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Kedves Barátunk!

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

Tisztelettel tájékoztatjuk valamennyi kedves 
barátunkat, hogy előzetes adatok szerint Egyházunk 
javára 2558 fő 19 584 556 Ft-ot, Alapítványunknak 
451 445 Ft-ot, Főiskolánknak pedig 694 000 Ft-ot 
ajánlottak fel magánszemélyek adójukból. Ismételten 
szeretnénk köszönetet mondani valamennyiőtöknek, 
hiszen ez az összeg jelentősen segíti Közösségeink 
működését és Főiskolánk munkáját. Úgy tűnik, az 

idei évben változatlan marad az előző évi rendelkezés: az adózó egy nyilatkoza-
ton adójának 1%-át egyháznak, további 1%-át közhasznú támogatási célokat meg-
jelölő alapítványnak, vagy felsőoktatási intézménynek ajánlhatja föl. A megjelölt 
kritériumoknak mind Egyházunk, mind Alapítványunk és Főiskolánk megfelel. 
A rendelkező nyilatkozaton alapítványok és felsőoktatási intézmények esetén a 
kedvezményezett adószámát, egyházak esetén a technikai számot kell feltüntetni. 
A rendelkező nyilatkozatot többféleképpen lehet csatolni az adóbevalláshoz, ezért 
kérjük minden kedves barátunkat, hogy alaposan tájékozódjon a lehetőségekről, 
nehogy formai hiba miatt a felajánlás érvénytelenné váljon. 

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

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

Mireisz László
az Egyházi Tanács vezetője

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

Kedves Barátunk!

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

Egyházi események

2010. január 9-én, szombaton 16 órától újból vendégünk lesz Heng Chang (Thay 
Hang Truong) csan-mester, aki dharma-tanítást ad a dharma‑csarnokban.

Holdújév-ünnepség – 2010. február 14-én, vasárnap 16 órától az Egyház közössé-
gei szertartással üdvözlik a holdújévet, majd rövid szünet után Mireisz László a 
ji-king orákulumrendszer, Hollós R. László a nyugati, Cser Zoltán pedig a kínai 
asztrológia szempontjából értékeli az elkövetkezendő évet. Szeretettel várunk 
mindenkit!

Házikonferencia – Következő házikonferenciánk 2010. február 21-én, vasárnap 15 
órától lesz. Címe: Buddhizmus és harcművészetek. Tervezett előadók: Nagy Tamás, 
Szabó Balázs, Havasi András, Kassai Lajos. A konferencia pontos programjáról 
február elejétől a www.mahayana.hu és a www.tkbf.hu honlapokon tájékozódhatsz!

Alaptanítások előadás – Az Egyház vezetője, Mireisz László februártól minden 
hétfőn 10.30-tól 12.00-ig a Buddhista Főiskola dharma‑csarnokában Bevezetés az 
ájurvédába címmel tart előadást. 14.15-től 15.45-ig pedig a Mindennapi buddhizmus 
– Patandzsali és a buddhista jóga című előadását hallgathatja meg minden kedves 
érdeklődő.

Buddha Közössége – 4400 Nyíregyháza, Madách Imre út 15/B., telefon: 30-993-
4473, e‑mail: ujjandras@freemail.hu. Az év végi utolsó összejövetelünkkor derült 
ki, hogy barátaink, barátaink barátai is egyre inkább érdeklődnek a szellemi út, 
önmaguk megismerése iránt. Az elkövetkezendő évben a „keresőkből” szeretnék 
egy nagyobb kört kialakítani. A mindennapi meditációs gyakorlatok következetes 
elvégzése a legnagyobb kihívás mindannyiunk számára. A közösségben végzett 
gyakorlás ugyan fokozott erősségű, de ennek is csak akkor van igazán értelme, ha a 
napi tevékenység részévé tesszük. Fél óra reggeli nyugalomban végzett koncentrá-
ciós gyakorlat könnyebbé teszi a napi munkát, és fegyelmezi érzéseinket is.

Mai zűrzavaros, zaklatott világunkban különösen fontos a három tudati funk-
ció (érzelmi, akarati, gondolkodási) kézbentartása, uralása, mert ha ezek harmó-
niában vannak, nincsen olyan erő, mely kimozdítana bennünket. Így kerülünk 
közelebb önmagunk megismeréséhez. Mindenkit szeretettel vár a kör szervezője, 
Ujj András!
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Világvallások Hete – A Világvallások Együttműködési Fóruma – mely hét közös-
ség érdekképviseleti szerveként jött létre – 2009. november 23–30. között ren-
dezte meg a Világvallások Hete nevű rendezvény-sorozatot a különböző feleke-
zetek helyszínein.

A Fórum (röviden: VEF) többek között célul tűzte ki, hogy az öt világval-
lás kisegyházait (Magyarországi Krisna‑tudatú Hívők Közössége, Magyarországi 
Karma‑Kagyüpa Buddhista Közösség, Magyarországi Muszlimok Egyháza, Szim 
Salom Progresszív Zsidó Hitközség, Buddhista Misszió – Magyarországi Árya 
Maitreya Mandala Egyházközösség, Magyarországi Unitárius Egyház, A Tan 
Kapuja Buddhista Egyház) a Minisztérium felé egységes formában képviselje, és 
feladatának tekinti továbbá a fenti egyházak életének hiteles bemutatását és magát 
a vallásos életmód védelmét, hiszen korunkban a vallásosság egyre kevesebb teret 
kap. A VEF egyedisége abban áll, hogy az ökumenikusságot mozdítja elő, és elhatá-
rolódik mindenfajta vallási széthúzástól.

A rendezvény hátterében az a szándék állt, hogy a VEF által tömörített 
kisegyházak a többi tag és más érdeklődők számára is bepillantást engedjenek 
a közösségek mindennapi vallásgyakorlataiba, az adott vallás alapvető tanítá-
saiba, szemléletmódjába. Egy ilyen lehetőség segíthet megismerni egymás val-
lási életét – ami a közös munkában is hasznos –, másrészt alkalmat teremt a 
világvallások iránt érdeklődő közönség számára arra, hogy egy nyitott, kötetlen 
légkörben árnyaltabb képet kapjon a ma is élő vallási hagyományokról és azok 
értékrendszeréről.

A rendezvény-sorozat nyitónapján beszédet mondott Csepregi András, az 
OKM Egyházi Ügyek Titkársága vezetője, illetve az esemény kapcsán egyházi ve-
zetőinkkel készített interjúk is vetítésre kerültek az MTV Sokszínű Vallások című 
műsorában.

Nagyon érdekes volt egyfajta zarándoklatként végiglátogatni a különböző 
egyházak templomait, gyakorló helyeit, és részt venni szertartásaikban. A szertartá-
sok után az adott vallás, valamint annak hazai közössége történetének rövid ismer-
tetője következett, majd a szellemi táplálék után a fizikaival is megörvendeztethet-
tük magunkat. A vacsora alatt kötetlen kérdés-felelet zajlott, aminek sokszor csak 
az éjféli harangszó vetett véget.

Köszönet mindenkinek a kitűnő szervezésért, és külön köszönet buddhis-
ta főiskolás hallgatóinknak, akik szép számmal vettek részt a teljes hét rendez-
vényein.

Cser Zoltán

Karácsonyi ételosztás – A Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány karácsonyi, 
a Keleti Pályaudvar kerengőjében tartott ételosztását 50 000 forinttal támogatta 
Egyházunk. Nagyon köszönjük a Delta Mentőszolgálat segítségét, akik nem csak 
mentőautót, de szakápolót is biztosítottak a négynapos ételosztás ideje alatt a 
hajléktalanok ellátására.

2009. december 17-én Kövi Szabolcs adott koncertet a BMSZKI 
Átmeneti Szálló lakóinak Egyházunk támogatásával. Ez úton is köszönjük Kövi 
Szabolcs fuvolaművész-zeneszerzőnek, hogy koncertet adott egy hajléktalan-
szálló lakóinak. 
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Buddhista Jövő Műhely

A Tejút Iskola és  
Ifjúságnevelő Alapítvány 

A Tejút Alapítvány a nyári szünidő lejárta után évközben buddhista gyerekfoglalko-
zásokat tart, hogy színesebbé, emlékezetesebbé tegyük az iskolába járással töltött hó-
napokat a nyári felüdülés után is, s így prog-
ramkínálatunk tartalmas, kellemes kikapcso-
lódást nyújtó lehetőségekkel bővüljön. 

Az első, egész napos találkozóra, a 
Tejút Alapítvány Advent-napjára 2009. 
november 29-én került sor. Ezen a na-
pon a Pillanat Művészeti Alapítvánnyal 
közösen szervezett program keretében 
Mesefolyamok óceánja címmel mesét 
hallgathattak a gyerekek Szarvas Ildikó 
tolmácsolásában.

Vendégünk volt a Madárdal zene-
karból Vaskó Zsolt és  Fehérváry Lilla, így 
a gyerekek a Fényműves kör elnevezésű 
kézműves-foglalkozás keretében zenés me-
sék közepette készítettek fűszerképeket, 
csempefestményeket és szivárványos kollá-
zsokat. A zene, látvány, szó- és illatkalandok 
után a meghirdetett közös ebéd és teázás 

voltaképpen bőséges lakomát jelen-
tett, majd közösségfejlesztő játékra 
is sor került. Az elbúcsúzás egy kis 
zenei talpalávalóval zajlott.

Köszönet mindenkinek, aki se-
gítette az együttlét létrejöttét!

A következő foglalkozásra vár-
hatóan februárban, a farsang idején 
kerül sor kézműves-foglalkozással, 
buddhista mesékkel, játékokkal, gye-
rekjógával. Bővebb és pontosabb 
programot az alapítvány honlapján, a 
www.tejutiskola.hu-n lehet majd találni!

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

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

2010: Zenkertész tanfolyamból OKJ-és képzés?

