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Átadás az oktatásban

A buddhizmus 2500 éves történetét és a kialakult sok-
színűségét látva szinte természetes módon fogalma-
zódott meg 1991-ben mint alapítói szándék, hogy a 
Tan Kapuja a buddhizmus minden irányzatát fogadja 
be, és a buddhizmus teljességére építve találja meg 
itt, Nyugaton a helyét. A Főiskola képviselje a forma-
lizmuson túli dharmát, a tant sallangok nélkül, a leg-
természetesebb módon, és dolgozza ki a modern nyu-
gati buddhista oktatást. Ennek megfelelően az elmúlt 
tizennyolc év alatt létre is jött egy, az európai felsőok-
tatási rendszerbe illeszkedő buddhista oktatási prog-
ram (ennek a szakasznak a végét jelezte a nagykorúvá 

válással együtt járó minden feszültség és vívódás, melyek az elmúlt egy évet jelle-
mezték). Tehette ezt azért, mert az Egyházi Tanácsban túlsúlyban vannak a „termé-
szetes buddhizmus” (szahadzsajána) követők (Átama, TeKi KaGyü, A Tan Kapuja 
Zen Közösség, jellegénél fogva a Nyingmapa Közösség és az Öt Elem Rend), de a 
többi közösség is elfogadja és támogatja, hogy a legtermészetesebb módon kell a 
buddhizmusnak megjelenni egy adott közegben, és ez jelenleg Nyugaton az okta-
tás. Átadás az oktatásban – ez akár a Főiskola szlogenje is lehetne. 

Azt is meg kell jegyezni, hogy a „fenntartók” nem maguk miatt tartják ezt fon-
tosnak, mert általában a szahadzsiják elutasítják az elvont filozofikus és „tudomá-
nyos” megközelítéseket, tudják, hogy a végső valóságot nem lehet tanulás, verbális 
átadás és tudományos okoskodás révén elérni. A szahadzsát nem lehet szavakkal 
kifejezni vagy megmagyarázni, a szavak semmit sem képesek abból megmutat-
ni. A valóság kizárólag a személyes és belső intuíción keresztül érhető el. Mert a 
szahadzsa egy mindenek felett álló csúcs-pillanat, ahová sem a test, sem a szavak, 
sem a szövegek nem érnek fel. Ugyanakkor a szahadzsiják elfogadják a lépcsőzetes-
ség teóriáját (tibeti lam-rim), így mi, a természetes út követői is vallhatjuk, hogy 
a dharma egyik fontos megnyilvánulása lehet az átadás az oktatásban. Nem ma-
gunk miatt, hanem a tan megmaradása szempontjából fontos, hogy a buddhizmus 
megtalálja helyét a nyugati oktatási rendszerben.

A Főiskoláért aggódók bizonyára megnyugvással vették, hogy az őszi sze-
meszter rendben és zökkenőmentesen elindult. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, 
hogy egy hosszú folyamat elején tartunk, s azon belül egy új időszak kezdetéhez 
érkeztünk. Lassan kinőjük gyermekbetegségeinket, és ma már világosan láthatjuk 
az előttünk álló feladatokat is.  

Ha az ember nincs tisztában a saját helyzetével, akkor érdemes kívülről magá-
ra néznie. Ez sokszor segíthet az önértékelésben. Ezért mindazoknak, akik alul vagy 
leértékelik az elmúlt 19 évet, ajánlom, hogy kattintsanak a Főiskola honlapjának 
angol verziójára, és onnan nézzenek rá a Főiskolára. Ez segíthet tárgyilagosan és 
elfogulatlanul meghatározni az eredményeket és a teendőket. Mert mi, akik benne 
vagyunk ebben a felemelő folyamatban, sokszor a belső feszültségeink és aktuá-
lis feladataink miatt nem látjuk tárgyilagosan azt, hogy mit is végeztünk az elmúlt 
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19 évben. Pedig ezt látnunk kell ahhoz, hogy mozgósítva a tartalékainkat tovább 
erősítsük az alapítói szándékot, és a Tan Kapuja Buddhista Főiskolát a dharma sta-
bil otthonává tegyük. 

Milyen tartalékokat tudunk mozgósítani? Az idei évben először a karácsonyi 
Maitréja-ünnepségen veszik át diplomájukat végzett hallgatóink, és ezzel 200 fölé 
emelkedik a Főiskolán végzettek száma. Több mint kétszázan kaptak buddhista 
tanítói diplomát, és ez jelentős szám. S azon túl, hogy végzettjeink szeretettel gon-
dolnak az itt töltött évekre, rendkívül fontos, hogy a Főiskola diplomásai térjenek 
vissza az alma mater-ba, az iskolájukba, és segítsék abban, hogy a részvét-bölcses-
ség-meditáció hármasságára épülő buddhista oktatás megkapja méltó helyét itt, 
a Kárpát-medencében – és Európában, mert akár arra is jó esélyünk lehet, hogy a 
„Dharma Gate” Budapest Buddhist University az európai buddhista felsőoktatás 
központjává váljék.

Ehhez várjuk diplomásaink segítségét.

Mireisz László

A Rongbuk kolostor kapuja Tibetben. Ez a világ legmagasabban fekvő  
kolostora a Rongbuk-gleccser közelében, 5100 méterre a tengerszint felett
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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

Házikonferencia – Következő házikonferenciánk 2009. december 6-án lesz. A konfe-
rencia programjáról november közepétől a www.mahayana.hu és a www.tkbf.hu hon-
lapokon tájékozódhatsz!

Maitréja-ünnep és karácsonyi-koncert – 2009. december 20-án, vasárnap 15 órától a 
hagyományos év végi, az eljövendő világkorszak Buddhája tiszteletére tartott ün-
nepségre várjuk minden kedves barátunkat, a közösségek képviselőit és gyakorló-
it. A szertartást 17.30-tól három együttes koncertje követi a Dharma-csarnokban. 
Részletes program december elejétől a honlapunkon (www.mahayana.hu, www.tkbf.
hu) lesz olvasható.  

Buddha Közössége – 4400 Nyíregyháza, Madách Imre út 15/B., telefon: 30-681-
5107, e-mail: ujjandras@freemail.hu. A természettel analógiában ősztől a befelé for-
dulás, a számvetés időszaka következik. Az első összejöveteleken megbeszéljük, 
hogy mi magunk milyen mértékben tudtuk a tanításokat a gyakorlatba átültetni 
és alkalmazni. Hogyan próbáltuk indulatainkat, gondolatainkat, érzelmeinket „igá-
ban tartani”. Hány esetben keltünk a nappal, és végeztük el reggeli gyakorlatainkat! 
Mert az emberi természet hajlamos gyorsan lazítani. Következő összejövetelein-
ken erre a problémára koncentrálunk. Mindenkit szeretettel vár a kör szervezője, 
Ujj András!

Buddhista Jövő Műhely

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

7. Tejút Buddhista Gyerektábor Uszón

„Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként tizenhárom és fél kilomé-
terrel szűkül. Már nincs messze az az idő, szól, amikor a csend a földről tökéletesen 
eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában, vagy az óceánon félórás 
megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb.”
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Ezzel a mottóval hirdette meg a Tejút Alapítvány az immár olyannyira 
hagyományos nyári Tejút Buddhista Gyerektábort, hogy sorrendben a hetedik-
re került sor. Így, a tábor végeztével pedig illik töredelmesen bevallani, hogy a 
mottóval ellentétben nem hogy a meghittség köre nem lett egyre kisebb, hanem 
még a csend köre sem szűkült. Köszönhetően annak, hogy ha nem is tizenhárom 
és fél kilométerrel, de tíz gyermekkel még nőtt is a résztvevők köre az eddigi 
évekhez képest.

Összesen tehát harmincnégy gyermek vett részt a tábor idei életében – és 
mégis, nem tűnt fel ez a többlet, ez a „szaporulat”, pedig csak két segítővel, foglal-
kozásvezetővel lettünk többen. A hetesség pedig nem véletlenül áll kapcsolatban 
a teljességgel. Valamennyien éreztük egyfajta beérkezettséget: „boldogok voltunk”, 
hogy „megnyugvásban részesülhettünk”.

Igaz, a tábor élete nyüzsgő, mozgalmas volt, szünet nélkül érték egymást 
a programok, a reggeli jóga, a botgyakorlat, a kirándulás, az íjászat, az ismerke-

dés a gyógynövényekkel, a rajzolás, 
festés, mandalakészítés, a keleti vagy 
nyugati mozgásos-beszédes játékok, az 
érzékszervekre épülő figyelemgyakor-
latok, a meseolvasás. S mindemellett 
egy kísérlet, hiszen ha ennyien vol-
tunk, érdemes volt ebbe is bevezetni a 
gyerekeket, egy kis „karmajóga”-ként: 
korosztályonként hét csoportba osztva 
a gyerekeket mindenki tehetett is azért 
nap mint nap, hogy rendezett környe-

zetben létezzünk, legyen víz a mosdáshoz, mosogatáshoz, legyen fa az esti tűz-
höz, hogy majd körételepedve elcsendesüljünk... Itt pedig – az aznap elhagyott 
tárgyak, ruhák feneketlen puttonyából való elővarázsolás után – átgondoljuk, mit 
értettünk, tettünk meg a békés egymás 
mellett élés a mindennapi életben kö-
vetendő alapvető öt buddhista elvéből; 
meghallgassuk a pancsa síla következő 
szabályát, majd Buddha életének újabb 
és újabb szakaszát.

Minden tanulságot hozó volt gye-
rekeknek, felnőtteknek egyaránt: az 
étkezések előtti türelmes várakozás, a 
járómeditáció alatti lassúság, a számhá-
ború „békéje”... A gyermekek bontakozó 
tudatát meghívtuk tehát egy olyan világba, ahol megtapasztalhatták a természet 
közelségét, az egymásra figyelés fontosságát, az alkotás örömét a tudatosság és az 
önkifejezés fejlesztése érdekében.

Köszönetet mondunk valamennyi barátunknak és segítőnknek: Antalffy 
Enikőnek, Barna Annának, Gáti Ancsának, Irtl Melindának, Kismarczi Zsoltnak, 
Lévai Rolandnak, Mazán Katinak, Nagy Katinak, Orosz Helgának, Vörös Csabának 
– valamint a szülőknek a támogatásért és persze a bizalomért.
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Végezetül még egy újdonság: jö-
vőre beindítjuk a korábbi táborokban 
részt vett, felnőttkor küszöbére érkezett 
fiatalok részére a tábori segítők moz-
galmát: a legrátermettebb és legtöbb 
ötlettel jelentkezők csatlakozhatnak 
hozzánk, az immár kétszer egyhetesre 
vagy kéthetesre (választható) tervezett 
táborba és az azt megelőző, a szülők szá-
mára is – sok évnyi kérés után – részvé-
teli lehetőségként adott, gyakorlással egybekötött, egy hetes felkészítő táborba.

