
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Vandana nővérrel

1986 őszén Új-Delhiben rendezték meg a katolikus újságírók világkongresszusát. A világ
minden tájáról érkezett küldöttek zsibongásában sajátos jelenségként tűnt fel egy idősebb

szerzetesnd. Szárija égő narancsvörös volt. "Ez a szin a tűz jelképe, ilyen szinü a budd
hista szerzetesek ruhája: lángra lobbantak Isten szeretetétől" - magyarázta később.

Hamarosan kiderült: a Sacré Coeur, a Szent Sziv apácáinak rendjébe tartozik. Évek
óta egy buddhista tipusú; de katolikus szerzetesközosségben; asramban él valahol a
Himalája csúcsai között. A kongresszus utolsó napján a vezetőség kérésére hozzászólásra
jelentkezett. A máskor fészkelődő, félig figyelő hallgatóság megrendülve hallgatta egy
szerű szavait. A csendről beszélt, amely az emberi érintkezés és az imádság egyik legfon
tosabb eszköze.

- Kérem, mondja el életútját, s beszéljen közösségéről, munkájáról!
- Pársziként születtem, a párszi vallásban. Először párszi iskolába jártam, majd

11-12 éves koromban apácáknál tanultam tovább. Ott találkoztam egy ferences atyá
val, aki lelkigyakorlatot tartott nekünk. Aztán egy szent életű apácával. Mindketten
erősen hatottak rám. Elhatároztam, hogy katolikus leszek. De mivel még nem értem
el a felnőttkor küszöbét, várnom kellett. Két évvel azután tértem át a katolikus val
lásra, hogy egyetemi tanulmányaimat befejeztem. Én voltam az első indiai, aki be
lépett a Sacré Coeur apácák rendjébe. Nem csoda, hiszen ez a rend csak 1940·ben te
lepedett le Indiában.

- Guruvá hogyan lett?
- Ilyen képzés nincsen, ezt nem lehet úgy megtanulni, mint egy egyetemi tantár-

gyat; a guruk nem is mind végeztek egyetemet. Senki sem kérdezi, hogy milyen kép
zésben részesültek. Én sem kaptam semmiféle oktatást arról, hogyan kell lelkigya
korlatot tartani, hogyan kell a lelkivezetést végezni, hogyan kell nevelni.

- Hogyan került kapcsolatba az asramokkal?
- A hatvanas években kezdtem el tűnődni azon, hogy ha ilyen gazdag a szerzetes-

élet hagyománya Indiában, akkor miért utánozzuk mi a nyugati típusú szerzetessé
get. Az indiai kolostorok ugyanolyanok, mint az összes többi a világon.

Akkoriban Bombayben éltem és az egyetemen tanítottam. Engedélyt kaptam arra,
hogy meglátogassak néhány asramot. Novíciusmesternő voltam abban az időben.

Később egy angol apáca csatlakozott hozzám, Isprija nővér, aki pszichológiát végzett
és nagyon érdekelték az asramok. Ő volt az egyetlen pszichológus a provinciánkban.
Szerettem volna. ha itt marad Indiában és segít a növendékek nevelésében. Akkori
ban ugyanis már tartományfőnöknővoltam. Féltem. hogy nem kapom meg az enge
délyt egy külföldi letelepedése számára. De megkaptam s együtt dolgozhattunk to
vább. Fölkerestünk néhány asramot; így jutottunk el Risikisbe, a Gangesz mellé, a
hinduk szent helyére. Innen fölmentünk a Himalája lejtöire, ahol sok asram található.
Ezekben a barlangokban és erdőkben születtek meg az upanisadok írásai.
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Egy német jezsuita Punába irányított azzal. hogy van ott egy régi ház. amelyben
valaha keresztény asram müködött. Huszonheten éltek még ott, s arra kértek. legyek
a vezetőjük. Az alapítójuk visszament Angliába. hogy ott nyisson hasonló házat, így
nem volt gurujuk. Elmentem tehát az anglikán püspökhöz, s megkérdeztem, hogy
használhatjuk-e ezt a helyet keresztény asramként. A püspök beleegyezett. és így
1972-től három éve t töltöttem ott.

