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Buddha fellegvára

Annak ellenére, hogy a buddhizmus legfőbb „erénye” a vallási türelem, Buddha 
óta követőinek mindig meg kellett küzdenie valamivel vagy valakikkel a vallási 
eszmerendszere, a Tan, a Dharma fennmaradásáért. Már Buddha idejében szabá-
lyozni kellett (Vinaja) a követők közösségének (Szangha) életét és maga a Mester 
is számos esetben vitázott főleg tudósokkal (pandita), erősen bírálva a védikus 
papok tanrendszerét, vagy csillapított le a vitából fakadó konfliktusokat. A „belső” 
küzdelmek, a szangha-szakadás kezdetektől napjainkig tartó jellemzője a budd-
hizmusnak, Buddha eltávozásakor már tizennyolc (théraváda) irányzat létezett. 
A Nagy Fordulat (mahájána) megjelenésével ez a folyamat felgyorsult. Indiában 
nem csak közösségek, hanem buddhista jógik, vándorszerzetesek, tanítók, majd 
később a sziddhák sokasága adta tovább a Tant, sokszor veszélyes, küzdelmes kö-
rülmények között. (A veszélyekre jellemző Árjadéva esete, akit – miközben mes-
tere, Nágárdzsuna tantételeit védte – egy hindu tudós a vita hevében kést ránt-
va leszúrt. Innen eredeztethetjük a buddhista harcművészetet, melyet később 
Kínában, a Saolin vidékén kialakult buddhista iskolák tökéletesítettek.) Indiában 
a buddhizmus egyre jobban terjedt egészen addig, amíg az arab törzsek – vallási 
türelmüket félretéve – megsemmisítették az indiai buddhista kultúrát. A nagy ko-
lostorok (Nálanda, Vikramasíla, stb.) sokszor több tízezres szerzetesi közösségeit 
legyilkolták, kolostorait felégették, tárgyi kultúráját megsemmisítették (de még 
napjainkban is előfordult, hogy vallási indítékból a Buddhát ábrázoló sziklaszob-
rokat tankokkal pusztítottak el). Szerencsére a Tan akkor már elterjedt a környező 
népeknél, majd később – különböző kisközösségi formákban – az egész világon, 
így megmaradása nincs veszélyben. Mindazonáltal napjainkban is, éppen Tibet 
esetében láthatjuk, hogy miként veszítették el országukat, függetlenségüket, val-
lási szabadságukat, hagyták el sokan hazájukat és széledtek szét a világba azért, 
mert csak így tudják továbbvinni és átadni a türelem, a békesség és az önművelés 
tanrendszerét. Vajon felfogja a világ ezt az áldozatot? Hol van a határ a békességre 
törekvés és a Tan védelme között?  

Sajnálatos tény, hogy ezek az esetek jutottak eszembe az egyházi főiskolával 
kapcsolatban. Az Egyházat létrehozó közösségek, melyek a buddhizmus különböző 
vonalait képviselik, kezdettől azon az állásponton vannak, hogy össze kell fogni ah-
hoz, hogy a Dharma az új nyugati társadalmakban is jelen lehessen, valamint meg 
kell találni azt az oktatási és továbbadási formát, amely áthidalja a Kelet és Nyugat 
közötti szakadékot és ellentéteket. Vagyis a buddhizmusnak (szerzetesi és világi 
mestereinek, tanítóinak, követőinek) a megújulás és megváltozás közepette kell 
rendíthetetlenül megtartaniuk a Buddha-Dharmát, a buddhai létszemléletet és vi-
lágképet és annak legfőbb célját, a megvilágosodást. Ezért az Egyház megnyitotta a 
„Tan Kapuját”, főiskoláját, hogy képviselje a buddhizmust a „tudományos világban” 
és a modernitás viszonylatában. Így az iskola kezdettől a buddhisták (akik a buddhai 
világképben élnek és gyakorolnak) és a tudósok (akik, bár nem ebben a világkép-
ben élnek, akár más vallásúak, de a tudomány irányából ismerik a buddhizmust 
vagy a szentiratok valamelyik nyelvét) rendkívül törékeny egyensúlyára épül. Ez az 
egyensúly azonban napjainkra megbomlott azzal, hogy az intézmény volt vezetője 
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hátrányos megkülönböztetésben kívánta részesíteni a buddhizmust tanítókat és 
gyakorlókat, valamint megpróbálta eltávolítani mindazokat, akik a fenntartói szán-
dékot a főiskolán képviselték. Mára világossá vált, hogy ez a kényes egyensúly nem 
tud önmagától, spontán megmaradni, hanem ezt csak nagy tudatossággal és fegyel-
mezett cselekvéssel lehet megtartani. Világossá vált, hogy olyanok kezébe kell adni 
az iskola vezetését, akik az egyensúly fontosságát átlátják, és azt biztosítani tudják. 
Olyanokéba, akik létre tudják hozni azt az új oktatási és átadási formát, amely a 
modern világban és a modern formában is meg tudja mutatni a Tan értékeit. Mert 
olyan főiskola lenne kívánatos, amely a buddhai tanok fellegvárává tud válni a mo-
dern világ minden nyűge, baja és harcai közepette is, a Dharma megmaradása és 
minden lény üdve érdekében.

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!

Egyházi események

Házi-konferencia – Következő házi-konferenciánk 2009. szeptember 27-én lesz. 
A konferencia programjáról szeptember közepén a www.mahayana.hu és a www.tkbf.
hu honlapokon tájékozódhatsz!

Buddhista zarándoklat 2009

12 éve, a Sambhala Tibet Központ szervezésében indult el az első hazai buddhis-
ta zarándoklat, hogy megemlékezzen a Buddha születéséről. Az eltelt idő hossza 
lehetőséget ad arra, hogy kicsit visszatekintsünk a múltra. Azzal a reménnyel in-
dítottuk el ezt az intenzív gyakorlatformát, hogy tíz év múlva – ha ismerté válik a 
különböző buddhista közösségekben – olyan népszerűvé válik, hogy majd százak 
fognak elindulni. Mindez nem így alakult, és a kezdet óta kisebb-nagyobb ingado-
zással, de nagyjából ugyanannyian szánták rá minden évben magukat a szent 108 
kilométer végigjárására. A stagnálásnak nehéz megfejteni az okát, és az, hogy az 

embereknek sokkal kevesebb az ide-
je, talán nem elégséges magyarázat. 
A tibetiek szerint a zarándoklat nem 
véletlenül a legnagyobb érdemszerző 
buddhista tevékenység. Aki részt vett 
már egy zarándoklaton tudja, milyen 
jótékony hatással van a gyakorlóra. Az 
első, amivel szembe kell nézni, a mo-
noton gyaloglás „súlya”, ami sohasem 
az első napon jelentkezik. A másnapi, 
vagy még inkább a harmadnapi elin-
dulás a mai városi ember számára már 
kemény elhatározást igényel. A fárad-

ságérzet lebírása egyre nagyobb erőfeszítést kíván, egyre inkább szükség van a 
buddhizmus iránti elkötelezettség aktiválására. Ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy 
a fáradság lebírása erősíti a buddhizmus gyakorlása iránti törekvést az emberben. 
A zarándoklat nagyon sok mindenre megtanítja a gyakorlót. A három nap alatt min-
dig adódnak problémák, és ilyenkor lehetőséget kapunk a másokra való figyelésre 
és a segítségnyújtásra. Az intenzív egymásra utaltság valóban felébreszti az együtt-
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érzést a törekvőkben. Egy másik tanítás abból adódik, hogy az ember ráébred, hogy 
a hétköznapjaiban milyen sok fölösleges dologgal veszi körül önmagát. Itt ugyanis 
mindenki a hátán viszi a háromnapi szükségleteit, amit otthon akkurátusan bepa-
kolt, betéve a mindennapokban oly nélkülözhetetlennek tűnő tárgyakat. Ezekből 
sok elő se kerül a három nap alatt. A hátizsák súlya azonban egyre nő, s a hosszas 
gyaloglás során egyre inkább ráébredünk, mennyi fölösleges dolgot cipelünk az 
életünk során. Mivel a zarándoklat alatt gyakran nem húzhatók elő a megszokott 
sztereotípiáink, amelyek a hétköznapi életünk során jól beváltak, kénytelenek va-
gyunk magunk megoldani a problé-
máinkat. Ennek során gondolkodni 
kényszerülünk, és ez által közelebb 
kerülünk a valódi önmagunkhoz. A 
fáradság is nagy tanító, hiszen az első 
napi vidám beszélgetések száma nem 
csak azért csökken a harmadik napra, 
mert néhányan némasági fogadalmat 
tesznek, de a többiek is egyre inkább 
meggondolják, hogy feleslegesen ne 
beszéljenek. Mindez, ha figyelünk 
magunkra, ráébreszthet, hogy a hét-
köznapokban mennyi fölösleges szó 
hagyja el a szánkat. Az idei zarándoklatra az évek számának megfelelően 12-en vál-
lalkoztak (ez már eleve jó ómennek tűnt az induláskor), egy kivételével a buddhiz-
mus iránt érdeklődő vagy gyakorló volt. A kakukktojás egy szír fiatalember volt, 

aki semmilyen vallást sem követett, mégis 
végigjött a 108 km-en. Az időjárás jórészt 
kegyes volt hozzánk, leszámítva az első nap 
délutánját, amikor végig esett az eső. Az út 
során a legnehezebb testi kihívás mindenki 
számára a láb volt, a fáradság, a húzódások, 
a víz- és vérhólyagok egyre inkább megne-
hezítették az úton levést, akárcsak az éle-
tünk során tapasztalt szenvedések. Ennek 
következtében négyen a végsőkig kitartva 
ugyan, de az utolsó napi szakaszt busszal 
tették meg, így szombat este gyalogosan 8-
an érkeztünk meg a zalaszántói sztúpához. 
A legnagyobb teljesítmény Szabó Tamásé 
volt, aki 8 éves kora ellenére hősiesen járta 
végig az utat. A célhoz érés után mindenki 
mégis úgy gondolta, hogy megérte elindul-
ni, és sok élménnyel gazdagodva pillant-
hatta meg a sztúpát.

Szathmári Botond

Békesség minden lénynek!
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Buddha Közössége – 4400 Nyíregyháza, Madách Imre út 15/B., telefon: 30-681-
5107, e-mail: ujjandras@freemail.hu. Meditációs helységünk elkészültéig összejö-
veteleinket átmenetileg közösségünk egyik tagjának műtermében tartjuk. Ebben 
a nyugodt környezetben a sok festmény és a belőlük áradó energiák segítik le-
csendesíteni mindannyiunk tudatát, így koncentrációs-kontemplációs gyakorlata-
ink is sikeresebbek lehetnek. Meditációs előkészítő gyakorlatainkat a hatha-jóga 
közép-európai (nyugati embertípus), Mireisz László által kifejlesztett és rendsze-
rezett módszerében végezzük. A különböző gyakorlatok – ászanák – végzésével 
egyensúlyba hozzuk energiarendszerünket, mely alkalmassá tesz a test a legkisebb 
részletekbe menő megfigyelésére. Igen jó instrukciókat merítettünk a Vipasszaná 
Társaság interneten megjelent, a meditációt előkészítő anyagából is, például a 
test, a légzés megfigyelésére. Erőfeszítéseink elsősorban a három tudati funkció, 
a gondolati, az érzeti és az akarati folyamatok meglovagolása irányába mutatnak. 
Ha ez a három tudatfunkció ellenőrzött és egyensúlyban van, akkor a test egészsé-
ges és a tudat „tiszta”, és létrejön a harmónia. Ha békét teremtünk önmagunkban, 
könnyebben tudunk érvényesülni az életben is, átalakítva a vágyat, a gyűlöletet és 
a tompaságot, melyek a világ negatív erői. Mindenkit szeretettel vár a kör szerve-
zője, Ujj András!

Buddhista Jövő Műhely

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

Tejút gyerektáborok és gyerekfoglalkozások

Mire ez az írás megjelenik, már múlt időben beszélhetünk az idei, a 7. Tejút 
Buddhista Gyerektáborról, hiszen július 11-ére tettük idén az egyhetes tábor vé-
gét. Lapzártakor azonban még épp két hét választ el minket a kezdetétől. Ezért egy 
levelezésből idézünk fel részleteket, majd a gyerekeknek a tavalyi táborzáráskor 
elhangzott visszajelzéseiből szemezgetünk. 

„Kedves Zoltán! Csak egy valamit nem értek: ez mitől buddhista?”
„Kedves Andrea! Persze adódik a kérdés, mitől buddhista valami? Biztos 

nem a külsőségektől. Hanem akár attól, hogyan lehet buddhista eszméket, ér-
tékeket, gyakorlatokat megjeleníteni BÁRMIBEN. Hogyan lehet az íjászat, még 
ha nem is zen‑íjászat, figyelemerősítő gyakorlat. Vagy a kézműves foglalkozáson 
hogyan lehet falevelekből mandalát kirakni egy nagy lepedőre, s azután a nem-
ragaszkodás gyakorlásaként a négy sarkánál fogva az egészet feldobni a levegőbe, 
hogy a szél elragadja az egészet. Vagy számháborút úgy rendezni, hogy az uszói 
nagy diófa, mint Világfa halhatatlanságot adó gyümölcseiért vetélkedjen az is-
tenek és az aszúrák, félistenek csapata. S egy nap elsétálni a gyerekekkel fél óra 
alatt a fa árnyékának egyik végétől a másikig, hogy mezítelen talpuk alatt pró-
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báljanak megérezni minden fűszálat. Nem ültetjük le őket valóban narancssár-
ga köntösben kopaszra nyírva meditálni, de talán mégis hozzájárulunk ahhoz, 
hogy kialakuljon egy benső, önmagukra irányuló figyelmük, hogy ne felejtsenek 
el kérdezni, s megmaradjon bennük az élmény, hogy lehet tévé nélkül is haszno-
san eltölteni egy napot, sőt hetet, sőt..”

„A legjobb a számcsata volt.” Magóc (5)
 „Nekem is a számháború tetszett a legjobban, meg a gyógynövénytúra is. 

Minden nagyon jó volt.” Csilla (8)
„Én nagyon élveztem ezt a tábort, de néha-néha nem akartam felkelni, 

hogy jógáztam, mert kicsit korán volt. Legjobban a bátorságpróba tetszett, a 
számháború és a botozás.” Regő (8)

„Nekem minden tetszett a táborban, tuti, hogy jövök jövőre is!” Csongor (9)
„Jók voltak a bátorságpróbák, meg a botozás és a számháború. És nem 

hiányzott a családom.” Tamás (10)
„Nekem a játék, a barátság és a kézműveskedés tetszett legjobban. Nagyon 

sok mindent tanultunk bátorságról, hogyan becsüljük meg a másikat… Csak én 
kimaradtam a bátorságpróbából, nem volt merszem leugrani.” Marci (10)

„Nekem minden tetszett, a kézműveskedés, a bátorságpróba. Jövőre biztos 
eljövök.” Luca (11)

„Jó volt a tábor, én már másodszor jöttem, van összehasonlítási alapom. 
De itt mindig jó, olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Az is nagyon jó, hogy itt 
tiszta a levegő és távol van a tábor a civilizációtól. A bátorságpróbára jó lesz visz-
szagondolni, hogy ezt megcsináltam. 
A kézműves foglalkozások közül az 
agyagozást szerettem. És nagyon él-
veztem azt is, amikor segíthettem 
főzni. Még az is jó buli volt, hogy ne-
künk kellett magunknak mosogatni… 
Nekem pedig lett egy bátyám, Olivér, 
azt hitték sokan, hogy a testvérem.” 
Réka (11)

„Minden nagyon jó volt, szeret-
nék jönni jövőre is. A legjobb a bátor-
ságpróba volt, hogy éjszaka egyedül 
kellett menni az erdőbe.” Titi (11)

„Szerettem a homokkép készítést, a számháborút, meg az a teszt volt jó, 
amikor el kellett mondani a kedvenc állatunkat, színünket és megismertük egy-
mást és magunkat.” Réka (12)

„Jól kijöttem mindenkivel, csak az volt kicsit baj, hogy a túrák nekem nehe-
zek voltak, de hát azt a kilenc sajtos-lekváros kenyeret le kell mozogni… Aludni is 
jó volt, már amikor tudtunk, mert sokszor beszélgettünk és nevetgéltünk sokáig 
éjszaka. A bátorságpróba is nagy élmény volt, igaz, nem úgy dőltem le, mint egy 
spártai, de azért ledőltem.” Blanka (12)

„Nekem a jóga tetszett, meg a kézműves foglalkozások, a sok játék, a kirán-
dulások.” Kata (13)
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„Most voltam először, de talán ez volt a legjobb tábor, amiben eddig életem-
ben voltam. Nagyon tetszett az éjszakai túra, a csendes figyelés, sok érdekes dolog 
volt, élveztem a reggeli jógát, mondjuk kár, hogy így kimaradtam a botozásból.” 
Olivér (13)

„Érdekes volt minden, a foglalkozások jó időben zajlottak, tetszett a kö-
télpálya és a tábortüzet is nagyon élveztük. Az egyetlen gond az volt, hogy hét-

kor volt az ébresztő, lehetne nyolckor 
is, főleg nekünk nagyobbaknak, mert 
mi sokáig fenn voltunk. Jó ízelítő volt 
a buddhista szemléletből, amit itt át-
élhettünk. Nem tett mássá a tábor, de 
elgondolkodtatott.” Gyuri (13)

„Sokkal jobb volt a tábor, mint 
ahogy vártam, nem készültem rá, meg-
lepetésként ért a környezet, nagyon 
hangulatos volt. A foglalkozásokat is 
kedveltem, a jógát, a botozást, ez utób-

bi nagyon megragadott. Kézműves 
foglalkozás helyett inkább íjászkodni 
mentem, segítettem lőni a kicsiknek is. 
Az ebéd a földöm, körbeülve nagyon 
hangulatos volt, a délutáni túrák is. A 
bátorságpróba, a háttal ledőlés a híd-
ról is nagyon jó élmény volt. Tegnap 
a számháború nagyon bejött, az éj-
szakai bátorságtúra jól ki volt talál-
va. Az esti tüzek, a mese is megfogott. 
Nem nagyon emlékeztem a Jonathan 
Livingstone, a sirály történetére, a tavaly előtti táborban már hallottam, s most 
jó volt újra meghallgatni. Az, a figyelemgyakorlatok is jó volt, látni, hogy reagál-
nak mások a helyzetekre. Jó volt, hogy barátokra is találtam itt.” Áron (14)

„Talán még jobb volt a tábor, mint tavaly, sokkal jobb élményem volt, több 
minden történt. Csak azt sajnáltam, hogy reggel a jógában és a botozásban nem 
vehettem egyszerre részt, ezért próbáltam naponta felváltva végezni. A közös já-
tékok is jók voltak és a mezítláb járás, a csendgyakorlat, a túrák, a kézműves 
foglalkozások pedig igazán sokszínűek, sok olyan tárgyat készítettem, amelyek 
emlékeztetni fognak engem erre a táborra… Még annyit mondanék, hogy nagyon 
finom és tápláló ételek voltak.” Áron (14)

Ősztől folytatjuk az egy napos gyerekfoglalkozásokat, az ismerkedést a különböző 
buddhista országok hagyományaival, kultúrájával. Képek a korábbi és az idei tábor-
ról, valamint részletek a programjainkról a www.tejutiskola.hu oldalon olvashatók.

