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hétköznapokból túlzottan is elegünk van és valami szebb után vágyakozunk. Ez utóbbi persze 
szintén jelen van, a hétköznap azonban nagymértékben beárnyékolja saját szürkeségével. Így aztán 
mindaz, ami szép, a hétköznapival szembehelyezkedik, védekezik ellene és er!vel elkülönül t!le: így 
keletkeznek aztán az olyan átmenet nélküli ellentétek, mint a hétköznap és az ünnepnap, a kötelesség 
és a szórakozás, a munka és a szabadság, a robotolás és az élet. Mindez elkerülhetetlen. Így azonban 
nemcsak sorsunkkal vagyunk képtelenek megbírkózni, hanem önmagunkra is úgy tekintünk, mint 
a hétköznapok rabszolgáira, akik csupán rövid id!re szabadulhatnak terhükt!l. A felszabadulásnak 
és felfrissülésnek eme többé-kevésbé méltó formái mindenképpen szükségesek. Fontosabb azonban, 
hogy a hétköznapokkal is gyümölcsöz! viszonyba kerüljünk. Mert ezek szabják ki éveink, napjaink és 
óráink messze legnagyobb részének kereteit. S!t, a hétköznap az, amely – szakadatlanul követ k!re 
rakva – lakhelyeinket, városházainkat, dómjainkat és m"emlékeinket felépíti.

Nem mintha semmilyen h"séges és baráti kapocs nem f"zne bennünket a hétköznaphoz. 
Mégis, kényszerének súlya alatt létezésünket és önmagunkat is gyakran értéktelennek érezzük. 
Természetesen ezt az érzést nem a szolgálatába helyezett er!ink és véghezvitt teljesítményeink 
ébresztik, hanem hogy számunkra ez túl sokba kerül, hogy eközben rosszul érezzük magunkat és 
alig marad valami, amit önmagunkból meg!rizhetünk. Minden folyamatos jelleg" tevékenység 
olyan, mint egy pörgetty", melynek állandóan új lendületet kell adni, hogy meg ne inogjon és fel 
ne boruljon. Másként sem egészében vett önmagunkat, de még kultúránk legkezdetlegesebb fokát 
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sem tudjuk ápolni és fenntartani. Ezeket a fullasztó és halálos ismétl!déseket gyakran különféle 
pokolbüntetésekhez hasonlították: f!ként a rostával való vízmerítéshez. Az embert azért fogja el itt 
oly er!sen a hiábavalóság érzése, mert tevékenységét sohasem tudhatja le valamikor, a végén rögtön 
kezd!dik minden el!lr!l. Ilyen minden házimunka, minden foglalkozás, ilyen az a mechanikus jelleg 
is, amely feloldhatatlanul összekapcsolódik minden produktív tevékenységgel.

Most pedig tegyünk egy ugrást visszafelé a korábbi és legkorábbi id!kbe. Nem fogjuk !ket 
dics!ségesnek, sajátunkat pedig siralmasnak vagy alávalónak találni. Azokban is úgyanúgy megtaláljuk 
majd a szürke hétköznapokat. E korokat azonban mégis egy alapvet! különbség jellemzi. Mindennek 
– bármi legyen is az – megvolt a maga megszenteltsége. A legkisebb és a legnagyobb id!szakok is az 
égbolthoz és az égitestek körforgásához kapcsolódtak. Egybeszöv!dtek e mozgások harmóniájával, 
amely a földi világban is megvalósulásra várt. Ily módon a munka is szakrális jelleget öltött és olyan 
volt, akár egy rítus. Minden tevékenység a maga ritmusa szerint zajlott, s eme ritmusok mindegyikének 
megvolt a maga mélységes jelentése – az egészet egyfajta szimbolikává avatva. A megfelel! dalok 
adták meg a munka ütemét és tartották mozgásban mind a tevékenységet, mind a hozzá kapcsolódó 
érzületet. Jóllehet ezzel még nem haladták meg a hétköznapot, de közelebb hozták az ünnepnaphoz 
és annak kultuszához, amit pedig megkövetelt, az nem merült ki egyszer"en saját céljában, hanem 
valami magasabbat jelenített meg.

Ezzel szemben jelen helyzetünk olyan, hogy egy hideg és leveg!tlen térben mer! részletekkel 
van dogunk, melyekkel alkalmasint még meg is birkózunk, de sohasem lesz bel!lük Egész. Ráadásul 
a társadalmi rendek csaknem teljes nivellálódása óta és amióta elt"ntek azok, akik igen kevésért vagy 
minden ellenszolgáltatás nélkül végezték szolgálataikat, egy olyan átmeneti id!szakot élünk, amely 
egy új, el!re még aligha látható társadalmi elrendez!dés felé tart. Mindenekel!tt hétköznapjaink azok, 
melyek részben nehezebbek, részben könnyebbek lettek. Egyre kevesebb áll rendelkezésünkre abból, 
ami megszabadíthatna bennünket a munka durvaságától és viselhetné legnehezebb terheit. Viszont 
a technika és a szervezés körébe vonva rendkívül sok mindent meg tudtunk oldani. Csak épp nem 

“... mintha csak a fazekas korongján forognánk ...” 



szabad elfelejteni, hogy a munka összességében véve egyre több lett, csupán másként oszlik meg. Ezért 
a hétköznap is, mégpedig jobban mint valaha, egyfajta szükséggé vált. S!t, szinte krízissé lett, mivel 
az ember többé nem kívánja alávetni magát neki, hanem szemben állva vele máris saját jogait követeli.

