ven. Lílávadzsra Dr. 
Pressing Lajos és munkatársai vezetésével. Helyszín: KKK. Időpont: 2008. január 
12. (szombat 10 – 20 óráig)

Közös meditációk

1. Karmajóga – Szervezi: Ringer Flóra Vadzsirí. Szombat 9.00-tól 15.00-ig. Helyszín: 
Maitreya ház. Információ és kapcsolatfelvétel: 204643222. Időpontok: 
szeptember 8., október 13., november 17., december 15.
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2. Meditációs foglalkozás – Szatipatthána és metta bhávaná, Avalókitésvara, Maitreya 
és Tára szádhanák. Szombat 15.00. Helyszín: Maitreya ház. Időpontok: szep-
tember 8., 22., 29, október 6., 13., 20, november 3., 10., 17, december 1., 8., 
15., 29, január 5.

3. Előkészítő gyakorlatok – Vezeti: Vidzsajavadzsra Máthé János. Időpont: 2007. 
szeptembertől folyamatosan minden kedden és csütörtökön 6.15től 7.30ig 
a hivatalos munkaszüneti napok kivételével. Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges a 20-219-0272 telefonszámon. Helyszín: KKK.

4. Shatkarma gyakorlás – Vezeti: Magyar László. Szombat 7-10 óráig. Helyszín: 
Maitreya ház. Belépődíj 1500, Ft/alkalom. Előzetes bejelentkezés szükséges 
a 302700470 telefonszámon. Időpontok: szeptember 15., október 20., no-
vember 10., január 5.

5. Nyilvános szertartás – Vezetik: Az ÁMM rend papjai. Szombat 15.00-tól 18.00-
ig vagy péntek 19–21 óráig. Helyszín: Maitreya ház. Időpontok: szeptember 
15., október 27., november 23., december 22.

6. Vadzsrajóginí gyakorlókör – péntek 6.30-tól 8.00-ig. Helyszín: Szíveskedjék a 
szervezőnél érdeklődni. Időpontok: szeptember 14., 21., 28, október 5., 12., 
19., 26, november 9., 16., 30, december 7., 14, január 4., 11., 18., 25. Szervezi: 
Vidzsajavadzsra Máthé János, telefon: 20-219-0272. 

7. Meditációs foglalkozás Sopronban – Vezeti: Pindola Hargitai Gábor, telefon: 99-
354005 vagy 302560164. Időpont: szeptembertől minden hétfőn 18.00–
20.30-ig. Helyszín: Sopron, Új-Hermes telep 6.

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

7. Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége

Budapest Zen Központ (Bo Kvang Szon Von)
Cím: 1062 Budapest, VI. Bajza u. 58. II./2.
Telefon: 30-408-1211
E-mail: kvanumzen@gmail.com
Honlap: www.kvanumzen.hu

Zen gyakorlat

Budapest: Budapest Zen Központban (Bo Kvang Szon Von) minden nap reggel 
5.30-tól és este 18.30 órától.

Szeged: Gyakorlat vasárnaponként a FűVész Klubban. Felvilágosítás – Farkas 
Sándor: 30-903-8124

Tatabánya: Gyakorlat hétköznap reggelenként. Felvilágosítás – Torma András: 70-
380-2817

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

Iván: 20-548-2244

Programok

A Zen Központ részletes programjairól a fenti honlapon lehet tájékozódni.

Hétvégi szegedi dharma beszéd és visszavonulás Csong An Szunyim vezetésével: 
október 5. és 7. között.

Egynapos budapesti visszavonulás Won Do Szunyim vezetésével: október 21-én 
9.00-15.30.

Egynapos budapesti visszavonulás Won Do Szunyim vezetésével: november 18-án 
9.00-15.30.

24 órás budapesti visszavonulás Won Do Szunyim vezetésével: december 15. 12.00 
órától 16-án 14.00 óráig.

Buddha megvilágosodásának ünnepe az esti gyakorlat keretében: december 19én 
18.30-tól.

Budapesti központunkban minden szerdán 18.30 órától kezdőoktatást tartunk 
zen interjúkkal, melyeket Won Do Szunyim és Csong An Szunyim tart felváltva. 
A gyakorlatot teaszertartás követi. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Karma Dordzse Ling, 1039 Budapest, III. Hunyadi u. 45.
Levelezési cím: 1311 Budapest, Pf. 31., telefon: 2408847
Buddhista Meditáció Központ, 3073 Tar
Telefon/fax: 32470206, Vendégház: 32470535 (10–18 óráig)
E-mail: kagyu.center@gmail.com, honlap: www.kagyu.hu

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

A Budapesten és a vidéki Meditáció Központban rendezett tanítások, meditáció 
tanfolyamok és más programok lehetőséget nyújtanak a buddhizmus teljes ösvé-
nyének megismerésére és gyakorlására. A rendezvények nyitva állnak mindenki 
számára, vallási elkötelezettség nélkül. A vidéki Meditáció Központ temploma és 
a Kőrösi Csoma Sándor emlékére emelt Békesztúpa megtekinthető minden 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 min-
den csütörtökön 18–20 óráig az 5. teremben.
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A közösség részletes programismertetője a TARPA című újság, amely a programo-
kat és a központokban tartott tanításokat tartalmazza. Megrendelhető a 2408847
es telefonszámon vagy a fenti e-mail címen.

