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AHOL KÉNyELMESEN  
MEGÉRINTHETIK AZ EGET

 

Tibetben minden megtisztítja az ember lelkét.  
A tavak, a felhők, a hegyek, az emberek… mindez 
olyan, mint egy tükör, amelyben az emberek 
felfedezhetik a szívükben rejlő türelmetlenséget.
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TIBET 
Az ÉrInTeTlen MennYOrszáG

A HArMAdIk PólUsnAk MInősÍTeTT Tibeti-fennsíkon  

az látható, hogy a messzi horizonton húzódó barna vagy kék 

hegység dereka feletti részt fehér hó fedi, míg közelebb a 

kézzel tapinthatónak látszó felhő, a kanyargós folyóvíz és 

a friss zöld legelő kápráztatja el a külvilágból ide tévedő 

szemét. Itt a Jarlung Cangpo- és a lhásza-folyók táplálják a 

mezőgazdaságra és állattenyésztésre használt földeket. 

TIBeTBen MInÉl MAGAsABB A vIdÉk, annál nagyobb szél 

fúj. ez onnan tudható, hogy a tibetiek a hitük miatt sok helyen 

imazászlókat állítottak, amelyek a szél hatására hangot adnak. 

Az ötszínű imazászló tibeti sajátosság, kiváltképpen háztetőkön, 

hegyek hágójánál és tavak mellett látható. A kék, fehér, piros, 

zöld és sárga színekből álló imazászlók vászonból készülnek, 

a kék eget, a fehér felhőt, a piros tüzet, a zöld vizet és a sárga 

talajt szimbolizálják. Az imazászlókra természetesen buddhista 

szövegeket nyomtatnak. A tibetiek szívében a színes ima-

zászlók kapcsolatot jelentenek a szentek és a világiak között,  

és az imazászló egy lengése egy ima elmondásával ér fel. 

TIBeTBen A HIT MIndenüTT jelen van. egy hegység, egy tó 

vagy egy kolostor mind kegyhelyet jelent a hivők szívében, 

illetve a becsvágyukat képviselő égboltot és a jövőt. Akár a 

forgalmas lhászai út sarkán, akár az eldugott hegyi tó partján, 

nem ritka látványosság, hogy rongyos zarándokok lépésenként 

térdre hullnak és arcukat hosszan a földhöz szorítják. reggeltől 

Tibetet, az éghez legközelebbi birodalmat  

a tiszta szépség, a szenzációs misztikusság 

jellemzi, amelyek tapinthatatlanok, 

feledhetetlenek, és amelyek utánozhatatlan 

univerzumot mutatnak a világnak. 
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naplementéig számtalan olyan hívőt látni, akik imamalmot 

forgatnak a kezükben, a Potala, a dzsokhang, vagy egy másik 

templom körül keringenek imát mormolva. A templomokban 

folyamatosan égnek a tipikus vajmécsesek, minden lángjuk egy 

hívő érzelemmegnyilvánulását mutatja, az általában mosolygós 

arcúra faragott Buddha-szobrok úgy állnak, mintha felelősséget 

vállalnának a hívők megmentéséért. 

A TIBeTIek lAkTA TerüleTeknek nem kedvezett az ég, 

viszonylag mostohák a termelési feltételek, a lakosok élete ezért 

viszontagságos. ennek következtében a tibetiek számára a 

szellemi elvárások gyakran kiemelkedőbbek, mint az anyagiak. 

A becsvágy vagy a materiális dolgok iránti vágyak hiánya jel- 

lemzi a helyieket. Amikor a zarándoklat során határozott tekin- 

tetükkel találkozunk, megértjük tisztességes lelküket. 

POTAláT 13 ÉvszázAddAl kOráBBAn építtette fel a hajdani 

tibeti kán, a gazdaság és kultúra csúcsát akkortájban elérő 

Tang-dinasztia császárlánya tiszteletére. Azóta a dalai lámák 

nemzedékei szálltak ott meg, a palota ezért vált a tibetiek kegy- 

helyévé. A Potala, amely 13 emeletből, pavilonokból, Buddha-

helyiségekből és tornyokból áll, magasan a vörös-hegység dere-

kán helyezkedik el, méghozzá impozáns külalakkal. A piros és 

fehér fal, valamint az arannyal bevont tető a buddhista művészet 

és az építészeti szépség csodálatos ötvözetét mutatja, a tibeti 

nemzetiség szimbóluma. 

A MAGAs FAkerÍTÉsen Belül, a teli házakban szenzációs 

eset történt hajdanán. Cangjang-Gjaco, a hatodik dalai láma a 

Potalában lakott ugyan, de várakozással tekintett a szabad világi 

élet elé. „A keleti hegytetőről átlátszó hold emelkedik fel, fiatal 

lány arca merül fel a szívemben.” „egyfelől jobb lenne, hogy  

ne találkozzak vele, így nem szeretnék bele, másfelől jobb lenne, 

hogy ne ismerkedjünk meg, így nem gondolnék rá.” A lámát  
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TIBeT vOnzereJe AzÉrT OlYAn nAGY, MerT Messze vAn Tőlünk,  

A lelkünkTől, vAGYIs MeGleHeTősen TITOkzATOs száMUnkrA. 
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elragadó verseinek megírása után kíméletlen harcokban 

fosztották meg pozíciójától, nem is hagyott hátra semmi mara-

dandót. Csupán 24 évet élt, de szerelme szimpátiát keltett  

a tibetiek lelkében. 

A kÉT HeGY közöTT elTerülő lhásza mint a terület köz- 

pontja a viszonylag fejlett vendéglátás, a közlekedési 

hálózat és a kivilágítottság miatt egyre több turistát vonz. 

Ugyanakkor a természetesség és a nyugalom is a város 

alapvető jellegzetességei. lakóinak arca békés, lépésük lassú, 

lelkük csendes. Itt nem könnyű hangoskodó csoportot vagy 

veszekedést látni. Ha mozgalmasabb programra vágynak, a 

tibetiek útja a Potala parkba vezet, ahol nem túl hangos zene 

mellett táncra is perdülnek. 

állÍTólAG TIBeTeT FőleG HárOMFÉle ember keresi fel: 

akik elveszítették az állásukat, a szerelmüket vagy a rendezett 

életüket. ez az anekdota jól mutatja azt is, hogy milyen befogadó 

lelkületű a hely. Akik Tibetbe utaznak, gyakran kedvelik az 

ottani lassú életritmust, az emberek közötti mesterkéletlen 

viszonyokat, a jó közbiztonságot. ezért is jönnek sokan, olyanok 

is, akik magánerőből foglalkoznak vendéglátással. 

TIBeT vOnzereJe AzÉrT OlYAn nAGY, mert messze van 

tőlünk, a lelkünktől, vagyis meglehetősen titokzatos számunkra. 

számos érthetetlen jelenség van Tibetben, kezdetleges az öko- 

szisztéma, hűségesen hisznek az emberek a vallásban, nem 

szennyezett a föld, a fennsíkon található vadállatok emlékeztet-

nek arra, hogy ez az élet valami egészen más.   
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A POTALA  
PALOTA 

A FőÉPüleT 13 eMeleTes és 117 méter magas, ez a világ 

legmagasabb, palotákat, várakat, pagodákat és templomokat 

magába foglaló épületegyüttese. A Potala Palotát hegyoldalba 

építették. Építészeti stílusa a tibeti nemzetiségre jellemző kő-  

és faszerkezetek és a han nemzetiség hagyományos építészeti 

stílusának összhangját testesíti meg. A palota a világ egyik 

építészeti csodája. 

A PAlOTáT A TAnG-dInAszTIA idején kezdték el építeni.  

Azóta többször is melléképületekkel egészítették ki. Mai alakját 

a palotaegyüttes 1645-ben nyerte el: miután az ötödik dalai 

láma Pekingben megkapta vallási címét a központi kormánytól, 

a Potalát újjáépítették. 1989-től kezdődően aztán újabb 5 éves 

nagyszabású renovációra került sor. 

A PAlOTA FelÉPÍTÉsÉnek eGÉsz legendája van. Miután 

szongcen Gampo, Tibet egykori fejedelme egyesítette Tibetet, 

békében akart élni a kínában uralkodó Tang-dinasztiával. Az 

akkori uralkodó, Taizong császár megígérte neki, hogy feleségül 

adja hozzá a lányát. A tibeti fejedelem ennek nagyon megörült, 

és személyesen utazott a távoli Chang’anba (ma Xi’an),  

a dinasztia fővárosába, hogy hazavigye a császár lányát. 

szOnGCen GAMPO BUddHIsTA volt, és miután lhászát tette 

meg fővárosának, a közeli hegyre járt imádkozni, melynek 

a Potala nevet adta. A Potala indiai szó, Putónak is ejtik, és 

eredetileg azt jelentette: „Buddha egyik tanítványának lakhelye.” 

kelet-kínában is található egyébként egy híres Putuo-hegy  

(a Nevezetes buddhista hegyek sorozatban korábban beszámol-

tunk róla – Wang Xuejun szerk.). 

MIUTán szOnGCen GAMPO IdőszáMÍTásUnk szerint 641-ben 

feleségül vette a császárlányt, nagy örömében parancsot adott, 

hogy építsék fel a Potala Palotát ifjú felesége tiszteletére.  

A palotát akkor kilenc emeletesre tervezték, és a hegyen külön 

felépített meditációs teremmel együtt összesen 1000 szobája 

volt. A palotaegyüttes főépülete két részből áll: a Fehér és a 

vörös palotából. 

A FeHÉr PAlOTA A szOnGCen GAMPO idején felépített 

Guanyintang nevű terem alapjaira épült. Az óriási templom 

minden falát fehérre festették, messziről nézve meglehetősen 

szemet kápráztató látvány. Az épület hétemeletes, a negyedik 

emeleten található keleti nagyterem a legnagyobb: 717 négy-

zetméteres, a mennyezetet 38 oszlop tartja. Minden dalai láma 

ebben a teremben tartotta a politikai rendezvényeket. Az ötödik 

és a hatodik emelet a dolgozórészleg, ahol a politikai ügyeket 

intézték, de itt vannak a lakószobák is. 

A FeHÉr PAlOTA leGMAGAsABB szintje a dalai láma déli 

palotája. Mivel az épület tetején helyezkedik el, reggeltől estig 

ragyogó napfény éri, ezért napfény pavilonnak is hívják.  

