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Beszélgetés a meditációról

- Amikor ön a meditácíóról fejti ki gondolatait, nem elméleti okfejte'seit adja el6, hanem
szeme1yes tapasztalatait adja át valami olyasmir61, amit behat6an ismer. Megtudhatnánk, mi
a szerepe a meditációnak az ön életében?

- Igen, ön valóban fontos dologról kérdez, amire nem tudok teljesen kimerít6en
válaszolni. Engem a meditáció els6 megközelítésben cselekvésként - nem pedig va
lamiféle elméleti megfontolásként - érdekel. Magam nem vettem részt rendszeres
meditációoktatásban, amiben pedig bárki részt vehet, és részt is kell vennie annak,
akinek ez valóban fontos. Ifjan elkezdtem valamit csinálni, amir61 aztán megtudtam
olyanoktól, akik mindezt a mesterség szabályai szerint ismerték, hogy az meditáció.
Kapcsolatom a meditációval tehát teljesen spontán kezd6dött, és tulajdonképpen már
gyerekkoromtól fogva tart. Kés6bb megél tem, hogy keresztény összefüggésben ho
gyan kell kinéznie egy liturgikusan kialakított napnak. Igaz, hogy nem egy csoport
tagjaként, állandó életformaként éltem meg, hanem ilyen életformát folytató emberek
vendégeként szereztem tapasztalataimat. Meg is mondhatom, kik ezek: az evangéli
kus Michael-testvérek közössége, ahol egy igazán nagy ajándékot kaptam: segítséget
ahhoz, hogy e szabályozott életformán keresztül saját lényem mélyrétegeit megszólít
sam, még inkább: hagyjam, hogy kiteljesedjen a csend, s eltöltsön mindaz, ami ebbe
a csendbe beáramlik, ami ekkor jelentkezik. Kés6bb rábukkantam az ázsiai meditáci
óra, s az indiai mesterek szájából azt kellett hallanom, hogy amit csinálok, az a medi
táció.

- Mi az, amit valaki megél a meditációban? Meghatározható-e, vagy hasonlatokban meg
ragadható-e?

- Mindenekel6tt azt kellene erre válaszolnom, hogy bármit mondjon is valaki
err6l, tévedés, mivel túl van a fogalmak tartományán, azon a tartományon, amit rend
szerint nyelvi eszközökkel fejezünk ki. Nos, ha valaki mégis nyelvi eszközökkel szól
na err61, minden attól függ, hogy kinek szól: ha olyasvalakinek szól, akinek magának
is vannak ilyen tapasztalatai, úgy szavakra nincs is szükség. Ha azonban olyasvala
kinek szól, akinek nincsenek ilyen tapasztalatai, úgy az elhangzottakat különlegesnek
fogja tartani. Annak pedig, aki beszél, az lesz az érzése, hogy nem egészen helyesen
értették. Ez persze komoly akadály, de olyan akadály, amely a tapasztalás bármely
formájánál el6adódhat, s nemcsak a meditációban, jóllehet ott különösképpen.

Nos, ha mégis választ szeretne, netalán olyat, amilyet egy pszichiáter adna, akkor
ennek megfelel6en azt kell mondanom: a tudatos réteg elcsendesítése, amit61 valami
olyasmi mutatkozik meg, ami mindig is ott volt. Tehát az ember a meditációban
voltaképpen nem változik meg, hanem azzá válik, aki mindig is volt. Az történik,
hogya tudat érzékel valamit ebb61, és ezáltal máris megváltozik.

Nos, a meditáció az id6k során f6ként vallás képében jelent meg, ezért azt akár a
vallásos metafizika fogalmaival is megkísérelhetnénk körülími, s ebben a vonatkozás
ban a meditáci6s tapasztalat nagy,on is összefügg azzal, amit a nyugati vallások szó
használatával imának nevezünk. Am ha valaki azt állítaná, hogy a meditáció Isten-ta
pasztalat: ez éppoly megtéveszt6 lenne, mint bármi, amit csak nyelvi eszközökkel
kifejezhetünk, kivéve, ha valaki tényleg ezt tapasztalja. Mert ha valaki ezt tényleg
megtapasztalja, akkor éppenhogy nem megtéveszt6, hanem olyannyira természetes,
hogy szinte nem is látja szükségét annak, hogy közölje.
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- Ón egy helyütt leíregy ilyen e1ményt: "Egyszerre ott volt a tudás, és fe16ra alatt zajlott
le minden", Most egészen nyersen kérdezem, hogyan értsük, miféle tudás volt ott? A keresz
ténység nyelvén sz6lván: állítható-e, hogy az ember így felemelkedik Istenhez, és oltalmában
érzi ma,gát - ezt akarta mondani?