Érdeklődés: Csörgő Zoltán – telefon: 30-991-2766, e-mail: csorgo.zoltan@tkbf.hu

A dhamma fénye áradjon szét a világban!
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A Tan Kapuja Zen Közösség

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

Zen tábor Uszón

Zen tábort szervezünk Vondó szunyim (Stifter Imre) zen szerzetes vezetésé-
vel 2009. augusztus 3-tól 10-ig. A helyszín ebben az évben is Uszó, a Tan Kapuja 
Buddhista Egyház hangulatos elvonulós háza a Bükkben (áram nincs, forrás a kö-
zelben). Szívesen látunk bárkit, külsőst is, avagy előrehaladottabb zen gyakorlót, és 
lehet hét közben is csatlakozni. Az első pár napra mindenki hozzon magával élel-
met, a későbbiekben közösen oldjuk meg a beszerzést, illetve az étel elkészítését, 
és mindezt úgy, hogy a lehető legkevesebbszer kelljen elhagyni a tábort. 

Aki sejti, vagy már tudja, hogy jön, kérjük, jelezze résztvételi szándékát 
Szappan Istvánnak a sziapisti@gmail.com e-mail címre. Aki autóval jön, és hajlandó 
vinni még magával valamit vagy valakit, azt kérjük, külön jelezze. Ne feledjétek el 
megírni, hogy végig, vagy csak részben szeretnétek csatlakozni a táborhoz.

A táborban a buddhista szellemiség gyakorlati oldalát fogjuk kidomborítani, 
és ennek megfelelő hozzáállást kérünk a résztvevőktől, tehát csendes, szemlélő-
dős visszavonulás lesz. Az elvonuláson, amennyire lehetséges, az önszórakoztató 
kütyüket mellőzzük! Az étkezés vegetariánius lesz, ha hoztok élelmet, ezt tartsátok 
szem előtt. A tábor idejére letesszük az öt fogadalmat. Kérdésekkel kereshetitek 
még Vondó szunyimot is a wondozenfi@gmail.hu email-en.

A tábor napirendje

05.00 ébresztő, felkelés, reggeli torna, meditációra való felkészülés
06.00 meditáció – 45 perc
07.00 reggeli közösen, az elkészítés egyénileg
08.00 munka – 1,5 óra
10.00 „Tisztelet a három kincs”-nek elmondása, majd 2×30 perces meditáció, köz-

ben 10 perces sétáló meditáció, a meditáció alatt személyes tanítás (egyéni 
beszélgetés, kóan- és helyzetgyakorlat Vondó szunyimmal egy különálló he-
lyiségben), majd 10 perc szünet után ételfelajánlás

12.00 Közös ebéd, előtte rövid ima, a szertartásos étkezés 30 perc, ebéd után mo-
sogatás

13.30 2×30 perces meditáció interjúval 
14.30 séta – egy óra
15.30 munka – egy óra 
17.00 vacsora – 30 perc, az ebédről maradtak elfogyasztása
18.30 tanítás – egy óra 
20.00 meditáció – 45 perc, utána a „Bódhiszattva fogadalom” elmondása
22.00 takarodó
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Tojás

Sárkányfióka
Kel ki tojásból; öröm
Szárnyalni látni.

Füst

Füstszag. Ég a tűz.
Lángba borul rossz énem
Tiszta a lelkem.

Bizalom

Hitetlenkedsz. Kár.
A bizalom csírája
Elhamvadozik.

Hajnal

Hajnalonként az
Öröklét álomba sírja
Önmagát. Nem él.

Füstölő

Virágillatot
Húz ide a szél, a vén
Füstölőt gyújtott.

A kávé

Anyám kávét kér.
Türelmetlenkedik, légy-
Csapóval járkál.

Éltető ital

Az öröklét 
Itala az utódok
Vére. Ne idd meg!

Haiku csokor

Huber-Nagy Luca versei (1� éves)
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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.

Az Alapítvány székhelye: 2145 Kerepes, Vécsey Károly utca 29.
Számlaszáma: 62900184-16809619
Információ: Gergely István – 20-474-2024
E-mail: vipassanahu@gmail.com 
Honlap: www.vipassana.hu

Előadást tartunk és buddhista vipasszaná gyakorlatot vezetünk 2009-ben szeptem-
bertől szerdánként 19–20.30 óráig az Imladris Kulturális Központban. A progra-
mot a Buddhista Vipasszaná Társaság tagjai felváltva tartják: Dobos Andrea Beáta, 
Gergely István, Juhász Etelka, Németh Ildikó. 
Helyszín: Imladris Kulturális Központ (Budapest, V. Váci utca 65., telefon: 266-
2462) Minden kezdő és haladó gyakorlót szeretettel várunk! 

2009. szeptemberében ismét előadásokat és meditációs hétvégét tart Sayadaw U 
Dhammasami.
Időpont egyeztetés alatt!

Mi is a szatipatthána vipasszaná meditáció értelme és célja? 

A személyes én buddhista szempontból nem más, mint az aktuális testi és tudati 
folyamatok gyorsan váltakozó konstellációja. Olyan képződmény, mint a lenyűgöző 
szivárvány, amely önmagában és állandóságában nem létezik, csakis a víz-levegő-
fény aktuális egymásra hatásaként. A testi és tudati folyamatok hihetetlen gyor-
sasággal megjelenő és elillanó működések, amelyek a testi szerveken keresztül 
jönnek létre külső és belső formák keltette inger hatására, majd válnak érzetté és 
kerülnek azonnal egy minősítő helyzetbe. Ennek révén alakulnak az érzetek kelle-
mes, kellemetlen vagy semleges érzésekké, amitől már csak egy lépés a gondolati 
koncepció kialakulása révén megjelenő elutasítás vagy éppen szerzési vágy. 

A világon ismert sokféle meditációs módszer közül Mianmarban a szati-
patthána vipasszaná meditációt gyakorolják eredeti formájában a történelmi 
Buddha tanításai szerint. 
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A szatipatthána szó jelentése: a megfigyelt tárgy közeli, stabil, rendíthetet-
len tudatában lenni. 

A vipasszaná szó jelentése: keresztülnézni, áthatolni a különböző tudati és 
fizikai változásokon. Így a tudat egy meghatározott tárgyra irányul és a csapongó 
gondolatokat nem engedi felbukkanni. A meditáció révén az intellektuális képes-
ségek kitágulnak és a tudás ereje oly módon növekszik, hogy megjelenik a dolgok 
valódi természete. A koncentráció ilyen módon való fejlesztése természetesen a 
tanulási képességeket is megsokszorozza, és az átélt élmények nagyobb fokú tuda-
tosítása válik lehetővé.

Az előadásokat és meditációs gyakorlatot egyaránt ajánljuk kezdő és gyakor-
ló meditálók számára.

Jelentkezés és információ: Dobos Andrea Beáta: 20-358-0297, e-mail: 
dobosandrea7@gmail.com

A zalaszántói sztúpa  
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Magyarországi Nyingmapa Közösség

Információ: Jakab Katalin: 70-382-4509
E-mail: jakabk@tkbf.hu
Honlap: www.nyingmapa.hu

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

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

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

Tenzin Wangyal Rinpoche: The Wonders of 
the Natural Mind (A természetes tudat csodái 
– Snow Lion Publications, 2000)
   
   „Gyakorlatunkban fontos, hogy megmarad-
junk a jelenlét állapotában és meghaladjuk a 
finom kettős szemléletet, mely a kontemp-
láció és a mindennapi élet között alakul ki a 
thun és a je thob, azaz a formális gyakorlat és a 
„gyakorlatközi” időszakok között. Integrálnunk 
kell a jelenlétet, kontemplációt a mindennapi 
élettel. Ehhez nagyon fontos, hogy világosan 
ismerjük a kontempláció állapotát, valamint 
azt, hogyan maradjunk meg ebben.
   Az integráció nagyon fontos a dzogcsenben. 
Ha összehasonlítjuk a gyakorlással töltött időt 

és azt, ami gyakorlás nélkül múlik el, könnyű megérteni, ha gyakorlatunkat csak a 
formális ülésekre korlátozzuk és nem integráljuk a mindennapi élet tevékenysége-
ivel, nagyon sok formális ülés szükséges a megvalósítás eléréséhez.
   Ha integrálni tudjuk a kontemplációt a mindennapi élettel, egész életünk gya-
korlattá válik, és megvalósítást érhetünk el egyetlen élet alatt. Az integráció azt 
jelenti, hogy koordináljuk a jelenlétet az energia mozgásával, azaz alkalmazzuk a 
kontempláció tiszta bölcsességét az érzékszerveink, a testünk, a hangunk, a tuda-
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tunk, a cselekvésünk működése során életünk minden pillanatában azzal, hogy je-
len maradunk a primordiális állapotban, és tudatossággal hatjuk át a test, a hang és 
a tudat minden tevékenységét.”

Könyvajánló

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy megjelent 
Tenzin Wangyal rinpocse Az álom és alvás tibeti jógája 
(Bioenergetik Kft. 2008, 2800 Ft) című könyve, mely a 
Buddhista Főiskola Jegyzetboltjában (is) kapható.

„Ha nem tudjuk az álomba átvinni a gyakorlatunkat, 
ha minden éjjel elveszítjük önmagunkat, akkor mennyi 
esélyünk lesz, hogy éberek maradjunk, ha jön a halál? Nézd 
meg álombéli tapasztalatodat, hogy tudd, milyen utad lesz a 
halál folyamán, hogy lásd, igazán ébren vagy-e?”- írja Tenzin 
Wangyal rinpocse, Tibet bön hagyományának lámája.

Az álom és alvás tibeti jógája részletes útmutatást 
ad az álomjóga gyakorlására, beleértve a nappal végzendő 

alapgyakorlatokat is. Az álomjógát az alvás jógája követi, melyet a tiszta fény jógá-
jának is nevezünk Ez haladó gyakorlat, hasonló a legtitkosabb tibeti gyakorlatok-
hoz. A cél, hogy éberek maradjunk mély alvás közben, mikor a durva fogalmi és 
az érzékszervi tudatosságok működése szünetel. A gyakorlatok eredményeképpen 
nagyobb boldogságot tapasztalunk mind ébrenléti, mind álombeli állapotunkban. 
Az álom és alvás tibeti jógája hatékony módszerekkel szolgál ahhoz, hogy a megsza-
badulás ösvényén haladni tudjunk.
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Mokusho Zen Ház

Taisenji Templom

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

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

Megközelíthető az Örs vezér teréről a 144-es busszal, vagy 244-es busszal a Batthyány 
utcai megállóig, és a Bosnyák térről a 277-es busszal a Rákosi útig.

Bevezetés és mindennapi gyakorlás a budapesti Taisenji Templomban:
hétfőtől péntekig: 6.00 – 8.00 és 18.30 – 20.00
szombaton: 6.00 – 8.00 és 18.00 – 19.00

A zazen mindig pontosan kezdődik, ezért első alkalommal lehetőleg félórával a 
kezdés előtt gyere, sötét színű, kényelmes ruhában!

Hoboji Templom, Pilisszentlászló

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

Myoken mester

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

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

Sesshin

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

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

Nyári tábor – Időpont: július 17 – augusztus 23.

Sákjamuni Buddha ideje óta gyakorolják szerzetesek és világiak a hagyományos 
nyári tábort, az ang-ot, ami azt jelenti: megmaradni a nyugalomban. Az idei nyári 
tábor három periódusból, és az egészet megelőző előkészítő időszakból áll. Az idő-
pontok a következőek: 

Előkészítő
 július 17. péntek – július 23. csütörtök 
1. periódus
 július 24. péntek (érkezés 17.00-ig) – augusztus 2. vasárnap (ebédig) 

Az első periódus nyitott, alapvetően két hétvégi sesshinnel. 
Pihenőnap 

 (hossan): augusztus 3. hétfő 
2. periódus
 augusztus 4. kedd (érkezés 17.00-ig) – augusztus 12. szerda (ebédig) 

A második periódus szerzetesek számára kötelező, de persze nem csak szer-
zetesek vehetnek részt rajta. A periódus zárt, azaz a résztvevőknek az elejé-
től a végéig maradni kell, hogy ne zavarják meg a sesshin atmoszféráját. 

Pihenőnap
 (hossan): augusztus 13. csütörtök 
3. periódus
 augusztus 14. péntek (érkezés 17.00-ig) – augusztus 23. vasárnap (ebédig) 

A harmadik periódus nyitott, de mivel a periódus végén lesz az avatási szer-
tartás, az avatandó gyakorlóknak a teljes perióduson részt kell venniük.
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Átama
A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre buddhista szahadzsija rend

Kálapa, a szép bolond

Becsapják magukat az emberek, 
Engem meg bolondnak neveznek ezek a balgák. 
Nemtudás-betegségre hoz gyors gyógyulást 
A mesteri tan ambrózia‑nektárja.

Kálapa, a szépség, egy ideje erősen megunta a rádzsapuri emberek kitüntetett fi-
gyelmét. Nem bírta tovább elviselni, hogy lépten-nyomon a képébe bámulnak, csa-
patokban járnak a nyomában. Elege lett a piruló lánykákból, a vihorászó csitrikből, 
a pusmogásból, pisszegésből, integetésekből és álmélkodásból. A várt nyugalmat a 
hullaégető helyen találta meg. Ide aztán senki sem jött utána, a sakálokat meg nem 
ő érdekelte.

Egyetlen társa Nárópa mester volt, ő ekkoriban éppen ezt a helyet választotta 
elmélkedésének végzéséhez. Sokat beszélgettek, végül jó barátokká váltak és köl-
csönösen tisztelték egymást. Nárópa egy napon felajánlotta társának, hogy meg-
tanítja a megszabadulás-tanaira. Ekképpen nyerte el Kálapa a Fenntartó Istenség 
titkos szövétnekét, és az áldást az elmélkedés két fokozatának végzéséhez.

Miután beteljesítette gyakorlatát, életvezetése teljesen megváltozott. 
Viselkedése a mindenfajta megkötöttséget levetkőzött gesztusok áradásává lett, ér-
zéseit és érdeklődését minden görcs és leplezés nélkül kimutatta.

„No, tessék, még egy szent bolond!” – mondogatták az emberek, ám ő ekkép-
pen énekelt:

A hit abban, hogy az ember elkülönült sziget,
Adja a különbözőség érzetét,
S e hasadékkal születik lappangó rettenet.
Ám a bölcsnek, ki szabadulni akar,
Az istenek kísérőjévé lesznek gondolatai,
S az alap betűben, az „A”‑ban önmaguktól eloszlanak.
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Egekben elpárolgó felhővé lesz a gondolat,
Adván az égnek folttalan nézetét.
Születés, élet, fájdalom, halál – e bolond felett nincs hatalmuk már.
Örömmé lett magatartásának erőteli áradása,
Örömmé lett beteljesedett tisztasága,
Örömmé lett szemlélődése a semmit el nem rejtő érzékterületek felett,
Örömmé lett, nem múló örömmé a cél, mely eléretett.

Ezzel hét pálma magasságába emelkedett, kimutatva az elemek feletti uralmát. 
Kálapa* mesterként vált ismertté, s végül a Dákiní Mennyországába lépett.

* Tantrikus Istenség, Vadzsradhara Ádibuddha megjelenési formája, a „Titkok Mestere”.

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

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

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

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

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

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

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

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



1�

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

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

Könyvtár – Olvasóterem

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Könyvtárának – Olvasótermének nyitva tartása: 
nyáron szerdánként 10–17.00 között. Szeptembertől a szokásos nyitva tartás. (tele-
fon: 280-6712/16-os mellék, 347-0689).

Tanulmányi ügyek

Tanulmányi ügyekben a Titkárság keresendő a fenti telefonszámokon.

Keréknyomok – a Főiskola folyóirata

Megjelent a Keréknyomok orientalisztikai és buddhológiai folyóirat 2009-es nyá-
ri száma (Keréknyomok 5). Megvásárolható a Jegyzetboltban, valamint az Írók 
Boltjában és a Filosz Könybesboltban. Részletes ismertető: http://www.tkbf.hu/kerek-
nyomok/otodik.

Tanulmányok

Williams S. Waldron: Buddhista modernitás és a tudo-
mányok (Körtvélyesi Tibor fordítása); Zsolnai László: 
Buddhista közgazdaságtan; Ruzsa Ferenc: Ismerte-e a 
Mester a védákat? Kósa Gábor: Láthatatlan kezek hófe-
hér ruhában − A manicheus ruházat vallási hátteréről; 
Nagy Márton: Kínai források Csampáról a Tang-dinasz-
tia időszakában; Kelényi Béla: A tibeti rituális maszkok; 
Sárközi Ildikó: A sibék vallási hagyománya – Isanju 
Mama alakja Nara Elsi sámán tudományának tükré-
ben; Bethlenfalvy Géza: Csoma bódhiszattva? 

Interjú

Galambos Péterrel Szegedi Mónika készített interjút: Megvilágosodás – „hiba a 
rendszerben” 

Recenzió, Bibliográfia

Laszlo Zsolnai and Knut Johannessen Ims (ed.): Business within Limits – Deep 
Ecology and Buddhist Economics (Kovács Gábor); David R. Loy: A Buddhist 
History of the West: Studies in Lack (Técsi Éva Judit); A buddhizmus magyaror-
szági bibliográfiája 1. rész (Fődi Attila)
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A Főiskola tervezett esti tanfolyamai a 2009/2010. tanév I. félévében:

hétfő 16.00 – 17.45: Jantra-jóga (Szertartásterem – Sarokdharma)
 16.00 – 17.30: Iaidó (Száraz Róbert, KN2)
 18.00 – 20.00: Nindzsucu (Bodogán Éva, KN1)
 18.00 – 20.00: Integrál tai-csi (Varga István, Sarokdharma)
 18.00 – 19.30: Dzsu-dzsicu (Suskó Zoltán, KN2)
 18.00 – 19.00: Meditációs gyakorlatok (Aula)
 19.00 – 21.00: Vadzsratánc (Aula)

kedd 17.00 – 18.00: Csö-meditáció (Sarokdharma)
 17.30 – 19.30: Chen Taijiquan – haladó (Juhász Imre, Aula)
 19.30 – 21.00: Chen Taijiquan – kezdő (Juhász Imre, Aula)
 16.00 – 17.30: Dél-indiai templomi tánc (Iván Tünde, Nagyterem)
 18.00 – 20.00: Nindzsucu (Bodogán Éva, KN1)
 18.00 – 21.00: Aikidó (Csámpár János, KN2)
 18.00 – 20.00: Astanga-jóga (Irtl Melinda, Sarokdharma)

szerda 18.00 – 19.00: Dzogcsen meditáció (Zártkörű! 5-ös terem)
 18.00 – 20.00: Nindzsucu (Bodogán Éva, KN2)
 18.00 – 20.00: Integrál tai-csi (Varga István, Sarokdharma)
 18.00 – 21.00: Zen meditáció (Hegedűs Róbert, Aula)
 18.00 – 20.00: Shaolin kung-fu ( Tóbiás Tivadar, KN1)
 18.00 – 21.00: Aikidó (Csámpár János, KN2)

csütörtök 14.00 – 16.00: Jantra-jóga (Sarokdharma)
 14.00 – 16.00: Erádi kardvívás (Németh Beatrix, KN1)
 14.15 – 15.45: Ngöndro (Száraz Róbert, 5-ös terem)
 16.00 – 17.30: Iaidó (Száraz Róbert, KN1)
 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)
 17.45 – 20.00: Japán és zen kertészet kör (Czéher György –  

 Nagyterem)
 18.00 – 20.00: Nindzsucu (Bodogán Éva, KN2)
 18.00 – 19.30: Lodzsong meditáció (5-ös terem)
 19.30 – 21.00: Ngöndro meditáció (Száraz Róbert, 5-ös terem)

péntek 16.00 – 18.00: Erádi kardvívás (Németh Beatrix, KN1)
 16.00 – 18.00: Vadzsratánc (Aula)
 18.00 – 19.30: Dzsu-dzsicu (Suskó Zoltán, Nagyterem)
 18.00 – 20.00: Nindzsucu (Bodogán Éva, KN1)
 19.00 – 21.00: Jantra-jóga (Sarokdharma)

szombat 10.00 – 15.00: Reiki (Fodor György, 9-es terem –  
 havonta egyszer)
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Kelet-Nyugat Kutatóintézet
Nemzetközi Vészákh-ünnepség 

Idén május 4–6. között ismét Bangkok adott otthont az ENSZ égisze alatt immár 
hatodik alkalommal megrendezett nemzetközi Vészákh-ünnepségnek, amelyen 
ezúttal nyolcvan ország ötezer buddhistája vett részt a világ minden részéről, szer-
zetesek és világiak egyaránt. A rendezvény célja a buddhizmus „háromszorosan 
szent” ünnepének (Sákjamuni Buddha születésének, megvilágosodásának és 
parinirvánába távozásának) méltó megünneplése, a világ buddhista szervezetei kö-
zötti eszmecsere és együttműködés előmozdítása, valamint a jelenlegi világválság-
ra adható buddhista megoldások kidolgozása volt. A magyarországi buddhistákat 
dr. Agócs Tamás, a Kelet-Nyugat Kutatóintézet vezetője, Farkas Pál, a Tan Kapuja 
Buddhista Egyház Oktatási Bizottságának elnöke, valamint Szabados Levente, 
a TKBF MA programjának hallgatója képviselte. 