Az idei tábor képeibe is bele lehet tekinteni honlapunkon: www.tejutiskola.hu

Csörgő Zoltán

Kert-, park- és környezetépítő kör – Japán és zen kertészet tanfolyam

2. Zenkertész szakuteiki-tanfolyam 2009–2010

A tanfolyamot 2001-ben indítottuk a Tan Kapuja Buddhista Egyház támogatá-
sával, és mostanra már szervesen illeszkedik a Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
rendes nappali képzésébe. A képzésen évek óta részt vehettek a főiskola diákjai 
mellett olyan külsősök is, akik vállalták, hogy aktivitásukkal nagyban segítik a töb-
biek munkáját. Az előző években az elméleti előadásokat és gyakorlati foglalkozá-
sokat a legkiválóbb, az adott témában jártas magyar szakemberek tartották, ezzel is 
segítve a hazai japán kertészet kialakulását és fejlődését. Foglalkoztunk a földrajzi 
sajátosságokkal, növénytársulásokkal, talajtannal, a kertépítésben felhasználha-
tó növényekkel és a kertépítés szabályaival. A japán kert elemeivel és stílusaival. 
A gyakorlati foglalkozásokon néhány magyarországi japán és botanikus kertet mu-
tattunk be. Műhelymunkák keretében a zen kertészet egyes elemeinek elkészítése 
is (alakfa alakítása, kövek elhelyezése) feladat volt.

Az elméleti előadások célja elsősorban az volt, hogy a lehető legmélyebben 
világítsák meg a japán kertek építése kapcsán felmerülő elméleti és gyakorlati kér-
déseket. Voltak olyan előadások is, amelyek a japán kertek és a buddhista kolostorok 
kertjeinek szellemi hátterét és a személyes gyakorlási lehetőségeinket ismertették. 
Különös figyelmet fordítottunk a zen buddhizmusra, hiszen a kertművészet igazi 
zen művészetnek számít. Szóltunk a japán kerttel kapcsolatos többi zen művészet-
ről, így a teaszertartásról, az ikebanáról, a szumi-e tusfestészetről, valamint a zen 
meditációs gyakorlatairól is.

A zen buddhizmussal kapcsolatos előadásokat már a kezdetektől Dobosy 
Antal zen tanító tartotta. Katona Ervin, a Nemzeti Bonszai Gyűjtemény kuráto-
ra és gondozója a fák és fás szárú növények ápolását, gondozását és japán stílusú 
alakítását mutatta meg. A japán kertekben használható növényeket, a művészi ja-
pán kerteket, valamint a kert gondozásával kapcsolatos teendőket Czéher György  
ismertette. A japán kertek hazai megvalósításával kapcsolatos kérdésekről Kiszely 
Gergely kerttervező, a Corvinus Egyetem óraadó tanára tartott előadásokat. 
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Az elmúlt szemeszter során a Főiskola életében bekövetkezett változások 
közül az egyik legsajnálatosabb és számunkra legalapvetőbb az volt, hogy Dobosy 
Antal főiskolától való távozásával hiányzott az a zenes jelenlét, mely az egyik legerő-
sebb motorja volt az eddigi munkánknak. Hiányát diákjaink és jómagam is folya-
matosan érzékeltük. A sors viszont fordult, és ez év szeptemberétől Anti újra részt 
vesz foglalkozásainkon.  Így utólag is jó döntésnek bizonyult, hogy nem szüntettük 
be a zen kertész képzést, hanem elővettük azokat a feladatokat, melyek az eddigiek-
ben kissé héttérbe szorultak. Ezért az elmúlt tanévben a japánkertészet legkorábbi 
előképeivel, sintoista gyökereivel foglalkoztunk. Ebben az évben pedig már a sinto 
hatások ismétlő áttekintése után figyelmünket főként a Heian-kori sinden stílusú 
palotakert-építészetnek, és az ebben a témában alapvetőnek számító kertészeti mű, 
a Szakuteiki kutatásának és elemzésének szenteljük. Szerencsére megnégyszere-
zett óraszámmal indíthatjuk a képzést, így lehetővé téve az alaposabb elméleti átte-
kintést és gyakorlati elmélyülést is. Az év folyamán felmerülő kérdések is segítenek 
majd abban, hogy méltó módon, megfelelő tartalmi minőségű háttéranyag kísére-
tében foghassunk a Szakuteiki  hazai megjelentetéséhez. Mivel a Heian-korban volt 
a legerősebb a kínai hagyományok hatása a japán történelem folyamán, ezért a zen 
kertészet oktatásában bevezetésre kerülő szakuteiki-kurzus, nemcsak a japán, ha-
nem más kontinentális keleti hagyományok nemzeti kertművészete iránt érdeklő-
dők számára is rendkívül izgalmas lehet, már csak azért is, mert a Szakuteiki a világ 
első, legrégebben írott kertészeti munkája.

Tárgyalásokat folytattunk Dr. Orlóczy Lászlóval, az ELTE Füvészkertjének 
igazgatójával, így az idén bevezetésre kerülő gyakorlati képzés helyszíne nem a 
Tan Kapuja Főiskola, hanem a Füvészkert Ázsia-kertjének japán kertje lehet. Várjuk 
tehát azoknak az érdeklődőknek a jelentkezését, akik szeretnének részt venni eb-
ben a munkában főiskolai vagy egyetemi képzésük részeként.

További információkkal Czéher György (70-418-3259), a tanfolyam szerve-
zője és titkára tud szolgálni.

Nazandzsi templomegyüttes kertje 
Japánban (részlet)



�

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
 

Idén augusztus 3 – 10. között került sor a 
zen táborra, melynek Uszó, a Tan Kapuja 
Buddhista Egyház elvonulási háza adott 
helyet. A tábor magja egy hétfős csapat 
volt, akik közül a „külsősök” négy főt, a 
főiskolások pedig két gyakorlót adtak a tá-
borvezető  Won Do Szunyim (Stifter Imre) 
mellé.  Won Do több évet töltött Koreában 
zen szerzetesként, így komoly tapasztala-
tokkal segített bennünket a gyakorlásban. 
Az ő szavaival élve egyszerű az elvonulás 
„csak ki kell találni egy napirendet, amit 
aztán betartunk”.

A napirendről: A korai ébresztő 
után nem sokkal következett egy rövid, 
de alapos torna és légzőgyakorlat a friss 
erdei levegőn. A meditációs üléseket séta, 
illetve kóan-gyakorlat tette egésszé. A napi házkörüli munkákat előre leegyeztettük 
Bivallyal, a ház gondnokával, aki megérkezésünkkor welcome-lecsóval és mákos 
rétessel várt bennünket. A feladatokat elosztottuk egymás között, így mindenki 
belekóstolhatott a vízhordás és a fagyűjtés nehezebb munkájába is. Három napig, 
a tábor közepe felé esős időszak volt, ekkor a munka a falak közé korlátozódott, és 
valamennyivel több mélázós időnk is maradt.



�

Az elkészült ételeket minden nap szertartásosan felajánlottuk, majd követke-
zett a közös étkezés, utána pedig hol hosszabb, hol rövidebb séta, hogy felfrissül-
jünk a délutáni gyakorláshoz. A napot tanítás és meditáció zárta. Elmondható, hogy 
bár az egész nappalt lefedő volt a napirend, mégsem találtuk túl feszesnek, vagy 
nehezen betarthatónak. Maradt idő izgalmas beszélgetésekre, élménybeszámolók-
ra is. A társaságon kellemesen oldott, közvetlen hangulat uralkodott, hiszen már 
valamelyest ismertük is egymást az előző elvonulásból.  A tábor végig zavartalan 
volt, keveset mozdultunk ki. Egy-egy napra még csatlakozott hozzánk egy fiú és 
egy pár. Az elvonulás végén tábortűz mellett búcsúztunk egymástól és a tanyától. 
Minden résztvevő nevében nyugodtan mondhatjuk, hogy egy remek, testet és szí-
vet melengető tábortól vettünk búcsút távozásunkkor.

Sperling András és Szappan István
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Buddhista Vipasszaná Társaság

Koncentráció-moralitás-bölcsesség

Alapítványunk és társaságunk alapítója Sayadaw U Pan-
dita burmai szerzetes, aki hazájában és számos ország-
ban rendelkezik kolostorokkal. Közvetlen tanára a burmai 

Mahasi Sayadaw volt, aki saját napirenddel és speciális módszerrel rendelkező 
szatipatthána vipasszaná meditációs technikát hozott létre. A módszer apró rész-
letekig kidolgozott, rendkívül hatékony és lehetőséget teremt a belátások eléré-
sére. Burmában ezért nagyon népszerű, és több száz kolostor vette át tanításait, 
könyveit és magyarázatait.

Információ az európai elvonulásokról: www.vipassana-eu.org

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

Közös gyakorlás

Előadást és szatipatthána vipasszaná gyakorlatot vezetünk 2009. szeptember 16-
tól minden szerdán 19–20.30 óráig az Imladris Kulturális Központban. A prog-
ramot 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! Nem szükséges elő-
gyakorlat! A részvétel feltétele: a Mahasi Sayadaw által írt módszertani útmutató 
elolvasása (http://www.vipassana.hu/docs/cikkek.html).

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

Hétvégi elvonulások

2009. november 20–21–22-én, és 2010. január 15–16–17-én Hannes Huber 
(Ausztria) bentlakásos vipasszaná elvonulást tart Nagykovácsiban.
Helyszín: Kelet-Nyugat Gyógyító és Meditációs Központ (2094 Nagykovácsi, Telki 

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



11

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. 

A szatipatthána szó jelentése: a megfigyelt tárgy közeli, stabil, rendíthetet-
len tudatában lenni. A vipasszaná szó jelentése: keresztülnézni, áthatolni a kü-
lönböző tudati és fizikai változásokon. Így a tudat egy meghatározott tárgyra irá-
nyul és a csapongó gondolatokat nem engedi felbukkanni. A meditáció révén az 
intellektuális képességek kitágulnak és a tudás ereje oly módon növekszik, hogy 
megjelenik a dolgok valódi természete. A koncentráció ilyen módon való fejleszté-
se természetesen a tanulási képességeket is megsokszorozza, és az átélt élmények 
nagyobb fokú tudatosítása 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

Az oroszországi Kalmük köztár-
saságban, Elistában található 

Arany Templom kapuja.  
Ez  a legnagyobb  buddhista 
kolostoregyüttes Európában
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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 em-
berek számára, akiktől súlyos beteg vagy haldokló rokon, ismerős kér segítséget.
A közösség hétvégi programjairól a fenti honlapon tájékozódhatsz!