A Potala Palota a tengerszinttől számítva  

3700 méter magasan fekszik, alapterülete 

 több mint 360 000 négyzetméter.  

Kelet-nyugati irányban 420 méter hosszan 

 nyúlik el, szélessége pedig 300 méter. 



A pavilonon egy tágas erkély is található, ahonnan be lehet  

látni egész lhászát. 

A POTAlA PAlOTAeGYüTTes MásIk része az úgynevezett  

vörös palota, amelyet később, 1690-ben kezdtek építeni. 

Akkoriban a Csing-dinasztia kang-hszi császára száz han, 

mandzsu és mongol nemzetiségű mestert küldött Tibetbe, akik 

részt vettek a palota bővítésében. A vörös palota főépületei 

a különböző buddhista templomok és a dalai lámák sírjául 

szolgáló pagodák. A palotában összesen nyolc pagoda található, 

amelyek közül az 5. dalai láma 14,85 méter magas pagodája 

a legnagyobb, legelegánsabb. A pagodát aranylemezek, 

jáde és értékes gyöngyök borítják. A szájhagyomány szerint 

összesen 4000 kilogramm aranyat használtak fel díszítésére. 

A vörös palotában a legnagyobb terem a nyugati, amely 725 

négyzetméteres, ott található a dalai láma szent széke. A terem 

másik értékes látványossága a kang-hszi császár adományozta 

nagy sátor. A vörös palota legnyugatibb pontján áll a 13. dalai 

láma 14 méter magas sírpagodája, amelynek az egyik falát több 

mint 200 000 gyönggyel rakták ki. 

A POTAlA PAlOTAkOMPleXUMBAn TAlálHATó luxus dísz-

tárgyak egyrészt a tibeti művészet kincsesházának számítanak, 

másrészt megmutatják a régi Tibetben a hercegek, a vallási 

vezérek és a rabszolgák közötti óriási különbségeket is. A vörös 

palota főleg a vallási rendezvények színhelye, a Fehér palota 

pedig a dalai láma lakóhelye és politikai tevékenységének  

központja volt. A két szín egymásba folyik, ami mintegy  

szimbolizálja a régi Tibet társadalmi valóságát, amelyben  

a politika maga a vallás, és ez a megállapítás persze fordítva  

is érvényes.   
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A MOndA szerInT A szenT Tó vIze leMOssA Az eMBerek szÍvÉről A Benne  

reJlő öT „GYenGe” TUlAJdOnsáGOT, vAGYIs A MOHósáGOT, A düHöT, A TOMPUlT-

sáGOT, A lUsTAsáGOT És Az IrIGYkedÉsT.



2015. NOVEMBER   |   PANORAMA 11

AZ ÉGHEZ
leGközeleBBI vIdÉk

 

A TrAnszHIMAláJA leGMAGAsABB CsúCsA, a kajlás-hegy 

tibetiül annyit tesz: a varázslók lakta hegy. Az Ali prefektúrában 

négy folyó található: a ló-, az Oroszlán-, az elefánt- és a  

Páva-folyó, amelyek mind a kajlás-hegyről erednek. A folyók 

nevüket onnan kapták, hogy forrásaik közvetlen környéke az  

említett négy állatra hasonlít. Az odavalósiak úgy vélik, hogy 

ez a négy állat tulajdonképpen mind varázsló, ezért a Transz-

himalája szent heggyé vált, egyszersmind nevezetes buddhista 

kegyhely is.  

 

A buddhizmus hívei minden évben ide zarándokolnak, és úgy 

hiszik, ha esetleg épp útjukon vagy a szent hegy közelében 

halnak meg, egyenesen a mennybe jutnak. ráadásul, ha valaki 

megszerzi a hegy szent vizét vagy varázserejű földjét, azt nagy 

tisztelet övezi. 

A ló-FOlYóTól nYUGATrA TAlálHATó a három tibeti 

szent tó egyike, a Manaszarovar-tó. A tavat a Transzhimalá-

járól a hóolvadáskor lezúduló víz táplálja. A több mint 400 

négyzetkilométeres tó vize átlátszóan tiszta.

A Tibeti-fennsíkot a világ tetejének is szokás 

nevezni, az autonóm területhez tartozó  

Ali prefektúra pedig a világ tetejének a csúcsa.  

A prefektúrát északi oldalról a Kunlun-hegység 

övezi, amelyet Tűz-hegynek is neveznek;  

délről pedig a Himalája választja el Nepáltól és 

Indiától. A két hegység között fekvő Transz- 

himaláját a tibetiek Varázshegynek hívják. 
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A MOndA szerInT A szenT Tó vize lemossa az emberek 

szívéről a benne rejlő öt „gyenge” tulajdonságot, vagyis a mohó-

ságot, a dühöt, a tompultságot, a lustaságot és az irigykedést, 

illetve aki megmosakszik a tóban, az nemcsak szellemét tisztítja 

meg, hanem életkorát is meghosszabbíthatja. ezért minden 

évben nyáron és ősszel számos hívő zarándokol ide, és viszi 

magával haza a szent vizet.

A MásIk szenT Tó, A JAMdOk-Tó lhászától nyugatra fekszik. 

A harmadik pedig, a nam-tó 1993 négyzetkilométerével Tibet 

legnagyobb tava, és az autonóm terület északi részén terül el. 

Jamdok tibetiül azt jelenti, hogy „a felső legelő jádetava”. A tó 

környékén rendkívül dús a fű, ami kedvez a legeltetésnek.  

A tibeti népdal érdekes képpel festi le a tó szépségét: a Jamdok 

maga tündérország, a csillagok az égen pedig a tó partján 

kapirgáló baromfik. A helyi pásztorok szerint a Jamdok-tóban 

elképesztően sok a hal. ez annak köszönhető, hogy a pásztorok 

eredetileg egyáltalán nem ettek halat, nem volt tehát, aki kifogja 

ezeket a tóból. 

MOsTAnáBAn UGYAn Már válTOzIk valamelyest a pászto- 

rok ízlése, de még mindig lényegesen több a hal, mint a 

halfogyasztó. A tó egyébként igazi állatparadicsom, sok vízi 

madár fészkel itt.

A HÍvő BUddHIsTák, HA leHeTősÉGük adódik, minden évben 

tesznek egy kört a tó körül. ez elég időigényes, néha hetekig is 

eltart. de a tibetiek mélyen hisznek abban, hogy ha körbejárják 

a tavat, Buddha boldog életet biztosít számukra a következő 

évben. A Jamdok-tó egyébként azért is számít szent tónak, 

mert fontos szerepet játszik a dalai láma vagy a pancsen láma 

utódjának megtalálásában.  
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A LEBILINCSELŐ 
nAM-Tó vArázsereJe

TöBB MInT kÉTMIllIó Évvel ezelőtt a földkéregben óriási 

mozgások voltak, aminek következtében kiemelkedett a  

Tibeti-fennsík, összepréselődtek a sziklák, melyek magas 

hegyekké alakultak át, illetve völggyé vagy alfölddé süllyedtek. 

A nam-tó a földréteg mozgása alapján a gleccserek hatására 

képződött. korábban felülete igen kiterjedt volt, s a tengerszint 

alatt maradt.  

 

Akkoriban az időjárás meleg volt és nedves, a tó pedig 

tengernek tűnhetett. Mintegy 10 000 évvel ezelőttől kezdve 

azonban a fennsíkon egyre szárazabbá vált az éghajlat, 

csökkent a tóba folyó víz mennyisége, így kisebbé vált a tó 

kiterjedése, viszont a tengerszint feletti magassága a jelenlegire 

emelkedett. Mostanában a nam-tó vízfelülete a tengerszint 

fölött 4718 méteren van, a világ 1000 négyzetkilométer 

kiterjedést meghaladó tavai közül a legmagasabban ez 

található.

A Nam-tó (Namtso) jelentése tibeti nyelven  

Égi tó, és a Tibet székhelyétől, Lhászától északra 

fekvő két járás határterületén fekszik.  

A tó délre a látványos Nyencsen Tangla-hegy- 

ségre néz, északi és északnyugati oldala  

pedig a le- és felfelé lejtősen elnyúló Észak- 

tibeti-fennsík. A keskeny tó nyugatról keletre  

70 kilométer, északról délre pedig 30 kilométer 

hosszú, mintegy 1940 négyzetkilométer  

kiterjedésű. 



A nAM-Tó leGFőBB vÍzFOrrásA a csapadék és a hegyi 

gleccserek megolvadt vize. Tibet legnagyobb, az ország pedig 

második legnagyobb tava a Csinghaj-tó után. Mivel a csapa - 

dék kevés, a napsütés pedig erős, ezért a tó erősen párolog.  

A víz keserű, sós, nem lehet ivóvízként hasznosítani.

A nAM-TAvAT Más nÉven Tengri tengernek vagy Tengri tónak  

is hívják. A mongol nyelvben a „Tengri” eget jelent, mert a tó 

vize sötétkék, tiszta, mint a felhőtlen ég. A tó körüli hófödte 

csúcsok olyannak látszanak, mint a megfagyott ezüst színű 

hullámok. A fehér csúcsok árnyékukat a tó vizére vetve látvá- 

nyos, komoly és misztikus hatást keltenek. A tóban mind-

össze három sziget van, délkeleti részén pedig egy mészkőből 

keletkezett félsziget terül el, amely karsztképződmény, így 

kőoszlopok, kőhíd, valamint cseppkőbarlang is található rajta. 

Mivel a helyi éghajlat rendkívül hideg, télen a tavon igen vastag 

jégréteg képződik, amely csak májusban olvad el. Ilyenkor  

óriási reccsenés hallatszik, amit több mint egy kilométeres 

távolságban is lehet észlelni. Mindez ugyancsak érdekes 

természeti látvány. 

A nAM-Tó körnYÉke rendkÍvül gazdag különböző fosszilis 

ásványfélékben, mint például a szóda, a glaubersó, a bór és  

a só. A tóban különféle, alig ismert halrajok úszkálnak. A halak  

az alföldön található halaktól teljesen eltérőek; ez az itt fellel-

hető halak több mint kétmillió éven át tartó evolúciójának 
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következménye. néhány halfajta sajátossága ma is ugyanaz: 

nagy a fejük, rövid a farkuk. Az egyik halfajta néhány tíz kilót is 

elérhet. Mivel régen a tibetiek nem ettek halat, ezért a nam-

tóban található halak élettartamát nem befolyásolta az ember; 

amikor valaki közeledett a parthoz, a kíváncsi halak mind oda- 

gyűltek a látogató árnyékára. Így ma, amikor a halak a mély 

részekről a part környékére úsznak ívásra, alig kell a kezünket 

kinyújtani, hogy kifogjunk egyet.