- Onnek bizonyára feltúnt, hogy hosszasan hallgattam, miel6tt megszólaltam vol
na, s ez volt válaszomnak szinte a legfontosabb része. Azt viszont nyugodtan mond
hatom, hogy amikor a keresztények kinyilvánítják, hogy megtapasztalják és megélik
Isten oltalmát, vagy valamit megláttak az "istenib61" - én készséggel elhiszem, hogy
valóban ilyen tapasztalataik vannak. De abban a mondatban, amit idézett, ugyancsak
megfontoltam, mit mondok, és pontosan tudtam, miért azt írom: "a tudás", s arról
pedig, hogy miféle tudás, nem szólok. Az idézett helyen arról beszélek, amit Indiában
éltem meg egy nagy indiai bölcs, Maharsi sírjánál Tiruvanamallaiban. Azt hiszem,
sokkal érthet6bb vagyok, ha látszólag érthetetlen maradok is, és azt mondom: ,,6,
persze!", és ez az "ó, persze" az, amit valakinek meg kell élni. Ha pedig err61 beszélni
kezdünk - s én is sok-sok szót szóltam már arról, hogyan függ össze ez fizikánkkal,
filozófiánkkal, pszichológiánkkal -, akkor mindez kevésnek bizonyulna, nyilvánva
lóan kevesebbnek, mintha erről valaki egyszerűen csak hallgat.

- Mindebb61 arra lehet következtetni,hogya meditáci6s tapasztalat nem arraszolgál,hogy
a világés a lét lényegtvelkapcsolatos bármilyen tartalomszármazzon bel6le. Talán a kulturális
hajlam vagy a tudás sem dönf6, amivel valaki meditálni kezd, és az indiai guru, a japán
zenemester, a keresztény szerzetes és talán a német fizikus is találkoznak ott, ahol ezek a
tartalmak megszűnnek szerepet játszani?

- Ha ön azt várja t6lem, hogy csak igennel, vagy nemmel válaszoljak, akkor a
válaszom: igen. De ha szabad még valamit hozzátennem, akkor ez mindössze annyit
jelent, hogy találkoznak, ami nem fedezet a különbségek szinkretista vagy relativisz
tikus elfelejtésére, ez pedig továbbra is fennáll ott, ahol még vannak különbségek.

Kultúrtörténeti vagy vallástörténeti tapasztalataink szerint vannak látomások, de
rendszerint a valamelyik kultúrához vagy valláshoz tartozó személy vizíóiban ponto
san azokkal az alakokkal találkozik, akik az 6 kultúrköréhez tartoznak. Erre a szkep
tikus pszichológus azt mondja: Nos, teljesen világos, hogy az, amivel ott találkozik,
az a felhalmozódott kultúra - és ugyanez a szkeptikus pszichológus még arra is
következtet, hogy amivel az ember ott találkozott, még csak nem is az, aminek gon
dolja: nem Szűz Mária jelent meg el6tte, és nem is az indiai vallás valamelyik alakja,
hanem saját kultúrája. Nos, ha azt mondom, hogy neki nagyon is a valóság jelenik
meg, vagy 6 is a "valóságban" van, akkor nekem, mint tudósnak ezt úgy kell értenem,
hogy az 6 tudata számára ez a "valóságban való lét" olyan módon történik, amely
tudatának individuális adottságai folytán elérhet6. így a különbségeket mindenkép
pen komolyan kell venni.

- Amikor mi eur6paiak az igazságr61 vagy a val6ságr61 beszélünk, akkorezt az empiriku
san igazolhat6tudományok alapján gondoljuk el. Megmondhat6-e, hogy miben különbözik a
nyugati tudományosgondokodás a meditáci6s tapasztalást61?

