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SU-LA-CE

Fel jegy zé sek Lin-csirõl
Köz re ad ja Sá ri Lász ló

5.

Lin-csi ko los to rá ba egy nap lá to ga tó ér ke zett. 
– Ne ál tas suk egy mást, szer ze te sek! Mond juk ki nyíl tan, hogy a Ma gasz tos Budd ha 

nem is mer te a cék la ré pa vi rá gát – vá gott mind járt a kö ze pé be Vang apát, aki Tajjüan 
vá ro sá ból jött hoz zánk, a Bí bor Haj nal Vi lá gos sá ga ko los to rá nak elöl já ró ja volt. A 
vá rat lan ki je len tés hal la tán a szer ze te sek vak si pis lo gás sal for go lód ni kezd tek.

– Így te hát a cék la vi rág nem jel ké pez he ti a Ma gasz tos parinirvánáját – foly tat ta 
Vang. – Ez zel szem ben vi szont meg ál la pí tot tuk, hogy jól is mer te a na rancs vö rös in diai 
sár ga ré pát. Ezt a szim bó lu mot fes tet tük te hát szen té lyünk fa lá ra a ló tu szok kö zé, és 
szám ûz tük jel ké pe ink so rá ból a cék la min den faj ta áb rá zo lá sát. Nem en ged he tünk meg 
olyan mû vé szi meg nyil vá nu lást, mely szem be sze gül a va ló ság té nye i vel, meg ha mi sít ja 
a Ma gasz tos üdv tör té ne tét – je len tet te ki ha tá ro zot tan Vang apát, majd fel emelt mu ta-
tó uj jal hoz zá tet te. – Azért jöt tem ko los to ro tok ba, hogy óva int se lek ben ne te ket az ef fé le 
el té ve lye dés tõl. Fi gyel je tek hát, ne hogy ko los to ro tok ban is ha mis ké pek tûn je nek föl, 
fel üs se a fe jét a cék la vi rág. Ko runk ban a té ves el kép ze lé sek nek még szá mos pél dá ját 
em lít het ném. Az áb rá zo lás mû vé sze te min den eset ben ma gá ban rej ti a csap dát! – szólt 
vé gül szi go rú an Vang apát, majd elé ge det ten dör zsöl te a te nye rét.

– So ha sem vizs gál tuk, apát, a Ma gasz tos Budd ha és a cék la ré pa kö ze leb bi vi szo nyát 
– tá madt rá Vangra Lin-csi, mér gé ben még dob ban tott is a lá bá val egy na gyot. – Ami 
pe dig a cék la áb rá zo lá sát il le ti, mi ed dig sem ál tat tuk egy mást sem mi vel, és nem áll tunk 
vi tá ban sen ki vel. Menj ha za, mi e lõtt el za var lak! És so ha töb bé ne trak tálj min ket ilyen 
hü lye ség gel! – Vang ijed ten kap kod va a fe jét, el som for dált a ka pu irá nyá ba. Lin-csi 
hos szú lép tek kel utá na. Mi e lõtt rá csap ta vol na a menny dör gõ vas ko los  szust, még utá na 
ki ál tott.

– Nincs jobb dol god, te há bo ro dott?! Mind an  nyi an meg hib ban tok, ha nem térsz 
ma gad hoz! 

Ez tör tént egy szer Lin-csi ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce szer-
ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom ba 
me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Mind an  nyi an meg hib ban tok, ha nem térsz ma gad hoz!” Ki ál tott mér ge sen Lin-csi 

Vang után. Mert fer tõ zõ ám az os to ba okos ko dás, kön  nyen di vat ba jön az esze lõs ség. 
Sze gény Vang! Máz li ja volt, hogy Lin-csi nem ver te meg. Nyil ván azért, mert már úgy is 
re mény te len eset.

Ha jót akarsz,
tartsd fé ken az eszed!
Ha pe dig már el sza ladt,
gyor san ke resd meg, 
mi e lõtt me keg ni kezd –

– mond ták a ré gi csan mes te rek, s bi zony nem is õk ta lál ták föl a hit vi tát. De még csak 
nem is a csangani nesztoriánusok…

6.

– Hí vek! Te gyé tek le a ter het! Te gyé tek le, és he ver je tek el az Ég alatt. A tét len ség 
ne mes do log. Ez len ne em be ri lé nye ge tek. Nem az örök ma ta tás, bab rá lás a por ban!

Csak is ti bír tok a tû nõ dés köl tõi ké pes sé gé vel. A tû nõ dés ké pes sé ge faj tá tok egyet len 
ér té ke. Ti meg mocs kos kéz zel túr já tok a port, bir kóz tok a sár ral. Agya lá gyul tak, kre té-
nek! Néz ze tek fel! Az tán már is in dul ja tok, kel je tek át a sö tét, öreg he gye ken!

Így szólt egy szer Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce 
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szer ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom-
ba me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„A tû nõ dés faj tá tok egyet len ér té ke.” Te gyé tek fél re az ér ték te lent. Min den föl di rosz-

 szat és jót, ott he ve rés  sze tek fö löt tük, csend ben. Túl az öreg, sö tét, ke ser ves he gye ken. 
Az Eget für ké szem, sor som, szel le mem, szí vem. Szép me se az éle tem, még ha nem is 

ér tem egé szen. Ami kor vis  sza té rek kö zé tek, a szá na lom tól nagy, fe ke te fel hõ bo rul rám. 
Agya lá gyul tak, kre té nek! Min dent elrontottatok…

7.

 Lin-csi me sél te egy nap:
– Egy szer egy ti be ti ki rály kö ve tet kül dött In di á ba, hogy hoz za el ud va rá ba a leg ne ve-

sebb in di ai böl cset. A ki rály – Budd ha ta ní tá sá nak kö ve tõ je –, el tû nõd ve az em be ri vi lág 
tíz ezer dol gán, min den kér dé sé re vá laszt ta lált, ám még is volt egy ta lány, mely nyug ta la-
ní tot ta a szí vét. Min den áron vá laszt akart kap ni rá. 

– Mondd, Nyu gat leg ki vá lóbb böl cse – szólt a ki rály, ami kor a bölcs elé je állt. 
– Mondd, mi ként le het az, hogy az em be rek szí vé bõl az öröm mú lik el leg ha ma rább, 
s a szo mo rú ság él ben ne leg to vább. Öreg va gyok már, s hos  szú éle tem so rán so ha sem 
tud tam se há zam, se or szá gom né pét iga zán bol dog gá ten ni. Pe dig meg pró bál tam min-
dent. De bár men  nyi re igye kez tem, bár mi bõl s bár men  nyit ad tam ne kik, mi u tán szé pen 
meg kö szön ték, ko mor arc cal men tek to vább. Rá juk ült min dig a sö tét szo mo rú ság. Áruld 
el, In dia böl cse, mit hi á nyol tak, hol kö vet tem el a hi bát?

– Tud nod kell, or szá god jó ura, hogy nem kö vet tél el sem mi lyen hi bát – kezd te vá la-
szát a ló tusz ban szü le tett bölcs, õ volt ak kor In dia leg oko sabb em be re. – Tud nod kell, 
hogy az em be rek nek egy fe lõl öröm bõl, va gyon ból so ha sem elég, más fe lõl a jó min dig 
csak ven dég a há zunk tá ján, ha ma ro san odébb áll. Te kintsd akár a völ gyek, a ker tek vi rá-
ga it, vagy há zad, or szá god leg szebb as  szo nya it, alig hogy szir mot bont éle tük, be lé jük köl-
tö zik a té to va ság, majd ahogy bom lik vi rá guk, az ijedt ség, a nyug ta lan ság. Még tán col 
a szél ben, il la to zik a nap fény ben min den szál vi rág, ra gyog min den as  szony és le ány, de 
ha meg né zed õket éj jel, hold fény ben, már ré mü let ül mind egyik ar cán. Tu dod-e, mi ért? 
– kér dez te Tibetország urát In dia böl cse, a ló tusz ban szü le tett nagy ta ní tó.  

– Nem tu dom, foly tasd! – fe lelt rá tü rel met le nül a ki rály.
– Ez azért van így a föld ke rek ség min den tá ján, mert min den szép re és jó ra az el mú-

lás ve tí ti ár nyát. A föl di vi lág min den lé nye már ke let ke zé se pil la na tá ban tud ja, hogy 
pusz tu lás vár rá. De ak kor még nem fél. Ám mi nél in kább meg sze re ti lé te zé sét, meg szok-
ja ma gát, an nál ér té ke sebb nek ér zi az éle tét. Amit egy re kö ze lebb rõl fe nye get a ha lál. 
Lát ja, hogy ha ma ro san el kell hagy nia mind azt a szé pet és jót, ami éde sí tet te föl di lé tét. 
Lát juk a vi rág her va dó szi rom ar cát, lát juk örö me ink hût len sé gét, s lát juk föl di ala kunk 
mú lá sát. S ak kor már éj sza kán ként meg te rem a lel künk ben a fé le lem, úr rá lesz raj tunk a 
je ges der me dés. És bár mily nagy ki rály vagy is, Tibetföld ura, ilyen kor már te sem tu dod 
meg vi gasz tal ni az élõ ket. Bár mi lyen erõs le gyen a szán dé kod, nagy le gyen a jó sá god.  