A nAM-TóBA A lUOsA, A dAerGUzAnPó és a Chahasutai  

folyó ömlik. A tó környékét beláthatatlan, vadfüvekkel borított 

síkság takarja. A gyep természeti legelő lett, az év bármely 

szakában lehet itt legeltetni. Az észak-tibeti pásztorok minden 

évben idehajtják háziállataikat még a tél beköszönte előtt, hogy  

itt töltsék a telet. nyáron a legnagyobb a forgalom a nam-tó 

körzetében, ahol emberekkel kevésbé, inkább mindenféle 

állattal lehet találkozni. Ilyenkor számtalan költöző madár repül 

ide délről, amelyek a tavi szigeteken költenek. A tóban élő halak 

kiugrálnak a vízből, a pikkelyeik megvillannak a napfényben. 

A pásztorok éneke, valamint a marhák és a birkák hangja 

jelképezi a tó menti legelő életét.   
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AHOL A BUDDHÁK ÉLNEK
Az emberek gyakran mondják, hogy  
olyan hely van ugyan Tibetben, ahova  
a nap nem süt be, de olyan nincs, ahova  
a buddhizmus befolyása ne érne el.



AZ ÉLŐ BUDDHA 
30 BölCsessÉGe
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1. A világon minden gyógyszer csak egyetlen betegséget 

gyógyíthat meg, de a szív gyógyszere, a bölcsesség és az 

irgalmasság minden fájdalmat legyőzhet. 

2. Az emberek állandóan keresik a belső harmóniát,  

amely igazából már bennük van, nem is kell keresgélni. 

Ha nyugalmat találsz a vágyakon végzett munkában és 

a mindennapi elfoglaltságban, akkor érezheted a belső 

harmóniát. 

3. Amikor a szívedben harmónia van, bárhová mész, boldog 

leszel. Amikor a szíved tele van bölcsességgel, akkor akár 

egy virágban, akár egy fűszálban megláthatod az igazságot. 

4. A szemünkön át látott világ a belső érzelmeket tükrözi.  

A boldog embernek mindenki barátságosnak tűnik.  

A haragos ember mindenkit ellenszenvesnek lát.

5. A kritikus szemében a világ tele van hibás emberekkel.  

A gőgös szemében a világ tele van buta emberekkel.  

A bölcs szemében pedig érdemes mindenkit tisztelni és 

mindenkitől tanulni. 

6. A bölcs ember a szívét kormányozza, amikor egyedül  

van, és vigyáz a szájára, amikor társaságban van.  

A másokkal való érintkezés jó tanulási lehetőséget, az 

egyedüllét pedig jó önvizsgálati lehetőséget biztosít.  

7. Az nem buta, aki elismeri saját butaságát. Az a legbutább, 

aki ügyesnek véli magát. 

8. Mindenki lehet a tanárod. Az irgalmas emberektől irgal- 

masságot, a goromba emberektől pedig türelmet lehet 

tanulni. 

9. Mindenki szeret független lenni. de ha haragszol mások 

szavai miatt, akkor átadtad a vezetést nekik. lassan 

mindenki uralkodhat a szíveden, csak te nem. Ha függet- 

len akarsz lenni, akkor először a saját szívednek legyél 

gazdája.

10. Ha haragszol vagy örülsz mások szavai miatt, akkor  

a szíved azokat a szavakat követi. nagy butaság  

hagyni, hogy mások szavai döntsenek a jókedved 

kérdésében. 

11. Minden ember, minden dolog összekapcsolódik.  Amikor 

másoknak adsz, saját magadat is segíted. A világ- 

mindenség egyetlen egység. Amikor a földön, a folyóban 

élő teremtményt bántalmazol, saját magadat is meg- 

sérted. 

12. Az élet legnagyobb kincse az egészség, a legnagyobb 

vagyona az elégedettség, a legnagyobb győzelme a harag 

nélküli életmód, a legnagyobb sikere az, ha az ember 

bármikor, bárhol jól érzi magát.  

13. Ha a probléma megoldható, akkor nem kell aggódni.  

Ha a problémát nem lehet megoldani, akkor felesleges 

aggódni. 

14. Minden cselekmény és azok következményeinek gyökere 

a szívben található. A gyűlölettel és mohósággal teli szívből 

eredt szó, cselekedet és gondolat csak fájdalmat hozhat.  

Az irgalommal teli szív által irányított test, beszéd és gon-

dolat mindig boldogságot hoz. 

15. A vihar nem árthat egy nagy kőnek. A bántó szó és a 

támadás nem sérthet meg egy önmagát elfeledő embert. 
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Az önmagát elfeledő ember az igazán boldog ember, aki 

már túllépett a gyűlöleten, butaságon, irigységen. Hiszen 

a világ egyetlen fájdalma sem sérthet meg egy önmagát 

elfeledő lényt. 

16. engedj el egy kicsit, és megszabadulsz egy kicsit. engedj 

el többet, és jobban megszabadulsz. engedj el mindent: 

teljesen megszabadulsz és boldog leszel.

17. Amikor igazad van, akkor nem kell magyarázni. Amikor 

nincs igazad, hiába magyarázol. valaki egyszer mondta, 

hogy ha igazad van, nem érdemes mérgesnek lenni.  

Ha hibát követtél el, akkor nincs jogod mérgesnek lenni.  

ez az igazi bölcsesség. 

18. A gyűlölet fárasztó dolog. Ha nem kedvelsz valakit, akkor 

miért törődsz vele? Ha mégis kedveled ezt az embert, 

akkor miért utálod őt? 

19. Miért nem kiabál senki egy nagy kővel? Hiszen a kő 

csendességével nem tud mit kezdeni egy bosszús ember. 

Ha olyan csendes tudsz lenni, mint egy nagy kő, akkor a 

bosszús ember kedveszegetten távozik. 

20. A gőg nem nyerheti el mások tiszteletét. A szerénység 

viszont igen. 

21. A legjobb útmutató az lehetne számodra, amit a leg-

kevésbé akarsz hallani. 

22. Aggasztó lehet az élet annak, aki nem érti az életet és a 

halált. Mindig emlékezni kell, hogy bármikor jöhet a halál, 

így ösztönözve magunkat, hogy ne pazaroljunk el egyetlen 

napot sem.

23. A halál nem félelmetes. Ha van élet, akkor mindenképpen 

van halál. A születés után minden percben közeledünk a 

halálhoz. Az igazán félelmetes és szomorú, ha semmit sem 

csinálunk a születés után és a halál előtt. 

24. „szereti a dicséretet, utálja a kritikát.” „kedveli a hírne-

vet és a gazdagságot, nem akarja elveszíteni őket.” Az 

 e
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előbb említett gondolatok láncot alkotnak, amelyek örökre 

hozzákötik a szívünket a fájdalomhoz. Amikor túllépünk 

ezeken, megérezzük az igazi szabadságot és boldogságot. 

25. A szíved szüntelenül azt mondja, hogy ez kell nekem, az 

kell nekem. Ilyenekkel ne törődj. Amire szükséged van, 

azzal már rendelkezel. sose lehet mindent megkapni, amit 

akarsz. de megígérem, azok nélkül is boldogan élhetsz. 

26. könnyű vidám életet teremteni, csak két dolog kell hozzá: 

egyszerű életmód és hálás szív. A boldogság titka nem 

más, mint az egyszerű életmód és a gyakorlatiasság. 

Ahelyett, hogy azért aggódnál, amid nincs, inkább légy 

hálás mindazért, amid már van. 

27. Ha sose akarsz csalódni, akkor a legjobb módszer az, hogy 

sose vágyakozz ember és tárgy után. Amikor a szívedben 

nincs vágy, akkor az életedben sincs csalódás. 

28. A vidámság nem kapcsolódik vagyonhoz. Amikor nincs 

vagyonod, éjjel-nappal vágyakozol rá. Amikor van 

vagyonod, akkor éjjel-nappal félsz az elvesztésétől. láttál 

már vidám milliomost? valójában fájdalmasabb az életük, 

mint a szegényeknek. Ha vidámságot akarsz keresni, akkor 

jó helyen keresd – a szívedben. 

29. Az emberek azt hiszik, hogy a gazdagság és a hírnév jelenti 

a boldogságot. de ha a szíved már tele van vidámsággal, 

akkor nincs szükséged hírnévre és gazdagságra. Ha a 

szívedben nincs vidámság, akkor az egész világ hírneve és 

gazdagsága mellett is unalmas az élet. Ha mindennap csak 

a több pénzért és a vagyonod védelméért fáradozol, akkor 

ezek már nem igazán segítenek neked. 

30. Ha mindig vidám akarsz lenni, akkor a vidámságodat ne 

építsd olyasmire, ami vagy van neked, vagy nincs. kölcsön- 

ként tekints a vagyonodra, a lakásodra és az autódra. 

Használd ki ezeket, de ne koncentrálj kizárólag ezekre, így 

egyszerű, de vidám életet tudsz élni.   



HA AzT HInnÉnk, HOGY egy ilyen ősi épülethez csak hosszú 

és kalandos utazással juthatunk el, kellemes csalódás ér majd 

minket, hiszen lhoka prefektúra központjából egy mindössze 

tízperces autóúttal már a templomnál is vagyunk. Az épület 

kapujához széles út visz, a templomot szép, régi stílusú épületek 

veszik körül. A település új arculata pedig mindenképpen 

meglepetést fog okozni. 

áM MIndezT MIGMAr CerInG, a Tradruk templom apátja 

hosszas küzdelmek árán érte el. 

MIGMAr CerInG 1985-Ben, 13 évesen érkezett meg a 

temp lomba. Helybeli ifjúként már hosszú ideje vágyott arra, 

hogy szerzetes legyen, hogy ezzel szolgálja a templomot és 

a társadalmat. de akkoriban sokkal rosszabb körülmények 

uralkodtak a templomban, mint képzelte. 

A nyolcvanas években a szerzetesek mindent otthonról  

hoztak magukkal: a campát, a jakvajat, a ruhaneműket, az ételt. 

Nagyon szegények voltunk.

