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Nemzetközi Buddhista Ifjúsági Fórum
2012, Kippenheim

A Tan Kapuja Buddhista Egyház 2012 tavaszán kapott meghívást a Nemzetközi Buddhista 
Ifjúsági Fórum (International Buddhist Youth Forum, YBYF) elnevezésű rendezvényre, ame
lyet a Buddhista Fiatalok Világtársasága (World Fellowship of Buddhist Youth, WFBY) és a 
Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald rendezett.

A Buddhista Fiatalok Világtársasága egy nemzetközi szervezet, amelyet 1972-ben alapítot
tak azzal a céllal, hogy elősegítsék az emberiség egységét és harmóniáját, egy fenntartható vi
lágbékét Buddha tanításainak közvetítése által. A jelenleg tizennyolc országban harmincnyolc 
központtal működő szervezet azon dolgozik, hogy megalapozzon egy jól működő nemzetkö
zi buddhista hálózatot. A buddhista szervezetek száma jelentős mértékben nőtt Európában 
az elmúlt évtizedekben, nehéz találni olyan országot a kontinensen, amelyben ne léteznének 
buddhista közösségek. Ráadásul nyugaton mind jobban nem csak ismertségre, hanem elis
mertségre is szert tesz a buddhista filozófia. A Buddhista Fiatalok Világtársasága mindezt egy 
lehetőségnek tekinti, hogy megerősítsen egy együttműködést és kapcsolatot Kelet és Nyugat 
között.

A thaiföldi Wat Phra Dhammakaya délnyugat-németországi, feketeerdei központjával 
együttműködve a 2012. április 13-15. között Kippenheimben megtartott fórum, mint a ren
dezvény alcíme is sugallta, azt kívánta körbejárni a résztvevőkkel, hogy milyen lehetőségei 
léteznek a kelet-nyugati együttműködést erősítő dialógusnak 2012 után a buddhista úton. A 
rendezők és résztvevők meggyőződése szerint a nemártás és az együttérző bölcsesség elvei, a 
meditáció gyakorlata hatékony megoldás lehet a világbéke megteremtésének folyamatában.

A rendezvény helyszíne is szimbolikus volt, hiszen Kippenheim egy hármas határ közelé
ben található, nem messze a svájci és francia határtól, s csupán félórányi autóútra Strasbourgtól, 
ahol az Európai Parlament működik. A szervezők ugyan azt várták, hogy a hely és az esemény 
számos résztvevőt vonz majd Európából és az ázsiai országokból, ám ez nem igazán teljesült, 
a WFBY oszlopos tagjainak számító thai és maláj buddhista szervezeteken kívül jóformán csak 
a helyi bázist alkotó thai követők és csekély számú svájci illetve francia érdeklődő alkotta a 
hallgatóságot -  no meg a TKBE két fős (Kornár Lajos, Csörgő Zoltán) küldöttsége.

Ami nemzetközivé tette mégis a fórumot, az a valóban számos országot képviselő előadók 
sokasága volt. Öt témában hirdették meg a találkozót: világgazdaság, oktatás, környezet, tár
sadalmi elkötelezettség és közösségi média.

A világgazdaság kapcsán a körbejárt kérdés az volt, hogyan lehet kezelni a gazdasági 
válságot buddhista megközelítésben, s miként lehet fejleszteni a gazdaságot a spiritualitás 
elutasítása nélkül.

Az oktatás témájában azt vizsgálták meg, milyen oktatási tevékenységet végezhetnek a 
különböző buddhista szervezetek, különös tekintettel az ifjúság képzésére, s főként milyen 
szinten halad a buddhista egyetemeken zajló oktatás. (A magyar küldöttség főként e témában
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tartotta meg előadását, bemutatva az Európában egyedülálló oktatást, ami A Tan Kapuja 
Buddhista Főiskolán folyik.)

A környezetet érintő kérdések közül kiemelten szerepelt a buddhista közösségek szerepe 
a fenntartható fejlődésben, s az e téren eddig szerzett tapasztalatok.

A társadalmi elkötelezettség kapcsán az előadók azt vizsgálták, miként lehet társadalmi 
problémákat megoldani és a felelősségtudatot növelni a különböző kultúrájú országokban 
és életvezetés mellett, valamint miként teheti sikeressé a társadalmi kihívások megoldását a 
buddhista gyakorlat.

A közösségi média témájában a fő kérdés az volt, miként használható az internet a közös
ségek támogatására világszerte annak érdekében, hogy békés egyetértésben legyenek képe
sek egymás mellett élni.

Talán a kiszemelt témák túlontúl átfogó jellege is okozta, hogy igazán jelentős megálla
pítások nem születhettek a fórumon. A laikus szervezők és a szervezetek képviselői által el
hangzott, legtöbbször közhelyszámba menő megnyilatkozások mellett azonban szerencsére 
részesülhettek a résztvevők magas szintű meglátásokban is a meghívott szerzetesek részéről. 
Kiváltképpen Tiszteletreméltó Nyanadharo Mahathéra nevét érdemes legelsőként megemlí
teni, aki a néhai Ajahn Chah egyik legelső tanítványa volt, s aki a francia thai erdei buddhista 
közösséget képviseli, mióta néhány éve visszatért Európába. Felemelő élmény volt részt ven
ni abban a közös meditációban, amelyet Tiszteletreméltó Nicholas Thanissaro tartott a benső 
béke megteremtésére, mielőtt a résztvevők csatlakoztak volna a szeretetet, erőt és együttér
zést felkeltő lámpásgyújtó szertartáshoz.

A fórum sajátos csúcspontját természetesen a következő napi, szerzeteseknek szóló étel
felajánlási szertartás, valamint a Szongkran Fesztivál jelentette, lévén a rendezvény időpont
jául választott napok közül az utolsóra esett a thai újév ünnepe.

Csörgő Zoltán