Nem fogjuk tehát a dolgok jöv!beni alakulására hagyatkozva bizakodva fürkészni a lehetetlent, 
hanem saját részünkr!l megtesszük azt, ami rajtunk áll. Meg kell kísérelnünk leküzdeni az élet és 
az ember elértéktelenedésének folyamatát, mégpedig azzal, hogy a hétköznapnak, el!ször saját 
tudatunkban, majd a valóságban is, egy magasabb értéket adunk. Hiszen mégiscsak a hétköznap 
az, amely az évet, s valamennyi évünket kiteszi – mármint ha az ember az ünnepeket és az egyéb 
kiemelked! id!szakokat leszámítja. Ily módon nem csupán életünk átlagos min!ségének ad mértéket, 
hanem egyszerre az a talaj is, amelyb!l életünk táplálkozik, az a gyökér, melyb!l ez az élet levelet 
hajt, virágot bont és gyümölcsöt hoz, s!t maga a gyümölcsöt term! fa, amelyet ápolnunk kell, hogy 
gyarapítson és megajándékozzon bennünket.

Most pedig világossá szeretnénk tenni, hogy életünket, részesülésünket az élet egészéb!l, 
semmiképp sem feltétel nélkül kaptuk. Ellenkez!leg, azokat a feltételeket, melyek között az élet 
általában és saját egyedi életünk is áll,  magunktól is el kellene fogadnunk. Mert az életet csak egy 
megfelel!, soha meg nem szakadó ellenszolgáltatás révén tudhatjuk magunkénak. És éppen ez az, 
amely hétköznapjainkat betölti, amellyel mi magunk betöltjük azokat. Ezért nem szabad lázadnunk 
a hétköznapok ellen. Innen azonban már csak egyetlen lépést kell tennünk, hogy sajátlagos értéket 
adjunk nekik, jobban mondva, hogy ezt a sajátos értéket meger!sítsük számukra: a kimeríthetetlen 
produktivitás értékét. Mi vagyunk azok, akik 
a hétköznapokat produktívnak látjuk 
és mi tesszük !ket azzá. Ehhez minden 
olyasmit ki kell kapcsolnunk, ami saját 
produktivitásunkat bénítja. Ennek egyik 
módja az, ha megfékezzük, hogy folyton 
azon járjon a fejünk, ami el!ttünk tornyosul 
vagy már mögöttünk áll, vagy ami még 
rosszabb, hogy fantáziánkban valamennyi 
kötelességünk és terhünk egyszerre, mint 
valami rettenetes súlyú hatalmas tömeg ide-
oda hánykolódjék. A másik módja, hogy nem 
kezeljük banalitásnak tartva megvetéssel 
a hétköznapit, hogy nem irtózunk t!le és 
nem helyezkedünk cinikusan szembe vele. 
Ezzel ugyanis kioltanánk az utolsó szikrát is, 
amely bel!le kipattanva eljuthatna hozzánk 
vagy t!lünk kiindulva elérhetné azt. Mert 
ahonnan a tisztelet és szeretet kivész, ott a 
lélek halott.

Produktívvá tehetjük a hétköznapot, 
ha átlelkesítjük, ha tisztelettel és szeretettel 
fordulunk felé, ha komolyan vesszük 
mindabban, amit hoz, és abban is, amit 
megkövetel. Minden, még a legcsekélyebb 
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dolog is, azt a lehet!séget kínálja, hogy így vagy úgy találkozzunk vele, hogy jobbá vagy rosszabbá 
tegyük. Ha nem is számbeli sokasága szerint, de lényege szerint az ember mindenütt latba vetheti 
és latba is kellene vetnie önmaga teljességét. Ekkor minden mozdulatával, minden szavával, minden 
gesztusával azt teszi és fejezi ki, ami ezek határait messze meghaladja. Itt nem valamiféle személyesre 
kell gondolni, hanem olyan valamire, ami az élet átfogó és hatalmas folyamával kering együtt. Ez 
valamennyi emberi tevékenységben benne rejl! lehet!ség, mert mindegyikben e csodálatos él!lény, 
maga az ember munkálkodik. Az id!s Goethe mondta egyszer, hogy számára minden tett azonos 
érték", mert valamennyit szimbolikusnak tekinti.

Van azonban a hétköznapnak még egyéb tartalma és más kimeríthetetlen értéke is: maguknak a 
dolgoknak a titokzatos élete és szövedéke, a dolgoké, amelyek körülvesznek bennünket, s amelyekkel 
dolgunk van. Mindazé tehát, ami rajtunk kívül van, amit túlságosan is megszoktunk és mégis oly 
kevéssé ismerünk, amit mindig csupán töredékesen érthetünk. E titok érzékelésére csak ritkán 
kerítünk er!t és ritkán találunk hozzá eleven utat, pedig az egyszer" hétköznapok során közvetlenül 
részesedünk ebben, úgy ágyazódunk belé és úgy takar be minket, akár az élet egészének anyagi 
szövete. Ez nem mindig meghitt és áttetsz!, s!t, gyakran még csak nem is meleg. Inkább h"vös és 
egyhangú, nehéz és szigorú. De ha bizalmunkba fogadjuk, akkor úgy hordoz és táplál minket, akár 
az elemek: a leveg!, a víz és a föld. Ebben a mélységesen benns!séges és valóságos összefüggésben 
minden mozzanat, bámily csekély legyen is az, a legelevenebb életként tud hatni ránk és tovább hatni 
bennünk.