Tenzin Wangyal rinpocse: Az álom és alvás tibeti jógája (Bioenergetic 2007)
 

„Itt egy példa a karmikus nyomokra durvább szin-
ten, bár hasonló dinamika van működésben még a 
tapasztalás finomabb és legáthatóbb szintjein is. Egy 
férfi olyan otthonban nő fel, ahol sok a veszekedés. 
Aztán harminc vagy negyven évvel azután, hogy el-
hagyta otthonát, egy utcán sétálva elmegy egy ház 
előtt, ahol emberek vitatkoznak egymással. Aznap 
este van egy álma, amelyben veszekszik a feleségével, 
vagy társával. Amikor reggel felébred, megbántottnak 
és zárkózottnak érzi magát. Ezt társa észreveszi, rea-
gál a hangulatra, ami őt tovább ingerli.

Ez a tapasztalatsor mutat valamit a karmikus 
nyomokról. Amikor a férfi fiatal volt, otthonában fé-

lelemmel, haraggal és megbántódással válaszolt a veszekedésre. Irtózott a veszeke-
déstől, ami normális reakció a helyzetre, és az irtózás nyomot hagyott a tudatában. 
Évtizedekkel később elmegy egy ház előtt és veszekedést hall. Ez lesz a másodlagos 
feltétel, mely aktiválja a régi karmikus nyomot, ami aznap este egy álomban valósul 
meg. Az álomban a férfi haraggal és megbántódással reagál az álom-társ provokáci-
ójára. Ezt a választ karmikus nyomok irányítják, melyeket szellemi tudatosságába 
gyűjtött, mint gyermek, és ezt azóta valószínűleg sokszor meg is erősítette. Amikor 
az álom-társ – teljesen a férfi tudatának kivetülése – provokálja, a válasza irtózás, 
csakúgy, mint amikor gyermek volt. Az irtózás, amit álmában érez lesz az új tett, 
ami egy új magot hoz létre. Amikor felébred, megreked a negatív érzelmekben, 
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melyeket előző karmák hoztak lére; ettől elzárkózik és elidegenedik társától. A dol-
gokat tovább bonyolítja, hogy a társ szintén karmikusan meghatározott hajlamai 
szerint reagál: lehet indulatos, visszautasító, védekező, és a férfi újra ellenségesen 
válaszol, elvetve egy újabb karmikus magot.

Bármilyen válasz bármilyen helyzetre, külső vagy belső, éber vagy álmodó, 
ami a megragadásban vagy irtózásban gyökerezik, karmikus nyomot hagy a tudat-
ban. Ahogy a karma diktálja a válaszokat, a válaszok újabb karmikus nyomot vetnek 
el, ami további válaszkésztetést okoz, és így tovább. Így vezet a karma önnön sok-
szorozásához. Ez a szamszára kereke, a tett és válasz szüntelen köre.”

Jungdrung bön hírek – Örömmel értesítünk mindenkit arról, hogy Tenzin Wangyal 
rinpocse hét részes előadás-sorozatot bocsátott a YouTube portál rendelkezésére, 
így juttatva el a bön buddhizmus legmagasabb tanítását a különböző földrészeken 
és országokban gyakorló tanítványoknak. Egyik előadásában azt kéri, hogy mi is 
juttassuk el a kapcsolódás lehetőségét azokhoz, akik érdeklődnek a tanítás iránt. 
Ezért itt megadjuk a Rinpocse által létrehozott Ligmincha Intézet honlapjának el-
érhetőségét: www.ligmincha.org (az első oldalon a Headlines cím alatt harmadik sor-
ban lévő YouTube sorozatra kattintva látható és hallgatható a tanítássorozat.).

Könyvajánló – Örömmel értesítünk mindenkit, hogy megjelent Tenzin Wangyal 
rinpocse Az álom és alvás tibeti jógája (Bioenergetic 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 jógájának is nevezünk Ez haladó gya-
korlat, hasonló a legtitkosabb tibeti gyakorlatokhoz. A cél, 
hogy éberek maradjunk mély alvás közben is, mikor a dur-
va fogalmi és az érzékszervi tudatosságok működése szü-

netel. A gyakorlatok eredményeképpen nagyobb boldogságot tapasztalunk mind 
ébrenléti, mind álombeli állapotunkban. Az álom és alvás tibeti jógája hatékony 
módszerekkel szolgál ahhoz, hogy a megszabadulás ösvényén haladni tudjunk.

Arnaud Maitlandről

Arnaud Maitland Tarthang tulku egyik fő tanítványa, és 1976 óta követi mesterét. 
Nemzetközi előadó, elvonulás-vezető, nyingma-tanító, meditációs instruktor és az 
„ügyes módszerek” szakértője. Arnaud Maitland az ősi, tibeti buddhista nyingma-
vonal tanításait tolmácsolja modern életünk és kultúránk számára. Vezetésével 
felfedezzük a már eleve rendelkezésünkre álló bölcsességet egy jelentőségteljes, 
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sikeres és boldog életre. Az amszterdami Vrije Egyetem jogász végzettjeként és 
a tibeti buddhista filozófia és pszichológia mestereként a kaliforniai Berkeley-i 
Nyingma Intézet vezetője, és egyben a Dharma 
Publishing könyvkiadó és az Ügyes Módszerek 
Központ igazgatója.

Tudását megosztja személyes illetve csoportos 
oktatás formájában csakúgy, mint elvonulások veze-
tőjeként, valamint könyvek, CD-k szerzőjeként, illet-
ve távoktatóként. Első könyve, a Mester Mű – Mester 
Idő (DP 2000) leírja igazgatói éveit egy nyomdánál, 
amit a tibeti buddhizmus elvei alapján működtetett. 
Második könyve a Bánat nélküli élet – emberi ta-
pasztalat a tibeti buddhizmus fényében (Dharma 
Publishing, 2006) címet viseli.

„A Kum Nye relaxáción keresztül felébresztjük 
az érzéseket amik kiterjednek és felhalmozódnak, és 
lassan éberré válunk a mindent átitató energiára, tes-
tünkön belül és azon túl is.”

E-Kum Nye Jóga Távoktatás Kurzus

A Kum Nye jógakurzus e-mailen keresztül 5 szintet tartalmaz, minden szint 10 hét 
gyakorlásra osztva. Miután befejezted az első szintet 10 hét alatt, folytathatod a 
második szintet a következő 10 héten keresztül. A Kum Nye jóga 5 szintje együtt 
egy egész éves intenzív Kum Nye gyakorlást tartalmaz. Az e-mailes Kum Nye jóga 
5 szintje:

1. Külső Kum Nye relaxáció: Az érzés megnyitása és a légzés energiája
�. Átalakítás: Teljesség az energiák serkentése és átalakítása által
�. Belső egyensúly: Test és tudat egyesítése előidézve a teljességet
�. A Kum Nye krémje: Haladó Kum Nye az érzékek és tudat felszabadításához
5. Tapasztalásunk lényegének kitapasztalása: Az Élet Öröme

Az e-mailen keresztüli Kum Nye tartalmaz heti egy e-mailt a szükséges olvasmány-
ról, 3–5 gyakorlatot, továbbá egyéni tanácsokat és a hétköznapi alkalmazásukat, és 
gondoskodik a megbeszélés lehetőségéről is. Ezek a szintek tovább fejleszthetők 
hétvégi szemináriumokon és elvonulásokon számos helyen szerte a világban, és 
bármelyik hivatalos Kum Nye oktatási centrumban. Az e-mailes kurzus hozzáfér-
hető több nyelven, úgymint angol, német, holland, spanyol, portugál és magyar. 
A Dharma Publishing megköveteli minden résztvevőtől az írásbeli nyilatkozatot, 
hogy tiszteletben tartják a rendszerüket, és az e-maileket nem másolják és nem 
használják semmi másra, mint magáncélra.

Magyarországon a Sambhala Tibet Központban lehet részt venni az érdek-
lődőknek és a regisztrált gyakorlóknak közös gyakorláson szerdán 19.00 és szom-
baton 9.00 órától. Részletekről érdeklődj a 30-576-7747-es telefonszámon vagy 
e-mailben: endredesign@yahoo.com

Honlap: www.kumnyejoga.hu
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Mokusho Zen Ház

Taisenji Templom

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

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

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

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

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

Hoboji Templom, Pilisszentlászló

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

Myoken mester

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

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

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

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

Programok 

Zen és pszichoterápia 
Időpont: 2009. november 27–28.
Helyszín: Magyar Családterápiás Egyesület székhelye (1072 Budapest, Rákóczi út 
26. 1/5.). Folytatódik a 2009 áprilisában elindult Zen és pszichoterápia program-
sorozatunk a Mokusho Zen Ház közreműködésével. November végén két napos 
esetmegbeszélő szemináriumot tart Ravi Welsh pszichológus és zen gyakorló, aki 
Németországból látogat hozzánk.

Gyakorló hét Rosenblum roshi-val
Helyszín: Taisenji, illetve Zágráb
Időpont: október 6. kedd – 11. vasárnap
Gyakorló hét és sesshin Ryuten Paul Rosenblum roshi-val.
Myoken mester meghívására Budapestre érkező mester a hét elején a Taisenji-ben 
vendégeskedik, a hét végén pedig Zágrábban tart sesshint.

Őszi bukaresti sesshin 2009
Helyszín: Mokushozen-ji
Időpont: október 19. hétfő – 25. vasárnap
Sesshin a Mokushozen-ji-ben Myoken mesterrel.  

Októberi sesshin �00�
Helyszín: Hoboji
Időpont: október 30. péntek – november 1. vasárnap
Sesshin a Hoboji-ban Ryuto Kálmán sensei-el.

Téli sesshin �00�
Helyszín: Hoboji
Időpont: december 26. szombat – január 3. vasárnap
Téli sesshin a Hoboji-ban.
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Átama
A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre buddhista szahadzsija rend

Dhóbípa, a bölcs mosodás

Időtlen ideje mosom ki a foltokat, 
De nem moshatom fehérré a szenet, 
A legnemesebb dhobí1 a valóság-mester, 
Megtisztítja mindig makulátlan öntermészeted.

Élt egykoron Pátaliputrában egy mosodás család. Ott aztán hegyvidékké lett a szeny-
nyes! Kicsik és nagyok egyaránt lúgmarta kézzel dolgoztak a megélhetésért, amely 
bizony szűkös volt. Egy napon, mikor éppen a fiún volt a mosás sora, egy vándor-
aszkéta lépett oda hozzá, alamizsnát kérve tőle. Adott is a fiú bőkezűen, ismerve 
a nélkülözés nehéz kenyerét, sőt még azt is megkérdezte a jógitól, hogy nincs-e 
olyan ruhadarabja, amit kimoshatna.

– Ruhám éppenséggel nincs, de itt van ez a széndarab, ha már úgy is mosás-
ban vagy, fehérítsd ki ezt nekem!