A találkozó első napja Buddhamonthonban, a Bangkokhoz közeli buddhista 
rendezvényközpontban zajlott, amelyet az esemény szervezői „a buddhizmus világ-
központjának” kiáltottak ki. Az itt lebonyolított szertartás keretében a vendéglátók 
nevében először Őszentsége, Somdet Phra Buddhacharya, a Legfőbb Thai Pátriárka 
képviselője, valamint a Tiszteletreméltó Prof. Dr. Phra Dhammakosajarn, a Mahach
ulalongkornrajavidyalaya Egyetem rektora, a nemzetközi szervezőbizottság elnöke 
köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően került sor Sirivannavari Nariratana thai 
hercegnő részvételével az ünnepélyes megnyitóra, majd különböző vallási és po-
litikai vezetők üdvözlő beszédei hangzottak el. A nap további részében mintegy 
negyven különböző ország képviselői mondhatták el üzeneteiket; a magyarországi 
buddhisták képviseletében Farkas Pál tartott kiselőadást.
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A második napon a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemen rendezték 
meg a hagyományos nemzetközi buddhista konferenciát, amelyet ezúttal a világvál-
ság buddhista szempontú megközelítésének szenteltek. Az egész napos előadás-so-
rozat három szekcióban zajlott. „A gazdasági válság buddhista szempontú megkö-
zelítése” elnevezésű szekcióban arra a kérdésre keresték a választ, hogy a buddhista 
létszemléletből milyen megoldási lehetőségek kínálkozhatnak a jelenlegi gazdasági 
és pénzügyi világválságra. Az elhangzott előadások – közöttük Szabados Levente 
„Buddhizmus és a tudat ökonómiája” című előadása – a buddhista gazdaságtan külön-
féle hatékony alkalmazási lehetőségeit vázolták fel a mai világban. A második, „A po-
litika buddhista szempontú megközelítése” elnevezésű szekció résztvevői azt kutat-
ták, hogy a buddhista etikai elvek alapján milyen hasznos megoldások dolgozhatók ki 
a békés együttélés megvalósítására országok kormányai, különféle szervezetek, vagy 
akár egyének számára. Az előadások két fő témakör: a béketeremtés és a konflik-
tusmegoldás buddhista módszerei köré csoportosultak. A harmadik, „A környezeti 
válság buddhista szempontú megközelítése” nevű szekcióban azt vizsgálták, hogy 
buddhista szempontból milyen okokra vezethetők vissza és hogyan szüntethetők 
meg az olyan ökológiai problémák, mint a globális felmelegedés, az erdőirtás, a túl-
népesedés, vagy a táplálékforrások kimerülése.* 

A konferenciával párhuzamosan tartotta találkozóját a Buddhista Egyetemek 
Nemzetközi Szövetsége (IABU) is, mely három munkacsoportban tárgyalta a 
Szövetség aktuális kérdéseit. Az „Elektronikus munkacsoportban” az IABU egyik leg-
fontosabb programjának, az elektronikusan elérhető buddhista szövegek, különösen 
a különféle kanonikus gyűjtemények összehangolásának és közös katalógusuk ki-
dolgozásának részleteit beszélték meg. A „Közös buddhista szövegek” munkacsoport 
résztvevői egy olyan buddhista szöveggyűjtemény szerkesztését kezdték el, amely a 
különböző iskolák legfontosabb szövegeiből ad válogatást. A harmadik IABU mun-
kacsoportban a Szövetség szervezeti együttműködésének kérdéseit vitatták meg 
a különböző buddhista egyetemek képviselői. Ez a munkacsoport, melynek egyik 
szervezője és moderátora dr. Agócs Tamás volt, elvi döntéseket fogalmazott meg az 
akadémiai kapcsolatok rendszerének kialakításával, a tanár- és diákcsereprogramok 
megszervezésével, valamint az együttműködés pénzügyi feltételeinek megteremté-
sével kapcsolatban. 

A rendezvény zárónapjának programjait a bangkoki ENSZ Konferencia-
központban szervezték. Először szertartások zajlottak különböző buddhista hagyomá-
nyok képviselőinek vezetésével, majd Őeminenciája Abhisit Vejjajiva, a Thai Királyság 
miniszterelnöke tartott beszédet. Az ünnepség résztvevői ezt követően meghallgat-
ták a három konferenciaszekció és a három IABU munkacsoport beszámolóit, majd a 
rendezvény főszervezői felolvasták az ünnepség eseményeit és eredményeit összeg-
ző „Bangkoki Deklarációt”. Az Őszentsége, Somdet Phra Buddhacharya által vezetett 
zárószertartást követően a Buddhamonthonban lévő hatalmas sétáló Buddha-szobor 
körüli gyertyás felvonulással végződött a háromnapos rendezvénysorozat.

Agócs Tamás

*  A konferencia programját három kötetben adták ki: Buddhist Approach to Economic Crisis, Buddhist 
Approach to Political Conflict and Peace Development, Buddhist Approach to Enviromental Crisis, 
UNDV Conference Volumes, The International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak 
Celebrations 4–6 May 2552/2009 Thailand. (Megtalálhatók a TKBF könyvtárában.)
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Kis Tigris Gimnázium és 
Szakiskola
Központ: 7826 Alsószentmárton, Petőfi u. 4/a.

Oktatási helyszínek: Komló, Kenderföldi Általános Iskola, Pécs, Apáczai Nevelési 
Központ Gimnáziuma, Berkesd (7664 Berkesd, Alkotmány u. 42.).

Telefon: 72-705-114, 20-355-8607
E-mail: educator@freemail.hu, honlap: www.kistigrisgimi.extra.hu
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A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány

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

„Az alapítvány céljául tűzi ki: a buddhizmus eszméjének, tanai-
nak magyarországi meghonosítását, a magyarországi buddhista 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 
megszervezését; a tudományos tevékenység: tanulmányok és kutatások támoga-
tását; a kulturális tevékenység: kiadványok megjelentetését és információs bázis 
kialakítását, mely tevékenységeket az Alapítvány, mint közhasznú tevékenységet 
végez.

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

Az Alapítvány támogatását pályázati úton lehet elnyerni, a pályázati kiírások 
nyilvánosak. Emellett az Alapító Okiratban megjelölt intézményeket az Alapítvány 
kuratóriumi döntés alapján is támogathatja. Mivel az Alapítvány közhasznú szer-
vezetként működik, jogosult az adózók 1% jövedelemadó részének felhasználásá-
ra, amennyiben az adózó a fennálló jogszabályoknak megfelelő formában kedvez-
ményezettként jelöli meg.

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

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

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

Zarándoklat 2009.
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Megvilágosodás – „hiba a rendszerben”
Galambos Péterrel Szegedi Mónika készített interjút

(Az interjú a KERÉKNYOMOK 5. (2009/NYÁR) számában jelent meg. Az átvett 
változatból kihagytuk a lábjegyzeteket, valamint az irodalom-jegyzéket. Köszönjük 
a Keréknyomok főszerkesztőjének, valamint Galambos Péternek és Szegedi 
Mónikának, hogy hozzájárultak a riport egyházi tájékoztatónkban való megjelené-
séhez. A szerk.)

Galambos Péter egy évtizedet töltött Kínában, ebből nyolc évet Kelet-Tibetben, 
többek között barlangi meditációval. Eredetileg biotechnológiát tanulni utazott 
Pekingbe, de hamar váltott: kínai orvoslást kezdett tanulni. Dél-Kínában az or-
vosi tanulmányok mellett taoista és csan-buddhista mesterek irányítása mellett 
ezen irányzatok élő gyakorlatával is megismerkedett. Tibeti nyelvi tanulmányok 
után Kelet-Tibetbe utazott, ahol a helyi buddhista és bön iskolák, valamint a tibeti 
gyógyászat szövegeit és gyakorlatát tanulmányozta. Elszántsága és a körülmények, 
amelyek között élt, sokban emlékeztetnek Kőrösi Csoma Sándor zord viszonyok 
közepette végzett tevékenységére. Hazatérése és beszámolói nagyszerű lehető-
séget kínálnak arra, hogy a tibeti buddhizmusnak a Kínában élő tibetiek között 
napjainkban gyakorolt formájáról hiteles képet kapjunk. A beszélgetésben az ezzel 
kapcsolatos kérdéseket próbáltuk körüljárni, érintve a tudat és a megvilágosodás 
természetét, a mester és a hagyomány szerepét is.

]
– Mikor és hogyan kerültél Kínába?

– 1990-ben, tizenkilenc évesen mentem Kínába ösztöndíjjal, biotechnológia 
szakra, de még a nyelvi egyetemen (az alapozó nyelvi képzés idején) kértem át 
magam kínai orvoslásra.

– Mit és hol tanultál? Hogyan kerültél kapcsolatba a tibeti buddhizmussal? 
Kik voltak fő mestereid?

– Pekingben egy amdói, kelet-tibeti barátomtól kezdtem tibetit tanulni, Dél-
Kínában, Jünnan tartomány Kunming városában orvoslást, csikungot, taoista gya-
korlatokat meg buddhizmust tanultam. Itt három fő mesterem volt. A gyógyászattal 
egy olyan kínai buddhista mester mellett ismerkedtem meg, aki mandzsu család-
ból származott, ősei udvari orvosok voltak, vagyis családi hagyományként művelte 
ezt a tudományt, emellett csikung mesterként is tisztelték, és korábban öt évet a 
Lhásza közelében működő híres kolostoregyetemen, a Drepungban is tanult. ’93 
tavaszán mentem be először Tibetbe, másfél évig voltam ott, majd Nepálban és 
Indiában töltöttem másfél évet. Ezt követően ismét Jünnan, majd 2004 decembe-
réig, azaz nyolc évig megint Tibetben tartózkodtam; azután Peking 2007 októbe-
réig. Tibeti területen a legtöbb időt Golokban meg Nangcsenben töltöttem, és hét 
hónapot Nyarongban. Főleg Nyingmapa meg Drukpa Kagyü mesterekkel tanul-
tam. Itt két fő mesterem volt: Drukpa Kagyü mesterem Trulsik Adeu Rinpocse, 
Dzogcsen mesterem pedig Khencsen Munszel Rinpocse.
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Gyógyászat

– Tehát orvosi tanulmányokkal kezdted… Hogyan lehet a tradicionális gyógyítást 
egyáltalán megtanulni? Hogyan ragadható meg a kínai, illetve a tibeti orvoslás 
lényege?

– A tibeti gyógyászat kevéssé elméleti jellegű, sokkal inkább tapasztalati, így 
aztán csak a gyakorlatban lehet igazán megtanulni, ám nagyon hatékony. Gyökereit 
tekintve vegyes módszer ez: alapvetően indiai és kínai elemekből gyúrták össze, de 
az ujguroktól is vettek át gyógymódokat. Elméletében az ájurvédikus hagyomány 
dominál („3 nedv” elmélet, stb.), diagnosztikájában pedig a kínai orvoslásban is 
jellemző pulzusdiagnosztika és a vizelet empirikus vizsgálata. A pulzusdiagnosz-
tika itt persze nem egyszerű pulzusszámlálást jelent, hanem összetett, sok éves 
tapasztalattal elsajátítható rendszert, amely a test különböző pontjain figyeli a pul-
zus sűrűségét, ritmusát, erejét, illetve ezek változását. A mesteremnek én afféle 
íródeákja voltam, így tanúja lehettem, hogyan gyógyít. Ő annyira érzékeny volt, 
hogy amikor a páciens ujjain vizsgálta a pulzust, a beteg szervnek vagy testrész-
nek megfeleltethető ujj az ő testének meghatározott részein libabőrösséget oko-
zott – így pontosan meg tudta állapítani, hogy a beteg problémája hol lokalizálható. 
A tibeti orvoslás nagyon sok ásványi eredetű gyógyszert használ, és indiai eredetét 
mutatja, hogy a leírásokban sok olyan trópusi növényt, fűszernövényt, például fa-
héjat javasolnak, amelyek Tibetben nem teremnek meg. Ezeket Indiából hozzák, 
ezért igen drágák, illetve helyettesítő növényeket alkalmaznak. Fontos szerepe 
van a pézsmaszarvas bakjának köldökmirigyéből nyert mósusz-alapanyagnak is a 
gyógyításban. Ez nagyon drága, így aztán vadásszák ezt az állatot, szerte Ázsiában. 
Pedig aranyos, kengurura emlékeztet, ahogyan közlekedik, de még fára mászni is 
tud. A kínai orvoslás elmélete roppant összetett, nagyon érdekes és fontos sajátos-
sága, hogy az orvosképzésben rengeteg esettanulmányt tanítanak: az évezredek so-
rán orvos-nemzedékek által felhalmozott tapasztalatokat őrzik és felhasználják. Az 
elődök munkájának megbecsülése és a szellemi kincsek megőrzésének fontossága 
az egész kínai kultúrára jellemző.

Barlangi meditáció

– Hogyan kerültél a kelet-tibeti barlangokba, hogyan váltál több tibeti mesternek 
is tanítványává?

– Tanulmányaim során mindenféle emberrel találkoztam, taoista, kínai budd-
hista és tibeti buddhista tanítókkal egyaránt. Úgy láttam, a buddhizmus nagyon 
érdekes, kaptam tanításokat, gondoltam, ki kellene próbálni a gyakorlatban. Ennek 
pedig az egyik legjobb módja az elvonulás, a meditáció, különösen a barlangban 
folytatott elmélkedések. Ennek komoly hagyománya van Tibetben, vagyis nem ki-
rívó kuriózum, ha valaki több éven át barlangban gyakorol.

– Nem idegenkedtek kínai és tibeti tanítóid attól, hogy átadják neked a ta-
pasztalataikat?

– Egyáltalán nem. Sőt, nagyon nyitottak voltak, örültek, hogy egy külföldi 
ennyire érdeklődik az ő hagyományuk iránt. Aztán pedig ajánlották, hogy kit ke-
ressek fel, így jutottam egyiktől a másikig. Olykor a szerencse hozta úgy, hogy ta-
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lálkoztam egy jó mesterrel. Először Golokban voltam, másfél évet. Ez úgy néz ki, 
hogy meditálsz, időnként kapod a tanítást, és kérdezgeted a lámádat. Amikor ott 
voltam, épp akkor hívta össze az ottani vezető láma a drukpa kagyü szerzeteseket, 
és egész télen át folyó beavatás-sorozatot tartott. Ez például szerencsés körülmény 
volt. Azután a mester Indiába és Nepálba utazott, én pedig elkísértem. Ez azért 
volt nagyon jó, mert volt ideje velem foglalkozni, és bárhová mentünk, személyes 
tanítványként végig a közelében lehettem. Ez alatt a másfél év alatt átadta nekem 
többek között Nárópa gyakorlatait, a Hat jógát. Innen Thaiföldön keresztül Dél-
Kínába, Kunmingba tértem vissza. Azután pedig a kelet-tibeti Nyarongban töltöt-
tem hosszabb időt. Itt „szoktam rá” a meditációra, később pedig Nangcsenben gya-
koroltam sokat. Összesen mintegy nyolc évet töltöttem különböző barlangokban.

– Hogyan éltél a barlangi meditációid idején? Télen is a barlangban voltál, 
mindenféle fűtés nélkül? Nem féltél, hogy megfagysz?

– Nem féltem. Az első télen ugyan kicsit megfagyott a lábam, jól földagadt, 
de aztán jött a nyár, és lelohadt. A barlangban természetesen nincs fűtés, de ki-
csi tüzet, jaktrágyából azért rak az ember reggelente, amikor a teát megfőzi. Abba 
beledob egy marék campát, azaz pirított árpalisztet, aztán azt eszi egész nap, ha 
megéhezik. Voltak egész kényelmes barlangok. Volt, ahol az erős napsütés és a szél 
ellen valami árnyékoló féleséget csináltak, akik előttem használták a barlangot, de 
alapvetően nem egy luxus, természetesen – de hát pont ez a jó a meditáláshoz. 
Arra kell figyelni, hogy ne nagyon folyjon be az eső, főleg a tüzelőt érdemes szára-
zon tartani. Volt olyan, hogy beázott a barlang, vagy más miatt volt kényelmetlen, 
akkor odébbálltam. Szóval az ember elvan ott a hegyen, meditálgat, sétál a kör-
nyéken. Voltak nagyon jó helyek, ahonnan látni lehetett az eget, a környező hegy-
csúcsokat körbe lent, meg a völgyet is. Az nagyon jó, hogy ott az ember kimegy a 
hegyre, és szabadon kiabálhat, ha akar, kieresztheti a hangját – nem zavar senkit. 
Időnként hoznak a környékbeliek föl ezt-azt – nagy ajándék például a friss vaj –, 
tavasszal meg lementem alamizsnakörútra a falvakba, tejet, húst is kaptam. Nagyon 
szép vidékek vannak, az interneten lehet látni onnan képeket, egy kínai barátom 
blogjában például.

– A kolostorokban folyó életről is szereztél tapasztalatokat, gondolom.
– Persze, rengeteg kolostor működik a Tibeti Autonóm Területen is, és Kelet-

Tibetben, a történelmi Amdó és Kham vidékén is. Találunk a régi és az újabb budd-
hista rendekhez tartozó kolostorokat (nyingma, szakja, karma kagyü, drukpa 
kagyü, gelug, dzogcsen), de a bonpóknak is vannak kolostoraik, meg az apácáknak. 
Dergétől keletre, Szerta, Paljül és Kandze térségében például több mint tízezer 
szerzetes él komplett kolostorvárosokban. Volt, hogy nem hegyi barlangban gya-
koroltam, hanem például Golokban egy dzogcsen kolostor közelében. A kolostor 
alapítója annak idején építtetett egy elvonulási házikót, ami épp üres volt, amikor 
oda érkeztem. Tudták, hogy a helyi mester tanítványa vagyok, ezért felajánlották, 
hogy ott gyakoroljak.

– Nem is volt semmi teendőd a gyakorláson kívül?
– Nem. Kaptam ételt, amúgy meg nem háborgatott senki. Egyébként ott 

sokat olvastam is, akkor mélyedtem el alaposan az írott szövegekben. Szabadon 
használhattam a kolostort alapító mester tulkujának (reinkarnálódott utódjának) 
a személyes könyvtárát. Szóval olvastam, meditáltam, kérdéseket tettem fel a lá-
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mának. Nangcsen volt aztán az igazi kánaán, a drugpa kagyü kolostorban, illetve 
barlangokban. Akkor már jól tudtam tibetiül, a mester személyes tanítványaként 
titkos kéziratokat is olvashattam.

Kolostorok, gyakorlók; nomádok és földművesek

– Hogyan viszonyulnak a kolostorokban élő szerzetesekhez és magányos reme-
tékhez, jógikhoz a környékbeliek?