MIGMAr CerInG eMlÉkeI szerInT a templomban dúlt a 

nyomor, de a környékén sem volt jobb a helyzet. 

2001-Ben A kOrMánY TeMPlOMTáMOGATásI politikájának 

köszönhetően a templom vagyonára és termelési, üzleti 

tevékenységekre támaszkodva a szerzetesek élete javulásnak 

indult. 2008-ban az ország 28 millió jüanból újította fel a temp-

lomot. A kulturális ereklyék megfelelőbb védelmet kaptak, a 

szerzetesek víz- és áramellátása is nagyságrendekkel jobb lett. 

összesen három nagyszabású felújítás zajlott a templomban. 

Champa Cering, a lhoka prefektúrai kulturális emlékek 

Hivatalának vezetője így írta ezt le: Összesen három nagy-

EGy TIBETI TEMPLOM
evOlúCIóJA

A Tibeti Autonóm Terület Lhoka prefektúrájában fekvő Tradrukban épült meg Tibet első 

temploma. A legenda szerint a Tang-dinasztia korában Tibet királyához feleségül menő 

 Vencseng hercegnő is ebben a templomban időzött egy darabig. Az épületben máig őrzik  

a Gautama Sziddhárthát ábrázoló thangkát, amit a hercegnő hímzett. 
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szabású felújítás volt a Tradruk temp lomban. Az utolsó,  

amibe beletartozott a jinding, vagyis az aranyozott templom- 

tető javítása is, tavaly fejeződött be. Most szereljük fel a 

kulturális ereklyéket védő berendezéseket. Nemrégiben zárult  

le egy pályázaton kiírt munka, amibe több mint 3 milliót 

fektettünk.

A TeMPlOM MeGúJUlásávAl A körnYÉk Is megváltozott. 

2001-ben elindult a település első autóbuszjárata, amellyel 

az emberek könnyebben eljuthattak a templomba imádkozni. 

dhawa autóbuszsofőr így emlékszik azokra az időkre: 

Akkoriban az autóbuszon 19 ülés volt, naponta oda-vissza 

hétszer tettük meg az utat. Ünnepekkor mindig zsúfolásig telt 

a busz, a tibeti újévkor akár a megszokott hétnél is többször 

kellett fordulni.

A nYOlCvAnAs ÉvekBen A TeMPlOMOT kiszolgáló Tradruk 

mindössze egy kis falu volt. A sok éves fejlődés után a faluból 

település lett, lakóinak száma is növekedett. A mai Tradrukban 

szélesek és rendezettek az utak. Az egész települést a templom 

köré építették, amivel szerves egységet alkot. Champa Cering 

ezt részletezte is: 

A kormány a Tradruk templomot középpontnak véve sokszor 

átalakította a települést. Mára egy példaértékű helységgé 

nőtte ki magát, aminek az építésébe minden oldalról nagy erőt 

fektettünk. Így alakult ki a mai Tradruk.

CHAMPA CerInG külön HAnGsúlYOzTA, hogy a település 

átalakításakor figyeltek arra, hogy az építkezés idomuljon a helyi 

viszonyokhoz, a falu külseje összhangban legyen a templom 

megjelenésével. Éppen ezért minden épületet tibeti dekoráció 

díszít, a házak belsejének színvonala is javult, a szobák 

tágasabbak és kényelmesebbek.  

A 64 éves Cering roger mindennap imádkozik az unokájával a 

templomban. Helybéliként maga is szemtanúja volt a tradruki 

változásoknak: 

Régen a templom nagyon csendes volt, nem volt itt út, nem 

nézett ki ilyen jól minden oldalról. Most nagyon szép a település. 

A nagy utakat és a lakóházak közti kis utcákat is jól építették 

meg. Még az utcai lámpák is annyira szépek!

dIAne, eGY kAnAdAI TUrIsTA Is rácsodálkozott a látványra. 

Mielőtt Tibetbe jött volna, azt hitte, hogy ez itt a „harmadik 

világ”, piszkos és rendezetlen, ahol rossz körülmények ural-

kodnak. de mióta itt van, csak elismeréssel tud nyilatkozni a 

szálláslehetőségekről és a közlekedésről is: 

Fél évvel ezelőtt azt hallottuk valakitől, hogy rosszak az utak, de 

ahogy én látom, nagyon jók.
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AHOGY A szólás TArTJA: A jó bornak nem kell cégér.  

ám az idelátogatók számára az időtöltés minősége és a 

turisztikai élmény is nagyon fontos, így csak a kényelmes 

közlekedés és a körülmények javulása vonzhat még több 

turistát. 

MIvel A TrAdrUk TeMPlOM eGYre nagyobb figyelmet  

kap, Migmar Cering a szerzeteseknek is képzést tervez.  

A legnagyobb bánata, hogy nem elég művelt, így már most 

problémákba ütközik. Éppen ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt 

kíván fektetni az új szerzetesek oktatására. 

A régi viszonyokhoz képest a templom helyzete gyökeresen 

megváltozott. Ha valaki szerzetes akar lenni, legalább 18 

évesnek kell lennie, és önként kell csatlakoznia hozzánk. 

Nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni az új szerzetesek oktatására, 

eszmei és kulturális képzésére. Ha az emberek szívében  

és a társadalomban lassan kiépül a szerzetesség presztízse,  

a szolgálatunk is eléri a célját.    
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EGy ÉLŐ BUDDHA
ÉrdeMeI

QABQA eGY HeGY MelleTTI közsÉG Gonghe megyében, 

Hainan Tibeti Autonóm közigazgatási Területen, Csinghaj tar - 

tományban. Gyalog haladtunk a hegy lábánál lévő földes 

úton, elkerültünk egy kis dombot, és utána megláttunk egy 

kétemeletes házat. A fehér erkély korlátja igen feltűnő volt.  

A barna színű tibeti ablak keretei és a szélben lobogó ima-

zászlók pedig elárulták a ház tulajdonosának foglalkozását. 

Az Érdekes IMAHAnGOT köveTve egyenesen felmentünk 

az első emeletre. Az egyik szobában egy sötétvörös ruhás, 

középkorú szerzetes törökülésben ül és lefelé nézve,  

mokugyót* kopogtatva imádkozik. A szoba tele van gyertya-

tartóval, tibeti buddhista kultikus tárgyakkal, például templomi 

haranggal, tibeti cintányérokkal stb. kunzang nyima szerzetes, 

élő Buddha a ház tulajdonosa. A vadzsrajána egyik szútráját 

olvasom, amely minden élőlény békességét kívánja. Ennek a 

kántálása mindennapi rutinom.

kUnzAnG nYIMA A TIBeTI BUddHIzMUs nyingma iskolájában 

található harmadik dudjom rinpoche újjászületése. Tibeti  

nyelven a „nyingma” szó jelentése régi, idős. A nyingma a tibeti  

buddhizmus egyik legrégebbi iskolája, amelyet a szakjával,  

a kagyüvel és a Geluggal a tibeti buddhizmus négy fő isko-

lájának is neveznek. Csinghaj tartomány tibetiek lakta területén 

a nyingma iskolának 135 temploma található, ennél több csak  

a Gelug iskolának van. 

Az Élő BUddHA neM BeszÉl FOlYÉkOnYAn kínaiul, de ez  

nem akadályozza a kommunikációnkat. Professzionális buddhis-

tának tekinti magát. Mindennap, főleg a házában, imádkozik, 

magyarázza az imaszöveget a helyi vallásos embereknek. 

Minden évben szervez néhány imafesztivált.

MInd Az Élő BUddHánAk, mind a szerzeteseknek az élő- 

lényekért kell tevékenykedni. Az igazi buddhizmus gyakorlása 

a népek szolgálata. A dzsizó egyik szútrájában írja, hogy amíg 

nem üres a pokol, addig nem lesz Buddha. ez azt jelenti, hogy 

csak akkor lesz Buddha, amikor minden élőlény megszabadult. 

Minden élőlény helyett ő vállalja a fájdalmakat. ez a nagy eltö-

kéltség mutatja dzsizó tudását és irgalmasságát.

Sokak szemében a tibeti buddhizmus  

szerzetesei elvonult életmódot folytatnak.  

Ennek ellenére a Csinghaj tartományban  

található Kunzang Nyima nevű élő Buddha 

„nyüzsgő” életet él az álmaival. 
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* A fa halnak is nevezett mokugyo a kínai templomokban használt fa ütőhangszer, 
amelyet a szertartások során használnak, szútrák, mantrák és egyéb buddhista 
szövegek recitálásakor az alapritmus megadására.
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Az Élő BUddHA ennek MeGFelelően is viselkedik. 2001-

ben a Csinghaj tartomány Yushu megyéjében történt földrengés 

után az élő Buddha odament a helyszínre, ott terjesztette a 

buddhizmus gondolatait és nyugtatta a sérült lelkeket.

Segítünk az egyszerű embereknek a hétköznapi problémákat 

megoldani, főleg mentálisan.

Bár a mai társadalom igen fejlett, mindenki szívére kimond-

hatatlan nagy nyomás nehezedik, ezért az emberek felkeresik 

az élő Buddhát és a szerzeteseket. Mi elmagyarázzuk nekik, 

hogyan érezhetik jobban magukat, mit tehetnek a problémáik 

ellen.

kUnzAnG nYIMA IGAzI HelYBelI. 1978-ban, születése előtt 

a nyingma iskola sok magas rangú szerzetese már úgy vélte, 

hogy ő lesz az előző élő Buddha újjászületése. Az apja halála 

után, 6 éves korában kezdte szerzetesi útját. számos élő 

Buddhától, szakemberektől tanult a vadzsrajána elméleteiről. 

1992-től vezeti a Benkang templomot Gonghe megyében. 

kunzang nyima közreműködésével 1995-ben építették meg 

a templomot egy Csinghaj tó melletti hegynél, így a hívőknek 

már nem kell sátrakban imádkozniuk. 2006-ban a Csinghaj 

Tartományi vallásügyi Hivatal hivatalosan elismerte élő 

Buddhának, és erről bizonyítványt is adott neki. 

rövId BeszÉlGeTÉs UTán Az Élő Buddhát követve kimentünk 

az utcára. séta közben folyamatosan köszöntötték imára 

kulcsolt kezekkel, tisztelettel meghajolva a lakosok. egy fiatal 

tibeti anya gyerekkel az ölében megszólította: 

– Este otthon lesz? 

– Igen. Mit kér?

– A gyerekem nem érzi jól magát az utóbbi napokban. 