- A misztika egyik alaptapasztalata, amire a meditáció is irányul, és ami ennek
már alacsonyabb fokain is megmutatkozik, az egység tapasztalata. Hogy mi az egy,
azt végül is nem kérdezhetjük, mert ahhoz hozzá kellene tennünk annak magyaráza
tát is, hogy mi az egy. Az egység tapasztalata végs6 soron azt is megtiltja. hogy
megmondjuk mi az, amiben a tudomány kutatása különbözik attól, amit a meditáció '
tapasztal, mert akkor az már nem az egység, hanem a sokféleség tapasztalata lenne.
De ha én a sokféleség síkján járok, amit a tudományunk tanulmányoz, akkor a tudo
mány nyelvén csak azt mondhatom el, hogya tudomány mint tudomány ezt az egy-
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séget mennyiben nem mondhatja ki, jóllehet az éppúgy valóság. A fizikus, a történész,
a pszichológus, sőt talán még a matematikus által vizsgált valóság is ugyanaz és nem
más, mint ami a meditációban végső soron - talán - megtapasztalható, hisz külön
ben nem lenne valóság. Arról szólhatunk csupán, hogy mi az, amire képes a tudo
mány, és mi az, amire nem.

A tudomány fogalmakkal dolgozik, a fogalmak pedig különbségekb61 és a föléjük
boltozódó összefüggésból állnak. Ha azt mondom, "ez az állat egy macska", akkor
megkülönböztettem a kutyáktól, a madaraktól és minden más állattól, de összefüg
gésbe hoztam valamennyi macskával. Ez a módszer, amely fogalmakkal szabdalja fel
a valóságot, majd a részeket újra összeállítja, valamennyi tudományos eljárás alapja,
míg az a gyakorlat, amit latin eredetű szóval meditációnak nevezünk, egy olyan,
alapjaiban más magatartáshoz vezető gyakorlat, amely nem szabdal fel, hogy újból
összeillesszen. hanem - szívem szerint azt mondanám - épp az oszthatatlannak a
komolyan vételéből indul ki, de nem is az integrálás teljesítményéból, amiról itt szó
sincs.

- Ön azt mondja, hogyameditációban mindenki azzá lesz, aki mindig is volt. Ennek az
az elképzelés az alapja, hogy az emberi psziché legmélyén van egy tiszta, hamisítatlan én,
amely önmagával örök azonosságban létezik, s amelyet csak meg kell tisztítani minden kelet
kezett61, véletlenszerúMI és nem-igazitól, hogy mint a személyiség lényege, megjelenhessen.
Sigmund Freud óta azonban kissé másként látjuk ezt a dolgot. Valóban olyan jó és kívánatos-e
az, hogy mindent, ami az ember valaha is volt, napvilágra hozzunk?

- Freudot már sajnos nem ismerhettem, de nem minden szorgalom nélkül olvas
tam, és több olyan emberrel is kapcsolatban álltam, aki az ó hagyományait követte, s
ezek a kapcsolataim jórészt ma is tartanak. Az a benyomásom Freudról, hogy zseni
ális látnok volt, aki a jelenéseket úgy látta, ahogy rajta kívül nem sokan, s viszonylag
kevéssé korlátolt híve volt a XIX. század tudományosságának. Sajnos ma Freud arról
kőzismert, ami nem volt benne jó. Mégis: jó lenne, ha valaki úgy tudna látni, ahogy
Ó, ami azonban annyira nehéz, hogy azok, akik Freud fogalmait használják, észre sem
veszik, hogy nem képesek látásmódját elsajátítani. Ezért mélységes tisztelet illesse
Freudot, viszont nagy tartózkodás Freuddal mint érvelési segédeszközzel szemben.

