Interjú Balogh Zsolttal a Dalai Láma
látogatásával kapcsolatban

A szeptember 18-19-i hétvégén Őszentsége a Dalai Láma kétnapos tanítást, illetve
meghatalmazást adott a budapesti Papp László Sportarénában. Az óriási
érdeklődéssel kísért programokról Balogh Zsoltot, a látogatás egyik szervezőjét
kérdeztük:
KÉRDÉS: A hétvégi magyarországi tartózkodás után Őszentsége tegnap reggel
elutazott. Összesítettétek már a számokat? Az Arénába ellátógatókat, az eseményt az
interneten követőket, a különböző kísérő programok látogatottságát?
BALOGH ZSOLT: Őszentsége előadásait 22.000-en látták a helyszínen, illetve
54.764-en az internet közvetítésével. Az internetes számadat természetesen nem
pontos, hiszen nem tudhatjuk, hányan nézték egy-egy gép előtt. Így óvatos becslés
szerint is több, mint 100.000-en látták Őszentségét és hallották szavait az egész
világon. Őszentsége látogatását tucatnyi kapcsolódó program kísérte. Láthatott a
közönség rengeteg jó, Tibethez, illetve a buddhizmushoz kapcsolódó filmet, részt
vehetett képzőművészeti, vagy fotókiállításon, hallgathatott neves zenészeket Tibetért
zenélni, vagy éppen a Csam-táncban gyönyörködhetett. A programokat mindenhol
jelentős érdeklődés kísérte, de talán mégis kiemelném a kalmük táncestet, illetve a
homokmandala készítést, amelynek zárószertartására annyian voltak kíváncsiak,
hogy az érdeklődőknek csak a fele fért be a terembe, majd pedig óriási tömeg kísérte
a szerzeteseket a Lánchídhoz, ahol a homokot a Dunába szórták.

KÉRDÉS: Szerinted minek köszönhető ez az óriási érdeklődés, lelkesedés? Ha jól
tudom, mikor 2000-ben Őszentsége utoljára itt járt, kb. 3000 ember vett részt a
tanításán.

BALOGH ZSOLT: Őszintén szólva minket is meglepett az az óriási érdeklődés, az,
hogy a látogatás előtt már 2 hónappal elfogyott mind a 22,000 jegy. Véleményem
szerint ez nem köszönhető másnak, mint Őszentsége határtalan áldásának! Most
igazán megtapasztalhattuk, hogy emberként, buddhista mesterként, illetve a béke
nagyköveteként ekkora hatást képes kifejteni, és ennyi embert képes megérinteni! Az
óriási érdeklődés másik oka véleményem szerint pedig az, hogy az elmúlt években
olyan jelentős dharma élet folyik, hogy az ilyen eredményt hozott. Gondoljunk csak a
különböző Ereklye Kiállításokra: az elmúlt négy évben négy alkalommal mutattuk be
az Buddha Ereklyéket, amelyek mindig rengeteg embert vonzottak. Emlékezzünk
például a 2008-as Ereklye Expora, amikor is 14,000 ember jött el, de mondhatjuk
hogy az Ereklyék áldását az egész ország megkapta, ugyanúgy, mint most Őszentsége
áldását.
KÉRDÉS: Kik szervezték a látogatást? Gondolom nem kevés előkészítő munka
előzte meg…
BALOGH ZSOLT: A következő buddhista közösségek vettek részt a szervezésben:

A Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola
Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség
Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház

Magyarországi Dzogcsen
Közösség
Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség
Magyarországi Drikung Közösség
RIME, Tenzin Sedrup Ling Rime Buddhista Centrum
Congkapa Buddhista Alapítvány
Magyarországon Élő Mongolok Egyesülete
A szervezés egyébként már 1 éve elkezdődött, és az emúlt 8 hónapban folyt az
operatív munka, ami a helyszínbérléstől a marketingig, a tolmácsolás
megszervezésétől a szinpaddekorációig, az őrző-védő feladatok előkészítésétől a
hangosításig terjedt, és persze még jóval több feladat volt. Jól illusztrálja a feladata
méretét az, hogy számításaim szerint kb. 400-500-ra rúg azok száma, akik
ténylegesen hozzátettek valamit az előkészítéshez, illetve a lebonyolításhoz. Ez egy
igen komoly, és nagyon sikeres csapatmunka volt, remek információáramlással, és
közös döntéshozatallal! Én azt gondolom, hogy olyan együttműködés alakult ki a
magyarországi buddhista egyházak, közösségek között, amire eddig még nem volt
példa!
KÉRDÉS: Láttam a két nap alatt folyamatosan szervezkedtél, mindenhol ott
láttalak, szerintem nem volt látogató, akivel ne kerültél volna kapcsolatba. Mit
tapasztaltál, milyen élményként élték meg az emberek Őszentsége jelenlétét,
tanításait, áldását?
BALOGH ZSOLT: Az én tapasztalatom szerint mindenki elégedett volt. Egyébként
előzetesen egy kicsit tartottunk attól, hogy hogyan fog működni ez a rendszer, hogy
nem helyekre szólnak a jegyek. De szerencsére konfliktus nélkül, rendben ment a
helyfoglalás is – köszönet érte a látogatóknak! Úgy láttam, az emberek egyszerűen jól

érezték magukat a bőrükben! Elnéztem őket például, amint a szünetben az első
előadás

hatása alatt, a második előadásra várva vidáman napoztak, szendvicseztek az Aréna
kürül! És az is azt bizonyítja, hogy jól érezték magukat, hogy vasárnap délután
Őszentsége krédésére, hogy hányan vannak újak, csak nagyon kevesen tették fel a
kezüket – tehát visszajöttek az emberek.
KÉRDÉS: A két napos tanítássorozaton kívül milyen hivatalos programokon vett
még részt Őszentsége?
BALOGH ZSOLT: Szombaton átvette Demszky Gábor főpolgármestertől a Budapest
Díszpolgára kitüntető címet, amelynek odaítéléséről egyébként a város Közgyűlése
egyhangúlag döntött. Hétfőn pedig az LMP és a különböző képviselőket tömörítő
Tibeti Magyar Baráti Társaság meghívásának eleget téve az Országház Felsőházi
termében előadást tartott, majd képviselőkkel találkozott, és sajtótájékoztatón vett
részt, este pedig a Közép-Európai Egyetemen tartott előadást.
KÉRDÉS: Mi volt Őszentsége tapasztalata, visszajelzése a látogatásról?
BALOGH ZSOLT: Tsetenlától, Őszentsége európai titkárától tudom, hogy
Őszentsége mindennel nagyon elégedett volt, és három dolgot külön kiemelt:

1. Boldog volt, hogy ilyen sok ember volt a csarnokban. Azt mondta, hogy rengeteg
nagy csarnokban tanított már, de a nagy csarnokok közül ez a csarnok volt tele a
legjobban.
2. Boldog volt, hogy amikor vasárnap megkérdezte az embereket, hogy hányan
vannak először, nagyon kevesen tették fel a kezüket: ez azt jelenti, hogy visszajöttek!

3. Boldog volt, hogy milyen
jó volt a szervezés, és az önkéntesek munkája.
KÉRDÉS: Meg tudsz osztani velünk valami kedves vagy érdekes “kulisszatitkot” a
látogatásról?
BALOGH ZSOLT: Ami engem különösen megérintett, az Őszentsége közvetlensége
volt. Bár testőrök óvták minden mozdulatát, mégis, akinek csak tudta, megfogta a
kezét, mindenkit megáldott, aki az útjába került.
KÉRDÉS: Bár még csak most utazott el, mégis, valószínű sokak kérdését
tolmácsolom: mikor láthatjuk újra hazánkban Őszentsége a Dalai Lámát?
BALOGH ZSOLT: Természetesen hivatalosan is, személyesen is meghívtuk
Őszentségét, hogy mihamarabb térjen vissza országunkba. Cser Zoli átadta a
Szervező Bizottság formális meghívólevelét, amit Őszentsége elfogadott. Én magam
hallottam, de a többi 200 önkéntes is jelen volt, amikor Őszentsége azt mondta, ha
tud, már jövő év áprilisában visszajön. De később is nyomatékosan megerősítette:
“Hamarosan visszajövök!”