De ne bánd, hogy fáj dal mas az em be rek esz mé lé se, és szo mo rú az el vá lá suk föl di for má-
juk tól – foly tat ta a bölcs. – Így van meg al kot va az egész vi lág. Min den lé te zõ nek leg va ló-
dibb ter mé sze te a vál to zás. A vál to zás pe dig a mú lás fo lya ma tá ban mu tat ja meg ma gát. 

Ezt mond ja az in di ai ta ní tás.
És aki ezt tud ja, nem ve szí ti el nyu gal mát. Még ak kor sem, ha lé te zé se leg szebb 

pil la na ta i ban is ott van ve le ez a tu dás. Örö mei kö zé ve gyül vén, leg tit ko sabb vá gya it 
be tölt vén. Ker ted és völ gye id vi rá ga it, há zad és or szá god né pét is így lásd, ki rály, s ne 
töp rengj sem mi fé le hi bán. Olya nok csak a lé nyek, ami lye nek le het nek. Szé pek és szo mo-
rú ak. Egy szer re élik éle tük szí nét és vis  szá ját. A ra gyo gást és az el bo ru lást. Mert nincs 
más – szólt Ti bet urá hoz vé gül a ló tusz ban szü le tett in di ai bölcs, majd meg ha jolt elõt te, 
és tá vo zott. Szí vé ben mély együtt ér zés tá madt a ki rály iránt.

Így me sél te el Tibetország ki rá lya és az in di ai bölcs ta lál ko zá sá nak tör té ne tét egy nap 
Lin-csi apát, s én, Su-la-ce szer ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá-
ban, mi e lõtt mély, éji álom ba me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Éj jel, hold fény ben már ré mü let ül mind egyik ar cán.” At tól fél nek ta lán, hogy oda át 

a lel kek ár ván kó szál nak, lát ha tat la nul és né mán? Tény leg en  nyi ma rad csu pán? Tu dós 
szer ze tes tár sa im majd meg mond ják ne kik.
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Meg mond ják az em be rek nek, hogy ne fél je nek. Oda át már nincs nyug ta lan ság, 
nincs szo ron gás, nincs ré mü let. Oda át bé ke van, nyu ga lom, kön  nyû a lét és örök. Ha 
ide át he lye sen töl töt ted a rád sza bott idõt, mél tón él ted az éle tet. Min den raj tad mú lik 
tehát…

Ugyan ak kor Lin-csinek ezt mond ta egy szer egy tao ba rát:
„Sem mit sem kell ma gad ról tud nod. Éle ted s ha lá lod nem a te dol god. Még a tes ted 

sem a tu laj do nod. Nem más az, mint Ég tõl s Föld tõl ka pott for ma. Éle ted sem a ti éd, 
csak Ég és Föld pil la nat nyi egy más ra ta lá lá sa. Sor sod és ter mé sze ted sem sa já tod, ezek 
is Ég és Föld vál to zá sa it kö ve tik szol ga mód. Fi a id és uno ká id sem a ti e id, csak Ég és 
Föld le ve tett bõ re mind egyik. 

Így hát me gyünk, bár nem tud juk, ho vá; itt va gyunk, bár nem tud juk, hol; õriz zük 
erõ in ket, bár nem tud juk, mi vég re. Ég és Föld te rem tõ ere jét ugyan ki is tud ná bir tok ba 
ven ni?”

Akár így áll nak a dol gok, akár úgy, én, Su-la-ce szer ze tes, nem ag gó dom. Mi nek?

8.

– Csak is ti bír tok a tû nõ dés köl tõi ké pes sé gé vel! Ez faj tá tok egyet len ér té ke! – mond-
ta nem rég szer ze te se i nek Lin-csi. A szer ze te sek ki dül lesz tett mel lel, fü lig érõ vi gyor ral 
hall gat ták a di csé ret nek hang zó ki je len tést. Tet szett ne kik a „csak is ti” ha tá ro zott sá ga 
és a „köl tõi” jel zõ ko moly sá ga. Az sem za var ta õket, hogy nem ér tet ték pon to san, mit 
je löl nek ezek a sza vak, mi is az a tû nõ dés egy ál ta lán. Né hány nap múl va azon ban egyi-
kük oda lé pett Lin-csihez.

– Apát! Ha a tû nõ dés mind an  nyi unk ké pes sé ge, ak kor mi mind an  nyi an köl tõk 
va gyunk. Így van-e? – tet te fel a kér dést Lin-csinek, s nyug ta la nul vár ta a vá laszt.

– Nincs így! – vág ta rá Lin-csi. – De le het be lõ le tek köl tõ, ha he lye sen gya ko rol já tok 
a tû nõ dés mû vé sze tét. Ha va ló ban tû nõd tök, nem pe dig fel ad vá nyo kon agyal tok, mint 
ami kor el mé tek re bíz zá tok a meg is me rést. Ak kor jár tok el he lye sen, ha fél re te szi tek az 
okos ko dást, az el me mód sze rét. A tû nõ dés hez pusz tán a lá tá so to kat kell hasz nál no tok, 
ám ve gyít se tek a lá tás ba köl té sze tet. Ez te rem ti meg a köl tõi lá tás ké pes sé gét. Ami a vi lá-
gon fon tos, csak is a köl tõi lá tás ké pes sé gé vel ra gad ha tó meg. 

En nek hí ján a dol gok va ló sá gos ar ca rejt ve ma rad elõt te tek. Hát, ezért van szük sé ge-
tek a tû nõ dés re, szer ze te sek, ezért kell köl tõ vé len ne tek!

Így szólt egy szer Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce 
szer ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom-
ba me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Ami a vi lá gon fon tos, csak is a köl tõi lá tás ké pes sé gé vel ra gad ha tó meg.” A tû nõ dés 

nem az el me ké pes sé ge, ha nem a lé le ké. Olyan mû vé szet, mely fel tár ja a vi lág va ló sá gos 
ter mé sze tét. A meg is me rés leg fi no mabb mód sze re, a tit kok sze líd kö ze lí té se, für ké szé-
se. Nem tá ma dás a tu dá sért. Ba rát sá gos is mer ke dés. Né zik egy mást a sze rep lõk. Szép 
né ma kép. 

Mit sem ért be lõ le az akar nok ész.

9.

– Apát! A köl té szet, ugye bár, el sõ sor ban a vers. Ak kor a „köl tõi tû nõ dés” nem más, 
mint vers ben gon dol ko dás. Ho gyan kér hetsz tõ lünk ilyet?! Ez kép te len ség! – tá mad tak 
egy szer Lin-csire a szer ze te sek, so ha sem ér tet ték iga zán a köl té szet kér dé se it. 

– Hü lyék vagy tok, szer ze te sek! – csa pott a tér dé re mér ge sen az apát. – So ha sem mond-
tam, hogy vers ben tû nõd je tek. A köl té szet nek sem mi kö ze a vers hez! A köl té szet: köl tõi 
vi szony a vi lág hoz. Sem mi több. Ezt a vi szonyt aján lot tam fi gyel me tek be.

A köl té szet, per sze, meg mu tat koz hat vers ben is. De ez nem sze ren csés. Jobb, ha nem 
mu to gat juk köl tõi szí vün ket. A köl té sze tet él ni kell, nem zen ge ni! Ér ti tek, szer ze te sek?! 
– kér dez te fe nye ge tõ en Lin-csi, az tán el for dult tõ lük. 

  – Ért jük, apát! – fe lel ték kó rus ban a szer ze te sek, pe dig nem igen ér tet ték. In kább 
csak meg szep pen tek Lin-csi ha rag já tól, el akar ták ke rül ni a po fo no kat.

– Na, azért! Ki te szem ér te tek a lel ke met. Ti meg… – mor dult rá juk még egy szer a 
Mes ter, és a csar nok ka pu ja fe lé in dult. Mi e lõtt ki lé pett vol na raj ta, vis  sza for dult. – Mi 
len ne ve le tek po é zis nél kül, szer ze te sek? Mi len ne itt? Nem len ne ide lent Föld, nem len ne 
oda fönt Ég. A Föld csak hegy csúcs len ne, völgy, tó, fo lyó. Az Ég csu pán fel gyü lem lett 
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le ve gõ, víz, szi vár vány, dé li báb. Csu pa valótlanság… – dör mög te az apát, majd be húz ta 
ma ga mö gött a csar nok ka pu ját.

Ez tör tént egy szer Lin-csi ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce szer-
ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom ba 
me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„A köl té szet nek sem mi kö ze a vers hez.” Mond ta az apát, és va ló ban: men  nyi vel 

kön  nyebb köl té sze tet ta lál ni pél dá ul a fel hõk pu ha for má i ban, a ma da rak vo nu lá sá ban, 
a lomb zú gás ban, a fü vek hul lám zá sá ban, mint a ver sek ben. Az em be ri vi lág ban pe dig 
a tár sak sze líd vi szo nyá ban, vi sel ke dé sé ben.

A köl té szet egy ál ta lán nem igény li a ver set, sok kal in kább ked vel min den más for-
mát. A vers azon ban nem tá gít tõ le, rá e rõ sza kol ja ma gát. Lel ke sen maj mol ja, sõt azt 
ha zud ja, hogy õ a köl té szet ma ga. Pe dig leg fel jebb, ha ron gyos-fol tos ru há ja.