– Hogyan is lehetne kimosni egy kormos széndarabot?
– Hogyan is lehetne megtisztítani valamit a külsejének sikálása által? S ha 

mindent meg is mosol, mivel mosod meg a vizet? Nem lehet, hogy ez a nagy tiszta-
ság-mánia csak a lassan kimondhatatlan, rejtett lelki szennyek paravánja?

– Ó, de hát akkor én mit tegyek? Ki mutatna utat nekem? Légy te a mesterem, 
vezess el a megszabaduláshoz.

És az ifjú három éjjelen és három napon át kérlelte az aszkétát, míg-végtére 
beavatta a Fenntartó Istenség titkos tanaiba, megáldotta, s bevezette a testtartások, 
varázsimák, és az elragadtatottság2 rejtett módszereibe. A fiú 12 éven át gyakorolt 
mestere tanításai szerint.

A víz, amely lemossa testedet, a tűz testtartása legyen.
Magán- és mássalhangzók zengzete beszéded tisztává tegye.
Szellemed üdvözülése: Apa- és Anya-Istenség szerelmi egyesülése.

A mosodás testi megnyilvánulása a megszabadulás gesztusává lett, szavai az üdv 
varázsimáivá, szelleme a két elmélkedési fokozat egységévé. Elérte a mahámudrá-
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sziddhit. A szennyes, melyet eztán hoztak elé, önmagától, minden emberi érintés 
nélkül lett tisztává. Amint ezt a város lakói felfogták, rádöbbentek, hogy a kitaszí-
tott, társadalmon kívüli fickó a Buddha tulajdonságaival bír. Dhóbípa mesterként 
lett ismertté, a nevének jelentése „Mosodás”. Önzetlenül tevékenykedett másokért, 
s testben távozott a Dákiní Mennyországába.

De minden tisztátalanságnál tisztátalanabb
a legnagyobb tisztátalanság: a tudatlanság.
Szabaduljatok meg ettől a tisztátalanságtól szerzetesek,
és akkor minden tisztátalanságtól megszabadultok.3

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 gyakor-

latokhoz tartozó szóbeli hagyományból. A testi gyakorlatokhoz jóga és az öt tan-
védő harcművészeti formagyakorlatai tartoznak, a lelki képzés a hagyományos 
ázsiai orvoslás és lélektan tanításaira, és a magyar nyelvű – közel 2 órás – áhítat-
szertartásra 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	 Dhobi-dzsi:	bérmosást	végző	ember.	
2	 Mudrá,	mantra	és	szamádhi.
3	 Dhammapada	243.
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A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

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

Könyvtár – Olvasóterem

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Könyvtárának – Olvasótermének nyitva tartása:
hétfőtől péntekig 10–17.00 között,

valamint a hétvégi képzés szombatjain 11–14-ig a következő napokon:
október 10. és 17.,
november 14. és 28.,
december 12.

(Telefon: 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 tudományok (Körtvélyesi Tibor for-
dítása); Zsolnai László: Buddhista közgazdaságtan; 
Ruzsa Ferenc: Ismerte-e a Mester a védákat? Kósa Gábor: 
Láthatatlan kezek hófehér ruhában − A manicheus ru-
házat vallási hátteréről; Nagy Márton: Kínai források 
Csampáról a Tang‑dinasztia időszakában; Kelényi Béla: 
A tibeti rituális maszkok; Sárközi Ildikó: A sibék vallási 
hagyománya – Isanju Mama alakja Nara Elsi sámán 
tudományának tükrében; Bethlenfalvy Géza: Csoma 
bódhiszattva? 

Interjú – Galambos Péterrel Szegedi Mónika készí-
tett 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 magyarországi bibliográfiája 1. rész (Fődi Attila)
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A Főiskola esti tanfolyamai a 2009/2010. tanév I. félévében:

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

kedd 17.30 – 18.30: Csö-meditáció (Sarokdharma)
 17.30 – 19.30: Chen Taijiquan – haladó (Juhász Imre, Aula)
 19.30 – 21.00: Chen Taijiquan – kezdő (Juhász Imre, Aula)
 
szerda 19.00 – 20.00: Dzogcsen meditáció (Zártkörű! 5-ös terem)
 18.00 – 20.00: 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)
 
csütörtök 14.00 – 16.00: Erádi kardvívás (Németh Beatrix, KN1)
 15.00 – 21.00: Japán és zen kertészet kör (Czéher György – 9-es terem)
 16.00 – 17.30: Iaidó (Száraz Róbert, KN2)
 14.00 – 17.30: Jantra-jóga, Vadzsratánc (Aula)
 17.30 – 19.30: Chen Taijiquan – haladó (Juhász Imre, Aula)
 19.30 – 21.00: Chen Taijiquan – kezdő (Juhász Imre, Aula)
 18.00 – 20.00: Jantra-jóga (kezdő – Sarokdharma)
 18.00 – 19.30: Lodzsong meditáció (5-ös terem)
 19.30 – 21.00: Ngöndro meditáció (Kerti Marika, 5-ös terem)

péntek 16.00 – 18.00: Erádi kardvívás (Németh Beatrix, KN1)
 16.00 – 18.00: Vadzsratánc (Aula)
 18.00 – 21.00: Jantra-jóga és ülőgyakorlatok (Sarokdharma)

A taivani  
Konfúciusz templom kapuja
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Kelet-Nyugat Kutatóintézet

A buddhista felsőoktatás helye a mai világban

A Buddhista Egyetemek Nemzetközi Szövetsége (IABU), mely 2007 májusában ala-
kult, fontos szerepet játszhat abban, ahogy a buddhista felsőoktatási intézmények 
meghatározzák magukat a mai világban. A „buddhista egyetem” ugyanis viszonylag 
új keletű fogalom. A nyugati és a buddhista felsőoktatási intézmények több mint 
ezer éven át egymástól függetlenül, kölcsönhatás nélkül fejlődtek, és csak a Nyugat 
és Kelet találkozásával vettek tudomást egymás létezéséről. A korábban többnyire 
kolostori keretek között működő keleti buddhista iskolák csak néhány évtizede 
kezdik a nyugati értelemben vett egyetemként definiálni a saját felsőfokú tanintéz-
ményeiket. E két, meglehetősen különböző oktatási rendszer találkozása számos 
kérdést és lehetőséget vet fel. A „modern buddhista egyetem” mibenléte, világban 
elfoglalt helye még korántsem egyértelmű. 

Az IABU 2008 szeptemberében megtartott első konferenciáján többen fog-
lalkoztak a kérdéssel. José Ingacio Cabezón professzor szerint, aki tibeti buddhiz-
must oktat a Kaliforniai Egyetemen, a buddhista egyetem kialakulása fontos lehet 
a buddhizmus társadalmi legitimációja és anyagi háttérének biztosítása szempont-
jából. A buddhista egyetemek számára az egyetemi intézmény társadalmi rangjánál 
fogva egyedülálló lehetőség nyílik a buddhista elvek és értékek megjelenítésére 
a mai világban. Ám fontos kérdés, hogy a nyugati felsőoktatási intézmények min-
tájára, vagy önállóan határozzák-e meg önmagukat. Átveszik-e a világi intézmény-
modellt, vagy saját tradicionális mintáik szerint alakítják intézményrendszerüket? 
A buddhista egyetemek önmeghatározásában döntő szerepet játszik az, hogy mi-
lyen hozzáállást alakítanak ki a modern társadalomhoz és tudományhoz.1

David R. Loy, az Ohio-beli Xavier Egyetem vallás- és társadalomtudomány 
professzora a modern és a buddhista oktatás értékrendje közt feszülő ellent-
mondásokra hívja fel a figyelmet. A globalizálódó gazdasággal összefonódott 
modern oktatási rendszer a haszonelvű individualizmus jegyében áll, mely a tár-
sadalmi előrejutásban, érvényesülésben látja az oktatás célját. Együttműködés 
helyett a versenyszellemnek kedvez, miközben a közösség és csoportfelelősség 
érzetét háttérbe szorítja. Elsősorban információátadásra, nem pedig az össze-
függések megláttatására törekszik. A modern oktatás vizsgarendszerében az 
eszköz vált céllá; a vizsgaeredmény fontosabb lett, mint a tanulás és tudásszer-
zés. Az oktatás ugyanúgy árucikk lett, mint bármi a világon. A vizsgaközpontú, 
modern oktatási rendszer tehát a globalizálódó kapitalizmus értékszemléletét 
veszi alapul, s ennek tudható be az oktatás mai válsága, aminek egyik tünete, 
hogy a tanulás a modern társadalmakban többnyire unalmas munkává, fárasztó 
kötelességgé vált.2 

Ngavang Szamten Gese, a Szarnath-i Tibeti Buddhista Egyetem professzora 
e globalizálódó oktatási rendszert egyenesen posztmodern oktatásnak nevezi, és 
sorra veszi a buddhista értelemben vett oktatás eltéréseit a manapság uralkodó 
felfogástól. Ezeket hét pont alatt lehet összegezni:

(1) A posztmodern oktatás információátadásra, adatok felhalmozására és 
terjesztésére törekszik, a buddhista oktatás célja viszont az emberi értékek átadása 
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és a tudat átalakítása a hagyományos hármas iskolázás (az erkölcsi érzék, az össze-
szedettség és a nem csupán lexikális tudás – a „bölcsesség” – fejlesztése) által. 

(2) A posztmodern oktatás célja, hogy szakképesítést nyújtson egy adott 
területen, így bizonyos képességek egyoldalú fejlesztésére fekteti a hangsúlyt. 
A buddhista felfogás viszont mindig az ember egészét tartja szem előtt, és másodla-
gosnak tart minden olyan részismeretet, ami nem a szellemi fejlődés célját szolgálja. 

(3) A posztmodern oktatás célkitűzése az anyagi javakon alapuló átmeneti 
jólét biztosítása; míg a buddhista oktatás a végső valóság megértését és a tudat e 
belátás általi megtisztítását, megbékítését tekinti végcélnak.

(4) A posztmodern oktatás extrovertált; az emberen kívül keresi a problé-
mák megoldását, távolságot tartva a megismerő és annak tárgya között. A buddhis-
ta oktatás ezzel szemben elsősorban belső megértésre összepontosít; a közvetlen 
tapasztalásból származó tudást az elsajátított, fogalmi jellegű ismeretnél fonto-
sabbnak tartja.

(5) A posztmodern oktatás az elért életszínvonalat tekinti a – kizárólag 
anyagi, nem erkölcsi értelemben vett – siker mércéjének. A buddhista személet 
szerint az oktatás sikere etikai és szellemi eredményeken mérhető le: azon, hogy 
kialakul-e az emberben az erkölcsi felelősség, és a mások iránti jóindulat és segítő-
készség.  