- Hogyan telepedett le Risikisben?
- Amikor a tartományfőnökségem lejárt. kértem egy szabbat-évet, pihenésre és to-

vábbképzésre. Először azt gondoltam, hogy az Egyesült Államokba rnegyek, mert fel
ajánlottak egy ösztöndíjat a spirituális teológia tanulmányozására. Ekkor már eléggé
ismertek Indiában az inkulturáció szakembereként. Három héttel az indulás előtt

részt vettem a Fülöp-szigeteken egy konferencián. s ott véletlenül találkoztam a lelki
atyámmal. Elmondtam neki a tervemet. Látja, ez a különbség a guru és a lelkivezető

között. A gurunak engedelmeskedni kell, a lelkivezetőnek meg egyszeruen bejelen
tettem. hogy megyek Amerikába, egyévi tanulmányútra. "Micsoda bolondság, egy
évet eltölteni Amerikában " - mondta. "Olyan helyre kellene mennie, mint Risikis.
Ott sajátítsa el a hindu lelkiséget. s aztán jöjjön hozzánk és tanítson bennünket." Mi
helyt ezt kimondta, tudtam, hogy valójában erre vágyódom, de magamnak sem mer
tem megfogalmazni. Ekkor már elöljáróként is megtapasztaltam. hogy eljött az ideje:
a novíciáinkat ne Európába és Amerikába, hanem ide. Indiába küldjük tanulni. Ha a
buddhistákért akarunk dolgozni, akkor velük kell élnünk, ha muszlirnokért, akkor
velük. Fölkerestem tehát a generális anyát és megkérdeztern. hozzájárul-e a tervem
hez. Azt válaszolta. nem tudja ugyan. miröl is beszélek. de mivel jó barátságban vol
tunk. bízott bennem. így azt rnondta, tegyem azt. amit jónak látok.

A szabbat-évemet tehát Risikisben töltöttem, Isprija pedig elkezdte pszichológiai
kutatásait a jóga-elmélkedésről. Néha eljött hozzám Risikisbe, és sokat beszélgettünk
a buddhista elmélkedés elméletérőlés gyakorlatáról.

- Milyen érintkezési pontjai vannak a buddhista és a keresztény lelkiségnek?
- Azt gondolom, át kell értékelnünk az evangelizáció és a dialógus fogalmát. A

misszionáriusok mindig Jézussal és az egyház tanításával kezdik az evangelizációt. A
hindukat pedig ez így nem érdekli. Ezernyi könyvük van Isten misztériumáról és az
elmélkedés módszereiröl, A kontempláció a kereszténységben is ismert, de a mód
szerek jóval kevésbé kidolgozottak, mint a hindu gyakorlatok. Ha a fogalmak világo
sak. akkor nincs ellentét a keleti és a nyugati típusú elmélkedés között, csak más-más
úton közelednek Istenhez. Nyugaton a diszkurzív. logikusan következtető. reflektáló
elmélkedés terjedt el, Keleten viszont elcsöndesítjük értelmünket. hogy teret adjunk
magunkban Istennek. Arra tanítanak például bennünket, hogy üljünk csöndesen.
Máriához hasonlóan, és merüljünk el Isten szemléletében. Ez szépen hangzik, s min
denki örömmel fogadja. Két percet ül így, aztán fészkelÖdni kezd. Öt perc múlva még
inkább; az értelme mindenfelé elkószál. Nagyon nehéz valóban elmerülni Isten szem
léletében.

A hinduk sohasem mondják: üljön csöndben és szemlélje Istent. Ők sokkal józa
nabbak, a testtartással kezdik: a jóga-aszanákkal. A testet barátunkká kell szelídíte
nünk, sohasem szabad gyülölnünk. Ez is a keresztény félreértések közé tartozik. A
keresztény misszionáriusok sok kárt okoztak a hindu és buddhista tanításoknak az
zal, hogy eltorzították igazi értelmüket. Ezek közé tartozik az az előítélet is. hogy a
jógik ellenségüknek tartják a testet. Ez nem igaz, mi szeretjük a testünket. Ez ősi in
diai tanítás. Ha jól bánsz a testeddel, akkor jól tudsz bánni az értelmeddel is. és az
engedelmeskedni fog neked. Testünk megfékezése azonban csupán eszköz arra. hogy
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tudatosítsuk: a végtelen bennem van. Különben csupán testgyakorlás marad, s nem
is nevezhető jógának.

