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E lőször a táb lá t lá tja  az em ber és sok m indent gon
dol, am íg nem találkozik a Misszió vezetőjével. 
Egy kicsit titokzatos az egész, m in t B uddha moso
lya; egy kicsit furcsa is. B uddhista Misszió a 
W esselényi utcában. Pedig nincs ebben semmi 
rendkívüli. A Misszió neve a telefonkönyvben is 

szerepel, m int akárm elyik m ás felekezet hivatala. 
A különbség ta lán  csak annyi, hogy a buddhisták 
aránylag kevesen vannak.

— K örülbelül ötszázan — m ondja dr. H etényi Ernő, 
a Buddhista Misszió vezetője. — Kevesen vagyunk, h i
szen a buddhizm us uem  térítő  vallás. Mi befogadunk 
m indenkit, ak i őszinte érdeklődéssel közeledik, s még 
régi vallását sem kell elhagynia „m iattunk”. Sokan ezt 
különösnek ta rtják , pedig így van: nálunk  egyszerűen 
tilos azt m ondani, hogy a buddhizm us az egyedüli üdvö
zítő vallás.

— M ióta m űködik a Misszió M agyarországon?
— 1952 óta. A harm incas években létezett egy budd

hista társaság ; a  H orthy-rendszerben még a n \fg tű rt fe
lekezetek közé sem tartozhatott, ezért vonult a „társa
ság” neve mögé. A m agyarországi B uddhista Misszió 
szervezetileg a tibeti hagyom ányokat követő Arya- 
M aitreya-M andala rendhez tartozik, am elynek rendíő- 
nöke az Ind iában  székelő A nagarika Govinda láma.

— 1956-ban az egész világ buddhistái ünnepelték a 
250il éves Buddha-évfordulót. Ebből az alkalom ból a la 
píto tták  a Nemzetközi Buddhológiai Intézetet, am elyet 
az egyetlen nyugati buddhista szentről, Körösi Csorna 
Sándorról neveztek el. A névadó irán ti tiszteletből az 
In tézet központja Budapesten van. Célja: a buddhológia 
tudom ányos művelése, eredeti m unkák fordítása. Ennek 
a tevékenységnek során k iépítettük  nem zetközi kapcso
la ta inkat az egész buddhista világgal. Az Intézethez ne
ves orientalisták  is csatlakoztak; például dr. Siegbert 
Hummel az NDK-ból, dr. Tony Schm iedt Svédországból, 
dr. H. U. Riecker az NSZK-ból. H alála előtt dr. Baktay 
Ervin és dr. Felvinczy Takács Zoltán professzor is tá 
m ogatta az Intézet m unkáját.

— Az Intézet fen n ta rt egy iskolát is. Jelenleg harm inc 
hallgatóval foglalkozunk, levelező-oktatás form ájában. 
A tan tervben  többek között filozófia, pszichológia, 
buddhista irodalom, yoga és liturgikus zene szerepel. 
Látnivaló, hogy nem  vallásoktatás, hanem  buddholó- 
gus tudósképzés folyik ebben az iskolában. S ebből kö
vetkezik, hogy hallgatóink nem gyerekek, hanem  szel
lemi foglalkozást űző felnőttek. Az iskola működését 
erkölcsileg és anyagilag tám ogatja az illetékes felettes 
hatóság (vagyis az Á llam i Egyházügyi Hivatal) és él
vezzük az Ind iai Nagykövetség erkölcsi tám ogatását is.

— Lenne szíves véleményt mondani a yogáról?
— Talán csak annyit, hogy amit nálunk űznek, az 

nem az igazi yoga. Természetesen a yogától kölcsönzött 
gyakorlatok mindenképpen hasznosak. A yoga cirkuszi 
torzulásai azonban elviselhetetlenek, csak árnyékot vet
nek az igazi yogára, amelynek célja nem a gyógyítás, 
vagy egy bizonyos képességnek a hihetetlenig való foko
zása, hanem az egészséges állapot tartós megőrzése. A 
yoga oktatását már kisgyermekkorban elkezdik, és 
csakis teljesen ép, egészséges gyermekek számára. Yo- 
ga-ügyben elmondanék egy Buddha-legendát; azt hi
szem, ez világosan érzékelteti majd álláspontunkat: „A 
Buddha találkozott egy öreg yogival, aki bemutatta 
tudományát: átgyalogolt a folyó hátán, oda, s vissza, 
minden segítség és eszköz nélkül. — Meddig gyakorol
tad ezt? — kérdezte a Buddha. — Hetven évig. — Kár 
volt — mondta a Buddha, és egy pénzdarabot vett elő. 
— Látod, ennyiért átvisz a r é v é sz ...”
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