Er re a kö vet kez te tés re ju tot tam, mes te rem út mu ta tá sá val.

10.

– Ja, a köl tõk! Iga za tok van, szer ze te sek, még nem ha tá roz tuk meg, hogy kik a köl tõk. 
El fe lej tet tük, mert lát szó lag nyil ván va ló. De va ló já ban nem az. Jobb te hát tisz táz ni ezt.

Szó val, az iga zi köl tõt leg in kább ar ról is me ri tek meg, hogy nem ír ver set. Ha még is 
köl tõ i en szó lal meg, nem tud ró la. Mert nem csi nál ja a köl té sze tet, ha nem éli. Nem ma ga-
mu to ga tó. A köl té sze te mö gött so ha sem lá tod meg õt. So ha nem dug ja ki a fe jét a sza vak 
mö gül, és nem kér de zi tü rel met le nül, hogy „lát já tok-e tün dök lõ el mém és szép sé ges 
szí vem?”. Nem kér de zi csil lo gó szem mel és pi ros ló fül lel, hogy „sze ret tek-e?”. És nem 
vár ju tal mat, mint a kis ku tya, mert amit nyújt, nem te kin ti pro duk ci ó nak. Az iga zi köl tõ 
nem lát szik köl tõ nek. Ér ti tek, szer ze te sek?! – szólt egy szer Lin-csi hí ve i hez, akik is mer ni 
akar ták vég re a köl tõ ket. – Ért jük, apát! – fe lel ték kó rus ban, s ez út tal va ló ban ér tet ték, 
mi az a köl té szet, és kit ne vez het nek köl tõ nek.

Ez tör tént egy szer Lin-csi ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce szer-
ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom ba 
me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Az iga zi köl tõ nem lát szik köl tõ nek.” Va gyis, aki an nak lát szik, ál ru hát vi sel. Ná la 

a köl té szet sze rep. Az is le het, hogy jól ala kít ja, még is akad ben ne hi ba. A leg ki sebb 
fi gyel met len ség el árul ja. Az éber ség fenn tar tá sa fá rad sá gos mun ka. 

És va jon mit csi nál az ál köl tõ ál má ban? Azt nem tud ja, mi lyen az iga zi köl tõ éle te. 
Ar ról nem ál mod hat. Ezért leg szebb ál ma i ban gyer tya ön tõ nek lát ja ma gát, s ilyen kor 
pi he ni ki a köl té sze tet.

11.

– Mi ért ker ge tik a gye re kek a pil lan gót, apát? – kér dez ték egy szer vá rat la nul a szer-
ze te sek Lin-csitõl. Sze mük ben csil lo gott a kí ván csi ság.

– A szép sé get ker ge tik, szer ze te sek! A szép sé get, nem a lep két! Úgy gon dol ják, hogy 
a szép ség gel nagy bol dog ság jár. Ér ti tek? Ha meg van a lep ke, meg van a bol dog ság. Az 
édes, bor zon ga tó bol dog ság. Amíg ró zsa szí nû kis uj ja i kat ki nem nyit ják. Mert ak kor 
fel sza kad be lõ lük a ke ser ves sí rás. Nincs fáj dal ma sabb, mint a szét má zo ló dott, ha lott 
lep ke, a le rom bolt menny or szág. Nem len ne sza bad a te nye rük ben lát ni uk azt a lep két. 
Jobb azt hin ni ük, hogy el il lant, to va szállt.

De kép zel jé tek, szer ze te sek, eré nyes, öreg böl csek is ker get nek ám pil lan gót! Csak 
a szép ség más fé le pil lan gó it. Szép em be rek tár sa sá gá ra vágy nak, szép vi rá gok, ker tek, 
tá jak kö zel sé gé re, és még szép gon do la tok ra is. Köl té szet re, vers re! Mert úgy kép ze lik, 
hogy a szép ség be lé jük köl tö zik, és meg szé pí ti õket. 

És le het, hogy így is van… 

Így szólt egy szer Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce 
szer ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom-
ba me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.
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Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„A szép ség be lé jük köl tö zik, s meg szé pí ti õket. És le het, hogy így is van…” Ta lán 

így van, ta lán nem. De elég, ha az em be rek csak szép nek kép ze lik ma gu kat. Ad dig leg-
alább nem ha rap nak. Nem il lik a szé pel gés hez. Nem be csü löm az aka rást, még a szép ség 
ke re sé sé ben sem. 

A lé nyek és a dol gok vagy ma guk tól szé pek, vagy nem szé pek. Ha mis szán dék szép-
ség be öl töz tet ni a rú tat. Va lót lant fes te ni, kép te len ké pet. Ker get ni a tü né keny pil lan gó-
kat. Sze ren csét le nek.  

De a gye re kek nek meg bo csá tom a ha lott lep ké ket.

12.

– Hol la ko zik az erény, apát? – kér dez ték egy szer a szer ze te sek Lin-csit. A Mes ter 
ar ca el sö té tült, a kér dés az eré nyek rõl pa po ló kon fu ci á nu so kat jut tat ta eszé be. Nem ked-
vel te õket. Nem hitt rend rög esz més gon dol ko dá suk ban, az eré nyes ség ta nít ha tó sá gá ban, 
túl zott el vá rá sa ik ban. Még ha jó szán dék ve zet te is õket. Az em ber olyan, ami lyen. Nem 
so kat le het ten ni ér te. 

– Hol la ko zik az erény, apát?! – sür get ték Lin-csit a szer ze te sek, míg õ a kon fu ci á nu-
so kon töp ren gett.

– Jól van, na! Meg mon dom nektek… A ré gi ek sze rint mind az öt erény nek meg van 
a la ká sa. Az „em ber ség” a má ja tok ban la kik, az „igaz sá gos ság” a tü dõ tök ben, a 
„szer tar tá sos ság” a szí ve tek ben, a „böl cses ség” a ve sé tek ben, az „õszin te ség” pe dig 
a lé pe tek ben. Így gon dol ták a ré gi ek. És ez tet szik is ne kem! Mert pont olyan va ló sá go-
san lé te zõ nek te kin tet ték az eré nye ket, mint az anya got. Elõ ál lít ha tó nak, ta pint ha tó nak, 
for mál ha tó nak. 

Csak hogy az erény nem le het min den ha tó! Nem ural kod hat az egész em be ren. Nem 
ír hat ja elõ, ho gyan érez zünk, ho gyan gon dol koz zunk és ho gyan cse le ked jünk. Oda vesz-
ne min den sza bad sá gunk, oda vesz ne egy sze rû sé günk, ösz tö nünk. El vesz te nénk az utat 
egy más hoz. És meg za va rod nánk az erény rõl szó ló örö kös okos ko dás ban. Vé gül ös  sze-
rop pan nánk az eré nyes ség ter he alatt. 

Nem len ne más, csak sza bály, s a sza bá lyok el ven nék tõ lünk a Nyolc Ég tá jat, a Mé lyet 
és a Ma ga sat. Mi ma rad na? A Kö zép, a bír ha tat lan, a lak ha tat lan. De még élünk, szer-
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ze te sek! Élünk! A sza bály pe dig szen ved. Meg szag gat ták az em be rek. Mert kor lá toz za, 
rom bol ja az éle tü ket.

Mind azo nál tal azt mon dom nek tek, hogy le gye tek eré nye sek. És tisz tel jé tek a sza bá-
lyo kat! Ugye, ér ti tek?

Szólt egy szer hí ve i hez Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-
la-ce szer ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji 
álom ba me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat. 

Su-la-ce kommentárja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Pont olyan lé te zõ nek te kin tet ték az eré nye ket, mint az anya got. Elõ ál lít ha tó nak, 

ta pint ha tó nak, for mál ha tó nak.” Mond ta a ré gi ek rõl az apát. Sze rin tem azon ban az eré-
nyes ség nem más, mint te het ség. Te het ség a mél tó ság gal élés hez. Az erény nem ál lít ha tó 
elõ, nem ta pint ha tó, nem for mál ha tó. Csak an nak van, aki nek ma gá tól van. 

Ha pe dig nincs, ak kor lesz ége tõ szük ség a sza bály ra. Mely kor lá toz za a ki len gé se-
ket.

Ér tem, apát. Per sze, hogy ér tem. 

13.

Egy nap fény de rült rá, hogy a szer ze te sek nem egé szen ér tik, mi ként gya ko rol ha-
tó he lye sen az eré nyes ség. Bent a csar nok ban, kint a kert ben min den fél re e sõ zug ban 
ös  sze súg tak, ta nács koz tak, de sem mi re nem ju tot tak. Per sze, eré nye sek akar tak len ni, 
sza bály tisz te lõk, de hát ho gyan? 

Lin-csi rom bo ló nak ne vez te a sza bályt, zsar nok ként fes tet te elénk az erényt. Ja, per-
sze! Az elõ re meg for mált, ránk sza bott, ránk erõ sza kolt erényt, ami bõl sen ki se kér. Az 
ilyen elõ re gyár tott eré nyes ség min dig el túl zott, min dig mér ték te len, min dig õrült ség. 
Csak is a fi nom ösz tön szül te, a te het ség szül te eré nyes ség ér célt. En nek gya kor lá sa ad ja 
éle tünk mél tó sá gát.