Egyfajta csodálatos m"vészet, voltaképp az élet legeredend!bb m"vészete az, mely képes arra, 
hogy a hétköznapok erejét felszabadítsa és hozzánk vezesse. Ez kutatja fel és találja meg mindenütt a 
nagy életritmusokat és alakítja át azokat életérzéssé. E m"vészet teljességgel átjár bennünket, mi pedig 
minden pillanatban élünk is vele, azonban már nem vesszük észre, s így hasznunk sem származhat 
bel!le. Hagytuk, hogy fal emelkedjen körénk, mely bezár és elkülönít. De ez csak egy fal, nem pedig egy 
helyrehozhatatlan veszteség, s így áttörésére is képesek vagyunk. Bizonyos, hogy van tapasztalatunk 
arról, miként volt lehetséges, hogy a kezdetleges állapotokban – hiszen Európában is létezik még ilyen 
– fel sem merült a hétköznap abban az értelemben, ahogyan mi ismerjük. Ezekben az egyes ember 
életét azoknak a régóta gyakorolt szokásoknak a folytonos végrehajtása töltötte be, melyek a természet 

megbonthatatlan körforgásait 
követik: az évszakokat, 
napszakokat, a növekedés 
fázisait, az id!járás helyzetét, 
az égitestek felkelésének és 
lenyugvásának id!szakait. E 
szokások tették lehet!vé, hogy 
az emberi élet – mégpedig az 
individuális éppúgy, mint a 
szociális – e kikezdhetetlen 
rendbe tagozódjék, s általa 
szilárd alapokat és megnyugvást 
nyerjen. Születés, házasság, 
halál, dolgos tevékenység és 
ünneplés – valamennyinek 
megvolt az alapja és szentsége. 
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Azonban minden – szinte 
minden – munka volt, 
nehéz munka, többnyire 
egészen apró munka, s mégis 
minden – mégpedig teljesen 
tudatosan – egy magasabb 
értelemnek felelt meg. Nem 
robot volt, hanem az Egésszel 
és Jóval szembeni kötelesség. 
Ahogyan az id! múltával 
mostanra kiemelkedtünk az 
ilyen állapotokból és mégis a 
vérünkben hordjuk azokat, s 
ahogyan az ég a nappal és a 
holddal, a föld az elemeivel, 
növényeivel, állataival és a 
természet törvényei mindig ott 

vannak körülöttünk és egyszerre bennünk is: úgy többé-kevésbé képesek vagyunk önmagunkban 
ama nagy életritmust is újból felébreszteni, kihangsúlyozni, s azután lassanként, óvatosan a mi új és 
egészen más hétköznapjainkat hozzáigazítani, hogy a mindennapokból minden nap legyen.

Itt azonban gyakorlati és pszichológiai megszorításokat kell tennünk. Forduljunk tehát még 
egyszer a számunkra oly ismer!s szürke hétköznap felé és valljuk meg: nem lehet egyszer"en sarkaiból 
kifordítani. Csupán arra vagyunk képesek, hogy saját területén belül bizonyos ellensúlyt adjunk 
neki, amely minket is egyensúlyba hoz vele. #rizkednünk kell továbbá attól is, hogy a hétköznap 
felemelésére és elmélyítésére irányuló buzgalom ne fossza meg !t tárgyilagosságától és ne váljon a 
lelki nyüzsgés terepévé. Inkább arra van szükségünk, hogy az érdemi teljesítményeket gondoskodva 
szeret! és élettelteli lényünk bevetésével folyamatosan korrigáljuk és megnemesítsük. Éppígy az 
elkerülhetetlen munkák során sem kell a visszatér! mozzanatok kimeríthetetlen ismétl!dését csak 
azért elutasítanunk magunktól, hogy egyszer a végükre érjünk, hanem akár a körforgás folytonosan 
váltakozó stációit, ezeket is önmagunkba kell emelnünk és el kell mélyülnünk bennük. Mindazonáltal 
ez csak részben fog sikerülni, lassanként talán egyre inkább. Semmit sem szabad er!szakosan akarni és 
ezzel követeléseinket magunk felé még meg is duplázni. A dolgok  titokzatos életének és szövetének e 
hatalamas és szépséges misztériumára úgy kellene csupán tekintenünk, mint egyfajta segítségre, mint 
amire visszanyúlhatunk – ilyenként kellene kéznél, avagy jobban mondva, szívünkben lennie. Ekkor 
majd, az elnyugvás pillanataiban, s mikor er!ink megpihennek, egészen váratlanul valami olyan jelenik 
meg bennünk, amely mindeközben csendben és titkon növekedett, s most úgy áll szolgálatunkra, 
mint sajátunk mellett két másik, láthatatlan és mégis er!teljes kéz. Ha feladattal látnánk el, azon 
nyomban elt"nne. Mégis segíteni fog nekünk, hogy képesek legyünk mindent tökéletesebb módon, 
s még inkább, teljes emberként tenni, s ennélfogva érdemileg is jobban cselekedni, a hétköznap 
vonatkozásában pedig lassan és fokozatosan egy új és produktív kezdetet teremteni. Nem többet és 
nem mindent, ennyit azonban biztosan megtehet az alázatos, szeretetteljes és tevékeny lélek.

 ᄓ� ᄓ� ᄓ
(fordította: Palkovics Tibor)
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„A felszabaduláshoz vezet! úton  a 
kegyelem eszköze lehet bármi, ami 

a megvilágosodás emlékeztet!je-
ként szolgál.”

VAN!E SZEREPE A
                    

Marco Pallis1

“kegyelemnek”
A BUDDHIZMUSBAN?