Programok

Október
4. 18.00: Lodzsong meditáció (Buddhista Főiskola – Láma Csöpel)
5. 17.45–20.00: Siné meditáció (Butokugan HMK – Láma Csöpel)
6. 10.00–12.00: Tanítás (Csillaghegy – Láma Csöpel)
6. 14.00–16.00: Tanítás (Csillaghegy – Láma Csöpel)
7. 12.00–14.00: Csoma Hagyomány-kör (Butokugan HMK – Láma Csöpel)
12–14. Lodzsong hétvége (Tar – Láma Csöpel)

November
október 31 – november 1.: Nyungne meditáció (Tar – Láma Csöpel)
8. 18.00: Lodzsong meditáció (Buddhista Főiskola – Láma Csöpel)
9. 17.45–20.00: Siné meditáció (Butokugan HMK – Láma Csöpel)
10. 10.00–12.00: Tanítás (Csillaghegy – Láma Csöpel)
10. 14.00–16.00: Tanítás (Csillaghegy – Láma Csöpel)
11. 12.00–14.00: Csoma Hagyomány-kör (Butokugan HMK – Láma Csöpel)
23–24. Nyungne meditáció (Tar – Láma Csöpel)

December
november 30 – december 2.: Lodzsong hétvége (Tar – Láma Csöpel)
6. 18.00: Lodzsong meditáció (Buddhista Főiskola – Láma Csöpel)
7. 17.45–20.00: Siné meditáció (Butokugan HMK – Láma Csöpel)
8. 10.00–12.00: Tanítás (Csillaghegy – Láma Csöpel)
8. 14.00–16.00: Tanítás (Csillaghegy – Láma Csöpel)
9. 12.00–14.00: Csoma Hagyomány-kör (Butokugan HMK – Láma Csöpel)
16. 12.00–14.00: 9 rossz ómen együttállása
17. 12.00–14.00: 10 jó jel együttállása
30–31. Nyungne meditáció (Tar – Láma Csöpel)

Karma Dordzse Ling – Csillaghegyi Meditáció Központ rendszeres napi programja

Minden reggel 6.00–07.30: Tára meditáció
Minden délután 17.30–18.00: Mahákála meditáció
Hétfőnként 18.00–19.00: Lodzsong meditáció
Keddtőlvasárnapig 18.00–18.30: Csenrézi meditáció

A meditációk szabadon látogathatók! Részvételi szándék esetén kérjük hogy a 240
8847es telefonszámon előre egyeztessen!  

Láma Csöpel tanítást és vezetést ad havonta egy alkalommal. A többi pénteken: 
vezetett meditáció és tanításhallgatás hangszalagról.



��

9. Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

Kovács József ügyvivő, 1039 Budapest, III. Királyok útja 38.
Telefon/fax: 2403160, 209357999
E-mail: eastwest@enternet.hu, sakyahungary@gmail.com
Honlap: www.szakja.hu

A közösség programjai Budapesten a XIII. Radnóti Miklós utca 9., fsz. 1/a. (1es 
csengő) szám alatt látogathatók.

Állandó programok
Tiszteletreméltó Kalszang láma vezetésével minden héten
hétfőn: 18.00-tól Rig Szum Gonpo (beavatáshoz kötött) 
 18.30tól Siné meditáció, előkészítő gyakorlatok, Guru Rinpocse,  
  gyakorlatok (mindenki számára látogatható)
csütörtökön: 18.00-tól Fehér Tára szádhana (beavatáshoz kötött)
  Vadzsrapáni szádhana (beavatáshoz kötött)
vasárnap:   8.30-tól Hévadzsra szádhana (beavatáshoz kötött)
   9.00-tól Tára púdzsa.

Októbertől Tiszteletreméltó Láma Kalszang rendszeresen tanításokat ad. Az idő-
pontjairól a Közösség honlapján és a hírlevelünkben tájékoztatást adunk.

Iratkozz fel a hírlevelünkre!

10. Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

Pu Ji Templom, 1164 Budapest, Rádió utca 12.
Telefon: 400-0061, 30-508-7571, e-mail: minglai@t-online.hu

Ünnepi szertartás a Pu Ji Templomban
2007. október 29. hétfő: Kuan Yin bódhiszattva ünnepe

Rendszeres programok
Minden vasárnap 18.30 órától szertartás. – Holdnaptár szerinti 1-én és 15-én 18.30 
órától szertartás. – Minden szombaton kínai nyelvtanfolyam. – Tai ji tanfolyam: 
kezdő és haladó csoport. – Minden csütörtökön 18.30tól tanítás magyar nyelven: 
Can chan (kínai chanbuddhizmus történetéről, kínai chan mesterek tanításairól). 
A közösség 20.00tól meditációt tart: Da zuo (canchan tanítás gyakorlása, mint 
meditáció).

Bölcsek

76. Hogyha bölccsel találkozik, s az rámutat hibáira, 
s megfeddi, úgy örüljön, mint aki rejtett kincset talál.

77. Tanítson, intsen, és óvja a rossztól az embereket. 
A jók szeretni fogják majd, csak a gonoszok gyűlölik.

78. Gazokkal ne barátkozzék, hitvány barátja ne legyen. 
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Igazakkal barátkozzék, társa derék ember legyen.
79. Ha iszik az Igaz Tanból, boldog lesz, lelke elcsitul. 

A Magasztos hirdette Tant örömmel hallgatja a bölcs.
80. A csatornát alakítja építész; 

alakítja a nyilat fegyverkovács; 
alakítja a fát az asztalos; 
alakítja saját magát a bölcs.