En készséggel elfogadom az egész elméletet az "En"-röl, a ,Jelettes-En" -röl és az
"Es (ösztön-En)"-röl, ha hozzátesszük, hogy az, amit Freud En-nek nevez, az egy
produktum, és nem az egész. Sót azt is mondhatnárn: egy szerv: Ezért a nagyon
általános "psziché" szöval jelölöm azt, s ef. a pszichológusok által sem teljesen tiltott
dolog, amelynek az "En" a szerve. Az "En" egy pszichikus szerv, és ez a szerv 
miként oly gyakran -lehet jó vagy nem annyira jó, de semmi esetre sem az utolsó
te~át, hanem valaminek a függvénye. Nos, ha azt mondom: az ember a~zá válik, aki
mindig is volt, ez azt jelenti egy olyan pszichológia nyelvén, amelyik az "En"-fogalom
freudi értelmét használja, hogy abban az élményben, ami ezek mögött a szavak mö
gött áll, az én teljes viszonylagossá válása mutatkozik meg. Az "En" hirtelen felismeri,
hogy nem abszolút, és ezen keresztül érti meg - ráadásul érzékelhetóen és nemcsak
fogalmilag -, hogy szerve valami sokkal nagyobbnak, s hogy mindig csak ez a szerv
volt és semmi más. Identitását pedig, amit eddig foggal-körömmel védelmezett a
káosz ostromától, és attól, amit Freud "Es"-nek nevez, nem kell tehát védelmeznie, ha
beéri azzal, hogy szerv és nem maga a dolog. Ekkor egy csapásra felismerte, hogy azzá
vált, aki mindig volt, immár azonban tudatában is azzá. Az "En" nem csupán a szokott
módon egy szerv ekkor, és ezt a nagyon komplex tényállást fejezem ki, amikor ezt
mondom: azzá válik, aki mindig is volt. Ez a tudatosan paradox megfogalmazás
egyébként már olyan tételekhez kapcsolódik, amelyek nyugati hagyományokban is
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előfordulnak. Azt hiszem Nietzschénél - pedig Nietzsche is sokkal inkább kapcsoló
dik a hagyományokhoz, mint amennyire elismeri - ez a megfogalmazás így hangzik:
"Legyél az, aki vagy!"

- Ezek szerint az, ami a meditációban felszínre kerül, olyasmi is, aminek nem kell feltét
lenűk felszínre kerülnie?

- Ha valaki meditálni akar, leghelyesebb, ha egy mester - vagy ahogy az india
iak nevezik: egy guru - segítségével kezd hozzá. Erre nyugati analogtat épp Freud
szigorú követelményében találunk, miszerint csak olyan analizáljon, akit analizáltak.
s ennek abból a gyakorlati megfontolásból van értelme, hogyameditációban olyan
dolgok történhetnek, amelyek szétrombolják a személyiséget, és olyasmi is történhet,
ami az embert egy olyan útra vezeti, amiről kés6bb csak ezt mondhatja: bár sosem
indultam volna el ezen az úton. Ezt kifejezhetjük úgy is, hogy felbukkannak a tudat
talanból, az "Es"-tartományból - vagy, ha úgy tetszik a démonok világából - olyan
tartalmak és olyan viselkedésmódok, amelyeket egyébként joggal fojtunk el, ezek
ugyanakkor olyan tartalmak is, amelyeket egy igazi bölcsnek alaposan szemügyre
kell vennie. Az igazi bölcs hagyja megjelenni ezeket a tartalmakat, míg azt, aki nem
rendelkezik elegendő tudással, vagy mesterrel, aki megmentené, az a veszély fenye
geti, hogy nem szabadul a megidézett szellemektől. Ekkor az Én nem "valami na
gyobb" megmentett szarveként merül fel, hanem mint egy védtelen hajó sodrása a
nyílt vizeken.

Ezt Gopi Krishnától, egy indiaitól tudom, akit közelebbről is ismerek, s aki els6
könyvében Kundalini címen írt ezzel kapcsolatos tapasztalatairól. Egy nyugati pszi
chiáter minden bizonnyal azt mondaná erről,hogy elmebetegség, jóllehet, ahogy Gopi
Krishna is mondja, az, amit elmebetegségnek nevezünk, jórészt ilyesfajta félresiklott
tapasztalat.

- Eszerint vigyáznunk kell azzal az egyszerű képlettel, hogy a meditáció egyenl6 a jóval.
S itt beszélnünk kellene a meditálo'kkörében gyakran tapasztalható határtalan optimizmusról.
Vajon ezek csak amolyan szektás remények, amilyeneket évszázadok óta hallunk, vagy pedig
ennek komolyabb oka van?

- Igen, azt hiszem ennek komolyabb oka van. De természetesen sok minden, ami
optimizmus formájában jelentkezik, az többé-kevésbé naivitás. Megértem azokat, akik
a meditációra eljutva, eltelnek annak jótéteményeivel, s így azt tekintik egyedül üd
vözítőnek.Számos életútból ez ki is derül, méghozzá bizonyos esetekben joggal.

