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A közvetlen jelenlét kitüntetettségét, a 
vagyokság semmi máshoz nem fogható valóságát, 
az öntudat gyakorlati jelentőségét értelmetlen 
kikezdeni. Nyilvánvaló ez mindazok számára, 
akik belátták annak evidenciáját amit a szerző 
által magyarra fordított Ramana Maharsi is 
tanított: hogy a szellemi megvalósítás sem az 
ő-ben, sem a te-ben nem kezdődhet el: a jelenlét 
közvetlenségéből kell kiindulnia, amit nem ta-
lálhatunk meg máshol, egyedül önmagunkban.

G. J.

Sthaneshwar Timalsina – Mark S. G. 
Dyczkowski
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A Sursum Füzetek sorozat láthatóan nem az olva-
sók kényeztetésére lett kitalálva. Az SS-egyen-
ruhák szigorúságát idéző fekete borító, szikár 
filozófiai nyelvezet, súlyos gondolatok. Tömény 
vallásbölcselet, valahol elmélet és gyakorlat ha-
tárán, félrebeszélés nélkül. A második kiskötet 
sem csalja meg várakozásainkat. És hoz valami 
újat. Metafizikai szolipszizmus a hagyományok-
ban. A szívükben! Ilyet lehet? – kérdezhetné az 
egyszeri tradicionalista. Nos, úgy látszik, igen.

Két nagy indiai vonulat: advaita védánta, 
kasmíri saivizmus. És két szerző (Timalsina, 
Dyczkowski). Az egyik Keletről jött Nyugatra, 
a másik Nyugatról ment Keletre. Vallástudósok. 
És hagyományuk képviselői. Belülről látják a 
dolgokat, de kívülről is.

Két tradíció, különböző tanítások, egyetlen 
lényeg. A mondanivaló világos – és döbbenetes. 

Minden tudat. A tudat az alany. Az alany az ab-
szolútum. Kompromisszum nincs. A világ nem 
számít. Vagy nem létezik, vagy Isten maga.

Egyetlen lényeg, de számtalan megközelí-
tés. Ismeretelmélet, ontológia, teológia. A látás 
közvetlensége, az értelem gazdagsága. Transz-
cendens igazságok az immanens tapasztalatban. 
A Földön járunk, mégis nyolcezer méterrel a vi-
lág felett. Filozófia ez? Lehet. De valami egészen 
más, mint Descartes meg Kant. A neoadvaitáról 
ne is beszéljünk.

Politikailag inkorrekt tanítások elképesztő 
változatossága bomlik ki előttünk: „A Brahman-
nal [az Istenséggel] azonos önmagam a közvetlenül 
észlelt tudat”, és az „egyetlen élő” (dzsíva). „A tuda-
ton kívül semminek a létét nem lehet bizonyítani.” 
Egyedülvalóság, önfényűség, nem-keletkezés, 
látás általi teremtés. De a saivizmus sem marad 
adós: „Abszolút én”, mint „az egyetlen és feltétlen 
valóság”. „Az »én« reflektáló tudatossága” minden 
mantra „legmagasabb éltető ereje”. „Még ami élet-
telen, az is megelevenedik, mert megszentelik az én-
ség nedűjének cseppjei.” „Noha az alany a testben 
lakozik, mindazonáltal a leg felső úrral azonos (aki 
a tiszta éntudat)”. És így tovább, újra meg újra, 
más és más alakban. Mintha valaki drágaköve-
ket szórna egy feneketlen zsákból. Hatvanhá-
rom oldal elég is. Bőven.

Hogy kinek ajánljuk? Azoknak, akik gondol-
koznak. És azoknak, akik nem gondolkoznak. 
Akik szerint a szolipszizmus összeegyeztethe-
tetlen a hagyományokkal. Vagy a hagyományok 
a szolipszizmussal. Az énség Istennel, vagy Is-
ten az énséggel. Ők meg fognak lepődni. Ha 
még képesek rá.

Tehát szolipszizmus a tradíciókban. Meg a 
vallásban. Bizony. A devócióban is, a rítusban is. 
A végén még kiderül, hogy László Andrásnak 
volt igaza. Ki hitte volna?!

Both Ferenc