ösvény

 ELVONULÁSOK
de pár nappal az indulás el!tt felhívott és megkér-
dezte ülök-e. Ültem, szóval közölte, hogy egye-
dül megyek, mert ! nem tud jönni. Egóm ismét 
el kezdte fújni a nótáját, de már nincs vissza út, 
egyedül megyek.

Augusztus 5-én vasárnap délben beültem a 
kocsimba és elindultam. Az járt a fejemben, hogy 
nagy lehet!ség ez az életemben és hálát, örömet, 
boldogságot éreztem egész úton Kerecsend felé. 
Láttam egy nagy bárányfelh!t, ami el!ször egy 
nagy szájnak t"nt, de rájöttem, hogy az valójá-
ban egy lótuszvirág formája, amely tükröz!dik 
a vízen és felette tornyosuló forma egy Buddha 
formára emlékeztetett.

Nehéz elmondani, hogy az els! két napban 
mi történt, aminek a vége az lett, hogy majdnem 
otthagytam az elvonulást. Szerencsére átbillen-
tem a holtponton, Vadzsramálá és Pindola segít-
ségével sikerült felismernünk mi okozza a nehéz-
séget. És jól döntöttem, hogy maradtam. A prob-
léma az volt, hogy volt egy elképzelésem err!l az 

Az elvonulásról korábban egy barátomtól 
hallottam, és annyira lelkes lettem, hogy amint 
lehetett, jelentkeztem az idei elvonulásra. Ahogy 
közeledett az id!, folyamatos vívódásban voltam 
magammal. Egóm folyamatosan gy!zködött, 
hogy ne menjek. Néha, mint egy hisztis gyerek 
csapkodott, máskor meg a nagyon komolyan, na-
gyon feln!tten megmagyarázta, hogy miért nem 
kell nekem menni. De nem hallgattam rá. Ez id! 
alatt eljött az a helyzet is, mikor a környezetem-
mel is közölnöm kellett, hogy hamarosan nem le-
szek elérhet! egy hétig. Érdekes volt, kit, hogyan 
érintett ez, de alapvet!en elfogadással reagáltak, 
illetve aki nem értette, hogy mi ez és miért me-
gyek, annak szeretettel és türelemmel elmagya-
ráztam. A legnehezebbnek, ebb!l azt éreztem, 
mikor apámnak jelentettem be, és meglepeté-
semre, megörült és azt mondta, hogy mindig is 
el szeretett volna menni egy ilyen elvonulásra.

A tervben az állt, hogy a barátommal – aki 
említette nekem az elvonulást – együtt megyünk, 

Másodszor rendezett Mahámudrá elvonulást a Buddhista Misszió a Kerecsen-
di Malomparkban. Kovács András beszámolója az els!, tavalyi meditációs hét él-
ményeit idézik fel, míg Gíta Martos Virág az idei elvonulás emlékeit idézte fel.

MAHÁMUDRÁ
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 ELVONULÁSOK

elvonulásról és túl szigorú elvárásokat támasztot-
tam magamnak. Ezt végül sikerült elengednem. 
Onnantól kezdve mintha haza értem volna, úgy 
éreztem magam. Még sose éreztem ilyen nagy 
megkönnyebbülést.

Az egész hét egy folyamatos átalakulást ho-
zott bennem, amely tapintható volt, napról-nap-
ra változtam meg. Nem is tudom ezt semmihez 
hasonlítani. Mióta hazajöttem, érzem a változást, 
körülöttem minden simább és egyszer"bb lett. 
Mások is megjegyezték, hogy sokat változott a 
személyiségem. Jobb ember lettem. 

A hét végén még maradtam volna, de el kel-
lett indulni haza. Furcsa volt vezetni, furcsa volt 
beszélni. Utoljára kezd! sof!rként mentem ilyen 
lassan az autópályán tíz éve.

A mantrákat – amiket tanultam, a Pujá-n, 
vagy az étkezések el!tt – most is éneklem, reci-
tálom, és eközben egy meghitt, békés hangulat 
támad bennem, mintha megint ott lennék a kö-
zösségben.

Köszönöm a lehet!séget, hogy ott lehettem 
és tanulhattam, Vadzsramálától, a közösségt!l és 
magamtól!

Kovács András

Meg kell mondjam, nem nagy kedvvel érkez-
tem az elvonulásra. Az a tapasztalatom ugyanis, 
hogy általában az els! pár napban, – vagy akár 
egész héten – az ember mindig szenved . Most vi-
szont, a harmadik napon kicsit leestem a lépcs!n 
és ez tényleg átbillentett… Aztán viszont teljesen 
a gyakorlatokra tudtam figyelni és élni azt, hogy 
nem kavarognak bennem a hozott dolgaim, azok, 
amikkel a hétköznapi életemet töltöm. Le tudtam 
ezeket tenni. 

Kezdetben a gondolatok, érzelmek jövés-
menése, feler!södése gondot okozott. Nehezen 
viseltem a monotóniát is, de a mozgásban meg-
találtam a megoldást. Úgy is mondhatnám, hogy 
rátaláltam a mozgásra, az abban való örömre, 

flow élményre, ami a tai-chi-ban, a Do-In jógában 
nyilvánult meg. Újra kedvet kaptam ezeknek a 
gyakorlásához, ha ért! vezetéssel végezhetném 
otthon, biztos folytatnám. A sétáló meditációk is 
nagyon jól estek. Nagyszer" volt ezen keresztül 
átélni az “áramlást”. Amikor a hétköznapi életem-
ben sétálgatok valahol, nehéz ugyanezt megélni, 
mert túl sok elterel! impulzus ér. Például arra 
gondolok, hogy miket fogok tenni kés!bb. Nem 
tudok annyira a jelenben lenni, mint ott, könnyí-
tett körülmények között, ahol le tudtuk tenni a 
terheket néhány nap alatt, aztán még mindig ma-
radt pár nap arra, hogy begyakoroljuk ezt a jelen-
létet. Vajramala finom irányítása sokat segített.