81. Ahogy a sziklabércet a szélvihar nem rendíti meg, 
a bölcset sem ingatja még dicséret vagy gyalázkodás.

82. A mély, magános, csendes tó víztükre rezzenéstelen; 
ily rezzenéstelen békét áraszt a bölcsekre a Tan.

83. A lemondásra kész mindig a jámbor, 
nem emlegeti szüntelen a vágyát. 
Ha bánat éri vagy öröm a bölcset, 
nem roskad össze, s ujjongani sem fog.

(Dhammapada – Vekerdi József fordítása)

– Mit csinálunk ma? – kérdezte a kolostor intézőjét Nancsüan.
– Malomkereket forgatunk.
– A malomkereket forgathatod – hagyta rá Nancsüan –, csak a tengelyre vigyázz, 
nehogy megmozduljon. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki velünk együtt szeretne tanulni, gyakorolni.

Amituofo

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: xuyun@freestart.hu, mingzhengfashi@yahoo.com.cn

Programok
minden holdhónap 1. és 15. napján:
11.00 – 11.30 szertartás, felajánlások, fogadalmak.
18.00 – 20.00 szertartás, szútraolvasás, ének és tiszteletadás a Buddhák előtt.
továbbá minden pénteken, szombaton és vasárnap:
18.00 – 20.30 tanmagyarázat kínai nyelven.
vasárnaponként:
17.00 – 19.00 tanmagyarázat magyar nyelven.

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

Amituofo
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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. Tibetet Segítő Társaság – Sambhala Tibet Központ

Telefon: 70-944-0260
E-mail: sambhala@elender.hu
Honlap: www.tibet.hu

A Shambhala Tibet Központ új címét és programjait októbertől megtalálhatja a 
honlapunkon!

2. Egy Csepp Szanga Magyarország – One Drop Zendo Hungary

1065 Budapest, VI. Hajós u. 32. félemelet, telefon: 30-255-5560
Elérhetőség: Szaladják „Taikyo” István, e-mail: onedropzendo@gmail.com, telefon: 
30-255-5560, Halász Attila: 30-466-2871
Honlap: www.zazen.hu 

Zazen – Hétfőtől péntekig: 6.30–8.30 és 18.00–19.30, szombat: 9.00–10.30
Szessin – Minden hónapban hétvégi szessin!
 szeptember 28–29., október 26–27., november 23–24., december 27–29.
Nemzetközi szessin Sódó Harada rósival: 2008. június 21 – június 28.,
 Gadom (Lengyelország).
A szessinekre kéretik előre bejelentkezni emailben vagy telefonon: 
 Honlap: onedropzendo@gmail.com, telefon: 30-255-5560!

3. 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 időtar-
tama) és a szertartási formákat Willigis Jäger (Ko-Un rósi), a Szanbo Kjódan iskola, 
illetve Harada rósi, a rinzai iskola zen mestereinek tanításai alapján gyakoroljuk. 
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Willigis Jäger bencés szerzetes és zen mester, jelenleg a Benedikushof spirituális 
központ lelki vezetője. A zendót Marghescu Mária vezeti, aki immáron 19 éve tar-
tozik 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 18.30–20.00, reggel: szerdán és péntekenként 7.00–
8.00. Érkezés 15 perccel korábban.

Zazenkai – Havonta egyszer egy vagy két napos zen gyakorlat, amelyen minden-
ki 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.

Hamvas Béla Collegium – 2007. őszi szemeszter

Az Ars & Vita Alapítvány szervezésében folytatódik a Hamvas Béla Collegium 
programja.

„Az Istenhez való hasonlóság legmagasabb foka az emberben nem a szellem, ha-
nem a szív ébersége: a szeretet.”

(Hamvas Béla: Scientia Sacra I.)

Ebben a szemeszterben a szeretet fogalmát szeretnénk körüljárni a nagy szellemi 
mesterek tanítása alapján (Jézus, Buddha, Hamvas Béla, Erich Fromm és mások). 
Ajánlott olvasmány Erich Fromm: A szeretet művészete című könyve, melyet ná-
lunk is megvásárolhatnak.

Az előadások kéthetente péntekenként lesznek: szeptember 28., október 12., októ-
ber 26., november 9., november 23., december 7.

A közbeeső péntekeken (október 5., október 19., november 16., november 
30.) pedig Rozsnyai Margit pszichológus vezetésével Erich Fromm: A szeretet mű
vészete című könyvét fogjuk közösen olvasni és elemezni. Visszajelzését kérjük, 
hogy szándékozike az olvasókörhöz csatlakozni.
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Az előadások témája:
1. szeptember 28. – Dúl Antal: Kiengesztelődés (ajánlott olvasmány: Hamvas Béla: 

Patmosz II.)
2. október 12. – Rozsnyai Margit pszichológus ismerteti Erich Fromm: A szeretet 

művészete című könyvét, utána beszélgetés.
3. október 26. – Blankenstein György: A szeretet hármas útja (önszeretet, feleba

ráti szeretet, istenszeretet) Blankenstein György szentendrei plébános, aki 
25 éve vezeti a házastársi kapcsolatok felújítását szolgáló „házas hétvége” lel-
ki gyakorlatokat.