Ez tudom képzelni, hogy az, aki előrehalad ezekben a tapasztalatokban, valóban
bölccsé, tudóvá válik a most ön által "optimistának" nevezett módon. Ennek azonban
az a feltétele, hogy olyan kulturális közegben éljen, ahol ez az egyetlen elismert ma
gasabb kulturális érték. De még ehhez is hozzá kell tenni, hogy rendkívül összetett
dologról van szó, és nehéz szert tenni azokra a valóságos tapasztalatokra, melyeket
ezen az úton messzire jutott emberek szereznek. Nem könnyű ez, s azt gondolom,
hogy ha valakit elárasztanak ezek az élmények, akkor az még csak egy naiv előkészü

letet tett erre az útra. Igy van ez az európai kultúrában - de a kellőképpen tágan
tekintett indiai és japán kultúrában is. A valóságban épp a tudományra, a hétköznapi
értelemre, az egyszerű észre kell nyitottnak lennünk, hogy végül is - a pszichológia
kifejezésével élve - ne tűnjön regressziónak, amit megélünk. Az éretté válás nemcsak
az élmények gyakoriságában mutatkozik meg, hanem abban is, hogy mennyire va
gyunk képesek megbirkózni az embertársak és az élet problémáival.
Meggyőződésem, hogy ezen az úton olyan tapasztalatokra jutunk, amilyenekre a

múltban csak kevesen jutottak. A vallás elég nagy része valószínűleg csak ezeknek a
tapasztalatoknak puszta elismerése azok részéről, akiknek ugyan nem volt részük
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ilyenekben, de kell6 mértékben hatottak rájuk ahhoz, hogy belássák: valóságosak.
Ilyen tapasztalatok manapság több ember számára hozzáférhetőek,mint korábban, s
ez az egész társadalmat, sót az ember habitusát is átformálhatja. Mindezt persze nem
szeretném nagy jöv6látomások látnoki meghirdetéséhez kötni. Mindig tudatában kell
lennem annak, hogy most élünk, most gondolkodunk, most filozofál unk, és a jövő

nincs a birtokunkban, s ha alkalmanként meg is mutatkozik haszonlatokban, mégis
akkor értjük meg igazán, mikor már végbement.

Sokat foglalkozom olyan problémákkal, mint a háború megelőzése, a gazdasági
fejlődés - az egyenlőtlenség és a szegénység felszámolása szempontjából -, a kör
nyezet pusztítása vagy más, a mindennapok rövidtávú döntéseinek hátterét képező
kérdésekkel, melyek egyébként önmagukban is hús-vér problémák. Csak azokkal ért
hetek egyet, akiket a mi rendszerünk kritikusainak neveznek. A modern világ ugyanis
ezeket a problémákat nem oldja meg. Ezt nemcsak a kapitalista rendszerr61 mondom;
amelyik magát szocialistának mondja, ugyanennek a hibának újabb kiadása.

Ha pedig azt kérdezem: miért nem oldjuk meg ezeket a problémákat, akkor azt kell
válaszolnom: egészen biztosan nem azért, mert ezek megoldhatatlanok. Józan ésszel,
hétköznapi módon tulajdonképpen megmondható, minek kell történnie ahhoz, hogy
ezek a kérdések tényleg megoldódjanak. Nem arról van tehát szó, hogy jönnie kellene
egy rendkívül okos embernek, aki a menedzselés és irányítás feladatait elvégzi, mert
annyira összetettek volnának. Nem ezen múlik, hanem a lelki alkatunkon, mi ugyanis
valamilyen helyen - és sokan közülünk sok helyen - elutasítjuk megtenni azt, ami
üdvös lenne, mert mindenki attól retteg, hogy vele történne valami, ha megtenné ezt
az engedményt, ami valójában az egyetlen, ami még megmenthetné.

Az én görcsös önvédeimének ez a szerkezete meghaladható - hisz ez a szorongás
nem egyéb, mint önféltés -, ha az én nem a végs6 és feltétlenül védelmezendő való
ságnak tekinti önmagát, hanem egy szervnek, miként fentebb említettem. Ezért hi
szem azt, hogy ahol valóban szereznek ilyen tapasztalatokat, ott van esély arra, hogy
felhagyjanak ezzel a féleleimteli önpusztítással. Ebben az értelemben tudok egyet
érteni a nagy reménységeket tápláló emberekkel, de előbb természetesen el kell jutni
odáig.