– Tisztelik a gyakorlókat. Amikor nyolc éven keresztül barlangokban éltem és 
meditáltam, a környékbeliek sokat jártak hozzám. Látták, hogy egy nyugati ember 
ilyen körülmények között, ilyen kitartóan gyakorol, hát gondolták, ez valami nagy 
láma lehet. Annak a híre is hamar elmegy, hogy kinek a tanítványa az ember, és a 
mester iránti tiszteletet a tanítványra is kiterjesztik. Hoztak fel mindenféle ételt, 
jakvajat, teát például, és kérnek jóslást vagy gyógyítást.

– Milyen jóslást?
– Például, hogy a fiú házasodni akar, és honnan vegyen feleséget. Vagy hogy 

elkóborolt a jak, és merre keressék. A tibetiek mindenfelé nagyon szívélyesek, ba-
rátságosak, ha meg jól is jósolsz nekik, különösen a kedvedben járnak.

– Korábban szerzett gyógyászati ismereteidet is tudtad alkalmazni, ezek 
szerint?

– Hogyne. Olykor elhívtak a beteghez. Volt, hogy megmondtam, nincs már 
mit tenni vele, és tényleg meghalt másnap. Akkor elhívtak, hogy csináljam meg a 
phovát, a halotti szertartást. Máskor hozták a beteg családtag vizeletét, elmondták, 
milyen baja van, és én pedig a vizeletből megállapítottam az okát, írtam fel orvos-
ságot. Akupunktúrát is használtam. Mindabból, amit tanultam a mestereimtől, az 
adott helyzettől függően alkalmaztam a megfelelő módszert és a baj ellenszerét.

Nyelv

– Kelet‑Tibet több vidékén is éltél tartósan, és megtanultad a helyiek nyelvét. Lehet 
ezekből a tapasztalataidból általános következtetéseket levonni? A mai tibeti 
beszélt nyelv hivatalos, irodalmi változatának a Lhásza környéki nyelvjáráson 
alapulót tekintik. Tudjuk azonban, hogy az óriási földrajzi kiterjedtség, a nagy 
távolságok, a tagolt felszín miatt rengeteg nyelvjárás alkotja a mai tibeti nyelvet. 
Erről milyen tapasztalatokat szereztél? Létezik egységes, hivatalos tibeti nyelv 
a gyakorlatban? Vagy ennek valamiféle elvi, közösségi tudomása, illetve ehhez 
kapcsolódóan valamifajta nemzettudat? A különböző, egymástól távoli vidé-
kek lakói önmagukat, helyi közösségüket „tibetinek” tekintik elsősorban, vagy 
mondjuk golokinak, nyaronginak, nangcsininak?

– Minden vidéknek megvan a maga jellegzetes nyelvjárása. A magukét a töb-
bitől különbözőnek élik meg: egy amdói számára a lhászai nyelvjárás „más”, „ide-
gen”, a lhászaiak „mások”. Így nehéz egységes nemzeti nyelvről, és ezzel kapcsolat-
ban egységes nemzettudatról beszélni, legalábbis a kelet-tibetiek körében. De ezt 
a fogalmat egyébként is óvatosan kel használni Európán kívül.

– Ugyanakkor a klasszikus tibeti nyelv mint szakrális nyelv, az ezen írott 
hatalmas mennyiségű irodalom és a 7. században kialakult, egységes írás mégis 
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egységbe fogja a tibeti népek lakta területek kultúráját, sőt a diaszpórában élő 
tibetiekét is, ily módon, mintegy mesterségesen konzerválja a sajátos tibeti gon-
dolkodás megannyi megnyilvánulási formáját.

– Igen. De a hétköznapi gyakorlatban a tibeti nyelv két nagy két rétege külön-
böztethető meg, ezek pedig a beszélők életmódja szerint különülnek el: a nomá-
dok nyelve többé-kevésbé egységes vagy legalábbis nagyon hasonló egész Tibetben. 
Ettől eltér, és ezen belül is vidékenként sajátos arculatot mutat a völgylakók vagy 
földművelők nyelve.

– Ez roppant érdekes: a tibetiek őstörténetéről tudható, hogy a honfoglaló 
tibetiek harcos nomádok voltak, akik keveredtek a letelepült életmódú, földmű-
velő őslakosokkal. Sőt, a mítoszaik szerint a tibetiek ősei egy hegyi démonnő és 
egy buddhista gyakorlatokat végző, Indiából a tibeti hegyekbe érkező majom‑jógi 
nászából születtek. Származásuknak ez a kettőssége eszerint még tükröződik a 
mai tibeti társadalom tagozódásában is?

– Úgy van, ez a kettősség az életmód tekintetében igen látványos. A völgyla-
kókat jülpáknak is nevezik. Ők állandó településeken élnek, nemigen utaznak távo-
li vidékekre, és maguk közt házasodnak, ezzel is konzerválva a helyi nyelvjárásokat. 
A nomádok fekete nemezsátraikkal viszonylag nagy területeket kóborolnak be, de 
ez nem azt jelenti, hogy az egész Tibeti-fennsíkot és minden legeltethető pusztát 
bejárnak valamennyien. Valójában a nomádok őrzik az ősi törzsi szerveződési for-
mákat, így minden törzsnek megvan a maga területe, azon belül pedig megvannak 
a maguk téli és nyári szálláshelyei. Utóbbiak nagyobb területet jelentenek, amely 
körül jönnek-mennek, legeltetnek, és állataikkal, valamint az állati termékekkel ke-
reskednek. A szomszéd törzsekkel így viszonylag gyakran érintkeznek, házasodási 
kötelékek révén is. Feltehetően ez az oka, hogy a nomádok nyelve – kisebb elté-
rések mellett – meglehetősen hasonló egész Tibetben, legalábbis sokkal kevésbé 
változatos, mint a völgylakóké.

– Tehát a nomádok is alapvetően egy adott területen élnek, csak ez sokkal 
nagyobb kiterjedésű, mint a völgyiek egy‑egy települése, és azon belül viszony-
lag sokat mozognak. Nagy, egész Tibeten átívelő távolságokra eszerint már nem 
vándorolnak?

– Nem. Sőt, ha valaki elhagyja a saját törzsi területét és magányosan vándorol 
a „pusztában”, ki van téve a szerteszét portyázó rablók támadásainak.

– Ez manapság is reális veszély? Esetleg meg is ölhetik az embert? Te nem 
féltél, amikor egyedül vándoroltál? Úgy tudom, volt, hogy egy hónapig úton vol-
tál (térkép nélkül) a pusztában, 3500–4000 méteres tengerszint feletti legelőkön‑
hágókon, ötezres csúcsok között.

– Persze, ez reális veszély. De az nem jellemző, hogy a rablók megölnék áldo-
zatukat. Inkább csak elveszik mindenét, megverik, bedobják a patakba – ilyenek 
megtörténnek. Én nem nagyon féltem: a szerzetesi ruha és hogy beszélsz a nyel-
vükön, az azért védelmet jelent. Legfeljebb kirabolnak, de nem vernek meg. Én is 
találkoztam ilyen rablószerű csapatokkal, de nem volt gond. Egyszer két hónapos 
utat tettem, igaz ebből egy hónapot egy nomád családnál töltöttem. Onnan egy 
jak társaságában mentem tovább, amit ajándékba kaptam egy halotti szertartásért. 
(Sok időbe telt, míg rájöttem, hogyan kell irányítani, hogy arra menjen, amerre én 
szeretném. Aztán egy keresztútnál útjára bocsátottam.)
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– Vannak vegyes családok is?
– Persze: A völgyben, a faluban él a család egyik fele, műveli a földet, a másik 

fele meg tavasszal felviszi az állatokat (juhot, kecskét, jakot) a nyári legelőre, télen 
lehozza őket a völgybe, a téli szálláshelyre. Ezek a vegyes családok jellemzően a 
völgyi tájszólást beszélik.

Gyökerek

– A mai, gyakorlatban élő buddhizmus több irányzatában is személyes tapasz-
talatokat szereztél. Ezek fényében milyennek látod az élő hagyomány különféle 
vonulatainak hátterében álló buddhista filozófiát?

– Általában úgy látom, hogy Ázsia egyfajta óriási „spirituális kincstár”, ahol 
a szellemi utak hihetetlenül sok változata keletkezett és él napjainkban is. Ezek az 
irányzatok egymásra kölcsönösen hatottak és hatnak, s ez a sokszínűség lenyűgözi 
az embert, különösen amikor tapasztalja, hogy ezek eleven tradíciók, és választ-
hat közülük olyat, ami leginkább illik az ő habitusához, egyéni törekvéseihez. Ha a 
buddhizmus gyökereit keressük, akkor is nagyon sokféle hatást találunk, amelyek 
koronként és területenként változó módon, de mind alakították. A kínai buddhiz-
musban találhatunk taoista és a konfuciánus elemeket, és hatottak rá a különféle 
energia-gyakorlatok és a harcművészetek is. Az indiai buddhizmus a hindu filozó-
fiával párhuzamosan fejlődik, ezek szintén nagyon termékenyen hatnak egymásra. 
Mindezeken kívül pedig roppant jelentősége van, véleményem szerint, a görög 
filozófusok indiai örökségének, ami Nagy Sándor hadjáratai révén érte el Indiát, az 
i.e. 4. századtól kezdve. Itt egy több évszázados kulturális behatásról van szó, amely 
jelentékeny mértékben befolyásolta a buddhista elmélet alakulását. Jól látszik ez 
például az Abhidharmán, a buddhista skolasztika alapját képező rendszeren. A ti-
beti buddhizmusban pedig ott élnek a kínai buddhista és nem-buddhista hatások 
éppúgy, mint az indiai buddhizmus és tantrizmus elemei, valamint a különféle bel-
ső-ázsiai hagyományok, a bön közvetítésével még a manicheista hatások is.

Elmélet és gyakorlat

– Az egyes buddhista irányzatokon belül megtaláljuk az adott célt az elmélet ol-
daláról megközelítő módszert és a gyakorlatot hangsúlyozó iskolákat is. Furcsa 
azonban látni, hogy ezek olykor, a felszínes szemlélő számára legalábbis, élesen 
elkülönültnek tűnnek.

– Ez nem csak látszólag van így. Elmélet és gyakorlat valóban meglehetősen 
elkülönül. Az ősi Indiában nem találjuk a logikai, elemző gondolkodást a spirituális 
hagyományban. Az upanisadok világa a gyakorlók, mesterek világa. Erdei remeték 
magányosan meditálnak, tanítványok csapódnak hozzájuk, iskolák alakulnak ki kö-
rülöttük, de a tanítás lényege a gyakorlati megvalósításról szól, nem az elméletről. 
Hasonlóképpen, a buddhizmus születésénél sem az elmélet dominál. A skolaszti-
kus gondolkodás nem a történeti Buddhától származik, ő maga tulajdonképpen 
idegenkedett ettől. Olyannyira, hogy kezdetben nem is hitt abban, hogy tapasztala-
tait átadhatná, hogy lehetne tanítani. Később aztán létrejött a szerzetesi struktúra. 
Lényegében bárki szerzetessé lehetett. A közösség szellemileg szabad volt, nem 
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utasították el sem az elméletet, sem a gyakorlatot, sőt ki-ki hozta a saját kultúrá-
ját, szellemi hátterét. A buddhizmus terjedése során így kerültek bele az említett 
tradíciók elemei. A szerzetesi közösségek pedig létrehozták saját iskoláikat, majd 
kolostoregyetemeiket, s ezzel párhuzamosan egyre differenciáltabbá vált az elmé-
let, fejlődött a logika, az ismeretelmélet, egyre nagyobb teret kapott az elemzés, az 
érvelés-vitatkozás. Ebben a folyamatban lehetett döntő szerepe a görög metafizi-
kai koncepcióknak, amelyek nagyon is elméletiek, spekulatív jellegűek. Az Asóka 
uralkodása után felvirágzó hindu vitakultúra hasonlóképpen mintául szolgálha-
tott a buddhista irányzatok művelői számára. Kínában eredetileg, a buddhizmus 
megjelenése előtt elméleti filozófiai iskolák nem nagyon voltak, a buddhista logika 
újdonságként hatott, és persze inspirálta a kínai gondolkodókat. De a kínai budd-
hizmus legfontosabb vonulata, a csan ma is sokkal inkább intuitív megközelítést al-
kalmaz, mintsem elméletit. Az elméleti, dogmatikai, skolasztikus, szövegteremtő és 
szövegmagyarázó vonulat megerősödése mellett azonban mindvégig fennmaradt 
az erdei remeték, sziklabarlangban meditáló jógik, azaz a magányos gyakorlók és 
tanításaikat közvetlen, személyes beavatással továbbadó mesterek hagyománya.

– A tibeti buddhista szövegek hangsúlyozzák, hogy egy elméleti rendszer át-
látása, megértése nem öncél, hanem maga is meditációs eszköz: ha az általunk 
tapasztalt jelenségeket megpróbáljuk osztályozni, elemezni, ez arra való, hogy 
természetüket és a köztük lévő összefüggéseket – például kölcsönös feltételezett-
ségüket, relatív, „üres” mivoltukat – megértsük, s ily módon tisztába jöjjünk ke-
letkezésük‑megszűnésük módjával, és felismerjük például a szenvedés létrejötté-
nek és megszűnésének‑megszüntetésének általános lehetőségeit, valamint a meg-
szüntetés egyedi megvalósításának módját. Ha kellő elmélyültséggel és elszánt-
sággal végigcsináljuk az analitikus meditáció így körvonalazott procedúráját, 
akkor pedig eljuthatunk egy olyan szemléletváltáshoz, amely nyomán másképp 
viszonyulunk addigi reményeinkhez és félelmeinkhez, „széttörjük” azokat a ref-
lexszerű viszonyulási kereteket, amelyek benne tartanak a szenvedésteli állapo-
tainkban. Végső soron ez egyfajta belső szabadságot eredményez, amely a spon-
tán, kötöttségektől mentes létezés tere, nevezhetjük megszabadult állapotnak, 
nirvánának is. Az újjászületések láncolatából való kilépés vulgáris értelmezésén 
túlmutat ez: valójában arról van szó, hogy nem „születünk bele” újabb és újabb 
szenvedésteli állapotokba, és nem okozunk szenvedést másoknak. Szerencsés 
esetben tehát az elmélet és a gyakorlat egy irányban hat, egyfelé mutat, ugyanazt 
a célt szolgálja, vagyis komplementer viszonyban áll egymással.

– Így van. A fogalomalkotó, konceptuális működés a tudat egy működési 
módja. Nagyon hasznos, leginkább abban segít, hogy az egyén alkalmazkodni tud-
jon környezetéhez, hatékonyan legyen képes együttműködni közössége tagjaival, 
stb. Az európai gondolkodás alapja a racionális, elemző módszer, amely segít meg-
érteni a helyzeteket, problémákat, és vezérli a cselekvést. Az intuíció, a nem-fogal-
mi gondolkodás azonban éppúgy a tudat lehetséges működési módja – csak sok-
kal kevésbé hagyatkoznak rá a nyugatiak, mint tehetnék. A buddhizmuson belül 
is tapasztaljuk ezt a megosztottságot: Az elméleti iskolák tudósa nem meditál, ha-
nem sok elméleti írást olvas, ezekből a logika segítségével további elméleteket épít. 
Fontos, hogy álláspontját átlátható módon, logikusan tudja kifejteni, hogy a vitában 
szabályosan és hatásosan érveljen. Nem véletlen, hogy az elméleti irányzatok alap-
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művei szanszkrit nyelven születtek, és a szanszkrit nyelvtan mintájára próbáltak 
mindent leírni, illetve felépíteni. Ezzel függ össze, hogy a tibeti világi tudományok 
között előkelő helyet foglal el a retorika, a nyelvészet és a logika, és hogy ezek az ún. 
„belső tudomány”, a buddhista filozófia szolgálatában állnak. A tibeti dialektika, az 
érvelés tudománya azonban mára meglehetősen bemerevedett, kissé terméketlen-
né vált. A kolostori rendszerű „megvilágosodás-kereséssel” szemben a jógik, azaz 
a „gyakorlók” hagyománya az elméletet nem negligálva, de arra közvetlenül nem 
támaszkodva a nem-racionális, nem-fogalmi, introspektív, tapasztalásos úton jár.

– Nyilván nem véletlen, hogy nyugaton is a gyakorlati orientációjú budd-
hista irányzatok hódítanak: részben mert ezek műveléséhez nem szükséges kele-
ti nyelvi és filozófiai előtanulmányokat folytatni, másfelől pedig ezek kielégítik 
a túlságosan fogalmi módon gondolkodó „európai agy” intuícióra, közvetlen ta-
pasztalatra irányuló „éhségét”.

– Igen, de azt is fontos hangsúlyozni, hogy a formalizált meditációs gyakorla-
tok nem feltétlen hozzák meg a valódi áttörést a tudat természetéhez.

Meditáció

– Ha a dolog paradox voltától eltekintünk, meg tudjuk határozni elméleti esz-
közökkel, hogy mi a meditáció célja? Mit jelent a „tudat természetéhez való át-
törés?”

– Amint mondottam, a fogalmi-konceptuális, racionalizáló gondolkodás csu-
pán egyik módja a tudatunk működésének. Csupán egy sajátos, durva szintje a 
tudatosság megnyilvánulásának. A meditáció finomabb, mélyebb szintű működést 
eredményez. Célja, hogy a tudatnak ezt a finom természetét megismerjük, mégpe-
dig közvetlenül, tapasztalatilag. Vagyis az egész megértésére törekszünk, ami nem 
azt jelenti, hogy valamelyik részét elvetjük!

– Te magad milyen gyakorlatokat végeztél? Ennek az irányzatnak tanultad 
az elméletét is?

– Többnyire a dzogcsennel foglalkoztam. Ennek az elmélete azonban nem 
olyan strukturált, mint mondjuk a négy meditációs szintről vagy a samatha-me-
ditációról szóló tanítások. A mesternek nem is volt fontos, hogy elmélettel foglal-
kozzam – inkább önszorgalomból tettem. A szamádhi, az elmélyülés különböző 
szintjei persze fontosak, de a lényeg a közvetlen belátás. Ahogyan Asvaghósa írja: 
„Te gyakorló, elérheted a szamádhi csúcsát, de akkor még mindig a szanszárában 
leszel. Van, aki még a szamádhi alját sem éri el, még-sem fog a szanszárikus körfor-
gásban újjászületni.” Azt is szokták mondani, hogy az ember haja fehér lesz, és még 
mindig nem tud egy rendes elmélyülést elérni.

– Gyakran előfordul, hogy egy gyakorló görcsösen próbálkozik a meditálás-
sal, üléssel, leborulásokkal, mantrázással, de az egészet kényszerűen, a legcseké-
lyebb öröm nélkül végzi, és évek múltán is ugyanebben a kiszáradt, örömtelen 
állapotban van.

– Igen, ez gyakori. Ez hasonlatos ahhoz, mint amikor valaki az eleven gondol-
kodás és a közvetlen tapasztalás helyett a száraz elméletekben keresi a megvilágo-
sodást. Pedig a buddhizmusban épp az a legpozitívabb, hogy ki-ki megtalálhatja 
a neki legalkalmasabb módszert. Nincs egy központi, egyedül üdvözítő út. Ami 
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nekem jó, az nem biztos, hogy másnak is jó – ebből kell kiindulni, ha másnak útmu-
tatást akarunk adni.

– Úgy tudom, hogy most egy ideig Magyarországon tartózkodsz, tartasz 
heti meditációkat és hosszabb elvonulásokat is. Milyen módszert alkalmazol?

Alapvetően a csan módszert használom. Ennek az az egyik oka, hogy ezzel 
a módszerrel viszonylag gyorsan lehet kezdőket is erős, hatásos tapasztalatokhoz, 
élményekhez juttatni. Ez azért fontos, mert ha nincs semmi kezdeti tapasztalat, ak-
kor az illető azt mondja: „Ez unalmas, fárasztó, semmi értelme.” – és elmegy, nem 
próbálkozik tovább. A csan viszont egy erőteljes, „vad” módszer, olyan „fejjel a fal-
nak”, amiből könnyen lehet tartós élményeket kovácsolni – ezekre pedig azért van 
szükség, mert megadják a kezdő lökést, a lendületet, motivációt a további, fino-
mabb munkálkodáshoz.