Szeretném megkérni, hogy imádkozzon érte. 

– Jó. Jöjjön el este. 

Az AnYA TöBBször Is MeGköszönTe, majd boldogan tá-

vozott. 

eGY PArAszT OdAMenT Az Élő Buddhához, a kezébe adott  

egy sárga szalagot. Az élő Buddha imádkozva egy kötést 

csinált a szalagból. Magyarázatából kiderült, hogy ezt 

vadzsra (mennykő, gyémánt) kötésnek nevezik; ha az új lakás 

ajtófélfájára függesztik, akkor békét és boldogságot hozhat. 
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IlYenek Az Élő BUddHA MIndennAPJAI. ezen a helyen  

ő a tekintélyes gyógyító és útmutató ember, aki mágikus erővel 

rendelkezik. Amikor az élő Buddha az előtte térdelő tibeti 

öreg néni fejét megérintve boldogságot kívánt neki, láttuk az 

asszony szemében a tisztelet szikrázó, jámbor fényét. világosan 

megértettük, hogy ezeknek az embereknek a szívében milyen 

páratlan helyet foglal el az élő Buddha. 

Az Élő BUddHA HázA közelÉBen egy aranyszínű, hagyo-

mányos tibeti buddhista épület látható, amely a hamarosan 

elkészülő Tibeti Buddhizmus és Tibeti néprajz központja lesz. 

A 8700 négyzetméteres épületben egy 5000 Buddha szobrot 

tartalmazó mandala, a tibeti buddhizmus kutatóintézete, tibeti 

történelmi múzeum, a mai tibeti életet ábrázoló kiállítóterem, 

egy tibeti idősek otthona és egy tibeti színház kap majd helyet. 

ez a nagyszabású projekt kunzang nyima élő Buddha ötlete 

volt, és több mint 1,4 millió jüanba került. Hogy pénzt gyűjtsön 

a központnak, az élő Buddha elment nankingba, szecsuanba, 

Guangdong tartományba, és más tibetiek lakta területekre. 

A PAzAr ÉPüleT előTT kUnzAnG nyima élő Buddha az 

álmairól beszélt. Azt mondta, hogy a buddhizmus fontosnak 

tartja az irgalmasságot. Cselekedeteiben az vezérli, hogy valóra 

válhasson szíve álma – minden élőlény szolgálata.  

HAsznOs InFOrMáCIó: Tibet mellett más kínai tartományban 

is élnek tibetiek, például a már említett Csinghaj tartományban, 

illetve szecsuan, Jünnan és Gansu tartományokban.  





AHOL VÁLTOZIK A SORS

Tiszta ég, becsületes tibetiek. A vallástalan 
emberek is meghatódnak az őszinte imádkozás 
láttán. Egy emberi világban levő Paradicsom  
után ugyan ki ne sóvárogna?
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MISZTIKUM  
És ódOn HAnGUlAT

MIndezT MÉlYen áTÉrezHeTI, ha a dzsokhang templom 

mellett lakik. reggel 6 órakor még nincs világos, de már mász-

kálnak az imamalmot pörgető emberek. Éjfélkor még hallható  

a tibetiek imádkozása során összeütött két fadarab hangja.  

A templomok mellől sohasem hiányoznak a leboruló zarándo-

kok, akik egész testükkel a földre borulva imádkoznak. ezáltal 

úgy érezhetik, hogy Buddha a tibetiek szívében lakik. A vallásos 

hangulat miatt a buddhizmus minden tibeti tudatába mélyen 

bevésődött.

A vAllás elMÉlYÍTÉse közveTlen hatással van a tibetiek 

viselkedésére. nyingcsiben láttam, hogy néhányan talicskát 

tolva nehezen másznak fel a hegyre. Tador, a turistabusz veze- 

tője megállt, és 10 jüant adott nekik. Tador elmondta, hogy 

azok az emberek a dzsokhang templomba mennek imádkozni, 

úgy néz ki, hogy Chamdóból jöttek, és az úton folyamatosan 

imádkoznak annak érdekében, hogy áldás szálljon rájuk. 

Azért adott pénzt nekik, mert így ő is részesülhet az áldásból. 

A dzsokhang templom előtt én is láttam, hogy az emberek 

szívesen adtak pénzt az imádkozóknak. Az adományozók szívé- 

lyesek, a pénzt kapók pedig boldogok voltak, amiért csodáltam 

a vallás erejét. Életünk során néha mi is adunk pénzt ismeret- 

len embereknek, de ilyenkor gyakran leereszkedően jótékony-

kodunk. A tibetiek között a jótékonyság egyszerű cselekedet, 

tökéletes kölcsönösség, ilyesmit máshol nehéz találni.

A TIBeTIek vAllásI HITÉnek másik oldala a természet iránti 

tisztelet. A tibetiek természetszeretete miatt Tibet kína utolsó 

tiszta földje. A nam-tóhoz vezető úton a buszunk vezetője 

elmondta, hogy Tibetben 15 szent hegy van, amelyeket a 

tibetiek istenként imádnak. Azt is hallottam, hogy ezek a szent 

hegyek ásványi kincsekben gazdagok. régen voltak, akik 

bányászni akartak, de a helyiek ellenállása miatt nem sikerült 

A tibetiek vallásosak, ezért a tibeti kultúra  

központja a tibeti buddhizmus. A buddhizmus 

nemcsak templomban folytatott imádkozást 

jelent, hanem életmódot is. A templomok  

mellett, az utcákon, a hegyek útjain mindenütt 

láthatunk imádkozó vagy imamalmot pörgető 

embereket. 
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nekik. Talán valaki ezt tudatlanságnak tekinti, de szerintem 

ez pont a természetet tisztelő bölcsesség. dorbuge, egy fiatal 

tibeti azt mondta nekünk, hogy a tibetiek néha drágakövet 

dobnak a folyókba, így adva vissza a természetnek abból, amit 

a bányászattal elvettek. A tibetiek értik, hogy amikor kérnek 

a természettől, akkor vissza is kell adniuk valamit, csak így 

lehet egyensúlyt elérni. vajon nem olyan bölcsesség ez, amire 

szükségünk van?

Az TUdATBAn MÉlYen GYökerező hitnek nagy az ereje. 

Utazásunk során a tibetiek vallási őszintesége sokszor 

meglepett engem. nyingcsiben találkoztam egy ngawából jött 

legénnyel, aki társával az úton 300 napon át folyamatosan 

leborulva imádkozott. elmondta, hogy még 2 hónap kell végső 

céljuk, lhásza eléréséhez. elképzelhetetlen nehézségeket győz- 

tek le az úton. nador mondta, hogy a jobb körülmények között 

élő imádkozó tibetieknek traktorral szállítják a ruhákat és 

ételeket. általában a traktor 20 kilométerre előremegy, ott várja 

be az imádkozókat. egyes tibetiek nem kapnak támogatást, 

gyakran út közben koldulva imádkoznak. Más zarándokok 

betegségben meghalnak még a szent helyek elérése előtt. Ha 

valaki az úton meglátja egy zarándok holttestét, kiveszi a halott 

egy fogát, és elviszi a szent helyhez, így a zarándok célja is 

teljesül. láttunk féllábú zarándokot is, nem tudtam, honnan 

jött és hányszor imádkozott, de kitartó tekintetete meglepte a 

szívemet.

A dzsOkHAnG TeMPlOM nYIMA MesTere és dorbuge 

elmondta, hogy a tibeti buddhizmus tanításaiban fontos szerepe 

van a halálnak. Tibetben mindenki hisz a reinkarnációban, úgy 

vélik, hogy az emberek a születéstől kezdve szembesülnek 



a halállal, és a halál nem a vég, hanem az újjászületés 

kezdete, továbbá a mostani életben dől el, hogy a következő 

reinkarnációban valaki ismét ember lesz-e. emiatt a tanítás 

miatt a tibetiek többsége megbékélt a halállal. ezért szerintem 

a tibetiek általában fontosabbnak tartják a következő életet a 

mostaninál. A buddhizmus eme tanításában nem muszáj hinni, 

viszont legalább megtanítja az embereknek, hogy becsüljék meg 

az áldást, de ne törekedjenek rá túlzottan. Talán ebből ered a 

tibetiek természet iránti tisztelete, mert nem akarják a mostani 

életért feláldozni a következő életet.

különösen MÉlYen ÉrezTük A vAllás erejét a Potala 

Palotában. A Potala Palota óriási épületek együttese, amelyet 

szongcen Gampo kezdett építeni, amikor vencseng herceg-

nőt feleségül vette. A 17. századi újjáépítés után a Potala 

Palota a dalai láma téli palotája lett, egyben a tibeti papi 

uralom központja. A Potala Palota hasonlít a han nemzetiség 

császárainak palotáihoz, amelyekbe régebben az egyszerű 

emberek nem léphettek be. Ha egy dalai láma meghalt,

 

 

a lakhelyén sztúpát építettek, a következő dalai láma pedig új 

dolgozó- és lakóhelyet épített, a Potala Palota sokszori bővítés 

után így nyerte el mostani méretét. A dalai lámák sztúpái 

rendkívül gazdagon díszítettek. Cangjan Gyacón, a hatodik dalai 

lámán kívül a többi dalai láma sztúpái mind aranyból készültek, 

türkizzel, rubinnal és más drágakövekkel díszítették őket.  

A Potala Palotában, azaz a téli palotában, és a norbulingkában, 

azaz a nyári palotában a dalai láma összegyűjtette egész Tibet 

kincseit. ezeket nem rabolták el a néptől, nem is adóként 

kényszerítették ki tőlük, a tibetiek mindent önként adományoz-

tak. lehetetlen nem ámulni a vallásuk erején.

dOrBUGe lAkásáBAn láTTUnk TIBeTI oltárt, amely majdnem 

minden tibeti lakásában van. ezért is bízom benne, hogy bár a 

tibeti nemzetiség erősnek néz ki, a szívükben irgalom lakik. ez 

a nemzetiség nem lehet rossz, hiszen a szívükben Buddha van. 

Akik hisznek a reinkarnációban, azok félelemmel élnek,  

a szívükben irgalmasak és a mostani életben áldást gyűjtenek.