A zenkertész, japán-kertész tanfolyamokat lassan már egy évtizede, 2001-ben 
 indítottuk először a Tan Kapuja Buddhista Egyház támogatásával, és az elő-
adások mostanra már szervesen illeszkednek a Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
rendes nappali oktatási anyagába. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy szük-
séges lenne némileg átdolgozott tartalmi felépítéssel, valamint az Országos 
Közjegyzékben elfogadtatott formában is elindítani a „zenkertész‑szakmunkás” 
képzést. A kurzusokon az ed-
digi években a főiskola diákja-
inak százai mellett olyan kül-
sős kertészek, egyetemi hall-
gatók és hobbista magánem-
berek is részt vehettek, akik 
jelentkezésükkor vállalták, 
hogy egyéni aktivításukkal 
nagyban segítik a többiek 
munkáját is. Mindannyiunk 
nevében mondhatom, hogy 
nem lehetünk eléggé hálá-
sak azért, hogy ebben az első 
évtizedben az elméleti elő-
adásokat és gyakorlati foglal-
kozásokat iskolánk tanáraival 
vállvetve, hazánk legkiválóbb botanikusai és az adott japánkertészeti témákban 
leginkább járatos magyar szakemberek tartották önzetlen odaadással, ezzel is 
segítve a magyarországi japán- és zenkertészet kialakulását és fejlődésének kez-
deti lépéseit. Közös munkánk során foglalkoztunk a földrajzi sajátosságokkal, 

növénytársulásokkal, talaj-
tannal, a kertépítésben fel-
használható növényekkel 
és a kertépítés szabályaival. 
A japán kert elemeivel és 
stílusaival, ősi sintó gyöke-
reivel. A gyakorlati foglal-
kozásokon néhány magyar-
országi „japános-kertet” és 
keleti növényekben is gaz-
dag botanikus kertet mu-
tattunk be. Műhelymunkák 
keretében a zen-kertészet 
egyes elemeinek gyűjtése, 
elkészítése és gondozása is 
(így alakfa alakítása, kövek Zen kertészet gyakorlat a Füvészkertben

A Füvészkert Ázsia‑kertjének egy részlete



�

elhelyezése, növények teleltetése) feladat volt, és persze segédkezhettünk ha-
zánk néhány nemzetközi bonszai és szuiszeki kiállításán is. 

Az elméleti előadások célja a kezdetektől az volt, hogy a szokásosnál mélyeb-
ben világítsák meg a japán kertek építése kapcsán felmerülő elméleti és gyakorlati 
kérdéseket, valamint a kertgondozás tudatunkra gyakorolt hatásait. Így voltak elő-
adások, melyek a japán kertek és a buddhista kolostorok kertjeinek szellemi hátte-
rével foglalkoztak, ezért különös figyelmet fordítottunk a zen buddhizmusra, hi-
szen a kertművészetet igazi alkalmazott zen művészetnek számíthatjuk. Szóltunk 
a japán kerttel kapcsolatos többi zen művészetről, így a teaszertartásról, az ikebaná-
ról, a szumi-e tusfestészetről, valamint a zen meditáció gyakorlatairól is. Mindezek 
során egyre inkább bizonyossá vált számunkra, hogy a kert építése és gondozása, 
karbantartása során nem csak az a fontos, hogy milyen tevékenységet végzünk, 
hanem még inkább az is, hogy ezt milyen szellemiséggel, milyen tudatállapotban 
tesszük. Célunkká vált, egy olyan, hiánypótló kertépítő és azt gondozó szakembe-
rek kinevelése, amely a keleti hagyományokban való jártassága mellett megfelelő 
buddhista szemlélettel ápolja és használja a kertet. Az ilyen kertészek jelenléte egy 
meditációs kert körüli munkálatok során már követendő példaképként szolgálhat 
más gyakorlók számára is. Ez pedig, azon túl, hogy üdítő színfoltja lenne a hazai 
kertészeti életnek, egyben célszerű foglalatosság lehet számukra ahhoz, hogy a Tan 

Kapuján kilépve, már a világi 
körülmények között a társa-
dalomba integrált szakmai 
szerepvállalással folytathas-
sák azt a szellemi műhely-
munkát, amelyet itt, a Főis-
kolánk falai közt kezdtek el. 
Tehát, ha sikerül előteremte-
nünk a tankönyvek megírásá-
hoz és kiadásához, valamint a 
tankert felépítéséhez szüksé-
ges anyagi erőforrásokat, és 
megfelelő számú érdeklődő 
is jelentkezik tanfolyamunk-
ra, talán már az idén neki-
foghatunk az OKJ-s képzés 

szervezési és bejegyeztetési munkálatainak. A zenkertész munkacsoport örömmel 
fogadja ehhez a munkához minden érdeklődő jelentkezését, valamint mindenne-
mű segítséget és támogatást.

A tavaszi félév folyamán a zen buddhizmussal kapcsolatos előadásokat 
Dobosy Antal zen tanító tartja. Katona Ervin, a Nemzeti Bonszai Gyűjtemény ku-
rátora és gondozója a fák és fás szárú növények ápolását, gondozását és japán stí-
lusú alakítását mutatja meg. A japán kertekben használható növényeket, a művészi 
japán kerteket, valamint a kert gondozásával kapcsolatos teendőket pedig Czéher 
György ismerteti.

További információkkal Czéher György a tanfolyam szervezője és titkára tud 
szolgálni (70-418-3259; e‑mail: madar@zen.hu).

Zen kertészet gyakorlat a Füvészkertben
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A Tan Kapuja Zen Közösség

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

Kóanok, megfejtések

Talán ’96-ban volt, hogy egy összcsepeli zenés, tejszüpürcsölős születésnapi meg-
emlékezésen Julcsi nevű lánybarátomtól kaptam egy kóant, és egy hozzájáró 
haikut. (Bár a kóan konkrét „műfaj”, az itt leírtakban a kóanok testvéreinek 
tekintek minden olyan alkotást és egyebet, ami mintha egy szemöldökfelhúzás-
sal kísért kérdés lenne az emberhez: „no, ezzel mit kezdesz, komám?” Mint ami-
lyenek a legjobb versek, vagy a jóérzésű női kacérkodások is.) Mivel szeretem 
a misztikus dolgokat (ellentétben a rózsaszínfüst ezoterikával), ennek is rögtön 
megörültem, de igaz, ami igaz, nem sokat értettem belőle. Vagy legalábbis érez-
tem, hogy van ebben valami „több” is, mint ami elsőre leesett... Azóta időnként 
egyszer-egyszer eszembe jutott, de nem mondott sokkal többet, mint elsőre. Néha 
elméláztam rajta, hümmögtem párat, majd ismét sörömbe kortyoltam és visszafor-
dultam a többiek felé.

Pár hónapja (midőn megláttam egy francia színésznőt), úgy emberesen új-
ból belém hasított a kóan. Az igazán érdekes ebben az, hogy a kóan önmagában 
akkor sem jelentett igazán többet, és csak akkor esett le, hogy mennyire hozzám 
kapcsolódik, hogy mennyire végigkísérte az életemet. A barátném nem is adhatott 
volna ennél hozzám illőbb kóant.

Meg is írtam a már külföldiában élő barátnémnak, hogy mennyire „sajáto-
ménak” érzem, és hogy tizenhárom év után éreztem rá igazán az ízére, és hogy 
utólag is köszönöm. Természetesen örült ennek, de az igazán érdekes (ami miatt 
ezt az egészet leírom), hogy elmondta, akkor mások is kaptak tőle kóant, akik közül 
az egyikük gyorsan elolvasta mindenkiét, és laza magabiztossággal értékelte mind: 
„Ezek könnyűek!”

Tudom, hogy a jóbarátom akkor még csak 17–18 éves lehetett, és valószínű-
leg csak az ifjonti (csepeli) hév szólhatott belőle, de utólag megtudva mégiscsak 
felborzolta a hátszőrzetemet ez a kijelentés. Mintha a kóanok puszta matematikai 
egyenletek lennének, vagy játékos fejtörők a Füles magazinban: ez a kóan megvan, 
jöhet a következő. (Nem mellékesen valószínűleg a hiúságomnak is tőrdöfés le-
hetett, hiszen én meg már tizenhárom éve mélázok azon, amit ő egy csettintésre 
könnyűnek ítélt, és amire valószínűleg egy héten belül már nem is emlékezett.) 
Ez a kis meghökkenés viszont mégis jó volt, mert ezáltal még inkább mélyült ben-
nem az érzés, hogy a kóan bölcsességének mélye a személyes megélésben és eszmé-
lésben rejlik. Bár bír a bölcsesség intellektuális oldalával is, csak a személyes élmé-
nyen keresztül tárulkozik fel igazán a veleje. Élményszintű felismerés önmagunk-
ról, a környezetünkről, a környezethez fűződő viszonyunkról, e viszonyon keresz-
tül aztán ismét önmagunkról, és így tovább körbe-körbe. És ez mindenkinél más. 
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Egyedi. Egy problémának, egy 
fejtörőnek lehet „megoldása”, 
ami lehet „könnyű”. A sokszor 
kérdőjel nélkül is kérdésfelte-
vő kóanok az élettel foglalkoz-
nak, az élet pedig nem „meg-
oldást” kíván, ami ha kész van, 
nyugodtan hátra lehet dőlni 
és rá lehet gyújtani, hanem 
amit folyamatosan megélünk 
és amire folyamatosan oda 
kell (vagy legalábbis érdemes) 
figyelni… Szerintem ezek nem 
elméleti dolgok, agymunkák, 
így könnyelmű barátom nem 
láthatott bele a velejébe, mert amit ő találhatott pár másodperc alatt, az valószínű-
leg egy gondolati struktúra lehetett csak, jobb esetben ismerte a kóanban szereplő 
szimbólumokat, és annak értelmezését találta könnyűnek. Érettebb fejjel talán már 
ő se mondaná ugyanezt, de nem tudom, mert nem kérdeztem azóta erről.

Az élettel és megfejtésekkel kapcsolatban még két dolog jut eszembe: 
Bereményi Géza Szerelmes dal című dala, valamint egy film, aminek idevágó ré-
szét hadd toldjam ide (háttere, hogy egy sanyarú gyerekkorú, ám roppant jó eszű 
srác kihozta béketűréséből a hozzá kirendelt pszichológust, aki a következőket 
mondja):

„Töprengtem azon, amit a múltkor mondtál. A képemről. Egy fél éjszaka 
ezen töprengtem. S rájöttem valamire. Majd mély álomba merültem, és azóta 
nem gondoltam rád. Tudod, mire jöttem rá? Te még kölyök vagy. Fogalmad sincs 
arról, miket hordasz össze. (…) Sose hagytad el Bostont. Ha a művészetről kér-
dezlek, felmondod a szakkönyveket. Michelangelo. Sorolod a műveit, politikai 
terveit, viszonyát a pápával, szexuális beállítottságát. De nem tudod, milyen ér-
zés a sixtusi kápolnában állni. Sose néztél föl arra a gyönyörű boltozatra. Sose 
láttad. Ha a nőkről kérdezlek, máris sorolod a kedvenc típusaidat. Biztos dug-
tál is néhányszor. De nem tudod, milyen érzés boldogan ébredni egy nő mellett. 
Nehéz eset vagy. Ha a háborúról kérdeznélek, talán Shakespeare‑t idéznéd: »Még 
egyszer a résre, újra, barátaim.«  De sose harcoltál. Nem halt meg a karodban a 
legjobb barátod, akin már nem tudtál segíteni. Ha a szerelemről kérdezlek, talán 
egy szonettel válaszolsz. De sose néztél olyankor egy nőre, amikor gyenge voltál. 
Nem ismertél olyat, aki egy pillantásával meggyógyít. Mintha Isten direkt hozzád 
küldött volna egy angyalt, hogy kimentsen a pokolból. Nem ismered, milyen az, 
ha te vagy az ő angyala. Nem tudod, milyen örökké szeretni valakit. Történjen 
bármi… például rákos lesz… S két hónapig ülve alszol a betegágya mellett, mert 
látogatási időben nem tudsz bemenni a kórházba. Nem tudod, milyen elveszíteni 
valakit. Ezt csak akkor érzed, ha valakit önmagadnál is jobban szeretsz. Te még 
sose mertél ennyire szeretni. Ha rád nézek, nem egy okos, magabiztos férfit látok. 
Csak egy önző, nagyképű ijedt kölyköt. De zseni vagy, Will, ezt senki sem tagad-
ja. Bár talán senki sem érti igazán a személyiségedet. Te azt hiszed, tökéletesen 
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értesz engem egyetlen festményem alapján. Árva gyerek vagy, ugye? Hát, én nem 
tudom, milyen nehéz lehetett az életed, hogyan érzel, ki vagy, hiába olvastam a 
Twist Olivért! Megmagyarázna az téged? Leszarom az ilyesmit, mert olvasmány-
élmények alapján nem lehet 
megismerni senkit. Csak ha 
elkezdesz beszélni magadról. 
Arról, hogy ki vagy. Engem az-
zal foghatsz meg. Abban benne 
vagyok. Csakhogy te ezt nem 
akarod. Félsz attól, miket mon-
danál ki. Most te lépsz, főnök.”