El mond tam mind ezt szer ze tes tár sa im nak, hát ha vég re fel fog ják a kér dés lé nye gét. 
– Leg jobb, ha az erény könnyû já rás csu pán – tet tem hoz zá, Bóddhidharmát, az el sõ 
pát ri ár kát idéz ve. Õ mond ta ezt Vu csá szár nak, aki egy kor szin tén haj szol ta az erényt. 
Túl nagy volt ben ne az aka rás. 

– Szó val, sem mi erõ fe szí tés, csak kön  nyû járás… Ér ti tek, szer ze te sek?! – kér dez tem 
az tán a cim bo rák tól vi gyo rog va. 

– Ért jük, Su-la-ce! –bömbölték kó rus ban. Vet ték a la pot.
– Na, azért! Ki te szem ér te tek a lel kem, ti meg… – mor dul tam még rá juk, fel emelt 

mu ta tó uj jal. Jót rö hög tünk, de azu tán az egyik no ví ci us elõ re lé pett.
– Ha ilyen okos vagy, mondd meg ne künk, hol la kik a tes tünk ben a te het ség! Az eré-

nyek szin te min den he lyet bir to kol nak. Be köl töz tek a szí vünk be, a ve sénk be, a tü dõnk be, 
a má junk ba, a lé pünk be. Sem mi he lyet nem hagy tak a te het ség nek. Pe dig nél kü le mit 
sem ér nek. 

– A te het sé get ott kell ke res nünk va la hol a szí vünk kö ze lé ben. Ahol Mes te rem út mu-
ta tá sa nyo mán ma gam is az ér zést, a Tûz csil la got, a Dél, a Vö rös és a Tûz ra gyo gá sát 
is ke re sem. És más tá jon az ér tel met. Szó val, a szív kö ze lé ben kell ke res nünk a te het ség 
la ká sát, olyan he lyen, ahol még bõ ség gel táp lál hat ják a szív kút jai, és ahon nan su ga rai 
még el érik az el mét, hogy fé ken tart sák am bí ci ó it. Az el me lá zas te vé keny sé ge ugyan is 
fel emész ti az élet mû vé sze té hez szük sé ges te het sé get. 

A te het ség nek meg kell te hát vé de nie ma gát az el mé tõl. És meg kell vé de nie ma gát 
az eré nyek ha tal má val szem ben, me lyek szin tén gá tol ják a ki bon ta ko zá sát. Ilyen hely 
azon ban – ahon nan egy for mán el ér he ti az el me és az eré nyek lak he lye it – nincs a tes-
tünk ben.

Ám a te het ség még is ott van a ne mes vi sel ke dé sû em ber min den meg nyil vá nu lá sá-
ban. Ott van min den sza vá ban, min den moz du la tá ban, cse lek vé sé ben, egész éle té ben. 
Ha pe dig így van, az az a te het ség nek nincs konk rét és egyet len la kó he lye a tes tünk ben, 
ak kor szer ze tes tár sa im, azt kell gon dol nom, hogy a te het sé ge tek min de nütt je len van. 

Nem csak a szí ve tek ben, a ve sé tek ben, a tü dõ tök ben, a má ja tok ban, a lé pe tek ben, 
az epe hó lya go tok ban, ha nem a haj szá la i tok ban, a sze me tek ned ve i ben és pil lá i ban, a 
fül- és orr cim pá tok ban, a fo ga i tok ban, a nyel ve tek ben és a man du lá tok ban, a kö nyö-
kö tök ben, a tér de tek ben, a bo ká tok ban, a tal pa tok ban, de még a fe ne ke tek ben is. Még 
pon to sab ban: a te het sé ge tek ott van min den ato mo tok ban! – vá la szol tam a no ví ci us nak 
és a kö rü löt te ál lók nak, õk pe dig hos  szan bó lo gat tak. 
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Ez tör tént egy szer Lin-csi ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce szer-
ze tes, if jú ta nít vány, ezt is fel je gyez tem. De csak azért, hogy új ra és új ra el ol vas sam a 
fel jegy zé se met, el mé lyül hes sek ben ne, s el len õriz zem, nem mond tam-e szer ze tes tár sa-
im nak bu ta sá go kat. Majd ha mind ez meg tör té nik, cel lám ho má lyá ban egy es te, mi e lõtt 
mély, éji álom ba me rü lök, hoz zá fû zöm kom men tá ro mat.

Kom men tár:
Új ra és új ra el ol vas tam fel jegy zé se met, el mé lyül tem ben ne, s el len õriz tem min den 

ál lí tá so mat. Úgy lá tom, nem mond tam bu ta sá go kat.

14.

– Szer ze te sek! Tud já tok-e, mi a leg cá fol ha tat la nabb ál lí tás a vi lá gon? Ami hez so ha, 
sem mi két ség nem fér het! Meg mon dom nektek… A leg cá fol ha tat la nabb ál lí tás a vi lá gon 
az, hogy tö ké le tes sé kell vál no tok. Tö ké le tes sé, min den áron!

En nél nyil ván va lóbb ál lí tás nem lé te zik. Tud já tok-e, hogy mi ért? Mert min den kér-
dé sünk re a vég sõ vá lasz ez. Ha pél dá ul azt kér dez zük ma gunk tól vagy egy más tól, hogy 
ér de mes-e bos  szan kod ni a tár sak ren det len sé gén, meg bíz ha tat lan sá gán, az el fõtt ebéd 
vagy akár az esõt a sze münk be fú jó szél mi att; mit fe lel he tünk er re? Azt ugye bár, hogy 
nem ér de mes. 

Ha azt kér dez zük ma gunk tól vagy egy más tól, hogy ér de mes-e ha ra gud ni bár ki re, 
aki nek sú lyos mu lasz tá sa vagy os to ba sá ga mi att kí nos kel le met len ség ért min ket; er re a 
kér dés re is azt fe lel het jük, hogy nem ér de mes.

Ha azt kér dez zük ma gunk tól vagy egy más tól, hogy ér de mes-e bár mi lyen rossz 
vi szonyt, bé két len sé get fenn tar ta ni a tár sak kal; jó zan fej jel er re is csak azt fe lel het jük, 
hogy nem ér de mes.

Sõt, ha azt kér dez zük, hogy ér de mes-e igen szo ros jó vi szonyt ki ala kí ta ni bár ki vel; 
er re is csak azt kell vá la szol nunk, hogy nem ér de mes. 

Azért nem ér de mes, szer ze te sek, mert a bos  szú ság, a ha rag, a bé két len ség, az igen 
rossz és az igen jó em be ri vi szo nyok is mind rab ság ba kény sze rí te nek ben nün ket. Gyöt-
rel mes, utá la tos rab ság ba, ahon nan nincs sza ba du lás. 

Le he tet len sza ba dul ni a bos  szú ság tól, a ha rag tól és a bé két len ség tõl, mert min dig 
mind egyik re van ok. S úgy érez zük, hogy van ok az egy mást fog ság ba ej tõ szo ros vi szo-
nyok ra is. A szen ve dé lyes von zó dás és a szen ve dé lyes el uta sí tás ilyen ok. Vi gyáz za tok!

Vagy gon dol ja tok, szer ze te sek, ar ra, hogy tár sak nél kül, egy ma gunk is rab ság ra ítél-
het jük ma gun kat. Pél dá ul ször nyû sé ges és örö kös rab ság ba ta szí ta nak min ket a sa ját 
hi bá ink. Hely te len meg fi gye lé se ink, kö vet kez te té se ink, íté le te ink, rossz mon da ta ink, 
cse lek vé se ink. Ha nem vi gyá zunk, éle tünk vé gé ig ja vít gat hat juk el ron tott dol ga in kat. 
Ér tel met len fá ra do zás. Meg sa va nyo dik az élet, le ránt a ha nyat lás, el ér he tet len né vá lik 
min den cél. 

Aki nem kér a ke se rû rab ság ból, egyet len egyet te het, szer ze te sek! Egyet len vá lasz-
tá sa van: tö ké le tes sé kell vál nia. Tö ké le tes sé, min den áron! Ez a leg cá fol ha tat la nabb 
ál lí tás a vi lá gon. Min den más dön tés hi bás, vég ze tes!  

Csak is a tö ké le tes ség re tö rek võ em ber ké pes el ke rül ni a bos  szú sá got, a ha ra got, a 
bé két len sé get és a hely te le nül ala ku ló em be ri vi szo nyo kat. És fõ ként: a tö ké le tes ség re 
tö rek võk tud ják el ke rül ni, hogy sa ját hi bá ik ves sék rab ság ra õket.

Így szólt egy nap Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce 
szer ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom-
ba me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
Õrült ség len ne cá fol ni a cá fol ha tat lant, két ség be von ni a tö ké le tes ség ér tel mét. Nincs 

mit töp ren ge ni ezen. 

15.

– Azt mond tad, apát, hogy te le van a vi lág szal ma ku tyák kal. És azt, hogy bár ki bõl 
le het szal ma ku tya, ha szo ron gás, fé le lem és fáj da lom köl tö zik a szí vé be. Így van-e? – kér-
dez ték egy szer iz ga tot tan a szer ze te sek Lin-csit.