4. november 9. – Tarr Bence: Az egyetemes szeretet nyomában
5. november 23. – Thiel Katalin: A szeretet természete Hamvas Béla életművében
6. december 7. – Kerekasztal-beszélgetés az előadókkal

Habár az előadások külön is hallgathatóak, mégis egy egységes egészet alkotnak, 
és céljuk az, hogy gyakorlati életünkben minél jobban meg tudjuk valósítani a sze-
retetet.
Az előadások pontos kezdete: 17.15 óra. Kérjük, néhány perccel korábban érkez-

zenek!
Helyszín: 1056 Budapest, Váci utca 40. 1/ 7. ( 23as kapucsengő )
Érdeklődés és jelentkezés: kedden 16–18 óráig, szerdán 9–12 óráig, pénteken 9–

12 óráig 
Elérhetőségek: 337-7353, e-mail: editiom@t-online.hu, honlap: www.arsetvita.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Burmai gyermekarcok 
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4. Mahá Maitrí Buddhista Közösség és Konzultációs Szolgálat

Vezetője: Szlamka Péter, Rev. Kapila Vimalakírti M.M.
1204 Budapest, XX. Alkotmány u. 56.
Telefon: 284-3302
E-mail: karma@dharma-dialogus.hu, kapila@freemail.hu
Honlap: www.dharma-dialogus.hu

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

Tiszták vagyunk és a bölcsesség fénye világít bennünk, 
de nem mindig tud megnyilvánulni és kiáradni másokra. 
Elfedik a fényét az én-burkának szennyeződései. 
Ilyenkor magányos világosságokká válunk,  
és mint őrtornyok állunk saját képességeink határain,  
pedig világító tornyok is lehetünk a tévelygő lények számára.

Előadások

– A szellemiség útja a felébredéstől a megváltásig
– Tacsittam, jacsittam, acsittam: a dhjána lényege
– A dharma és a newage létszemlélete

Helyszín: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, IX. Börzsöny u. 11.
Az időpontokról a 2843302es telefonszámon lehet érdeklődni!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

A következő tanfolyam 2008. április 23-a és május 4-e között lesz Salgótarjánban.
Jelentkezés: Murányi Árpád – 1155 Budapest, Széchenyi út 34. fsz. 3.
E-mail: pesz@pesz.hu
Honlap: www.dhamma.hu
Jelentkezési lap letölthető a honlapról!

A tudat természete – részlet S. N. Goenka egy előadásából

Mennyire elkalandozó, mennyire csapongó tudatunk, oly ingatag, erőtlen és szét-
szórt, nincs benne béke és nyugalom! Mint egy vadállat, mint egy majom, ami egyik 
ágról a másikra, egyik dologról a másikra ugrál. Tudatunk tényleg rendkívül izga-
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tott és vad. Hasonló, mint amikor egy vad bika vagy egy vad elefánt felbukkan a 
lakott területeken a házak között. Azok bizony nagyon veszélyesek, félelmetesek 
és veszedelmesek. De egy hozzáértő rendkívüli türelemmel és kitartással képes 
beidomítani a vad elefántot vagy a vad bikát. A beidomított és megszelídült vadál-
lat teljes erejével az embereket szolgálja. Hatalmas ereje nagy veszélyt jelentett az 
emberekre, az átalakult erő viszont az emberek szolgálatába áll. 

Hasonló a helyzet megvadult tudatunkkal is: amíg vad és nincs megszelídít-
ve, nagyon veszélyes és kártékony. De ha valamilyen módon képezzük és megszelí-
dítjük, hatalmas erejével szolgálatunkba áll. A tudat ereje pedig össze sem hasonlít-
ható egy vad elefánt erejével: sokkal erősebb, sokkal hatalmasabb annál! Senki sem 
képes nagyobb kárt okozni nekünk, mint saját megvadult tudatunk, és ugyanúgy 
semmi sem adhat nagyobb segítséget, mint saját képzett, megszelídített, fegyelme-
zett tudatunk. 

Egy vad elefánt megszelídítése rengeteg türelmet igényel. Akinek gyakorlata 
van vad elefánt vagy vad bika megszelídítésében, nem gerjed haragra vagy gyű-
löletre a vadállatokkal szemben. Nagyon türelmesen és kitartóan dolgozik velük. 
Hasonlóképpen nekünk is nagyon türelmesen kell bánnunk megvadult tudatunk-
kal. Türelem! Nagyon türelmesen, de kitartóan és folyamatosan kell dolgoznunk 
tudatunkon. A győzelem végül is a miénk lesz. 

A tudat szükségszerűen fegyelmezetté válik majd, de ehhez mindenki saját 
maga kell, hogy dolgozzon rajta. Senki más nem képes ezt megtenni helyettünk. 
Mindenki a saját ütközetét kell, hogy megvívja. Mindenki magának kell, hogy meg-
teremtse saját üdvösségét, saját megszabadulását. Senki sem képes ezt helyettünk 
megtenni. Buddha, aki eredményesen uralta tudatát, aki sikeresen tisztította a 
tudatát, aki megszabadult és megvilágosodott, teljes odaadásával és szeretetével 
mutatja nekünk az utat. De saját magunknak kell járnunk az ösvényen. Lépésrőllé-
pésre el kell jutnunk a végső célig. Senki nem vesz a vállára minket és visz el a célig. 
Senki sem képes arra, hogy a vállára vegyen valaki mást és elvigye őt a végső célig. 
Ez lehetetlen. Minden egyes ember maga kell, hogy megvalósítsa ezt.

Legyen minden lény boldog, békés és szabad!