Hozzám nőtt a kapott 
kóanom. Mintha már akkor 
kaptam volna bölcs „választ” 
elevenembe vágó kérdésekre, 
amikor még nem is álltak ben-
nem össze ezek a kérdések. Illetve akkor még nem tulajdonítottam e dolgoknak 
akkora jelentőséget, mintamennyireközbenmárnagyonis. Így utólag is jó érzés 
belegondolni, hogy 12–13 éve itt van a tarsolyomban a válasz, és most kezdek 
csak igazán felnőni hozzá.

„Válaszhoz nincs meg a kérdés,
Nyelv, amit senki nem ért.
Halandzsa ez a nagy érzés.
És nem baj, hogy nem tudom, nem tudom mért…”

Mint amikor egy bölcs nagyapó azt mondja kisunokájának, hogy nem a világvége, 
ha elvesztesz valamit (vagy tudom is én mit, én nem vagyok bölcs nagyapó…), és 
később a gyermek felcseperedvén ráeszmél, hogy vannak sokkal megrendítőbb 
veszteségek is, és ekkor eszébe jut nagyapjának szeretetből fakadó tanítása, mon-
dása, ami átsegíti/átlendíti őt a gondon… Gandalf azt mondta Frodónak, hogy ne 
akarjon túl könnyen igazságot osztani (mármint Gollam, az egyik főgonosz elpusz-
tításával). És lőn. Ha megölik, valahogy még eljuthattak volna a Végzet Hegyéhez, 
de ha Gollam nem harapja le Frodó ujjával együtt a Gyűrűt és esik bele a tűzfolyam-
ba, akkor minden addigi áldozatnak és fáradozásnak kampec. 
Mindezek miatt hiszem úgy, vigyázni kell, hogy mi az, amit megfejteni akar az em-
ber, mert ami nem megfejtésre vár, abból könnyen ítélkezés lehet. És ha már ennyit 
emlegettem, végül csak leírom az „én kóanom”-at (a hozzáírt haikut megtartom):

„– Mester, miként bánjunk a nőkkel?
A mester két tenyerébe fogja a teáscsészét és iszik belőle egy kortyot. Majd 

így szól:
– Látod a csésze teában a Holdat? Ha egy kortyot iszol, még mindig benne lát-

hatod. Ha fenékig üríted a csészét, a Holdat akkor se tudod kiinni belőle, jóllehet 
eltűnik a csészéből.”

Ullrich Gergely
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Magyarországi Nyingmapa 
Közösség
Információ: Jakab Katalin: 70-382-4509
E‑mail: jakabk@tkbf.hu
Honlap: www.nyingmapa.hu

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

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

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

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

Dawa Gyalcen ötrétű tanításának gyakorlatát 
2010. március 26–28-ig tanítja Rinpocse Bécsben. 
Minden tanítványt szívesen vár erre az eseményre! 
Az újonnan jövőknek kitűnő alkalom ez arra, hogy 
megismerjék Rinpocsét és közvetlen tanítási stílusát, 
valamint azt a képességét, hogy gyakorlati tapasztalaton keresztül juttatja a tanít-
ványt tiszta, világos megértéshez.

2010-ben Rinpocse több inernetes átadást is tervez, az elsőt az év legelején, 
2010. január 3-án. Minderről a Ligmincha Intézet honlapján lehet tájékozódni: www.
ligmincha.org – „live internet teachings” kapcsolatnál.

Még egy fontos hír: Tenzin Wangyal rinpocse 3 hetes, interneten történő 
dzogcsen-tanítást tervez a Glidewing progresszív csatornával történő együttműkö-
dés keretén belül. 3 hetes napi kapcsolat és kérdezési lehetőség január 16-tól feb-
ruár 7-ig. A szolgáltató minden információt megad a Ligmincha Intézet honlapján.

A tanítás helyszíne: szék a számítógéped előtt.
Rinpocse arra kér bennünket, hogy adjunk információt barátainknak, isme-

rőseinknek és mindenkinek, aki többet szeretne tudni a gyakorlatról és az inter-
netes tanításokról.
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További információk: Karoline Seltenheim (bongaruda.austria@aon.at) és Jakab 
Katalin (jakabk@tkbf.hu)

„A beismerést tekinthetjük mint mítoszt, mint meditációt és mint az előbbre jutás esz-
közét…”

(Részlet Geshe Tenzin Wangyal rinpocse a Ligmincha Intézet 2009-es nyári 
elvonulásán adott tanításából – a Voice of Clear Light – online folyóirat részlete. 
Rinpocse az a‑khri dzogcsen hagyományát tanította a tibeti bön buddhizmus szent-
iratai szerint. Ebben a részletben Rinpocse a beismerés gyakorlatát taglalja – hely-
telen cselekedetek beismerése –, amely az a‑khri ngöndro, vagyis az előkészítő 
gyakorlatsor fontos része.)

Ha szeretnéd a beismerés gyakorlatát természetes, hiteles, és ezért életet 
változtató módon végezni, személyesen kell érezned a jelentőségét. A tibeti spiri-
tuális hagyományban a negatív tett, beszéd és gondolat minden formáját helyte-
len cselekménynek tartják, ugyanúgy a függőségeket is, mint a dohányzást vagy a 
túladagolt alkoholt is. A beismerés segítségével át tudjuk alakítani és úrrá tudunk 
lenni ezeken a negatív szokásokon. Például lehet gondunk a haraggal, aminek kö-
vetkeztében sértő dolgokat mondunk. Ahhoz, hogy megváltoztassuk szokásainkat, 
különösen, hogy úrrá legyünk függőségeinken, először is tisztában kell legyünk az-
zal, hogy ezek helytelenek. Ráadásul igen közvetlen és azonnali módon kell őket tu-
datosítani, nem csupán intellektuálisan. Rendkívül fontos, hogy tudatában legyünk 
negatív tetteinknek, beszédünknek 
és gondolatainknak. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy kényszert érezzünk 
a beismerésre, mert különben a po-
kolra jutunk. Ha kényszert érzünk a 
beismerésre úgy, hogy nem tudato-
sítottuk a negatív cselekedeteket, az 
nem lesz javunkra.

A változásra való képtelenség 
gyakran vezethető vissza a bizalom 
hiányára. Lehet, hogy azért nem tud-
tál megváltoztatni egy negatív szo-
kást, mert nincs egyértelmű bizal-
mad belső képességeidben, erődben, 
belső teredben, tudatosságodban. 
Lehet, nem bízol a menedékfában, a 
szanghában, a tanítódban, a családod-
ban és a barátaidban. Így gondolko-
zol: „Konzultáltam a terapeutámmal, 
voltam elvonulásban, és megnéztem 
a Google-on is, és semmi sem segített 
a probléma megoldásában.” Sok ember gondolkodik így. Ha nálad is ez a helyzet, 
akkor nem a keresés, hanem a bizalom hiánya az akadály. Még mindig a kétség hely-
zetében vagy. Ha bizalmad lett volna bármelyik támaszban, igaz kapcsolat jött volna 
létre, és valami megváltozhatott volna. A menedék nagyon bensőséges, nem külsőd-



1�

leges. Megjeleníted magad előtt a megvilágosodott lényeket, és a tiszta tudatossá-
godba hozod őket Ezek a képek belső igazadat és belső lényegiségedet képviselik. 
A menedék tapasztalása bensőséges és személyes. Ha nem érzed ezt a bensőséges 
kapcsolatot, a puszta vizualizáció nem segít rajtad. Miután kapcsolatba léptél a me-
nedék tapasztalásával, szilárd elhatározást kell tenni a változásra: „Ezt többé nem 
teszem.” Erős elkötelezettség nélkül gyorsan visszatérsz negatív szokásaidhoz. A be-
ismerés legjobb módja a következő: Kiteríted magad előtt a helytelen tettek sorát. 
Tanúságul meghívod a menedékfát, a megvilágosodott lényeket. A megvilágosodott 
lények saját lényed legtisztább minőségét nyilvánítják meg. A helytelen tettek ezen 
tiszta tudatosításával dolgozol a belső erőddel, és akkor nem létezik olyan negatív 
tett, beszéd vagy gondolat, amit ne lehetne megtisztítani. Bármit át tudsz alakítani, 
bármit meg tudsz tisztítani.

Buddhista Vipasszaná Társaság
Koncentráció-moralitás-bölcsesség

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

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

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

Közös gyakorlás

Előadást és szatipatthána vipasszaná gyakorlatot tartunk minden szerdán 
19.00–20.30 óráig az Imladris Kulturális Központban. A programot a Buddhista 
Vipasszaná Társaság tagjai felváltva tartják: Dobos Andrea Beáta, Dobos Tamás, 
Gergely István, Juhász Etelka, Kalmár Andrea, Németh Ildikó. 

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).
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2010. februárjától Sayadaw U Pandita Még ebben az életben című meditá-
ciós könyvének anyagát ismertetjük a meditációkon.

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

Hétvégi elvonulások

2010. január 15–16–17-én Hannes Huber (Ausztria) bentlakásos vipasszaná elvo-
nulást tart Nagykovácsiban.
Az elvonulás címe: A szív gyönyörű minőségeinek fejlesztése.
Az elvonulás pénteken 18.00 órától vasárnap 15.00 óráig tart.
Helyszín: Kelet-Nyugat Gyógyító és Meditációs Központ  

       (2094 Nagykovácsi, Telki u. 3., telefon: 20-970-6792)
Az elvonulásokra kérünk plédet és hálózsákot hozni! A gyakorlat kezdők és haladók 
részére is nyitott.

