A Tan Kapuja Buddhista Egyház erkölcstan oktatásának
alapelvei és gyakorlata

A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1991-ben jött létre öt buddhista kisközösség
összefogásaként. Az Egyház még abban az évben létrehozta felsőoktatási
intézményét, A Tan Kapuja Buddhista Főiskolát, hogy a buddhizmus tanítását és
kultúráját felsőfokon képviselje Magyarországon. 2004-ben elvállalta egy közoktatási
intézmény, a Kis Tigris, mai nevén: A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és
Szakiskola fenntartói feladatait is. Jelenleg az Egyház tíz közösségből áll. Az egyház
keretein belül működő Tejút Buddhista Pedagógiai Központban 2002 óta folynak
kutatások a buddhista pedagógia magyarországi alkalmazhatóságáról. Azóta havi
rendszerességgel zajlanak a gyerekeknek tartott foglalkozások, s évi három
alkalommal tartunk gyerektábort. Az iskolai buddhista hittanoktatás 2013-ban indult
el.
Célok:
A buddhista pedagógia sok ponton illeszthető a nyugati pedagógia célkitűzéseihez és
számos területen gazdagíthatja is azt, kiegészítheti az oktatási-nevelési folyamat
eredményeit azzal, amit fontosnak tart a buddhizmus. Ilyen az, hogy a gyerekek
helyesen felmérjék azt az összefüggésrendszert, amelyben élnek, s a bennük rejlő
lehetőségek, velük született tehetségek egészét képességekké fejlesszék.
A buddhizmus szellemében fontosnak tartjuk, hogy a nyitottság, a megismerésvágy, a
kíváncsiság, a tudni akarás, a fejlett kifejezésbeli gazdagság, mely nemcsak szóbeli,
sőt leginkább nem az, az eredeti látásmód, a könnyedség, a játékosság és a
közvetlenség értékeit is fenn tudjuk tartani, meg tudjuk erősíteni a gyerekekben.
Emellett fejlesztésre szorulónak tartjuk a következőket: a felelősségtudat, az
önrendelkezés, az önuralom, a fegyelmezettség, az összpontosító képesség, az
együttérzés, a készen kapott tudás visszaadása helyett képességek kibontakoztatása,
az életközeli tanulással elnyert tudás ötletgazdag és megoldásközpontú alkalmazása,
az erkölcsös és önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák.
A keleti és a nyugati oktatási-nevelési módszerekből a legjobb elemeket kívánjuk

ötvözni, megtalálni a középutat és egyensúlyt a nyugati és a keleti világ, kultúra
eszményei és értékei között. Célunk, hogy olyan emberek képződjenek, akik
- többletképességgel és az összefüggésekbe mélyebben hatoló látásmóddal felvértezve
képesek helytállni környezetükben, fáradhatatlanul, kitartóan, eltökélten és
hatékonyan munkálkodva önmaguk s a világ jobbításán
- tájékozottságuk révén pedig képesek lesznek arra, hogy saját életüket és
környezetük sorsát a tudatos döntéseik nyomán és erkölcsös alapállásból fakadó
tetteik révén pozitív irányba befolyásolják.
A buddhizmus nem térítő vallás, nem erőltet rá a gyermekre világnézetet, legfeljebb
hitelesen igyekszik azt megjeleníteni, mint hatékony lehetőséget az emberben rejlő
képességek teljes körű kibontakoztatására. Az oktatók tehát leginkább az oktatási
attitűdjeikben is megnyilvánuló életmódjukkal, mindenekelőtt az állandó
önmeghaladás igényével közvetítik a tőlük telhető legmagasabb szinten mindazt, amit
sikerült megvalósítaniuk a Buddha útmutatásaiból.
A kitűzött nevelési célok:


eredeti látásmód, megismerésvágy, nyitottság, könnyedség, játékosság és
közvetlenség megőrzése



az összpontosító képesség, az összpontosított figyelem, a fokozódó éber
jelenlét és testtudatosság elérése



az önuralom, az önfegyelem megtámogatása, az önnevelés igényének
kialakítása



az élet mindenekfeletti tisztelete kapcsán annak tudatosítása, hogy életünk
elválaszthatatlanul kapcsolódik más lények életéhez, ami felelősségvállalásra
sarkall



megfigyelőképesség és tudatos érzékelés kitágítása



a kreativitás fejlesztése



önálló vélemény formálása és megfelelő módon történő kifejezése, mások
véleményének tiszteletben tartása.