(6) A posztmodern oktatás az emberi értékek ellen hat, amennyiben ön-
zésre, nagyzolásra, uralkodásra ösztönöz. A buddhista oktatás ezzel szemben az 
érzelmi intelligenciát is fejleszti, amennyiben a káros érzelmek (a vágyakozás, az 
indulatok) visszafogására, és az alapvető emberi értékek (elégedettség, jóindulat, 
együttérzés) kiművelésére tanít. 

(7) A posztmodern oktatás vizsgarendszere az átadott információ számon-
kérésére irányul, és azokat a tanulókat részesíti előnyben, akik képesek reprodu-
kálni a tanagyagot. A buddhista oktatás ezzel szemben a tények közötti összefüggé-
sek megláttatására, a valóság mélyebb megértetésére és a kreativitás fejlesztésére 
igyekszik sarkallni a hallgatókat.

A mai oktatási rendszerrel kapcsolatban joggal tehetjük fel a kérdést Mahátma 
Gandhi szavaival: Ezt akarják-e az emberek? Békét hoz-e az egyén és a társadalom 
életébe? Szolgálja-e az élet célját? „Miután a jelenlegi oktatás nem az élet értelmét 
tekinti fő témájának, semmilyen módon sem szolgálhatja az élet célját.” – adja meg 
a választ Ngavang Szamten. „Az emberek a társadalmon belül békét, összhangot, 
kölcsönös tiszteletet és megértést akarnak, ám ezek csak úgy valósíthatók meg, ha 
megfelelő az oktatás, és az emberi értékeket belenevelik a diákokba, amit a jelenle-
gi oktatási rendszer nem tesz lehetővé. Társadalmi szinten csak úgy érhető el béke, 
ha béke lakozik minden egyénben, ami megint csak akkor lehetséges, ha az egyén 
keresi és kiműveli magában a békességet. Ennek megvalósítása érdekében az egész 
oktatási rendszert át kell alakítani, hogy az oktató, a tanítás módszere, a tantárgyak 
és a tudás felmérésének módja mind-mind ennek kiművelését segítse elő.”3

A globalizálódó, „posztmodern”, oktatási rendszerbe való beilleszkedés te-
hát nagy feladat elé állítja a buddhista felsőoktatási intézményeket. Vajon hogyan 
lesznek képesek fenntartani és érvényre juttatni sajátos értékszemléletüket e szö-
gesen eltérő értékrendű intézményrendszer keretei között? A hagyományba való 
konzervatív elzárkózás nem csábító alternatíva, még a keleti buddhisták többsé-
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ge számára sem. A Buddha tanítása, a dharma, csak akkor képes megőrizni ele-
ven erejét, ha hozzáférhető marad és adekvát válaszokat kínál a kor kihívásaira. 
A buddhista hagyomány valódi értékeit pedig csak olyan intézmény közvetítheti 
hitelesen a mai világban, amely a tanítások gyakorlati alkalmazásán keresztül képes 
megmutatni azok hasznosságát a mai társadalomban. Ennek egyik megnyilvánulási 
formája lehet a „modern buddhista egyetem”, ám e merőben új felsőoktatási forma 
mibenlétének, világban betöltött helyének tisztázása még valószínűleg hosszadal-
mas, összetett feladat. 

                              Agócs Tamás

1 José Ingacio Cabezón: „Science, Ethics and the Buddhist University” In: The Journal of the International 
Association of Buddhist Universities Vol.1. MCU Thailand, 2008. pp. 28–44. 

2 David R. Loy: „Globalizing Education or Educating Globalization?” In: The Journal of the International 
Association of Buddhist Universities Vol.1. MCU Thailand, 2008. pp. 45–56.

3 Prof. Geshe Ngawang Samten: „A Buddhist Perspective on the Agenda for Education in a Postmodern 
World” In: Buddhist Ethics Symposium Volume, MCU Thailand, 2008. pp. 73–79.

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

A Kis Tigris Gimnáziumról röviden

A 2009/2010-es tanév sok változást hozott iskolánk életében. A személyi változások 
egyben paradigma-váltást is jelentenek, amelynek értelmében megújult oktatási 
szellem és új diszciplínák jelennek meg pedagógiai palettánkon. Intézményünk 
mottóját figyelembe véve, amely így hangzik: „Hiszünk a roma társadalom felemel-
kedésében, integrációjában!” – mindent megteszünk, hogy az oktató-nevelő mun-
kánk hatására ez ne csak lózung maradjon. Célunk, hogy a roma és nem roma szár-
mazású tanulók számára olyan konvertálható tudást átadni, amely a társadalomba 
történő integrációjukhoz az esélyegyenlőséget megteremti.

A tanév elejétől az iskolának új igazgatója és igazgatóhelyettese, valamint 
több új tanára van.

Igazgató: Dr. Góbi János
Igazgatóhelyettes: Harmat Mária
Új kollégák: Békési András (magyar, romológia), Kovács Anita (biológia, 

kémia), Mangult István (földrajz), Ötvös Antal (fizika, informatika), Szászné Nagy 
Eszter (történelem, orosz), Szepes Lajos (matematika, fizika)
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Régebbi kollégák: Amrein Anna (történelem, francia), Baloghné Gyurgyovics 
Renáta (beás nyelv), Csonka Sándor (mentor tanár), Fejes István (történelem, ma-
gyar), Nógrádi Jánosné (matematika, testnevelés), Pálfai Péter (gyermek és ifjúság-
védelmi felelős), Takács László (buddhista hittan)

Óraadók: Ignácz István (történelem), Nemes Csilla (angol), Orbán Tünde 
(magyar), Palotai Dalma (angol), Róna Géza (matematika), Tóth Szilárd, Zelei 
Enikő (magyar)

Nagy hangsúlyt fektetünk a kom-
petencia alapú oktatásra. Iskolánk 
nyert a TÁMOP 3.1.4-es pályázaton, 
amely során kollégáink szervezett 
továbbképzési keretek között kor-
szerű tanulásszervezési ismere-
tekkel, új módszertani kultúrával 

ismerkednek meg. A kompetencia alapú programcsomagok nagy hasznára lesznek 
céljaink eléréséhez.

A tanulókkal való személyesebb törődést, a családokkal való kapcsolattartást 
szolgálja iskolánkban a gyermek és ifjúságvédelmi felelős státusz megteremtése. 
A felzárkóztatásban pedig kiemelt feladata van (lesz) a mentor tanárunknak.

Továbbá munkaközösséget alakítottunk ki, amelyek tartalmi munkánkat és 
szabadidős tevékenységeinket segítik egyre színvonalasabbá tenni.

Dr. Góbi János 
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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, tanainak magyar-
országi meghonosítását, a magyarországi buddhista közösségek és intézmények 
támogatását; a nevelést és oktatást, képesség fejlesztést, ismeretterjesztést, ki-
emelten kezelve a Tan Kapuja Buddhista Főiskola működési feltételeinek javítását, 
ösztöndíjak alapítását, ösztöndíjak cseréjének megszervezését; a tudományos te-
vékenység: tanulmányok és kutatások támogatását; a kulturális tevékenység: kiad-
ványok 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

A Góbi sivatagban, a mongóliai Saynshand közelében található 
Hamriin kolostor kapuja
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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: buddhistaegyhaz@gmail.com
Honlap: www.buddhistaegyhaz.hu

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

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

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

A Tengboche kolostor kapuja Nepálban
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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

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

Beru Khjence rinpocse Mandzsúsrí (a bölcsesség bódhiszattvája) egyik 
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 Khjence inkarnációját. Az 1960-as években Észak-
Indiában végezte tanulmányait, ahol Khempo Csime vezetésével maga is Khempo 
lett. Kjabdzse Kalu rinpocsétól kapta meg beavatását a Karma Kamcang 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 Khjence 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 Khjence rinpocse Nepálban, Kathmanduban él, (de) 
és világszerte számos kolostort, iskolát, óvodát és központot tart fenn, amelyről 
bővebb információ a www.khyenkong-tharjay.org honlapon található.

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

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

Megjelent Beru Khjence rinpocse és Dzsamgon Kongtrul rinpocse Rimé mesterek 
előző és jelen életeinek története című könyve magyar nyelven. Több, mint 250 
színes és fekete-fehér fényképritkaság, mely a Rinpocse 50 évnyi gyűjtőmunkájá-
nak csodálatos eredménye.

Állandó programok

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

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

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

2. Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala  
    Egyházközösség, 2009. IV. 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:
Maitréja 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).



�1

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

Tanfolyamok

1. Fokozatos út a Megvilágosodáshoz (lam-rim) – A buddhista gyémánt út medi-
tációs módszereinek szisztematikus bemutatása. Kezdők és haladók számá-
ra egyaránt ajánlott. Előadó: Dr. Pressing Lajos. Helyszín: KKK, hétfő 17.30. 
Időpontok: október 5., 12., november 9., 16., 23., 30., december 7., január 
11., 18.

2. Szútra-olvasás: Himnusz Tárához. Exegézis szanszkrit nyelvből. Előadó: Dr. 
Pressing Lajos. Helyszín: KKK, hétfő 19.30. Időpontok: október 5., 12., no-
vember 9., 16., 23., 30., december 7., január 11., 18.

3. Meditációs Buddhák – gyakorló szeminárium. Előadó: Szaraszvatí Mag Mónika. 
Helyszín: KKK, kedd 18.00. Időpontok: október 13., 27., november 10., 24., 
december 8.

Elvonulások, szemináriumok

1. Tárá gyakorló hétvége – Vezeti: Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos. Helyszín: Maitréja 
ház. Időpont: október 3–4 (szombat-vasárnap). Önköltség 5.000 Ft (étkezést 
és szállást tartalmazza). Részvétel kizárólag előzetes jelentkezés alapján, a 
teljes elvonuláson lehetséges. További információ: Meller Tibor (20-431-
5063).

2. Hétvégi elvonulás – rendszeres meditációs hétvége. Helyszín: Maitreya ház. 
Időpont: november 7–8 (szombat-vasárnap). A hétvégi elvonulások célja, 
hogy kezdők és haladók, budapestiek és vidékiek számára egyaránt lehető-
séget biztosítson a rendszeres intenzív gyakorlásra. Önköltség 5.000 Ft (ét-
kezést és szállást tartalmazza). További információ a 20-431-5063 telefon-
számon.

3. A bódhiszattva 37 gyakorlata II. rész – Vezeti: Ven. Vadzsramálá. Helyszín: 
Maitréja ház. Időpont: december 4–6 (péntek-vasárnap). Önköltség 6.000 Ft 
(étkezést és szervezési költségeket tartalmazza). Részvétel kizárólag előze-
tes jelentkezés alapján, a teljes elvonuláson lehetséges. További információ: 
Meller Tibor (20-431-5063).

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: november 14., de-
cember 12., január 16. További infó és jelentkezés a képzésre vagy a munka-
csoportba: Erdélyi Zsolt (06-20-511-2972).
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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: október 
24., november 21., december 20. További infó: 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: október 17., november 1.