6. Buddhapada Alapítvány

Az Alapítvány 2000 tavaszán kezdte meg működését, és legfon-
tosabb céljának az öregek tanítása, a théraváda megismerteté-
sét tűzte ki, hiszen a Buddha szavait legközvetlenebbül képvi-
selő iskola mindeddig nem jelent meg hiteles tolmácsolásban 

Magyarországon. Az Alapítvány kezdetben híres mai mesterek tanításait kívánta 
közkinccsé tenni, így 2000ben, majd 2004ben az Ácsán Cshá thai vonalát képvi-
selő rendkívül népszerű Ácsán Szumédhó alapvető tanításait adta ki „Csittavivéka 
– a csöndes tudat tanítása” címmel. Majd 2005 elején megjelentette a mester 
egyik szerzeteseknek szóló tanítás gyűjteményét is „Így van ez – a valóság termé
szete” címmel. Következő kiadványa, Ácsán Szucsittó: „Buddhista meditáció – Az 
alapok” című könyvecskéje ez év tavaszán jelent meg.
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A Thai Királyság korábbi budapesti nagykövete, Pradap Pibulsonggram 
őexellenciája kezdeményezésére létrejött Alapítvány kuratóriumának új elnö-
ke Jelen János, a keletázsiai térség kiváló ismerője és szakértője, az ELTE tanára. 
A kuratórium tagjai: Farkas Pál és Porosz Tibor. Az Alapítvány támogatólag műkö-
dik együtt az újonnan létrejött Dhammapada Alapítvánnyal.

Szívesen vesszük mindazok támogatását, akik fontosnak érzik elképzelésein-
ket. Az Alapítvány ügyeiben felvilágosítással szolgál: Jelen János, telefon: 322-4270 
és 30-555-4211.

A Buddhapada Alapítványt az alábbi számlaszámon lehet támogatni: 
10403181-31802444-00000000. Adószáma: 18240586-1-43.

7. Dhammapada Alapítvány

Az Alapítvány 2004 őszén azzal a céllal alapíttatott, hogy létrehozza és működtesse 
az öregek tanítása, a théraváda tradíció szerinti első magyarországi buddhista ko-
lostort, és ennek működésére alapozva hitelesen jelenítse meg a Magyarországon a 
mindeddig csak hírből ismert hagyományt. A közhasznú szervezetként bejegyzett 
alapítvány emellett számtalan olyan tevékenységet kíván folytatni a kolostor meg-
alapítása után, amelyek meggyőzően közvetítik a buddhizmus szellemiségét, köz-
tük szociális és családsegítő tevékenységet, természet és állatvédelmet, kulturális 
és tudományos tevékenységet. 

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

Az Alapítvány Ácsán Szumédhó mester thai erdei szerzetesi vonalát kíván-
ja megnyerni a kolostor irányítására, működésének megindítására. A Kuratórium 
jelenleg Budapesttől 50–70 kilométeren belül alkalmas, legalább 30–40 hektár 
nagyságú, lehetőleg erdős területet keres, és a megvásárlásához szükséges pénz-
adományok gyűjtését szervezi. Kérjük mindazokat a barátainkat, akiknek esetleg 
vannak ötleteik, hol kereshetnénk ilyen területeket, vagy konkrét információjuk 
eladó területről, hogy keressenek meg tanácsaikkal. Örömmel vesszük mindazok 
támogatását, akik azonosulni tudnak céljainkkal, akár pénzadomány, akár földte-
rület vagy munka felajánlása, tanácsadás vagy egyéb segítség formájában. Szívesen 
fogadjuk mindazokat is, akik vállalnák támogatók felkutatását, megegyezés szerinti 
sikerdíjért, vagy egyszerűen csak nagylelkűségből.

Az Alapítvány ügyeiben felvilágosítással szolgál: Farkas Pál, telefon: 280-
6712 (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola), 3423232, fax: 2806714. 

A Dhammapada Alapítványt az alábbi számlaszámon lehet támogatni: 
11707024-20453400-00000000, adószáma: 18252350-1-43.

Burmai halászcsónak az Inletónál 
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 Rövid hírek

Tüntetések Mianmarban

Szeptember végén több tömeges ellenzéki tüntetés volt Mianmar fővárosában, 
Rangunban a katonai junta ellen. A megmozdulásokban szerzetesek is részt vettek. 
A biztonsági erők erőszakkal verték le a tüntetéseket; a nem hivatalos forrásokból 
származó hírek szerint a kétszázat is elérheti a halottak száma és hatezer embert 
vettek őrizetbe. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa határozottan elítélte a mianmari ha-
tóságok erőszakos fellépését. Edward McMillanScott, az Európai Parlament  alel-
nöke hivatalos kéréssel fordul a portugál elnökséghez, hogy  – amennyiben a kínai 
vezetés nem hat a mianmari vezetőkre a mostani válság megoldásában – az EU 
tagállamai bojkottálják a jövő évi pekingi olimpiát. 

A következőkben részleteket közlünk Rangunban tartózkodó riporterek be-
számolóiból (forrás: http://news.bbc.co.uk, �00�. október 1.).

Hétfő – A városközpontban az élet majdnem teljes egészében visszatért a normá-
lis kerékvágásba – már amennyire normalitásról beszélhetünk ott, ahol minden 
sarkon katonák állnak. A legtöbb üzlet és templom kinyitott, az emberek, ameny-
nyire csak lehet, megpróbálják folytatni mindennapi életüket. A városra azonban 
rányomja bélyegét az, hogy alig látni szerzeteseket.. 

A hétvége óta több ezer szerzetest tartóztattak le, és sokukat a külvárosban 
tartják fogva egy egyetemi épületben – az ablaktalan terem előtt három katonai 
jármű állomásozik. A helyiek tisztában vannak azzal, hogy a katonák szerzeteseket 
vettek őrizetbe, és tartanak attól, hogy rájuk is sor kerül. 