Tanfolyamok

2010. január 5-től keddenként 17.30–19.00 óráig 8 alkalmas vipasszaná meditációs 
tanfolyamokat indítunk az Asram Jóga és Meditációs Központban. 
A tanfolyamokat tartja: Dobos Andrea Beáta
Cím: Budapest, II. Ady E. u. 1. I/1. (A Bimbó út 11. számú ház mellett.)
Jelentkezés és információ: www.jogakozpont.hu, recepcio@jogakozpont.hu vagy 20-
552-6564.

A kjótói Kijomizu‑dera templom pagodája
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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 

Januári sesshin 2010
Helyszín: Mokushozen-ji, Bukarest 
Időpont: január 21. csütörtök – 24. vasárnap
Sesshin a Mokushozen-ji-ben Myoken mesterrel.  

Februári sesshin 2010
Helyszín: Mokushozen-ji, Bukarest 
Időpont: február 15. hétfő – 21. vasárnap
Sesshin a Mokushozen-ji-ben Myoken mesterrel.  

Márciusi sesshin 2010
Helyszín: Hoboji
Időpont: március 12. péntek – 15. hétfő
Sesshin a Hoboji-ban Myoken mesterrel.

A Kijomizu‑dera templom Vörös‑kapuja és a pagoda
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Átama
A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre buddhista szahadzsija rend

Kankana, a sziddhakirály

A beérkezettség kívánságteljesítő drágaköve,
Melyből a tiszta tapasztalás fénye ragyog,
Varázsán keresztül teljesít minden kívánságot.
Ki az egy ízt megízleli, végső beérkezettségre jut.

Visnunagar királya virágzó és csodaszép birodalomban uralkodott. Örömét lelte 
mindabban, amit ország nyújtani tudott neki, s minden kívánságát beteljesítette. 
Egy napon Tilópa mester tért be hozzá alamizsnáért. A király szíve jóságából elhal-
mozta mindenféle étellel, csemegékkel és édességekkel, a jógi pedig felismerte 
benne a tehetséget és a szellemi érettséget. Ekképpen tanította:

Király és királyság – ezek üres szavak.
Trónodon is elér a halál nyomorúsága,
Nem menekül tőle senki, a lét körforgásába zárva,
Rejtőzzön bárhová, ha ideje letelt,
Király vagy koldus, mennie kell.
Hisz halandók még e világ istenei is,
Örömük csalóka, kéjük ára drága.
Idejük múltával őket is a halál várja.
Hagyd hát a csalóka gyönyör káprázatát,
Mely természete szerint röpke és sivár.
Keresd a halhatatlanság nem‑múló örömét.

– Ez mind szép és igaz, de hát el tudnál engem képzelni, amint rongyokba burkolva 
koldulni megyek? Engem a koponyacsészének, az ételmaradéknak, a pornak és a 
rongyoknak már a gondolata is megbetegít – mondta a király és iszonyodva csó-
válta fejét.

– Ám, ha tudsz egy olyan gyakorlatot, amit itt, a trónomon ülve is végezni 
tudok, akkor azt beteljesítem hittel és kitartással.
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Tilópa ekképpen tanította:

Tekintsd a karpereced kövének fényét, s lásd
A szellem természetében való elragadtatást:
Ruháid színe, ékszereid fénye, s körül e terem minden éke
A drágakőben tükröződik.
Ám a kő természete ettől nem érintett, teljesen ment marad,
Ilyen hát szellemed: a kő,
S a jelenségek sokasága: a terem díszei.

A király trónján ülve elmélkedett a tanultak szerint, és hat hónap múltán elérte 
a mahámudrá-sziddhit. Mindaddig senki nem tudott beérkezettségéről, amíg egy 
napon véletlenül meg nem pillantották ragyogó trónon ülve, számtalan istennőtől 
körülvéve. Az udvar kérésére a király ekképpen tanította őket:

A szellem természetének felfogása a király,
Kinek a tiszta elragadtatottság a királysága.
Királyságában a király: a beérkezett megkoronázása.
Végezzétek a megszabadulás eme gyakorlatát,
Ha az üdvözültségre vágytok.

Az uralkodó Kankanapáda néven lett közismert, ami annyit tesz: „a tiszteletre-
méltó karpereces jógi”. A Guhjaszamádzsa1 tanok tudója volt. Ötszáz év után 
Kankana udvarával és Visnunagar egész népével együtt testben lépett be a Dákiní 
Mennyországába.

Aki, bár díszes ruhában jár,
de szenvedélyek nélkül
lecsendesülten, az elméjét leigázva,
az érzékeit megfékezve, szűzességben él,
nem emelve kezet semmilyen élőlényre,
bráhmana az, remete s kolduló barát.�

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

1 Tantrikus Istenség, Vadzsradhara Ádibuddha megjelenési formája, a „Titkok Mestere”.
2 Dhammapada 142.

Ksitigarbha szobrocskák a Kijomizu‑dera templomban
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Mennyei Trón Öt Elem Rend

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

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

tokhoz tartozó szóbeli hagyományból. A testi gyakorlatokhoz jóga és az öt 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

A 798‑ban (Heian korszak) alapított  
Kijomizu‑dera templomegyüttes  főépülete és terasza
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A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

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

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

Tanulmányi ügyekben a Titkárság keresendő a fenti telefonszámokon.

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

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

kedd 17.30 – 18.30: Csö-meditáció (Sarokdharma)
 17.30 – 19.30: Chen Taijiquan – haladó (Juhász Imre, Aula)
 19.30 – 21.00: Chen Taijiquan – kezdő (Juhász Imre, Aula)
 
szerda 19.00 – 20.00: Dzogcsen meditáció (Zártkörű! 5-ös terem)
 18.00 – 20.00: Nindzsucu (Bodogán Éva, KN2)
 18.00 – 20.00: Integrál tai-csi (Pluhár Pál, Sarokdharma)
 18.30 – 21.00: Zen meditáció (Hegedűs Róbert, Aula)
 18.00 – 20.00: Shaolin kung-fu ( Tóbiás Tivadar, KN1)
 
csütörtök 14.00 – 16.00: Erádi kardvívás (Németh Beatrix, KN1)
 15.00 – 21.00: Japán és zen kertészet kör (Czéher György – 9-es terem)
 14.30 – 16.00: Iaidó (Száraz Róbert, Aula)
 16.00 – 17.30: Iaidó (Száraz Róbert, KN2)
 16.00 – 17.30: Vadzsratánc (Aula)
 17.30 – 19.30: Chen Taijiquan – haladó (Juhász Imre, Aula)
 19.30 – 21.00: Chen Taijiquan – kezdő (Juhász Imre, Aula)
 18.00 – 20.00: Jantra-jóga (kezdő – Sarokdharma)
 18.00 – 19.30: Lodzsong meditáció (5-ös terem)
 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)
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Kelet-Nyugat Kutatóintézet

Őszi tudományos házikonferenciák

Kelet és mese – 2009. szeptember 27.

Az elmúlt év őszén két házikonferenciára is sor került a Tan Kapuja Buddhista 
Főiskola Szertartástermében. A Kelet‑Nyugat Kutatóintézet szervezésében lét-
rejött rendezvények közül az elsőn, 2009. szeptember 27-én az előadók Kelet és 
mese címmel a mesék és a szellemi utak kapcsolatát járták körül. 

Pressing Lajos A magyar népmese spirituális gyökerei címmel megtartott té-
mafelvezető előadásában rámutatott, hogy a népmeséknek sok jelentésszintje van, 
s a különféle alaktani, néprajzi, pszichológiai és vallási-szellemi megközelítések 
nem zárják ki egymás érvényességét. A modern mesekutatás 18. századi kezdetei-
től fogva jelen van egy olyan vonulat, amely felfigyelt a mesék spirituális tartalmára. 
Ez bizonyos fokig tudományos oldalról is megerősítést nyert Propp révén, aki fölis-
merte a mese és a mítosz, illetve közvetve a mese és a vallási rítus közötti kapcsola-
tokat. Az előadó a buddhista és keresztény ihletésű népmesék példáján illusztrálta, 
hogyan kelti életre és helyezi új összefüggésekbe a népköltészet az emberek kép-
zelete, érdeklődése és igényei szerint a vallási tanításokat. Olyan történelmi hely-
zetekben, amikor idegen hódítás vagy vallási-kulturális türelmetlenség következ-
tében egy nép szellemi hagyományát elnyomják vagy megsemmisítik, gyakran a 
népművészet marad az egyetlen olyan közeg, melynek rejtett, szimbolikus nyelvén 
az ősi tanítások megőrződnek. Hasonló jelenség India történetében is megfigyel-
hető, ahol az árja hódítás előtti szellemi hagyományokat a puránák mesegyűjtemé-
nyei őrizték mindaddig, amíg a tantrizmus ezek egy részét újra életre nem keltette. 
A kereszténység felvételét követően a magyar ősvallás is megsemmisült, ám an-
nak nyomai kimutathatók a népművészetben, különösen a mesékben. Az előadó 
történeti szempontok mellett számos, a mesék tartalomelemzésén alapuló érvet 
sorakoztatott fel a mellett, hogy a magyar népmesék a maguk titkos nyelvén egy 
samanisztikus jellegű ősvallás tanításait közvetítik. A samanizmus jelenti azt az ösz-
szekötő kapcsot, amely a népmesék és a belső-ázsiai buddhizmus, illetve bizonyos 
indiai jógafajták között kimutatható motívumhasonlóságokat magyarázza.

Boldizsár Ildikó Európai és keleti mesék a gyógyításban címmel megtartott 
előadásában saját gyógyító tapasztalatairól is beszélt, hiszen évekig járt egy kórház 
gyerekosztályára mesélni a gyerekekhez, és nemrégiben megnyitotta a meseházat 
a Badacsony lábánál, amelybe a lelki-szellemi gyógyulásra vágyókat várja, hogy a 
meséken keresztül kaphassanak útmutatást teljessé válásukhoz. A szorongásokat 
és félelmeket oldja a mese. A mese műfaja mindig konkrét helyzetekkel válaszol 
a kérdésekre, de mégsem didaktikus vagy szájbarágós módon. Aki megérti őket, 
könnyebben eligazodik a bonyolult élethelyzetekben, tapasztalatait könnyebben 
beépítheti saját világába, kialakíthatja morális értékrendjét és menedéket talál-
hat a magány ellen is. Kutatásai középpontjában annak vizsgálata áll, hogy milyen 
kapcsolat mutatható ki az ősi tündérmesék és a mai mesék között, és az egyes 
motívumok megváltozása miként módosítja a mesék jelentését. Van egy állandó, 
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szinte változatlan magja a történeteknek, amely akkor is megmarad, ha minden 
egyes mesemondó beleszövi a saját élettapasztalatait és körülményeit. Az emberi 
problémák, vágyak, motivációk örök érvényűek, csak a hozzá való viszonyulásunk 
változik meg. A meséket soha nem szabad elemezni. Minden helyzetnek, életsza-
kasznak megvannak a maga meséi, amelyekben megnyugvást találunk. A keleti 
gyógyításban használják is ezt a „terápiát”: meditáció céljára adnak a betegnek egy 
történetet: olvasgassa, amíg lelki gyötrelmeire választ nem talál. 

