
Tóth Fanni 11.B 

A buddhizmus és a 

„Tavasz, nyár, ősz, tél…és tavasz” című film 

 

A buddhizmus         

„A szenvedés az emberi tapasztalás része.  

Az emberek fájdalmat okoznak egymásnak,  

Mi fájdalmat okozunk másoknak, és a többiek fájdalmat okoznak nekünk.  

Ennek felismerése nem más, mint tiszta látásmód.” -Buddha 

 

A buddhizmus az időszámításunk előtti 6.században alakult ki Indiában. Nagy mértékben 

Gautama Sziddhártha herceg1, közismertebb nevén a történelmi Buddha tanításain alapszik. 

A buddhizmus lényege a négy nemes igazság felismerésében rejlik: 

1. Az emberi élet szenvedéssel teli 

2. A szenvedés oka az önzés és a vágyakozás 

3. Van út mellyel megszabadulhatunk a vágytól és a szenvedéstől 

4. Ez az út a nyolcrétű nemes ösvény 

A nyolcrétű nemes ösvény segítségével érheti el az ember nirvána2 állapotát, szabadulhat meg 

a szenvedéstől. 

Nyolcrétű nemes ösvény: 

1. Helyes szemlélet 



2. Helyes szándék 

3. Helyes beszéd 

4. Helyes cselekvés 

5. Helyes megélhetés 

6. Helyes erőfeszítés 

7. Helyes éberség 

8. Helyes elmélyedés 

 

Tehát a cél a szenvedélyeinken való felül kerekedés, vágyaink legyőzése, hiszen a hamis 

illúziók üldözése csupán csalódásokhoz vezet egyre távolabb kerülünk saját 

tudatunktól és egészséges lelki állapotunktól. 

Az ember önmagának ura, saját sorsának irányítója, a változáshoz kizárólag saját 

cselekedeteink és gondolkodásunk vezethet el. 

„Mindenki maga irányítja sorsát;  

mi magunknak kell megteremtenünk boldogságunk okait.  

Csak mi tartozunk ezért felelőséggel, senki más.” -Buddha 

 

Tavasz, nyár, ősz, tél…és tavasz3 

Véleményem szerint ez a film egy mestermű, hisz a maga egy óra és negyvenöt perces 

játékidejével tökéletesen át tudja adni a mai generációnak a buddhista gondolkodás és 

tanítások alapjait, mindezt egy csodálatos képi világgal és egy érdekes történettel 

megfűszerezve. 

 

„Senki sem mentes az évszakok hatalmától, azok évenkénti születési, fejlődési és 

hanyatlási ciklusától. Még az a két szerzetes sem, akik a hegyekkel körülvett tavacska 

mellett osztoznak egy remetelakon. Az évszakok változása nem csak a természetre, 



hanem a benne élő emberekre is erős hatást gyakorol. Felpezsdít, energiával tölt meg, 

sebeket gyógyít és elmélkedésre késztet.”4 

A film középpontjában mester és tanítványa áll, az évszakok szimbolikus jelentéssel 

rendelkeznek.  

A cselekmény tavasszal kezdődik a tanítvány még egy kisfiú, mestere a természeti 

értékek és az állatok tiszteletére tanítja. 

Nyáron a fiatal tanítvány életét a kolostorba érkező beteg lány változtatja meg. 

Megtapasztalja a szerelmet, vágyai felfokozódnak. Mestere figyelmezteti, hogy a 

szenvedély birtoklási vággyal jár, ami pedig gyilkos gondolatokat okoz, ennek ellenére 

a tanítvány elhagyja mesterét, szakít az eddigi életével. 

 

 

Ősszel a mester jóslata beteljesül, hisz a már felnőtt tanítvány gyilkosként tér vissza, 

féltékenység miatt végzett a feleségével. A világi élet megtapasztalása után heves 

érzelmek, erőszak és düh jellemzi a férfit. Egyedüli biztos pont, ami maradt az életében 

az a szerzetes, hisz ő jelenti számára a harmóniát az erőt és a biztonságot, ezért is tért 

vissza hozzá. Lelke bűnbocsánatra és megnyugvásra vágyik, amit először 

öngyilkossággal próbál elérni, amit a szerzetes végül megakadályoz. Büntetéséül a Szív 

szútra5 szövegét kell a gyilkos fegyverével kifaragnia, ezáltal kizárni a haragot és a 

dühöt a szívéből. Ezután letölti világi büntetését és börtönbe vonul. 

 

 

 



A szív szútra kivésése 

 

Büntetése után télen visszatér a kolostorba, ez lesz az elmélkedésnek, az intenzív 

befelé fordulásnak, tanulásnak és a meditációnak az időszaka.  

 

A tavasz egy új élet kezdetét jelenti a tanítvány mesterré vált és adja át tudását és 

ismereteit a tanítványának. 

 

A filmben a fiúnak kizárólag csak a saját cselekedeteiből kellet tanulnia és okulnia. 

Vágyaitól csak azoknak megélésével tudott megszabadulni, tapasztalatai és tettei 

irányították el a változás és a megvilágosodás felé. 

„Soha nem azt látom, ami már megtörtént, kizárólag azt, amit még meg kell tenni.” -

Buddha 



1: Kr.e 560-480, indiai herceg 

2: A buddhista vallásban a teljes megnyugvás, kiszabadulás a lélekvándorlásnak 

szenvedésekkel járó körforgásából, a legmagasabb boldogság állapota, amelyre a lélek 

törekszik 

3: 2003-ban bemutatott dél-koreai film, rendezője: Kim Ki-duk 

4: A port.hu-n a film összefoglalója 

5: Ez a szútra azt jelképezi, hogy az ember dolga az életben megszabadulni az 

ösztönkésztetéseitől és a világ dolgaival kapcsolatban kialakított függő helyzettől, az 

agressziótól a természet ellen, majd a szexuális vágyak erejétől. 

 

Források: 

https://mandala.hu/buddha-legfontosabb-tanitasai/ 

https://mentalfitnessguru.hu/irodalom/td_d_slug_20/ 

http://tisztafriss.hu/buddha-idezetek-buddha-mondasok-mondas-buddha-elete-

buddha-beszedei-463/ 

https://arkadia.hu/filmajanlo-tavasz-nyar-osz-tel-es-

tavasz/?related_post_from=3427 

https://kyvetites.blogspot.com/2017/12/tavasz-nyar-osz-tel-es-ujra-tavasz.html 

https://napimuzsa.hu/idezetek/11-idotlen-idezet-az-orok-buddhatol/ 
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