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tantra megközelítésének háromféle módja van, melyek közül mindegyiknek megvan az érvénye 
a saját területén. El!ször is itt van a tudomány viszonylag küls!dleges útja, amely dönt!en az informá-
ciók egybegy"jtésével és a forrásanyagok rendezésével foglalkozik. Ennek során rendszerint a hatás-
történetet, a forrásanyagok állapotát, a történeti leágazásokat érint! kérdések kerülnek el!térbe. A kö-
vetkez! a tantra szemléletének szabályos és lényegi módja, vagyis az, amit a megközelítés tradicionális 
módjának lehetne nevezni, s amely azon kett!s aspektusból tekint rá, mely a bölcsesség (pradnyá) és 
módszer (upája) együttesét foglalja magában, vagy másként kifejezve: egy olyan aspektusból, amit egy 
metafizikai teória (ne feledjük el, hogy a görög theoria szó eredetileg „szemlélést”, „belátást” jelentett), 
valamint a hozzá tartozó koncentrációs támasztékok és jógagyakorlatok együttese jelent. Végül van 
egy harmadik fajta rátekintési mód is, melyet sajátos megfogalmazással egyfajta „tantrikus érzéknek” 
lehetne hívni, s aminek segítségével az ember hasonló tanításokat és metódusokat ismerhet fel ott 
is, ahol magának a tantrának a fogalma ismeretlen maradt. Lássuk, hogyan mutatkozik a tantra az 
említett néz!pontokból.

Els!ként tekintsük a tudományos szemléletmódot. Mindjárt az elején világossá kell tenni, hogy 
témánkat – és valójában bármely témát – illet!en ez a megközelítési mód jogosult és jogosulatlan for-
mát egyaránt magára ölthet. A tudomány szerepe valójában a szolgálat. Nyilvánvaló, hogy egy kutató 
számára – függetlenül attól, hogy törekvésének vallásos vagy egyéb célja van – mindenképpen el!nyös, 
ha gazdag utalásokkal ellátott, megbízható szövegek állnak a rendelkezésére, minthogy ezt a munkát 
részletekbe men! ismeretek és tanulmányok nélkül aligha végezhetné el magától. Közvetve épp így 

1. Marco Pallis: Considerations on the Tantric Alchemy. In: A Buddhist Spectrum: Contributions to Buddhist-
Christian Dialogue. Allen & Unwin, London, 1980., 89-102. old. Fordította Palkovics Tibor. 
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segítségére lehet az is, ha megfelel! képet alkot saját vallásának történeti hátterér!l. A szövegekben el!-
forduló szakkifejezések pontos, tárgyilagos kifejtése szintén hasznos lehet, ugyanis az id!k folyamán 
gyakran olyan jelentésbeli finomságok vesztek szem el!l, melyek e kifejezések megalkotói és használói 
számára kezdetben még világosak voltak, azonban a kés!bbiekben, többé-kevésbé átgondolatlan alkal-
mazásuk során elmosódtak. Ez els!sorban a fordított szövegeket érinti. Egészében azonban mindez az 
„éberség” kardinális buddhista erényéhez tartozik, amib!l rögtön az is kit"nik, hogy a lelkiismeretes 
tudós – ha mégoly szerény mértékben is – ezen a területen valódi szolgálatot tehet. Másfel!l e szaktu-
dás jogosulatlan alkalmazása, amely az újabb id!kben csaknem mindenre kiterjedt, itt abban áll, hogy 
a szakrális szövegeket és más vallási jelenségeket egy el!zetes profán el!ítélet fényében – vagy inkább 
homályában – vizsgálja, mégpedig azzal az el!re megfogalmazott szándékkal, hogy azokat egyszer s 
mindenkorra a marginális történeti, antropológiai vagy szociológiai jelenségek szintjére szállítsa le, 
miközben a bennük fellelhet! valamennyi transzcendens elemet – a kinyilatkoztatást, sugalmazást, 
megismerést – puszta humanisztikus fogalmakkal magyarázzák félre. Ennek az aláásási folyamatnak 
a végs! és sok tekintetben legpusztítóbb lépése a vallások pszichológiai értelmezése, melyre Freud és 
Jung iskolái szolgálnak reprezentatív példával: míg az egyik kifejezetten materialisztikus és gy"lölkö-
d!, addig a másik – a lelki-szellemi dolgok vonatkozásában a maga ügyesen csomagolt kétértelm"sége-
inek talaján – jó szándékúnak mutatkozik. Ahogyan a zen, úgy a tantrikus tanítások sem kerülhették 
el, hogy az ilyen jelleg" és szemlélet" törekvések prédáivá váljanak. Tény, hogy a legutóbbi id!kben 
még a keleti kommentátorok is – akikt!l elvárható lett volna, hogy mélyebbre tekintsenek nyugati 
kollégáiknál – gyakran fölöttébb kritikátlan sietséggel adták tanújelét annak, hogy az éppen legújabb 
exegetikai tévelygéseket magukévá tették, ráadásul ez a hajlam a modern szcientizmus ellenére nem 
ritkán úgy jelentkezett, akár egy intellektuális pánik, vagy más szavakkal, mint egy vallási és intellek-
tuális öngyilkosságra való késztetés. Mindenképp szükséges felhívni a figyelmet erre a veszélyre, mely 
mára a földkerekség mindkét felén rendkívül elterjedt.

A szaktudás keretein belül – amit itt igen tág értelemben használunk – a legel!nyösebben talán 
egy olyan kérdés tárgyalható, amely gyakran vet!dik fel a tantra kapcsán: nevezetesen a tantra budd-
hista és hindu formája közötti összefüggés kérdése – ha fennáll egyáltalán ilyen összefüggés. E kér-
dés kimerít! megválaszolása tagadhatatlanul többet követel a szokásos tudományos felkészültségnél. 
Valójában minden állásfoglalási kísérletet egy különös metafizikai belátásnak kellene kísérnie, mely 
a különféle szövegek és megfogalmazások, illetve azok bet"i mögött képes megpillantani az össze-
hasonlítandó irányzatok alapzatát képez! szellemiséget. Amikor a tantrikus írások el!ször keltettek 
komolyabb érdekl!dést az indiai világon kívül – mégpedig messzemen!en azon kiemelked! munkák-
nak köszönhet!en, melyek szerz!je a néhai Sir John Woodroffe (vagy ismertebb írói nevén Arthur 
Avalon), a kalkuttai legfels!bb ítél!szék egykori f!bírája –, az a tény, hogy e kiváló szerz! a szanszkrit 
nyelv ismer!jeként és bengáli panditok közeli munkatársaként tanulmányainak dönt! részét a hindu 
saktáknak és azok tanításainak szentelte, sok esetben ahhoz az elhamarkodott véleményhez vezetett, 
hogy a buddhista tantrák, melyekr!l Avalonnál alig esik szó, nem egyebek, mint a hindu tantrikus 
szövegállomány puszta kiegészítései. A két hagyományban egyaránt jelenlév! erotikus szimbolika, 
nevezetesen a valóságnak két – egy férfiúi és egy n!i jelleg" – !selv kölcsönhatásaként történ! meg-
jelenítése csak meger!síteni látszott ezt a végkövetkeztetést. Talán nem is szükséges említeni, hogy ez 
a két istenséggé történ! látszólagos polarizáció – Siva és Sakti az egyik esetben, valamint a különféle 
buddhák és n!i megfelel!ik a másikban – semmiképp sem tartalmaz tényleges dualizmust. Minden 
látszat ellenére a tantrizmus szemléletmódja nem-kett!s, ezért az igazság valójában csak a férfiúi és 
n!i módon megjelenített !selvek meg nem különböztethet! egységében lelhet! meg. A férfiúi istenség 
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és n!i párja közül az egyik lényegileg mindig a másik is, és sohasem szemlélhet!k egymástól elkülö-
nülten. A statikus egyben a teremt! avagy nemz! er!, és megfordítva. E szimbolikában a számszer" 
egység megjelenítését pontosan a nem-kett!sség nehezen megragadható eszméje kedvéért kerülik – s 
igazából éppen ez a körülmény az, amely a tantrizmus szimbolikus nyelvezetét olyannyira kifejez!vé 
teszi, s amiért annak módszere oly hatékonyan képes az emberi szellemet a dualisztikus gondolkodási 
beidegz!dések hatalmától megszabadítani.2

Arthur Avalon említett tárgyú m"veinek megjelenése el!tt a tantrikus gyakorlatok és a körükbe 
tartozó ikonográfiák a rosszindulatú megnyilatkozások kedvelt célpontjai voltak, f!ként a tájékozatlan 
nyugati kommentátorok, különösen a misszionáriusok részér!l, akik a „nemiségnek” már a hallatán 
is rögtön késznek mutatkoztak a tisztességtelen gyanúsítgatásokra, példájukat követve pedig az elnyu-
gatiasodott keletiek úgyszintén. Ez az el!ítélet csak lassanként változott meg, s alig néhány évtizede 
annak, hogy a tantrizmust szélesebb körökben is elkezdték figyelemreméltó jelenségként értékelni – 
nem is szólva szellemileg jelent!s tanításként való megítélésér!l.

Hogy ez az üdvös, jóllehet megkésett változás végbement, dönt!en a tibeti területeken szerzett 
megfigyeléseknek köszönhet!. Ha az ember a 19. század végére vagy a huszadik els! éveire pillant visz-
sza, úgy találja, hogy – eltekintve Avalon magányos hangjától – csak igen kevés pozitív megnyilatkozás 
született e témát illet!en. Még 1936-ban is egy olyan kiemelked! tudós, mint a japán Tajima professzor 
– aki ráadásul egy tantrikus iskola (a shingon) követ!je volt – csupán a forgalomban lév! el!ítéleteket 
hangoztatta, ha nem is a tantrizmus egészével, de legalábbis annak tibeti formájával szemben: arra 

2. A jin-jang kínai szimbolikájának hasonló szerepe van: a jint, a n!i princípiumot itt sötét színnel ábrá-
zolják, mint a dolgok passzív és rejtett oldalát (a sakti úgy is visszaadható, mint „képesség”, „megvalósítási le-
het!ség”), a jangot, a férfiúi princípiumot pedig világos színnel, mint az aktív vagy lényegi oldalt. A kett!t egy 
kör alakú diagram (egy sajátos mandala) egyesíti magában; a diagram egymásba nyúló két fele a két princípium 
természetes kapcsolatának felel meg. Ezenkívül mindkét fél magában foglalja az ellentétes szín egy kis foltját, 
amely az így ábrázolt princípiumok nem-kett!s értelmezésére utal.

Síva és Parvati Ellora barlangjában (
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hívta fel a figyelmet, hogy míg a tantrizmus általa el!nyben részesített kínai és japán doktrínái – tör-
ténetileg tekintve – Nálandából származnak, addig tibeti formája – véleménye szerint – többségében 
Vikramasílából, amelyet zömében népies vagy babonás vélekedések és praktikák hazájának tartva inté-
zett el. Véleményének alátámasztása mindennek nevezhet!, csak meggy!z!nek nem. Mindenesetre fel 
lehetne tenni a kérdést, hogyan is állnak a dolgok Nárópával és hat tanításával, hiszen Nárópa egészen 
bizonyosan Nálandához tartozott; és mivé lett volna Marpa, Milarépa és a tibeti ezotéria legnemesebb 
virágainak sokasága e tanítások nélkül? Ha még egy olyan jól tájékozott ember is, mint Tajima profesz-
szor, csupán e régi el!ítéleteket tudta – ha nem is kifejezetten szóról szóra – ismételni, mutatja, milyen 
alapos munkát végeztek a tantra rágalmazói tisztességtelen garázdálkodásaik során. Nem kétséges, 
hogy f!ként az erotikus szimbolikával szembeni gyalázkodás volt az, amely segített elködösíteni a 
dönt! kérdéseket, valamint sok olyan valódi problémát, amelyek már önmagukban is el!készíthették 
volna a tantra eredetének kérdését illet! alaposabb tájékozódást.