– Így, hát! – fe lelt az apát.
– Úgy tart juk-e, hogy az em be rek egyen lõk? – fag gat ták lá za san to vább.
– A kon fu ci á nu sok úgy tart ják. És van is ben ne va la mi igaz ság. 
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– Mi pe dig, apát, úgy gon dol juk, hogy az em be rek nem egyen lõk. Nem aka runk 
egyenlõek len ni a szal ma ku tyák kal! – bök ték ki vég re, ami a szí vü ket nyom ta. 
– Ho gyan tud nánk el ke rül ni az egyen lõ sé get? Az egyen lõ sé get a szal ma ku tyák kal, az 
os to bák kal, a te het ség te le nek kel és a tisz tes ség te le nek kel. És még szá mo san lé tez nek 
olya nok, akik kel az egyen lõ ség nek még a gon do la ta is bor zon ga tó. Fe lelj er re, apát! 
– sze gez ték ne ki a kér dést.

Lin-csi elég hos  szan el gon dol ko zott. Mit le het fe lel ni er re? Be csü le te sen, õszintén… 
Az tán hir te len a tér dé re csa pott.

– Szer ze te sek! Ho gyan fe lejt het té tek el, mit ta ní tott nek tek a Ma gasz tos Budd ha az 
egész lát ha tó és lát ha tat lan vi lág ról? Nem azt ta nít ja-e, hogy min den, mi lé te zõ, káp-
rá zat csu pán? Kép ze lõ dés, il lú zió! Na hát, a leg va ló sá go sabb és leg na gyobb il lú zió az 
em be ri vi lág ban az egyen lõ ség gon do la ta. De mi vel azt játs  szuk, hogy tisz tel jük egy-
mást, fel is mer tük a gon do lat hasz nos sá gát. En nek a já ték nak a leg fon to sabb esz kö zé vé 
vált. Az egyen lõ sé get hin ni is, mon da ni is jó. Meg nyug ta tó, iga zo ló.

Aki alul ról mond ja, vagy le ránt ma gá hoz min den kit, vagy fel ma gasz tal ja ma gát hoz-
zá juk. Aki pe dig fe lül rõl mond ja, az jó sá gát, em ber sé gét iga zol ja ve le, bár mit gon dol is 
a töb bi rõl õszin tén. Rá adá sul, ez zel a leg na gyobb ha tal mas ság is sze rény nek tün tet he ti 
föl ma gát, ami azért is jó üz let, mert a sze rény sé gért a bal gák tól sze re tet jár. És meg is 
ad ják.

A kon fu ci á nu sok azt mond ják, hogy bár szel le mi ké pes sé ge i ket te kint ve az em be rek 
nem le het nek egy for mák, er köl csi mi nõ sé gü ket te kint ve azon ban igen is le het nek. Az 
ok ta tás leg alább is meg te rem ti az esélyt rá. Ez zel az tán õk is el in té zik a kér dést. De szép 
do log tõ lük, hogy is ko lá ik ban va ló ban meg ad ják az esélyt, s ta ní tó ik ápol ják, ne ve lik az 
if jú ság ban az eré nyes ség gyen ge haj tá sa it. Há la ér te, mert ez zel is ke ve seb ben lesz nek 
az el té vedt szo ron gók, a ré mü let ben és fáj da lom mal élõk, az az a szal ma ku tyák. Az er köl-
csös ség esz mé je és sza bá lyai ren det vág nak az éle tük ben.

Mind ez te hát jó. Ak kor is, ha min den ki csa lás sal igyek szik egyen lõ nek lát sza ni a töb bi 
em ber rel. De ti, szer ze te sek, tud já tok most már, hogy min den faj ta egyen lõ ség ámí tás, a 
leg tel je sebb szem fény vesz tés. 

Ám, amíg ezt a gyö nyö rû ha zug sá got egyez ség tart ja ér vény ben, nem lesz be lõ le sem-
mi baj. Ta lán ez a leg ko ráb bi szer zõ dés az em be rek kö zött, nem kell te hát ag gód no tok, 
hogy ha ma ro san ér vé nyét ve szí ti. Ha ki mon da nák, hogy az egyen lõ ség ha zug ság, a fe je 
te te jé re áll na az egész vi lág. Az em be rek át ha rap nák egy más tor kát. 

Tart sá tok ti is a szá to kat! Ez a leg ér té ke sebb ha zug ság, vi gyáz za tok rá!

Így szólt egy nap Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce 
szer ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom-
ba me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Ez a leg ér té ke sebb ha zug ság.” Ez az egyik. A má sik egy ré gi igaz ság ta ga dá sa, a 

bam busz bot igaz sá gáé. „Igen is, le het sé ges va ló di egyen lõ sé get te rem te ni! De csak is a 
bam busz bot ké pes rá.” Mon do gat ta egyik ré gi mes te rünk, de ne künk ezt sem sza bad 
mon da nunk. Nem is len ne bölcs do log ez zel biz tat ni bár kit is. 

Vagy hall ga tunk te hát, vagy ha zu dunk. 
Így di csõ ül meg az er köl csös em ber.

16.

– Szer ze te sek! Je len tet te a ka pus, hogy megint jön Vang. Er re fe lé tart az úton. Fo gad-
já tok ba rát ság gal, ha hü lye sé ge ket be szél is. – Alig hang zott el Lin-csi fi gyel mez te té se, 
Vang már is ott állt az ud var kö ze pén, és be szélt.

– Ide fi gyel je tek, hí vek! Teg nap éj sza ka a tíz po kol bí ró egyi ke járt ná lam, tan jü a ni 
ko los to runk ban. Zöld volt az ar ca, vö rös a sza kál la, iz zot tak a sze mei. Iszony ta tó an 
né zett ki, de szí vé lye sen vi sel ke dett. El mond ta, hogy az utób bi idõ ben alig akad dol ga. 
Sen ki nem jut po kol ra mos ta ná ban. Fe les le ges sé vált az ítél ke zés, sem mi dol guk a po kol-
szol gák nak. Se val la tás, se büntetés… De a szel lem vi lág más tá ja in is egy re ke ve sebb 
az új la kó. Azt mond ta a vö rös sza kál lú, hogy azért van ez, mert az em be rek fel ta lál tak 
va la mi lyen cso da szert, és nem hal nak meg.

– Hí vek! Én ki szed tem be lõ le, hogy mi ez a va rázs szer! Azért jöt tem, hogy meg mond-
jam nek tek. Le gye tek ti is hos  szú éle tû ek! – A szer ze te sek egyik lá buk ról a má sik ra áll tak, 
hüm mög tek, de szót fo gad tak Lin-csinek. Csend ben ma rad tak.

– Ez a szer a hi bisz kusz vi rág szá rí tott szir má nak po rá ból, szil va vi rág szi rom ból és 
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kri zan tém szir má ból ké szül. Por rá zú zott fe nyõ to bozt és kör te fa gyö kér hán csát kell hoz-
zá ke ver ni, õszi ba rack mag be lét, ló fej ala kú szik lá ból nyert kõ re sze lé ket, tek nõ pán cél- és 
jádeport, va la mint víz par ton gyûj tött hím po rát éji pil lan gók nak. 

Mind ezt jádemozsárban kell száz na pig tör ni, jádemozsártörõvel, fel hõt len éj sza ká-
kon, a Hos  szú Élet Csil la gá nak fé nyé nél. Ami kor ez meg van, fõtt fa gom bá ba kell töl te ni, 
me lyet szar vas ho zott a szá já ban, de le het da ru ma dár csõ ré bõl ka pott gom bá ba is. Fõ, 
hogy ezer éves fa gyö ke rén nõ jön, kü lön ben nem ér az egész sem mit. 

Ez után már csak le kell nyel ni az íz le tes szert, hogy el nyer jé tek a hos  szú éle tet. Kép-
zel jé tek, azt mond ta a vö rös sza kál lú, hogy egye sek örök éle tet nyer nek ál ta la. Na, mit 
szól tok hoz zá, szer ze te sek?! – né zett vé gig raj tunk di a dal ma san Vang apát, vé gül Lin-
csin ál la po dott meg a te kin te te.

Lin-csi a ma gas kõ fal tö vé ben gug golt, alig lát szott az ár nyék ban. Mi muk kan ni se 
mer tünk, Lin-csi se szólt egy szót se. Meg se moc cant. Tû zött a nap. Az tán Lin-csi fel állt, 
és las san, nyu god tan oda sé tált Vanghoz.

– Apát, le kö te lez tél jó sá god dal – szólt el gon dol koz va, vis  sza fo got tan. – Kö szön jük, 
hogy el mond tad a nagy tit kot, az eli xír-re cep tet. Ön zet len sé ged me le gí ti a szí vün ket. 

– Ma radj ná lunk ebéd re, azu tán pi henj le egy jó, hû vös cel lá ban. És csak utá na in dulj 
ha za, ha na gyon si e tõs a dol god. Ám, ha nem az, tölts ná lunk né hány na pot, pi hend ki 
ma gad. Kér lek, fá radj most be a csarnokba… – mond ta Vangnak Lin-csi, mind an  nyi unk 
fü le hal la tá ra, sze me lát tá ra. Ar ca mind vé gig ko mor ma radt, még azután is, hogy a szót-
lan Vangot be kí sér te, és le ül tet te a Ke le ti Csar nok ban.