A hatha-jága elsősorban a testtartással: az aszanákkal, a lélegzés tudatossá tételével
foglalkozik. A raja-jóga gondolataink irányítására. értelmünk összpontosítására tanít.
A Bhagavad-Ghita szerint Krisna két tanácsot ad ehhez: az egyik a gyakorlás, a másik
a nem-ragaszkodás. Ez utóbbi annyit jelent, hogy ha elcsendesítjük vágyainkat és
nem ragaszkodunk semmihez, akkor nyugszik meg az értelmünk, és válik alkalmassá
a befogadásra. A jóga harmadik fajtája az érzelmek irányítására törekszik, a szeretö
áhítatra: ez a bak ti-jóga.

Persze a három fő jógán kívül sokféle változata van még a jóga elmélkedéseknek.
Például a japa-jóga Isten nevének ismételgetése. Ez jó eszköz lehet arra, hogy fölkelt
sük magunkban Isten jelenlétének tudatát s ebben megmaradjunk. Mások nem a
japa-jógát választják, hanem a lélegzésük által tudatosítják Isten jelenlétét. Ez a tudat
a lélegzés segítségével megmarad az emberben akkor is, ha mással foglalkozik, napi
tevékenységét végzi. Benne marad ennek a folytonos áramlásnak a sodrában. Ezt je-
löli a hara-asram neve. (hara - folyamat) .

- Kérem, beszéljen részletesebben az asramokról és a gururoll
- Az asram ősi hindu hagyomány szerint az imádság háza: nyitva áll mindenki előtt,

aki a csöndet és az imádságot keresi. Az emberek azért keresnek fel egy asramot - a
mienket is -, hogy ott megtanítsák őket Isten jelenlétének tudatára. Itt az elmélkedés,
a kontempláció áll a tevékenység középpontjában. Minden más, a munka is ebből fa
kad és ebbe vezet vissza.

Minden asramot egy vagy több guru irányít: ő az "Isten embere". Olyan férfi vagy
nő tehát, akinek mély Isten-élménye van, aki a sötétségből a világosságra vezeti ott
élő tanítványait. A gurut nem lehet kinevezni. A katolikus egyházban a püspök meg
bízhatja egyik papját, hogy nyisson egy asramot. Ez azonban nem asram, ez így kolos
tor. A gurunál önként jelentkeznek az emberek, s arra kérik, hogy tanítsa őket. A hin
duk a gurut isteni lénynek tartják, ezen a keresztények megbotránkoznak. Nehezen
értik meg, hogy ebből a terminológiából ne csináljanak gondot: nekünk kereszté
nyeknek Krisztus az egyetlen igazi gurunk.

A keresztények a guruban egyfajta elöljárót látnak. De a guru nem feltétlenül az
adminisztratív irányítója a közösségnek. A guruk többsége erre alkalmatlan volna.
Egyáltalán nem értenek a pénzhez és az üzlethez. Ha esekket kell kitölteniük, nem
törődnek avval, hogy eggyel több vagy kevesebb nullát írnak az összeg végére. Jobb
persze, ha az adminisztratív irányító maga is guru, de ha nem, hát nem.

Az asramban így 3-7 guru is élhet, olyanok, akik mélységes istentapasztalatok bir
tokába jutottak. Aki fölkeresi az asramot, választ egy gurut magának. Nem kell az
elöljáróhoz fordulnia. Saját hajlamaiknak. törekvéseiknek megfelelöen választják
meg a maguk guruját. De addig nem válik senki tanítvánnyá, amíg a guru el nem fo
gadja őt annak. S a tapasztalt guruk nem mondanak rögtön igent. Először elhárítják a
kérést: "Jobb lenne máshoz fordulnia" - mondják, s így teszik próbára a jelentkezőt.

A leendő tanítvány szolgálatkészségének jeiéül tűzifát visz magával. Ezzel jelzi, hogy
fizikai munkájával hozzájárul a guru ellátásához. De ennek szimbolikus jelentése is
van, a tanulékonyság: "nem azért jöttem, hogy vitatkozzarn. hanem hogy készséggel
elfogadjam irányítását".