A téma szakavatott ismer!i mindazonáltal arra hívták fel a figyelmet, hogy a hindu és buddhista 
tantrában közös nemi szimbolika eltéréseket mutat a két iskolában, mégpedig a nemi funkciók hozzá-
rendelése tekintetében. A hindu tantrizmusban Siva (vagy egy másik férfiúi istenalak) a statikus oldalt 
ábrázolja, míg a mindenkori hozzá tartozó n!i alak a dinamikus vagy kreatív aspektust alkotja. Ez 
utóbbi alak saktiként megnyilvánuló min!sége egyfajta n!i energia,3 amely a hindu ábrázolásmódban 
minden égi hitvestárshoz hozzárendelt min!ségjelöl!vé vált. A buddhizmusban a szimbolikus egyesü-
lés – a szellemr!l és a megszabadulásról vallott tanításával összhangban – személytelen formát ölt. A 
m"ködésmód itt a hindunak épp a fordítottja, vagyis míg e szimbolikában a n!i fél, a pradnyá inkább a 
statikus aspektusra látszik utalni – a „bölcsesség” lényegében a lét egy állapota vagy min!sége –, addig 
a férfiúi oldal a módszerre (upája) vonatkozik, amely kívülr!l szemlélve inkább dinamikus vonatkozá-
sokat foglal magában, hiszen a bölcsesség a helyes eszközök meglétének köszönhet!en és az elmarad-
hatatlan igyekezettel együtt valósulhat meg a hív! szívében. Emellett az upája és az együttérzés (amely 
dinamikus fogalom) hagyományos összekapcsolása is meger!síteni látszik azt a nézetet, miszerint a 
buddhista tantrikus szimbolika a hindu szimbolikával ellentétesen m"ködik. A buddhista érzület" 
patriotizmustól eltelve némely polemikus hajlamú szerz! mindebb!l örömest vonta le azt a követ-
keztetést, hogy a buddhista tantrizmus valami egészen más, mint a hindu, s mindezt tendenciózusan 
kiválogatott és értelmezett bizonyítékokkal alátámasztva még azzal egészítették ki, hogy a buddhista 
tantrizmus régebbi eredet", és a hinduk ezt a módszert – mint ahogy sok mást is – a buddhistáktól 
kölcsönözték, s csak utólag vezették be a saktinak nevezett er! vagy energia sajátosan hindu fogalmát.

Távol attól, hogy szakért!vé avatnám magam, úgy gondolom, nincs szükség az efféle magyarázat-
ra ahhoz, hogy a két hagyomány eltérése kapcsán fellelhet! bizonyítékoknak értelmet adjunk, s ugyan-
ez érvényes a fentieknél sokkalta lényegesebb kritériumokra is. Úgy t"nik, az igazság inkább abban áll, 
hogy az, amit mindenféle nyelvi visszaélés nélkül „tantrikus kinyilatkoztatásnak” nevezhetünk, a két 
nagy hagyományhoz egyformán hozzátartozik, vagyis e „kinyilatkoztatást” mindketten elsajátították, 
úgyszólván egy ciklikus szükségszer"ség eredményeképpen, a szellemnek a gondviselés által kiesz-
közölt olyan túlcsordulása folytán, amely a két hagyományos forma egyikének sem csökkenti az ere-
detiségét. Mindebben annak az egyetemes és isteni együttérzésnek a példáját kellene látnunk, amely 

3. A szellemi egybeesések tanulságos példájaként érdemes érint!legesen megemlíteni, hogy a keleti (or-
todox) keresztény egyház tanítása az „isteni Energiáról” – melyet el!ször Palamasz Gergely, a 14. századi nagy 
egyházi tanító értelmezett átfogó módon – egyértelm"en a sakti hindu elképzelésére emlékeztet, amelyet az 
„energia” fogalma rendkívül találóan ad vissza. A palamaszi teológia szerint Isten a világot nem saját esszenciája 
révén, hanem „energiája” által teremti.
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az értelemszer"en meghúzott határok tekintetbe vétele nélkül el!re látja azt, ami egy meghatározott 
id!ben és helyen a szenved! lények üdvössége szempontjából szükséges. Nem alaptalanul tekintik a 
tantrizmus szellemi megközelítését – bárhol kövessék is azt – különösen alkalmas módszernek a világ-
ciklus jelenlegi szakaszának feltételei közepette, amikor az eredetibb és bizonyos értelemben kevésbé 
alkalmazkodó eszközök már nem tesznek teljes mértékben eleget a követelményeknek.

Az elmondottakat még egyszer összefoglalva: a nem-kett!sség ábrázolása egy hitvesi szerelemben 
egyesül! férfi és n!i pár alakjában, valamint az ide kapcsolódó sokféle különös jógagyakorlat elegend! 
ahhoz, hogy a részletek vonatkozásában megjelen! néhány lényeges eltérés ellenére igazolja a hindu 
és buddhista tantrizmus alapvet! rokonságát. Ezt az alapvet! azonosságot feltételezve mégis eltúlzott 
kísérlet lenne azonban, ha valaki a két szimbolikus nyelvet megpróbálná pontról pontra megfeleltetni 
egymásnak: a sakti és a pradnyá nem teljesen felcserélhet! fogalmak. Nyilvánvaló, hogy a két tantri-
kus irányzat tulajdon teremt! erejének megfelel!en bontakoztatta ki sajátos vonásait, amellett, hogy 
mindkett! – nevezetesen a pradnyá-upája mahájána buddhizmusra jellemz! személytelen eszméje, 
illetve Siva és Sakti perszonifikált ábrázolásmódja, mely a hindu teizmus sajátja – ugyanabból az ero-
tikus szimbolizmusból n!hetett ki, mégpedig anélkül, hogy a két irányzat bármelyikét is az összemo-
sódás veszélye fenyegette volna. Talán az ember az igazsághoz nem is juthat ennél sokkal közelebb.4

Annak bemutatására, hogy mi is az, 
amit jellege szerint tipikusan egyfajta – a ha-
gyomány sajátossága védelmében felhozott – 
„metafizikai mentségnek” lehetne nevezni 
(ahol is a vallások közötti rivalizálás nyilván-
való kifejez!désén túl egy alapvet! azonosság 
is felismerhet!), most egy olyan, igazán szív-
derít! magyarázatot szeretnék megosztani, 
melyet egy láma adott számomra 1947-ben, 
amikor Sigacében tartózkodtam. A zarán-
dokok végcéljaként magasodó Kailás hegyé-
r!l volt szó; éppen azt az észrevételt tettem, 
hogy a szent hegycsúcson lakozó istenségek 
– a tibetiek számára Demcsog, a hinduk szá-
mára Siva – nyilvánvalóan ugyanazokkal a 
min!ségekkel rendelkeznek, amib!l nem 

4. Hasonló véleményének adott hangot Introduction to Tantric Buddhism (Kalkutta, 1950, 1958; újabban: 
Shambala Publications, Berkeley 1974) cím", gazdag forrásanyagokkal alátámasztott könyvében a már elhunyt 
Dr. S. B. Dasgupta is. Jóllehet e kit"n! tudós elismerte a buddhista tantrikus irodalom hatalmas és szerteágazó 
sokféleségét, mégis azt a tézist képviselte – s ahogyan mi látjuk, alá is támasztotta –, hogy a hindu és a buddhis-
ta tantrizmus alapvet!en egyforma. Bizonyosan nem kerülték el figyelmét azok a kifejezésbeli vagy praxisbeli 
eltérések sem, amelyek a két hagyományt megkülönböztetik. A szimbolika alapjául szolgáló teológia megítélése 
lényegre tör! és világos, de a képi anyag és a kommentárok is rendkívül igényesek. Figyelemre méltó, hogy a 
könyvben a szerz! helyenként egyik vagy másik buddhista istenn!r!l úgy beszél, mint a hozzátartozó férfi is-
tenség saktijáról. Tartalmi vonatkozásokból mindenesetre kiderül, hogy e fogalmat itt tisztán konvencionálisan 
használja, ami egészen természetes mindazoknál, akik indiai származásúak. Ha a görög istenn!kr!l beszélt vol-
na, Hérát is minden bizonnyal Zeusz saktijának nevezte volna. Eljárásában úgyszólván minden azonnal magától 
értelmez!dik, anélkül, hogy az ember bármit is belemagyarázna. Némi megfontolás alapján legfeljebb annyit 
lehetne még hozzáf"zni, hogy – azon csekély verbális pontatlanság alkalmával, amikor a sakti fogalmát egy tibe-
ti-buddhista szövegbe emeli – a tibeti jum szót pontosan visszaadó „hitvestárs” kifejezést lehetett volna inkább 
el!nyben részesíteni, mivel ez minden lehetséges terminológiai összetévesztést kizár.
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joggal következtethet-e az ember arra, 
hogy Demcsog és Siva egy és ugyanaz 
az istenség, vagyis az egyik valójában a 
másik, csak különböz! nevek alatt? „Ön 
téved” – felelte a láma –, „mert Siva egy 
hindu isten neve, akit Demcsog a budd-
hizmus nevében kihívott és legy!zött, 
majd kisajátította hegyét, valamint ki-
sebb és nagyobb attribútumait, beleértve 
hitvestársát is.” Valóban nagyszer" alka-
lom ez arra, hogy kapcsolatba kerüljünk 
azokkal a hagyományokhoz köt!d! elté-
résekkel, amelyek az ellentétes félnek lát-
szólag semmi engedményt nem tesznek. 
Azonban afölött sem lehet átsiklani, hogy 
e magyarázat szerint Párvatí, Siva isteni 
hitvese, önnön saktiként megnyilvánuló 
korábbi tulajdonságát minden további 
nélkül felcserélte arra, ami új férjének 
pradnyája lesz; ez pedig röviden és tömö-
ren azt juttatja kifejezésre, hogy a Kailás 
hegyén a helyzet változatlanul ugyanaz 
maradt, s minden út hozzá vezet.

Miután a szellemi rokonság e sokat 
vitatott kérdésére ilyen részletesen kitér-
tünk, a tantra három megközelítésmódja 
közül a másodikat, amelyet írásunk elején 
szabályosnak és tradicionálisnak nevez-
tünk, csupán röviden érinthetjük. Ebben 
az összefüggésben az ember talán joggal 
kérdezhetné, vajon manapság – tekintettel a világméret" vallási krízisre – járható-e még egyáltalán a 
tantrikus utak valamelyike korunk embere számára, s ha igen, milyen feltételek teszik lehet!vé, hogy 
valaki ezt az utat válassza. A felelet: ha valamely hagyomány és a köré szervez!d! rend – bármelyik le-
gyen is az – képes volt oly mértékben ellenállni az id!k szorításának, hogy egy eljövend! tanítványnak 
megmaradjon a lehet!sége megtalálni benne guruját, aki beavatást és útmutatást nyújthat számára, 
nincs olyan ok, amiért az ember ezt az irányvonalat ne követhetné; akár javára is fordíthatja a fennálló 
lehet!ségeket és feltételeket, amíg az id! engedi. Ha egy kapu, amely ma még nyitva áll, holnap bezá-
rul, eljön az ideje annak is, hogy az ember újra fontolóra vegye a dolgokat; de nincs oka arra, hogy eme 
rosszabbik lehet!séghez már el!re kész tényként igazodjék. Kétségtelen, hogy a tantrizmus kimondott 
hazájának számító Tibet álságos lerohanása a szomszédos országokat sajnálatos módon megfosztot-
ta támaszuktól; olyan ez, mintha a szellemi hatások egy gazdagon áradó forrása hirtelen elapadna. 
Mégis túlzás lenne azt állítani, hogy az összes ilyen jelleg" lehet!ség megsz"nt volna a szomszédos 
területeken. Japánban a shingon és tendai iskolák tantrikus beavatási formái továbbra is fennállnak, 
ami igazán csodálatra méltó egy olyan országban, ahol az iparosodással párhuzamosan rendkívül tá-

Demcsog (Csakraszamvara) tásn!jével
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mogatottá váltak a profán nevelési módok. Ezek a fejlemények azok, amelyek – a különféle módszerek 
minden hozzájuk tartozó bölcsességt!l megfosztott, átgondolatlan összeillesztésének gyümölcseiként 
– nemcsak a vallásra, de magára az életre is mindenütt a legnagyobb fenyegetést jelentik. Korunk 
embere, aki saját mechanikus szüleményeinek reménytelen rabszolgája, úgyszólván függ!ben van 
két, karmikusan egymáshoz kötött robbanás, a nukleáris robbanás és a „népességrobbanás” között. 
Minthogy ítél!képességének maradéka is elhagyta, csodálatát, melyet egykor a buddhák és szentek 
iránt tanúsított, a holdrakéták kiagyalói felé fordítja. A b"völet, amelyet a gigantikussá felfújt triviali-
tások gyakorolnak az emberi szellemre, egyik tipikus jegye annak a szörny" kornak, melyet (a népek 
szentkönyveivel egyez!en) Congkapa is el!re jelzett, s melynek beköszöntét arra az id!szakra tette, 
amikor – saját kifejezésével – „a tisztátalan maradványok egyre inkább felgyülemlenek”. Ezt a kort 
most karmánk részeként tapasztaljuk; abban, hogy elkerüljük, nem reménykedhetünk, jelenlétét in-
kább el kell hogy fogadjuk. De milyen magatartást kell tanúsítanunk ezen elkerülhetetlen nyomasztó 
körülmények között?