- A kereszténység kétezer éve után ezt mégis kétkedéssel kell szemlélni, s úgy látom,
közvetve mintha ön is erre hajlana. ,

- Igen, csakhogy én épp ellenkezőlegérvelnék. Ugy gondolom, bárki elolvashatja
a Hegyi beszédet. Gyermekkoromban én is megtettem. Tizenkét éves voltam, amikor
először olvastam. és rögtön az a benyomásom támadt, hogyha ez így igaz, akkor a mi
egész életünk tévedés; azoké is, akik közöttünk élnek, hozzám közel állnak, s akiket
tisztelek. Hamarosan ráébredtem, szinte lehetetlen, hogy az ember megváltoztassa az
életét, de egyetlen pillanatig sem hittem azt, hogya Hegyi beszéd tévedne. Amikor
Jézus ezeket a szavakat mondta, nem lehettek kétségel afelől, hogy az ernbereknem
fogják megcselekedni azt, amit tanít. - Ha ön az Ujszövetséget vagy akár az Oszö
vetség prófétáit ebből a szempontból olvassa, akkor több olyan helyet talál, amib61 ez
világosan kitűnik.

A kereszténységre azonban nem cáfol rá az, hogy beigazolódik: az emberek való
ban nem így cselekedtek.

Másrészt a Hegyi beszéd szövege nem születhetett volna meg, ha nem lett volna
valaki, aki valóban megélte, s aki saját valóságos életéből mondta ki ezt, és nem egy
elvont követelménynek eleget téve.

Tehát nem igaz, hogy az ember ne lenne képes megváltozni: képes. Keresztény
szóhasználattal élve, nem saját jócselekedetei által képes erre, hanem a megelőlegezett

kegyelem által. Ez a kegyelem azonban - ismét keresztény nyelven szólván - csak
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annak tud elébe menni, aki saját erőfeszítéseiáltal már bizonyította, hogy az 6 számá
ra ennek tétje van. Létezik persze a minden szándékot meghaladó kegyelem, de rend
szerint ennek is válasz-jellege van - ez a második oldal. Harmadsorban pedig két
lem, hogya kereszténység ne változtatta volna meg a világot. S6t inkább azt monda
nám, hogy a kereszténység nagyon gyorsan megváltoztatta a világot.

Az állatfajok sok százezer év alatt változnak, az emberiség minden ezer évben
valóságos megújuláson megy keresztül; ez hihetetlenül gyors ahhoz képest, amilyen
tempóban az állatok fonnálódnak. Ez abból ered, hogy az ember tapasztalatokat tud
felhalmozni. párbeszédbe kerül a múlttal, a jelennel, és reflexiékra képes. Allítom,
hogy abban a tempóban, amit a történelmi változásoktól egyáltalán elvárhatunk, a
kereszténység nagyon is gyorsan változtatta meg a világot. Nekem egyébként régóta
az a benyomásom, hogy az újkori kultúra javarészt a keresztény tartalom szekulari
zálása, s e szót valahogy úgy értem, ahogya protestáns teológus Theodor Gogarten:
valóra váltani mindazt, amit korábban csak követelményként állítottunk. Vegyük a
társadalmi igazságosságot. Ez a kereszténység követelménye. Olyan követelmény,
amelynek a régi világ nem felelt meg, amely a korai keresztény világban sem teljesült,
amelyhez azonban - ha lehetek ennyire optimista - mégis egyre közelebb jutottunk.
A társadalmi igazságosság követelménye ugyanakkor nem ment fel bennünket a fe
lebaráti szeretet követelménye alól, ami megint egészen más dolog.

- Ehhez tehát nem kerültünk közelebb?
- De igen, ehhez is közelebb jutottunk. Mégis eltávolodtunk ett6l, ha úgy véleke-

dünk, hogy kirekeszthetjük azokat, akik a társadalmi igazságosság érvényesítésénél
útban vannak. Hiszen a felebaráti szeretet velejét mondja ki ez a mondat: "mi mind
annyian bűnösök vagyunk". Azok az emberek, akik a társadalmi haladást szorgal
mazzák, bár jó ügyet szorgalmaznak, gyakran úgy vélik, hogy csak a másik, a politi
kai ellenfél a bűnös. És aki nem tudja, hogy önmaga bűnös, az bűncselekményt fog
elkövetni, mert nem gátolja ebben bűnösségének tudata. Az önhittség a gyökere min
den valóban súlyos bűnnek, s a keresztény tartalom szekularizálásában azt a veszélyt
látom, hogy ezt elfelejtjük. Márpedig aki ezt elfelejti, mindent felborít. "Mi vala
mennyien bűnösök vagyunk, és híján valánk az igazságosságnak, amiben pedig bö
velkednünk kellene" - mondhatom a kereszténység nyelvén, de elmondhatná ezt
egy ateista is, sőt strukturálisan még a buddhizmuson belül is kimondható lenne. E
gondolat nem kizárólag a keresztény hagyomány sajátja. Én azonban most arról a
tradícióról szóltam, amelyikben felnőttem, és amelyikben könnyen kifejezhetem ma
gam.