A harmadik előadó, Kövesi Péter Világkép és erkölcsiség a magyar mesé-
ben címmel tartott előadást. A mese, így a magyar mese spirituális tartalma és 
szimbolizmusa ma már aligha szorul bizonyításra. Mivel több ezer éves kulturá-
lis örökségről van szó, nem várható, hogy egy egységes világkép jelenjen meg 
a mesekincsben. Sőt, gyakorlatilag a bön-sámánizmustól a keresztény hitvilágig 
egy sokszínű, mégis egységes képet látunk. A világ, amelyben a mese játszódik, 
alapvetően hármas tagozódású, mint a sámánizmusban. A világok között átjárási 
lehetőségek vannak, amelyekkel a csodás lényeken kívül csak a beavatott-beava-
tódott mesehős képes élni. Szintén evidencia, hogy a mese története nem más, 
mint a beavatás útjának megmutatása a hallgató számára. A mese kozmológiá-
jában többféle formában jelenik meg az őselemek tana: hármas, négyes és ötös 
rendszerben. Már a mesekezdő sorok  is egyértelműen jelzik, hogy nem a földi 
téridő dimenziók között fogunk járni. Sőt, a hős rendre olyan feladatokat kap, 
amelyek nem is megoldhatók a földi körülmények között. A mesei varázseszkö-
zök is tipikusan olyanok, amik a földi világban értéktelenek, de ott csodás erővel 
bírnak. Ahhoz, hogy lehetetlennek tetsző küldetését teljesítse, a hősnek a létezés 
más világainak segítő erejét kell megkapnia (alsó-középső-felső világ, másutt az 
ásványi-növényi-állati világét). Segítségükkel a hős különleges képességekre tesz 
szert (sziddhik), és akár az élet-halál közötti oda-visszaútra is van lehetőség (sá-
mánbeavatás). Ahhoz hogy ezt elérje, útja elejétől meg kell felelnie az együttérzés 
próbáinak. Társai, aki erre nem képesek, rendre elbuknak. Jellemzően abban a 
közegben, ahonnan a hős indul, ez nem pozitívum, sőt inkább megalázó helyze-
tet jelent. Az együttérzés kiterjed a nem emberi világokra, illetve a hőst eláruló 
társakra is. A mese végkifejlete, ami a hős és a királykisasszony egybekelése lehet, 
nem csupán jól megérdemelt jutalom, de a tantrikus értelemben vett beteljesedés, 
a férfi-női pólus egyesítése. Ez a biztosítéka annak, hogy a bölcs és jóságos uralma 
az egész közösség számára bőséget és felemelkedést fog hozni.

Életkerék – 2009. december 6.

A 2009. december 6-án megrendezett konferencia témája az Életkerék volt.
Életkerék: a buddhista világkép szemléltetése című előadásában Agócs 

Tamás az életkerék szimbolikáját mutatta be. A kereket karmai és agyarai között 
tartó Jama, aki a szamszárában uralkodó mulandóság törvényét jelképezi haso-
nult Dharmarádzsa, a poklokban megjelenő Buddha alakjához. A közepén látható 
három állat, az egymás farkába kapaszkodó disznó, kakas, és kígyó, a létforgatag 
„gyökérokait”, a tudatlanságot, a ragaszkodást és a gyűlöletet személyesítik meg. 
A kör külső kerületén található szimbolikus ábrák a függő keletkezés egymáshoz 
kapcsolódó láncszemeit ábrázolják. Ezek írják le a tudatlanságból és érzelmi bán-
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talmakból kiinduló létesülés folyamatát, melynek következtében a lények a kör 
belsejében megjelenített hat létforma közt vándorolnak fel-alá. A megszabadulás 
lehetőségét a körön kívül ábrázolt Buddha jelzi, aki ujjával a nirvánát jelképező 
Holdra mutat. A Tibeti Halottaskönyvben ez a lehetőség a tudat azon valóságterem-
tő erőivel való azonosulásként jelenik meg, amelyek az egyes létformák illúzióját 
megteremtik. 

Végh József Mielőtt az Életkerék forog-
ni kezd… című előadásában kifejtette, hogy 
az indo-tibeti életkerék előzményeiről azért 
nehéz beszélni, mert a jól ismert tibeti képek 
előzményeiről nagyon kevés korai ábrázolás 
maradt fenn. Ám segítenek azok a szövegek, 
amelyek a bhavacsakrán látható vipasszaná 
meditációt írják le, illetve amelyek Buddha kö-
vetőinek a dharma szempontjából elhagyandó 
és a művelendő tevékenységeket mutatják be. 
Ezek ábrázolásai jól sejtetik ennek az időszak-
nak a kolostorok bejárataihoz festett létkerekeit.  
Azok az iskolák, például a théraváda, amelyek 
nem használtak ilyen bonyolult emlékeztető-
ket, azok is nagyon hasonló szimbólumokkal 
utaltak a létesülés kerekein látható tanítások-
ra. Például a Dváravatí művészet oszlopokra 
állított tankerekei, illetve Asóka emlékművei 
és érméi is a nemes nyolcrétű ösvényt jelké-
pező nyolcküllőjű kerekeket ábrázoltak. Ezeken 12, 18 és 24 küllős dharmacsakrák 
is láthatók, amelyek a függő keletkezés általános, a létforgatagba bekötő, illetve 
onnan megszabadító meditációira utalnak. A hagyomány szerint Buddha ezt az 
elmélyedést folytatta a bódhi-fa alatt, és így érte el a megvilágosodást. A csan/zen 
buddhizmus üresség-körei erre hivatkozva ábrázolják a jelenségek kölcsönös füg-
gését és keletkezését. Ez a tanítás, mint egy keret jelenik meg a tibeti életkerekeken: 
belül a létforgatag szenvedései, rajta kívül a megszabaduláshoz vezető lét- és tudat-
állapotok. Congkapa a lamrim-meditációban, amely a bhavacsakra képi ábrázolása-
it segédeszközként használja, egyszerre gyakoroltatja követőivel a vipasszanát és a 
samatha meditációt. Így több kolostorban az életkerék mellett kapott helyet másik, 
a samathához vezérfonalként használt ábra is: a tudat elefántos példázata. Ez az áb-
rázolás is visszavezethető a legkorábbi szövegekig, ahol tehénnel, ökörrel is olvas-
hatjuk ugyanezt a történetet. Ez a példázat állítható párhuzamba a csan buddhizmus 
Kuoan 12. századi változatában elterjedt tíz bika képével, amely az üresség körét a 
tudat megszelídítésének egyik állomásaként festi le. Ez mind a csan, mind a tibeti 
lamrim-meditációk szerint a pradnyápáramitá szútrák tanításaiban úgy olvasható, 
mint a függő keletkezés belátása. 

Kelényi Béla Az életkerék korai ábrázolásai című előadásában ismertette, 
hogy a buddhista hagyomány szerint az életkerék ábrázolásának szabályait maga 
Sákjamuni Buddha határozta meg. Az ezzel kapcsolatos szöveg az Észak-Indiában, 
Kr. u. 100 és 300 között kialakult múlaszarvásztiváda irányzat szerzetesi rendsza-
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bályzatának, a Vinajának egyik történetében található, melynek szanszkrit eredetije 
nem maradt fenn, csak tibeti és kínai fordítása. A Vinaja-történet fordításainak je-
gyében sem értelmezhető mindig pontosan az életkerék néhány fennmaradt korai 
változata. Első ismert ábrázolása a Kr. u. 5. sz. végén létrehozott barlangtemplomai-
ról híres indiai Adzsantában található. Szerkezetére vonatkozóan már legalaposabb 
kutatójának, Dieter Schlingloffnak is több, különböző hipotézise volt, az életkerék 
korai ábrázolásaival a közelmúltban foglalkozó Stephen F. Teiser pedig új elméletet 
állított fel vele kapcsolatban. Az életkerék talán legkomplexebb változata egyben a 
legkorábbi kínai életkerék ábrázolás, melyet a 10. század első felében, Yulin (Gansu 
tartomány) 19. számú barlangtemplomának előcsarnokában hoztak létre. Az öt 
koncentrikus körből álló falkép ikonográfiai programja teljesen eltérő az ismert 
ábrázolásoktól. A legkorábbi ismert tibeti életkerék a 10. század végén alapított 
nyugat-tibeti Tabo kolostorban (Himácsal Pradés állam, India) fennmaradt töredé-
kes falképen látható. Jellegzetességeit az ugyancsak nyugat-tibeti Pedongpo völgy 
egyik, a 12. században kifestett barlangtemplomában található életkerékkel való 
egybevetésével lehet értelmezni. Másfajta különlegességgel szolgál az életkerék 
kínai, Baodingshan (Sichuan tartomány) sziklatemplomában található változata, 
melynek közepén az ábrázolásokat 1177 és 1249 között kialakíttató Zhao Zhifeng 
képmása látható. Az életkerék korai ábrázolásai nemcsak hogy számos értelmezési 
problémát vetnek fel, hanem helyzetüket az egyes helyszínek, barlangtemplomok 
teljes ikonográfiai programját is figyelembe véve kell megvizsgálni.

Csörgő Zoltán

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.
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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)

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 kompetencia alapú oktatásra. Iskolánk nyert a TÁMOP 
3.1.4-es pályázaton, amely során kollégáink szervezett továbbképzési keretek kö-
zött korszerű tanulásszervezési ismeretekkel, új módszertani kultúrával ismerked-
nek 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, tanai-
nak magyarországi meghonosítását, a magyarországi buddhista közösségek és in-
tézmények támogatását; a nevelést és oktatást, képesség fejlesztést, ismeretterjesz-
tést, kiemelten kezelve a Tan Kapuja Buddhista Főiskola működési feltételeinek 
javítását, ösztöndíjak alapítását, ösztöndíjak cseréjének megszervezését; a tudomá-
nyos tevékenység: tanulmányok és kutatások támogatását; a kulturális tevékenység: 
kiadványok megjelentetését és információs bázis kialakítását, mely tevékenysége-
ket az Alapítvány, mint közhasznú tevékenységet végez.

