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e-mail: yoga@yoga.hu • tel: 30/237-0838
honlap: www.yoga.hu
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Elõszó

A Magyar Jóga Társaság Egyesület 1999-ben azzal a céllal jött létre, 
hogy szolgálja színvonalas jógaismeretek Magyarországon való terjedését. 
Ennek eszközeként bocsátjuk tagjaink és az oktatóképzõ tanfolyamaink 
résztvevõinek rendelkezésére ezt a belsõ füzetsorozatot, amelyet a Magyar 
Jóga Társaság korábban megtartott oktatóképzõ tanfolyamán megszületett 
szakdolgozatokból válogattunk össze. 

Ezeknél a szakdolgozatoknál igyekszünk úgy irányítani az oktatójelölteket, 
hogy olyan témákat válasszanak amelyek a mai magyar jógairodalomban 
még hiánycikknek számítanak. 

Jelen számunkban a Scandinavian Yoga and Meditation School 
újságjában a „Bindu” 13. számában megjelentetett komoly kutatási anyagot 
közlünk a Nádí Sódhana pránájáma hatásáról. Célunk az anyag megjelen-
tetésével, hogy ösztönözzük a hasonló jellegû és színvonalú magyar kutatási 
projektek beindulását. 

Ezúton köszönjük az iskola engedélyét a közléshez. 

A másik, nagyobb részt pedig a Siva Szamhita elsõ magyar nyelvû meg-
jelenése teszi ki. Ezzel egy olyan klasszikus jóga mûvet szeretnénk kézbe 
adni, amely minden komolyan jógázó, vagy a jógával hivatásszerûen fogla-
lkozó jógaoktató érdeklõdésére számot tarthat. A fordítást Mezõsi Anna 
2005 tavaszára fejezte be, és az MJT Oktatóképzõ Tanfolyamán nyújtotta 
be szakdolgozatként. Külön kiemelendõ, hogy Kommon Erika munkáját fel-
használva, mindjárt két szövegváltozatot hasonlíthatunk össze, így kritikai 
jellege is van jelen kiadásnak.

A szanszkritról angolra fordítók az 1900-as évek elején nem tudták le-
vetkõzni keresztény mívoltukat, és a jóga filozófiájának nem teljes meg-
értésével fordították le a mûvet. Ez sajnos átüt a szövegen. A magyar 
fordítók, akik angol nyelvbõl fordították tovább nem tudtak ez ellen sem-
mit sem tenni. Reméljük, hogy a következõ évek meghozzák azt, hogy egy 
vállalkozó kedvû és a jógához mélyen értõ magyar fordító közvetlen a szan-
szkrit szövegbõl újra fordítja az anygot, és így ezek a fogyatékosságai a jelen 
kiadásnak orvosolva lesznek.



Örülni fogunk, ha ez a szám és a továbbiakban megjelenõ számok segí-
tik az olvasókat elõrehaladni a jóga útján és egyre közelebb jutnak saját 
belsõ lényegükhöz, és ahhoz, hogy életük kiegyensúlyozott és harmonikus 
legyen. 

2008 szeptember

Selmeci József Csongor
okl. jógaoktató

Magyar Jóga Társaság Egyesület
elnöke
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