Tavaly, amikor szintén részt vettem a 
Mahámudrá elvonuláson, azt tapasztaltam, hogy 
sokkal könnyebb, inspirálóbb közösségben gya-
korolni, mint egyedül. Ha volna lehet!ség, szí-
vesen vennék részt akár hétvégi Mahámudrá el-
vonuláson is. F!leg, ha a napirendje olyan lenne, 
mint a nyári lelkigyakorlaté. Nagyon tetszett, egy-
egy nap felépítése. Jó volt benne élni a természet-
ben, hogy hajnalban a szabadban gyakoroltunk. 
Szerettem a napfelkeltéket és napnyugtákat. Úgy 
éreztem, hogy együtt hömpölygünk a világgal.

Gíta Martos Virág



A fenti idézet remekül jellemzi Ron Frickle és 
Mark Magidson legújabb filmjét. A nagyszabású 
dokumentumfilmet 5 éven keresztül forgatták, 5 
kontinens 25 országában. Olyan varázslatos vagy 
éppen borzalmas helyekre repíti el a néz!t, ahová 
máskülönben sosem nyerhetnénk bepillantást. A 
film képi világában szent földek,  katasztrófa súj-
totta övezetek, ipari komplexumok és természeti 

csodák jelennek meg, vagyis minden, ami a Föld 
bolygón megtalálható, legyen az jó vagy rossz, 
szép vagy csúnya. 

A készít!k egyedülálló módon mindvégig 
elfogulatlan, tényszer" ábrázolásmódra töreked-
tek, úgy mutatják be a dolgokat „ahogy vannak“, 
ítélkezés és manipuláció nélkül, a film címéhez 
h"en: buddhista néz!pontból. A látványt kiváló-

a létforgatagban
„Káprázatos, leny"göz#, kommentár nélküli világutazás. 

A Samsara az elmúlt id#k egyik leginkább magával ragadó $lmszínházi 
élménye. Megérint, meghökkent, ámulatba ejt.”

(Andrew O’Hehir, www.salon.com)

Lélegzetelállító utazás 
Szubhá Horváth Diána:
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an kiegészíti a zene, amely így meditatív élmény-
ként hat érzékszerveinkre, különösen a legfonto-
sabbra: a tudatra. 

A portréábrázolások megdöbbent! er!vel 
mutatnak rá, milyen lehet a samsárában folyton 
újraszület!, rohanó, szokásaihoz láncolt ember 
tudata. Embereket látunk a világ különböz! ré-
szeir!l, akik kifejezéstelen arccal, üres tekintettel 
néznek, már-már „robot üzemmódban“ m"köd-
nek. Ugyanez az elgépiesedés és kiüresedés jel-
lemz! a a tömegtermelés hajt fogyasztói társa-
dalomra. Gyárakban szenved! állatok jelennek 
meg és t"nnek el a futószalagokon, hogy aztán 
mi, emberek belapátolhassuk a húst a szánkba, 
anélkül, hogy akár egy percre is eszünkbe jutna 
a szenvedésük. 

A sorozatgyártás világában, a tömegben az 
ember mégis magára marad. Egyedül van, s úgy 
t"nik, mintha elszigetelt, egyéni létez! volna. 
Egyéniségeknek hisszük magunkat és önmegva-
lósításra törekszünk, de melyik énünket is akar-
juk megvalósítani? 

Az egyik leger!teljesebb jelenetben egy üz-
letembert látunk, aki maszkot épít magának, 
néha lefejti, majd újraépíti, és lassan bele!rül az 
állandó ismétlésbe. Könnyen el!fordulhat, hogy 
arculcsapásként ér minket a felismerés: „ez akár 
én is lehetnék“. Hiszen munkába menet, nap 
mint nap maszkot öltünk magunkra, de hazaér-

ve sokszor elfelejtük levenni. A szépség, a 
tökéletesség, az örök fiatalság illúzióit haj-
szoljuk, és azt hisszük, hogy a vágyott cél elérésé-
hez elég befeküdni egy plasztikai sebész kése alá. 
Az eredmény m"vi és nem más, mint a valóság 
elkend!zése. Amikor pedig rájövünk, hogy leg-
inkább a sorozatgyártásban el!állított babákhoz 
hasonlítunk, s elveszítettük a féltett egyéniségün-
ket, a pillanatnyi örömet felváltja a borzalom ér-
zése.  

A film vázát látványos buddhista motívu-
mok alkotják. A legels! képkockákban buddhista 
szerzeteseket látunk, akik homokmandalát ké-
szítenek, amit a film végén lerombolnak. Kevés 
olyan dolog van, ami ennél er!teljesebben érzé-
keltethetné az születés és elmúlás állandó lánco-
latát. 

Avalokitésvara, a szeretet és az együttérzés 
bódhiszattvája és Maitréja, az eljövend! Buddha 
szintén megjelenik a film elején és a végén, azt 
sugallva, hogy a buddhista úton kikerülhetünk 
a robotszer", értéktelen létezés körforgásáól, a 
szenvedés köréb!l, s elérhetjük a legf!bb boldog-
ságot, a nirvánát: lemondunk a rögeszméinkr!l, 
megbékülünk az egész világgal, s együtt érzünk 
minden lénnyel. 