Ha a burmai hadsereg megfélemlítéssel akarta elhallgattatni a tüntetőket, 
akkor ez javarészt sikerült. De a katonai vezetők tisztában vannak azzal, hogy a 
szerzeteseket nem tarthatják a végtelenségig bezárva. A burmaiak aggodalommal 
figyelik a fejleményeket.

Burmai szerzetesek tüntetnek a katonai junta ellen  



��

Vasárnap – A belvárosi Sule pagoda környékére több száz rohamrendőrt vezényel-
tek ki. Megállítják a fiatalokat, és felszólítják őket arra, hogy hátratett kézzel tér-
deljenek le. Az üzleteknek csaknem a fele már nyitva tart, de mindenhol több a 
biztonsági személyzet, mint a vásárló. Minden internet-kávézót bezártak. 

Akikkel beszéltem, azt mondták, hogy ennyi katona jelenlétében semmit 
sem mernek tenni: félnek, mert azt tapasztalták, hogy a katonák készek gyerekekre, 
nőkre és szerzetesekre lőni. Tehetetlennek érzik magukat, de ugyanakkor biztosí-
tottak arról, hogy a tüntetések folytatódnak.

A hírek szerint több ezer szerzetes – akiket a kolostorokban tartott razziák 
során vettek őrizetbe – nem fogad el ételt az őket őrző katonáktól. 

Vasárnap reggel a keresztény templomokban a szertartásokon a nyugalo-
mért és a megbékélésért imádkoztak. Abban a katolikus templomban, ahol én 
jártam, a pap a katonai erőszak áldozataiért mondott imát. A papok kijelentet-
ték: nem biztatják az embereket arra, hogy részt vegyenek a tiltakozásokban, 
de ugyanakkor nem is szólítják fel őket arra, hogy maradjanak távol. Ahogy 
mondták, lelki tanácsokkal látják majd el azokat, akik csatlakozni kívánnak a tün
tetőkhöz.

Kínai szabályozni akarja a tibeti szerzetesek újraszületését

Kína új szabályozást vezetett be, amely értelmében „semmiféle külső szervezet 
vagy személy nem befolyásolhatja vagy irányíthatja az élő Buddhák reinkarnáci-
óját”. A döntés kiköti, hogy minden reinkarnációt el kell fogadtatni, mégpedig 
különböző kormányzati szinteken; a legmagasabb rangú szerzetesek (így a Dalai 
láma) esetében magának a kormánynak kell beleegyeznie a döntésbe. Ez azzal a kö-
vetkezménnyel jár, hogy a Dalai láma száműzetésben élő követői nem választhatják 
ki a Dalai láma újraszületését. Thubten Szamphel, a száműzetésben működő tibeti 
kormány szóvivője szerint a magas rangú szerzeteseket csupán az ehhez szüksé-
ges szellemi meghatalmazással rendelkező szervezet választhatja ki, és ezek között 
nincs ott a kínai kormány. Arra is rámutatott, hogy a Dalai láma már kijelentette: 
amennyiben nem térhet vissza Tibetbe, úgy halála után valamely más országban 
fog újraszületni. 

A jelenlegi helyzet hasonlít ahhoz, amely 1989ben állt elő, amikor meghalt 
a 10. pancsen láma, és megkezdődött az utód keresése. 1995ben a Dalai láma 
kijelentette, hogy a hatéves Gedün Csökji Nyimát választották ki; a kisfiú és szülei 
három nappal ezután eltűntek. Nyima Cering, a Tibeti Autonóm Terület alelnöke 
azt nyilatkozta a BBCnek, hogy a most 18 éves pancsen láma Tibetben van, és 
visszavonult életet él.  A kínai vezetés nem engedélyezi, hogy bárki találkozzon 
Gedün Csökji Nyimával; ehelyett egy másik pancsen lámát ismertek el, aki java-
részt Pekingben él, és évente ellátogat Tibetbe. A kínai kormány célja az, hogy 
ellenőrzése alá vonja a magas rangú tibeti vallási vezetőket, mert tart politikai 
befolyásuktól. 

Történelmi jelentőségű, hogy szeptember közepén Angela Merkel, a német 
kancellár Kína tiltakozása ellenére fogadta a Dalai lámát. (forrás: http://news.bbc.
co.uk)

Összeállította: Tóth Zsuzsanna
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Padma Jógastúdió programjai

1148 Budapest, 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 hírle-
velünkre az interneten, a www.jogastudio.hu oldalon!
Hathajóga – hétfő 9 és 18 óra; kedd 9, 10.30, 18 és 19 óra; szerda 10 és 18 óra; 

csütörtök 9.30, 17 és 19 óra; péntek 7, 9 és 19 óra.
Iyengarjóga – hétfő 18 óra; kedd 7 óra; szerda 20 óra; csütörtök 7 óra; szombat 

15 óra.
Kismamajóga – kedd 9 és 17 óra; szerda 10 óra; csütörtök 10 és 15 óra; péntek 

18.30; szombat 9 óra.
BabaMamajóga – keddpéntek 11 óra; csütörtök 13 óra és a 8 hónapnál idősebb 

babáknak hétfő 10 óra és kedd 15.30; csütörtök 11.30.
Gyermekjóga: Tini jóga: Minden páratlan hétfőn 15.00 és 15.45 között a 13–18 éves 

korosztálynak. Gyermek jóga: Minden páratlan hétfőn. Ovi jóga: 3–6 éves 
korig 15.45 és 16.30 között. Suli jóga: 7–12 éves korig, 16.30 és 17.15 között.