– Hogyan zajlik nálad egy elvonulás?
– Egyhetes meditációkat tartok. Az első egy-két nap csendes, spontán me-

ditációval telik. Ez a „program kifutása” szakasz. Azért kell, hogy a résztvevők ella-
zuljanak, kiürítsék magukból a hátrahagyott világi pörgést. Ilyenkor mindenfélét 
lehet csinálni, jönni-menni, ülni, feküdni…, akár aludhatsz is, ha úgy jön ki. Viszont 
beszélni nem szabad, csak én beszélhetek. Mesélek mindenféle csan-történeteket, 
vagy én is hallgatok. Estefelé aztán összejövünk, lehet kérdezni, én meg válaszolok 
– vagy nem. A továbbiakban a meditáció összeszedettebb. Egy-két órás gyakorlatok 
váltakoznak félórás-órás sétákkal, kisebb kirándulásokkal, évszaktól is függően. De 
ebben a szakaszban sem adok a dologhoz konkrét technikákat, hogy „ezt csináld, 
vagy azt csináld”. Koan-meditációnak is nevezik ezt, mert olyan kérdéseket teszek 
fel, amelyekre „nincs válasz”, olyan kis történeteket mondok el, amelyek „értelmet-
lenek” a hétköznapi, megszokott gondolkodás felől megközelítve. A dolog lényege 
az, hogy nem szabad elméleteket gyártani a történetek megértéséhez, nem szabad 
keresni a válaszokat, felpörgetni magad. Eredménye pedig, hogy széttöröd a kon-
cepciókat, széttöröd a tudatodnak minden „állapotát”, azaz nem hagyod sehol sem 
megállapodni. „Bármi jöjjön is”, bármilyen kép, fogalom, érzés, gondolat, azt szét-
nyomod, széttöröd – így nem marad semmi, amin a tudatod megtámaszkodhatna, 
ahová „letehetnéd”, rögzíthetnéd a tudatodat, amihez képest meghatározhatnád 
magadat. Mindez ülve vagy sétálva történik, és igen fárasztó, ezért kell időről-időre 
pihenőket is tartani. Ez egy igen hatékony módszer, nagyon erős, mély élmények 
tudnak kijönni, teljesen fel tudja borítani a tudatot.

– Közben figyeled az embereket?
– Vagy igen, vagy nem, ahogy kedvem van. Hagyományosan ez egy botos 

módszer: a mester időnként, váratlanul ráüt a földre. Volt rá példa, hogy a meste-
rem egyszerre kétszáz embernek tartott ilyen meditációt, egyébként húsz-harminc 
résztvevővel zajlanak ezek. Nálam nyolcan-kilencen szoktak lenni, és persze min-
dig van, aki előbb elmegy, mert nem tudja magát egy teljes hétre kivonni a hétköz-
napi életéből. Az már eleve egy próbatétel, hogy ezt megoldja az ember.

Megvilágosodás

– Mifélék azok az élmények, amelyek ilyen meditációs gyakorlatok alkalmával 
megtapasztalhatók? Mit jelent az, hogy „felborul a tudat”? Egy‑egy ilyen élmény 
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tekinthető „helyi értékű” megvilágosodásnak? Micsoda tulajdonképpen a megvi-
lágosodás? Bár fogalmilag aligha határozható meg, azért kíséreljünk meg vala-
mit mondani róla, ha másképp nem megy, kizárásos alapon, vagyis azt mond-
juk meg, mi az, ami nem megvilágosodás.

– Valóban, a megvilágosodás természete legfeljebb csak körülírható. Maga a 
jelenség túl van a korlátokon – de értelmezése és alkalmazása belül van a korláto-
kon. Először is: A megvilágosodás nem okból következő okozat. Túl van az oksági 
viszonyokon. Egyszeri, megismételhetetlen történés. Úgy is mondhatnánk, hogy 
„hiba a rendszerben”. A rendszer a szanszára; a hiba a megvilágosodás.

– Úgy tűnik, ez egy „működőképes hiba”.
– A megvilágosodott állapotot alig valami választja el az őrülettől. Csakhogy 

míg az őrület olyan változás, amitől a rendszer nem működik jól, addig a megvi-
lágosodás olyan, amelytől jobban fog működni. Az, hogy valaki megvilágosodott, 
nem azt jelenti, hogy teljesen szétdúlta a tudatát. Sok szintje van. Továbbá nagyon 
fontos ismérve a megvilágosodásnak, hogy lavinaszerű változást indít el, nem csak 
az egyénben, hanem környezetére is hatással van. Az is fontos, hogy ez egy visz-
szafordíthatatlan folyamat. Megismételhetetlensége azt is jelenti, hogy ha egyszer 
megtörtént, „nem múlik el”.

– Hogyan értelmezzük, amikor „megtörténik”? Mitől függ ez?
– Amikor ez megtörténik az emberrel, megpróbálja értelmezni valahogyan. 

Az adott kultúrkörnek és saját elméleti szintjének, képzettségének megfelelően 
fogja értelmezni. Számára ez egy működő dolog lesz, valami megfoghatatlan erő, 
aminek értelmezése az adott kultúrkörből jön. Ezért az illető úgy fogja kamatoz-
tatni ezt a dolgot, úgy fogja visszaadni, használni ennek az erejét, ahogyan szo-
cializálódott, amilyen koncepciók, világszemlélet mentén kondicionálódott. Jól 
példázza ennek a jelenségnek a sajátos jellegét, energiaszerű mivoltát az, hogy 
sokan azt tapasztalják: egy bizonyos mantra vagy vizualizáció, vagy más technika 
remekül működik a mester mellett. Teljesen világi emberek is a nagy lámák kö-
zelében általában remekül érzik magukat. Nem csinálnak semmi különöset, csak 
jönnek-mennek, együtt vannak vele. Aztán, amikor elválnak a mestertől, hirtelen 
elmúlik ez a feldobottság, nem működik a mantra, a vizualizáció. Ebből is látható, 
hogy ezek csak egyfajta keretként, fogódzóként szolgálnak, de nem magában a 
mantrában van az az energia, és így tovább. Hasonlóképpen csak keret a szerzete-
si szabályzat is. A mestered azt mondja, hogy „legyél szerzetes, csináld ezt és ezt, 
és olyan szintre jutsz, mint én”. Ekkor a szerzetesi létmód olyan, mint a mantra. 
Önmagában erőt tulajdonítunk neki, pedig csak a mester ereje plántálódik bele, 
és tulajdonképpen azt használod. Úgy is lehetne szemléltetni, hogy olyanok ezek 
a külsődleges támaszok, mint az antenna: rajta keresztül összekötöd magad azzal 
az energiával, amit a mestered megvilágosodása jelent. Ezek persze csak hasonla-
tok, de talán alkalmasak arra, hogy megértsük, ha az ilyesmi nem a te megélésed, 
hanem a mesteredtől jövő erőt „használod”, akkor működhet ugyan, tovább is ad-
hatod, de ahogy egyre tovább és tovább adódik, ez egyfajta lecsapolódás, és végül 
el tud halni ez az energia.

– Sokan erősen függenek a mesterüktől. Ha azonban valami miatt elbi-
zonytalanodnak, megrendül a mesterbe vetett bizalmuk, otthagyják, ám megré-
mülnek, hogy most mi lesz, és nyomban keresni kezdenek valaki mást.
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– Igen, van ilyen, ez a „spirituális vámpírság”. Sok ember a mester közelében 
érzi, hogy valami rendkívüli történik vele, ezért folyton egy mester közelében kell 
lennie.

– Pedig önmagukban is fellelhetnék ezt az erőt? Vagy teljesen egyedül nem 
menne, s a mesterre mint „katalizátorra” van szükség?

– Igazában kettejükből jön ez az energia; valóban, a mester egyfajta katalizá-
tor: ha nincs, nem indul be ez a folyamat. Vagy nagyon sok szerencsés körülmény-
nek kell egybeesnie, hogy beindulhasson. Mindenestre a mester-tanítvány kap-
csolatnak kétségtelenül van egy ilyen addiktív része: a tanítvány „hozzászokik” a 
mesteréhez, komoly érzelmi függésbe kerül tőle. A tibeti buddhizmus kicsit buzdít 
is erre, hogy sose szakadj el a mesteredtől. Így sokan mesterfüggővé, áldásfüggővé 
válnak. Marpa utolsó találkozásukkor, amikor Milarépa szomorú volt, azt mondta 
tanítványának: „Ha az apa nem hal meg, a fiú nem nő föl.” Szóval kell a mester 
– mint külső segítség, de egy idő múlva hátránnyá válik: akadályoz, ha túlságosan 
függeni kezdesz tőle. Ekkor el kell vágni ezt a függést. Viszont a tibeti hagyomány 
azt mondja, nem kell elvágni, ennek így kell lennie. Az egész tulku-rendszer erre 
épül: meghalt a mester, de nem baj, újra jön majd, és itt is van, három éves, nem tud 
semmit, de leborulsz előtte. Így alakult,  Tibet elzárt világ, kicsit leegyszerűsödött 
a dolog.

Gyakorlás, mester, hagyomány

– Térjünk még vissza a megvilágosodásra. Azt mondod, hogy egyszeri, egyedi, 
megismételhetetlen és megfordíthatatlan történés, következménye egyfajta „ener-
giaként” van jelen a megvilágosodott személyben, amely a környezetére is kihat. 
Ha így van, akkor hogyan értelmezhető a gyakorlás szerepe ennek elérésében? Mi 
a gyakorlás tulajdonképpen, ha lehántjuk róla a külsődleges sallangokat, azokat 
a héjakat, amelyek az adott kulturális közegben rakódnak rá sok-sok évszázad 
alatt?

– Amit a megvilágosodásról mondtunk, az a tudat természetére is alkalmaz-
ható. A tudat működése egyedi, egyéni, és abban az értelemben egyszeri és meg-
ismételhetetlen, hogy a tudatosságpillanatok a maguk egyediségében megismé-
telhetetlenek. Így aztán a tudat működésének kiterjesztése, azaz lehetőségeinek 
megismerése és alkalmazása nem érhető el valami általános, mindenki számára 
egyként üdvös módszerrel. Nincs egyetlen út, valami határozott „így és így”. Ha 
elindulsz egy úton, azon többé nem lehet újra végigmenni. A csan úgy mondja 
ezt, hogy „Aki kinyitott egy kaput, az be is csukta azt.” Amint elkezd kialakulni ben-
ned a meggyőződés, hogy ezt így és így kell csinálni, az nyomban előítéletté válik, 
konceptuális, fogalmi-elvi rendszerré lesz – amelyen aztán nem tudsz majd áttörni. 
A sorozatszerűség, a dolgok ok-következmény láncolatokban való egymásra követ-
kezése a szanszárikus lét sajátsága. A megszabadulás épp az effajta kötöttségek ki-
oldását jelenti. Ebből következően a gyakorlás sem lehet sorozatszerű, vagyis nem 
tervezhető meg oly módon, hogy „ezt csináld először, aztán azt, majd pedig szük-
ségszerűen megvilágosodsz”. Ez nem így megy. A gyakorlás mindezek miatt csupán 
próbálgatás, közelítgetés. Ha van már valami tapasztalatod, akkor érzed, hogy itt 
érdemes tovább keresgélni. Előbb-utóbb valami beugrik, ha az ember kitartóan 
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és koncepcióktól, elvárásoktól mentesen, „görcsölés” nélkül gyakorol. Mindezek 
miatt a mester dolga nem az, hogy a saját szintjére juttassa a tanítványát. Azt mond-
ják: „Amíg a megélésed egyezik a mesteredével, addig semmit sem csináltál, addig 
csupán a mestered álmában vagy.” Akkor lépsz tehát túl a mestereden, amikor már 
nem agyalsz azon, mit is tanított neked, amikor a kérdésekre spontán válaszolsz, 
belső erő hajt, zsigerből leszel úrrá a problémákon.

– Ha a gyakorlás ennyire belső, jó esetben spontán és egyedi folyamat, és ha 
végső soron a megvilágosodás „hétköznapi” tapasztalat, abban az értelemben, 
hogy csak keresgélni kell, s egyszerre csak rátalálunk, akkor hogyan lehet ebben 
a keresgélésben segítségünkre egy külső személy? Milyen a jó mester?

– A mesternek nagyon fontos szerepe van. Egyrészt visszajelzi a te tapasztala-
taidat, mert ő már megélte, másrészt a kereséshez magához dinamikát, lendületet 
ad. A jó mester nem a gyakorlás célját határozza meg. Az a dolga, hogy megmu-
tassa, melyek azok a vonatkoztatási pontok, amelyektől el kell szakadnod, melyek 
azok a keretek, amelyekből ki kell lépned. El kell indítson – anélkül, hogy valamit 
adna. El kell bizonytalanítson – ugyanakkor lendületet kell adjon a kereséshez, az 
elinduláshoz. Ha tudod, mit keresel, már bezártad magad előtt a kaput. A mester 
kinyitja, és „kilök”. Ha felül tudod múlni az addigi fixációs pontjaidat, vonatkoz-
tatási kereteidet, akkor olyasmit tapasztalsz, ami más, mint bármi azelőtt. A csan 
történetek is ezt az elbizonytalanítást célozzák; a meglévő gondolkodási keretek 
széthasogatását: kicsavarnak a tanítványból valamit. Az összeveti saját megszokott, 
reflexszerű válaszait a történet kínálta lehetőségekkel – és nem tudja hová tenni 
őket. Buddha dinamikus szemlélettel tanított. Ez az jelenti, hogy tulajdonképpen 
nem volt egy konkrét tanítása, mindenkihez másképp fordult. Amikor például 
olyanokhoz beszélt, akik a jógát gyakorolták, akkor – bár maga is járatos volt a jógá-
ban és jól ismerte a jóga szakkifejezéseit, szándékosan kerülte azokat, és hallgatósá-
gának tapasztalatait az általuk megszokott keretekből kiemelve értelmezte. Vagyis 
támaszkodott arra, amilyen helyzetben ők éppen voltak, de abból kilendítette őket. 
Nem valami számukra teljesen újjal próbálkozott, csupán újraértelmezte tapaszta-
lataikat, s így meg tudta mutatni, hogy számukra is elérhető az, amit ő maga már 
megvalósított.

– Ha az egyén belső lehetőségei egy jó mester mellett így kibontakoztatha-
tók, akkor mi szükség van egy tágabb közösségre a gyakorláshoz, a megvilágoso-
dás eléréséhez? Mi a szerepe ebben a hagyománynak?

– Ami a konkrét módszereket illeti: nem szabad elfelejteni, hogy az egyes 
tanítómesterek által alkalmazott eljárások mindig beágyazódnak valamiképpen az 
adott társadalmi-szellemi közegbe. A koan-módszer esetében is: ezek mögött a tör-
ténetek mögött ott van egy szellemi háttér, amire sokszor nem utalnak, de tudnak 
róla azok, akik alkalmazzák. A macska kettévágásáról szóló történet például az öt 
pokolra juttató bűn közül a közösségen belüli viszálykeltésre utal. (Ennek kapcsán 
érdemes hangsúlyozni, hogy a szabályok általában fontosak, de jó, ha szem előtt 
tartjuk: nem az egyénnek van rájuk szüksége, hanem a közösségnek. Veszélye azon-
ban, hogy a közösség túlterjeszkedik, és ez az egyén rovására megy.)

– Tehát ha egy módszert az eredeti szellemi közegéből kiszakítva alkalmaz-
nak, ez igen kockázatos lehet. Ha jól értem, nem lehet mechanisztikusan, az ak-
tuálisan adott közeg sajátságait figyelmen kívül hagyva, általános módszerrel 
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tanítani. Buddhát is azért nevezik a „valódi tanítónak” – tökéletes mesternek 
–, mert tudja, az éppen őt hallgató tanítványoknak hogyan, milyen módon kell 
átadnia a tapasztalatait. Ezt nevezted dinamikus szemléletnek.

– Igen, éppen ez a másik oka annak, hogy itthon, a kezdők számára tartott 
meditációk során én a csant alkalmazom. Ez ugyanis viszonylag kevéssé „beágya-
zott” – kulturális értelemben, így relatíve jól kiragadható az eredeti összefüggés-
rendszeréből, szemben például a tibeti meditációs technikákkal, amelyek túlsá-
gosan beágyazottak, ezért nagyon sokáig tart, hogy azok révén valamire jussunk. 
Visszatérve a mester és a hagyomány szerepére: a konkrét módszerektől függet-
lenül, általánosságban az a mester jelentősége, hogy értelmezési lehetőségeket 
nyújt, mederbe tereli a gyakorló tapasztalatait. Miután a „kezdő lökést” megadta, 
és elkezdtél gyakorolni, próbálkozni, akkor a mester időről időre visszajelzi, hogy 
próbálkozásaidat merre érdemes folytatni. Ám ő nem egy izolált személy, hanem a 
hagyomány erejét hordozza, abban az értelemben, hogy az addig felhalmozódott 
tapasztalatokat testesíti meg (akárcsak a kínai orvosi esettanulmányok). Az elődei 
által összegyűjtött tudást, bölcsességet alkalmazza, saját intuíciójára is hagyatkozva. 
Ez tulajdonképpen a kollektív karma, ami a tanítványt ily módon segíti.

– Amikor megvilágosodásról, belátásról, beszélsz, ezt mennyire „zárod be” 
a buddhizmusba? A világon mindenütt, a különböző kultúrákban vannak‑vol-
tak ilyen „megvilágosodott”, környezetükre rendkívüli hatást gyakorló, korszak-
alkotó művészek, tudósok, vallásalapítók. Az ő élményeiket mennyiben tekint-
hetjük megvilágosodásnak, és mennyiben lehet a hagyomány fogalma nélkül 
értelmezni ezeket?

– Ezt kettéválasztanám. Először is: bárki megvilágosodhat, a buddhatermészet 
kibontakoztatásának esélye ugyanakkora. Másodszor: a megvilágosodás nem vala-
mi „egy és végleges” dolog, vagyis nem egy konkrét valami, amit keresünk, és csakis 
azt az egy valamit kell megtalálnunk. A megvilágosodásnak sok formája és szint-
je van. Ezért mondjuk azt, hogy inkább tagadólag határozható meg (például hogy 
nem ok-következmény jellegű), illetve a hatása felől „mérhető”. A nagy tudósoknak, 
művészeknek, bárkinek, aki sok embert tud befolyásolni, biztosan volt valamilyen 
megvilágosodáshoz hasonló élménye. Ami pedig a hagyomány jelentőségét illeti 
ebben a vonatkozásban: úgy vélem, egyrészt az adott, sajátos kulturális-spirituális 
közegükön kívül nem lehetett volna olyan nagy a hatásuk; másrészt elődeik tapasz-
talata nélkül nem is érhették volna el, amit így elértek. Lehet, hogy zseni vagy, de ha 
leülsz és minden előzetes tanulás nélkül, az elődeink által kidolgozott matematikai 
apparátus és egyebek nélkül próbálkozol, nem tudod „feltalálni” például a relati-
vitáselméletet. Ehhez valamilyen mértékben támaszkodnod kell az előtted járók 
tapasztalataira – akár negatív értelemben, azaz „tanulva az ő hibáikból”. Vagyis kel-
lenek azok a bizonyos vonatkoztatási pontok, keretek, amelyektől elrugaszkodik az 
ember, és az a felhalmozott tudás, amely fogódzót nyújt a továbbhaladásban.