Ez tör tént egy szer Lin-csi ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce szer-
ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom ba 
me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Tölts ná lunk né hány na pot, pi hend ki ma gad.” Ez al ka lom mal nem so kat szólt Lin-

csi, ám ke vés szó val is so kat ta ní tott. Mert mind egy az, hogy sze gény Vang tel je sen 
hü lye, vagy csak nap szú rást ka pott, és ezért hor dott ös  sze he tet-ha vat a va rázs sze ré rõl. 
Mert akár így van, akár úgy, csak is az zal az együttérzésel volt sza bad fe lé je for dul ni, 
amel  lyel Lin-csi szó lí tot ta meg. Együtt ér zés sel és ko mor fáj da lom mal. Mert Vang sor sa 
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tra gé dia. A Bí bor Haj nal Vi lá gos sá ga ko los to rá nak va la ha éles eszû apát ja el té vedt a 
szel lem la bi rin tu sá ban, és most té bo lyul tan bo lyong a vi lág ban, fo gé kony min den ba dar-
ság ra. Ta lán meg gyógy ul, és jobb ra for dul a sor sa.

Ami mai sze rep lé sét il le ti, hát nem csak be lõ le csi nál tak bo lon dot az örök élet re szom-
ja zó tao ba rá tok. Õket és ál do za ta i kat is gyó gyí ta nia kel le ne Lin-csinek. Ne az eli xírt 
ke res sék, ha nem az éle tet. Mert úgy jár nak, mint Vang apát: azt is el ve szí tik, ami a mar-
kuk ban volt, szü le té sük tõl fog va. 

17.

– Ami kor Liu Ji éle té ben elõ ször gon dolt ko mo lyan az el mú lá sá ra, iga zi ré mü let tört 
rá. Csak nem el akadt a lé leg ze te. Der med ten bá mult ma ga elé a te le írt pa pír ra, le tet te 
mel lé az ecse tet, ab ba hagy ta a mun kát. Olyan hos  szú idõ telt el így, hogy a tin ta pa let ta 
kö vén meg szá radt a tus. 

„Egy kö ze li pil la nat ban vé ge sza kad itt az éle tem nek.” Gon dol ta, és meg bor zon gott. 
Ed dig csak ak kor gon dolt a ha lál ra, ami kor má sok be szél tek ró la, vagy ép pen küz döt tek 
ve le. Eb bõl ar ra kö vet kez te tett, hogy ez az õ dol guk, ne ki nem kell fog lal koz nia ve le. 
Most rá döb bent, hogy nem így van. Töb bet kel lett vol na gon dol nia rá – éle te leg fon to-
sabb ese mé nyé re. 

Liu Ji ös  sze húz ta ma gát ülõ pár ná ján, egé szen ki csi re. Ilyen tö pö rö dött ma radt 
ké sõbb, föl áll va is. Így lép ke dett óva to san a há ló szo bá já ba, és így fe küdt le. Alig le he-
tett ész re ven ni a ta ka ró ja alatt. So sem lá tott gyö nyö rû tá jak ról és so sem lá tott gyö nyö rû 
pil lan gók ról ál mo dott. 

Ami kor reg gel föl kelt, még min dig na gyon vis  sza fo gott volt, és még min dig na gyon 
óva to san köz le ke dett. Hal kan, lo pa kod va lép ke dett, ke rül te há za né pét. Úgy tett, mint ha 
ész re sem ven né õket. Õk sem szól tak hoz zá, ne za var ják. Fe le sé gei és lá nyai kis sé ag gód-
tak ér te, de õ ez zel sem tö rõ dött. Szót lan volt egész nap. Dél után ra azu tán ös  sze szed te 
ma gát, és lá za san in téz ked ni kez dett.

Liu Ji igen jó mó dú hi va tal nok volt, tar to má nyi elöl já ró. Õ épí tet te Tajjüan vá ros ka 
leg szebb há zát, szin te fény ûzõ en élt ben ne. Jó mó dú volt, te hát hi vat ha tott vol na ma gá hoz 
hí res-ne ves or vo so kat, hogy gyó gyít sák, ha be teg; hi vat ha tott vol na al ki mis tá kat, hogy 
va rázs sze re ket fõz ze nek ne ki; el hív hat ta vol na Budd ha és a Tao pap ja it, hogy imá kat mor-
mol ja nak ér te; vagy akár pa zar sír em lék épí té sé be is fog ha tott vol na, ahogy a leg több 
jó mó dú te szi, ami kor a vé gét ér zi, vagy még sok kal elõbb. De Liu egyi ket sem tet te. 

Ha nem el küld te Budd ha szer ze te se i hez az egyik szol gá ját a kö ze li ko los tor ba, és ar ra 
kér te apát ju kat, hogy azon nal küld je nek ne ki egy szer ze te si öl tö ze tet. A szol ga meg kap ta, 
és ha za vág ta tott ve le.

Liu Ji szót la nul át vet te és ma gá ra öl töt te. Esze ágá ban sem volt szer ze tes nek áll nia, 
még is úgy gon dol ta, hogy eb ben az öl tö zet ben kell el in dul nia. Nem so kat várt ve le. Egyet-
len szó bú csú nél kül hagy ta el a há zát, ki sé tált a hát só ka pun. Át lép ke dett a kert jén, át a 
hi bisz ku szok, majd a páf rány fe nyõk alatt, s már kint is volt az ut cán.

Vé gig ment az egész vá ro son, még min dig óva tos, las sú lép tek kel, kö rül te kint get ve, 
ahogy a tol vaj hagy ja el a tett he lyet. „Itt sem vol tam. Ugye, nem lá tott sen ki? Kü lön ben 
üres volt a ház tel je sen. Üres volt, re mény te le nül üres. Bár mi lyen pom pás nak lát szott is. 
Sem mi ér té ket nem vi szek ma gam mal.”

Liu Ji csak ment, ment, ki fe lé a vá ros ból, s nem ér zett a szí vé ben sem mi fáj dal mat. 
Pe dig öröm te li szép évei tel tek itt, úgy em lé ke zett. De el múl tak hir te len. Ahogy az al kony 
ve tett vé get a me leg, nyá ri nap nak. Már kint járt a he gyek lá bá nál, nép te len vi dé ken. 
Nem volt már ott se vá ros, se em ber, csak a rét, a fü vek ten ge re, a hegy, a fák zú gó er de-
je, a hegy, az Ég, az Ég, az Ég… az tán már az se. 

Liu Ji ek kor vis  sza né zett. Azu tán kö rös kö rül, min den irány ba. A tíz ég táj fe lõl nem 
volt ott egy lé lek se. Meg nyu go dott vég re.

Si ke rült ész re vét le nül ki lo póz nia az em be ri vi lág ból.

Ezt a tör té ne tet me sél te egy szer Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, 
s én, Su-la-ce szer ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt 
mély, éji álom ba me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Si ke rült ész re vét le nül ki lo póz nia az em be ri vi lág ból.” Pont olyan ész re vét le-

nül, ahogy ide ér ke zünk. Egy-két em ber ki vé te lé vel sen ki nem ve szi ész re. Nem 
is kell nagy dol got csi nál ni be lõ le. Az apát több ször is mond ta, hogy nincs itt más 
dol ga az em ber nek, mint „ki töl te nie a rá sza bott idõt”. Mél tón, ha le het. Csak hogy 
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ne héz ám mél tó ság gal vé gez ni az ér tel met len sé get. Ah hoz tel je sen os to bá nak kell 
len ni. 

Meg ren dí tett Liu Ji tör té ne te. És so kat ta nul tam be lõ le.
Én is gyak ran ál mo dom so sem lá tott gyö nyö rû tá jak ról, és so sem lá tott gyö nyö rû 

pil lan gók ról.

18.

– Ja, igen… a ha lál – dün  nyög te ma ga elé Lin-csi, ami kor a szer ze te sek Liu Ji tör té-
ne tét fir tat ták. „Mi ért lo pó zott ki az em be ri vi lág ból?” „Ho vá tûnt el a vá ros szé lén?” 
Ilyes mi ket kér dez get tek tõ le. Az apát in gat ta a fe jét, nem volt va la mi vi dám. „Igen csak 
tök kel ütöt tek ezek az én szer ze te se im.” Gon dol hat ta. „Mi a fe nét mond jak ne kik?”

– Szer ze te sek! Tud já tok-e, hogy hol ta nyá zik a ha lál? – for dult fe lé jük vé gül. – Hogy 
ben ne tek la kik-e, és ott vár ja ki szé pen az idõ tök vé gét, vagy kí vül rõl les rá tok egy foly tá-
ban, s egy szer csak nya kon csíp ben ne te ket? Na, mit gon dol tok? – kér dez te Lin-csi, és 
várt. A szer ze te sek csak for gat ták a fe jü ket, bá mul tak egy más ra. Tény leg elég gé tök kel ütöt-
tek vol tak. Ad dig bi zo nyá ra azt gon dol ták, hogy a ha lál is csak olyan do log, mint min den 
más. Na, de ez kép te len ség. A ha lál még is csak ha lál. Õ min den lé te zõ tõl kü lön bö zõ.