Chen Taiji – Minden csütörtök reggel 8 órától és szombaton 17 órától.
Pilates Testújítás – Hétfő 16.30; szerda 8.30.
Gerinctorna – Csütörtök 18 óra; péntek 16 óra; szombat 14 óra.
Astanga Vinyászajóga – Hétfő 19.30 és péntek 17 óra.

Táborok a Naptanyán, a Padma Jógastúdió elvonuló helyén – www.naptanya.
hu. Az egyéb programokról, tanfolyamokról, táborokról a  www.jogastudio.hu olda-
lon találsz bővebb információt.

Imladris Kulturális Központ

Budapest, V. Váci utca 65., telefon: 2662462
E-mail: info@imladris.hu, honlap: www.imladris.hu

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, me-
ditációs és taicsi kurzusainkon keresztül szeretnénk megtalálni azokat a minden-
napi életben is használható gyakorlatokat, amelyek nem az egymástól való elkülö-
nülésen 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 
sajátosságait, ezen keresztül rámutatva a jelenkori emberi problémákra, a meg-
oldási lehetőségekre, az elérendő célokra, még ha ezt másmás módon is teszik. 
Programjainkról a fenti honlap címen tájékozódhat!
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Keleti könyvek árusítására specializálódott üzletek

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzetboltja ez évben is jelentős árengedmény-
nyel várja tisztelt vásárlóit. Folyamatosan bővülő kínálatunkban megtalálhatóak a 
különböző buddhista hagyományok tanításai, a kínai, japán, koreai, tibeti és indi-
ai kultúra jelentősebb irodalmi, szakrális és kulturális alkotásai, valamint az ezen 
nyelvek oktatásához szükséges oktatási segédanyagok (nyelvkönyvek, szótárak, 
hanganyagok, stb.).

Nyitva tartás: Szeptembertől
  keddtől péntekig: 11.45–12.15 és 13.45–14.00 között
  szombaton: 10.00–14.00
Elérhetőség: Száraz Róbert – 20-383-4297

Keleti Könyvek Boltja (Filosz Bt.) – 1066 Budapest, VI. Oktogon tér 3. III/5.
Telefon: 321-6459, email: 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.

Paradigma Pont Kft. – 1032 Budapest, III. Bécsi út 195., telefon: 250-7792, honlap: 
www.paradigma.hu. Nyitva tartás: hétfőpéntek 9–18 óráig, szombaton 10–13 óráig. 
Ahol az ezotéria teljes áruválasztéka várja – könyvek, ajándéktárgyak és még sok 
minden.

]
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: 2806712, 2806714, 703399905. Hétfőtől péntekig 11–19 óráig.
Email: egyhaz@tkbf.hu vagy kalmarcs@freemail.hu

]
A címlapon a húsz évvel ezelőtt épített és az idén felújított Uszó-i sztúpa látható. 
(fotó: Dobosy Antal)
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Könyvajánló

Farkas Attila Márton: Az edény széttörése – bevezetés az iszonyológiába (Liget 
Műhely Alapítvány 2007, 2500 Ft)

„Képzeljük el a Biblia második teremtéstörténetét, 
s ezen belül is azt a mozzanatot, amikor YHWH test-
színű anyagból megformázza Ádámot, majd belele-
heli saját lelkét, mire az agyagember megelevenedik. 
Mit ábrázol a kép, vagy még inkább: mit sugall? Egy 
fölfoghatatlan, titokzatos, láthatatlan és rettenetes 
lény bábut készít, mint egy varázsló, majd fölélesz-
ti azzal, hogy önnön lényegét: tüzes, forró leheletét 
beleleheli.

A mítosz érzékletesen, közvetlenül az átélés-
re apellálva közvetíti az üzenetet, hogy mi embe-
rek megelevenített agyagszobrok vagyunk, húsunk 
összetapasztott sár, amit ha a lélegzettel azonos lélek 
elhagy, azzá hullik szét, ami azelőtt volt: földdé, porrá. 
Vagyis testünk önmagában élettelen tárgy, ráadásul 
nem is a miénk, minthogy valakinek az alkotása, így a 

képbe a Bibliából oly jól ismert teljes alávetettség is belekódolt.”

Kalu Rinpocse: A tibeti buddhizmus alapjai – A kagyü hagyomány gyakorlat
rendszere (Filosz 2007)

A tibeti buddhizmus alapjai a tibeti hagyomány alap-
gyakorlatait mutatja be világos és érthető módon. 
Miután áttekintést ad a buddhista ösvény különféle 
megközelítéseiről, Kalu rinpocse elmagyarázza a me-
nedékvétel, a leborulások, a Dordzse Szempa tisztító 
meditáció, a mandalagyakorlatok, a gurujóga és a 
guru–tanítvány kapcsolat részleteit. Ezután áttér a vi-
lágiak fogadalmaira, majd a bódhiszattva-fogadalmak-
ra és a tantrikus gyakorlók fogadalmaira. A könyv gyö-
nyörű magyarázattal zárul a tárggyal végzett és tárgy 
nélküli meditációról, valamint a mahámudrámeditá-
ció fő kérdéseiről.

Kalu rinpocse 1905ben született KeletTibet
ben. Tizenöt évesen adta első nyilvános tanítását, és 
nem sokkal azután elvégezte a hagyományos három 

éves, három hónapos elvonulást. Később számos kiemelkedő tanító mellett tanult 
Tibetben, majd elvonult a hegyekbe.