– Napjainkban a világban többfelé folynak olyan kutatások, amelyek azt 
vizsgálják, milyen agyi folyamatok kísérik a transzcendens élményeket, pon-
tosabban hogy mi történik azzal az élménnyel egyidejűleg az agyban, amit a 
megtapasztaló személy transzcendenciával való találkozásként ír le. A kiinduló 
hipotézisek és az eredmények alapján felállított elméletek tehát nem a transz-
cendencia létét vizsgálják – nem tagadják és nem is állítják azt –, pusztán az 
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agyi történésekre próbálnak következtetni, például abból, hogy mely területe-
ket aktívak ilyenkor. De ez roppant ingoványos terep, az adatok sokféle, akár 
egymásnak ellentmondó következtetésnek is teret engednek, arról nem beszél-
ve, hogy az előfeltevések keretei is roppant nehezen definiálhatók. Mindenesetre 
van egy modell, amely következményeit tekintve az általad mondottakra rímel. 
Eszerint bizonyos extatikus tapasztalatok hátterében (amelyeket például egyesü-
lésélményként, isteni jelenlét‑érzésként, megvilágosodásként írnak le megélőik) 
mindig egyes agyi területek neuronjainak hirtelen, együttes elektromos kisülése 
áll. Ezek a területek pedig jellemzően a tudat intuitív, nem‑racionális működésé-
ért felelős jobb féltekében zajlanak. Ez egy univerzális, kultúrától független, álta-
lános emberi jelenség. Ám önmagában ezt az élményt nem tudatosítjuk, hanem 
azonnal „értelmezi” azt tudatunk racionalizáló része, amelyet hagyományosan 
a bal félteke működéséhez kötnek. Az értelmezés fogalmaknak, alakoknak, szim-
bólumoknak az élményhez társítását jelenti. Ezek megjelenési formája pedig at-
tól függ, hogy milyen kulturális‑szellemi közegben, hagyományokban nevelődött‑
kondicionálódott az adott személy. Mit gondolsz erről?

– Igen, a neurológiai folyamatok, amelyek egy-egy ilyen tapasztalatot kísér-
nek, bizonyára univerzálisak. Gyakorlással ezekre rá lehet erősíteni, egyre spontá-
nabb módon elő lehet hívni ezeket az állapotokat. De az, hogy hogyan értelmezzük 
ezeket az élményeket, valóban függ az előzetes tapasztalatoktól és elvárásoktól. 
Fontos hangsúlyozni, hogy különbség van az egyszerű élmény és a valós megvi-
lágosodás-élmény között. A mester tudja szétválasztani, hogy melyik a valódi, ami 
„megtörtént”, és melyik az, ami legfeljebb egy alkalmi tapasztalat, különösebb hatás 
nélkül. Ahogy mondtam, a megvilágosodás olyan változást hoz létre a tudatodban, 
az egész tudati struktúrádban, ami vissza nem fordítható. A csan mesterem azzal a 
hasonlattal élt, hogy a megvilágosodás olyan, mint a nanotechnológia: atomi szin-
ten átalakítja, átírja a tudatot meg a genetikai felépítésünket – mondhatjuk ilyen 
áltudományosan. Azokban az alkalmi élményekben, amelyek – ahogyan említetted 

– a neuronok kisülései révén akár műszeresen mérhetők is, ugyancsak ott van egy 
sajátos tudatállapot. Ez azonban nem stabil, nem állandósul, nem is eredményez 
alapvető változást. Ám rávilágít a tudat nem-hétköznapi működési lehetőségeire, 
ily módon beindít valamit, lendületet ad a továbbiakhoz. De ezzel az ember sok-
szor nem tud mit kezdeni. Itt van nagy szerepe a mesternek és a szellemi környe-
zetnek. Ha valaki egyedül gyakorol, és lesz egy ilyen tapasztalata, itt Európában 
könnyen lehet, hogy azt mondja, találkozott Istennel, egy másik kultúrkörben meg 
azt mondja, hogy megvilágosodott. Ha az embernek volt egy ilyen megélése, ele-
mentáris élménye, onnantól ezt teszi meg az élete alapjává.

– Itt Nyugaton meglehetősen esetleges, hogy az efféle alkalmi élményeket, 
vagy a megrázó, katartikus tapasztalatokat hogyan racionalizáljuk, azaz mihez 
társítjuk. Többek között azért keletkezik olyan sokféle szekta, azért fanatizálód-
nak emberek olykor kevéssé magasztos eszmék mentén, mert nincs egy kvázi 
egységes, a társadalmi tudatot átható, meghatározó hagyomány.

– Így van. Akár Tibetben, akár például Délkelet-Ázsiában, ha nem is él min-
denki intenzív vallásos életet, de gyerekkoruktól ott vannak a történetek, legendák 
a híres bölcsekről, szerzetesekről, Buddháról, mesterekről, harcosokról: hogyan 
éltek, milyen csodákat tettek, hogyan tanítottak. Ezeket könnyű reaktiválni, köny-
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nyű beilleszteni ebbe a keretbe a szokatlan tapasztalatokat. Ezek az élmények tehát, 
ahogy erről korábban beszéltünk, konkrét erőket, energiákat tudnak mozgósítani. 
Ezt az erőt szinte bármire lehet használni. Sok mester arra használta, hogy fenntart-
sa a többé-kevésbé korrupt szerzetesi rendszert… De ez alapvetően jó: mindig vol-
tak mesterek, akik energiáikat a hagyomány fenntartására „forgatták vissza”, mert 
azt, amit elértek, az adott hagyományból, közösségből eredeztették. Ezért tudott 
ez a rendszer a mai napig elevenen fennmaradni. A hagyomány tehát egyrészt egy-
fajta kollektív bölcsességet hordoz, amely segít a „keresgélésben” és hátteret nyújt 
a megtapasztalt élmények értelmezéséhez, másrészt pedig kijelöli azokat a kerete-
ket, amelyek meghaladása a megvilágosodás feltétele.

– Ha muszáj meghatároznod valami világi kategóriával magadat, mit 
mondasz?

– Nem szeretem definiálni magam… Ha mindenképpen kellene, akkor a 
Mesterem szavaival: koncepció-mentes dzogcsen jógi, azaz dzogcsen-gyakorló. 
Tibetiül: drodrel dzogcsin nalgyorpa.

– Ebben legalább három fontos elemet találunk: a fogalmiságtól mentes 
megközelítést; a dzogcsent, azaz a tudat eredendően tökéletes mivoltát tételező 
és ahhoz áttörni segítő szemléletet; valamint a gyakorlatközpontúságot. Ám tu-
dom, hogy a dzogcsen-szövegek milyen sokféle aspektusból magyarázzák, illuszt-
rálják mindezt, s mennyire árnyalt tanításrendszer bontható ki ebből a három 
alapgondolatból. A végső tanács azonban, ami mindebből leszűrődik, az, hogy 
hagyjunk el mindenféle rendszert, a koncepciókat-fogalmakat, és hagyatkozzunk 
tudatunk spontán működésére. De ezek is csak szavak... Te meg tudod határozni 
a dzogcsen lényegét?

– Nem vagyok biztos benne, hogy meg kellene határozni... Aki érdeklődik 
iránta, az úgyis utánanéz, és általában jobb valamiről tudni, hogy nem tudjuk, mint 
azt hinni, hogy tudjuk, miközben valójában fogalmunk sincs róla. A dzogcsen az, 
amit nem érdemes meghatározni, de ha mégis meghatároznád, akkor elvesztené 
minden jelentőségét.
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A magyarországi buddhista egyházak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zarándoklat 2009.
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Rövid tájékoztatás néhány egyház 
legfontosabb programjairól
A rovat az Egyházak fóruma. A közölt szövegek tartalmáért a kiadó nem vállal fele-
lősséget!

1. Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség

Kovács Endre ügyvivő
1117 Budapest, XI. Budafoki út 72.
Telefon: 20-225-6793, 20-916-5610
E-mail: info@khyenkongtharjay.hu
Honlap: www.khyenkongtharjay.hu

Őeminenciája Beru Khyence rinpocse és fia, Őeminenciája Jamgon Kongtrul 
rinpocse 2009. július 5–7. között a Fonó Budai Zeneházban (1116 Budapest, 
Sztregova u. 3.) ad tanítást és beavatást. 

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

Beru Khyence rinpocse Mandzsúsrí (a bölcsesség bódhiszattvája) egyik 
emanációja, akinek eljövendő megjelenése Guru Rinpocse próféciáiban is meg-
található. 1947-ben született Tibet Kham tartományában, és Őszentsége a 16. 
Karmapa ismerte fel, mint Beru Khyence inkarnációját. Az 1960-as években Észak-
Indiában végezte tanulmányait, ahol Khempo Csime vezetésével maga is Khempo 
lett. Kjabdzse Kalu rinpocsétól kapta meg beavatását a Karma Kamcang gyakor-
latok gyűjteményére, valamint a Kálacsakrára 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 hagyományvonal tanításaival, szó-
beli átadásával, valamint a tantra négy osztályának beavatásával, szóbeli átadásával 
illetve magyarázatukkal. Beru Khyence rinpocse Nepálban, Kathmanduban él, (de) 
és világszerte számos kolostort, iskolát, óvodát és központot tart fenn, amelyről bő-
vebb információ a www.khyenkong-tharjay.org honlapon található.

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

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

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

Kérjük, hogy bennalvási szándékotokat jelezzétek!
Információ: Kovács Endre – 20-225-6793, Szlabony Csaba – 20-916-5610

2. Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala  
    Egyházközösség, 2009. III. negyedév

Ügyvivő: Dr. Pressing Lajos Lílávadzsra, telefon/fax: 385-2098
Központ: 1112 Budapest, XI. Susulyka u. 240., telefon: 249-8101
Levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 952.
Honlap: www.buddhizmus.hu,.e-mail: info@buddhizmus.hu

Kapcsolatfelvétel:
Budapesten: Rev. Molnár Viktor Vadzsrapuspá: 20-922-2679, 359-5274
Meller Tibor Vászéttha: 20-431-5063
Szabó Attila Sánti: 30-660-9050
Rev. Kerti Mária Padmaratna: 285-4535, 20-804-1095
Egerben: Molnár László Govinda: 70-225-3080
Miskolcon: Simcsik László Csittadzsnyána: 70-935-3192
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.)
Csütörtökönként, tanítási időszakokban a Tan Kapuja Buddhista Főiskola 5-ös 
termében is tartunk ngöndro foglalkozásokat (Ezzel kapcsolatban információ: 
Dzsotipála Száraz Róbert, 20-383-4297).

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

Elvonulások, szemináriumok

1. Nyári elvonulások – Bódhicsitta és együttérzés: július 4 – 11. (Ven. Vadzsramálá 
és Lílávadzsra). A megvilágosodás női ereje – intenzív Tárá meditáció: július 
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11 – 18. (Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos). Helyszín: Szentlélek. Részvétel ki-
zárólag előzetes jelentkezés alapján a teljes elvonuláson lehetséges. További 
információ: Ujfalusi Éva: 20-217-3029 vagy Császár Zsuzsa: 20-429-0834.

2. Magashegyi túra �00� – Szangha-kirándulás a szlovéniai Júliai Alpokba. Időpont: 
2009. augusztus 17–23. Részletek és további információ a szervőknél 
– Dignága Erdélyi Zsolt: 357-0906 vagy 20-511-2972.

3. Hétvégi elvonulások – Rendszeres meditációs hétvége. Helyszín: Maitreya ház. 
Időpont: Minden hónap első hétvégéje (szombat-vasárnap). A hétvégi elvo-
nulások célja, hogy kezdők és haladók, budapestiek és vidékiek számára egy-
aránt lehetőséget biztosítson a rendszeres intenzív gyakorlásra. Önköltség 
alkalmanként 5.000 Ft (étkezést és szállást tartalmazza). Időpontok / a hét-
vége vezetője: október 3–4. (Lílávadzsra). További információ a 20-431-5063 
telefonszámon.

4. Karuná – segítségnyújtás a halálban. Továbbképzés. Időpontok: havonta egy-
szer szombaton 9.00 – 13.00 óráig (elméleti tanfolyamok) és vasárnap (eset-
megbeszélő csoport). Az esetmegbeszélő csoporton csak a Karuná segítő 
szolgálat tagjai vehetnek részt. Az elméleti szemináriumon érdeklődők is 
részt vehetnek, belépődíjjal (2.000 Ft/nap). Időpontok: szeptember 19., ok-
tóber 10. További infó és jelentkezés a képzésre vagy a munkacsoportba: 
Erdélyi Zsolt (357-0906).

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 17.30. 
Időpontok: szeptember 14., 21., 28., október 5., 12.

2. Szútraolvasás: Himnusz Tárához. Exegézis szanszkrit nyelvből. Előadó: Dr. 
Pressing Lajos. Helyszín: KKK, hétfő 19.30. Időpontok: szeptember 14., 21., 
28., október 5., 12.

3. Meditációs Buddhák: gyakorló szeminárium. Előadó: Szaraszvatí Mag Mónika. 
Helyszín: KKK, kedd 18.00. Időpontok: október 20., 27.

Jóga

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

2. Karma-jóga – Helyszín: Maitreya ház, szombat 9 – 13 óráig. Időpontok: szívesked-
jünk a szervezőknél érdeklődni (Meller Tibor, 20-431-5063).

3. Satkarma – testi tisztító gyakorlatok. Vezeti: Szannjászi Bhaktananda. Szombat 
7.00-tól 11.00-ig. Helyszín: Maitreya ház. Részvétel csak előzetes jelentkezés 
alapján: 30-270-0470. Időpontok: szeptember 19., október 17.
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Közös meditációk

1. Szombat délutáni meditáció. Kezdőknek (szatipatthána, ngöndro és metta-
bhávaná): szombat 15.00. Régebb óta gyakorlóknak (púdzsá és szádhaná). 
Vezetik: az AMM rend papjai. szombat 16.15. Helyszín: Maitreya ház. 
Időpontok: szeptember 12., 19., 26., október 10., 17., 24., 31.

2. Szerda esti meditáció. Szerda 18–20 óráig. Vezetik: Upáli Juhász Krisztián és Rev. 
Vadzsrapuspa Molnár Viktor. Helyszín: KKK. Időpontok: szeptember 15., 23., 
30., október 7., 14., 21., 28.

3. Tibeti buddhista előkészítő gyakorlatok. Időpont: minden csütörtökön 19.30 
– 21.00. Helyszín: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 5. számú terme. Vezeti: 
Rev. Padmaratna Kerti Mária. Érdeklődés: 20-383-4297 vagy 20-804-1095.

4. Meditációs foglalkozás Sopronban – Vezeti: Pindola Hargitai Gábor, telefon: 99-
354-005 vagy 30-256-0164. Időpont: minden hétfőn 18.00–20.30-ig. Helyszín: 
Sopron, Doborjáni Ferenc (Erdei) Iskola, Brennbergi út 82. Meditációs te-
rem. Időpontok: szeptember 7., 14., 21., 28., október 5., 12., 19., 26.

5. Meditációs foglalkozás Miskolcon – Vezeti: Csittadnyána Simcsik László, te-
lefon: 70-935-3192. Időpont: minden hétfőn 16.00–17.00-ig. Helyszín: 
Miskolc, Tamási Áron u. 37. Időpontok: szeptember 7., 14., 21., 28., október 
5., 12., 19., 26.

Nyilvános rendezvények és egyházi ünnepek

Filmklub – Havonta egyszer pénteken 18 – 21 óráig. A félév témája: magyar val-
lástörténet, buddhizmus és samanizmus. Válogatás Halmy György és Székely 
Orsolya ritkán látható filmjeiből. Helyszín: KKK. Időpontok: október 2. 
További infó a szervezőknél: Ujfalusi Éva, 20-217-3029.

Szangha kirándulás – Havonta egyszer vasárnap, egész nap a Budai hegyekben. 
Az útvonalról és a találkozás helyszínéről szíveskedjünk a szervezőknél ér-
deklődni: Dignága Erdélyi Zsolt: 357-0906 vagy 20-511-2972.

Találkozó a „fedélzeten” – A Buddhista Misszió tagságának kötetlen találkozója. 
Helyszín: Maitreya ház. Időpont: szombat 18 órától. Információ: Vermes 
Paula – 70-207-5449. Időpontok: szeptember 18, október 10.

Keleti fény fesztivál Sopronban – Téma: szeretet, szerelem, szexualitás a szellemi 
úton. A helyszínről és az időpontról szíveskedjünk a szervezőknél érdeklőd-
ni: Hargitai Gábor: 99-354-005 vagy 30-256-0164.

Buddhizmus és lélektan Pécsett – Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos nyilvános előadása. 
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai 
Intézet. Pécs, Ifjúság útja 6. Időpont: szeptember 25. péntek 13.00 – 16.30.

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 tartás: szeptember 
5-től minden szombaton 13 és 18 óra között.
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3. Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

Kovács József ügyvivő
1039 Budapest, III. Királyok útja 38.
Telefon/fax: 240-3160, 20-935-7999
E-mail: sakyahungary@gmail.com, honlap: www.szakja.hu
A közösség programjai Budapesten a XIII. Radnóti Miklós utca 9., fsz. 1/a. (1-es 
csengő) szám alatt látogathatók.

Állandó programok

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

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

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

4. Mantra Magyarországi Buddhista Egyház

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

Egyházunk rövid bemutatása  – Egyházunk a „széles ösvény” szellemében mutat 
utat a buddhizmus iránt érdeklődőknek. Egyházunk törekszik lehetőséget adni 
bárki számára a gyakorláshoz és a tanítások meghallgatásához, értelmezéséhez.

Programok – Meditációs foglalkozás és buddhista tanítások kezdőknek szerdánként 
18–20-ig. Szerdánként: 19–20-ig: Siné meditáció, előkészítő gyakorlatok. Vasárnap 
délelőtt: Tárá, Csenrézi, Mahákála és Guru-jóga gyakorlatok (csak közösségünk tag-
jainak!).
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Tanfolyamok, tanítások

Meditációs kurzusok kezdőknek (jelentkezés: Babinski Gordána, Kasza Miklós)
Buddhista tanítások (jelentkezés: Babinski Gordána, Kasza Miklós)
Buddhizmus és a nőiség – előadás-sorozat (jelentkezés: Babinski Gordána)  
Csakra‑meditációk, légzőterápiás módszerek: 3 napos tanfolyam, havonta 2 al-

kalommal (csoportokban indul, jelentkezés szükséges. Tanfolyam vezető: 
Berencsy Tina)

Öngyógyítás: 2 napos tanfolyam (keleti és nyugati módszerek elsajátítása – jelent-
kezés szükséges, csoportokban indul: Kasza Miklós, Berencsy Tina)

Iaidó (jelentkezés: Száraz Róbert – 20-383-4297)

További információ és jelentkezés: buddhista@gmail.com

5. Magyarországi Dzogcsen Közösség

Képviselők: Somogyvári Zsolt – 20-223-3668  
Lakatos Móni – 20-358-0531, Gedeon Irén – 30-397-1511
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Munkácsy M. u. 23.
Honlap: www.dzogchen.hu
E-mail: info.dzogchen@gmail.com

Hagyomány

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

Meditáció

Meditációs gyakorlataink az önfelszabadulás elvét követő dzogcsen, az átala-
kulás módszerét követő tantra, illetve a szútra alapelveit egyesítik magukban. 
Gyakorlataink lényegi részét képezi a Chögyal Namkhai Norbu által felfedezett 
új terma tanítás-ciklus, melynek neve: A mérhetetlen tér világossága dákiníjeinek 
lényege.

