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Összefoglaló
Dolgozatom témája az online Ahimsa magazin, mely 4 éve kezdte meg működését. Különlegessége, hogy
nonprofit, és az alkotók igyekeznek szabadidejükben szerkeszteni a portált, melynek címe is sugallmazza a
tartalmat, és célkitűzéseiket. Alapelvük a nem-ártás. Próbálnak frissek maradni, s nyitottak a beérkező olvasói
levelekre. A háromtagú szerkesztő birgáddal, vagyis a főszerkesztővel, az arculattervezővel és az
adminisztrátorral beszélgettem.
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Abstract
The subject of my composition is an online magazine called Ahimsa, which has started its activity for 4 years.
Its speciality is that it is non-profit, and the creators do their best editing the portal in their free time. The name
of the magazine suggests the theme and their goals as well. Their fundamental priciple is the non-violence. They
try to keep up-to-date, and they are opened for the letters of the reading public. I made an interview with the
group of three, namely the headeditor, the designer and the manager.
Keywords: Ahimsa, non-profit, non-violence, acceptation, actuality

A magazin születése
Az ötlet 2001-2002 környékén pattant ki Tóth
Krisztián, a jelenlegi főszerkesztő fejéből, s az első
„prototípus” 2003-ban került fel az internetre, de
mivel nem hozta meg a várt sikert, a lelkesedés
alábbhagyott. Ám a sors úgy hozta, hogy 2006-ban
találkozott két régi ismerősével, Vén Zoltánnal és
Kövér Tamással. Tamás vállalkozott rá, hogy profi
designerként új, versenyképes arculatot kölcsönöz a
magazinnak, és kifejező logót próbál alkotni (1. kép),
míg Tamás látja el az adminisztrációs feladatokat.
2006-tól tehát folyamatosan frissül a honlap. (Tóth
2010)

1. kép. A magazin logója.

Különlegesség
A magazint nem hasonlíthatjuk össze egy hatalmas,
offline verzióval is rendelkező lappal, hiszen
különlegessége, hogy egy bizonyos témában figyeli a
napi eseményeket, és mindenekelőtt az, hogy
nonprofit.
Reklámok ugyan találhatók az oldalon, de
cserealapon működnek, csak hasonló irányvonallal
rendelkező partnereik vehetik a felületet igénybe.
Például fitness-, mozgásközpont, virágterápia, biowebáruházak, -boltok stb.
Ugyan már régóta terveznek offline verziót, de ezt
eddig nem sikerült megvalósítani, hiszen csupán
szabad idejükben, felváltva tudnak a lap működésével
foglalkozni. Az offline változat komoly változásokat
vonna maga után, több odafigyelést, esetleg a
nonpfrofit mivolt feladását követelné meg. (Vén 2010)

Névválasztás, motiváció
Az Ahimsa.hu portál azzal a céllal indult útnak,
hogy a manapság egyre többeket érdeklő testi-lelki
fejlődésről és különféle spirituális és ezoterikus
témákról információt nyújtson az Interneten
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böngészők számára, valamint a világ összes, jelentős
hívőszámmal rendelkező vallását, egy helyen,
részletesen bemutatva találja meg az arra tévedt
olvasó. „Egy kis sziget legyen az emberek számára,
ahol a különböző vallásokról a tényeket, az igazat
tudhatják meg.” – mondja az ötletgazda.
Az ‘ahimsa’ szanszkrit szó, amely a gondolatban,
szóban, cselekedetben történő ‘nem-ártást’ jelenti. (2.
kép). Valójában ennél sokkal összetettebb. Nem
egyszerűen egy állásfoglalás, hanem az egész életre
kiható valami.
A dzsainizmus fő tanítása szerint a hívő hiszi, hogy
saját lelkét csak a más lelkek megóvásával terelheti a
helyes útra, vagyis a végső szabadság elérése felé. Ezt
a szerzetesek olyan komolyan veszik, hogy hálót
hordanak az arcuk előtt, mivel félnek, hogy
lenyelhetnek bármilyen apró élőlényt, például
bogarakat.
Mahatma Ghandi az ahimsa egyik híres szószólója
volt, mivel ezzel politikai állásfoglalását, a brit erők
elleni
passzív
ellenállását
is
kifejezte.
(www.bbc.co.uk/religion)
Az Ahimsa.hu ebben a szellemben működik,
szigorúan ügyelve rá, hogy ne ártson senkinek, és a
megjelenített
írások
is
megfeleljenek
e
követelménynek.