Kalu rinpocse sok évig tanított és elvonulásokat vezetett Tibetben. 1955re 
újraélesztette a sangpa kagyü hagyományvonalat, és a karma kagyü tradíció vezető 
lámája lett. Ekkor a tizenhatodik Gyalva Karmapa Indiába és Bhutánba küldte őt, 
hogy előkészületeket tegyen, mivel a kínaiak által megszállt Tibetből a menekültek 
tömeges kivándorlására lehetett számítani.
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1971ben Kalu rinpocsét Őszentsége a Karmapa tanítókörútra küldte Nyu
gatra. Az ezt követő látogatásain – 1989ben bekövetkezett haláláig – számos dhar
ma- és elvonuló központot alapított a kagyü hagyomány komoly tanulmányozása 
céljából Franciaországban, Svédországban, Kanadában és az Egyesült Államokban.

Jóga – India világa �. – A Himalája mesterei (szer-
kesztő: Veszprémi Krisztina, Ursus 2007, 2200 Ft)

Kiadványunk második számának írásai nagyrészt 
a Himalája hegységhez és az ott élő   mesterekhez 
kapcsolódnak, ezen belül kiemelten foglalkozunk 
a Szvámi Ráma nevével fémjelzett himalájai jóga 
tradícióval. Emellett helyet kap egy beszélgetés 
dr. Vígh Bélával, olvashatunk a jóga magyarorszá-
gi történetéről, az indiai zenéről, Kőrösi Csoma 
Sándorról és Síva istenről, s nem maradnak ki a gya-
korlati kérdésekkel (jógagyakorlatok, jógaoktatók 
listája, táplálkozás) foglalkozó rovatok sem.

További részletek a www.ursuslibris.hu honla-
pon találhatók.

Christopher Hansard: A boldog élet tibeti művészete (Trivium Kiadó 2007, 2490 Ft)

Ki ne ismerné a pánikot és a félelmet, mellyel vagy 
szembenézünk, vagy mélyen elássuk? Ha elnyom-
juk, bármikor felszínre törhet, ha megszabadulunk 
tőle olyan, mint egy lelki földrengés.

A szerző könyvében megkísérli feltérképezni a 
félelem természetét, okait. Leküzdésére az 1700 éves 
bön rítusokon alapuló, mindenki által elsajátítható 
gyakorlatokat ajánlja. Az ősi tibeti spirituális és vallási 
tannak, a bönnek tanítói és gyakorlói azt vallják, hogy 
az irányított gondolkodás elsajátításával átformál-
hatjuk életünket, mind szellemileg, mind érzelmileg 
gazdagodhatunk, harmóniában élhetünk önmagunk-
kal és a világgal. Gondolati energiánk természetének 
megértése a kulcs a félelem leküzdéséhez.

Hansard szerint közülünk bárki képes féle-
lem nélkül élni, mert a békesség mindannyiunkban 

benne rejlik, csak elő kell hívni azt. A békességgel a bennünk dúló káosz lecsende-
sül, megtaláljuk a belső egyensúlyt.

„A félelem célja és rendeltetése, hogy segítsen megmutatni a nyugalomhoz 
vezető ösvényt. Ha akarjuk, a félelem vezetőnk és szövetségesünk lehet a tanulás-
nak azon az útján, melynek végén a békét, nyugodt életet élvezhetjük.”

A szerző megjelent kötetei: A tibeti élet művészete; A pozitív gondolkodás 
tibeti művészete.
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Daniel Goleman: Romboló érzelmek (Trivium Kiadó 2007, 3390 Ft)

Ismerik a mondást: Számolj tízig, mielőtt utat engedsz 
a haragodnak!

A legnagyobb baj, hogy ma már kettőig sem ju-
tunk el… Hogy ez miért alakult így és milyen belső fo-
lyamatok határozzák meg ilyenkor a viselkedésünket, 
illetve, hogy milyen stratégiákat vonultathatunk fel, 
nos erről szól a Romboló érzelmek.

Nyilván nem véletlen, hogy az Elme és Élet el-
nevezésű tudományos tanácskozások kulcsfigurája a 
Dalai Láma, aki világhírű tudósok – illetve olyan ér-
deklődő „civilek”, mint például Richard Gere – karé-
jában ezúttal is izgalmas kirándulásra hívja az olvasót 
agyunk és lelki világunk azon területeire, ahol úgy-
mond a rosszabbik énünk lakozik.

Az indiai Dharamszalában lezajlott konferencia 
voltaképpen az egymásnak feszülő nyugati tudomá-

nyos nézetek és a „szelíd” buddhizmus meditációs gyakorlatának harmonizálásáról 
szól, azt kutatva, miként lehetünk úrrá az ártó érzelmeinken.

A népszerű tudományos ismeretterjesztés egyik toplistás bestsellerírója ér-
dekfeszítő profizmussal szerkesztette egybe a vita anyagát. A kötet elolvasása után 
éppúgy helyére kerülhetnek bennünk az agykutatás, mint a tibeti buddhizmus 
alapfogalmai.

A tudósok arra a következtetésre jutottak: A boldogság, a kiegyensúlyozott-
ság igenis tanítható, ami megegyezik a régi buddhista nézettel is.

Hogy a helyzet nem reménytelen, azt jelzi: Amerikában már könyvpiaci siker 
Daniel Goleman és a Dalai Láma következő „kalandja”, amely a pozitív érzelmek 
világába kalauzolja el az olvasókat.

Őszentsége a Dalai Láma eddig megjelent könyvei:
A Boldogság művészete, A Boldogság művészete a munkában,

A Boldogság esszenciája, Nyitott szívvel

www.triviumkiado.hu

]
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