Én Swamit választottam gurumnak. írtam neki, és megkérdeztern, "vihetek-e hozzá
tüzifát", Akkor ismerkedtem meg vele, amikor Punában éltünk a keresztény asram
ban. Már akkor meglepett, mennyire krisztusi a gondolkodása. Amikor például egy
szer együtt étkeztünk, elkezdett kiszolgálni bennünket - huszonnégyen lehettünk
akkor. A fiatalok tiltakozására azt felelte, Krisztus is megmosta tanítványainak lábát.
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(Jól ismerte az evangéliumokat.) Azt tapasztaltuk, hogy az evangéliumot egyesek
őszintébben, lényegibben élik meg ezekben az asramokban, mint egyik-másik kato
likus kolostorunkban.

- Volt-e kapcsolata a risikisi asrammal a szabbat-év letelte után is?
- Annyira, hogy azóta is minden évben hat hónapot ott töltünk. A mester lábainál

ülve tanuljuk a csöndes szemlélödést. Csodálatos mesterek élnek ott. Ezután hazaté
rünk. Tanítunk, lelkigyakorlatot tartunk.

- Hogyan került sor arra, hogy önálló asramot alapítson?
- Akkoriban már elég sokan kérték, hogy velünk élhessenek az asramban. Erre vi-

szont Risikisben nem volt lehetőség. Él ott néhány nagyon merev, a kereszténységgel
szemben ellenséges hindu, aki eleve gyanakvással és bizalmatlansággal néz minden
papra és apácára, akiket errefelé misszionáriusoknak hívnak. A szónak pedig igen
rossz csengése van Indiában, mert olyasvalakit jelöl, aki erőszakkal akar másokat a
maga meggyőződéséretéríteni. Egyre több barátunk lett Risikisben s eljött az ideje,
hogy önálló keresztény asramot hozzunk létre. Fölkerestük tehát Swamjt, aki akkor a
gurunk volt és nagyon bízott bennünk. Azt mondta, elvállalja, hogy segítsen nekünk,
de ígérjük meg, hogy nem folyunk bele semmiféle társadalmi tevékenységbe, vagy
olyasmibe, amivel a misszionáriusok szokták kezdeni a térítést. Segítséget kaptunk
tehát, azzal a feltétellel, hogy a saját asramunkban csöndben, szemlélödésben élünk.

Az érsek felajánlott egy helyet, azt, ahol most élünk. Gyönyörű környéken van, a
Himalája hófödte csúcsai alatt. Csendes, távoli vidék. Először egyedül jöttem el ide,
hogy körülnézzek, alkalmas-e a hely az imádságra és elmélkedésre, megfelel-e asram
nak. Tíz napot töltöttem ott egyedül, a környezetet szemlélve. Találkoztam az itt élők
kel. Azt gondoltam, itt valósíthatnánk meg keresztény módon azt, amit Risikisben él
tünk meg.

1984-ben nyitottam meg az asramot ötödmagammal: egy osztrák, egy német, egy
argentin, egy új-zélandi nővérrel és két indiai novíciával. Néhány nap múlva megkér
dezte valaki, meglátogathat-e bennünket egyik barátja. Aztán mindennap többen
kerestek fel bennünket. Egyiküket sem hívtuk, de ha már eljöttek, szívesen beszéltem
nekik az elmélkedésről. Így kezdödön.

- Hogyan folyik életük az asramban?
- Elmondom a szokásos hétköznapi napirendünket. Reggel 1/4 5-kor kelünk. Először

aszana elmélkedést végzünk. Egyszer egy héten ezt közösen végezzük, hogy lássam, he
lyesen végzi-e mindenki. Aszana a helyes testtartást jelenti, amellyel felkészülünk az
imádságra. Olyan testtartás ez, amelyben a test kényelmes, de biztonságos helyzetben
van, hogy az értelem szabad rnüködését ne akadályozza. Ha testünk rugalmassá lett, az
értelmünk pedig engedelmes és figyelmes, elmélyült elmélkedésünk másfél-két óráig
tarthat. Ha van velünk pap, misén veszünk részt, ha nincs, paraliturgikus szertartással
pótoljuk: meghallgatjuk Isten igéjét, imádkozunk, majd megáldozunk.