Bárcsak mindannyian megtapasztalnánk!

* * *



Írás egy kardon                

LÍRA

Nguyen Trai:

„Válts át, élj át mást, éld 
át ugyanazt, épp csak másként, 
zökkenj ki a megszokott kerék-
vágásból, fordíts az eszeden, 
nézz másképp egész valód-
dal...”

„A költészet bizonyos 
ablaka ezekre az íznyi csekély, 
ezekre a mindent meghatározó 
változásokra nyílik. Itt hoz létre 
a költ!i akarat a látványok és 
„valók” szüntelen változó folya-
matából valami kiragadottat.”

   
   
 (Tandori Dezs!)

Hitvallás

X.

Szentély-csend táj rejt, lélek.
Kincsért, hírért mért élned?
Fény-éjen szesz s hold kortya;
Halk nap, ág-szirmot nézek.
Dús fa madárfészket vár,
Halraj jár szín vízmélyet.
Szívem tisztull, földjén túl -
Tükre egy Úr kedvének.

XII.

Szabadon lépek el!re, hátra.
Nyerek vagy vesztek: mint egy sakkjátszma.
Lámpásom, könyvem: öreg barátok.
Jellemem bambusz, madár h" társa.
Hagyom a szántást; tájakat írva,
Sarabolóval, dombokat járok.
Utód ne szidjon, hogy nincs cselédem;
Narancsfa szolgál és mandarinfa.

  Tandori Dezs! fordítása



Írás egy kardon                

Elengedetten

I.

Köles, batáta, krumpli az étkem.
Nem páváskodom nagyok kertjében.
Szilárd az !s Tan, akár a k!hegy.
Víz színe a szív, ne higgy a mélyben.
Tó füves partján szép vers nem termett.
Virágtornácról a holdat kérdem.
Majom és daru: magány barátja.

Világi hívság, mért állsz elébem?

VI.

Feny!fás úton d!lök ekémre:
Ezt a világot feledni végre.
Bambuszdarabból hidat faragnék.
Kunyhóm tiszta, felh!s völgy éke.
Tócsában holdat nem zavar hálóm.
Nem török ágat – madarak fészke.
Bármir!l kérdjék: Buddha ez? Isten?
Egy Úr tesz mindent, maga kedvére.

 Tandori Dezs! fordítása

Kötetlenül, 

Riadok éjjel, magányos csendben.
Füvem se füstöl – tiszta a lelkem.
Változatokkal ijeszt az ég s föld.
Id!d arany kincs, mihelyt kötetlen.
Szent tan üdíti jóság vidékét.
M"velt szegénynek más lét ízetlen.
Lelkedet lakni könyv egy se méltó.
Lantomon játszom, baracklomb lebben.

 Tandori Dezs! fordítása

Köd szállong, permet hull a remeg! alkonyatban,
a vízen égi visszfény: valóság, s mégis álom.
A szépség nem múlandó, a mindenség megújul,
és feldereng el!ttem e tengerparti tájon.

          Barna Imre fordítása  



A KIS DONGÓ
                    

 

GYERMEKEKNEK

Világító vizek felett repült. Érezte és hall-
gatta a szárnyai közt susogó szél dallamát. 

Jó így megnyugodni, egyedül – gondolta. 
Nagyon fáradt volt. #, az egyik #rz!, aki 

oly hévvel és lelkesedéssel vállalta ezt a feladatot 
sok-sok évvel ezel!tt.

A Mestere akkor óva intette. 
– Valójában már felkészültél – mondta neki. 

Ám még várnod kellene egy keveset. 
– Várni? Mire? – kérdezte akkor #. Hiszen, 

te mondtad, készen állok, és nagyon vágyom 
már teljesíteni a feladatomat.

– Éppen ez az – nevetett a Mester. Nincs is 
feladatod, és nincs mit teljesíteni. Ez az, amire 
várnod kellene, hogy ezt igazán átérezhesd. Kü-
lönben csak kimerülsz, mérhetetlenül. 

Akkor # ezt nem értette, és ragaszkodott 
hozzá, hogy amint lehet, elfoglalhassa a helyét. 

A Mesterek Tanácsa pedig nem ellenkezett. 
Így hát #, az Aranysárkányok Rendjének leszár-
mazottja lett az Álmok Kapujának egyik #rz!je. 

Méghozzá az emberek álmaié. Mindig is na-
gyon kedvelte az embereket. Amíg tanult, titkon 
remélte, hogy majd a segítségükre lehet. Látta az 
életüket, és látta az álmaikat is. Leny"gözte az a 

sok szín, érzés, gondolat, ábránd, ami bel!lük és 
általuk áradt a Mindenségbe. 

Szerette és egyben sajnálta is !ket. Azért, 
amiért nem vesznek részt a teremtéseikben, csu-
pán csak elszenvedik azokat. 

Ezért is !rizte szívesen az álmaik kapuját, 
hogy azon belépve kitárulhassanak parányinak 
hitt világuk óriási mélységei, magasságai és le-
het!ségei. 

A feladata az volt pontosan, hogy a hozzá 
irányított emberek el!tt ajtókat nyisson álmaik-
ban. Ezek olyan világra vagy világokra tárulnak, 
amelyek szükségesek az adott életszakaszban 
vagy helyzetben a megértéshez, továbblépéshez, 
megbocsátáshoz, vagy épp az elengedéshez.