Elsajátítandó alapismeretek:


a Buddha élete



a Négy nemes igazság



a Nemes Nyolcrétű Ösvény, a buddhista életvitel vezérfonala



a középút



az öt szabály (pancsasila)



szertartás, szobrok és szertartási eszközök



ülésmódok



alap meditációs gyakorlatok



ünnepek



a keleti kultúrák egyes jellegzetességei



a buddhizmus irányzatai



szerzetesek, kolostori élet

Ezek - korosztálytól függően - különböző mélységű és részletezettségű oktatására
kerül sor.
Erkölcsi alapok:
Az öt erkölcsi szabály (pancsasila) közvetítése úgy tud a legeredményesebben
megvalósulni ebben az életkorban, ha egyfelől megfelelő mintát látnak maguk előtt,
másfelől ha a buddhista értékszemlélet kapcsán kibontakozó magasfokú erkölcsi
hozzáállás nem dogmatikusan értelmezett életszabályok, hanem belátás nyomán
születik meg bennük.
A káros hajlamokat megfékező önkorlátozás elsajátítása, vagyis az erkölcsi fegyelem
benső támasszá válása érdekében a gyakorlatok mellett alkalmat kell adni a
fiataloknak arra, hogy a mindennapi életükkel kapcsolatos kérdéseiket, kihívásaikat is
felvethessék és az azokra megtalálandó válaszhoz útmutatást, segítséget kapjanak.
Az alkalmazott főbb oktatási eszközök és módszerek:
 csoportépítő, -erősítő, ismerkedős játékok
 beszélgetések érzelmileg motivált kérdések, világban zajló események,
személyes élmények nyomán, az általános tanulság megfogalmazásának
igényével
 példamutatás, magyarázatok példákkal és ezek után a saját életükből példák,
amit megbeszélünk
 megfigyelések végeztetése
 a különféle korokból vett szemléletes képek segítségével a buddhizmus
különféle korszakainak, szimbólumainak, kultúrájának bemutatása
 értékelések és ítéletalkotások ütköztetése
 mesemondás, történetmesélés, példázatok bemutatása, olykor ezek
dramatizálása
 szemléltető ábrák megbeszélése, elemzése
 élményrajzok, mandalakészítés, origami
 filmnézés
 kreatív, kézműves tevékenységek, ennek során a kooperatív projektmunka
tervezéssel, együttműködéssel
 mozgásra, testtudatosságra épülő feladatok
 énekes és zenés gyakorlatok
 az év ünnepeihez kapcsolódó foglalkozások
 a rendszerezés, összefoglalás és értékelés játékosan tesztelő feladatai
 éber jelenlétet, összeszedettséget fejlesztő, erősítő gyakorlatok
 elmélyedés a testre és a légzésre, majd az érzékszervekre, később az érzések,
gondolatok, szándékok keletkezésére irányuló figyeléssel, s egyéb ihletett
megoldásokkal.

A tanórai foglalkozásokon előnyben részesítjük a frontális oktatással szemben a
kooperatív oktatás eszköztárát.
Az órák jellegzetes menete:
Az órák formai keretbe ágyazottan zajlanak. Földön, párnákon körben ülve folynak az
órák. Az elején megszokott módon, az oltár felállítása után rövid szertartással
kezdünk, buddhista módon, meghajlással köszönünk, gyertyát és füstölőt gyújtunk,
majd elcsendesedünk. Az elcsendesedés a meditáció alapozó gyakorlataként
értelmezhető. A gyerekek megtanulják a helyes meditációs ülést, légzésfigyelést,
légzőgyakorlatokat. Az aktuális óra témája mellett a gyerekeket foglalkoztató dolgok
megbeszélése, játék következik, a végén meghajlás, oltárbontás.

Tejút gyerekfoglalkozások
Az iskolai erkölcstan órákhoz tematikájában és célkitűzéseiben hasonló
gyerekfoglalkozásokat havi rendszerességgel tartunk A Tan Kapuja Buddhista
Egyház IX. kerületi (Csengettyű utcai) épületében. Előzetes jelentkezés nélkül várjuk
a szülőket és gyermekeket az ingyenes alkalmakra.

Tejút buddhista gyerektáborok
A tanév alatti gyerekfoglalkozásokhoz hasonló programokra az egyház által
szervezett tavaszi, nyári és őszi buddhista gyerektáborban is sor kerül.
Ennek keretében a résztvevő gyermekek megismerkedhettek a buddhista szemlélettel,
a természettisztelettel és az értékőrző hagyománnyal. A tábor helyszínei (ősszel és
tavasszal Bajna, nyáron Mánfa) a város zajától távoleső, nagyon szép, békés helyek,
ahol teljes nyugalom és csend várja a résztvevőket.
A tábor betekintést nyújt a buddhizmus szellemiségébe, alapvető szemléleti és
módszertani jellemzőibe, valamint megismerteti az és egyetemesen emberi
törvényszerűségeket, a cselekedetek következményeire vonatkozó tanításokat. A tábor
a többrétű, sokoldalú tapasztalatszerzésre fekteti a hangsúlyt.
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