Aztán reggelízünk, majd a házimunka következik. Mindenki részt vesz benne, a
papok és püspökök is, bárki, aki hozzánk jön. Ez megdöbbenti rendtársaimat. Ök ah
hoz szoktak hozzá, hogy kiszolgálják a papokat. De mi ezt tudatosan csináljuk, mint
Istennek végzett szolgálatot. Utána mindenki szabad, csöndben töltheti el az idejét,
imával, elmélkedéssel vagy munkával.

- Hogy alakul tovább a nap?
- Délben rövidebb időt töltünk el együtt imádságban. Ez nem egyéni csendes ima,

hanem közösen végzett imádság. Néhány percnyi csönd után valamelyik meditatív
énekünkkel elkezdjük Isten nevét ismételni. Ez vezet el a belső csöndhöz.
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- Énekeljen, kérem, egy ilyen meditativ éneket!
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Ezt az éneket aztán tíz percig, vagy még tovább ismételjük, ahogy jólesik. Utána a
Föld egy-egy országáért, a békéért imádkozunk. (Ezután gyakrabban fogunk imád
kozni Magyarországért is, mert most már többet tudok róla.) Aztán imákat mondunk
a Védákból vagy a Bibliából. Közben sokat énekelünk. Másféle imádságokat is mon
dunk, például Szent Ferenc imáját (Tégy engem a te békéd eszközévé), aztán tüzet
gyújtunk áldozati adományképpen, ahogyan ezt biztosan látta is buddhista templo
mokban. Minden közös imát ezzel fejezünk be.

Ebéd után elmosogatunk, rendet rakunk. Ekkor jön el a szabad társalgás ideje.
Fontos, hogy megismerkedjünk egymással, hiszen a mi asramunkba a világ minden
részéről jönnek emberek, sokszor igen érdekes egyéniségek. Isten egyik áldása az,
hogy komoly és mélylelkü emberek jönnek hozzánk. Egy cél vezeti őket: Isten és a
csend. Csodálatos légkör alakul így ki, s nagyon hálás vagyok ezért Istennek.

--Vannak-e nagyobb időközönként ismétlődő közös imáik is?
- Hetente kétszer beszélek hozzájuk. Ugyancsak hetente kétszer van a szatszang-

unk. Ez a "szentek gyülekezetét" jelenti. Azokét, akik keresik az igazságot, ahogyan
Szent Pál mondja. Szanszkritül így nevezik azt az embercsoportot, amely aszat: a lét
lényege, az igazság keresésére gyűlt össze. 10--15 percig imádkozunk, énekelünk, az
tán egyikünk hangosan elmélkedik. Ezt újabb ének és ima követi. A legtöbb asram
ban ezzel a szatszang be is fejeződik. Mi azonban még együtt maradunk, s megvitat
juk a hallottakat, megpróbálunk válaszolni a kérdésekre. A keresztények megszokták
a szavakkal való imádságot, s kényelmetlenül érzik magukat, ha szavak nélküli imád
ságra kerül a sor.

Néha megkérjük a hozzánk látogatókat, hogy ők szóljanak hozzánk. Ez többnyire
nagyon érdekes, sok fontos dolgot tanulhatunk egymástól. Volt velünk egy amerikai
lány. Nem jelentkezett be előre, csak felbukkant nálunk. Szinte semmit sem tudtam
róla a keresztnevén kívül. Szívesen elvégzett minden közös munkát: a mosogatást, a
kerti munkát, s közben alig szólt. Nagyon mély benyomást tett rám. Néhány napot
töltött velünk. Nálunk tartózkodásának utolsó napján megkértem, hogy szóljon a
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szatszangon. Érzésem szerint hindu gurutól tanulhatott és óriási tapasztalata lehetett
az elmélkedő csendről. Kérdésemre elmondta, hogy évente hat hónapot teljes csönd
ben tölt egy guru vezetése alatt.