2.
kép.
Ahimsa,
az
erőszakmentesség
(www.teraphantonline.com/ahimsa)

jelképe

A
portál
jelmondata:
életmód
magazin
útkeresőknek (3. kép). „Hogy ez teljes mértékben így
is legyen, lehetőséget biztosítunk a különféle szellemi
ösvények, táplálkozási, gyógyászati és terápiás
ismereteket nyújtó oktatási könyvek hirdetésére,
tanfolyamok,
reforméttermek,
bioboltok
megjelenésére.” – fejezte ki a főszerkesztő, Tóth
Krisztián. (Tóth 2010)

Kapcsolat az olvasóközönséggel
Az oldalra bárki írhat cikkeket, esszéket,
tanulmányokat. A szerkesztőknek elküldött anyag
válogatás után kerül bele a magazinba. Az esetek
többségében jó, használható munkák érkeznek be, de
így is körülbelül 10% nem megy át a rostán. Ennek
oka nem feltétlenül a nyelvezet helytelenségében,
vagy egyéb, hasonló problémákban keresendő, hanem
a portál alapelveivel való összeegyeztethetetlensége
miatt nem kerül a nyilvánosság elé. Vagyis olyan írás,
mely bemutat ugyan egy vallást, de azt abszolút
negatívan, vagy esetleg a bemutatott vallás mellett egy
másikat tüntet fel rossz színben. (Tóth 2010)
A magazin interaktív változata – bár szerepelt a
tervek között – végül nem készült el, kézenfekvő
okokból. „Bár mindhárman sok energiát és időt
fektetünk a szerkesztésbe, válogatásba, a fórum
moderálását nem tudnánk megoldani, ezért vetettük el
az ötletet.” – nyilatkozik Kövér Tamás. (Kövér 2010)
A beérkezett anyag mennyisége változó, de a
háromtagú brigád állítja, sajnos az emberek manapság
inkább csak olvasgatni szeretnek, egyre kevesebb a
jelentkező. Örömmel fogadják viszont a – nagy
mennyiségben érkező – bátorító, elismerő leveleket.

Aktualitás
A frissesség az alkotók sok elfoglaltsága ellenére is
elsődleges szempont, hiszen tulajdonképpen ez tartja
az adott magazint életben.
„Fontosnak tartjuk az e témakörben fellelhető
különböző könyvek és írások népszerűsítését, ezért az
oldal tartalmát, információbázisát folyamatosan
bővítjük!” – olvasható a honlapon. (www.ahimsa.hu)
Találunk tehát könyvajánlót, eseménynaptárat, és
igencsak részletes programajánlatot. Egy napra, órára
lebontott táblázaton válogathat az érdeklődő a
különböző események között, melyek nagy részét a
világvallásokkal,
életszemléletekkel
kapcsolatos
előadások, jógagyakorlatok, kulturális események
teszik ki.
A könyvajánló szintén ebből a körből merít, a múlt,
és korunk nagy tanítómesterei, szerzetesei,
parapszichológusai, vallási vezetői nyilatkoznak meg
bennük.

Az állandó tartalomból
A magazinban megtalálható: Világvallások,
szellemi áramlatok, asztrológia, természetgyógyászat,
önismeret, vegetarianizmus, jóga, teasarok, éttermek,
galéria,
letölthető
anyagok,
eseménynaptár,
könyvajánló,
mozgókép
a
nagy
tanítókról
életrajzukkal együtt.

3. kép. A magazin célkitűzése
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Világvallások
Világvallásokkal, és egyéb kisebb, de érdekes
vallásokkal ismerkedhet meg az olvasó. A „könyves
népek” (Simon 2001), vagyis a kereszténység, a
judaizmus, az iszlám természetesen helyet kapnak az
oldalon, akárcsak a nagy keleti vallások: a
buddhizmus, a hinduizmus (4. kép), a dzsainizmus és
a taoizmus.

Asztrológia
Számtalan érdekességet tudhatunk meg a témáról
egy szakértő segítségével, aki megírta a magazin talán
legfigyelemfelkeltőbb cikkét – hiszen a cél mégiscsak
az, hogy az olvasókat szenzációs írásokkal a portálra
csalogassuk (6. kép). Az író kifejti, hogy a merész
férfi sorsa meg volt írva a csillagokban, vagyis
egyértelmű volt, hogy a közismert ausztrál
vadvilágkutatóval egy állat fog végezni.

6. kép. „Hőse, vagy inkább áldozata volt-e korunknak a híres
állatmentő televíziós csillag (Steve Irwin)?” (www.ahimsa.hu)

4. kép. Pondicherry, hindu templom. Fotó: Tóth Krisztián .