Aki igazán keres, annak válasza bizonyára így hangzik majd: „A világ mindig világ marad, bár-
milyen kedvez! szelek fújnak is; épp így, a bódhi mindig bódhi marad, még a legtombolóbb viharban 
is. Ezért ha e reménytelenül közönyössé vált világban én maradnék az egyetlen, aki még követi az 
utat, követni fogom azt továbbra is, anélkül, hogy hátratekintenék.” Egy ilyen magatartásban semmi 
idealisztikus sincs; s!t, a legkövetkezetesebb megfontolások ösztönöznek erre. Ett!l pedig a szútrák és 
tantrák legfontosabb kijelentései sem térnek el.

Jóllehet témánk tárgyalása során el!ször a tantrizmus ázsiai !shazáit említettük meg, felvet!d-
hetne az a kérdés is, hogy a manapság uralkodó rendkívüli körülmények között a tantrikus módszerek 
átplántálása más vidékekre nem vezethetne-e helyenként a tantrizmus újabb felvirágzásához? Ez a kér-
dés rendszerint a tibeti lámák különféle idegen országokba való szétszóródásával áll vonatkozásban, 
melynek révén – ahogy többen remélik – a nyugati világ szunnyadó szellemi er!i talán új ösztönzést 
nyerhetnek. Valóban, az utóbbi években Európa és Amerika különböz! részein számos új központ léte-
sült tantrikus beavatások és tanítások átadására felhatalmazott tibeti mesterek vezetése alatt. Ez sok új 
kaput nyitott – még ha a jöv! tekintetében egyel!re nem is látjuk a következményeket.

Most pedig nézzük azt a kezdetben említett harmadik kategóriát, melyet leginkább a „tantra szel-
lemének” lehetne nevezni. Vajon milyen jegyek azok, melyekr!l e szellemiség – bárhol találkozzon is 
vele az ember – bizonyosan felismerhet!?

Olyan kérdés ez, amely jellegéb!l adódóan minden körülmények között fontos, és megválaszo-
lása bizonyára hasznára szolgál bármely szellemi irányultságú embernek, akkor is, ha a megvalósítás 
útját nem a tantrikus formák keretei között járja. Éppen ezért ennek a kérdésnek a rövid tárgyalása 
mintegy a tantrikus szellemr!l folytatott elmélkedéseink természetes lezárását képezi. Lényegében 
minden olyan tanítással vagy módszerrel összefüggésben, melynek kimondott célja az emberi lélek 
átalakítása, egyfajta „tantra iránti érzékr!l” vagy „tantrikus szellemr!l” lehet beszélni (az el!bbi az a 
képesség, amellyel az utóbbi megléte felismerhet!), vagyis amikor a lélek olyan átalakításáról van szó, 
hogy benne az igazi megismer!képesség, a „bódhi-szellem” merülhessen fel és vehesse át az irányítást. 
Ez valójában egy alkímiai folyamat abban az értelemben, hogy benne a lélek egyetlen elemét sem kell 
szétzúzni vagy kiiktatni. A tantra technikája abban áll, hogy mindazt, ami van, kivétel nélkül felhasz-
nálja, ami viszont magában foglalja annak lehet!ségét, hogy mindazt, ami alacsony vagy szennyezett, 
mintegy tisztává és nemessé változtassa.

A középkori Európában, miként az iszlám világban is, az alkímiai tudás ezen az elképzelésen 
alapult. Az alkalmazott ásványok vagy fémek szimbolikájának megfelel!en az ólmot, a legalacsonyabb 
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rend" fémet kellett gyorsan vagy fokozatosan a Nap fémévé, arannyá változtatni. Ezen eljárás folya-
mán az alkímiai m" különböz! stádiumaiban bizonyos egyéb szimbolikus anyagokat – rendszerint a 
ként és a higanyt – kellett bevonni. Ahogy a korabeli id!kben az alkímia fel!l tudatlanok az alkimisták-
nak szó szerint a meggazdagodás szándékát tulajdonították, amikor azok az ólom arannyá változtatá-
sával foglalkoztak, úgy manapság a modern tudósok is hasonló tudatlanságot árulnak el, amikor úgy 
vélekednek, hogy az alkímia csupán primitív módon próbálkozott ugyanazt tenni, mint amit a mai ké-
mikusok tesznek, a különféle anyagok pedig, melyekre hivatkoznak, csupán olyasvalamik, mint amit 
a közönséges nevük jelöl és nem többek. Csak kevesen vették a fáradságot, hogy kell! gonddal tanul-
mányozzák az alkímiai írásokat, ám kizárólag nekik köszönhet!, hogy ez a máig félreértett tudomány, 
amely olyannyira közel áll a tantra szándékaihoz, megszabadult azoktól a durva és téves rávetítésekt!l, 
melyek els!sorban a modern id!kben tapadtak hozzá.5

Egy különösen fontos pont, amire az alkímia során figyelni kell, annak a közös esszenciának a 
felismerése, amely az átalakulási folyamat kezdetén és végén található két anyagot minden látszólagos 
különbségen átívelve összeköti egymással. Amikor kutatásai folyamán az alkimista más anyagokkal 
elvegyülve ólmot talál, nem veti azt sietve félre, hiszen ért! szeme és pillantása az ólmos tompaság 
alatt már a tiszta arany sugárzását tárja fel. Ezért tartja azt figyelemre érdemesnek, ahogy a többit is, 
és gondolkodik el azokon az alkalmas eszközökön, melyek képesek a kiindulási anyagot átváltoztatni 
azzá, aminek valójában lennie kellene. Ez az attit"d, miként maga a technika is, tipikusan nem-kett!s. 
Bizonyos alkimisták valóban úgy is fogalmaztak, hogy az ólom vagy más „alacsonyabb” fém lényege 
szerint „beteg arany”. Másfel!l az arany olyan ólom, amely mentes a betegség minden nyomától. E 
kijelentés tantrikus néz!pontból átfogalmazva úgy szólna, hogy a világi ember nem egyéb, mint egy 
„beteg Buddha”. A Buddha pedig olyan ember, aki a létezés betegségéb!l teljesen meggyógyult.

Az alkímiai m" valamennyi típusát meghatározó átalakítás képzetével a vallás morális el!írá-
saival szembeni sajátos beállítódás kapcsolódott egybe. A tantra esetében ez ama pontok közé tar-
tozik, amelyek olykor az erkölcsi hanyagsággal kapcsolatos vádaskodásokhoz vezettek. Az említett 
beállítódás abban áll, hogy még az ember b"neit is rejtett er!k forrásaként vagy hibásan alkalmazott 
erényekként közelíti meg, melyek mindazonáltal hasznosíthatók, ha az ember képes helyesen hasz-
nálni !ket. Ha egy rossz hajlam megnyilvánulását pusztán az akarat erejével elfojtjuk és viszonylag 
tudattalan állapotban tartjuk, ez aligha a leghatékonyabb módja annak, hogy a lelket megszabadítsuk 
t!le – nem beszélve a veszélyr!l, hogy ezzel egy másik, még mérgez!bb véteknek nyithatunk kaput, 
mely beférk!zve betölti a lelki struktúrában szabaddá tett teret, miel!tt az felkészülhetett volna arra, 
hogy a tisztán szellemi irányultság kiegészít! elemét magába vonja. Jézus elbeszélése a hét démonról, 
akik az üresen maradt házba siettek, miután abból el!z! ördögi lakója ki"zetett, igen elevenen érzé-
kelteti ezt a veszélyt. A tantrikus vagy alkimista gyógyítók eljárásaik némelyikét arra a fölismerésre 
alapozzák, hogy a szenvedélyek – a nehezen megragadható emberi gondolkodással összevetve – vi-
szonylag egyszer"nek és megfoghatónak mutatkoznak, ezért az ember ezeket az alkímiai m" kezdeti 
stádiuma számára alkalmas megmunkálatlan és durva anyagként használhatja fel. Az, hogy a szenve-
dély elemét átmenetileg kifejezetten a szellemi cél eszközének tekintik, nem foglalja magában, hogy a 
szenvedélyt mint olyat jónak lehetne nevezni, s még kevésbé értékel!dik le ezáltal az erény, melynek 
ez a szenvedély csupán negatív tükröz!dése vagy árnyéka. Az ilyen gyógyító nem tesz egyebet, mint 
hogy valamely szenvedélyt a megtisztulási folyamat egésze szempontjából vesz tekintetbe, ami adott 

5. Az egyik legjobban dokumentált és legérthet!bb munka, amely manapság e témában született, Titus 
Burckhardt: Alchemie, Sinn und Weltbild. Walter-Verlag, Olten und Freiburg im Breisgau, 1960. (Magyar kiadás 
Titus Burckhardt: Alkímia. Világkép és szellemiség. Arcticus kiadó, Bp., 2000.)
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esetben megkívánja, hogy a szóban forgó szenvedélyt 
a lelki kiegyensúlyozottság érdekében átmenetileg 
elt"rjük, de semmi esetre sem követeli meg, hogy 
azt mint olyat megbocsássuk. Egy valódi tantrikus 
gyakorló számára nem kevesebbr!l, mint egészleges 
újjáalakulásról van szó. Ez az oka annak, hogy ebben 
az egészben számára a test és lélek minden elemé-
nek megvan a maga sajátos helye. Az átalakítás ezen 
m"vészete abban áll, hogy gyakorlója tudja, miként 
lehet minden egyes dolgot a maga megfelel! helyére 
tenni, anélkül, hogy egyetlen használható tényez!t 
is kihagyna vagy elfojtana, bármi legyen is a látszat. 
Az egyéni visszaélésekt!l eltekintve, emez általános 
alapgondolat alapján lehet és kell megítélni azokat a 
tantrikus gyakorlatokat, amelyek a konvencionális 
moralistáknak okot adtak a megbotránkozásra. Aki 
így közelít a kérdéshez, azt nem kell tovább gy!zköd-
ni arról, hogy a tantrikus hagyomány épp olyan nagy 
gondot fordít az erények el!mozdítására és gyakorlá-
sára, mint az exoterikus vallások. Csupán az a mód, 
ahogyan e célra irányul, mélyebbre hatol a tünetek-
nél avagy a különböz! irányultságú magatartások 

és cselekedetek puszta formájánál: valójában azokkal az el!feltételekkel foglalkozik, amelyek alapján 
ezek a magatartások egyáltalán létrejöhetnek, s megpróbálja !ket úgy alakítani, hogy csupán az erény 
maradhasson fenn.

Mindenki számára, aki valamely ezoterikus ösvényt követ, az erény els!sorban a tudás egy formá-
ja, pontosabban olyan tényez!, amely a megvilágosodást készíti el!. Hasonlóképp a vétek a tudatlan-
ság olyan tényez!jének tekinthet!, amely az egyedi ember és a fény között lév! egzisztenciális fátyol 
s"r"södését idézi el!. A jó és rossz ilyen jelleg" szemlélete valóban szellemi; az érdemek és vétkek men-
tén haladó szokásos látásmód ehhez képest viszonylag küls!dleges és dualisztikus, jóllehet ett!l még 
nem teljesen téves. Az erény gyakorlása mintegy a lélek ablakának tisztítása; egy véteknek engedni 
pedig ezen ablak bepiszkításához hasonlít. Éppen ezért mindazok számára, akik a tudás ösvényét kö-
vetik, az erény gyakorlása nem kevésbé fontos, mint a tettek embereinek vagy azoknak, akik a szeretet 
jámborságának útját járják (ez utóbbiak szemében az a fontos, mi okoz a szeretett lény számára örö-
möt vagy bánatot). A többé-kevésbé rejtélyes utalások, amelyeket a tantrikus írások tesznek olyanokra 
vonatkozóan, akik számára a jó és rossz megkülönböztetése lényegtelenné vált, senkit sem kell, hogy 
ebben a vonatkozásban megtévesszenek.

Európai nyelven aligha lehet jobb megnevezést találni a tantrára, mint hogy az „a lélek alkímiai 
tudománya”, amely által a szanszárai létezés ólma átváltozik azzá, ami már most is annak lényege: a 
bódhi örökké ragyogó aranyává.

 

Milarepa, Tibet nagy jógija



„A felszabaduláshoz vezet! úton  a 
kegyelem eszköze lehet bármi, ami 

a megvilágosodás emlékeztet!je-
ként szolgál.”
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VEGETÁRIÁNUS

rongva nézegettem a bizonytalan szín" húst.
– Nem, a másik feléb!l, amit fel-

daraboltunk – és elmagyarázta, melyik részéb!l 
készült a bécsi szelet.