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: október 17., 24., 31., november 14., 21., 28., december 12.

2. Szerda esti meditáció. Szerda 18–20 óráig. Vezeti: Rev. Vadzsrapuspa Molnár 
Viktor. Helyszín: KKK. Időpontok: október 14., 28., november 11., 25., de-
cember 9., január 6., 20.

3. Tárá gyakorlókör. Szerda 18–20 óráig. Vezeti: Upáli Juhász Krisztián. Helyszín: 
KKK. Időpontok: október 7., 21., november 4., 18., december 2., 16., január 
13., 27.

4. 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.

5. 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: október 5., 12., 19., 26., november 2., 9., 16., 23., 30., de-
cember 7., 14., 21., 28.

6. 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: október 5., 12., 19., 26., november 
2., 9., 16., 23., 30., december 7., 14., 21., 28.

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., no-
vember 6., december 11., január 15. További infó a szervezőknél: Ujfalusi 
Éva, telefon: 20-217-3029.

Szangha kirándulás – Havonta egyszer vasárnap, egész nap a Budai hegyekben. 
Az útvonalról és a találkozás helyszínéről szíveskedjünk a szervezőknél ér-
deklődni: Dignága Erdélyi Zsolt: 357-0906 vagy 20-511-2972.
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Találkozó a „fedélzeten” – A Buddhista Misszió tagságának kötetlen találkozója. 
Helyszín: Maitreya ház. Időpont: szombat 18 órától. Információ: Vermes 
Paula – 70-207-5449. Időpontok: október 17., november 14.

Keleti fény fesztivál Sopronban – Téma: szeretet, szerelem, szexualitás a szellemi 
úton. Helyszín: Sopron, Művelődési ház. Időpont: november 21–22 (szom-
bat-vasárnap). További infó: Hargitai Gábor: 99-354-005 vagy 30-256-0164.

A buddhista középút filozófiájának lélektani vonatkozásai – Lílávadzsra Dr. 
Pressing Lajos nyilvános előadása. Helyszín: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–37., aula. Időpont: november 24. kedd, 
16 – 17:30.

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.

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 VIII. kerület, Pál utca 3. szám (29-es kapu-
csengő, II. emelet) alatt látogathatók.

Állandó programok

Tiszteletreméltó Kalszang láma vezetésével minden héten:

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

Program 

2009. október 4. (vasárnap) 16 órákor: Vadzsrapáni-beavatás.
2009. október 24. (szombat) 16 órakor: Zöld Tárá-beavatás.
2009. november 1. (vasárnap) 16 órakor: Gyógyító Buddha-beavatás.
A fenti beavatásokat Tiszteletreméltó Láma Kalszang adja, melyről részletes érte-
sítést küldünk, és honlapunkon is olvasható lesz.
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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, www.karuna.hu
E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com
Vezetők: Kasza Miklós elnök és  
Babinski Gordána titkár

Egyházunk rövid bemutatása

Egyházunk a „széles ösvény” szellemében mutat utat a buddhizmus iránt érdeklő-
dőknek. 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 tagjainak!).

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: buddhistaegyhaz@gmail.com
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5. Magyarországi Dzogcsen Közösség

Képviselők: Bencsik Csaba – 30‑21‑44‑500, 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 közvetített élő videó 
adás segítségével követhetjük. Ezek egy része tagsághoz kötött, míg a nyilvános 
tanításokon bárki részt vehet.

Október 3–10.: Webes tanítás Merigárból (ChNN)
November 11.: Adzam Drukpa ünnepe, Közvetlen bevezetés (ChNN, weben) – 13 

óra (Sambhala)
November 20–22: Moxa kurzus Elióval (Buddhista Főiskola)

További programok

Tibeti jantra‑jóga kezdőknek – Minden érdeklődő számára nyitott hétvégi kurzus 
a Buddhista Főiskolán.
Időpont: október 30. 18.00–20.00, október 31. és november 1. 9.00–12.00 és 
15.00–17.00
További információ: Somogyvári Zsolt 20-223-3668, boldgaruda@gmail.com

Tibeti moxa‑kurzus (3. rész) – Minden érdeklődő számára nyitott hétvégi kurzus. 
Időpont: november 20–23.
Információ és jelentkezés: moxabudapest@yahoo.com



��

Közösségi gyakorlás

Minden tibeti hónap 10., 15., 25. és 30. napján gánapudzsát tartunk.

Hétfő 16.00 – 21.00: jantra-jóga, meditáció és vadzsratánc
Kedd 17.30 – 18.30: csö-meditáció
Szerda 19.00 – 20.00: meditációs gyakorlatok
Csütörtök 14.00 – 17.30: jantra-jóga, vadzsratánc, 18.00: jantra-jóga kezdőknek
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.

A Taivani Konfúciusz templomhoz vezető híd
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Kiemelt programok

október 3. 10.00–12.00: Buddhista meditáció és tanítás (Karmapa Ház)
 14.00–16.00: Halál, köztes lét, újraszületés (Karmapa Ház)
 16.00–20.00: D-Klub (Karmapa Ház)
október 4.  8.00– 9.00: Tárá, Menla, Ngöndro meditációk és pudzsák   
 (Karmapa Ház)
 10.00–12.00: Tudatépítés – gyógyító meditáció (Karmapa Ház)
október 17. 10.00–12.00: Buddhista meditáció és tanítás (Karmapa Ház)
   14.00–16.00: Halál, köztes lét, újraszületés (Karmapa Ház)
 16.00–20.00: D-Klub (Karmapa Ház)
október 18.  8.00– 9.00: Tárá, Menla, Ngöndro meditációk és pudzsák   
 (Karmapa Ház)
 10.00–12.00: Tudatépítés – gyógyító meditáció (Karmapa Ház)
október 24–25. Lodzsong hétvége (Meditáció Központ – Tar)
október 31. 10.00–12.00: Buddhista meditáció és tanítás (Karmapa Ház)
 14.00–16.00: Halál, köztes lét, újraszületés (Karmapa Ház)
 16.00–20.00: D-Klub (Karmapa Ház)

november 1. 10.00–12.00: Tudatépítés (Karmapa Ház)
november 8–9. Nyungne meditáció – Lhabab dücsen  
 (Meditáció Központ – Tar)
november 21. 10.00–12.00: Tanítás (Karmapa Ház)
 14.00–16.00: Tanítás (Karmapa Ház)
   17.00: D-Klub (Karmapa Ház)
november 22. 10.00–12.00: Tudatépítés (Karmapa Ház)

december 5. 10.00–12.00: Tanítás (Karmapa Ház)
   14.00–16.00: Tanítás (Karmapa Ház)
 17.00: D-Klub (Karmapa Ház)
december 6. 10.00–12.00: Tudatépítés (Karmapa Ház)
december 12–13. Lodzsong hétvége (Meditáció Központ – Tar)
december 30–31. Nyungne meditáció (Meditáció Központ – Tar)

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 – A Csillaghegyi Meditáció Központ jelenleg elvonulás miatt 
zárva tart.
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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, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
Miskolc, Nyíregyháza, Paks, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szombathely, 
Szolnok, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg.

Meditációk

A meditáció minden nap 19 órakor kezdődik, előtte 18 órától várjuk az érdeklődő-
ket igény vagy előzetes megbeszélés szerint. A hét minden napján: meditáció a 16. 
Karmapán. Minden hétfőn 20.15-től általános tanítás!
Minden hónap második hétvégéje – meditációs hétvége!
Dharmashop nyitva tartása: minden nap 18–21 óráig. Vasárnap zárva
Dharma-könyvtár nyitva tartása: hétfőtől péntekig 18–20 óráig, szombat–vasár-
nap zárva.

Téli program: BuddhaFeszt – 2009. december 14–20.  

Multimédiás ismeretterjesztő kiállítás és rendezvénysorozat
Helyszín: A budapesti Erzsébet téri Kulturális Központ és Park (Gödör Klub)
A kiállításon minden nap lesz filmvetítés 12 órakor.

Részletes program
December 14. hétfő, 18 óra: Kiállítás megnyitó, vezetett tárlatvezetés. 

(Tárlatvezetés folyamatosan a kiállítás ideje alatt!)
December 15. kedd, 18 óra: Világi buddhizmus – ahogy a buddhák nyugatra jöt-

tek (Tommy Boggs)
December 16. szerda, 18 óra: A kelet művészete – Szobrok, thangkák, sztúpák. 

Képes beszámoló, szimbólumok magyarázata 2 előadóval (Porkoláb Péter 
és Szabó Zsolt)

December 17. csütörtök, 18 óra: Üzleti és gazdasági buddhizmus (Michael 
Fuchs)

December 18. péntek, 17 óra: Buddha és a szerelem, avagy hogyan éljünk boldog 
párkapcsolatban? (Kőszegi Zsuzsa és Szilágyi Róbert)

December 19. és 20. 14 óra: Láma Ole Nydahl előadásai (helyszín: Népstadion)
Részletes információ a kurzusról és további programjainkról a www. buddhizmusma.

hu honlapon! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vezető tanító: Csong An Szunim JDPS
Budapest Zen Központ (Bo Kvang Szon Von)
Cím: 1062 Budapest, VI. Bajza u. 58. II/2., telefon: 20-809-0966
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,
Internet: www.chanbuddhizmus.mindenkilapja.hu

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

Ünnepi szertartás – 2009. november 5. csütörtök: Kuan Yin bódhiszattva tiszte-
letére ünnepi szertartás. Szeretettel várunk mindenkit, aki részt szeretne venni a 
szertartásokon! További információ honlapunkon található.

Helytelen azt gondolnunk, hogy a szerencsétlenség keletről, avagy nyugatról jön; 
a szerencsétlenség tulajdon elménkből ered. Így tehát ostoba dolog felkészülni a 
kívülről jövő szerencsétlenség ellen, és ezalatt felügyelet nélkül hagyni  az elmét.
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Létezik egy ősi időkből eredő szokás, melyet az egyszerű emberek még ma is kö-
vetnek. Miután reggel felkeltek, megmosták arcukat és kiöblítették szájukat, meghajol-
nak a hat égtáj felé, azaz keletre, nyugatra, északra, délre, felfelé és lefelé, és azt kívánják, 
hogy ne érje őket szerencsétlenség semelyik irányból, és napjuk békés legyen.

E meghajlásnak Buddha tanításai szerint más jelentése van. Buddha tanításai 
szerint tisztelettel kell adóznunk az igazság hat irányának, és bölcsen kell viselked-
nünk, hogy megelőzhessük a szerencsétlenségeket.

Hogy őrizhessük a hat irány kapuit, el kell távolítanunk a „négy cselekedet” 
okozta szennyeződéseket, ellenőriznünk kell a „négy gonosz elmét” és el kell tömí-
tenünk a „hat nyílást”, amely a jólét elveszítését okozza.