TIBeT MIszTIkUs külső MeGJelenÉse a buddhizmus  

tisztaságát mutatja. remélhetőleg ez a tisztaság örökké létezni 

fog.   
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SZÜLŐFÖLDÜNK  
A drAksUM TsO-Tó FOrrásánál FekszIk

este kilenc órakor norbu Cering, Cogo falu vezetője bekap-

csolta a falu hangszóróit, és feltett egy tibeti népdalt. A dal 

hívására a faluban élő családok képviselői tíz percen belül 

megjelentek a falu központjában található tanácsépületben. 

errefelé július végén érkezik el a nyár közepe, norbu Cering 

pedig azért hívta össze a falu lakóit, hogy átbeszéljék a rétek 

kaszálását és felkészüljenek a jakok téli takarmányozására. 

Délután már több fiatalt küldtem a betegekhez és a kevés 

munkaerővel bíró falusiakhoz, hogy segítsenek nekik kaszálni, 

mondta norbu Cering az ülésen. 

Mióta norbu Cering öt évvel ezelőtt elvállalta a falu vezetői 

posztját, reggeleit saját családja mezőgazdasági munkáival 

tölti, majd azt követően hozzálát a falu ügyeinek intézéséhez. 

elmondta, hogy a falu 105 családja már több száz éve él a 

draksum Tso-tó forrásánál. A rászoruló családok segítése  

itt nemcsak a falusi vezető felelőssége, hanem hagyomány,  

tette hozzá norbu Cering. 

A „Cogo” tibeti nyelven Tóforrást jelent. A falut csupán egy 

erdő választja el a draksum Tso-tótól. A tavat a közelben fekvő 

hegyek olvadó jég- és hótakarói táplálják, a draksum Tso 

délkelet-Tibet legnagyobb tava. Bár a falu közel fekszik a 

közismert helyi látnivalóhoz, a draksum Tso-tóhoz, mivel 

a hegyek mélyén fekszik, nehéz megközelíteni, ezért ma is

A tibeti Gongbo Gyamda járásban található Cogo falu a Draksum Tso-tó  

forrásánál fekszik. A hegyek által körülölelt, 105 tibeti nemzetiségű család 

lakta kis faluban évszázadok óta élnek ugyanúgy, egymással békében,  

barátságban, nagyra becsülve szülőföldjük ökológiai környezetét.
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csak kevesen keresik fel, így a falusiak továbbra is csendesen 

élhetnek. A faluban álló házak szinte mindegyike legalább száz 

éves. valamennyi ház kőből és vályogból készült, az ablakok, az 

ajtók és a tető azonban fából. A falusiak elmondása szerint Cogo 

az egyetlen olyan falu a draksum Tso-tó környékén, amelyet 

ez idáig sohasem építettek még újjá, és jól megőrizte eredeti 

arculatát. ezzel kapcsolatban norbu Cering így nyilatkozott: 

Nemzedékről nemzedékre élünk itt, már megszoktuk, hogy 

ezekben a régi házakban lakunk. A mi házaink biztos sok 

mindenben elmaradnak az új házaktól, de nagy történelmi és 

kulturális értékkel bírnak.

valójában Cogo falu azért tarthatja fenn eredeti ökológiai kör- 

nyezetét, mert a lakosok nagyra becsülik a természetes hegye- 

ket és a tavat. Az ezredforduló környékén, néhány év alatt 

a faluban mindenki leszokott a dohányzásról, minden külső 

ráhatás nélkül. Jelenleg senki sem dohányzik ott. erről norbu 

Cering elmondta: 

Ez a falu egy turistalátványossággá vált, és itt van a környéken 

a legtöbb erdő is, ráadásul a házak nagy része is fából ké-

szült. Egy eldobott csikk az egész falut felégetheti. Hogy ezt 

megelőzzük, mind leszoktunk a dohányzásról.

A nehéz megközelíthetőség ellenére Cogo jellegzetes építési 

stílusa mégis vonzza a turistákat, akik a faluban szeretnék 

megtapasztalni az igazi és eredeti tibeti népszokásokat és 

kultúrát. Júliusban és augusztusban naponta 3-4 autó keresi fel 

a falut. 

A vendégszerető falusiak mindig otthonaikba invitálják a turis- 

tákat egy teára, az utazók pedig pénzt adnak a házigazdáknak. 

Azonban ez a kis jövedelem nem tudja megváltoztatni a helyi, 

mezőgazdaságra és állattartásra épülő gazdaságot. A falu jól 

megőrzött történelmi arculata érdekli legjobban a látogatókat, 

de valójában éppen a régi házak jelentik a legnagyobb nehéz-

séget a helyiek számára. Xia Weifeng, Gongbo Gyamda Járás 

Fejlesztési és reform-bizottságának vezetőhelyettese elmondta: 

A falu körülbelül három-négyszáz éves múltra tekinthet vissza. 

Az itteni házak alapvetően mind veszélyessé váltak már. Most 

az a kérdés, hogy erősítsük-e meg a házakat, vagy inkább 

költöztessük el az egész falut, az épületeknek pedig találjunk 

más hasznosítási módot. Még nem született döntés.

A 66 éves drolma kőből készült kétemeletes házban lakik.  

A falu 63 hagyományos tibeti háza közül csak négy ilyen van, 

hiszen csak a gazdag családok engedhettek meg maguknak 
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ilyen lakhelyet. drolma családja már több mint 420 éve lakik az 

épületben. A ház jövőbeli sorsáról szólva drolma elmondta, hogy 

a fiatalok szeretnének új lakásba költözni.   

Én már idős vagyok. A gyerekek azt csinálnak, amit akarnak,  

de én egész életemben ebben az öreg házban éltem, nem 

szívesen hagynám el.

Bár a házak renoválásáról szóló legújabb terveket még nem 

fogadták el, Wangchug, Gongbo Gyamda járás építészeti 

hivatalának helyettes vezetője nyilatkozott a felújítás alap-

elveiről: 

Cogo házai félig kőből, félig vályogból készültek. Ebben a 

völgyben csak három faluban építkeztek így. A felújítás során 

odafigyelünk, hogy az eredeti építési technikákat használjuk,  

és megőrizzük az épített örökséget.  
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TENDZIN GyACO  
– HOrdárBól  
TeHerFUvArOzó

GYEREKKoRoMBAN AZ IDőS HoRDáRoKTóL TANuLTAM,  

akik magukkal vittek, amikor háton szállítottak árut. Gyakran 

jártunk váratlanul beomlott út mellett, tanítottak ezek elkerü- 

lésére. Mostanában a gyerekeimnek nincs szüksége az ilyen 

fortélyok megtanulására, emlékezett a 41 éves Tendzin  

Gyaco, a tibetiek mellett élő monba nemzetiségű férfi. Jól- 

lehet gyerekkora viszontagságos volt, mára már történelemmé 

vált. 

Bár AkkOrIBAn HAJnAlI nÉGY óráIG még teljes sötétség 

uralta a tibeti eget, a 12 éves Tendzin a szükséges tárgyait 

összecsomagolva elindult a Galongla-hegység felé. először 

hagyta el Medog megye központját, ahol tucatnyi éven át 

lakott. Az idős hordárokkal, fogadott családjával a hegység 

másik oldalára, zhamog községbe sietett, legközelebb ugyanis 

csak ott  vehettek cementet egy gazdag üzletember lakásának 

építéséhez. Márciusban a hegységet még teljesen betakarta a 

hó. Az idősek gyorsabb haladásra biztatták, mert a hőmérséklet 

emelkedésével a hó elolvadt, az út pedig a lavinák miatt 

járhatatlanná vált. Ilyen fiatalkori életélményei voltak Tendzin 

Gyacónak. 

GAlOnGlA A TIBeTI AUTOnóM TerüleT nyingcsi városának 

Medog megyéjében fekszik, a tengerszint feletti 4800 méte- 

ren. Az Indiai-óceán meleg tengeri légáramlata nyomán itt 

szeszélyesen változik az éghajlat, rendszeres a lavina és hegy- 

csuszamlás, általános a talajerózió. ennek következtében 



a monba és a luoba nemzetiségek lakta Medog megye 

2013 előtt kína egyetlen olyan közigazgatási egysége volt, 

ahova nem vezetett közút. A Galongla-hegység hajdanában 

elválasztotta Tendzin Gyacót a külvilágtól, illetve a lhászában 

gyógykezelésben részesülő édesanyjától. 

A FÉrFI 18 Éves kOráBAn lóHáTOn hozta haza lhászából 

édesanyját a hó fedte hegységen át. 2013 előtt a hegy túlol-

daláról vitte haza az egyetemen tanuló gyermekeit a nyári 

vakáció előtt. 

30 Éves kOrA előTT 17 Éven át hordárként dolgozott.  

A veszélyes Galongla és a hömpölygő Jarlung Cangpo-folyó 

egykor nagy félelemmel töltötte el. erről az alábbiakat mesélte: 

Egyszer júliusban mentünk a hegyre, nagyon zuhogott az  

eső. Nehéz árut cipeltünk, és egy társunk véletlenül a folyóba 

esett, a gyors víz pedig elsodorta, ami nagy félelemmel töltött  

el minket.

Az elzárTsáG FelkelTeTTe A kInTI világ érdeklődését  

is, különösen, ami a misztikus Tibetbe vágyó turistákat illeti.  

de a medogiak is próbálkoztak kapcsolatot teremteni a 

külvilággal. 

MIGMAr CerInG, A MeGYeI közlekedÉsI hatóság vezető 

munkatársa arról számolt be, hogy az 1960-as évektől kezdve 

a központi kormány sokszor dolgozott ki tervet arra, hogy a 

megyébe közutat építsenek, de a mindenkori terv kudarcba 

fulladt a pénzhiány vagy a geológiai feltételek bonyolultsága 

miatt. 

2013-BAn száMOs MűszAkI probléma megoldása után végre 

megszületett az első Medogba vezető közút. erről Migmar így 

tájékoztatott: 

A Galongla-hegységen át alagutat fúrtak, a három kilométeres 

alagutat különböző szakaszokra osztották. Közben sok helyen 

szivárgott a víz, de sikeresen leküzdötték a nehézségeket.

TendzIn GYACO eTTől kezdve megszűnt hordár lenni.

Hidat, betonutat építettek fel, a hegycsuszamlásos helyeket 

fatelepítésekkel állították meg. olyan széles az út, hogy két 

sávban haladhatnak rajta a teherautók.