Boncolási gyakorlatokon megedz!dött 
gyomrom békésen fogadta a hírt. De ezek után 
a sárga vaníliakrémmel b!ségesen megöntözött, 
Kamilla-módra elkészített süteménycsodát jólla-
kottságomra hivatkozva visszautasítottam. Azóta 
nem eszem a disznóhúst. 

Marhahúst már régóta nem ettem. Iskolás 
koromban, a nyári szünid!kben baráti kapcso-
latba kerültem nagynéném teheneivel. Takarí-
tottam az istállót, friss szalmát terítettem alájuk, 
kaparóvassal tisztítottam a sz!rüket, simogattam 
!ket. Ha nem vigyáztam, hálájuk jeléül arcomhoz 

Unokahúgom kérdése egy dupla feketekávé 
hatásával ért fel a libamáj el!étel, a leves-külön-
legesség és két bécsi szelet elfogyasztása utáni 
pilledtségemben.

– Hogyne akarnék – feleltem, hozzászokva 
ugratásaihoz.

– Akkor gyere! – mondta. Ahogy ringó lép-
tekkel vezetett a konyha irányába, meg kellett 
állapítanom, hogy egykori nádszál termetén már 
nyomot hagyott a kezd!d! szakmai ártalom.  Át-
mentünk a leng!ajtón. Az el!térben egy méretes, 
nehéz faasztalon egy fél disznó volt kiterítve.

– Itt van, ! az! – kíváncsian nézett rám, 
majd folytatta – Három hónappal ezel!tt rak-
tuk be a h"t!kamrába.

– Ebb!l ettem? – kérdeztem, és kissé szo-

– Akarsz egy három hónapos hullát látni? – kérdezte t!lem unokahúgom, az 
egyik nagyvárosi szálloda konyhaf!nöke, miután a látogatásom felett érzett örö-
mét egy négyfogásos ebéddel is kifejezte.

HOGYAN LETTEM

KÖZÖSSÉG
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érintették nedves orrukat, közben 
nagyokat fujtattak. A legel!n, ha 
megszomjaztam, nyugodtan t"r-
ték, hogy tejet fejjek a t!gyükb!l, 
de a legyeket hajtva néha nyakon 
vágtak bojtos farkukkal. Sokan cso-
dálkozva mosolyognak, ha elmon-
dom, hogy nemcsak a teheneket, de 
a tehéntrágya szagát is szeretem. A 
húsukat azonban azóta sem vagyok 
képes megenni.

A baromfihús-evést hagytam 
el utoljára. Az 1980-as évek elején 
vetítették az „Ez Amerika” cím" 
filmet a mozikban. A sok negatív 
jelenség között a ketreces baromfi-
tartást is bemutatták. Itt a szerencsétlen tyúkok 
olyan kis helyen teng!dnek saját ketrecrészük-
ben, hogy megfordulni sem tudnak. Az elhullott 
állatokat, a baromfitrágyát és sok minden mást 
is a granulált tápba keverve feletetik velük. Mert 
úgy gazdaságos a hústermelés, ha a tárgyként ke-
zelt állat nem  mozog, csak növekszik, és nincs 
hulladék. Ekkortájt lettem teljesen vegetáriánus.

Az igazsághoz tartozik, hogy ünnepi alkal-
makkor néha el!fordult, hogy halat vagy barom-
fimájat, májzsíros kenyeret ettem, de egyre ritká-
ban. Általában akkor fordult ez el!, ha B12 vita-
min hiányát éreztem (gyengeség, indok nélküli 
fáradtság). Visszagondolva a táplálkozásom úgy 
alakult, hogy fokozatosan szoktam le a húsról.

ᅹ

Több alkalommal tapasztaltam, hogy akik 
máról holnapra hagyták abba a húsevést, azok 
közül többeknél egészségi problémák alakultak 
ki. Úgy t"nik, hosszabb id!t kell hagyni a szerve-
zetnek, hogy átálljon a húsmentes étkezésre.

Vegetáriánusok gyakran elkövetik azt a hi-
bát, hogy továbbra is a megszokott ételeket eszik, 
de hús nélkül. Ez el!bb-utóbb hiánybetegségek 
kialakulásához vezethet. 

Az egyetemi biológus képzésben a vegetáriá-
nus táplálkozást negatívan értékelték, talán mert 
a pártállamban az egyetlen hozzáférhet! magyar 

nyelv" irodalom a vegetáriánus Bicsérdy Béla so-
kat bírált könyve volt.1 Akkoriban az egyetemen 
az élettan tananyag lelkes híve voltam, mígnem 
az egyik professzorom egyszer azzal fejezte be az 
el!adását: „Nehogy azt higgyük, hogy minden 
úgy igaz, ahogy azt tanítják…” Majd hozzátette: 
„…meg ami az újságokban van leírva.” Amit az 
újságokról mondott, azzal szül!i indíttatásból 
tisztában voltam, a tananyaggal kapcsolatban 
azonban bogarat ültetett a fülembe. Elkezdtem 
utánanézni egy-két dolognak, és rájöttem, hogy 
igaza van. Azóta sok év telt el, és a helyzet csak 
rosszabb lett. Napjainkban ez már senkinek sem 
t"nik fel, mert nemcsak az árucímkék, reklámok 
többsége félrevezet! és csúsztat, hanem már a „le-
ves is hazudik”.2

Táplálkozásunk visszásságaival kapcsolat-
ban els!ként a barna kenyér ésszer"tlen és érthe-
tetlen mell!zésére figyeltem fel. Emlékeimben élt 
még kisgyerekkorom jóíz" sötétbarna kenyere, 
ami hazánkban rég elt"nt a boltokból. A nyolcva-

1. Bicsérdy Béla: A halál legy!zése. Budapest, 4. 
kiadás, 1936.

2. Hans–Ulrich Grimm: A leves hazudik. Buda-
pest, Kétezeregy kiadó, 2009, 200. o..

3. Rafai Pál: A fuzárium toxinok hatása a gaz-
dasági haszonállatok termelésére és egészségére, 
avagy, amit a mikotoxinokról érdemes tudni. www.
agronaplo.hu/kutatasfejlesztes/46. 
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nas években egyszer Kijevb!l hoztam mutatóba a 
gyerekeimnek. Persze ma is kapható sötétbarna 
kenyér, de azt malátával színezik barnára.

A fehér kenyérb!l kimarad a búzaszem két 
fontos része: a csíra és a korpa. Mindkett!t állati 
takarmányokba keverik. A búzacsíra szinte tiszta 
fehérje, értékes aminosavakat, telítetlen zsírsa-
vakat és sok E vitamint tartalmaz. Személyesen 
ismertem Magyarország 1981 évi fekvenyomó 
bajnokát, aki az alapozó súlyemel! edzésekt!l 
kezdve a versenyekig hús helyett búzacsírát evett.

A korpa jelent!s része rost, és többféle B 
vitamin is van benne. A cellulóz és lignin rostok 
ballasztanyagként telítik a gyomrot, így hamar 
bekövetkezik a jóllakottság-érzés. A rostok a bél-
ben megduzzadnak, magukba szívják a méreg-
anyagok nagy részét. Emellett masszírozzák és 

lesöprik a bélfalat. A többszörösen átszitált fehér 
finomlisztben csak keményít! és glutén (sikér, 
búzafehérje) marad.

Az egyetemen azt tanították, hogy a szerve-
zetünk nem tud el!állítani bizonyos aminosava-
kat, ezért feltétlen szüksége van állati fehérjére, 
húsra. Ez féligazság. Valóban a táplálékkal kell 
bevinnünk az esszenciális aminosavakat, de téve-
dés, hogy ehhez húst kell enni.

Jóval kés!bb, az egyik akadémiai kutató-
intézeti munkahelyemen a hajdani maják és in-
kák által nemesített disznóparéj (Amaranthus 

A nemesített búzafajták érzékenyek 
a Fuzárium sp. gombafajták fert!zésére, 
amely ellen gombaöl! permetezéssel 
védekeznek.  Ez a gomba a szemet burkoló 
pelyván és a maghéjon telepszik meg. A 
permetezés ellenére néha a korpában és 
a teljes ki!rlés" lisztben is megtalálható a 
gomba méreganyaga. #rlés el!tt fuzárium 
fert!zésre vizsgálják a magvakat, s a 
határérték felett fert!zötteket higítják és 
csak állatok takarmányozására használják. 
Mégis, a korpás és a teljes ki!rlés" lisztb!l 
készült kenyerek viszonylag több, különféle 
betegségeket okozó fuzárium-toxint 
tartalmazhatnak.3

A megoldást az !sbúza (Triticum 
monococcum) kínálná. Az eredeti génkészlettel 
rendelkez! „egyszem"” !sbúza, ha 
biogazdálkodásban termesztik, gyakorlatilag 
ellenáll a fuzárium fert!zésnek, ráadásul 
majdnem minden gluténérzékeny ember 
is eheti. A biogazdálkodásban termesztett 
diploid génkészlet" tönkölybúza némelyik 
fajtáját a nemesített búzákhoz képest sokkal 
kisebb mértékben fert!zheti a fuzárium.

Az arab országokban és Tibetben népi 
tápláléknak számító árpát nálunk nem 
kedvelik, és jórészt állatokkal etetik meg, 
holott fehérje-, nyomelem- és vitamintartalma 
magasabb, mint például a rizsé.

 Amaranthus cruentus



  15     KÖZÖSSÉG   DHARMA

retroflexus L.) újabb változatainak hazai meg-
honosításán dolgoztunk. Ennek során egyete-
mekkel együttm"ködve megvizsgáltuk néhány, 
f!ként növényi táplálék esszenciális aminosav 
tartalmát. Kiderült, hogy az amaránt és a quinoa 
magjában is csaknem az összes esszenciális ami-
nosav megtalálható, és könnyebben emészthet!, 
mint a hús. Hasonló a helyzet a gabonafélékkel, 
de némelyikükben egyik-másik létfontosságú 
aminosavból kevés van vagy hiányzik. Emiatt cél-
szer" a gabonaféléket váltakozva enni, illetve a 
kenyérsütéshez vagy tésztakészítéshez úgy össze-
keverni a lisztjüket, hogy a keverékben az összes 
esszenciális aminosav benne legyen. Aki húsmen-
tes táplálkozást folytat, annak „komplettálnia” 
kell az aminosavakat, azaz teljes érték"vé tennie 
azokat, például a gabonafélék megfelel! keverésé-
vel. Kísérletekkel meghatározták a szervezet szá-
mára szükséges esszenciális aminosav készletet, 
amit egy komplett fehérjének tartalmaznia kell:

Tryptophan 7
Threonin 27
Isoleucin 25
Leucin 55
Lysin 51
Methionin+Cystein 25
Phenilalanin+Tyrosin 47
Valin 32
Histidin 18

A teljes érték" fehérje esszenciális aminosav tartal-
ma mg/g-ban.4

Ez alapján jó párosítás például a búza–ama-
ránt vagy a búza–amaránt–köles, búza–zab–kö-
les, búza–amaránt–kukorica keverék. Kenyér-
sütésnél azonban nem jó túl sok zablisztet vagy 
tisztán rozslisztet használni, mert nyálkás és tö-
mör lesz a kenyér. Nagyon sok fehérje van a haj-
dinában is.

4. Az itt következ! és további tápanyag-tábláza-
tok forrása: ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/list és www.
nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search.

Annak jellemzésére, hogy a táplálékokban 
lév! fehérjék a tojáshoz viszonyítva mennyire 
teljes érték"ek, és mennyire hasznosulnak a szer-
vezetben, mutatószámokat dolgoztak ki. Az egyik 
ezek közül a biológiai érték (BV). Egy jó min!sé-
g" fehérjetartalmú táplálékban nemcsak az ösz-
szes esszenciális aminosavnak kell benne lennie, 
hanem az is fontos, hogy jól emészthet! legyen 
és felszívódjon a bélb!l. Ezt mutatja a fehérje 
emészthet!ség szerint korrigált (PDCAAS) értéke.

A következ! táblázat néhány fehérjeforrás 
BV és PDCAAS értékét mutatja:

A táblázat szerinti 1,0 érték" táplálékokban 
megtalálható az összes esszenciális aminosav. Az 

BV (%)
tojás  93,7
amaránt  85,4–90,4
tej  84,5
quinoa   82,6
marhahús 74,3
szójabab  72,8
fényezett rizs 64,0
búza   64,0
kukorica  60,0
babok  58,0

PDCAAS
tojás  1,0
tej (kazein) 1,0
tofu   1,0
marhahús 0,92
szójabab  0,91
csicseriborsó 0,78
gyümölcsök 0,76
babok  0,7
zöldségek  0,73–0,75
búzahús (glutén) 0,64
gabonafélék 0,5
teljes liszt 0,42
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egyre kisebb számok azt mutatják, hogy ezekben 
az esetekben már hiányoznak bizonyos esszenci-
ális aminosavak. 