Szellemi áramlatok
Itt olyan filozófiai irányzatokat találunk, melyek a
mai nyugati ember számára olykor furcsának
tűnhetneknek.
A teozófia, s azon belül az antropozófia egy
misztikus vallási elmélet olyan gondolatokkal, hogy
az emberi léleknek az istenivel való egyesülése
lehetséges. A miszticizmus minden vallásban jelen
van. Ilyen például az iszlámban a szúfizmus (Iványi
2008), a kereszténységben a gnoszticizmus stb.
Itt találjuk még a Rózsakereszteseket, a
sámánizmust, a jógát, és a Deekshát, vagyis az Egység
Áldását (5. kép).

Teasarok
Azt hihetnénk, hogy itt találjuk az ország összes
teaházának nevét, de a bejegyzés a különböző
kultúrákban fellelhető, használatban lévő teafajtákkal
és azok elkészítésének minden apró részletéról tudósít.

Letölthető anyagok
A
vallások
szent
könyveivel,
irataival
találkozhatunk a fenti pont alatt, melynek ismerete
alapvető nemcsak a hívő, hanem a világban
tájékozódni kívánó számára is.
Itt találjuk többek között a Korán, a Biblia részleteit,
a Bhagavad-gítát, és kínai tanmeséket. Ezek a rövidke
történetek nem gyermekeknek szólnak, hanem
azoknak az embereknek, akik letértek a helyes
ösvényről. Ha valaki meghallgatja őket, nevet, de
közben saját hibáit fedezheti fel. (Tóth 2010)
„A szegény ember találkozott régi barátjával, aki
halála után istenséggé változott. Végighallgatta
a szegény ember panaszait a nyomorról, amelyben
életét tengeti, majd ujjával az út
szélén heverő téglára mutatott. A tégla nyomban
aranyrúddá változott. Megajándékozta vele a
szegény embert, ám régi barátja nem lett elégedett,
ezért adott neki egy nagy aranyoroszlánt is.
A másik még mindig elégedetlen volt.
– Hát mit kérsz még? – kérdezte az istenséggé vált
barát.
– Az ujjadat – hangzott a válasz.”

5. kép. Deeksha szertartás (www.ahimsa.hu). Fotó: Tóth Krisztián
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Életvitel, önismeret
A leggyakoribb megoldásra váró problémák:
Emberi kapcsolataink egyensúlyának helyreállítása, a
megfelelő hozzáállás, az önvizsgálat, a felelősség
elismerése, a düh kordában tartása stb.

Galéria
A galériában a főszerkesztő által készített képeket
találjuk, melyek többnyire Indiában készültek, hiszen
saját bevallása szerint mindig vonzotta a keleti világ
(Tóth 2010). Szívesen várják azonban a beérkezett
fotókat elsősorban olyanokat, melyek más kultúrák,
vallások megismerésével kapcsolatosak.

Változó tartalom, a legújabb írások
A jelenlegi legfrissebb cikkek között olyanokat
találunk, mint például a „Miért van szükségünk élő
Mesterre?”,
„Jóga
a
modern
világban”,
„Vegetarianizmus”, „Bevezetés az iszlámba”, „Az
iszlám nyugaton” stb.
Mindegyik élvezetes, információkban gazdag
olvasmány. Nem azt olvassuk, amit már úgymond
eddig is tudtunk. A cikkek próbálják megvilágítani,
hogy a médiában sokat hangoztatott sztereotípiák,
közhelyek sokszor nem felelnek meg a valóságnak.

Mai gondolat
Minden nap változó, a magazin arculatának
megfelelő idézet kerül fel az oldalra.
„A világ egy színpad, és mi mindannyian színészek
vagyunk. Minden színész egy különleges szerepet
játszik, és felelős a saját tetteiért. A felelősség azt
jelenti, hogy a helyes dolgot teszem, nem számít
milyen nagy vagy kicsi a feladat. Mi mindannyian
rendelkezünk egy különleges szereppel, hogy
eljátsszuk azért, hogy a világot egy jobb hellyé
tegyük.” (www.ahimsa.hu, 2009.12.30.)
„Ha el vagyunk merülve a jövő iránti félelemben, el
fogjuk veszíteni a lehetőséget, amit a jelen felkínál.”
(www.ahimsa.hu, 2010.01.04.)
Az idézetek forrása többnyire a www.bkwsu.hu
oldal.

A jövő
Bár a portál folyamatos karban tartása rengeteg
munkát igényel, a magazin szerkesztői bíznak abban,
hogy továbbra is képesek lesznek fenntartani a
közönség érdeklődését, és lesz idejük a magazin
szerkesztésére, mely oly nemes célt szolgál, mint az
ahimsa, vagyis az emberek tanítása arra, hogy ne
ártsanak a környezetüknek.
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