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Saját idő

Ne siettessétek a napot és az órát...

Ho Ku Sai rajzain, festményein és nyomatain az emberek, figurák,
élőlények és képzeletbeli antropomorf lények gazdag sokfélesége
jelenik meg. A háttér üresen tiszta, vagy jelzésszerű, hiszen az elő

térben álló alakok jelentősége hangsúlyozott. Ezért is keltenek fi
gyelmet a tájképek, amelyek mintha másodlagos szerepet töltené
nek be életművében. De csak látszólag. Hiszen már első pillantás
ra látható a megfigyelés pontossága, az ábrázolás finomsága, a
részletek kiválasztásának tökéletessége, a vizuális megfogalmazás
érzékenysége. A víz, a föld, a levegő egységben, harmonikus
könnyedségben jelenik meg Ho Ku Sai tájképein.'

Ezek a vázlatok, rajzok, részletek annak a kutatómunkának a
részei, amelyet Ho Ku Sai azért folytatott hosszú időn keresztül,
hogy megfejthesse egykori mestere egyik alkotását. Nem Sesshi
vagy Sotatsu valamely festményére kell gondolnunk, hanem an
nak a Mesternek egyik képére, akinek a neve ismeretlen az utó
kor előtt: Ho Ku Sai nem tesz említést nevéről, eddig még nem
találták nyomát annak, hogy - esetleg akár elrejtve - beleírta
volna valamelyik képébe, és - állítólag - nem is mondta ki
soha a nevet, csupán sejtetni engedte, hogy volt valaki, aki egész
életére és pályajára hatott és kihatott. A Mester és tanítvány
mindig különös-furcsa kötelékbe keveredik, elmondhatatlan tör
ténet az övék. A Mestert a tanítvány teszi Mesterré, azzal, hogy
megérzi benne mindazt, amit más nem, és egészen másként látja
a Mestert, mint környezete. Nem volt ez másként a festő és Ho
Ku Sai esetében sem - hiszen ő tudta róla, hogy nem szerette a
szavakat, nem szívesen hallgatta sem mások, sem a saját szavait. So
kan furcsának, mogorvának tartották. Egyik sem volt. Ami körülötte
történt, arról mindenesetre többet tudott, mint amennyit - magányos
és szórakozott tudósként - tulajdonítottak neki? A tanítványt pedig
a Mester teszi tanítvánnyá - míg végül maga is mesterré vál
hat, ha rátalál valaki, aki tanítványául akar szegődni. Ho Ku Sai
szemérmesen hallgatásba .zárta élete szavakkal el nem mondható
történetét, de hordozta gondolataiban, gesztusaiban és kezének
mozdulataiban.

A szóban forgó festményt még egészen fiatalon látta Mestere
alkotásai között. Kis méretű, selyemre festett kép volt, egészen
vékony, szinte leheletnyi finomságú anyagra vázolva, néhány jel
zésszerű vonással. A kép egyelőre hajló férfi fejet és felsőtestet

ábrázolt, az arc vonásai ismerősnek tetszettek, de akkor Ho Ku
Sai nem a hasonlításra vagy esetleges hasonlóságra figyelt, ha-
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nem arra, hogy mi fölé hajol a férfi. Aki talán vándorló szerzetes
is lehetett. Nem lehetett kivenni pontosan, növény-e, állat-e, vagy
valami különleges tárgy-e éppen. Az ragadta meg csupán az arc
ban, hogy láttán úgy érezte, mintha valamiféle fájdalmas mosoly,
a rádöbbenés szenvedése futna végig rajta. S az arcnak ez a mi
mikája-gesztusa mindenképpen összefüggésben volt a rejtélyes
alakzattal.

Sok év telt el, amióta ezt a festményt látta - egyszer, egyet
len egyszer -/ de ahányszor eszébe jutott/ mindig különös
nyugtalanság vett erőt rajta. Egy napon elhatározta, hogy meg
keresi a festményt/ hogy újra láthassa és megtudhassa: valóban
olyan nyugtalanító, vagy csak a gyermekkori képzelet pontatlan
emléke borzolja fel érzékeit. Visszaindult ahhoz a hegyi házhoz,
ahol utoljára találkozott Mesterével. Tudta, hogy őt már nem ta
lálja ott/ de úgy érezte, hogy az izgatottságát csillapító választ
ott talán megkaphatja. Amikor megérkezett, a házban nem talált
senkit, de látszott, hogy van lakója. Ho Ku Sai leült a ház elé és
várakozott. Örömmel nyugtázta ugyanannak a szélnek a simo
gatását, a házat körülvevő vadvirágok ugyanolyan illatát, és
ugyanúgy hallotta a távoli tenger odahallatszó mormogását. So
káig ült így. Aztán megjött a ház lakója, egy idős szerzetes, aki
szinte szavak nélkül behívta, és vacsorát készített mindkettőjük