Azonban mint a legtöbb okoskodás, ez is 
sántít. Az emészthet!ség függ az elkészítés mód-
jától is. Másrészt csecsem!kben megvan, a feln!tt 
emberekb!l viszont már hiányzik a kazeint meg-
alvasztó renin enzim. A szervezet feln!ttkorban 
már nem jól emészti a tejfehérjét. A sok tej és 
tejtermék megterheli az emészt!rendszert, nyál-
kásítja a szervezetet, és gyakran vezet különféle 
allergiához.

Hasonlóan nehezen emészthet!k a húsok. 
Hosszú ideig a gyomorban maradnak, ezért a 
jóllakottság érzete a húsevés után sokáig meg-
marad. Zab, köles, tofu stb. fogyasztása után ha-
mar megéhezünk. A komplettált növényi táplálék 
ugyanakkor minden ellenkez! híresztelés ellenére 
teljesen helyettesíti a húst. A táblázatból látható, 
hogy az amaránt és a quinoa biológiai értéke meg-
haladja a marhahúsét, az amaránt a tehéntejét is. 
Mindkett! biológiai értéke alig marad el a tojásétól.

Ha tojást is eszünk, amúgy sem alakul ki 
esszenciális aminosav hiány. Más el!nye is van 
a tojásevésnek. Amikor az Amerikából gerjesz-
tett koleszterinpánik tet!zött, egy magyar orvos 
rendszeresen tojáskúrát javasolt epe- és májbete-
geinek. A szakma természetesen kiközösítette, 
holott mint kés!bb kiderült, igaza volt. Kétféle 
koleszterin van, egy s"r" (HDL) és egy híg (LDL). 
A híg koleszterin megtapadhat az erek falán, 
plakkokat képezve. Ahogy egyre vastagodnak, 
ezek besz"kítik vagy eldugaszolják az ereket. Le 
is válhatnak az érfalról és trombózist okozhatnak 
létfontosságú szervekben. A s"r" koleszterin, 
amely a tojásban van, ezzel ellentétesen m"ködik, 
és leszedi az erek faláról a plakkokat.

A szójával két probléma van. Semmi garan-
cia sincs rá, hogy amit külföldr!l behoztak élel-
miszer alapanyagnak vagy állati takarmánynak, 
az nem génkezelt. Az itthon termesztett szója va-
lószín"leg nem az, de a nyolcvanas évek vége óta 
keresztez!dhetett génkezelttel.

Másrészt a szójában sok a növényi ösztro-
gén. Ez a változás kora felé közeled! hölgyeknek 
kifejezetten hasznos lehet, a férfiaknak azonban 
nem. Megfigyelték, hogy a sok sört ivó férfiaknak 
megn! a mellük. Ennek háttéroka a sörgyártás-
hoz használt komló magas ösztrogénszintje. A 
nagy mennyiség" növényi ösztrogénbevitel spor-
tolókra nézve akár életveszélyes is lehet. A napi 
többszöri állóképességi edzést folytató élspor-
tolók rájöttek, hogy fokozza a teljesítményüket, 
ha áttérnek a vegetáriánus táplálkozásra. Sajnos 
több esetben el!fordult szóját, tofut ev! magyar 
férfisportolókkal is, hogy verseny vagy edzés köz-
ben szívinfarktust kaptak. A vizsgálatok arra utal-
nak, hogy a halálesetek hátterében a szója állhat, 
mégpedig két okból. Szerepet játszhatott a szója 
ösztrogénhormon-tartalma, ami nem kedvez az 
izomer!nek. Másrészt a szójában nagy mennyi-
ségben található a glutaminsav nev" aminosav. 
Erre szüksége van a szervezetnek, de nem túlzott 
mennyiségben. A sok glutamát túlizgatja a szívet, 
és ha egyidej"leg kevés a magnézium a vérben, 
akkor leállhat a szív.5

 Amaranthus hybridus
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Ebb!l nem az következik, hogy egyáltalán 
ne együnk szóját, de ne sokat és ne túl gyakran. 
Az átlagos szójamentes táplálkozás is b!ven ele-
gend! mennyiség" glutaminsavval látja el a szer-
vezetet. Az el!recsomagolt élelmiszereket legtöbb-
ször nátriumglutamáttal vagy nátriumbenzoáttal 
tartósítják. A nátriumbenzoát amellett, hogy tar-
tósít, az ízeket is kiemeli, ezért nem mond le róla 
az élelmiszeripar. A gyártók – tapasztalva, hogy 
a tudatos vásárlók nem veszik a tartósított ké-
szítményeket – újabban a glutamátot rejtve, más 
neveken, például hidrolizált fehérjeként stb. jele-
nítik meg. 6  Nem hazudnak, csak ködösítenek.

A fenti táblázatból látható, hogy a növények 
is kiváló fehérjeforrások. A zöldségek közül a ká-
posztafélék: a brokkoli, a kelkáposzta, a bimbós-
kel kit"nik nagy fehérjetartalmával. Közismerten 
sok fehérje van a bab- és borsófélékben is.

A hüvelyes zöldségekkel (babok, borsók) és 
általában a magokkal azonban két probléma van.

Az egyik az enzimgátlás. Annak érdekében, 
hogy ne csírázzanak ki id! el!tt, a magvakban 
enzimgátló vegyületek vannak. Ezek a vegyületek 
a mi emészt!enzimjeinket is blokkolják. Enzimhi-
ány jön létre, a hasnyálmirigy fokozni kényszerül 
az enzimtermelést, és id!vel kimerül. A követ-
kezmény rossz emésztés, felfúvódás, ételallergia, 
b!rviszketés, ekcéma.

A másik probléma, hogy a magokban kü-
lönféle lektinfehérjék találhatók. A lektineknek 
„ragasztó” hatásuk van: a sejtmembránokhoz 
kapcsolódnak, és a különböz! sejtek – például 
baktérium és testi sejt, vagy jó esetben baktérium 
és immunsejt – egymáshoz tapadását teszik lehe-
t!vé. Egymáshoz ragaszthatják azonban a vörös-
vérsejteket is, aminek az eredményeként csökken 
az oxigénszállítás, n! a vérben a széndioxid-szint 
és savasodik a szervezet.

Az egyes lektinek vércsoport-specifikusak. 
Ez azt jelenti, hogy vércsoporttól függ, hogy bi-

5. Dr. Kim-Peresztegi Sándor: Nátriumglutamát 
– a születést!l a halálig. http://biogyogyaszdoktor.
hupont.hu/14/kozhasznu-cikkek.

6. Dr. Kim-Peresztegi Sándor, id. m".

zonyos lektinek valaki számára károsak-e vagy 
sem. Erre vonatkozólag a vércsoport szerinti táp-
lálkozással foglalkozó, ma már b!séges szakiro-
dalomból tájékozódhatunk. Dr. Adamo7 a négy 
f! vércsoportra vonatkozólag vonta le következ-
tetéseit saját beteganyagából. Azonban a f!cso-
portok mellett alcsoportok is léteznek. Ezért az 
egyes csoportoknak javasolt élelmiszereket csak 
iránymutatónak célszer" tekinteni, és jobb, ha 
mindenki saját magán próbálja ki, mi tesz jót neki 
és mi nem.

A biztonságos magevéssel kapcsolatban 
emellett további tanácsok is adhatók. Fontos, 
hogy ne együnk gyakran nagy mennyiségben 
nyers magokat. Ha például valaki egyszerre meg-
eszik tíz-húsz dekagramm nyers mogyorót, az 
olajtól eltekintve is tapasztalni fogja a lektin ha-
tására kialakuló rossz közérzetet (ha olyan a vér-
csoportja).

Az enzimgátló vegyületek és a lektinek nagy 
része már enyhe  pirítás vagy f!zés hatására is 

7. Dr. Peter Adamo – Catherine Whitney: AB0 
terv. Budapest, CF-Net Kft., 2004, 451. o.

Szójabab
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lebomlik. A h!kezelésnek azonban 
van egy súlyos hátránya. Negyven fok 
fölött ugyanis az enzimek is kezdenek 
lebomlani, másrészt károsodnak a telí-
tetlen zsírsavak. Az élelmiszeripar által 
feldolgozott táplálékok a h!kezelés mi-
att enzimhiányosak. Ez bizonyos fokig 
még a fagyasztott zöldségekre is igaz.

Mi a megoldás? Többféle is léte-
zik.

Fogyasszunk a vércsoportnak 
megfelel! nyers táplálékot is, f!ként 
olyanokat, amelyekben sok enzim 
van.8 A nyerskosztot népszer"sít! 
Bicsérdy ráérzett erre és a böjt méreg-
telenít! hatására, de kés!bb túlzások-
ba esett. Manapság a vegetáriánusok 
közül sokan isszák az ehet! zöld leve-
lekb!l, zöld növényi részekb!l házilag 
turmixolt leveket. Napi egy marék-
nyi (5-10 dekagramm) spenót, sóska, sárgarépa 
zöldje, mángold, saláta vagy a zöld levele miatt 
termesztett amaránt felhasználásával kiváló, en-
zimekben gazdag ital készíthet! fillérekért, akár 
leves helyett is. Felhasználható bármely vadon 
term! ehet! növény levele is, mint amilyen pél-
dául a pitypang, tyúkhúr, disznóparéj, porcsin. 
Ezek sósan f"szerezve vagy édes íz" gyümölccsel 
keverve egyaránt fogyaszthatók. A másik meg-
oldás a csíráztatás. A csíráztatott magvakban a 
csírázás folyamatának hatására elbomlanak az 
enzimgátló vegyületek, a lektinek egy része azon-
ban megmarad.

A lektineket erjesztéssel is le lehet bontani. 
A japánok egyik kedvelt étele, az erjesztett szója 
vagy miszo gyakorlatilag lektinmentes, az erjeszt! 
baktériumoknak köszönhet!en. E baktériumok-
nak más kedvez! hatásuk is van. Enzimekkel, 

8. Interjú Dr. Howell-lel, az enzimtáplálkozás 
atyjával. http://egeszsegtaplalkozas.shp.hu/hpc/
web.php?a=egeszsegtaplalkozas&o=enzimek_3_
int1_7ORU.; Dr. Edward Howell: Enzim táplálkozás. 
Budapest, Mandala-Véda Kiadó, 2004, 236. o., http://
www.scribd.com/doc/53993907.

vitaminokkal dúsítják a táptalajul szolgáló anya-
gokat. Megfigyelték, hogy az erjesztett ételeket 
rendszeresen fogyasztó népek hosszabb élet"ek. 
A zöldség és gyümölcs mellett az erjesztett birka- 
és kecsketej mindennapi tápláléka a Kaukázus 
északi lejt!in él! abházoknak, akik között ritka-
ságszámba ment a száz évnél rövidebb életkor. 
Hasonlóan hosszú élet"ek a Kasmír északi részén 
lakó hunzák, akik a fehér hunok leszármazotta-
inak tartják magukat. Az igazsághoz azonban 
hozzátartozik, hogy ezek a népek két-háromezer 
méter magasságban élnek, ahol tiszta a leveg!, 
az ivóvizük pedig hóolvadékból származó, nyom-
elemekben gazdag forrásvíz. A hunzák között 
ismeretlen a daganatos betegség. Ezt annak tulaj-
donítják, hogy gyümölcsökkel édesítenek cukor 
helyett, és a B17 vitamint tartalmazó sárgaba-
rackmagot is megeszik. Erjesztett tejet is fogyasz-
tanak.

Különféle erjesztett táplálékok hazánkban 
is ismertek. A kancatej összetétele hasonlít az 
anyatejhez, 30 %-kal több esszenciális aminosa-

A miso leves kedvelt japán étel
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vat tartalmaz, mint a tehéntej.9 #seink 
kancatejb!l erjesztett italát, a kumiszt 
Magyarországon már régen nem isszák.

A kombucha nev" kocsonyás, bar-
na szín" ecetsav baktérium-éleszt!gom-
ba telep vitaminban és enzimekben gaz-
dag italt szolgáltat.

A „japán kristály” vagy vízikefir a 
Lacto bacillus brevis, Streptococcus lactis 
és Saccharomyces cerevisae baktériumok 
együttéléséb!l létrejött átlátszó, fehé-
res, kocsonyás állagú lény, mely szin-
tén nyomelemekkel, vitaminokkal és 
enzimekkel látja el a tenyészt!it szinte 
ingyen.