– A ha lál, szer ze te sek, hogy tud já tok vég re, és ne kér dez ze tek tõ lem hü lye sé ge ket Liu 
Ji szö ké sé rõl az em be ri vi lág ból, le het egy szer re bent is meg kint is. Ez a leg sú lyo sabb 
eset. A kin ti nek nincs más dol ga, csak vár. Nyu god tan, csend ben, lát ha tat la nul. Nem is 
tud tok ró la, gya nút la nok vagy tok, fel hõt le nek. Ép pen ezért kön  nyen ál do za tá ul es het tek. 
De azért, ha fi gyel tek, egy ide ig el ke rül he ti tek. 

Az a ha lál vi szont, ame lyik be lül van, az nem ke rül he tõ el. Foly ton kós tol gat, ha rap-
dál. Be le ha rap hat a szí ve tek be, a má ja tok ba, a ve sé tek be, a tü dõ tök be, a lé pe tek be, de 
leg gyak rab ban ap ró ré szecs ké i te ket ha rap ja ki a he lyé rõl. 

Ész re sem ve szi tek, és már ki is ha ra pott be lõ le tek tí zez ret. Az tán nem kell so ká ig vár-
ni, ki ha rap még tí zez ret, és még tí zez ret, és még, és még… és ak kor hir te len ész re ve szi-
tek, hogy már alig ma radt be lõ le tek va la mi. Ak kor pe dig meg ker gül tök a bel sõ ha lál nak 
et tõl az örö kös rág csá lá sá tól. Vé get akar tok vet ni ne ki, ki akar tok tör ni ma ga tok ból, 
hogy me ne kül je tek elõ le, de ott már is a kül sõ ha lál mar ká ban ta lál já tok ma ga to kat. Ez 
a vég. A kül sõ és a bel sõ ta lál ko zá sa. Ezek min dig meg ta lál ják egy mást. Eg  gyé vál nak 
és di a dal mas sá. Mert egyek is vol tak és di a dal ma sak – min den kor. 

Így van az meg szer vez ve, szer ze te sek, hogy min de nütt le gyen ha lál. Be lül és kí vül, 
vagy egy szer re mind két he lyen. 

Mert len nie kell min de nütt. Pon to san ott, és pon to san an  nyi vál to zat ban, mint az élet. 
Mind ezt tud no tok kell, szer ze te sek, hogy ért sé tek Liu Ji tör té ne tét.

Ezt vá la szol ta a szer ze te sek kér dé se i re Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó 
part ján, s én, Su-la-ce szer ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, 
mi e lõtt mély, éji álom ba me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Eg  gyé vál nak és di a dal mas sá.” Hát, igen. Ez a té boly. A meg boly dult lé lek ki me ne-

kül a há zá ból, el akar rej tõz ni va la mely tá vo li tá jon, és ott éri utol a ha lál. De ez nem 
Liu ese te. Õ köl tõ vé vált és hal ha tat lan ná. Így kel le ne ki száll nia min den ki nek. Csak hogy 
ho vá? Én sem tu dom, hol van most Liu. Lin-csi nem mond ta meg. Én pe dig nem kér de-
zem meg so ha. 

Elég, ha lá tom ál mom ban. Nem kép ze lem rossz hely nek. Azért le het, hogy Lin-csivel 
egy szer még tár gya lok róla…

19.

– Ide fi gyel je tek, szer ze te sek! Akár mit mond tam is leg utóbb, nem kell fél ne tek! Nincs 
örö kös ve szély ben az éle te tek. És ha vé gül mind ugyan úgy vé gez zük is, azért nem gyõz 
le min dent a ha lál. El hi szi tek? – for dult egy nap a szer ze te se i hez Lin-csi apát. De nem 
vár ta meg a vá laszt, úgy is tud ta, hogy mit fe lel né nek. És azt is, hogy ak kor se hin nék, ha 
meg es küd né nek rá. Jobb lesz te hát, ha azon nal be le fog egy szív de rí tõ be széd be, ne hogy 
rossz ked vû ek le gye nek az el mú lás tól. 

– Szó val, azt is bát ran ki je lent he tem, szer ze te sek, hogy mind an  nyi an hal ha tat la nok 
vagy tok! Tud já tok, hogy mi ért vagy tok hal ha tat la nok? Mert min den hal ha tat lan a vi lá-
gon, ami csak lé te zik. Mi ért ép pen ti len né tek ki vé te lek? 

Min den, ami lé te zik, el is enyész, el is mú lik. Így tart ják az em be rek. Ez azon ban csak 



16

lát szat. A va ló ság az, hogy sem mi sem enyész el, sem mi sem mú lik el, csak át ala kul. Min-
den, ami bõl az anyag áll, új ra és új ra elõ ke rül, új ra és új ra meg mu tat ja ma gát – min dig 
más for má ban. Ez a ter mé sze te a ti anya gi sá go tok nak is. Az örö kös át vál to zás. Még mai 
for má tok ban is pil la na ton ként át ala kul tok. Sa ját szer ke ze te te ken be lül is, és kí vül is örö-
kös a moz gás. A szer ke zet, mint gé pe zet egész éle te tek so rán min den pil la nat ban más és 
más. Nincs két pil la nat, ami kor azo nos nak len ne mond ha tó. 

De je len vagy tok vál to zá sa i tok kal a kül sõ vi lág ban is. Ahol va la ha elõ for dul ta tok, 
anya gi sá go tok nyo mot ha gyott.  Gon dol ja tok csak pél dá ul el hul ló haj szá la i tok ra. Vagy 
anya gi öl tö ze te tek egyéb ap ró el vá ló ré sze i re. Bõ rö tök ko pá sá ra, pá rol gá so tok ra, el ha-
gyott ned ve i tek – csak is ben ne te ket jel lem zõ – tar tal má ra. És a tü dõ tök bõl ki áram ló le ve-
gõ ré szecs ké i ben is ott vagy tok már az Ég és a Föld kö zött örök ké. Ott vagy tok a Nagy 
Áram lás ban, az át vál to zá sok óri ás fo lya má ban. Va gyis, szer ze te sek, ti már éle te tek ben 
hal ha tat lan ná vál ta tok. Je len vagy tok, és je len lesz tek a víz ben, a föld ben, a fû szál ban, 
a vi rág ban, a mag ban, a ma dár ban, a szél ben, de még a tá vo li csil la gok fény su ga ra i ban 
is. Így van ez, szer ze te sek, nyu god tan el hi he ti tek. És mind eh hez ott van még hal ha tat lan 
lelketek…

Ró la azon ban majd más kor szó lok nek tek, ma elé ged je tek meg en  nyi vel, hal ha tat lan-
ság ból is meg árt a sok.

Így szólt egy szer Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce 
szer ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom-
ba me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Még mai for má tok ban is min den pil la nat ban át ala kul tok.” Hát még azu tán! Ez a 

vi lág va ló sá gos ter mé sze te. A vál to zás. Így mond ta a Ma gasz tos Budd ha is, mi ért ké tel-
ked nék hát Lin-csi sza va i ban? 

Hogy a vál to zá sok meg va ló sul has sa nak, a ha lál nak va ló ban ott kell len nie min de nütt 
az élet nyo má ban. Pon to san ott, és pon to san an  nyi vál to zat ban, mint az élet. Ezt is jól 
mond ta az apát. Egyet ér tek. Ott kell len nie, mert ne ki kell el vé gez nie a mun kát. De tény-
leg nem dol go zik so ha tökéletesen… Csu pán a for ma meg szün te té sé re ké pes. Mi meg, 
Budd ha ta ní tá sá ban inas ko dó szer ze te sek, tud juk jól, hogy a for ma csak il lú zió. Nincs 
mi ért bán kód nunk te hát: a lé nyeg él to vább.

Kint áll tam ma dél után a Huo-to fo lyó part ján. A víz fe lõl las san re pült fe lém egy 
si rály, és mi e lõtt el szállt fö löt tem, le né zett rám. El kap tam a te kin te tét. Ab ban a te kin tet-
ben lát tam, hogy a ha lál és az át vál to zás kér dé se i rõl sok kal, de sok kal töb bet tud az a 
vén si rály, mint én. Töb bet mind an  nyi unk nál. Még Lin-csinél is. 

20.

– Apát! Apát! – ro hant a ka pus Lin-csi cel lá ja fe lé az éj sza ka kö ze pén. – Dö röm böl 
a ka pun egy lá to ga tó, nem bí rom el kül de ni. Ta pod tat se moz dul, dö röm böl és ki a bál. 
Min den áron be akar jön ni hoz zád. Mit csi nál jak ve le? – kér dez te, ami kor el ér te a cel lát. 
Lin-csi hall ga tott, a ka pus ver te az aj ta ját. 