- A nyugat hosszú ideig nem mutatott érdekl6dést a meditáci6s tapasztalatok iránt, pár
éve viszont fordulat állt be. A fiatalok körében hirtelen robbanásszerű méreteket öltött a medi
tációs tapasztalás iránti érdekl6dés, s ennek utórezgéseit még ma is érezzük. Minek tudható be
ez a robbanás ön szerint?

- Új valóságot akkor fedezünk fel, ha éppen szükségünk van rá. Ezt a nagy fel
lendülést - ha abszurd formákat öltött is, és érdemtelen embereket is lehet6ségekhez
juttatott - rnindenesetre egy sürget6 szükségletre való ráébredésnek vélem. A ma
gam részéről üdvözlöm ezt, és a kitérőt is csak azért tettem, mert úgy látom, hogya
társadalmi rend átalakítására irányuló törekvésünk önpusztító lenne azon tapasz
talatok nélkül, melyekre egy jól végzett meditáció nyit utat. S6t, úgy vélem, leginkább
a csalódott társadalomkritikusokon segítene, ha szert tennének meditatív tapasz
talatokra.
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- Az előbbi kc5vetkeztetése azt mutatja, hogy különbségek vannak a világ tudományos
kézben tartása és a meditációs tapasztalat között. A dolgok tudományos megközelítése miatt
olyan válságba kerültünk, mely az emberiség létezését fenyegeti. A meditáció ennekalapvet6
alternatíváját jelentheti. Mi a ve1eménye err61?

- Az a tudomány, amelyik pusztítja a világot, nem jó tudomány. Ez pedig azt
jelenti - amiről el6bb már szóltam -, hogya szétszabdalás és összerakás megfelelő

jét megtaláljuk a valóságos világban; a fizikai feldarabolásban és tönkretételben vala
mi olyasmi történik, amelynek az egységét soha többé nem lehet helyreállítani, ahol
az egység nem nyerhető vissza. Ebben az értelemben a tudomány csupa veszély, és
erre valóban sok példát látunk.

Minden esetben ki lehet mutatni, hogy oly módon szabdalták fel a valóságot, hogy
egy, a tudomány által még mindig megragadható valóságdarabot nem vettek tekin
tetbe. Nem azt gondolom tehát, hogya tudományt valami mással kellene helyettesí
tenünk, hanem azt, hogya tudomány saját szintjének igazán megfeleljen.

Történelmileg tekintve viszont úgy látom, hogya tudományos gondolkodás isko
lája, amely leginkább Nyugaton alakult ki - bár Keleten is létezik -, s a személyiség
meditációban való megnyJ.1ásának tana, amely Keleten jött létre - bár Nyugaton is
létezik -, nos, ezek alternatív utak. Közös bennük az, hogy mindkettő tan; alternatív
az, amire képeznek. Ugy vélem, a végső valóságban, abban az egységben, ami a
meditációban láthatóvá válik, egyazon cél felé vezetnek.

- Ha egy fiatal embernek kedve támad a meditációra, furcsa ~zsiai dolgokat, olykor kom
mersz dolgokat is talál. Mit tanácsolna neki?

- Mindenkit külön-külön megnéznék, és lehetséges, hogy mindenkinek mást és
mást mondanék. Nem jelenthetem ki általánosságban, hogy meditálni kell, és azt sem
mondhatom, hogy ezt valaki ne tegye. A guruk sem így cselekszenek, ők is az egyes
embert nézik, s ha kellőképpen kifürkészték, azt mondják neki: te ezen az úton menj!