Közismert a tejet megalvasztó, 
karfiolszer" „kefirgomba” tenyészet, 
amely valójában több mint harmincöt 
probiotikus baktériumból áll. Az általuk 
erjesztett kefir min!ségét nem éri el az 
üzletekben kapható él!flórás kefir. A gyorsan sza-
porodó tenyészet az emészt!rendszer probiotikus 
baktériumait is pótolja. Kevesekben tudatosul, 
hogy az ember belében több kilogrammnyi bakté-
rium él, melyek anyaga fehérjeforrás a szervezet 
számára.

Régóta ismert él! táplálék a savanyú káposz-
ta és a kovászos uborka, melyek tejsav-baktériu-
mok erjeszt! hatására savanyodnak. A felsoroltak 
közül mindegyiknek nagy a vitamin- és enzimtar-
talma.

Amint kiderült, hogy a növényi táplálék is 
elegend! fehérjét és esszenciális aminosavat biz-
tosít a vegetáriánusok számára, a húsipar és az 
ellentábor egyéb képvisel!i a vas- és B12 vitamin-
hiánnyal kezdtek érvelni a húsevés érdekében. 
Tény, hogy a húsev!knél mindkét hiánybetegség 
viszonylag ritkán fordul el!. A vegetáriánus táp-
lálkozás hívei azonban id!vel kimutatták, hogy 
bizonyos növényekb!l is jelent!s mennyiség" 

9. Csapó János – Csapóné Kiss Zsuzsanna: Tej és 
tejtermékek a táplálkozásban. Kempelen Farkas Digitá-
lis tankönyvtár, www.tankonyvtar.hu/egeszsegugy/
tej-tejtermekek-080906-204.

vashoz juthat a szervezet. A vas felszívódásával 
kapcsolatban azonban problémák vannak. 

Az állati fehérjékb!l származó komplex szer-
ves vasvegyület, a hem könnyen felszívódik a bél-
b!l. A növényekben található vas kevésbé. Felszí-
vódását segíti a C-vitamin, a folsav (B9 vitamin) és 
a gyümölcsök. Egyes zöldségnövényekben olyan 
vegyületek is találhatók, amelyek gátolják a vas 
felszívódását. Vegetáriánusok f! vasforrása a nö-
vények zöld levele, a búza- és árpaf"lé, illetve a 
zöldárpapor. Sok vas van a céklában, spenótban, 
petrezselyemben, az amarántban, a zabban, a 
mákban, a mogyoróban, szójában, kecskesajtban. 
Gyakorlatilag minden gyümölcs és gabonaféle, s 
az olajos magvak is tartalmaznak vasat. A vegetá-
riánusok szervezete a tapasztalatok szerint id!vel 
jól alkalmazkodik a növényi vas felhasználásához.

Végül azzal érveltek a húsmentes táplálkozás 
ellenz!i, hogy a növényekben nincs B12 vitamin. 
Bebizonyosodott, hogy az erjesztett táplálékok 
elegend! mennyiség" B12 vitamint tartalmaz-
nak. Kiemelkedik ezek közül a miszo, a joghurt, a 
kefir és az éleszt!. A komposzton, istállótrágyán 

Készül a kombucha-ital
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nevelt leveles zöldségekben is van B12 vitamin, a 
lucernában kiemelked! mennyiségben. Másrészt 
a tojás és az algák is tartalmaznak B12 vitamint.

ᅹ

Bár a vegetáriánus táplálkozás gondos odafi-
gyelést kíván és a készételekhez viszonyítva mun-
kaigényes, miért legyünk mégis vegetáriánusok?

Napjainkban a környezetszennyezés miatt 
a Föld már katasztrófaközeli állapotban van. Me-
legszik a légkör, aminek egyik következménye 
a széls!séges id!járás. Az utóbbi tél folyamán is 
nemegyszer változott 15-20 °C fokkal a h!mér-
séklet egyik napról a másikra. Megn!tt a viharok 
gyakorisága, el!fordul, hogy egyhavi csapadék 
hullik le egy nap alatt és árvizet, sárlavinát okoz.

A légkör melegedésének egyik alapvet! oka 
az egyre növekv! állattartás. Az állatok belében 
a baktériumok metángázt termelnek. A metán a 
légkörben az üvegházhoz hasonlóan viselkedik, 
üvegházhatása huszonötször nagyobb, mint a 

széndioxidé. Ennek következtében az intenzív 
állattartás 17%-ban felel!s a légkör felmelegedé-
séért.

A világ gabonatermelésének több mint a 
felét állatok takarmányozására használják. Erre 
a term!területek 30 %-át veszik igénybe. A né-
pesség növekedése és a neoliberális piacgazdaság 
terjeszkedése miatt egyre többen éheznek. Egyre 
több erd!t irtanak ki mez!gazdasági termelés cél-
jára, hogy kiszolgálják a húsfogyasztást. Kiszámí-
tották, hogy egységnyi földterület hússzor annyi 
vegetáriánust képes eltartani, mint húsev!t.

Nemzetközi statisztikák bizonyítják, hogy 
az állati fehérjében gazdag táplálkozás károsítja 
az egészséget. A húsev!k körében sokkal gyako-
ribb a szív- és érrendszeri betegség, valamint a 
rák. A sok húst fogyasztók veséjét háromszor any-
nyi húgysav terheli, mint a vegetáriánusokét, és 
gyakoribb náluk a köszvény. A húsev!k rostsze-
gény táplálkozása emészt!rendszeri betegségeket 
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idéz el!. A kolitisz, divertikulózis, székrekedés, 
aranyér is gyakrabban fordul el! húsev!knél. A 
renyhe vastagbélben pangó salak megbontja a bél 
baktériumflórájának egyensúlyát, el!segíti a mér-
gez! anyagok felszívódását, a bél körüli szervek 
fert!z!dését.10

A Lankávatára szútrában a Buddha így szól 
a húsevésr!l:

„A húsev! nehezen alszik, ha felébred, nyug-
talan. Rémiszt! álmokat lát, amelyt!l a haja  az  
égnek mered… Nem tudja, hogy a táplálkozásá-
val kapcsolatban milyen a megfelel! íz és széklet. 
Zsigerei tele vannak férgekkel és más tisztátlan 
lényekkel, és a b!rbetegségek okainak gy"jt!he-
lyei.”11

Az intenzív állattenyésztés velejárója a hor-
monokkal dúsított takarmány. Több kutató en-
nek tulajdonítja a korai nemi érést.

Megfigyelték továbbá, hogy a hússal táplál-
kozók agresszívebbek, mint a vegetáriánusok. A 
buddhista gyakorlás egyik törekvése a harag, az 
agresszió megfékezése. Egyetlen haragos gondo-
lat képes tönkretenni a korábbi gyakorlások ered-
ményeit.

A zsidó-keresztény vallások a „ne ölj!” pa-
rancsot eltér!en rangsorolják. Mózes második 
könyve (20:1-14) a tizenharmadik helyre teszi. 
Az ortodox és a protestáns egyházak, ragaszkod-
va az eredeti szöveghez, szintén a tizenharmadik 
helyen említik. A katolikus és evangélikus biblia-
változatokban a ne ölj a hatodik parancs. A musz-
lim vallás a jogtalan emberölést a második nagy 
b"nként említi. A buddhista tanításban azon-
ban az ölés tilalma a bódhicsitta (együttérzés és 
bölcseség) miatt az els! helyen áll. A „panátipátá 
véramaní szikhápadam szamadijami” fogadalom-
nak azonban, mely az élet elvételét!l való tartóz-
kodásra vonatkozik, még ennél is tágabb értelme 
van. A részvét és a szeret! kedvesség minden él!-

10. Lásd Environmental vegetarianism, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_
vegetarianism.

11. Szív szútra. Lankávatára szútra. Budapest, 
Farkas L!rinc Imre Könyvkiadó, 2001, 232. o. 

lényre kiterjed. A Buddha ebb!l a magasabb né-
z!pontból is magyarázatot ad a húsevés tilalmára 
vonatkozóan:

„Mahámati, nincs olyan él!lény, aki az újjá-
születések hosszú folyamán él!lényként megje-
lenve ne lett volna az apád, a fivéred, a n!véred, 
a fiad, a lányod, vagy valamelyik az egyik közül, 
valamilyen fajú rokonod, és más testet szerezve, 
ne élhetne vadállatként, háziállatként, madár-
ként vagy anyaölb!l születettként, vagy valami-
ként, ami kapcsolatban van veled. Így lévén, a 
bódhiszattva-mahászattva, aki minden lényre 
úgy tekint, mintha saját maga lenne, és a Buddha-
igazságot gyakorolja, hogyan ehetné meg egy vele 
azonos természet" lény húsát?”12

Az analógiás gondolkodás az univerzumot, 
a Földet és az embert egyetlen összefügg!, sok-
szint" m"ködési egységként értelmezi. Napjaink 
társadalmai, kevés kivételt!l eltekintve, e m"kö-
dés korábbi harmóniáját, viszonylagos egyensú-
lyát mohóságból, tudatlanságból avatatlan kézzel 
megbontották. Hamvas Béla archaikus emberé-
t!l13 napjaink átlagpolgáráig – úgy t"nik – vissza-
felé vezetett a „fejl!dés”. Rajtunk is múlik, hogy 
ez a folyamat milyen irányt vesz a jöv!ben.

* * *

12. Lankávatára szútra, id. m".
13. Hamvas Béla: Sciencia sacra. Budapest, Mag-

vet!, 1988, 577. o.
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Évával Almas de la Luz – Fénylelkek cím" 
kiállításának helyszínén, a Vam Design Centerben 
beszélgettünk. A kissé elsötétített kiállítóterembe lép-
ve „ébreszt!en” hat a világító tárgyak valószer"tlen 
látványa.

– Történetük egy buddhista missziós elvo-
nuláson kezd!dik – meséli Éva –; ott kaptam az 

egyik szangha-társamtól Az istenek a földön járnak 
címmel egy könyvet. Ebben olvastam Pakal maja 
királyról és arról a szarkofágról, amelyet az ! 
múlt század közepén feltárt kriptájában találtak. 
Ennek öttonnás fedelén egy domborm" látható, 
mely az elhunyt papkirályt ábrázolja egy áldozati 
oltáron, amint éppen az alvilág torkából szaba-

fénnyé vált anyag 
bertók éva fényszobrai

Minden kiállítás, tárgy vagy m"alkotás annyit ér az !t szemlél! és befogadó ember számára, amennyi 
jelentést az tulajdonít neki, s amilyen mélységeket érinteni képes benne. A szakrális m"vészet 
szimbólumvilága a lét egységének emlékét idézi fel az emberi lélekben. Bertók Éva szobrai a világ 
pólusainak egyesítésén keresztül kísérlik meg felidézni Jang és Jin, Nap és Hold, Ég és Föld eme 
létegységét, felmutatva, hogy az anyagon, a természetin keresztül miképpen nyilvánul meg a szellem 
világossága. Mert a két pólus csak megynyilatkozásában válik szét, a valóságban a Nap és a Hold 
házassságban él és Egy.

KULTÚRA
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dult. Az oltárból világfa n! ki, a maja kozmológia 
axis mundija, melyen keresztül az uralkodó feljut 
a fels!bb világokba. A domborm" körüli szegély-
lécet hieroglifák borítják. A sírfedél legrejtélye-
sebb része a két levágott fels! sarok, ami azóta a 
maják kódja és a „2012-es jóslat” kapcsán híresült 
el, bár 2000-ben err!l még itt, Európában nem 
lehetetett hallani. Amikor elolvastam a könyvet, 
er!s késztetést éreztem, hogy elmenjek oda, és 
saját szememmel megnézzem Pakal király sírfe-
delét. Ez volt az én zarándokutam lényege: látni, 
tapasztalni, érteni, kapcsolatba kerülni a maják 
misztériumával. S ott, Pakal király városában, 
Palenque-ben láttam 2000-ben egy lámpát, ami-
nek csillag alakja volt, hasonlóan azokhoz, mint 
amelyeket Marokkóban és az arab világban hasz-
nálnak. Megfogott, ahogy a fény átsugárzik az 
áttört anyagon. Régóta dolgozom agyaggal, s id!-
vel túl nehéznek kezdtem érezni ezt az anyagot 
a maga tömör valóságában. Ezért el!bb szobor-
vázákat kezdtem készíteni, majd a mexikói élmé-
nyek hatására „anyagtalanított”, belülr!l világító 
szobrokat. A Nap volt az els!. Amikor bekapcsol-
tam, nem akartam elhinni, amit láttam! Mintha 
maga a Nap ragyogta volna be a falat.