A szatszangot a szokott rendben kezdtük, énekkel és imádsággal. Aztán vártuk, hogy
szóljon hozzánk. Ott ült néma csöndben. Öt perc telt el, aztán tíz, tizenöt. Én sejtettem.
mi játszódik le benne, de a jelenlevők mozgolódni kezdtek. Csak egy ausztriai pap, aki
már két éve élt velünk, és kijárta egy guru iskoláját, látszott érteni, ami történik. Ott ül
tünk tehát teljes csendben és nyugalomban. Aztán, amikor a kijelölt óra már letelt, el
mondtam, mi is történt itt voltaképpen. A lány beszélt hozzánk, de a csend szavával.
Akinek füle van a hallásra, az meghallotta, akinek nincs, az nem. Így adott nekünk pél
dát egy amerikai lány a csendre. Meglepett és mélyen érintett bennünket. S a többség
mégsem értette, hiszen keresztény hagyományban nevelkedett.

- Volt-e más hasonló élménye nyugati emberrel?
- Igen. Egy anglikán misszionárius sok éve élt már a feleségével és barátjával

együtt asrami életstílusban. Nyitottan éltek, sok barátjuk volt. Egy napon megjelent
náluk a kormány embere, hogy kiutasítsa őket az országból. (Ez ma is megtörténik.
minden érthető ok nélkül.) Megérkezett tehát a hivatalnok, s megkérdezte a misszio
náriust, hogy mivel foglalkozik. Olyan választ várt, hogy betegeket gyógyít, vagy isko
lában tanít, esetleg a földművelésben segít az embereknek vagy más praktikus dolgot
csinál. A misszionárius azt felelte, hogy ő csak elmélkedik, s az emberek fölkeresik,
hogy együtt elmélkedjenek vele. Amikor már két óra hosszat beszélgettek, a hivatal
nok annyira érdekesnek találta ezt az életformát, hogy azt mondta: "Atyám, most már
értem: maga nem misszionárius, hanem az Isten embere. Maradhat Indiában. Isten
áldja!" s ezzel elment.

A különös az, hogy azok az emberek, akik elűzik a misszionáriusokat, gyermekeiket
a mi katolikus iskoláinkba járatják, mert jó nevelésben akarják őket részesíteni. A
katolikus kórházak is a legjobbnak számítanak, mert az apácák kedvesen és önzetle
nül ápolnak. Szeretik az iskoláinkat és a kórházainkat, mert hasznosak számukra.

- Igen, mert mi hatékonyan dolgozunk.
- Valóban, s ezt becsülik is bennünk. Teréz anyát azért csodálják, mert Isten embe-

re, aki minden rnunkát, még a piszkos munkát is elvállalja.

- Meséljen még a csend élményének megtapasztalásárál!
- Ramana Mahrisi 17 éves fiú volt, amikor átélte a halál élményét. Utána a csendet

választotta. Írt egy levelet az édesanyjának, hogy ne aggódjon érte, s ezzel eltünt az
emberek közül. Egy barlangban lakott, hetekig nem evett. Közben csodálatos élmé
nyeket élt át. Az emberek kezdték fölkeresni. Úgy vették körül. mint méhek a mézet.
Megérezték, hogy Istent tapasztalta meg. Nyitott egy asramot, amely ma is fennáll. Ez
a szent életű ember 1953-ban halt meg.

Én is felkerestem ezt az asramot. Egy gyönyörű hegy lábánál feküdt. Ott volt az a
barlang, amelyben Ramana Mahrisi fiatal éveit vezekelve töltötte. Egyik legöregebb
tanítványa, aki már nyolcvan felé járt, haldokolt. Üzent, hogy látogassam meg. Nem
sokat beszélt, szinte már halott volt. Akkor már eléggé ismertük a hindu lelkiséget.
Tudtuk, ha szent embert látogatunk meg, némán kell előtte várakoznunk. S ebben a
csendben létrejön Isten jelenlétének valamiféle furcsa vibrációja.