Ahány ember, annyi féle világ.
Neki, a Kapu!rz! Sárkánynak pontosan fel 

kellett tudni mérnie az érkez!k lehet!ségeit, és 
azt, hogy melyek azok a dolgok, melyekkel már 
készen állnak szembesülni. Ezek szerint nyitott 
ugyanis kaput, amelyen át az ember beléphetett 
saját, teremtett világába.

Így teltek hát az #rz!k egyikének évszáza-
dai, majd évezredei.

Volt azonban valami, ami nem hagyta nyu-
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– Már vártalak, kedves #rz!- mondta öröm-
mel a Mester. Pihenj meg itt nálam és maradj, 
ameddig jól esik!

– Köszönöm- válaszolta a Sárkány. Jó újra 
itt lenni!

– Látom, valami nagyon nyomja a szíved- 
mondta a Mester. Beszélj hát!

– Tudod, – felelte a Sárkány – csalódott va-
gyok. Önmagam, és az emberek miatt is. Felada-
tomnak éreztem, hogy felnyissam a szemüket az 
életükben is, ne csak az álmaikban. Végre lássák 
meg, hogy van választásuk, hiszen nagyon is, ó 
nagyon is szabadok. S mivel ez nem sikerült, úgy 
érzem, nem teljesítettem a feladatomat.

– Nos, hát – nevetett a Mester- emlékezz, 
már az elején óva intettelek attól, hogy a tanulá-
sod befejeztével rögtön átvedd a helyed. Kértem, 
hogy várj még. Emlékszel?

– Igen, Mester – válaszolta a Sárkány – de 
most sem értem pontosan, hogy ez mit jelent.

– Akkor elmondom még egyszer, amit ak-
kor is elmondtam – felelt a Mester. Nincs fel-
adat. Nem is volt, ezért nincs is mit teljesíteni. 
Tudtam, hogy mi a dédelgetett vágyad, ezért kér-
tem, hogy várj még. Hogy magadtól is rájöjj ar-
ra, amir!l most fogok beszélni Neked. 

Az #rz!k feladata nem az elfeledett vagy 
titkos tudás #rzése és felfedése az arra érdeme-

godni. Amiért talán a felkészülése alatt is olyan 
nagyon az emberek világát akarta választani. 

Titkon, ugyanis azt remélte, hogy fel tudja 
nyitni néhány ember szemét önmagára. Azért, 
hogy ne szenvedjenek annyira önnön b"vkö-
rükt!l. Ne csak az anyag illúzióvilágát higgyék 
annyira valóságosnak, hanem a létezésük több 
árnyalatára is legyen „szemük.” Hogy az ajtók, 
amiket megnyit éjszakánként, néha nyitva is 
maradhassanak. 

Ez viszont csak hiú ábrándnak bizonyult. 
Egyre szomorúbban vette tudomásul, hogy hoz-
zá nem kerül ilyen ember. 

Mert a csillogó szem" kisgyerekeket ugyan-
úgy leintették a szüleik, ha meséltek éjszakai ka-
landozásukról, mint ahogy a feln!ttek egymást, 
és önmagukat: „Ez csak álom.”– mondogatták.

Részükr!l ennyivel el is volt intézve a kér-
dés. A Sárkány pedig csak reménykedett, hogy 
akad legalább egy valaki, aki az álmában megfo-
galmazott gondolataival és a világgal, amit meg-
tapasztalt, komolyan elkezd foglalkozni, és álta-
la felismeri életének végtelen lehet!ségeit.

Ez, az #rz! legnagyobb bánatára és er!fe-
szítései ellenére egyszer sem történt meg. 

Ezért volt hát olyan kimerült. Mert csaló-
dott. Önmagában, az emberekben, a választott 
feladatában.

Most, miután befejezte a Kapu!rzést, és át-
adta helyét a Rend következ! tagjának, a Meste-
réhez tartott. A világító vizek felett. 

Mikor megérkezett, a Mestere nagy öröm-
mel és szeretettel fogadta. 
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seknek. Az #rz!k lehet!ségeket adnak, lehet-
séges válaszokat, vagy utakat. Semmi egyebet. 
Elvárások, célok, fokozatok, vagy teljesítend! 
feladatok és lépcs!fokok nélkül. Még önma-
gunknak sem állítunk fel ilyeneket. 

Tanulunk egymástól, ahogy minden lény 
teszi az Univerzumban, és még azon is túl.

Mivel sokat tör!dtél az emberekkel,- foly-
tatta a Mester- felébredt benned a vágy, hogy 
megláttasd velük, amit most elrejtenek önma-
guk el!l. Arról azonban elfeledkeztél, hogy ezt 
!k maguk választották, mert így akarják meg-
valósítani önmagukat. S hogy ebbe a játékba 
túlságosan belefeledkeztek? Nos, - nevetett új-
ra a Mester- az ! fogalmaikkal élve „ez sem tart 
örökké.” És miel!tt belevágtak volna ebbe a já-
tékba, gondoskodtak !k maguknak elegend! 
„segítségr!l.”

Például az #rz!kr!l, akik meg is adják ne-
kik a lehet!séget újra és újra és újra…

Mindezt azzal a tudással, hogy bármit 
tesznek, vagy teszünk is, azzal Tökéletesen ki-
fejezzük a Létezést, és bármikor véget vethe-
tünk - mi is és minden lény- bármelyik illúzi-
ónak. 

– Azt hiszem, kezdem érteni – mondta el-
gondolkodva a Sárkány.

– Remek- felelte a Mester. Akkor miután 
kipihented magad, kezdetét veszi a felkészíté-
sed az emberi életre.