– Kés!bb többször visszatértél Mexikóba, leg-
utóbb a mexikói állam kért fel 
egy meglehet!sen különös kül-
detés teljesítésére.

– Arra kaptam felkérést 
és ösztöndíjat, hogy vigyem 
vissza az indiánoknak saját 
!si, elfeledett technikájukat, 
amit a modern önt!formák 
megjelenése mára teljesen 
kiszorított. Egy ideje már 
csak arra használták a kezü-
ket, hogy belenyomkodják a 
sablonokba az agyagot, így 
elfelejtettek szabad kézzel 
dolgozni. Ezért volt nekik 
fontos, és ezért hívtak meg 
engem, hogy újra megtanít-
sam nekik !si, szabadkezes 
technikájukat, melyet én 
magam Spanyolországban, 
ahol évekig éltem, valamint 

mexikói útjaim során már korábban el-
sajátítottam. Három hónapot töltöttem 
Totonákföldön, a Mexikói-öböl partján. Már 
javában csináltuk a szívlámpákat, amikor kide-
rült, hogy „akt totonaku” az ! nyelvükön három 
szívet jelent. Képzelheted, mennyire csodálkoz-
tam! Ezt a formát választottam a technika tanítá-
sához, anélkül hogy tudtam volna, hogy „három 
szív” az ! nevük.

– Hamvas Béla írja egy helyütt, hogy vannak 
foglalkozások, melyekben a n!i létforma lényegi ar-
culatai nyilatkoznak meg. Ilyen a szövés-fonás és az 
agyagedények készítése is. Ezeket a tevékenységeket 
az !si kultúrákban magától értet!d!en n!k végez-
ték.

– A konyhai s egyéb, hétköznapi haszná-
latra szánt agyagedények készítése n!i mester-
ség Mexikóban is. A templomok áldozati edé-
nyeit és szobrait azonban férfiak készítették; az 
! feladatuk volt a szakrális tudás közvetítése az 
anyag megmunkálásán keresztül. A szakrális és a 
hétköznapi tárgyak készítése külön válik tehát a 
nemek között. Én els!sorban n!knek tanítottam 
a szabadkezes technikát, de a négy indián közös-
ségben, ahová meghívtak, volt két férfi tanítvá-
nyom is.

Kiállítás a Vam Design-ban

 



fent a Föld és a Nap: lent négy fekete agyaggolyó, 
fent egyetlen aranygolyó. A négyesség mint földi 
szám a négy elem, földi valóságunk és a látható 
világ szimbóluma. Az egyes pedig a mindent ma-
gában foglaló, oszthatatlan egység, a teremt! im-
pulzus, a mozdulatlan mozgató száma, a király, 
aki uralkodik a négy égtáj fölött. Az egy a cent-
rum, a középpont (úgy is mint a kör középpontja, 
tehát a viszonyítási pont), a néggyel pedig létrejön 
a tér, a látható világ, a földi valóság. Egyiptomban 
a földi világot a piramis négy sarka, az istenek égi 
világát pedig az arannyal borított csúcs jelképezi. 
A kett! együtt öt, ezért mondják az ötösre, hogy 
Ég és Föld összekötésének a száma.

– Az Eget és a Földet pedig egyetlen teremt-
mény képes egyesíteni magában: az ember, aki egy-
szerre szellemi és természeti lény.

– És aki férfiként és n!ként is egységet al-
kot.

– Szobrod az utóbbiak egymáshoz való viszo-
nyáról is mesél. Ebben az ábrázolásban a Föld „tart-
ja” az Eget, a N! a Férfit!
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Alma

– Mennyire megnyilatkozik a nemek el-
tér! irányultsága e kétfajta tevékenység, a 

szakrális m"vészet és a hasznos, gyakorlati 
tárgyak kézm"vessége mögött! Az egyik az örök, az 
állandó, a halhatatlan felé fordul, a másik az egysze-
ri, a múlandó, az élet felé…

– Érzed, hogy milyen sima, bársonyos? – 
kérdezi, mikor végigsimítom a szívlámpát. – Ez 
az indián technika része, úgy hívják, kavicsolás. 
Nem használ mázakat, helyette féldrágakövekkel 
dörzsölik a felületet, ezzel tömítik a pórusokat, 
attól van ilyen szép selyemfénye.

– S milyen izgalmas, hogy mindegyik szobor-
hoz tartozik egy kép is: a mintázat, amit árnyuk 
kiad a falon!

– Éppen most akarok majd a színekkel is 
játszani. Megfestem az izzót, mint a Te + Én-nél.

– Ha körbenézek, csupa szimbólumot látok: 
Alma, Életfa, Lélekkapu, Harmadik szem, Nap, Te 
meg én, A fény felé – a szobrok címei.

– Majd mindegyik szoborral az egységet, 
a „minden egy”-et szeretném kifejezni. A Lent és 
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– A földre szükség van ahhoz, hogy rea-
lizálni tudjuk a Nap szellemiségét. Hogyan tud-
nánk megélni a szellemet enélkül?

– A szellem rea lizálásának, ég és föld összekap-
csolásának legarc hetipikusabb szimbóluma az axis 
mundi, a két világot összeköt! világtengely vagy 
életfa. A te Életfád egyúttal a férfi princímiumot is 
megjeleníti.

– Err!l a témáról Pressing Lajos egész köny-
vet írt.

– Az életfa ugyanakkor megjeníti az ember ver-
tikalitását is…

– S ha megszámolod, épp hét kör szalad 
végig itt, a gerinc mentén, megfelelésben a hét 
csakrával.

– A fallikus Életfával szemközt egy er!teljes n!i 
szimbólum áll, az Alma.

– Nem csak formájában, de fekete és ezüst 
színeiben is a n!i energiák jelennek meg itt. Az 
ezüstben a Hold, mint az életet adó, vizeket uraló 
égitest, a feketében pedig a Föld termékenysége 
fejez!dik ki. A magház lehet a jóni, de lehet a pe-
tesejt, az osztódás, a sokasodás szimbóluma is, 
az egyb!l kett!vé válás misztériuma. Magában 
hordozza a termékenységet, mint a n!i méh a 
gyermeket. Az alma ugyanakkor a kísértés, és az 
Évához kapcsolódó b"nbeesés szimbóluma is. A 
paradicsomi egység állapotából való kikerülés, a 

két-ség és kett!sség jelképe. A n! vitte kísértésbe 
a férfit, megízleltetvén a tudást vele.

– Ez a téma jelenik meg együttesen, mintegy 
egymás által kiegészülve, egymásban beteljesedve 
a Te + Én-ben. Van egy buddhista meditáció, talán 
ismered, melyben Vadzsraszattvát vizualizáljuk, 
amint társn!jével egyesül. Ölelkezés közben középen 
összeér a mellkasuk, és eggyé válik a szívük.

– Ennek a szobornak érdekes története van. 
Az izzó ösztönösen került a helyére – egy szívük 
lett. És csak ekkor fedeztem fel, milyen intenzíven 
áramlik az energia kettejük között, s hogy – akár-
csak az általad említett meditációban – ez a közös 
szív generálja és áramoltatja ezt az energiát.

– Különös címe van ennek a kereszt formájú 
szobornak.

– Ez a Lélekkapu. Palenque-ben a palota min-
den szobájának ugyanazon pontján volt egy ilyen 
kereszt formájú rés. Azt mesélték róla, hogy ez a 
Puerta del Alma, a „Lélekkapu”, melyen keresztül 
a leveg! át tudja járni a Palota termeit. Így oldot-
ták meg a hatalmas épület légkondicionálását. A 
maják tudták, „honnan fúj a szél”. #k is össze-
kötötték a leveg!vel, a lélegzettel, a lehelettel az 
emberi személyiség láthatatlan magját, a lelket.

Az interjút készítette: 
Szammavatí Máté Erika

Kereszt és Pókháló
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STEFAN GEORGE VERSEI                   

LÍRA

Vagyok az Egy s vagyok a Kett!
Vagyok a fa s a t"z-elem
Vagyok az íj s vagyok a vessz!
Vagyok a jel s az értelem
Vagyok az öl s vagyok az ágyék
Vagyok a hüvely és a kés
Vagyok a test s vagyok az árnyék
Vagyok az áldozat s döfés
Vagyok a látás és a látó
Vagyok a dús és semmiség
Vagyok az oltár és imádó
Vagyok a kezdet és a vég 

  (Áprily Lajos fordítása)

Stefan George (1868 – 1933) a 
múlt század elejének nagy hatású né-
met lírikusa. Szerb Antal „a kozmi-
kus rend költ!jé”-nek nevezi. „Nagy 
versei – írja ugyan! – azt az alapvet! 
élményt fejezik ki, hogy mindennek 
megvan az örökt!l fogva kiszabott 
helye a dolgok és értékek hierarchi-
ájában.” Költeményeiben „szemünk 
el!tt nem gyorsan váltakozó képek 
futnak el, hanem állóképek, plaszti-
kus látomások, amelyek nem egy pil-
lanatnyi élményt fejeznek ki, hanem 
az egész ember állandó tartalmát. Az 
egyéni mondanivaló egyénfölöttivé 
magasul, az élmény érvénnyé válik.” 
1892-ben folyóiratot alapít Blätter für 
die Kunst (Levelek a m"vészetért) né-
ven, mely a körülötte kialakult cso-
port tagjainak írásait hivatott kö-
zölni. Így jön létre az úgynevezett 
George-kör, mely nagy hatással volt 
számos gondolkodóra, köztük  Ham-
vas Bélára is, aki – Kerényi Károllyal 
közösen – 1935-ben megalapította 
a szintén a klasszikus görög hagyo-
mányból merítkez! Sziget-kört. E 
szellemi szövetséghez csatlakozott a 
fentebb idézett Szerb Antal is.

Az itt közölt versek a költ! A szö-
vetség csillaga cím" kötetében jelen-
tek meg.
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Mi történt: alig ismerek magamra,
az vagyok, s mégis több, mint ami voltam.
Tisztel és szeret mindaz, aki eddig,
társak keresnek szép tartózkodással.
Megmaradt mindenem: nyár öröme,
büszke álom, csókoló puha szájak…
Merészebb létezést lüktet a vérem – 
Szegény voltam magam !rizve-védve:
Odaadtam – s így kaptam meg magam.

  (Tandori Dezs! fordítása)

Kinek fényed adtad, föl magadig,
tudja, sosem mondhat Téged, s a szó, mely
ezt jelenti, széthordva a tömegbe
nem hat sokáig, megromlik, s megint új
ébreszt!t vár, új adományozót.
Hogy t!led minden részem meg szerezzem,
látnom kell, az Egyet mint ragadom meg,
t!led kapott térben hogy tapadok meg,
aznapok szabott m"vét mire végzem,
a holnap álmával hogy kelek egybe.

  (Tandori Dezs! fordítása)

Uton, forró nyüzsgésben céltalan,
uton viharban, szárazon s vízen,
uton emberek közt, nem fogva és 
vágyva, hogy fogjanak… be nem telítve
teltségre vágytok… S nem tudtok megállni,
pedig csak így lelnétek magatokra;
ádáz ellent!l: magatoktól féltek,
s más megváltásotok nincs, csak a halál.

  (Szabó Ede fordítása)



A KIS DONGÓ
                    

A tigris 
meg a béka

GYERMEKEKNEK

A magas, er!s feny! nagy segítség, 
támogatásával a gyenge sz!l!t! magasra kúszhat. 

– tibeti közmondás

Egyszer régen, a világ fiatal korában, amikor 
az állatok még ismerték egymás nyelvét, Cuden, a 
vén öreg tigris, elment vadászni. Ahogy csendben 
lopakodott a folyó partján, meglátta !t egy béka, 
aki nagyon megrettent. „Ez a tigris fel fog falni” – 
gondolta. Felmászott egy gyepkötegre, és amikor 
a tigris a közelébe ért, odakiáltott neki:

– Hé te, hová mész?
– Felmegyek az erd!be, hogy ennivalóra va-

dásszak – válaszolta a tigris. – Két vagy három 

napja nem ettem, legyengültem és rettenetesen 
éhes vagyok. Azt hiszem, téged is felfallak. Ne-
vetségesen pici vagy, de nem találok semmi mást. 
Tulajdonképpen ki vagy te?

– A békák királya vagyok – felelte a béka, és 
felfújta magát olyan nagyra, amennyire csak tud-
ta. – Bármekkora távolságra el tudok ugrani, és 
bármit meg tudok csinálni. Itt egy folyó, lássuk, 
melyikünk tudja átugrani!