Ott ültünk tehát a haldoklónál. Velem volt egy nővér, aki néma volt, hangját évek
kel előtte elvesztette. Egy idő múlva megkérdezték, hogy akarunk-e szólni a szent
emberhez, aki a fal felé fordulva az ágyon feküdt. Társam, a néma nővér jelezte, hogy
kérdése volna. Én megpróbáltam leolvasni szájáról. de nem értettem, tehát továbbí-
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tani sem tudtam. De a szent ember, aki a falnak fordulva feküdt, észrevette, hogy kér
dezni akarják, és megértette a néma kérdést. Odafordult társamhoz és a legvilágo
sabb választ adta arra, hogyan tudjuk mi, keresztények elfogadni az advaita (nem
kettősség) élményét, holott mi nagyon határozottan különbséget teszünk Isten és em
ber között. A nővér ragyogott a boldogságtól. Pontosan ezt akarta tudni. A guru nem
hallhatta a kérdést, nem is olvashatta le a kérdező szájáról sem, hiszen nem is fordult
feléje. Hogyan tudhatta mégis? Ugye alig hihető? Akik esztendőket töltöttek csönd
ben, máshogy, sokkal mélyebb szférákban érintkeznek az emberekkel.

- Az asramban lelkigyakorlatok is folynak. Mi indította el ezeket?
- Az első néhány hónap után egyre több ember keresett föl bennünket, hosszabb-

rövidebb időre. így elkezdtünk lelkigyakorlatokat tartani számukra egyénileg és cso
portosan. A hozzánk érkezök fele indiai, fele külföldi, szerte a világból.

- Tehát a résztvevők különböző vallásúak. Hogyan tudják mégis összefogni, egységessé
tenni a lelkigyakorlatot?

- Nem törődünk azzal. hogy buddhisták, hinduisták vagy pedig keresztények jön
nek-e hozzánk. Mi mindnyájuknak a szeretet Istenéről beszélünk. Mi nem foglalko
zunk a teológiájukkal, csak lelkiségi módszereiket vesszük át. Megpróbáljuk megér
tetni velük, hogy Isten a szív mélyén található meg, Isten, akit mi Jézus Krisztusnak
hívunk.

- Sajnos, India nagyon messze van tőlünk. Pedig bizonyára sokan szetetnék megis
merni a hindu lelkiséget, elmélkedési mádszereiket.

- Tudjuk, hogy a távolság miatt sokan nem tudnak eljönni hozzánk. De mi elvisz
szük nekik a hindu lelkiséget Európába, Amerikába lelkigyakorlatok révén. Isprija
nővér rendszeresen jár nyugatra lelkigyakorlatokat tartani az asrarn-tapasztalatok
nyomán. Szeretnénk, ha lenne Európában egy állandó épületünk 20-25 szobával. De
ez még csak terv.

- Milyenek az életkörülményeik? Van mindenkinek saját szobája?
- Igen, ehhez ragaszkodom. Bár sokan azt mondják, hogy ilyen szegény országban

nem volna szabad megengednünk, hogy mindenkinek külön szobája legyen. Ehhez az
életformához azonban nélkülözhetetlen, hogy az ember bármikor nyugodtan imád
kozhasson anélkül, hogy bárkit is zavarna, akár éjjel, akár nappal.

A szobácskák persze elég kicsinyek. Egy ágy van bennük. A Himalájában ugyanis
nagyon hideg van, a padlón nem lehetne aludni. Az ágy mellett éppen csak annyi
hely van, ahol imádkozni tudunk. Asztal és szék nincs a szobában. Az ablak párká
nyán egy deszka van, aki írni akar, az mellé ül a földre. Ezen kívül egy fali könyves
polc a szoba egyetlen bútora.

Nekem sok könyvespolcom és irattartóm van, szükségem van rájuk, de a többiek
nek semki más berendezési tárgyuk nincs. A nővértársamnak és nekem van még egy
második szobánk is, ahol a látogatókat fogadjuk.

Életem során most már oda jutottam, hogy boldogabbnak érzem magam egy ilyen
asramban, mint egy európai kolostorban vagy akár püspöki palotában. Európában az
emberek rengeteget beszélnek, tréfálnak semmiségekröl. Persze a tréfának is megvan
a maga emberi jelentősége,hiszen a szeretet és az együvé tartozás kifejezője lehet. De
mi az asramokban csak nagyon céltudatosan beszélünk. Csak akkor, ha a beszélgetés
nek van értelme, mint ahogy most a mienknek.

Lukács László
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