Elvonulások – Chögyal Namkhai Norbu rinpocse tanításait interneten át közvetí-
tett élő videó adás segítségével követhetjük. Ezek egy része tagsághoz kötött, míg 
a nyilvános tanításokon bárki részt vehet.
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További programok

Június 12–21.: Webes tanítás Romániából (ChNN)
Július 13–19.: Külső Rusen elvonulás, Uszó
Július 31.: Padmaszambhava ünnepe, Közvetlen bevezetés (ChNN, weben) hajnali 

4 óra, Főiskola
Augusztus 10–16.: Webes tanítás Merigárból (ChNN) 

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: jantra-jóga, meditáció és vadzsratánc
Kedd 17.00 – 18.00: csö-meditáció
Szerda 17.00 – 19.00: meditációs gyakorlatok
Csütörtök 14.00 – 17.30: jantra-jóga, vadzsratánc 
Péntek 16.00 – 21.00: vadzsratánc, jantra-jóga és ülő gyakorlatok

A programokkal és egyéb információkkal kapcsolatban a fenti e-mailen és tele-
fonszámokon lehet érdeklődni. Aki rendszeres tájékoztatást szeretne kapni, az az 
e-mail címünkön feliratkozhat a dzogcsen hírlevélre.

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

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

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

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

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

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

július 4.  14.00–17.00: Tárá tanítás; Karmapa Ház
július 5.  15.00: Gyógyító Buddha beavatás; Meditáció Központ – Tar
július 5–10.: Gyógyító Buddha elvonulás délutáni Kreatív Műhellyel; Meditáció 

Központ – Tar
július 11.  10.00: Dalai Láma születésnapi ünnepség; Meditáció Központ – Tar
július 12.  14.00–17.00: Csenrézi-beavatás és tanítás; Karmapa Ház

További programjainkat honlapunkon lehet megtekinteni.

Karmapa Ház – rendszeres napi program:

Hétfőn és csütörtökön 18 óra: Lodzsong meditáció
Pénteken 18 óra: Siné meditáció
Szombaton 15 óra: D-Klub
Vasárnap 10 óra: Kreatív műhely

Karma Dordzse Ling – Csillaghegyi Meditáció Központ jelenleg elvonulás miatt zár-
va tart.

7. Gyémánt Út Buddhista Közösség

Alapította Láma Ole Nydahl, a 16. Karmapa Randzsung Rigpe Dordzse megbízásá-
ból. A központok a 17. Karmapa Thaje Dordzse szellemi vezetése alatt működnek.

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

Meditációk

A meditáció minden nap 19 órakor kezdődik, előtte 18 órától várjuk az érdeklődő-
ket igény vagy előzetes megbeszélés szerint. A hét minden napján: meditáció a 16. 
Karmapán. Minden hétfőn általános tanítás!
Minden hónap második hétvégéje – meditációs hétvége!
Dharmashop nyitva tartása: minden nap 18–21 óráig.
Dharma-könyvtár nyitva tartása: hétfőtől péntekig 18–20 óráig, szombat–vasár-
nap zárva.

Nyári program – a Nógrád megyei Becskén lévő elvonulási központunkban:
Augusztus 22-én Gampopa-beavatás Serab Gyalcen rinpocsével.
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Augusztus 23–26. között Serab Gyalcen rinpocse tanításai a tudat képzésének hét 
pontjáról.
Augusztus 22–26. között Láma Ole Nydahl magyarázatokat ad a Mahámudrá szö-
vegekhez. 

Részletes információ a kurzusról és további programjainkról a www..buddhizmusma.
hu honlapon! 

Információ: Máthé Réka: 20-969-6507, e-mail: reka@buddhizmusma.hu

8. Dharmaling Magyarország Buddhista Közösség

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

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

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

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

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

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

A Rinpocsével való konzultáció ingyenes, azonban támogatásukat szívesen 
vesszük – adományával hozzájárulhat a közösség és a Láma tevékenységének meg-
szilárdításához.

A programokkal kapcsolatban hívjanak a fenti számon, írjanak e-mailt, vagy 
iratkozzanak fel hírlevelünkre. A részletes programot a honlapon is követhetik.

9. Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége

Vezető tanító: Csong An Szunim JDPS
Budapest Zen Központ (Bo Kvang Szon Von)
Cím: 1062 Budapest, VI. Bajza u. 58. II/2.
Telefon: 20-809-0966
E-mail: kvanumzen@gmail.com
Honlap: www.kvanumzen.hu

Zen gyakorlat

Budapest: Budapest Zen Központ, szerdánként 18.30 órától.  
Felvilágosítás – Piti Erika: 20-809-0966

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

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

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

Baja: Zen gyakorlat minden hétfőn este 19 órától.  
Felvilágosítás – Cs. Németh Iván: 20-548-2244, Major Tamás: 30-467-0677

Miskolc: Dharma-beszéd és gyakorlat megbeszélés szerint.  
Felvilágosítás – Varga Gábor: 30-325-0110

Programok – A Zen Központ részletes programjairól a fenti honlapon lehet tájéko-
zódni. Budapesti központunkban minden szerdán 17.30 órától kezdőoktatást tar-
tunk zen interjúkkal, melyeket Won Do Szunim és Csong An Szunim tart felváltva. 
A gyakorlatot esetenként teaszertartás követi.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

10. Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

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

Rendszeres programok – Minden vasárnap 18 órától szertartás, utána tanítás kínai 
nyelven. Holdnaptár szerinti 1-e és 15-e 18 órától szertartás. Minden csütörtökön 
18.30-tól tanítás magyar nyelven: Can chan (csan buddhizmus történetéről, csan 
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mesterek tanításairól) a közösség 20.00-tól meditációt tart: Da zuo (canchan taní-
tás gyakorlása, mint meditáció). Tai Ji kezdő és haladó tanfolyam.

Ünnepi szertartás – 2009. augusztus 9-én vasárnap Kuan Yin bódhiszattva tisztele-
tére ünnepi szertartás.
Szeretettel várunk mindenkit, aki részt szeretne venni a szertartásokon!
Információ: www.chanbuddhizmus.mindenkilapja.hu

]
A Himalája hegység lábainál, egy bambuszligetben sok más állattal együtt élt egy 
papagáj. Egy napon erős szél támadt, hosszasan dörzsölte egymáshoz a sűrűn növő 
bambuszok szárait, és ebből tűz keletkezett. Az állatok ijedt zavarodottságban me-
nekültek szerteszét. A könyörületes szívű papagáj megsajnálta őket ijedtségükért 
és szenvedéseikért, meg akarta hálálni nekik, hogy befogadták a bambuszligetbe, 
így megpróbált mindent, hogy segítsen nekik. Belemerült a közeli tó vizébe, a tűz 
fölé repült és lerázta szárnyairól a vízcseppeket, ily módon próbálva eloltani tüzet. 
Fáradhatatlanul ismételte mindezt újra és újra, szíve telve volt hálával és könyörüle-
tességgel a bambuszliget iránt. Egy istenség felfigyelt a jótékonyság és önfeláldozás 
ilyen hősies megnyilvánulására, lejött az égből, és így szólt a papagájhoz: „Igazán 
bátor vagy és hősies, de mit remélsz ettől a pár csepp víztől? Ezzel nem tudod el-
oltani a tüzet.” A papagáj azonban ezt válaszolta: „Nincs semmi a világon, amit ne 
érhetnénk el hálával és önfeláldozással. Megpróbálom újra és újra, és folytatom kö-
vetkező életemben is.” Az istenség meghatódott a könyörületesség ilyen példáján, 
segített a papagájnak, és ketten együtt eloltották a tüzet.

阿彌陀佛

11. Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

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

Programok

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

továbbá minden szombaton: 
18.30 – 21.00 tanmagyarázat kínai nyelven.

szombatonként: 
15.00 – 17.00 tanmagyarázat magyar nyelven.

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

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

Közösségünk cigány fiatalok buddhista mozgalma. Példaként tekintünk az indiai 
buddhisták millióira. Ők a köszönésükkel („dzsaj bhím”) arra emlékeztetik egy-
mást, hogy 1956-ban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. 
Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézés-
sel, elkülönítéssel, megalázással. A dalitokhoz hasonlóan mi is szeretnénk magunk 
mögött tudni az olyan szellemi struktúrákat, amelyek felhatalmaznak „magasabb 
kasztbélieket” a mi közösségeink megalázására.

A szalaszántói szerzetesi ház oltára
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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. Arany Hegy Alapítvány

Székhely: 1148 Budapest, XIV. Adria sétány 1/a.
Telefon: 30-457-4018, 30-525-1337
Honlap: www.aranyhegy.com és www.css-hu.org
E-mail: info@aranyhegy.com
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-09108741
Adószám: 18247992-1-43
Vezetők: Varga István elnök és Berki Renáta titkár

Célunk az ázsiai kultúrákkal, művészetekkel és gyógymódokkal kapcsolatos elmé-
leti és gyakorlati képzés és ismeretterjesztés, melyek együttesen hozzájárulhatnak 
a holisztikus életszemlélet megvalósításához, mely a legősibb világfelfogások fő 
jellemzője. E szemléletmód a hangsúlyt az egyénen belüli, az emberek közötti és a 
környezettel kapcsolatos egyensúlyi állapotra helyezi, kialakulása során fejlődik a 
lényeglátás, gazdagodnak az érzelmek. A holisztikus életszemléletmódot tartalma-
zó modell az élet négy dimenzióját tartalmazza (spirituális, érzelmi, intellektuális 
és viselkedési) az élet/életfeltételek négy kontextusában (fizikális/test, természet, 
kultúra, szociális háló). Az alapítvány kiemelten támogatja Heng Chang mester ta-
nításait és tevékenységeit.

Heng Chang csan buddhista szerzetes

Heng Chang mester a dharmát közvetlenül Hsuan Hua mester irányítása alatt sajá-
tította el, aki a kínai zen vonal megvilágosodott pátriárkája volt. Heng Chang mes-
ter multikulturális közösségeket hoz létre szerte a világban. Közismert holisztikus, 
integrált szemléletmódjáról, amely modernizálja és integrálja a buddhizmust gyor-
san változó világunkba.

Tevékenységeink

Integrál tai chi oktatás: Heng Chang mester tanítási rendszerének része egy tíz for-
mából álló, relaxációs technikát és meditációt is tartalmazó gyakorlatsorozat, ami 
a jógát, tai chit (taiji), csi kungot (qigong) és a meditációt egyesíti egy holisztikus 
rendszerbe, mely egyaránt foglalkozik a testtel, a tudattal és a szellemmel. Ahogy 
az energia növekszik és kiterjed, felfedezünk egy magasabb szintű filozófiát, egy 
szélesebb világnézetet, egy elégedettebb életmódot, és megtaláljuk a lehetőséget 
önmagunk gondoskodó és szeretetteli kifejezésére. 
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Oktatás: hétfőnként és szerdánként 18.00–20.30 (A Tan Kapuja Buddhista 
Főiskola, 1098 Budapest, Börzsöny u. 11.). Továbbá havonta egy alkalommal hétvé-
gi egész napos integrál tai chi gyakorlás.

További tevékenységeink: könyvkiadás, fesztiválszervezés, Arany Hegy 
Magazin, meditációs gyakorlás, teameditáció, szociális klubok szervezése (vegetá-
riánus főzőklub, filmklub, kiránduló klub), Avatamszaka-szútra gyakorlócsoport, 
elvonulások szervezése.

Az alapítvány által szervezett programokról részletesen, illetve partner-
szervezeteink eseményeiről további információ található a www.aranyhegy.com 
oldalon!

2. Mahá Maitrí Buddhista Közösség és Konzultációs Szolgálat

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

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

Dharmatúrák: Kalandozások térben és időben
Tervezett időpontok: 2009. július 7–8.
 2009. augusztus 8–9.
 2009. szeptember 5–6.

Érdeklődni lehet a 284-3302-as telefonszámon.

Wang-Wei:
Remete

Mint férfi leltem én meg az Utat,
most lelkem a hegy lábánál mulat.
Barangolok, ha kedvem van henyén,
minden mi szép a földön, az enyém!
Megyek míg víz nem kerül elébem,
akkor leülök, a felhőket nézem.
Végül találok majd egy agg favágót,
vele kacagok és többé se láttok!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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3. Tibetet Segítő Társaság – Sambhala Tibet Központ

Cím: 1012 Budapest, Attila út 123. 11-es kapucsengő 
Nyitva tartás: hétköznap 12.00–20.00 (eseményfüggő)
Telefon: 266-8084, 70-944-0260
E-mail: sambhala@elender.hu
Honlap: www.tibet.hu, www.tibet.lap.hu

Állandó programok

Minden péntek–szombat–vasárnap 20.00 – Az illúzió világa – Tibet Mozi. 
Minden hétfőn 18.00 – Meditatív-jóga, 20.00–21.00: Meditáció 
Minden szerdán 18.00 – Szatipatthána – A buddhista meditáció alapjai (Farkas 

Pál vezetésével)
Minden szerdán 19.00 – Kum Nye tibeti jóga 
Minden csütörtökön 19.00 – Dzogcsen nem-meditáció Keith Dowman tanításai 

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

hagyomány szerint Csáki Eörs vezetésével 

John Myrdhin Reynolds Láma Vadzsranatha dzogcsen tanítás és elvonulás (retreat)
Dzogcsen elvonulási gyakorlatok, a tudat természetének felismerése – 2009. 
július 11–19. 

Az elvonulás nyitott azok részére, akik alapszinten részt vettek már dzogcsen 
tanításon, ők képezik az alapcsoportot, és ajánlott azok számára is, akik a Vadzsra-
kilaja és Dákiní tanításokon részt vettek, ők képezik a haladó csoportot. Az elvonu-
lás fontos részét képezi, hogy Vadzsranatha mindenkivel személyes beszélgetést 
folytat és egyéni útmutatásokat ad.

„Dinamikus Nyugalom”– Kum Nye tibeti-jóga kurzus – szeptember 4–6. 
Arnaud Maitland vezető oktatóval. Arnaud Maitland Tarthang Tulku rinpocse ha-

gyományának vonaltartó utazó tanítója. 
A hétvégi kurzus során megismerkedhetünk egy mindenki számára könnyedén 

gyakorolható tibeti jóga-rendszerrel. 
Weblap: www.kumnyejoga.hu, www.kumnyeyoga.eu 

szeptember 4. 18.00 – 20.00
szeptember 5. 10.00 – 13.00 és 15.00 – 18.00
szeptember 6. 10.00 – 13.00 és 15.00 – 18.00

Helyszín: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (1098 Budapest, Börzsöny utca 11.)
Mongol lámák tanítása a buddhista logikáról a Sambhalában – Július közepén

Sambhala Könyvtár – 20000 kötet keleti filozófia, buddhizmus, filozófia, keleti 
gyógyászat, harcművészet. Nyitva: hétköznap 12.00–19.00. 

Folyamatos, naprakész hírek, információk Tibetről a TibetPress linken. Friss infor-
mációért kérlek, figyeld honlapunkat: www.tibet.hu
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4. To Hi Gan Zendo

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

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

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

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

Rendezvények

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

kinhin (séta).
 Utána közös teázás, beszélgetés.
Ülések
 este: keddenként 19:00–20.30
 reggel: szerdán 7.00–8.00
 érkezés 15 perccel korábban
Zazenkai
 Havonta egyszer egy vagy két napos zen gyakorlat, amelyen mindenki részt 

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

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

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

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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5. Egy Csepp Szanga Magyarország – One Drop Zendo Hungary

Cím: 1065 Budapest, VI. Hajós u. 32., félemelet
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: 7.00–8.30 és 18.00–19.30, szombat: 9.00–10.30
A részletekért figyeld a honlapunkat!

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

A következő tanfolyam 2009. augusztus 5–16. között lesz Salgótarjánban.
Jelentkezés: Kabai József – 1112 Budapest, Cirmos utca 3. 10/62.
Telefon: 20-263-0741, e-mail: dhamma.hu@gmail.com,.honlap: www.dhamma.hu
Jelentkezési lap letölthető a honlapról!

Legyen minden lény boldog, békés és szabad!

7. Mabuhasz Közhasznú Egyesület

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

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

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

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

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

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

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

8. 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 2000-ben, majd 2004-ben az Ácsán Cshá 
thai vonalát képviselő, rendkívül népszerű Ácsán Szumédhó alapvető tanításait 
adta ki „Csittavivéka – a csöndes tudat tanítása” címmel. Majd 2005 elején meg-
jelentette a mester egyik szerzeteseknek szóló tanításgyűjteményét is „Így van ez 
– a valóság természete” címmel. A Buddhapada Alapítvány könyvkiadása bevételét 
és a felajánlott 1 %-okból származó bevételt 2007-ben Ácsán Szucsittó: „Buddhista 
meditáció – Az alapok” című könyvecskéje megjelentetésére használta föl.

A Thai Királyság korábbi budapesti nagykövete, Pradap Pibulsonggram 
őexellenciája kezdeményezésére létrejött Alapítvány kuratóriumának elnöke Jelen 
János, a kelet-ázsiai térség kiváló ismerője és szakértője, a Főiskola és az ELTE ta-
nára. A kuratórium tagjai: Farkas Pál és Porosz Tibor. Az Alapítvány támogatólag 
működik együtt az újonnan létrejött Dhammapada Alapítvánnyal. Szívesen vesszük 
mindazok támogatását, akik fontosnak érzik elképzeléseinket. 
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.

Az adó 1 %-ának felajánlásához az Alapítvány adószámát kell feltüntetni:  
18240586-1-43.
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9. Dhammapada Alapítvány

A Dhammapada Alapítvány 2004 őszén azzal a céllal alapíttatott, hogy létrehozza 
és működtesse az öregek tanítása, a théraváda tradíció szerinti első magyarorszá-
gi buddhista kolostort, és ennek működésére alapozva hitelesen jelenítse meg a 
Magyarországon a mindeddig csak hírből ismert hagyományt. A közhasznú szer-
vezetként bejegyzett Alapítvány emellett számtalan olyan közhasznú tevékenysé-
get kíván folytatni a kolostor megalapítása után, amelyek meggyőzően közvetítik a 
buddhizmus szellemiségét. Ezek közül kiemelve a legjelentősebbeket:
 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, elsősorban a lelki egészség megőr-

zése, a hagyományos buddhista módszerek, elsősorban a meditáció, valamint 
csoportos és magányos elvonulások eszközrendszerének felhasználásával,

 2. szociális tevékenység, családsegítés, kiemelten támaszkodva a hagyományos 
módszerekre, amelyek a buddhista ünnepnapokon heti rendszerességgel 
megnyitják a kolostor kapuit a Tanítás követői és az érdeklődők előtt,

 3. tudományos tevékenység, kutatás, különös hangsúlyt helyezve a buddhiz-
mus szent könyveinek és kanonikus iratainak tanulmányozására, részben 
eredeti, páli nyelven,

 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, támaszkodva az 
előbbiekben említett kutatási eredményekre, és a gyakorlati megtapasztalá-
sukat elősegítő és elmélyítő meditációs módszerekre,

 5. kulturális tevékenység, amely a buddhista hagyományok autentikus megőr-
zését és átadását, a hely és a kor követelményeinek megfelelő honosítását 
tekinti legfontosabb feladatának,

 6. kulturális örökség megóvása, a több mint 2500 éves buddhista hagyomány 
szellemi és tárgyi értékeinek felmutatása,

 7. természetvédelem, állatvédelem, a buddhista erkölcsi tanítás gyakorlati al-
kalmazása révén,

 8. környezetvédelem, a buddhista szellemiség útmutatásaival összhangban,
 9. gyermek- és ifjúságvédelem, a buddhista tanok megismertetése és hétközna-

pi gyakorlatának bemutatása által,
10. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a 

kolostori élet és a tanítás megismertetése révén,
11. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek ál-

tal igénybe vehető – szolgáltatások, mindenekelőtt a hazai, illetve európai 
buddhista szervezetek igényeinek figyelembe vételével.
Az Alapítvány kérte a buddhista világban jelentős tekintélynek örvendő 

Ácsán Szumédhó mester és az általa képviselt thai erdei szerzetesi vonal támoga-
tását a kolostor irányítására, működésének megindítására. A mester ehhez elvi be-
leegyezését adta, ugyanakkor elgondolkodtatóan egyszerű és mégis lényegi volt a 
beszélgetésen résztvevő rangidős Vadzsiró théra felvetése: „Az egész elképzelés 
sikere egyetlen dolgon múlik: Magyarországon hányan borotválják majd le a fejü-
ket és öltik föl a fehér vagy sárga ruhát?”