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

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

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

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

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

A kjótói Kijomizu‑dera templom forrásai. 
(A Tiszta Víz Temploma)
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A magyarországi buddhista egyházak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

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 kjótói Kijomizu‑dera templomegyüttes a pagodával
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Rövid tájékoztatás néhány egyház 
legfontosabb programjairól
A rovat az Egyházak fóruma. A közölt szövegek tartalmáért a kiadó nem vállal fele-
lősséget!

1. Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

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

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

Állandó programok

Tiszteletreméltó Kalszang láma vezetésével minden héten:

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

Program

A tibeti holdnaptár 10-ik illetve 25-ik napjain cog szertartást tartunk. Mindenkit 
szeretettel várjuk, aki Őeminenciája Dzsecün Kushotól megkapta a vadzsrajóginí 
áldást!

A pontos időpontok a www.szakja.hu oldalon találhatók, melyek a tibeti hold-
naptárból következően mindig változnak.

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

Februári előzetes 

Őszentsége Szakja Trizin kisebbik fia, Őeminenciája Gyana Vadzsra rinpocse 
február elején nyilvános tanítást, valamint néhány igen ritka meghatalmazást ad. 
A végleges program a www.szakja.hu internetes oldalon található.
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2. Magyarországi Dzogcsen Közösség

Képviselők: Bencsik Csaba – 30‑214‑4500, 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.

„Ha gondolat ébred, maradj jelen abban az állapotban,
Ha nem kél gondolat, maradj jelen abban az állapotban,
a jelenlét mindkét állapotban ugyanaz.„

                           Garab Dordzse 

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. Rinpocse programja itt tekinthető meg:
                                www.dzogchen.it/chogyal-namkhai-norbu/schedule

További programok

Tibeti jantra‑jóga haladóknak – Jantra‑jóga 2. szintű kurzus a Buddhista 
Főiskolán
Vezeti: Somogyvári Zsolt, Laura Evangelisti ellenőrzésével
Program: A 3–4. csoport a légzőgyakorlataival, valamint az 5. csoport, amennyiben 
lesz rá idő. Az első napokban pedig az első szinthez tartozó elemek ellenőrzése és 
javítása történik meg.
Időpont: 2010. február 3–7. 
Február 3–5.: 17–20.00
Szombat, 9.30–12.30 és 15.30–17.30 
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Vasárnap: 9.30–12.30 és 15.30–17.30, valamint záró gánapudzsa.
A második csoportra is kiterjedő gyakorlati (nem elméleti) tudás szükséges.
A kurzus angolul lesz magyar fordítással!

További információ: Somogyvári Zsolt – 20-223-3668, boldgaruda@gmail.com 

SMS 1st level elmélet és gyakorlat – vezeti: Elio Guarisco

2010. február 11–15.
11–12-én és 15-én csak este, 13–14-én napi két alkalom
További részletek később!
Feltétel: SMS ALAP letétele.

Közösségi gyakorlás

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

Hétfő 16.00 – 21.00: jantra-jóga (haladó), meditáció, vadzsratánc
Kedd 17.30 – 18.30: csö-meditáció
Szerda 19.00 – 20.00: meditációs gyakorlatok
Csütörtök 14.00 – 17.30: jantra-jóga (haladó), vadzsratánc, 
 18.00: jantra-jóga (kezdő)
Péntek 16.00 – 21.00: vadzsratánc, ülőgyakorlatok

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.

3. Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala  
    Egyházközösség, 2010. I. 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: Meller Tibor Vászéttha: 30-277-4281
Szabó Attila Sánti: 30-660-9050
Rev. Kerti Mária Padmaratna: 285-4535, 20-804-1095
Miskolcon: Simcsik László Csittadzsnyána: 70-935-3192
Sopronban: Hargitai Gábor Pindola: 99-354-005, 30-256-0164
Veszprém megyében: Rev. Dr. Ujhelyi Tibor Sháriputra: 30-399-5495



��

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

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

Tanfolyamok

1. Fokozatos út a Megvilágosodáshoz (lam‑rim) – A buddhista gyémánt út medi-
tációs módszereinek szisztematikus bemutatása. Kezdők és haladók számá-
ra egyaránt ajánlott. Előadó: Dr. Pressing Lajos. Helyszín: KKK, hétfő 17.30. 
Időpontok: január 11., 18., február 15., 22., március 1., 8., 15.

2. Szútra-olvasás: Himnusz Tárához. Exegézis szanszkrit nyelvből. Előadó: Dr. 
Pressing Lajos. Helyszín: KKK, hétfő 19.30. Időpontok: január 11., 18., febru-
ár 15., 22., március 1., 8., 15.

3. Meditációs Buddhák – gyakorló szeminárium. Előadó: Szaraszvatí Mag Mónika. 
Helyszín: KKK, kedd 18.00. Időpontok: január 10.

Elvonulások, szemináriumok

1. Muditá – Az együtt örvendezés gyakorlata. Vezeti: Ven. Vadzsramálá. Helyszín: 
Maitréja ház. Időpont: március 5–7 (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 (30-277-4281).

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: január 16. (KKK), 
február 20. (Maitréja ház), március 13. (Maitréja ház). További infó és jelent-
kezés a képzésre vagy a munkacsoportba: Erdélyi Zsolt (20-511-2972).

Jóga

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

2. Karma-jóga – Helyszín: Maitreya ház, szombat 9–13 óráig. Időpontok: február 
27., március 20. További infó: Meller Tibor (30-277-4281).

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: Szíveskedjünk az oktatónál érdeklődni.
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Közös meditációk

1. Szombat délutáni meditáció. Kezdőknek (szatipatthána, ngöndro és metta-
bhávaná): szombat 15.00. Régebb óta gyakorlóknak (púdzsá és szádhaná). 
Szombat 16.15. Helyszín: Maitreya ház. Időpontok: február 20., 27., március 
13., 20.

2. Szatipatthána meditáció. Szerda 18–20 óráig. Vezeti: Szabó Attila Sánti. Helyszín: 
KKK. Valószínű időpontok: január 6., 20., február 3., 17., március 3., 17. 
Szíveskedjünk a szervezőknél érdeklődni: 30-660-9050.

3. Tárá gyakorlókör. Szerda 18–20 óráig. Vezeti: Upáli Juhász Krisztián. Helyszín: 
KKK. Időpontok: január 13., 27., február 10., 24., március 10., 24.

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: január 4., 11., 18., 25., február 1., 8., 15., 22., március 1., 8., 
15., 22., 29.

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: január 4., 11., 18., 25., február 1., 8., 
15., 22., március 1., 8., 15., 22., 29.

Nyilvános rendezvények és egyházi ünnepek

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

net, buddhizmus és samanizmus. Válogatás Halmy György és Székely Orsolya 
ritkán látható filmjeiből. Helyszín: KKK. Időpontok: február 19. (Halmy 
György: Hímfi és a szarvas), március 19. („Isten igazsága egy és azt világosan 
fel kell mutatni” – Halmy György filmje Lükő Gáborról.) További infó a szer-
vezőknél: Ujfalusi Éva, telefon: 20-217-3029.

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

a találkozás helyszínéről szíveskedjünk a szervezőknél érdeklődni: Ghárani 
Kalla Enikő 20-380-0865. Időpontok: január 17., február 14., március 28.

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

ház. Időpont: szombat 18 órától. Információ: Vermes Paula – 70-207-5449. 
Időpontok: február 20., március 13.

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: február 6-tól minden szombaton 13 és 18 óra között.
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4. Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség

Kovács Endre ügyvivő
1117 Budapest, XI. Budafoki út 72.
Telefon: 20-225-6793, 20-916-5610
E-mail: info@khyenkongtharjay.hu
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 ema-
nációja, akinek eljövendő megjelenése Guru Rinpocse próféciáiban is megtalálha-
tó. 1947-ben született Tibet Kham tartományában, és Őszentsége a 16. Karmapa 
ismerte fel, mint Beru Khjence inkarnációját. Az 1960-as években Észak-Indiában 
végezte tanulmányait, ahol Khempo Csime vezetésével maga is Khempo lett. 
Kjabdzse Kalu rinpocsétól kapta meg beavatását a Karma Kamcang gyakorlatok 
gyűjteményére, valamint a Kálacsakrára és a Shangpa átadásra. Őszentsége Szakja 
Trizin Drolma Phodrantól megkapta a szakja vonal teljes átadását, és őrá hagyomá-
nyozta a Szakjapák Tizenhárom Arany Dharmáját. Beru Khjence rinpocse rendel-
kezik a Kagyü Nangdzö és a Karma Kagyü hagyományvonal tanításaival, szóbeli 
átadásával, valamint a tantra négy osztályának beavatásával, szóbeli átadásával il-
letve magyarázatukkal. Beru Khjence rinpocse Nepálban, Kathmanduban él, (de) 
és világszerte számos kolostort, iskolát, óvodát és központot tart fenn, amelyről 
bővebb információ a www.khyenkong-tharjay.org honlapon található.

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

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

Könyvújdonság

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

5. Mantra Magyarországi Buddhista Egyház

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

Egyházunk rövid bemutatása

Egyházunk a „széles ösvény” RIME szellemében mutat utat a buddhizmus iránt ér-
deklődőknek. Egyházunk törekszik lehetőséget adni bárki számára a gyakorláshoz 
és a tanítások meghallgatásához, értelmezéséhez.

Programok

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

Tanfolyamok, tanítások

• Meditációs kurzusok 2010. januártól – májusig (Kasza Miklós)
• Buddhista tanítások (jelentkezés: Babinski Gordána, Kasza Miklós)
• Buddhizmus és a nőiség – Előadás-sorozat 3 havonta (jelentkezés: 

Babinski Gordána)  
• Öngyógyítás, táplálkozás, életmód alakítás – 2 napos tanfolyam (keleti 

és nyugati módszerek elsajátítása – jelentkezés szükséges, csoportokban 
indul: Kasza Miklós, Berencsy Tina)
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• Iaidó (jelentkezés: Száraz Róbert – www.dakinikonyvek.hu)
• Tibeti asztrológia – (Tsipa Karma Shenpen Gyurme horoszkóp megren-

delés a honlapunkon)

Köszönjük minden barátunknak az adományokat!