A „négy cselekedet” az élet kioltását, a lopást, házasságtörést és a hamisságot 
jelenti.

A „négy gonosz elme” a mohóság, a harag, az ostobaság és a félelem.
A „hat nyílás”, amely a jólét elveszítését okozza, a részegítő italok utáni vágy 

és az ostoba viselkedés, az éjszakázás és a léhaságokban való elmerülés, az elmerü-
lés színházi és zenés szórakozásokban, a szerencsejáték, gonosz társaság és a köte-
lességek elhanyagolása.

Miután eltávolították a négy szennyeződést, elkerülték az elme négy gonosz 
állapotát és eltömítették a veszteségek hat nyílását, Buddha tanítványai tisztelettel 
hajolnak meg az igazság hat iránya felé.

Mi tehát az igazság hat iránya? A keleti irány a szülők és gyermekek útja, a 
déli irány a tanító és tanítvány útja, a nyugati irány a férj és feleség útja, az északi 
irány a barátok útja, a lenti irány a gazdag és szolga útja, míg a fenti irány a Buddha 
tanítványainak útja.

阿彌陀佛
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11. Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

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

Programok

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

továbbá minden szombaton: 
18.30 – 21.00 tanmagyarázat kínai nyelven.

szombatonként: 
15.00 – 17.00 tanmagyarázat magyar nyelven.

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

12. Dzsaj Bhím Közösség

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

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

1. Compass-Hu 

Telefon: 20-944-5401
Honlap: www.css-hu.org
E-mail: info@css-hu.org
Kapcsolattartó: Steinberg-Békeffy Mónika

Magunkról

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

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

Tevékenységeink
Integral Tai Chi oktatása, mely a jóga, csi-kung és tai csi iskolák filozófiáját ötvöző 
egészségfejlesztő mozgássorozat, melyről részletes információ a honlapunkon ol-
vasható.

Gyakorlási lehetőség
Hétfőnként 18.00–20.30-ig a Tan Kapuja Buddhista Főiskola Dharmatermében.
Csütörtökönként: Integral Meditáció, Hét Buddha meditáció csoportos gyakorlási 
lehetőség.

Heng Chang csan buddhista szerzetes
Heng Chang (vietnami nevén Thay Hang Truong) mester a dharmát közvetlenül 
Hsuan Hua mester irányítása alatt sajátította el, aki a kínai chan/zen vonal megvilá-
gosodott pátriárkája volt. Heng Chang mester multikulturális közösségeket hozott 
létre szerte a világban. Közismert holisztikus, integrált szemléletmódjáról, amely 
modernizálja és integrálja a buddhizmust gyorsan változó világunkba.
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2. Arany Hegy Alapítvány

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

Célunk az egészséges életmóddal, valamint önmagunk fejlesztésével kapcsola-
tos elméleti és gyakorlati képzés és ismeretterjesztés, melyek hozzájárulhatnak a 
holisztikus életszemlélet megvalósításához, ami a legősibb világfelfogások fő jel-
lemzője. 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 szociális) az élet/életfeltételek négy kontextusában (fizikális/test, természet, 
kultúra, viselkedés). Az Alapítvány kiemelten támogatja Heng Chang chan (zen) 
buddhista mester tanításait és tevékenységeit.

Tevékenységeink – Integrál tai chi oktatás: Heng Chang mester tanítási rendszeré-
nek része egy tíz formából 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 megta-
láljuk a lehetőséget önmagunk gondoskodó és szeretetteli kifejezésére. 

Gyakorlás: Szerdánként 18.00–20.30 (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 
1098 Budapest, Börzsöny u. 11.). Havonta egy alkalommal hétvégi egész napos in-
tegrál tai chi gyakorlás. 

További tevékenységeink: könyvkiadás, fesztiválszervezés, meditációs gya-
korlás, teameditáció, szociális klubok szervezése (vegetáriánus 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!

3. 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 
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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.

Nyilvános programok: Az ellentétek kibékítése; A kozmikus világtörvény; A szere-
tet, mint realizációs út

Érdeklődni lehet a 284-3302-as telefonszámon.

Példázat a kígyóról (részlet)

„Szerzetesek, ha egyesek a Beérkezettet szidják, támadják, gyűlölik, a Beérkezett 
nem bántódik meg, nem kedvetlenedik el, nem gerjed haragra. Szerzetesek, ha 
egyesek a Beérkezettet dicsérik, magasztalják, becsülik, tisztelik, a Beérkezett nem 
örül, nem támad jó kedve, nem érez elégedettséget. Amikor egyesek a Beérkezettet 
dicsérik, magasztalják, becsülik, tisztelik, akkor a Beérkezett ezt gondolja: „Mivel 
mindezt hamarabb felismertem, ezért ér most ez az elismerés.” Ugyanígy szerzete-
sek, ha egyesek titeket szidnak, támadnak, gyűlölnek, akkor ti se bántódjatok meg, 
ne kedvetlenedjetek el, ne gerjedjetek haragra.

Ugyanígy szerzetesek, ha egyesek titeket dicsérnek, magasztalnak, becsül-
nek, tisztelnek, akkor ti se örüljetek, ne támadjon jó kedvetek, ne érezzetek elége-
dettséget.

Ugyanígy, szerzetesek, amikor egyesek titeket dicsérnek, magasztalnak, be-
csülnek, tisztelnek, akkor ti is gondoljátok ezt: „Mivel mindezt hamarébb felismer-
tük, azért ér most ez az elismerés.”

Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

4. 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 – kezdő, mindenki számára nyitott
Minden csütörtökön 19.00 – Dzogcsen nem-meditáció Keith Dowman tanításai 

alapján
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Minden péntek 18.00 – Dzogcsen előkészítő gyakorlatok a Zsang Zsung Nye Gyü 
hagyomány szerint Csáki Eörs vezetésével 

Tervezett programok

E‑Kum Nye Jóga Távoktatás Kurzus, melyben a távoktatás résztvevői rendszere-
sen közösen gyakorolnak.

A Kum Nye jógakurzus e-mailen keresztül 5 szintet tartalmaz, minden szint 
10 hét gyakorlásra osztva. Miután befejezted az első szintet 10 hét alatt, folytatha-
tod a második szintet a következő 10 héten keresztül. A Kum Nye jóga 5 szintje 
együtt egy egész éves intenzív Kum Nye gyakorlást tartalmaz. Az e-mailes Kum Nye 
jóga 5 szintje:

1. Külső Kum Nye relaxáció: Az érzés megnyitása és a légzés energiája
�. Átalakítás: Teljesség az energiák serkentése és átalakítása által
�. Belső egyensúly: Test és tudat egyesítése előidézve a teljességet
�. A Kum Nye krémje: Haladó Kum Nye az érzékek és tudat felszabadításához
5. Tapasztalásunk lényegének kitapasztalása: Az Élet Öröme

Az e-mailen keresztüli Kum Nye tartalmaz heti egy e-mailt a szükséges olvasmány-
ról, 3–5 gyakorlatot, továbbá egyéni tanácsokat és a hétköznapi alkalmazásukat, és 
gondoskodik a megbeszélés lehetőségéről is. Ezek a szintek tovább fejleszthetők 
hétvégi szemináriumokon és elvonulásokon számos helyen szerte a világban, és 
bármelyik hivatalos Kum Nye oktatási centrumban. Az e-mailes kurzus hozzáfér-
hető több nyelven, úgymint angol, német, holland, spanyol, portugál és magyar. 
A Dharma Publishing megköveteli minden résztvevőtől az írásbeli nyilatkozatot, 
hogy tiszteletben tartják a rendszerüket, és az e-maileket nem másolják és nem 
használják semmi másra, mint magán célra.

Honlap: www.kumnyejoga.hu, www.kumnyeyoga.eu 

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 !

5. 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”.
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A To Hi Gan Zendóban a zazen technikáját (ülés, légzés, a gyakorlás időtar-
tama) és a szertartási formákat Willigis Jäger (Ko-Un rósi), a Szanbo Kjódan iskola, 
illetve Harada rósi, a rinzai iskola zen mestereinek tanításai alapján gyakoroljuk. 
Willigis Jäger bencés szerzetes és zen mester, jelenleg a Benedikushof spirituális 
központ lelki vezetője. A zendót Marghescu Mária vezeti, aki immáron 25 éve tar-
tozik Willigis Jäger tanítványai közé.

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

Rendezvények

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

kinhin (séta).
 Utána közös teázás, beszélgetés.
Ülések
 este: keddenként 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!

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

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

Legyen minden lény boldog, békés és szabad!

8. 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-
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 
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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.

9. 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 alapve-
tő tanításait adta ki „Csittavivéka – a csöndes tudat tanítása” címmel. Majd 2005 
elején megjelentette a mester egyik szerzeteseknek szóló tanításgyűjteményét 
is „Így van ez – a valóság természete” címmel. A Buddhapada Alapítvány könyv-
kiadása bevételét és a felajánlott 1%-okból származó bevételt 2007-ben Ácsán 
Szucsittó: „Buddhista meditáció – Az alapok” című könyvecskéje megjelenteté-
sére használta föl. A 2008-ban és 2009-ben könyvkiadásból és a felajánlott 1 %-ok-
ból származó bevételből az Alapítvány még ez évben vagy 2010. év elején Ácsán 
Brahm: Mindfulness, bliss and beyond című – jelenleg fordítás alatt álló – könyvét 
szeretné megjelentetni, amely a meditációra vonatkozó igen részletes elméleti fej-
tegetéseket és gyakorlati útmutatásokat tartalmaz, és amelynek megjelentetéséhez 
a mester elvi hozzájárulását adta.

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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10. Dhammapada Alapítvány

A Dhammapada Alapítvány 2004 őszén azzal a céllal alapíttatott, hogy létrehoz-
za és működtesse az öregek tanítása, a théraváda tradíció szerinti első magyar-
országi buddhista kolostort, és ennek működésére alapozva hitelesen jelenítse 
meg a Magyarországon a mindeddig csak hírből ismert hagyományt. A közhasz-
nú szervezetként bejegyzett Alapítvány emellett számtalan olyan közhasznú te-
vékenységet kíván folytatni a kolostor megalapítása után, amelyek meggyőzően 
közvetítik a buddhizmus szellemiségét. Ezek közül csak címszavakban kiemelve 
a legjelentősebbeket: a hagyományos buddhista módszerek, elsősorban a meditá-
ció, valamint csoportos és magányos elvonulások eszközrendszerének felhaszná-
lásával a lelki egészség megőrzése; családsegítés, ifjúságvédelem, hátrányos hely-
zetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint kulturális 
tevékenység, kulturális örökség megóvása a kolostor kapuinak megnyitásával; 
a buddhizmus szent könyveinek tanulmányozása és oktatása segítségével nevelés, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés; természetvédelem, állatvédelem,  környe-
zetvédelem.