nek. Biztosította Ho Ku Sai-t, hogy bármeddig maradhat, és azt
a kis mellékszobát mutatta szálláshelyéül, amelyet valaha Ho Ku
Sai már lakott. Ugyanaz volt a berendezése, de a Mester fölösle
gessé vált holmijait is itt helyezték el. Ho Ku Sai csak napok
múltán látott neki a keresésnek. Átkutatta a ládákat, ahol több,
Mesterétől származó rajzot, vázlatot talált, de a keresett kis sely
met sehol sem. Tovább akart menni, de amikor a szerzetesnek
feltárta célját és felkavaró vágyát, ő azt javasolta, maradjon,
menjen ki a házból, járja be a hegyet, lehet, hogy közelebb jut a
válaszhoz anélkül is, hogya képet újra láthatná.

Ho Ku Sai ettől kezdve reggelente elindult, és este tért vissza.
Hosszú időn át keresztül-kasul járt a hegyen minden felé, majd
kiválasztott egy útvonalat, és azt járta be nap mint nap. Egészen
addig, amíg szinte már minden fűszálat, virágot, növényt/ fát,
nyomot felismert. Csodálattal töltötte el, hogya táj minden nap
ugyanolyan marad, és mégis mindig, szinte óráról órára más és
más. A szellő, a fények és árnyékok, a harmat, az eső percről

percre átvarázsolják a létező világot és a teremtményeket anél
kül/ hogy valójában megváltoztatnák őket. Egy hajnaion ismeret
len kis szerzeményt pillantott meg az egyik virág levelén. Elő

ször nem tudta, minek vélje a furcsa kis alakzatot. Nézegette,
vizsgálgatta a kis gubószerű valamit, míg meg nem állapította,
hogy egy kis báb, amelyből csodálatos lény születhet. Ezt köve
tően minden nap többször is elzarándokolt a születendő kis jö
vevényhez, és hosszasan szemlélte: nézegette, figyelte, szemével
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viszonozta azt a bűvöletet, amelyet a növekvő kis lény gyakorolt
rá. Körbejárta. Tekintetével simogatta. Melléfeküdt a fűbe, úgy
csodálta, óvta, védte, dédelgette.

Várakozott. Nyugalom és feszültség eggyé olvadt benne.
Sokáig nem látott változást. Aztán egyszer csak elkezdett

foszlani, nyílni a bábruha. Ho Ku Sai egyre gyakrabban látogat
ta, aztán szinte már az egész napját a születő kis lény mellett
töltötte. Egy délelőttön már látni vélte a születő lepke alakuló
formáját. Egy délutánon pedig a lepke már csaknem kibújt,
mintha csak egy mozdulatnyi hiányzott volna. Ekkor, szinte re
megve, Ho Ku Sai közel lépett a virághoz, fölé hajolt és rálehelt
a parányi teremtményre. Az hirtelen kibújt. Csodálatosan szép
volt. Ho Ku Sai-t elbűvölte piciny testének tökéletes formája, raj
zolatának szimmetriája, mintázatának festőisége. Színei sokasá
gának harmóniája. Először föl sem tűnt számára, hogy a pillan
gó mozdulatlan. Mintha egy csodálatos selyemdarab feszült
volna rá a levélre. Születésének első pillanataiban mozdulatlan
volt, mivel nem tudott szárnyra kelni. Aztán megmozdult, és el
kezdett vergődni a virág levelén: vergődött, vonaglott, kínlódott.
Születés és halál táncát járta a zöldellő tisztáson, egy pici levé
len. Az egyik szárnya még nem volt teljesen ép. Még nem volt
készen. Még nem állt készen a születésre. Egy leheletnyi hiány
zott bal szárnyának pereméről. Amikor Ho Ku Sai ezt észrevet
te, egyszerre fogta el a döbbenet, iszonyat és bénultság; ugyan
abban a pillanatban jött rá arra, hogy mit tett, és ugyanakkor
világosodott meg előtte a keresett kép titka és rejtélye.

Könnyek nélküli zokogás fogta el. Mindent megértett és sem
mit nem tudott. A tanítvány elámulva hallgatott, egy szót sem mert
szólni. A keskeny ezüst holdsarló felszállt, és már félig elnyelték a fel
hó'k. (...) megérintette valami furcsa sejtelem: mennyi összefüggés és
kapcsolódás, ismétlődés és kereszteződés van a dolgok és történések kö
zött. Úgy érezte magát, mint néző és egyben résztvevő az idegen, éj
szakai égbolt előtt, amelyen a véghetetlen erdó'k és dombok fölött föl
tűnt az éles, vékony holdsarló, pontosan úgy, ahogyan a Mester előre

3H. Hesse: i. m.477. jelezte? Nem ment vissza a házhoz. Visszatért a műhelybe, és
azon túl egyetlen szót sem szólt. Élte végéig némán festett.
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