További információ és jelentkezés a honlapunkon: www.buddhistaegyhaz.hu

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

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

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

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

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

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

Kiemelt programok

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

január 9. 16.30: A Hunok öröksége (dr. Obrusánszky Borbála)
január 30–31. Lodzsong hétvége (Meditáció Központ, Tar – Láma Csöpel)

február 6. 16.30: A Hunok öröksége (dr. Obrusánszky Borbála)
február 27–28. Nyungne meditáció (28. Dharmacsakrás nap,  
 Meditáció Központ Tar – Láma Csöpel)

További programjainkat honlapunkon lehet megtekinteni.
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Karmapa Ház – rendszeres programjai

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

Kéthetente szombaton (január 9 és 23; február 6 és 20.)
Láma Csöpel tanításai  10.00–12.00: Buddhista meditáció és tanítás
   14.00–16.00: Halál, köztes lét és újraszületés

Kéthetente vasárnap (január 10 és 24; február 7 és 21.)
Láma Csöpel tanításai  8.00–9.00:  Tárá, Menla, Ngöndro meditációk és  
  púdzsák
   10.00–12.00:  Tudatépítés – gyógyító meditáció

A meditációk szabadon látogathatóak!

7. Gyémánt Út Buddhista Közösség

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

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

Meditációk

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

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



��

8. Dharmaling Magyarország Buddhista Közösség

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

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

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

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

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

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

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

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

Zen gyakorlat

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

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

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

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

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

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

Programok

A Zen Központ részletes programjairól a fenti honlapon lehet tájékozódni. 
Budapesti központunkban minden szerdán 17.30 órától kezdőoktatást tartunk 
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 tanfolyam.

Ünnepi szertartás – 2010. január 22-én, pénteken Buddha megvilágosodása tisztele-
tére ünnepi szertartás. Február 14-én, vasárnap Mi Le Buddha ünnepe (Holdújév) 
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Szeretettel várunk mindenkit, aki részt szeretne venni a szertartásokon! További 
információ honlapunkon található.

]
Paj-Csang rókatündére

A mindennapi reggeli prédikációkon, amelyeket Paj-Csang hosang tartott, egy 
öregember csatlakozott a gyülekezethez, és a többiekkel együtt hallgatta a tanítást. 
Amikor a szerzetesek elhagyták a csarnokot, ő is távozott velük. Egy napon azon-
ban hátra maradt. Ekkor Paj-Csang megszólította:

– Ki vagy te, aki itt állsz előttem?
Az aggastyán válaszolt:
– Én nem földi ember vagyok. Valamikor, amikor még Kasjapa Buddha kormá-

nyozta a világot, kolostori elöljáró voltam, s itt éltem ezen a hegyen. Egyszer az 
egyik tanítvány azt kérdezte, hogy vajon a nagy vezeklő is alá van-e vetve a karma 
ok-láncolatának, s én tagadóan válaszoltam, Ezért ötszáz, rókatündér képében való 
újjászületés lett a büntetésem. Most arra kérlek, segíts hozzá engem a kielégítő 
válaszhoz, hogy megszabadulhassak végre a rókaélettől. Mondd meg hát nekem: 
vajon a nagy vezeklő is alá van-e vetve a karma ok-láncolatának?

A mester így válaszolt:
– Számára sem ismeretlen a karma.
Alig ejtette ki ezeket a szavakat, az aggastyán máris eljutott a megvilágosodás-

hoz. Leborult a mester előtt, és így szólt:
– Most megszabadultam a rókaélettől. Holttestem itt fekszik a hegy túloldalán. 

Arra kérem a Mestert, hogy szerzeteshez illő módon temettesse el testemet.
Paj-Csang utasította a csarnok szerzeteseinek elöljáróját, hogy vegye a fakala-

pácsot, teremtsen csöndet. Ekkor bejelentette a szerzeteseknek: ebéd után részt 
veszek egy elhunyt szerzetes temetésén. A gyülekezet nagyon elcsodálkozott: min-
denki jó egészségnek örvend, nincs beteg a Nirvána-csarnokban! Mit jelentsen ez?!

Ebéd után Paj-Csang a gyülekezetet elvezette a hegy túlsó oldalára, ahol egy 
szikla aljában rábökött egy róka tetemére, amelyet aztán a szertartások szerint el-
égettek.

Este azután Paj-Csang föllépett a csarnok emelvényére, és elmondotta a gyüle-
kezetnek a történetet. Ekkor Huang-Po emelkedett szólásra, és megkérdezte:

– Az aggastyán valamikor régen elkövette azt a hibát, hogy rosszul felelt egy kér-
désre, ezért róka képében való ötszázszoros újjászületéssel bűnhődött. Mi történt 
volna vele, ha annak idején jó választ adott volna?

A mester megszólította:
– Gyere csak ide hozzám, megmondom neked!
Huang-Po odalépett az emelvényhez, és megütötte a mestert. Paj-Csang tapsolt 

két tenyerével, és kacagva mondotta:
– Úgy tartják, csak a barbároknak vörös a szakálla. Hát most itt látok magam 

előtt egy vörös szakállú barbárt!
(Kapujanincs átjáró, javítva: 明来师傅)

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. Mahá Maitrí Buddhista Közösség és Konzultációs Szolgálat

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

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

Nyilvános programok: A karma törvénye; A tigris évének kezdete; Láma 
Dharmaratna – Rev. Rács Géza munkássága 
Érdeklődni lehet a 284-3302-as telefonszámon.

Dr. Rács Géza: A modern buddhizmus
 

A cím után ítélve bárki arra gondolhatna, hogy a buddhizmus modernizáló törekvé-
seiről, a mai világba való beilleszkedéséről kívánunk szólni, de sietünk kijelenteni: 
szándékunk nem ez.

Igaz ugyan, hogy a buddhizmus fő ágazatai (hínajána, mahájána és vadzsrajána) 
önmagukon belül is sok irányzatra, iskolára oszthatóak, és az is igaz, hogy ezek kö-
vetői különböző utakon igyekeznek végső fölismerésre jutni – ám a cél eléréséhez 
semmiféle „modernségre” nincs és nem is lehet szükség, mivel a buddhizmus már 
keletkezése idején modern volt, az napjainkban, és az lesz a jövőben is.

A buddhizmust szokás a „modern ember vallásának”, sőt a „jövő vallásának” is 
nevezni, és – amint megvilágítani igyekszünk – nem alaptalanul.

Korunk materializmusa is magáévá teszi ama ősi tételt, amelyet különben a gö-
rög filozófia is vallott, és amelyet a buddhizmus kezdettől fogva hirdetett, hogy a vi-
lág nem teremtett, de a szüntelen keletkezés állapotában létezik. Más szóval: a létet 
(minden megnyilvánulást) csak változásaiban, mint folyamatot lehet fölfogni.

Ez a szüntelen változás a buddhizmus első alaptétele, ebben gyökerezik a rein-
karnáció tana, ebből következik az én-nélküliség – a második alapelv – ama fölis-
merés, hogy semmi állandó, vagy változatlan nincs a megnyilvánulások mögött. 

Le kell tehát mondani a „halhatatlan-én” illúziójáról. Ami fönnmarad, az a lét-
elemek összessége, amely a karma (ok és okozat törvénye) által meghatározva 
mindaddig megnyilvánul (újraszületik), amíg a végső fölismerésre nem jut, azaz 
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az Egyetlen Valósággal (Ádi Buddha = Ős-ok) való azonosság (Nirvána) tudatára 
nem ébred.

A lét tehát állandó változása következtében „szenvedés” – ez a buddhizmus 
harmadik alapelve, és egyben a „Négy Nemes Igazság” első lépcsőfoka. A második 
igazság: a szenvedés oka a létszomj; a harmadik: a szenvedés megszüntetése, a lét 
(és nemlét) utáni vágy megsemmisítése; a negyedik: a szenvedés megszüntetésé-
hez vezető út a „Nemes Nyolcrétű Ösvény”, a buddhizmus erkölcstana.

A rövid áttekintés egyben választ is ad kérdésünkre: miért modern vallás a 
buddhizmus?

Modern, mert alapelvei összhangban vannak a legújabb tudományos kutatások 
eredményeivel. Így a Buddha már 2500 évvel ezelőtt olyan univerzumról beszélt, 
amely számtalan világrendszerből áll. Tisztában volt ama ténnyel, hogy ezek a világ-
rendszerek állandóan keletkeznek és elmúlnak. A naív elképzelést, hogy naprend-
szerünk a világmindenség központja, a Nyugat anthropocentrikus gondolkodású 
embere vallotta, illetve a monotheisztikus vallások plántálták híveik tudatába.

Modern, mert alkalmas arra, hogy a kételkedő, a tekintélyen, dogmákon alapuló, 
hitében megingott mai embert önmaga felé fordítsa, és a végső fölismerés irányá-
ba terelje.

Modern, mert korunk zaklatott világában nyugalmat ad, a civilizáció útvesztői-
ből a tiszta és „valóságos állapot” elérése felé irányít.

Modern, mert korunk emberének tudományos ismereteivel – a materialista vi-
lágnézettel – nem áll ellentétben, bár végkövetkeztetéseiben eltér minden más 
filozófiai felfogástól.

A buddhizmus követőit a szenvedésteljes, szüntelenül változó látszat-valóság-
ból a tudás ösvényén – tehát nem a hit révén – kívánja elvezetni a végső fölismerés 
(buddhaság) állapotába.

(Megjelent: 1974/1–2. A Kőrösi Csoma Sándor Intézet Közleményei)

Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A kjótói Kijomizu‑dera főtemplomának terasza
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2. Compass-Hu 

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

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 Csi oktatása, mely a jóga, csi-kung 
és tai csi iskolák filozófiáját ötvöző egészség-
fejlesztő mozgássorozat, melyről részletes in-
formáció a honlapunkon olvasható.

Gyakorlási lehetőség
Haladóknak hétfőnként 18.00–20.30-ig a Tan 
Kapuja Buddhista Főiskola Dharmatermében, 
kezdőknek pedig szerdánként 18.30-tól.
Csütörtökönként: Integral Meditáció, Hét Budd-
ha 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 csan/zen vonal megvilágosodott pátriár-
kája volt. Heng Chang mester multikulturális 
közösségeket hozott létre szerte a világban. 
Közismert holisztikus, integrált szemlélet-
módjáról, amely modernizálja és integrálja a 
buddhizmust gyorsan változó világunkba.

Rálátás a Kijomizu‑dera templom 
tisztavizű forrásaira
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3. Tibetet Segítő Társaság – Sambhala Tibet Központ

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

Állandó programok

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

(Farkas Pál vezetésével)
Minden szerdán 19.00 – Kum Nye tibeti jóga – kezdő mindenki számára nyitott
Minden csütörtökön 19.00 – Dzogcsen nem-meditáció Keith Dowman tanításai 

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

hagyomány szerint Csáki Eörs vezetésével 

Tervezett programok

John Myrdhin Reynolds Láma Vadzsranatha – Jelentudatosság és vízió a dzog-
csenben; trekcső és tögal tanítás és gyakorlás

2010. január 9. (szombat): 10.00–13.00 és 15.00–18.00
2010. január 10. (vasárnap): 10.00–13.00 és 15.00–18.00
Dzogcsen elvonulási gyakorlatok; a tudat természetének felismerésére rushen és 
szemdzin gyakorlatokkal.