MAnAPsáG TendzIn TeHerFUvArOzássAl FOGlAlkOzIk, 

ezenfelül a maga által termesztett zöldségeket is elviszi 

eladni a faluból. A megyében volt egy szólás: “csak Medog 

elérését követően tudható meg az élet keserűsége.” Tendzin 

megtapasztalta a szólás igazságát, de az út kiszélesedésével 

mára átalakult a helyzet.  
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AHOL ELFÉRHET MINDEN  
VÁNDOR

A különböző tájakon sokféle látványosságban 
lehet gyönyörködni, változatos dolgokat tapasztalva 
ismerhetjük meg más emberek életét.
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TÁVOL, 
UGYAnAkkOr MÉGIs közel

 

TIBeT sOk szeMPOnTBól CsáBÍTJA az embereket. A fensé-

ges havas látvány, a magas hófedte hegycsúcsok, a határtalan 

fennsíki legelők, a varázslatos nemzetiségi kultúra, mindez 

elbűvölő az emberek számára.

Más UTAzásOkHOz kÉPesT A leGnAGYOBB különbség az, 

hogy Tibet fennsík, ahol főleg tibetiek élnek. először is, ne féljen 

a fennsíktól! Az átlagemberek számára a tibeti utazás egyszerű 

fennsíki utazás, amely során a magaslati betegség is normális, 

nem életveszélyes. sőt, Tibetben az orvoslási feltételek a múlt- 

hoz képest sokat javultak, egyszerű enyhíteni és kezelni a 

magaslati betegség tüneteit. ezért ha nincs szív- és érrendszeri- 

vagy agyérbetegsége, nyugodtan ellátogathat Tibetbe. 

ezenkÍvül Az Is GYAkrAn FelMerülő kÉrdÉs, hogy miket 

kell vinni a tibeti utazásra, mintha Tibet lakatlan hely volna, 

ahová csak sok tárggyal lehet biztonságosan utazni. A valóság 

azonban az, hogy Tibet már nagyon fejlett, ott is megvásárolható 

minden, ami az ország többi részén, a közlekedés javulása és 

a kereskedelem fejlődése miatt az árak sem olyan magasak, 

mint mondják. Persze ez nem azt jelenti, hogy semmit sem 

szükséges vinni, csak azt, hogy ha Tibetbe utazik, ugyanazokat 

vigye magával, amiket más utazások alkalmával. (Például a 

fennsíkhoz szükséges fényvédő krémet, rúzst, napszemüveget.)

A Csinghaj–Tibet-vasútvonal átadása után  

több ember vette fel Tibetet úti céljai közé,  

de a fennsík tengerszint feletti magassága 

 miatt nem kevesen mondtak le erről a tervről.  

Mindez azért, mert hiányoznak a konkrét 

ismeretek Tibetről. A valódi Tibet tényleg  

isteni, de nem tiltott terület.



eMelleTT A TIBeTBe kÉszülők kiemelt figyelmet fordítanak 

a gyógyszerekre is. Tibetben az általános gyógyszerek mind 

megvásárolhatóak, különösen a magaslati betegséget enyhítő 

orvosságok, ezekből itt több is van, mint máshol. de viheti a 

saját készítményeit is nátha, mozgásszervi betegségek, fájda- 

lom, hasmenés ellen. Jól jöhet például az aminophyllin, a chlor-

promazine, az aszpirin, a különböző vitaminok. Ha magaslati 

betegséget csillapító gyógyszerre van szüksége, az indulás előtt 

néhány nappal el kell kezdenie annak szedését.

sOkAn AGGódnAk Az ÉTkezÉs MIATT – teljesen feleslegesen. 

Tibetben, ahol emberek élnek, falvak vannak, sok szecsuaniak 

által működtetett étterem található, amelyekben jól főznek. 

Az ételek ára kicsit drágább, mint kína más részein, de ne 

aggódjon, a házigazdák mindig nagyon lelkesek, ritkán csapják 

be a vendéget. lhászában sokféle étel van, ezért a kedvenc 

cukorkán és kekszen kívül nem kell magával vinnie mást. 

lhászában tibeti, kantoni, észak-kínai és hunani étel egyaránt 

van. legtöbb a szecsuani, amely nagyon népszerű mind a 

turisták, mind a helyiek körében. lhászában a dekyi utcában 

fellelhetőek az ország minden helyéről érkezett finomságok,  

a szecsuani étel, a hot pot és sokféle harapnivaló, sőt, nyugati 

ételek és sörözők is vannak. A lhászába látogató turisták közül 

sokan mennek a dekyi utcába.    
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A lHászA – sIGACe – lHACe – zHAM úTvOnAl  

a hagyományos arany út. ezen a turisztikai útvonalon látható 

Tibet második legnagyobb városa, sigace, valamint a városban 

fekvő Tasilunpo kolostor arany teteje és a pancsen láma új 

palotája, a Jarlung Cangpo-folyó (Brahmaputra folyó) és a 

nag-cshu-folyó találkozásának völgyi látványossága, a régi és 

méltóságteljes szakja kolostor gyönyörű falfestményei, thangkái, 

illetve egy hatalmas könyvtár. Gyönyörködni lehet a világ tetején 

levő Csomolungma hegycsúcsban, a sisapangma-csúcsban, 

és más hófedte hegyekben.

A lHászA – sIGACe – lHACe – TsOCHen – GerCe – GeGJe 

 – senG-Ge kAMBAB (GAr) – BUrAnG úTvOnAl  

hosszú, de elbűvölő, átvezet a világ teteje elnevezésű Ali-

fennsíkon. Az úton látható a sangmu Batti-hegy kúp alakú arany 

csúcsa, a Trari nam-tó széles és tiszta vízfelülete, a dawa-tó 

partjának vastag, sűrű füve, a Balingangri-hegység hóborította 

hegycsúcsai, a Tsada területen levő rejtélyes Guge rom és 

sivatag, csodálatos földes erdők, valamint a Burangban sok 

szekta által szent hegynek és tónak tekintett kajlás-hegy és a 

Manaszarovar-tó.

A lHászA – GYAnCe – sIGACe – lHászA TUrIszTIkAI körúT  

során átmegy a Jarlung Cangpo-folyó Quxu hídján, fel lehet 

mászni a kampala-hegyre, ahonnan gyönyörködhet a Jamdok-

tóban. Gyance ősi városánál el lehet látogatni a dzong erődhöz, 

és a Pelkor Chode-kolostorban megnézheti Tibet egyetlen 

kumbumát. A kumbum jelentése „százezer kép”. Gyancétól 

északra van sigace, ahol fel lehet keresni a régi salu kolostort. 

végül rinbung és nyemo megyét elhagyva tér vissza az út 

lhászába.

VÁLOGATOTT 
TIBeTI TUrIszTIkAI úTvOnAlAk



A lHászA – lHOkA úTvOnAl: 

a lhoka terület a tibeti nemzetiség bölcsője, itt volt a régi 

Yalun folyóvölgyi civilizáció, most pedig országos szintű lát-

ványosság. Az útvonal mentén fekszik a szamje kolostor, Tibet 

első kolostora, a Tradruk templom, sotang, Tibet első pusztája, 

Yumbu lakang, Tibet első palotája, továbbá a Grwa Thang-

templom, a tibeti királysírok, a lhamo la-co szent tó és a zhegu 

puszta, amelyek bemutatják Tibet fejlődését és viszontagságait.

A lHászA – nAkCsU – GOlMUd úTvOnAl  

a Csinghaj –Tibet-közúton bejárható pusztai és havas tájak 

látványossággával rendelkező útvonal. lhászából északnyugatra 

haladva először a hegység mélyén rejtőző Curphu kolostorba 

jutunk. Továbbra is északnyugati irányban a híres Jangpacsen 

terület következik, ahol a földből felszálló gőz a legnagyobb 

látványosság. A Jangpacsentől északkeletre haladva hóborította 

csúcsok és határtalan puszta kíséri az utat. A nam-tó, Tibet 

legnagyobb tava felé dangxiongtól északra kell menni a pusztán 

és a nyencsen Tangla-hegységen át. nakcsu fontos észak-tibeti  

város, minden augusztusban itt tartják a híres Csangtang 

lóversenyt.

 

A lHászA – nYInGCsI – lHOkA – lHászA úTvOnAl:  

nyingcsit úgy is nevezik, hogy a Jangce folyótól délre fekvő 

régió Tibetben. Itt van a Medog nemzeti Természetvédelmi 

Terület, a Basong-tó nemzetiségi üdülőfalu. Itt található a világ 

legnagyobb kanyonának tartott Jarlung Cangpo-folyó namcsa 

Barva nagy kanyonja, amelyhez nehéz eljutni, de igazi kalandos 

utazás és tudományos expedíciók úti célja.  
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MIlYen OkMánYOk kellenek A TIBeTI UTAzásHOz?

A kínai személyi igazolvánnyal nem rendelkezők (a külföldi és a 

tajvani utazók) számára két okmány kell, az egyik a kínai vízum, 

amelyet a helyi kínai nagykövetségen kell kérni, a másik pedig  

a Tibeti Turisztikai Hivatal által kiadott engedély.

MelYIk A leGJOBB IdőszAk TIBeTBe UTAznI?

nagyjából áprilistól októberig. de ez is a konkrét útvonaltól  

függ. Télen is lehet kellemesen utazni, hiszen olyankor kevés a 

turista, ezért jobban és kellemesebben lehet gyönyörködni  

a szép természeti látványosságokban.

HOGYAn leHeT elJUTnI TIBeTBe?

Chengduból, Pekingből, sanghajból, kantonból, Xi’anból, 

Chongqingból, Xiningből és Hongkongból van légi járat  

lhászába. A legtöbb Chengduból. Ha földi közlekedési eszközt 

választ, akkor Csinghajból, szecsuanból, Jünnanból és nepál 

fővárosából, katmanduból közúton keresztül juthat el Tibetbe.  

A leglátványosabb szecsuan–Tibet út nehezen járható. A leg- 

könnyebb útvonal a csinghaj–tibeti.

MIre kell FIGYelnI A TIBeTIekkel TAlálkOzvA?

A tibeti nép vendégszerető. szabadon lehet beszélgetni velük, 

de a következőkre figyelni kell: engedély nélkül ne fényképezze 

őket, viselkedjen velük tisztelettel, ne beszéljen érzékeny 

politikai vagy vallási kérdésekről, ne egyen kutyát, majmot és 

lovat.

MI A HelYzeT A TIBeTI kOldUsOkkAl?