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

A Kuratórium a mester javaslatait fontolóra véve fogalmazta meg igényeit 
és talált egy rendkívül alkalmasnak tűnő helyet Budapesttől kb. 40–45 kilomé-
teres távolságra, Bajna község határában, a Gerecse hegységben. A 7,5 hektár 
(75.000 négyzetméter) nagyságú, természetes állapotú területen, melynek közel 
egynegyede erdő, két meglévő és használható, de felújításra és a megváltozott 
igényeknek megfelelő, átalakításra szoruló komfortos, három-három szobás, va-
lamint egy alapos felújításra és átépítésre váró épület található. Emellett alapos 
tereprendezést is végezni kell az új céloknak megfelelő funkciók kialakítására. 
A már felújítás közben is használható épületek talán azt is lehetővé teszik, hogy 
egy 4–5 szerzetesből, 2–3 novíciusból, és időlegesen elszállásolható 6–8 világi 
segítőből álló szangha (Közösség) a legoptimálisabb esetben akár jövő tavasszal 
megkezdhesse működését. 

A területet a házakkal egy szponzorunk megvásárolta, és rövidesen az Egyház 
tulajdonába kerül, így a kuratórium megkezdte az ellentételezéshez és felújításhoz 
szükséges pénzadományok gyűjtését, és segítők jelentkezését várja a szervezés-
hez éppúgy, mint a későbbi tereprendezéshez és építkezéshez. Örömmel vesszük 
mindazok támogatását, akik azonosulni tudnak céljainkkal, akár pénzadomány, 
akár földterület vagy munka felajánlása, tanácsadás vagy egyéb segítség formájá-
ban. Szívesen fogadjuk azokat is, akik vállalnák támogatók felkutatását, megegye-
zés szerinti sikerdíjért, vagy egyszerűen csak nagylelkűségből.
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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.

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

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

2007-ben és 2008-ban az Alapítvány sem az adó 1%-ából, 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.

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

Az indiai Kushal Nagar közelében található  
Arany Tamplom bejárati kapuja
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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 15.15, szombat 9 óra, szombat 10.30 – szülőpozíciós foglalkozás
Babás jóga – kedd 11 óra, kedd 15.30, csütörtök 14 óra
Pilates testújítás – hétfő 16.30 óra, szerda 8.30 óra
Gerinctorna – kedd 15.45 óra, szerda 9 óra, csütörtök 18 óra
Senior-jóga 50+ – hétfő 13.00, jóga nőknek 40 felett: csütörtök 13 óra
Törzsi hastánc – péntek 9 óra, szombat 17 óra
Babás jógaoktató képzés indul 2009 őszén.
Kriston intim torna – Hétvégi (szombat-vasárnap, 2×5 órás) tanfolyamok: szep-

tember 26–27., október 17–18. 5x2 órás hétköznapi tanfolyam indul no-
vember 4-én, szerdánként 15.30-tól. Tartja: Gyöngyi. Díja: 18.000 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 azokat 
a mindennapi életben is használható gyakorlatokat, amelyek nem az egymástól való 
elkülönülésen alapulnak, hanem egymás mellett, egymást segítve mutatnak utat a 
mai kor, a mai Magyarország kereső emberének. Ennek jegyében olyan előadásokat 
és programokat tervezünk, amelyek bemutatják és képviselik az adott nézőpont sa-
játosságait, ezen keresztül rámutatva a jelenkori emberi problémákra, a megoldási 
lehetőségekre, az elérendő célokra, még ha ezt más-más módon is teszik.
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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 egy Buddha szobor látható, mely a Megvilágosodottat szokatlan 
pózban, pihenés közben ábrázolja. A fotót Nicholas Morrey (Egyesült Királyság) 
 készítette.

A Taivanban található Konfúciusz templomegyüttes bejárati kapuja
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Könyvajánló

Végh József: Létkerék (A buddhizmus szimbólumai I. – Damaru Kiadó 2009, 2400 Ft)

A létkerék egyike a buddhizmus leggyakrabban használt szim-
bólumainak. Egyszerre térkép, baedeker és útibeszámoló. 
Archetipikus  formája révén a Buddha megjelenése óta el-
telt több mint két és fél ezer évben a Dharma sajátos vizuális 
sűrítményeként szolgált. Jelképiségének alapos vizsgálatával 
megérthetjük az életünket irányító belső erőket, ráébredhe-
tünk arra, hogy a tetteink, életünk következményei miként 
határozzák meg világunkat, és felfedezhetjük azt a függőségi 
hálót, mely tágabb értelemben minden dolog állandó kelet-
kezését, szűkebb értelemben az újjászületések, pontosabban 
a továbblétesülések láncolatát fejti ki. Könyvünk a létkerék 
lenyűgöző komplexitását, jelentésrétegeinek elképesztő 

gazdagságát mutatja be, s nem hiányozhat egyetlen buddhista gyakorló, vagy a 
Megvilágosodott tanaival csak most ismerkedő, érdeklődő könyvtárából sem.

Szakjong Mipham: Hogyan tegyük szövetségesünkké az elménket?  
(Filosz 2009, kb. 2700 Ft)

Szakjong Mipham alapos és átfogó tudásával rendszerbe fog-
lalja a hagyományos tibeti buddhista tanításokat, majd olyan 
módon adja tovább őket, hogy az közvetlenül a nyugatiak 
szívéhez szól. Mivel tökéletesen otthonosan mozog mind a 
nyugati, mind a tibeti gondolkodásmódban, hídként szol-
gál a kettő között. Megközelítésének szépsége abban rejlik, 
hogy egyesíti a tanítások két áramlatát: a buddhizmusét és a 
Sambhaláét. Ez utóbbi nem más, mint spirituális harcosság, 
melynek alapja az eredendő jóság felismerése.

Szakjong Mipham a híres tibeti buddhista tanító-szer-
ző, Csögyam Trungpa fia, akit apja szellemi örökösének tett 

meg, és annak halála után a Sambhala Buddhista Közösség vezetője lett. Az édes-
apjától kapott képzés és az évekig tartó nyugati neveltetés után a Szakjong vissza-
tért Ázsiába, hogy még inkább elmélyítse meditációját és tanulmányait Őszentsége 
Dilgo Kjence rinpocse és Őszentsége Penor rinpocse oltalmazó gyámsága alatt. 
Penor rinpocse a 19. századi meditációs mester és tudós, Mipham Dzsamjang 
Gyaco, a tibeti buddhizmus egyik leghíresebb tanítójának újraszületését ismerte 
fel benne. Ezzel egy időben a Szakjongként („a föld védelmezőjeként”), a Sambhala 
hagyományvonal fejeként foglalhatta el helyét.

Egy részlet a könyvből: „Elménk a legádázabb ellenségünk. Megpróbálunk 
összpontosítani, és az elménk elkalandozik. Megpróbáljuk a feszültséget oldani, de 
a szorongástól nem tudunk éjjel aludni… Lehetőségünkben áll viszont szövetséget 
kötni az elménkkel, ami által lehetővé válik, hogy használjuk – ahelyett, hogy az 
használna bennünket. Ezt a gyakorlást bárki végezheti.”
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Pratitja‑samutpada – A Függő Keletkezés  
(CD-hanglemez – A Tan Kapuja 2009, 800 Ft)

Ez a jegyzetszerű kiadvány a Főiskola első 
olyan hangoskönyve, ami kísérleti célzat-
tal próbálja meg egyesíteni a buddhista 
tanításokat a „világzene” hangulatával. 
Célja egy olyan hagyomány megteremté-
se, ahol a Főiskola tanárainak rögzítésre 
került előadásait az iskola volt és jelenle-
gi hallgatói zenésítik meg. Jelen kiadvá-
nyunkban Farkas Attila Márton („FAM”) 
értelmezésében hallhatjuk a Függő Kelet-
kezés magyarázatát egy „zenei órába” sű-

rítve, a szanszkrit és páli szavak magyar megfelelőivel kiegészítve. Olyan kiadvány 
készítése volt a célunk, amiből a laikus hallgató komplex élményt és modern, vilá-
gi példázatokba ágyazott tanítást kap, mindezt megfűszerezve FAM remek előadói 
humorával. A függő keletkezés a buddhizmus egyik alaptanítása. Olyan tanítás, ami 
minden buddhista irányzatban kardinális jelentőséggel bír. Ezért lett ez a sorozat 
első kiadványa, melyben alapot kívánunk nyújtani a buddhizmus iránt érdeklődők-
nek, valamint inspirációt a buddhizmussal már régebb óta foglalkozóknak.

Pressing Lajos: Szellemi tanítások a magyar népmesékben I. – Az égig érő fa  
(Pilis Print Kiadó 2009, 2990 Ft)

A szerző meseelemzései újszerű, izgalmas megvilágításba 
helyezik gyermekkorunk kedvelt népmeséit. Megmutatják, 
hogy a mesék mélyebb értelme rólunk, saját életünkről 
szól. Mi vagyunk a hős királyfi, aki szembenéz a kihívá-
sokkal és hetedhét országon át, mindenféle veszéllyel 
megküzd, hogy elnyerje a királylány kezét, megszerezze 
az aranyalmát, vagy visszahozza a Napot és a Holdat, amit a 
sárkány elrabolt az égről. Saját tudatunk mélyén található 
meg az a mitikus tér és mindazok a csodálatos dolgok is, 
melyek közegében a mese cselekménye játszódik.

A szerző hipotézise szerint létezett valamikor egy 
önmagában teljes ősmagyar szellemi-vallási tradíció, 
melyben értelmezhető volt az élet minden fontos ténye, 
és rajta keresztül megvalósítható volt egy teljes és értékes 

emberi élet. A népművészet, s különösen a népmese motívumai és szimbólumai 
máig őrzik e hagyomány nyomait. Feltehetően samanisztikus tradícióról van szó, 
mely számos párhuzamot mutat a buddhizmus belső-ázsiai formáiban is fellelhető 
tanításokkal.

E könyv segítségével újra fölfedezhetjük a népmesék mélyén húzódó sze-
mélyes és spirituális vonatkozásokat, s megtanulhatjuk, hogyan alakítsuk át ezen 
keresztül saját életünket is… egy mesévé!
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Szvámi Ráma: Szent utazás – értelmesen élni, méltóság-
gal meghalni (Ursus Libris 2009, 2200 Ft)

„Amikor az életet és a halált azok valódi értelmében és cél-
jával fogadjuk el, amikor a halált megértjük és tudomásul 
vesszük, mint az emberi utazás részét, a haláltól való féle-
lem szertefoszlik, és az életet a maga teljességében lehet 
élni. Ez a könyv az élet és a halál közötti kapcsolatról szól 
és arról, hogyan és miért szervezzük életünket úgy, hogy 
fejlődéshez és növekedéshez vezessen, és ez hogyan válik 
majd hasznunkra a halálnak nevezett átmenetre való fel-
készülésben.”
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