– Rendben – válaszolta a tigris, – ám ahogy 
az ugráshoz készül!dött, a béka felugrott, a szájá-
val megkapaszkodott a tigris farka végében, így 
amikor az ugrott, magával rántotta !t is. Miután 
Cuden átjutott, megfordult, és a folyóban kereste 
a békát. De amint megfordult, a béka elengedte a 
tigris farkát, és megszólalt a háta mögött:

– Mit keresel ott lenn, öreg tigris?
A tigris sietve megpördült, s igen meglep!-

dött, hogy a békát messze maga el!tt látja a par-
ton.

– Nos, legy!ztelek ebben a feladatban – 
mondta a béka. – Tegyünk még egy próbát: 
mondjuk, hányjunk mindketten!
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a tigris –, de ha úgy gondolod, hogy meg tudod 
ölni, visszamegyek veled. Tartok t!le, hogy ijed-
tedben elfutsz, ezért kössük össze a farkunkat!

Gyorsan összecsomózták a farkukat, és le-
mentek, hogy megnézzék a békát, aki még min-
dig a gyepdarabon ült, és megpróbált fontosnak 
látszani. Ahogy közeledni látta !ket, odakiáltott 
a rókának:

– Remek róka vagy! Ma nem fizetted be a 
vámot a királynak, és húst sem hoztál, de látom, 
egy kutyát kötöztél a farkadhoz, vacsorára szán-
tad nekem, úgy-e?

A tigris megrémült, mert azt hitte, a róka 
élelem gyanánt viszi a király elé. Megfordult, és 
futott, ahogy a lába bírta, maga után húzva a sze-
gény rókát. Még ma is futnak, ha meg nem hal-
tak.

 

Forrás: Tibetan Folk Tales by A.L. Shelton 
(www.sacred-texts.com/asia/tft/index.
htm). Angolból fordította: Szakulá Fazakas 
Hajnalka.

A tigris, üres lévén a gyomra, csak egy kis 
vizet tudott okádni, a béka viszont egy csomó tig-
rissz!rt köpött ki.

– Hogyan voltál erre képes? – kérdezte döb-
benten a tigris.

– Ó, tegnap megöltem egy tigrist, megettem, 
és maradt még némi sz!r, amit nem tudtam meg-
emészteni – válaszolta a béka.

A tigris elgondolkodott: „Nagyon er!s lehet. 
Tegnap megölt és megevett egy tigrist, az imént 
pedig nálam is messzebbre ugrott át a folyón. 
Jobb, ha meglépek, miel!tt még engem is felfal.”

Odébbsompolygott egy kicsit, aztán hirtelen 
megfordult, és amilyen gyorsan csak tudott, elfu-
tott a hegy irányába.

Futtában szembetalálkozott egy rókával.
– Mi történt, mi el!l menekülsz oly sebesen? 

– kérdezte a róka.
– Találkoztam a minden békák királyával, 

aki rettent! er!s – szuszogta az öreg tigris. – Tig-
risekkel táplálkozik, és úgy ugorja át a folyót, 
hogy nálam is messzebb ér partra.

A róka kinevette, és így szólt:
– Ugyan miért futsz el egy csöpp béka el!l? 

Hiszen alig látszik ki a földb!l! Én csak egy kis 
róka vagyok, mégis megölném, ha csak rálépnék.

– Tudom, mire képes ez a béka – válaszolta 
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„Én-te, én-világ, én-isten. 
Ezeket a merev skatulyákat 

a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 

(Csögyam Trungpa)

HUMOR
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Történt egyszer, hogy egy magas rangú kor-
mányhivatalnok találkozott egy köztiszteletnek 
örvend! id!s mesterrel. Fels!bbrend"sége teljes 
tudatában beszélt vele, s végül megkérdezte:

– Tudod, mit gondolok rólad, vén szerzetes?
– Nem tör!döm vele, mit tartasz rólam. 

Mindenkinek joga van a saját véleményéhez – fe-
lelte a mester.

A hivatalnok felfortyant:
– Márpedig akkor is elmondom, minek tar-

talak! Olyan vagy számomra, mint egy trágya-
domb.

A mester egy szót sem szólt, csak mosoly-
gott.

Látván, hogy a sértés süket fülekre talált, a 
hivatalnok kíváncsian megkérdezte:

– És te mit gondolsz rólam?
–Az én szememben olyan vagy, mint a Budd-

ha – válaszolt a szerzetes.
Ezt hallván a hivatalnok elégedetten távo-

zott, és kérkedve mesélte a feleségének, hogy mi 
történt.

– Ó te felfuvalkodott hólyag! Ha valakinek 
olyan a szíve, mint egy trágyadomb, mindent 
ilyennek lát. Az id!s mester szíve olyan, mint a 
Magasztosé, ezért az ! szemében mindenki Budd-
ha, még te is.

Mula meglátott egyszer egy alamizsnáért 
könyörg! koldust. Szeretett volna segíteni neki, 
hogy a sorsa jobbra forduljon, elkísérte hát egy 

1. Forrás: www.sinc.sunysb.edu/Clubs/
buddhism/story

2. Forrás: www.spiritual-short-stories.com/
spiritual-short-story-596-A+Choice.html

ismer!s keresked!höz. Az adott is jó szívvel némi 
portékát a koldusnak, aki útra kelt, hogy szeren-
csét próbáljon a szomszéd városkában.

Néhány nap múlva, amikor újra találkoztak, 
a koldus épp olyan elesettnek t"nt, mint azel!tt. 
Mula igencsak elcsodálkozott, és arra kérte, me-
sélje el, mi történt vele.

– Amikor átkeltem a sivatagon – kezdte 
mondókáját a koldus –, egy vak sas fészke mellett 
vitt el az utam. Elfogott a kíváncsiság, és elhatá-
roztam, hogy meglesem, hogyan jut eleséghez. 
Kis id! múltán egy másik sas ereszkedett le a 
magasból, és megosztotta vele zsákmányát. Nem 
akartam hinni a szememnek, aztán arra gondol-
tam, hogy az, aki gondoskodik egy vak sasról a 
sivatagban, bizonyára rólam is gondoskodni fog. 
Visszatértem hát a városba, és hiánytalanul visz-
szaadtam a keresked!nek a portékáját.

Mula hosszasan elgondolkodott, és azt 
mondta:

– Csak azt áruld el, kérlek, miért választot-
tad a vak sas útját, miért nem a másikét, aki re-
pül, vadászik, és másoknak is gondját viseli?

Az úton egy ember ballagott a kutyájával. 
Amint az eléje táruló táj szépségében gyönyör-
ködött, hirtelen rádöbbent, hogy már nincs az 
él!k sorában. Eszébe jutott, hogyan haldoklott, és 
hogy a mellette baktató jószág is elpusztult már jó 
néhány esztendeje. Elkezdett t"n!dni, vajon mer-
re visz az útjuk.

Nem messze onnét magas, fehér k!fal hú-
zódott, mintha nemes márványból rakták volna.  

3. Forrás: www.spiritual-short-stories.com/
spiritual-short-story-300-A+Man+And+His+Dog.html
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Választás2

Trágyadomb1

Az ember és a kutyája3



A dombtet!n a fal vonalát megtörve, vörösen ra-
gyogó boltív emelkedett.

Közelebb érve egy gyöngyházfény", pompás 
kapu t"nt fel a boltív alatt. Az ember a kutyájá-
val arrafelé indult. A kapu!r bódéjához egy szín-
arany burkolattal borított ösvény vezetett.

Amikor odaértek, az ember megkérdezte:
– Megmondaná, kérem, hol vagyunk?
– Ez a mennyország, uram – felelte bentr!l 

az !r.
– Igazán? És kérhetnék egy kis vizet? – kér-

dezte az ember.
– Hogyne, uram, fáradjon beljebb! Máris ho-

zok önnek jeges vizet.
Az !r intett, és a kapu feltárult.
– A barátom is bejöhet? – mutatott a vándor 

a kutyájára.
– Sajnálom, uram, de háziállatokat tilos be-

hozni – válaszolta az !r.
Az ember nem sokat gondolkodott, sarkon 

fordult, és visszafelé indult a kutyájával.
Telt-múlt az id!, hegyen át, völgyön át men-

degéltek. Ahogy felkaptattak egy dombtet!re, egy 
elhagyott gyalogúthoz értek. 
Kicsit távolabb egy tárva-nyitva 
álló rozoga kapu jelezte, hol hú-
zódott annak idején a majorság 
kerítése. A kapun túl megpillan-
tottak egy embert, aki egy fának 
támaszkodva könyvet olvasott.

– Elnézést – szólította meg 
a vándor –, vizet szeretnék kér-
ni.

– Semmi akadálya, kerül-
jön csak beljebb. Amott van a 
kút – mondta az ember, és az 
ujjával a háta mögé bökött.

– És mi legyen a barátom-
mal? – kérdezte a vándor a ku-
tyára mutatva.

– Egy tálkát is talál a kút 
mellett – hangzott a felelet.

Bementek a kapun, 
és egykett!re megtalálták 
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a régimódi kerekes kutat, meg az ivótálkát.  
A vándor nagyot húzott a vízb!l, adott inni a ku-
tyának is, és visszament a fánál álldogáló ember-
hez.

– Hol vagyunk most? – kérdezte t!le.
– Ez a mennyország – felelte amaz.
– Nahát, ezt igazán nem értem –  mondta a 

vándor –, a túlsó dombon is ezt a választ kaptam.
– A gyöngyházkapura gondol, ahová az ara-

nyozott út vezet? Nem-nem, az bizony a pokol.
– Nem találja bosszantónak, hogy így vissza-

élnek a jó hírükkel?
– Megértem, hogy így gondolja, de épp el-

lenkez!leg. Nagyon is örülünk, hogy ott ragad-
nak azok, akik nem átallják cserben hagyni a 
barátaikat.

A történeteket találta és 
angolból fordította:

Nakulamátá Szabady Helga



A SZABADSÁG ÍZE
BEVEZETÉS 
A BUDDHISTA ÖSVÉNY ALAPJAIBA

Öt szombati szeminárium
Ven. Vadzsramálá vezetésével

Megvilágosodását követ!en a Buddha negyven éven keresztül – élete végéig – 
tanította fölismeréseit azoknak, akik nyitottak voltak erre. A jelenlétéb!l áradó felsza-
badult öröm mély benyomást tett mindenkire, aki találkozott vele. A tanítványainak, 
illetve gyakran spontán el!állt élethelyzetekben adott tanításait valamivel kés!bb 
leírták; az írások e gy"jteményét Szutta Pitakának nevezik. Tanításainak tanulmányo-
zásával célunk, hogy közelebb kerülhessünk bölcsességéhez, s ezen keresztül megta-
pasztalhassuk a szabadság ízét.

A szemináriumon szeretnénk felfedezni a Buddha ösvényét, mely elvezet a bol-
dogsághoz, megérteni életünk valóságát és a karma törvényét, s mindezek alapján 
kibontakoztatni az arra vonatkozó mély bizonyosságot, hogy képesek vagyunk meg-
szabadulni a szenvedést!l.

Délel!ttönként a fentieket tanulmányozzuk közösen, míg délutánonként lehet!-
séget kívánunk teremteni közvetlen meditációs megtapasztalásukra is.

Szeptember 8.  A valóság igazsága (A szenvedés és annak oka)
Október 6.   Hogyan lehetünk boldogok? (A szenvedés megsz"nése)
November 3.   A valóság három arca (a három laksana)
December 8.   A Buddha ösvénye a boldogsághoz (a Nemes Nyolcrét" Ösvény)
Január 5.   Tetteink örökösei vagyunk (karma és felel!sség)

Helyszín: Maitréja ház (Bp. XI. Susulyka u. 240.)
Id"pont: minden hónap els! szombatja 9:00–18:00
Részvételi díj: önköltség napi 5000,- Ft vagy 5 önkéntes jegy (szállás és étkezés nélkül) kedvezményes 
féléves bérlet: 20 000,- Ft (5 szemináriumra), 
Tanító tiszteletdíja: önkéntes felajánlás alapján.
Információ: 06 20 360 5361 További részleteket lásd külön szórólapon.
A részvétel feltétele: nem szükséges az el!zetes jelentkezés, de részt venni csak a teljes napon lehetséges. 
Féléves bérlet a KKK irodájában váltható Szubhá Horváth Diána programszervez!nél (06 20 360 5361).

Ajánlott irodalom: 
Láma Anagarika Govinda: A korai buddhista #lozó#a lélektani attit"dje