– Akkor mi marad nekem abból majd az 
emberi életben, amit itt megtanultam és meg-
tapasztaltam, Mesterem? – kérdezte aggódva 
az #rz!. 

– Természetesen az álmok, az álmaid- vá-
laszolta mosolyogva a Mester.

„Én-te, én-világ, én-isten. 
Ezeket a merev skatulyákat 

a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 

(Csögyam Trungpa)

Egyszer egy tanítvány felkereste a folyópar-
ton meditáló mesterét. Mélyen meghajolt el!tte, 
majd odaadása és nagyrabecsülése jeleként két 
hatalmas igazgyöngyöt helyezett a lába elé.

A guru felpillantott, és kezébe vette az egyik 
gyöngyszemet, de oly óvatlanul, hogy az kicsú-
szott az ujjai közül, legurult a marton, és a vízbe 
pottyant.

A tanítvány kétségbeesett, a folyóba vetette 
magát, de hiába merült le újra és újra, nem járt 
szerencsével. Öreg este volt már, amikor ereje 
fogytán, csuromvizesen a guruhoz fordult.

– Te biztosan láttad, hol nyelte el a víz. Mu-
tasd meg, kérlek, és felhozom a kedvedért.

– Pontosan ott – felelte a meditációban meg-
zavart mester, majd a tenyerébe vette a másik 
gyöngyszemet, és a folyóba dobta.

Egy ember egy társaságban elmondott egy 
viccet. Mindenki !rülten nevetett a poénon. Utá-
na a férfi újra elmondta a viccet. Most már keve-
sebben nevetettek. Újra és újra elmondta a viccet, 
míg végül mindenki unottan reagált a csattanóra.

 Akkor megkérdezte: „Nem tudtok újra és 
újra nevetni ugyanazon a viccen, akkor miért 
tudtok ugyanazokon a dolgokon siránkozni örök-
kön-örökké?”

1. Forrás: www.spiritual-short-stories.com 
2 spirits.blog.hu

Ajándék gyöngyök1

HUMOR

Régi vicc2
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Ryokan és a Hold3

Ryokan, a Zen mester, egyszer" életet élt 
a hegy lábánál egy kis kunyhóban. Egy alkalom-
mal tolvaj lepte meg, aki látta, hogy semmi sincs, 
amit ellophatna. Ryokan, így szólt, miután elcsíp-
te a fickót: „Hosszú utat tettél meg, hogy meglá-
togass, nem volna rendjén való, ha üres kézzel 
térnél haza. Kérlek, fogadd el ajándék gyanánt a 
ruháimat!” A zavarba jött tolvaj fogta a ruhákat, 
majd elsurrant.

Ryokan ruhátlanul üldögélt, s a Holdat néz-
te. „Szegény ördög – elmélkedett – bárcsak neki 
adhattam volna ezt a gyönyör" Holdat!

Naszreddin Hodzsa egy napon elvesztette 
kedves szamarát. Akármerre kereste, nem talál-
ta. Nem volt módos ember sem, hogy újat vegyen 
a helyébe.

A Hodzsa szamarát égen s földön keresvén 
összetalálkozott egy barátjával, aki tudott balsze-
rencséjér!l. Sehogy sem értette a dolgot: Nasz-
reddin Hodzsa egyfel!l keresi a szamarát, másfe-
l!l szüntelenül Allahnak hálálkodik.

“Hodzsa,” – kérdezte – “elvesztetted a sza-
marad és szüntelenül Allahnak hálálkodsz. Mi 
oka van ennek?”

Hodzsa: “És ha rajta lettem volna, mikor el-
veszett? Akkor én is elvesztem volna. No, ezért 
hálálkodom Allahnak.” – mondta.

A múlt században történt, hogy a híres 
lengyel rabbihoz, Hafez Hayyimhoz az Egyesült 
Államokból látogató érkezett, s döbbenten látta, 
hogy egyszer" szobájáját szinte csak a könyvek 
töltik meg. 

Mindössze két bútordarab állt a helységben: 
egy asztal és egy pad. 

3. www.kfki.hu/~merse/zen_tortenetek.html
4 www.spiritual-short-stories.com
5 www.spiritual-short-stories.com

„Rabbi, hol vannak a bútoraid?”  – kérdezte 
a vendég.

„Miért, a  tieid hol vannak?” – válaszolt 
Hafez.

„Hogyhogy az enyéim? Én csak látogató va-
gyok itt.”

„Nos hát, én is.” –  mondta a rabbi.

Egy öregember szinte egész életét a leggyö-
nyör"bbnek tartott szigetek egyikén élte. Mikor 
visszatért a nagyvárosba, hogy ott töltse nyugdí-
jas éveit, valaki így szólt hozzá:

„Minden bizonnyal nagyszer" lehetett oly 
sok évig a világ egyik csodájának tekintett szige-
ten!”

Az öreg elgondolkodott, majd így szólt:
„Nohát, az igazat megvallva, ha tudtam 

volna, hogy ennyire híres, biz’isten megnéztem 
volna!”

A történetekek találta és angolból fordítot-
ta: Nakulamátá Szabady Helga és Amóghavadzsra 
Hargitai Gábor

6 www.spiritual-short-stories.com/

Majd’ elvesztem én is!4

Csak vendég5

Ha tudtam volna...6
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Szeretettel várjuk
a Buddhista Misszió
rendszeres programjaira!

Szemináriumok:
  

El!adások:
  

Meditációs gyakorlás:

Közösségi programok:
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