– Mit akar?! Nem mond ta? – för medt rá az apát, épp csak ki dug ta az or rát. – Nem. 
Nem mond ta. Csak azt, hogy ége tõ en sür gõs. – En gedd be a Ke le ti Csar nok ba, me gyek 
mind járt – szólt Lin-csi, s szép las san ös  sze ké szü lõ dött. A Ke le ti Csar nok ban a ven dég fel 
s alá jár kált, ak ko ra zaj jal, hogy már tal pon volt a ko los tor min den la kó ja. A szer ze te sek 
a csar nok ka pu já ban és a sar kok ban meg hú zód va áll do gál tak, hu nyo rog va bá mul ták. 

– Mi az, ami en  nyi re sür gõs ne ked, te te ker gõ?! – mor dult fe lé Lin-csi, nem volt a 
hang já ban sem mi kí ván csi ság, csak fe nye ge tés. De a lá to ga tó, mint ha meg se hal lot ta 
vol na. 

– Ván dor szer ze tes va gyok, apát. A ne vem: Liang Fu. Egész éle tem ben a ko los to ro kat 
já rom, Észa kon és lent a mes  szi Dé len is me rek min den ta ní tót, min den is ko lát. Min de-
nütt a leg je le sebb mes te rek kel kon zul tá lok, böl cse le ti mû ve ket szer kesz tünk a pát ri ár ká-
nak, va la mint a tu dós in di ai panditokkal együtt for dít juk a szent köny ve ket a mi nyel-
vünk re. Hogy ti is ért sé tek a Ma gasz tos Budd ha ta ní tá sát, egy sze rû, bár gyú szer ze te sek, 
ta non cok és elöl já rók.  

– De most nem ef fé le ügyek ben jöt tem hoz zá tok. Vis  sza hoz tam a pa pa gá jo to kat! 
– je len tet te ki vá rat la nul a lá to ga tó, és kö rül hor doz ta raj tunk a te kin te tét. – Mit hoz-
tál vis  sza, ván dor?! – kér dez te tõ le Lin-csi, mi u tán le ve gõ höz ju tott. Nem lát tuk még 
en  nyi re meg le pett nek so ha. – A pa pa gá jo to kat! – vág ta rá a lá to ga tó, majd be nyúlt az 
iszák já ba, és elõ hú zott be lõ le egy szín pom pás óri ás pa pa gájt. Ott ült a vál lán, meg ráz-
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ta a fe jét, csa pott né há nyat a szár nyá val, de nem re pült el. A szer ze te sek iz gal muk ban 
fel hör dül tek. Õszin te meg le pe tés hang ja zú gott vé gig a csar no kon. So ha éle tük ben nem 
lát tak még pa pa gájt. Csap zott ha já val, egye nes tar tá sá val, vál lán a ma dár ral a ván dor 
alak ja te kin télyt pa ran csolt. 

Lin-csi oda lé pett hoz zá, mé lyen a sze mé be né zett, az tán a ma dár ra. Mind ket ten nyu-
god tan, szin te ke vé lyen néz tek vis  sza rá. Az apát két szer kö rül jár ta a pa pa gájt.

– Szép pél dány! – ál la pí tot ta meg. 
– Ja, szép… Ép pen ezért gon dol tam, hogy hi á nyol já tok na gyon. Vis  sza hoz tam, 

ne hogy meg sza kad jon a szí ve tek. Gyö nyö rû madár… és ér té kes is. De nem ké rek ér te 
ju tal mat – szólt a lá to ga tó, és le ült egy asz tal ká hoz. A pa pa gáj át re pült Lin-csi vál lá ra. 
A szer ze te sek ab ban a pil la nat ban mind oda se reg let tek kö ré. Bá mul ták a ma dár cso dás 
szí ne it, for más fe jét, okos sze mét. De meg érin te ni nem mer ték. Pe dig mind an  nyi uk nak 
visz ke tett az uj ja be gye: olyan jó lett vol na meg si mí ta ni sely mes fe je búb ját, szép ívû 
szár nyát, vagy leg alább a far kát! 

Lin-csi a ma dár ral fog lyul esett a szer ze te sek gyû rû jé ben. Egy ide ig egyik lá bá ról a 
má sik ra állt, to por gott, hüm mö gött, krá ko gott, de a pa pa gáj nem tá gí tott a vál lá ról. A 
szer ze te sek pe dig egy re iz ga tot tab bak let tek, be nem állt a szá juk, mu to gat tak a ma dár-
ra, és ma gya ráz ták egy más nak, hogy mi ért a pa pa gáj a vi lág leg szebb te remt mé nye. 
Egye sek már nyíl tan cé loz gat tak rá, hogy fel tét le nül meg kell tar ta ni, mert so se lát nak 
töb bé ilyen gyö nyö rû sé get, ha el árul ják a ván dor nak, nem az övék ez a ma dár. Lin-csi 
hall ga tott, nem volt szí ve meg fosz ta nia szer ze te se it a me sék cso dás ma da rá tól. Az õ ked-
ve is fel de rült, ami kor a vál lán ülõ pa pa gáj szár nya oly kor meg ci ró gat ta a fül cim pá ját. 

Már haj nal fe lé járt az idõ. Eköz ben a ván dor nyu god tan és ké nyel me sen ül dö gélt az 
asz tal nál. Lin-csi ak kor oda szólt a sza kács nak és a kony hás szer ze tes nek. 

– Hoz za tok a ván dor szer ze tes úr nak va cso rát! Ke res se tek va la mi ren de set a kony-
hán…

– El fo ga dom, apát! – mond ta rá azon nal a ván dor, s már is hoz zá ké szült a fa la to zás-
hoz. – Vé gül is, ne kem kö szön he ted, hogy meg van a pa pa gá jod.

Lin-csi sze me ek kor rá vil lant Liang Fura, er re a kü lö nös szer zet re, aki nek volt bá tor sá-
ga éj sza ká nak éj sza ká ján be ron ta ni a hí res-ne ves és ve sze del mes hí rû apát hoz egy pa pa-
gáj jal. „Hol ta lál tad, te sem mi re kel lõ? Lop tad ta lán?” Ezt ol vas hat ta vol na ki a lá to ga tó 
Lin-csi sze mé bõl, ha nem a va cso rá já val lett vol na el fog lal va. Jó ízû en és elé ge det ten 
lak má ro zott, idõn ként jól meg fut tat ta a sza ká csot és a kony hás ba rá tot, ami kor újabb és 
újabb fo gá so kat kért. Volt fan tá zi á ja és íz lé se. Ar ra is ügyelt, ne hogy egy pil la nat ra is 
el fogy ja nak asz ta lá ról a fi nom sá gok. Mert hogy az ét vá gya is igen-igen rend ben volt. 

Er rõl még na po kig meg gyõ zõd he tett az apát és a sza ká csa, a ven dég szin te föl sem 
állt az asz tal tól. Alig gyõz ték hor da ni ne ki a fa la to kat. De Lin-csi nem szólt rá, sõt né mi 
el is me rés je le is fel fe dez he tõ volt az ar cán. Leg in kább azon ban az örö mé. Mert szer ze te-
sei olyan bol do gok vol tak a szép, szí nes ma dár ral, ami lyen nek még so ha sem lát ta õket.

Ez tör tént egy szer Lin-csi ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján, s én, Su-la-ce szer-
ze tes, if jú ta nít vány, fel je gyez tem. Majd cel lám ho má lyá ban, mi e lõtt mély, éji álom ba 
me rül tem, hoz zá fûz tem kom men tá ro mat.

Su-la-ce kom men tár ja Lin-csi ta ní tá sá hoz:
„Vis  sza hoz tam a pa pa gá jo to kat!” Va jon mit gon dol ha tott Lin-csi, ami kor meg hal lot-

ta a ván dor ki je len té sét? Azon nal fel is mer te, hogy kit tisz tel het Liang Fu sze mé lyé ben? 
Vá rat lan ta lál ko zás volt, az biz tos. Lin-csi õszin tén meg le põ dött, de egy pil la nat ra sem 
ve szí tet te el jó zan sá gát. Vé gül be fo gad ta a ro kon szen ves csa var gó szer ze test meg a 
ma da rát, ami tel je sen le vett min ket a lá bunk ról. Na gyon ked vel tük ezért az apá tot. Ez 
al ka lom mal megint a vi sel ke dé sé vel ta ní tott. 

Egyi künk sem lá tott még so ha pa pa gájt. Hal lot tunk ró la, hogy van ilyen ma dár, de 
hit tük is, meg nem is. Van, per sze, a mesében… Kuan Jin is ten nõt is pa pa gá jok kí sé rik, 
igaz gyöng  gyel a csõ rük ben. Ezért gon dol ták töb ben is kö zü lünk, hogy a pa pa gáj nem 
va ló sá gos ma dár. És most itt van a vi lág leg szebb pa pa gá ja a ko los to runk ban!

Dél rõl jött ven dég, ide fent Észa kon. A szer ze te sek meg fo gad ták Lin-csinek, hogy 
té len szor gal ma san hord ják majd a pa ra zsat a csar nok ba, hogy ne fáz zon. Ami egy észa-
ki szer ze tes nek sem mi, az bor zon ga tó hi deg egy ilyen ne mes, dé li ma dár nak. De nem 
le szünk res tek, el lát juk a pa pa gá jun kat.

Áld ja meg az Ég Liang Fu ván dor ló szer ze tes tár sunk és ta lán madártolvaj ne vét!

Szeretettel köszöntjük a 60 éves Sári Lászlót!