A Kuratórium a mester javaslatait fontolóra véve fogalmazta meg igényeit 
és talált egy rendkívül alkalmasnak tűnő helyet Budapesttől kb. 45 kilométeres tá-
volságra, amely 7–8 hektár (70.000 négyzetméter) nagyságú, természetes állapotú 
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területen fekszik, melynek közel egyharmada erdő, két meglévő és használható 
komfortos, három-három szobás, valamint egy felújítható épülettel. A már felújí-
tás közben is használható épületek lehetővé teszik, hogy egy 4–5 szerzetesből, 
2–3 novíciusból, és időlegesen elszállásolható 6–8 világi segítőből álló Szangha 
(Közösség) akár azonnal megkezdhesse működését. 

A 20–30 millió forint közötti induló ajánlat reálisnak mutatkozik, így a ku-
ratórium megkezdi a megvásárlásához szükséges pénzadományok gyűjtését, és se-
gítők jelentkezését várja a szervezéshez éppúgy, mint a későbbi tereprendezéshez 
és építkezéshez. Örömmel vesszük mindazok támogatását, akik azonosulni tudnak 
céljainkkal, akár pénzadomány, akár földterület vagy munka felajánlása, tanács-
adás vagy egyéb segítség formájában. Szívesen fogadjuk mindazokat is, akik vállal-
nák támogatók felkutatását, megegyezés szerinti sikerdíjért, vagy egyszerűen csak 
nagylelkűségből.

A megvásárláshoz – hogy az igen alkalmas területet ne veszítsük el – rövid 
távon különösen nagy segítséget nyújtana olyan mecénás jelentkezése, aki a terü-
letet azonnal megvásárolja, és szerződést köt az Alapítvánnyal, amely vállalja, hogy 
a szükséges pénzösszeget egy éven belül összegyűjti, és az ingatlant változatlan 
áron átveszi. A mecénás biztosítéka a két lakóépület felújítása és modernizálása, 
valamint a terep rendezése arra az esetre, ha az Alapítványnak mégsem sikerülne a 
vásárláshoz szükséges összeget előteremtenie.

Az Alapítvány működését támogatja a Buddhapada Alapítvány is, amely 2000 
tavaszán kezdte meg működését, és legfontosabb céljának az öregek tanítása, a 
théraváda megismertetését tűzte ki, hiszen a Buddha szavait legközvetlenebbül kép-
viselő iskola mindeddig nem jelent meg hiteles tolmácsolásban Magyarországon. A 
Thai Királyság korábbi budapesti nagykövete, Pradap Pibulsonggram őexellenciája 
kezdeményezésére létrejött Alapítvány eddig jeles mesterek tanításait jelentette 
meg magyar nyelven.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke Farkas Pál, alelnöke Tóth Zsuzsanna, 
titkára Jelen János. Az Alapítvány ügyeiben felvilágosítással szolgál: Farkas Pál, te-
lefon: 788-2910 (A Tan Kapuja Buddhista Egyház), 280-6712, fax: 280-6714 (A Tan 
Kapuja Buddhista Főiskola), 342-3232 (otthon). 

2007-ben és 2008-ban az Alapítvány sem az adó 1%-ából, sem más források-
ból származó bevételt nem használt föl, csak bankköltségei voltak.

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

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

Zarándoklat 2009.
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Padma Jógastúdió programjai

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

Hatha-jóga – hétfő 9 és 18 óra, kedd 9 és 19 óra, szerda 10 és 18 óra, csütörtök 
9.30, 17 és 19 óra, péntek 7 és 19 óra, szombat 15.00

Iyengar-jóga – hétfő 19.30, szombat 12.30 és 14 óra
Kismama-jóga – hétfő 11 óra, kedd 9 és 17 óra, szerda 10 óra, csütörtök 10 óra, 

péntek 16.15, szombat 9 óra, szombat 10.30 – szülőpozíciós foglalkozás.
Babás jóga – kedd 11 óra, kedd 15.30, csütörtök 14 óra
Pilates testújítás – szerda 8.30
Gerinctorna – csütörtök 18 óra
Senior-jóga �0+ – hétfő 13.00
Naliní női jóga alaptanfolyam, kismama jógaoktató képzés, babás jógaoktató 

képzés indul 2009 őszén.
Kriston intim torna – Hétvégi (szombat-vasárnap, 2×5 órás tanfolyamok): júli-

us 18–19., augusztus 15–16., szeptember 26–27., október 23–24. Tartja: 
Gyöngyi. Díja: 15.000 Ft.

 Táborok a Naptanyán, a Padma Jógastúdió elvonuló helyén – www.naptanya.hu.
Az egyéb programokról, tanfolyamokról, táborokról a www.jogastudio.hu oldalon ta-
lálsz bővebb információt. Várunk szeretettel!

Imladris Kulturális Központ

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

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

Jóga, meditáció és tai-csi kurzusainkon keresztül szeretnénk megtalálni azo-
kat a mindennapi életben is használható gyakorlatokat, amelyek nem az egymás-
tól való elkülönülésen alapulnak, hanem egymás mellett, egymást segítve mutat-
nak 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 megoldási lehetőségekre, az elérendő célokra, még ha ezt más-más módon is 
teszik.
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 Rövid hírek – Forrás:.http://www.buddhistchannel.tv/

Szertartás a thaiföldi Pattayában a dél-thaiföldi szerzetesek támogatására (Pattaya 
Daily News, 2009. június 30.) A sattahipi buddhisták szertartáson vettek részt, ahol 
– helyi szervezetek támogatásával – élelmiszert, rizst, személyes tárgyakat és pénzt 
ajánlottak fel a 226 dél-thaiföldi kolostor 1500 buddhista szerzetesének. A déli tar-
tományokban négy éve folynak egyre erőszakosabb események; konszolidációra 
egyelőre nincs kilátás. A támadásokban eddig legalább öt szerzetes halt meg (közü-
lük egyet alamizsnagyűjtés közben lőttek le); emellett kolostorokat és templomo-
kat is érnek támadások. Suthep Thaugsuban miniszterelnök-helyettes a vizsgálatok 
után kijelentette, hogy nem a muszlim lakosok buddhista lakosok elleni bosszújá-
ról van szó, hanem arról, hogy bizonyos szervezeteknek érdekében áll fenntartani 
a feszültséget a két vallási csoport között.

Az Európai Unió szorgalmazza, hogy Dhaka telepítse vissza a buddhista törzseket a 
chittagongi hegyekbe (IANS, 2009. június 10.) Az Európai Unió arra kéri Bangladest, 
hogy segítse a chittagongi buddhista törzseket abban, hogy visszatérjenek ottho-
nukba. A 12 kisebbségi csoportnak otthont adó délkeleti területre vonatkozó szer-
ződést Bangladesh 1997-ben írta alá; e szerződés vetett véget a fegyveres konflik-
tusnak, amely két évtizeden keresztül folyt a kisebbségek között. Az Európai Unió 
most arra kéri a kormányt, hogy alkalmazza a szerződést, ezen belül is elsősorban 
azt, hogy történjenek meg a választások az adott területen, valamint hogy számol-
ják fel a katonai bázisokat annak érdekében, hogy a lakosok hazatérhessenek.

Thai kolostor szokatlan helyen (The Copenhagen Post, 2009. május 28.) Dániában, 
egy Dragør nevű faluban kis thai templom (wat) található. Jelenleg öt szerzetes 
él az immár 17 éves templomban. Phra Somsak Gandhasilo apát elmondta, hogy 
Dániában igen jelentős világi támogató közösség található: körülbelül 20–25 ezer 
buddhista él az országban. A kolostorba hétvégenként 30–100 ember látogat el; a 
meditációs központban tevékenykedők száma az utóbbi 10 évben 2000-re emel-
kedett. Dániában a 19. században jelent meg a buddhizmus: az első érdeklődők a 
romantika korszakának gondolkodói voltak. Arra a kérdésre, hogy mit mondana a 
kíváncsiaknak a Buddha tanításáról, az apát a következőket válaszolta: “Senki sem 
árt többet neked, mint saját magad.”

Őszentsége a Dalai Láma Dániában (The Copenhagen Post, 2009. június 1.) Őszent-
sége a Dalai Láma Dániában adott tanítást 3600 fős közönségnek Nágárdzsuna és 
Kamalasíla munkái alapján. Kijelentette, hogy nem hisz a megtérésben, ezért so-
sem tett kísérletet arra, hogy bárkit is a buddhizmusra térítsen. Véleménye szerint 
a nyugatiak hagyományosan a keresztény kultúrához tartoznak, ezért elsősorban 
ezen belül kell szellemi utat keresniük; ám hozzátette, hogy ha valaki szabad aka-
ratából úgy dönt, hogy számára a buddhizmus hasznos, akkor járhatja ezt az utat. 
Kijelentette továbbá, hogy régebben az emberek megengedhették maguknak, hogy 
elszigeteltségben éljenek (ahogy azt a tibetiek is tették), de most már elengedhetet-
len, hogy ismerjék és tiszteletben tartsák a többi vallást és gondolkodási rendszert. 
Az előadás előtt Őszentsége sajtókonferencián vett részt, ahol egy újságírói kérdés-
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re válaszolva kifejtette, hogy kénytelen belátni: a legnagyobb erőfeszítések ellené-
re sincs haladás a kínai-tibeti párbeszéd terén, és hogy a kínai kormány elutasította 
a „Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People” (Memorandum a 
tibeti nép tényleges autonómiájáról) című dokumentumot. Őszentsége továbbra 
is bízik a kínai emberekben, miután nyilvánvalóvá vált, hogy – amennyiben pontos 
tájékoztatást kapnak – szimpatizálnak Tibet ügyével és támogatják azt. Őszentsége 
arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy vizsgálják ki a tibeti helyzet úgy, hogy a 
folyamatot nem korlátozza a kínai kormány. Kijelentette, hogy ha Tibetben a tibe-
tiek valóban boldogok, ahogy azt a kínai kormány állítja, akkor a száműzetésben 
élő tibetieknek el kell ismerniük, hogy nincs Tibet-kérdés, és meg kell követniük 
a kínai kormányt. Ha azonban az bizonyosodik be, hogy Tibetben a tibetiek elé-
gedetlenek a kínai kormány politikájával és félelemben élnek, akkor a kínai kor-
mánynak kell bocsánatot kérnie és megoldani a problémát. Őszentsége hozzátette: 
most a nemzetközi közösség feladata, hogy feltárja, hogy van-e probléma Tibetben. 
Látogatása során Őszentsége találkozott körülbelül 20 parlamenti képviselővel, 
többek között Mogens Lykketofttal, a volt külügyminiszterrel. 

Továbbra sem tudni a letartóztatott tibeti szerzetesről (AsiaNews, 2009. június 24.) 
Ngagchungot, a buddhista közösség megbecsült és aktív tagját egy éve tartóztatták 
le két másik szerzetessel a serthai Larung Gar Buddhista Intézetben azzal a gyanúval, 
hogy „szeparatista” erőknek szivárogtattak ki információkat a tibeti állapotokról és 
a tavalyi, Kína-ellenes tüntetésekről. A két másik szerzetest szabadon engedték, de 
Ngagchung eltűnt. A Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) 
jelentése szerint családja még nem mindig nem értesítették letartóztatásáról. Az 
utolsó információk alapján valószínűsíthető, hogy egy chengdui börtönben tartot-
ták fogva, de állapotáról semmit nem tudni. A kínai hatóságok a szerzetesek „haza-
fias átnevelése” céljából hivatalnokokat küldtek a Larung Gar Buddhista Intézetbe. 
2001 áprilisában bevezették a hallgatói kvótarendszert (1400-ban maximalizálták 
a hallgatói létszámot); ennek következtében 7000 hallgatónak kellett távoznia az 
intézményből.

Őszentsége a Dalai Láma saját szerepéről (The Independent, 2009. június 22.) 
Őszentsége egy beszédében – amelyben említést tett arról a nyomásról is, amely 
alatt szellemi és vallási vezetőként kellett működnie – kijelentette, hogy utódjának 
már nem kell e kettős szerepet betöltenie. A több száz szerzetes, szerzetesnő és 
világi jelenlétében Őszentsége rámutatott: a száműzetésben élő tibeti közösségnek 
lépést kell tartania a világgal, és demokratikusan kell működnie. „A dalai lámák az 
utóbbi 4–500 évben vezetők voltak. Talán ez hasznos volt, de ennek az időszaknak 
vége. Világos, hogy – kisebb hiányosságai ellenére – a demokrácia a legjobb rend-
szer.” A Dalai Láma régóta hangsúlyozza, hogy a tibeti közösségnek kell megvá-
lasztania politikai vezetőit. Mostani beszéde is egy olyan szimpóziumon hangzott 
el, ahol a 2011-ben esedékes választások ügyét tárgyalták. Őszentsége hozzátette, 
hogy veszélyes a dalai láma személyére ruházni a teljes felelősséget, és üdvözölte 
a változást, mondván, hogy manapság vallási vezetőknek nem kell politikai vezető 
szerepet játszaniuk.

Összeállította: Tóth Zsuzsanna
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Keleti könyvek árusítására specializálódott üzletek

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

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

Nyitva tartás: tanítási időszakban – hétfő-péntek: 11.30 – 14.30, egyéb időszakban 
– lásd a honlapon!
Elérhetőség: Száraz Róbert – 20-383-4297, e-mail: jegyzetbolt@tkbf.hu

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

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

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

A címlapon a thaiföldi Buddhamonthonban lévő sétáló Buddha‑szobor látható.
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Könyvajánló

Jon Kabat-Zinn: Bárhová mész, ott vagy – Éberségmeditáció a mindennapi élet-
ben (Ursus Libris 2009, 2850 Ft)

Jon Kabat-Zinn, a ma már világszerte népszerű „éber 
figyelmen alapuló stresszcsökkentő tréning” kidolgozó-
ja nagy sikert aratott művében olyan útmutatást ad az 
éberségmeditáció gyakorlásához, melynek a mindenna-
pi életünkben is hasznát vehetjük. Elsősorban személyes 
tapasztalatait osztja meg az olvasóval.

Egyaránt szól a kezdőkhöz és a tapasztalt gyakor-
lókhoz, bárkihez, aki szeretné újra meg újra átélni a je-
len pillanat gazdagságát. Az éber figyelem gyakorlását a 
buddhista meditáció szívének tartják, de a lényege uni-
verzális, és mély gyakorlati haszna van mindenki számá-
ra. Elménk hajlamos a gépies működésre és arra, hogy 
elveszítse a kapcsolatot a „most”-tal, azzal az egyedüli 

idővel, amelyben élünk, növekedünk, érzünk, szeretünk.
Többnyire nem vagyunk ébren a jelen pillanatban feltáruló különleges szép-

ségek és lehetőségek számára. Az éber figyelem lényegében a felébredettségről 
szól, a meditáció pedig nem más, mint a jelen pillanat éberségének módszeres 
kifejlesztése.

Tenigl-Takács László: A jógácsára filozófiája (Damaru Könyvkiadó 2009, 2400 Ft)

(Kérdés:) Ha az álomhoz hasonlóan az ébrenlétben is min-
den esetben csak tudat van, akkor miért nem látjuk be, 
hogy csak tudatról van szó, ahogyan ezt az álom esetében 
(belátjuk)?

(Válasz:) Mindazok belátják, akik a valóság tudása ré-
vén felébredtek. Ahogy az álomban nem születik meg ez a 
belátás, csakis az ébrenlétben, ugyanígy nem születik meg 
azokban, akik a valóság tudása által még nem ébredtek fel, 
csakis azokban, akik a valóság tudása által már felébredtek… 
(Részlet a könyvből)

A végtelenül színes buddhista hagyomány négy fi-
lozófiai iskolája egyikének, a jógácsára tanításainak alap-
jául szolgáló szútrák avatott fordítását, eme iskola kiala-

kulásának és fejlődésének történetét, tantételeinek hozzáértő magyarázatát 
tartalmazó könyvet forgathat most a kedves olvasó. Az iskola, mely csittamátra, 
vidzsnyánaváda, nirálambanaváda és vidzsnyaptimátra néven egyaránt ismeretes, 
az i.sz. 2–3. század környékén vált önállóvá és a 4–7. századokban élte virágkorát, 
a későbbiekben meghatározó szerepet töltve be a kínai és tibeti buddhizmus ki-
alakulásában is.
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Tanulmányok a tradicionális íjászatról (Kvintesszencia Kiadó 2009, 2300 Ft)

Az íjászattal ismerkedők vagy foglalkozók tábora nem kicsi. 
Csupán Magyarországon igen különböző indíttatásból ugyan, 
de rengetegen birtokolnak és használnak íjat az alkalom adta 
időtöltéstől és szórakozástól kezdve a hagyományőrzés vélt 
vagy valós formáin át a vadászíjászatig, vagy az amatőr és pro-
fesszionális sportíjászatig. Afféle tömegmozgalomról lehet 
beszélni, amely azonban meglehetős hiányt szenved szilárd 
alapelvekben. Ez a kötet az íjászattal foglalkozó kiterjedt iro-
dalomból négy olyan művet tartalmaz, amelyek így együtt 
lényegre törően és szemléletesen képesek bemutatni az íjá-
szat önmagán túlmutató, szellemi dimenzióit. Bár formailag 

túlnyomórészt kétségtelenül a távol-keleti tradicionális íjászattal, a kyu-dóval fog-
lalkoznak, a tanulmányokban a formán túli és feletti lényeg, valamint az egyetemes 
érvényű alapelvek jól kivehetőek. Ily módon hasznos támpontokkal szolgálhatnak 
nem csupán az íjászat elmélyültebb gyakorlói számára, hanem azok számára is, akik 
az ember szellemi léte, egy létrendi célba találás és ennek lehetséges gyakorlati 
vonatkozásai iránt érdeklődnek.

Őszentsége a Dalai Láma: Dzogcsen a Nagy Teljesség Szívlényegisége (Rejuv, 
Oddijána 2009, 3600Ft)

Ezek a dzogcsen tanítások a tibeti buddhizmus ősi 
nyingma hagyományának szív-lényegiségei, melyeket Őszent-
sége a Dalai Láma nyugati tanítványainak adott Európában 
és Észak-Amerikában. Őszentsége az olvasónak példátlan 
bepillantásra nyújt lehetőséget a buddhizmus legmélyebb 
meditációs rendszerébe. A dzogcsen egyediségével foglal-
kozva Őszentsége feltárja az egész tibeti buddhizmus széles 
spektrumát. Megmagyarázza a dzogcsen gyakorlás lényegét, 
és fölteszi a kérdést, hogy „Miért a dzogcsen minden jár-
mű csúcsa?”, mik a sajátos jellemvonásai és melyek a többi 

buddhista út kulcsfontosságú jellegzetességei, melyeket a dzogcsen gyakorlónak 
ismernie kell. Ez egy rendkívül gazdag könyv. Őszentsége a Dalai Láma a tibetiek 
vezetője és a Nobel Békedíj birtokosa, kitűnő buddhista tanító és tudós, aki a tibeti 
buddhizmus összes iskoláiban jártas. Globális spirituális vezető, kinek a béke és 
erőszakmentesség iránti elkötelezettsége széles körben ismert, és kinek az egyete-
mes és egyéni felelősségről szóló üzenete világszerte csodált és helyeselt. 

A Tan Kapuja Buddhista Egyház negyedévenként megjelenő tájékoztató 
 kiadványa • Felelős kiadó: Mireisz László, az Egyházi Tanács vezetője 
• Főszerkesztő: Kalmár Csaba • Műszaki szerkesztő: Dobosy Antal • 
Cím: 1098 Budapest, Börzsöny utca 11. • telefon: (1)-280-6712 • e-mail:  

egyhaz@tkbf.hu • ISSN: 1787-386X