A nyugati álláspont - ami persze a rosszfajta tudományossággal is összefügg 
azt mondja: van egy általános érvényű tanács, tegye mindenki ezt meg ezt; mosson
mindenki ugyanazzal a fogkrémmel fogat - s ez biztosan tévedés. Egyvalamit azon
ban általánosságban érvényesnek tartok: nem szabad egy csapásra, hirtelen lelkesült
séggel, egy vezető hatására ennek a meditációs "érzésnek" kritikátlanul átadnunk
magunkat. Ezekben is mindig ébren kell tartanunk a tudatunkat, eszünk használatától
nem szabad eltekintenünk. Sok szerencsétlenséget láttam, ami abból származott, hogy
az emberek ezt a követelményt nem vették figyelembe.

. - Akik ellenzika meditációt, gyakran azzal érvelnek, hogya meditáció valójában menekü
lés a valóságtól, elfordulás az ember~ársak és a világ problémáitól, elrejt6zés saját bens6 vilá
gunkban. Ón mit válaszoina ezekre az ellenvetésekre?

- Legszívesebben azt mondanám, amit a már említett Gopi Krishna erre a kérdés
re válaszolt, akinek egy alkalommal az intézetemben tette fel ugyanezt a kérdést egy
fiatalember. Gopi Krishna barátságosan rápillantott, majd ezt mondta: "Minél többet
hallom az európaiakat a meditációról társalogni, annál inkább az az érzésem támad,
hogy el kellene tiltanom őket tőle, mert valójában nem értik. Olvassa az önök Szent
írását, és hasonlókat talál benne, mint a mi szent iratainkbam: Szeresd Istent, szeresd
felebarátodat, szeresd felebarátodat Istenben, és minden más lényegtelen. Sehol nem
olvasom azt: meditálj! De ha te szeretni akarod Istent, és szeretni akarod feleba
rátodat, és felebarátodat szeretni akarod Istenben, és felismered azt, hogya meditáció
számodra döntő segítség lehet, úgy feltétlenül meditálj: ám, ha ezt nem fedezted fel,
akkor hagyd."
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Mindez tehát nem menekülés saját benső világunkba, hanem szembeszállás a benső

akadályokkal, melyek meggátolnak abban, hogy az embertársak és a világ felé fordul
junk. Es van itt még valami, nevezetesen az úgynevezett valóság felé fordulás, ami
nagyrészt menekülés az elől, hogy magunkat valóban szemügyre vegyük.

- Valójában nem magát61 értet6d6, hogy egyfizikus, az egzakt tudományok mrwe16je a mi
korunkban, a mi társadalmunkban a meditáci6s tapasztalatokat ilyen nagyra becsülje.
Amennyire ismerem, támadások érik ezért, s6t úgy emlegetik önt, mint egy gurut vagy egy
misztikust. Mit szól ehhez? Miféle tapasztalatok nyomán lett a fizikus Weizsiicker a meditáci6
híve?

- Az embert mindig érik bírálatok, de ezek többnyire sajnos nem jutnak el hoz
zám, bár talán nem is fontos. Már gyermekkoromban nagyon megszerettem a termé
szettudományokat, miközben, visszatekintve már elmondhatom, úgy éltem, hogy an
nak meditatív alapja volt. Már tizenkét éves koromtól állandó kérdés volt számomra,
hogy ez a két valóság valószínűleg egy és ugyanaz, de sehol nem találtam rá arra az
intellektuális eszközre, amellyel ezt megérthettem volna. Számomra ez a két megis
merési mód egyformán eredeti, és azt mondanám, hogy a természet egysége, amit a
természettudomány történelmi fejlődése megláttat velünk, annak az egységnek, a tük
röz6dése, ami a meditáció középpontjában áll. így tehát ezt az egész kérdést csakis
így tudom megválaszolni: nem látok különbséget. Különbséget látok az eljárásokban,
a kulturális hagyományokban, az alkalmazott fogalmakban. De hogy különbözö dol
gokról szólna, azt nem hiszem, nem hinném. (A szerz6Garten des Menscheichen cimű

könyvéMl.)
Udo Reiter

Varga Mária Ilona fordítása

KALÁSZ ORSOLYA

Tücsökkalitka II.

Mikor kifalja járatait,
másnak mintáz a szapora félelem.

Növények jámborsága nélkül hogyan,
hogy türelem-kéreggé a köré tapasztott idegenség.
Málik úgyis,
majdnem álom tájam faragott rácsa.

Kinek az éneke,
hogy mégis velem marad.
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