A tibeti társadalom elfogadja a vallásos koldusokat. szokás 

pénzt vagy egyebet adni az imádkozóknak. leggyakrabban 

5 fen és 2 mao közötti összeget adnak. Figyelem! A bő és 

rongyos ruhát viselő idős vagy majmot vezető fiatal koldus 

foglalkozásszerűen koldul. Ha nem szívesen ad nekik, akkor 

elküldheti őket, miként azt a helyiek is teszik.

MIlYen GYóGYszerekeT kell vInnI A MAGAslATI  

BeTeGsÉG ellen?

A saját krónikus betegségei kezeléséhez szükséges gyógyszere-

ken kívül még vihet rhodiolát, aszpirint, aminophyllint stb.

MIT kell MAGUnkkAl vInnI A TIBeTI UTAzásrA?

A magas Tibetben vékony a levegőréteg, emiatt a napsugárzás 

is erős. ezért a szemek és a bőr védelme érdekében napszem-

üveget, napsugárzás ellen védő sapkát és fényvédő krémet 

vigyen magával.  
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Vajon milyen ember volt Konfuciusz? És miért foglalkoztatja 

az általa alapított eszmei irányzat a modern kor Kínáját?

A konfucianizmus része és következménye a kínai 

kultúra fejlôdésének, ezért kikerülhetetlen, 

ha a kínai gondolkodásmóddal szeretnénk megismerkedni 

vagy kínaiakkal kívánunk kapcsolatot teremteni.

A klasszikus konfuciánus elméletet hordozó történetekbôl 

összeállított kötet segíti az olvasót, hogy 

jobban megismerhesse e keleti nép eszméinek alapjait, 

családi etikettjét, illetve etikai ideálját.

9 789630 895095

Ára: 2800 Ft
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A ROGER FEDERER 
STORY

Törekvés a tökéletességre

René STauffeR„Ő korának legjobb teniszezője, és a legcsodálatraméltóbb bajnokok  
egyike a Földön. Ez olyasvalami, amit érdemes hangsúlyozni. Ami a leg-
szebb: Roger Federer nem fogja.”    (Rod LEvER)

„Szeretnék egy napra az ő bőrébe bújni – csak hogy tudjam milyen ér-
zés lehet ilyen tökéletesen teniszezni.”  (MAtS WiLAndER)

„Ő a legtökéletesebb játékos. Minden tiszteletem Samprasé, Agassié, 
meg a többieké a bandából, de soha senki ellen nem éreztem magam 
olyan pocsékul a pályán, mint Roger ellen.“    (MARAt SAFin)

„valaki vagy salakspecialista, vagy fűspecialista, vagy kemény pályás 
specialista – vagy Roger Federer.”  (JiMMy ConoRS)

„Ha teniszező akarsz lenni, célozd be Federert. nyertem 3 Wimbledont, 
így is azt mondom, bár tudnék úgy játszani, mint ő.”  (JoHn MCEnRoE)

„nem tudom elképzelni, hogy Roger Federernél  szebben, elegánsab-
ban lehetne játszani. Az ütései és a mozgása egyszerűen tökéletesek. 
Ha az ember őt nézi, azt gondolja, hogy a tenisznél nincsen könnyebb 
sport.”  (tARóCzy BALázS)

„Federer viselkedésével és egyéniségével a valódi, klasszikus sportem-
bert testesíti meg a pályán, és azon kívül is. Ehhez rendelkezik minden 
tenisztudással, ami megszerezhető. Ennek  köszönhetően lett a sportág 
legjobbja.” (KApRoS AniKó)
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…Nyugat-Európa még ma is tele van a magyar katonai hírszerzés által tele-
pített rádiókkal?

…a CIA és az MI6 a magyar hírszerzéstől kért segítséget a balkáni háború-
ban?

...már semmilyen műszaki eszköz nem kell ahhoz, hogy valaki lehallgasson 
ben nünket?

...a mai napig „szunnyadnak” magyar alvóügynökök a világ több országában?

...a katonai kémelhárítás már 2003-ban előre jelezte, hogy az azeri és az 
ör  mény katonát életveszélyes egy osztályban taníttatni?

...csaknem 100 kilónyi szigorúan titkos, Magyarországról szóló dokumentu-
mot szereztünk meg potom pénzért egy szomszédos ország hírszerzésétől?

…az amerikai ECHELON rendszer minden egyes információt begyűjt és kiér-
tékel, ami az éterben megjelenik, ez lehet SMS, email, mobil és vezetékes 
beszélgetés is?

…egy az elhárításunk a 2000-es évek közepén, sikeresen leleplezett egy 
Ma gyaroroszág ellen kémkedő fedett ügynököt és ezért az adott ország hír-
szerző parancsnokának távoznia kellett a posztjáról?

…terroristák magyar géppisztolyokat akartak Izraelbe csempészni, és azok-
kal merényletet elkövetni? 

 
És ez csak néhány kérdés a sok közül, amelyre választ kaphat a könyvből.

 
Novák András

Tudta Ön, hogy…

N
O

V
Á

K
 

A
N

D
R

Á
S

H.C.L.
IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

MESTER ZSUZSANNA
irodavezetô

zsuzsa.mester@hcl.hu
+36 20 328 8383

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Mester Zsuzsanna   irodavezetô

mobil: +36 20 328 8383  
e-mail: zsuzsa.mester@hcl.hu

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Mester Zsuzsanna   irodavezetô

mobil: +36 20 328 8383  
e-mail: zsuzsa.mester@hcl.hu

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L.

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Székely Péter   tervezô
e-mail: telikert@hcl.hu    mobil: +36 20 317 1052  

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

1144 Budapest, Kôszeg u. 20.
Tel.: +36 1 363 5978
Fax: +36 1 222 0726

www.hcl.hu

H.C.L.
IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

MESTER ZSUZSANNA
irodavezetô

zsuzsa.mester@hcl.hu
+36 20 328 8383

1144 Budapest, Kôszeg u. 20.
Tel.: +36 1 363 5978
Fax: +36 1 222 0726

www.hcl.hu

9 789630 879514

Ára: 4380 Ft

w
w
w
.hcl.hu

IAN
 PE

AR
SO

N 
  A

 H
OL

NA
PO

D

H.C.L.
IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

MESTER ZSUZSANNA
irodavezetô

zsuzsa.mester@hcl.hu
+36 20 328 8383

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Mester Zsuzsanna   irodavezetô

mobil: +36 20 328 8383  
e-mail: zsuzsa.mester@hcl.hu

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Mester Zsuzsanna   irodavezetô

mobil: +36 20 328 8383  
e-mail: zsuzsa.mester@hcl.hu

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L.

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Székely Péter   tervezô
e-mail: telikert@hcl.hu    mobil: +36 20 317 1052  

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

1144 Budapest, Kôszeg u. 20.
Tel.: +36 1 363 5978
Fax: +36 1 222 0726

www.hcl.hu

H.C.L.
IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

MESTER ZSUZSANNA
irodavezetô

zsuzsa.mester@hcl.hu
+36 20 328 8383

1144 Budapest, Kôszeg u. 20.
Tel.: +36 1 363 5978
Fax: +36 1 222 0726

www.hcl.hu

 

A világ egyik leghíresebb jöv́ókutatója mögött harmincéves mérnöki 
praxis, számos könyv és ezer eĺóadás áll. Munkája eredménye nem 
egyfajta jóslat, hanem a jöv́óre vonatkozó megállapítások, amelyek 
eddig 85%-ban beigazolódtak. Így például az SMS, a síkképernýós- és 
a 3D-s tévé is.

Ian Pearson szerint az, aki az internet robbanásszeŕú térhódításán 
meg leṕódött, most csatolja be csak igazán a biztonsági övét. A közel-
jöv́ó technológiái ugyanis még nagyobb változásokat hoznak majd, 
olyan digitális forradalmat, amely a legtöbb sci-fi író fantáziájával 
vetekszik.

Mit hozhat a követkeźó harminc év?

Mesterséges intelligencia • ´́Urturizmus • Kiterjesztett valóság
Várható társadalmi feszültségek • Munkaeŕópiaci átértékeĺódés 
 ́́Urtechnológia az otthonunkban • Virtuális nagyvállalatok • B́órre 
nyomtatott áramkörök • Fizikai érzékelésünk rögzítése és újraélése  
Gondolat- és érzelemfelismeŕó berendezések • Új párválasztási 
stratégiák • Digitális halhatatlanság • Géncsere eBay-en • Fogyó-
kúra nanotechnológiával • Közvetlen PC-agy kapcsolat • Feljavított 
álmok • És mikor ugrik be a számítógépünk helyettesíteni bennünket?

A HOLNAPOD
Így élsz harminc év múlva

IAN PEARSON
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Ön az Autentikus vázlatok Kínáról 

könyvsorozat első kötetét 

tartja a kezében. 

Az Étkezés Kínában című 

könyvben bemutatjuk 

a kínaiak étkezésének történetét, 

a Kínában termesztett 

gabonafajták eredetét, 

az ételkülönlegességeket, 

a kínai vendéglátást, 

a különféle ínyenc szokásokat, 

továbbá az említettekhez 

kapcsolódó érdekességeket.

Ára: 3900 Ft
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A hagyományos kínai orvoslás több ezer éves múltra  

tekint vissza, alapja a preventív módszerek sokasága,  

amelyek az ôskorból erednek. Ez a kötet egy jól illusztrált  

útmutatót kínál a kínai ételterápiához.

    A könyv elsô része a leggyakrabban fogyasztott  

élelmiszerekkel, azok hatásaival és hasznosítási módjukkal 

foglalkozik, majd személyre szabott megoldásokat kínál,  

figyelembe véve a fogyasztó alkatát, az élelmiszer  

tulajdonságait és az évszakokat.

A második részben az egészségmegôrzés hátteréül  

szolgáló elméleteket és a különbözô iskolák testgyakorlatait  

ismerheti meg, amelyek segítenek, hogy teste  

harmonikus egészként mûködjön.

    Európában a magyar az egyetlen nép, amely Ázsiából  

származik. Magyarországnak hagyományosan  

nagy elônye van a kínai életforma megismerésében és  

a lehetôségek kihasználásában. A kötet azoknak szól,  

akik felelôsséget éreznek saját egészségük megôrzése iránt, és 

szeretnék megismerni a Kínában bevált terápiákat.
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Keresse a HCL KFT. KiadványaiT 
a nagyobb KönyvesboLToKban!

További információ: www.hcl.hu