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, folytathatod a má-
sodik szintet a következő 10 héten keresztül. A Kum Nye Jóga 5 szintje együtt egy 
egész éves intenzív Kum Nye gyakorlást tartalmaz. A Sambhala Tibet Központban 
a távoktatásban résztvevők szombatonként közösen gyakorolhatnak. 
Érdeklődés és jelentkezés a sambhala@elender.hu email címen.

Az e-mailes Kum Nye Jóga 5 szintje:
1. Külső Kum Nye relaxáció: Az érzés megnyitása és a légzés energiája
2. Átalakítás: Teljesség az energiák serkentése és átalakítása által
3. Belső egyensúly: Test és tudat egyesítése előidézve a teljességet
4. 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, 
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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

4. Egy Csepp Szanga Magyarország – One Drop Zendo Hungary

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

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

6. 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!

A kjótói Kijomizu‑dera templomegyütteshez vezető út
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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”.

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

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

Rendezvények

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

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

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

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

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

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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6. Mabuhasz Közhasznú Egyesület

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

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

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

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

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

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

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

Az Alapítvány 2000 tavaszán kezdte meg működését, és legfontosabb céljának az 
öregek tanítása, a théraváda megismertetését tűzte ki, hiszen a Buddha szavait leg-
közvetlenebbül képviselő 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 képvi-
selő, rendkívül népszerű Ácsán Szumédhó alapvető tanításait adta ki „Csittavivéka 
– a csöndes tudat tanítása” címmel. Majd 2005 elején megjelentette a mester egyik 
szerzeteseknek szóló tanításgyűjteményét is „Így van ez – a valóság természete” 
címmel. A Buddhapada Alapítvány könyvkiadása bevételét és a felajánlott 1%-okból 
származó bevételt 2007-ben Ácsán Szucsittó: „Buddhista meditáció – Az alapok” 
című könyvecskéje megjelentetésére használta föl. A 2008-ban és 2009-ben könyv-
kiadásból és a felajánlott 1 %-okból (4 971 Ft) származó bevételből az Alapítvány a 
2010. év során Ácsán Brahm: Mindfulness, bliss and beyond című – jelenleg fordí-
tás alatt álló – könyvét szeretné megjelentetni, amely a meditációra vonatkozó igen 
részletes elméleti fejtegetéseket és gyakorlati útmutatásokat tartalmaz, és amely-
nek 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

A kjótói Kijomizu‑dera templomegyüttes
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8. Dhammapada Alapítvány

A Dhammapada Alapítvány 2004 őszén azzal a céllal ala-
píttatott, hogy létrehozza és működtesse az öregek tanítása, a 
théraváda tradíció szerinti első magyarországi buddhista kolos-
tort, és ennek működésére alapozva hitelesen jelenítse meg a 
Magyarországon a mindeddig csak hírből ismert hagyományt. A 
közhasznú szervezetként bejegyzett Alapítvány emellett számta-

lan olyan közhasznú tevékenységet kíván folytatni a kolostor megalapítása után, 
amelyek meggyőzően közvetítik a buddhizmus szellemiségét. Ezek közül csak 
címszavakban kiemelve a legjelentősebbeket: a hagyományos buddhista mód-
szerek, elsősorban a meditáció, valamint csoportos és magányos elvonulások 
eszközrendszerének felhasználásával a lelki egészség megőrzése; családsegítés, 
ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése, valamint kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása a ko-
lostor kapuinak megnyitásával; a buddhizmus szent könyveinek tanulmányozása 
és oktatása segítségével nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; termé-
szetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.

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

A Kuratórium a mester javaslatait fontolóra véve fogalmazta meg igényeit 
és talált egy rendkívül alkalmasnak tűnő helyet Budapesttől kb. 40–45 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 terveink szerint alkalmassá te-
hetők arra, hogy ez év tavaszán-nyarán néhány hosszabb elvonulást tarthassunk 
kiváló mesterek meghívásával, majd 2010 őszétől – 2011 tavaszától egy 4–5 szer-
zetesből, 2–3 novíciusból és időlegesen elszállásolható 6–8 világi segítőből álló 
szangha (Közösség) is megkezdhesse működését. 

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

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

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

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

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

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

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

A kjótói Kijomizu‑dera templom háromszintes pagodája
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Padma Jógastúdió programjai

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

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

Iyengar‑jóga – hétfő 19.30, szombat 12.30
Kismama‑jóga – 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
Törzsi hastánc – péntek 9 óra, szombat 17 óra

Jóga Alaptanfolyam indul 2010 tavaszán. Már lehet rá jelentkezni.
Jóga oktatóképzés indul 2010 őszén. Előzetes jelentkezéseket elfogadunk.
Csakrameditáció-oktatóképzés indul 2010 februárjában. Jógaoktatók jelentkezé-
sét várjuk.

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

Imladris Kulturális Központ

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

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

Jóga, meditáció és tai-csi kurzusainkon keresztül szeretnénk megtalálni azo-
kat a mindennapi életben is használható gyakorlatokat, amelyek nem az egymástól 
való elkülönülésen alapulnak, hanem egymás mellett, egymást segítve mutatnak utat 
a mai kor, a mai Magyarország kereső emberének. Ennek jegyében olyan előadáso-
kat és programokat tervezünk, amelyek bemutatják és képviselik az adott nézőpont 
sajátosságait, ezen keresztül rámutatva a jelenkori emberi problémákra, a megoldási 
lehetőségekre, az elérendő célokra, még ha ezt más-más módon is teszik.
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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 japán zen szerzetes várakozik türelmesen a kjótói Kijomizu‑dera 
templomhoz felfelé vezető úton. (Fotó: Christopher Chan, 2008)

A Kijomizu‑dera templom háttérben Kjótó város látképével
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Könyvajánló

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

Mennyire szubjektív a tudás, objektív a tudomány? Karl 
Popper negyven éve járta körül neves művében (Test 
és elme) a fenti kérdések közül is alapvetően az elsőt. 
„Érdekes megfigyelni, hogy a legtöbb filozófus, bár nem 
mindegyik, csak a szubjektív értelemben vett tudást (…) 
tárgyalja. (…) És ha egyáltalán tárgyalják az objektív tu-
dást, legtöbbjük abból a feltételezésből indul ki, hogy az 
objektív tudás teljesen megmagyarázható a szubjektív 
tudás fogalmával.” A tudomány céljának ugyanakkor a 
világra vonatkozó objektív tudás növelését szokták tekin-
teni. De lehet-e minden személyes vonatkozást, érzelmet, 
rokonszenvet vagy ellenérzést, személyt, képzeletet mel-
lőzni a megismerésben? És valóban a tudásnak csak ez a 
két pólusa van, vagy esetleg van átmenet objektív és szub-

jektív tudás között? Vagy Polányi Mihálynak van igaza, aki szerint az emberi tudás 
és tudomány se nem objektív, se nem szubjektív, hanem személyes, amely „túl van 
az objektív és a szubjektív szembeállításán”?

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

Agócs Tamás (ford.): Tibeti halottaskönyv – A bardó útmutatás nagykönyve 
(Cartafilus 2009, 3300 Ft)

„Ezt a Könyvet azért nevezik a Hallás általi megszabadító 
bardó útmutatás nagykönyvének, mert ha a köztes létben 
az ember fülébe jut, ennek hallatán még akkor is megsza-
badulhat, ha elkövette az öt jóvátehetetlen vétség vala-
melyikét. Ezért hirdetni kell a piactéren, és minden esz-
közzel terjeszteni kell. Aki egyszer meghallja, nem biztos, 
hogy rögtön felfogja a jelentését, de a köztes létben az 
értelme majd kilencszer világosabbá válik, és akkor szó-
ról szóra eszébe jut. Ezért szükséges, hogy mindenkinek 
a fülébe eljusson még az élete során. Fel kell olvasni a 
betegágyak mellett, és minden halott ember fülébe kell 
súgni. Széltében-hosszában hangoztatni kell. E szöveggel 
találkozni igen nagy kiváltság. Nehezen juthatnak hozzá 
azok, akik nem gyűjtöttek érdemeket és nem tisztultak 
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meg az elme homályától. Ha hozzá is jutnak, nehéz felfogniuk. Pedig ennek halla-
tán már csak azért is meg lehet szabadulni, mert akkor az embert nem keríthetik 
hatalmukba fonák nézetek. Ezért nagyon nagy becsben kell tartani. Ez az összes 
tanítás tiszta kivonata.”

Ramés Sz. Balszékar: A jelenségvilágon túl (Filosz 2010)

„Te túl vagy téren és időn, s ezekkel csak az itt és most 
pontján állsz kapcsolatban. Máskülönben azonban időt-
len és tér nélküli vagy, és egyetlen tapasztalás sem se-
bezhet meg. Értsd meg ezt, és ne gyászolj többé! Ha egy-
szer felismered, hogy nincs semmi ezen a világon, amit 
sajátodnak nevezhetsz vagy kell nevezned, akkor kívül-
ről fogsz tekinteni rá, mint ahogy egy előadást nézel a 
színházban vagy egy filmet a filmvásznon: csodálod és 
élvezed, talán szenvedsz is, de a lelked mélyén nem érint 
meg semmi.”

Jelen kötet szerzője, Ramés Sz. Balszékar (1917–2009) 
a Bank of India vezérigazgatójaként ment nyugdíjba 
1977-ben. Nem sokkal ezután egy folyóiratban olvasott 

egy bizonyos Niszargadatta Mahárádzsról, aki a hinduizmus advaita (kettősség 
nélküli) ágát tanította, amely mindig is erősen foglalkoztatta őt. Elment hát, hogy 
meghallgassa Mahárádzsot, és azonnal felismerte: megtalálta mesterét. Néhány 
hónap után már ő volt Mahárádzs napi beszélgetéseinek egyik tolmácsa, sőt a 
mester halála után sokan őt tartották szellemi örökösének.

A jelenségvilágon túl című művében áttekintést nyújt a nagy bölcs tanításáról 
és tanítási módszeréről, a Mahárádzs és a látogatók között elhangzott beszélgeté-
seket véve alapul.

Srí Niszargadatta Mahárádzsot (1897–1981) sokan a XX. századi India egyik 
legnagyobb bölcsének tartják, akiben India évezredes szellemi hagyománya és élő 
bölcsessége hallatlan erővel és elevenséggel megtestesült. Neve immár fogalommá 
vált Indiában, sőt a Nyugaton is. Mahárádzs akkor vált világhírűvé, amikor az őt 
felkeresőkkel folytatott beszélgetéseit összegyűjtötték, és 1973-ban I Am That (Én 
Az vagyok) címmel kiadták. Sok tekintetben egyedülálló tanítását úgy üdvözölték, 
mint a közvetlen utat, mely az önmagunkra ébredés úttalan végállomásához vezet.
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