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SU-LA-CE

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

45.

Ling szerzetestársunk egy nap váratlanul bejelentette, hogy nincs szüksége mesterre, taní-
tásra, reggeli beszélgetésekre, nélkülünk is eléri a túlparti tudást. Ezentúl a saját útját járja. 

– És mit teszel a túlparti tudásért, Ling szerzetes? – kérdezte tõle Lin-csi.
– Semmit – felelte Ling. – Nem kell érte tenni semmit a világon. 
– Ne mondd! És miféle tudás lesz az, Ling?
– A legvalódibb tudás lesz, apát. Nem mások kétséges tudása, mint a könyveké. Nem érde-

kel, amit a képzelet szavakból teremtett. Nem hiszek az írásoknak. Nem kellenek! Ugye, érted? 
– Értelek, Ling. Látni akarod a meztelen létet, és a nyelv elfedi elõled.
– Lin-csinek tetszett az ifjú Ling elhatározása. Õ maga is gyakorta átkozta a nyelv, a rejté-

lyes takaró tökéletlenségét, máskor lelkesen dicsérte szépségét.
– Na és, mit kezdesz a túlparti tudással, ha megszerezted? – kérdezte érdeklõdve. 
– A szavak hínárja lehúzza a tudást a sárba. Majd jelképesen szólok róla nektek, földieknek. 

Költõsen, de más költõknek világosan, ne aggódjatok! Akinek van útja oda, érteni fogja. Aki-
nek nincs, ne is sejtse, milyen a lélek túlvilági útja – szólt Ling, s mintha máris a túlsó part für-
készésére indult volna, elvonult a cellájába.

Becsületére legyen mondva, ettõl fogva valóban nem csûrte-csavarta a szót. Ott volt ve-
lünk mindenütt, kint a kertben, bent a csarnokban, de jóformán meg se szólalt. Ahogy mondta: 
nem a könyvekre, mások tudására, a tökéletlen szavakra bízta magát. Leginkább a kerti cip-
rusok között és a folyóparton kószált, útjain mindent alaposan megbámult, megvizsgált. A fü-
vet, a bokrokat, a fákat, ezek minden lakóját, a folyó vizének áramlását, a hegyek vonulatát, 
fent az égi fényeket, a Hold csónakját. Kereste a létezésben a szabályt. Kereste a létezés túl-
só partra vezetõ útját.

– Innensõ és túlsó nem szétválasztható. Nem különbözõ. Itt kell lennie a túlsónak az 
innensõben, és a túlsó világban is ott lesz az innensõ. Ám a közös jegyek innen a földi világ-
ból nem látszanak. Ezért képzelõdnek szabadon az írástudók, ezért hizlalják könyvtárainkat 
a fikciók. Én együtt akarom látni mindkettõt. Egyszerre kérem a sötétet és a fényt, a tudást 
és a nemtudást, a magasságot és a mélységet, a mérhetõt és a mérhetetlent, az életet és a ha-
lált. Másféle törekvésnek nem látom értelmét – vallotta még egy nyáresti órán a Hold sarló-
ja alatt Lin-csinek, azután már senki nem hallotta a szavát. Majd eljött az idõ, amikor nem is 
láttuk többé. 

Úgy tûnt el a kolostorból, ahogy a madár röppen föl a fészkébõl. Szabad járása volt a vi-
lágok közt. Nem szólítottuk, még csak nem is emlegettük, de sokat gondoltunk rá. És õ is gon-
dolt miránk. Ahogy ígérte, hamarosan beszámolt az utazásáról. Az apát tolmácsolta üzenetét.

A szellem forrása odaát van.
Rajta kívül nincs tudás.
Hol semmi változás,
ott kezdõdik a valóság.

Végesbõl a végtelenbe
hasztalan kínlódás,
hamis buzgóság.
Kialszik a látomás.

Mindannyian megrendülten hallgattuk Ling versezetét. Azután önkéntelenül Lin-csi felé 
fordultunk. Toporgott, ráncolta a homlokát, köszörülgette a torkát. Majd azt mondta:

– Túl nagy volt benne az elszánás. Hajszolta a tudást. 
– Mindazonáltal célhoz ért...
Ez történt Ling szerzetestársunkkal, miután Lin-csi kolostorában elhatározta, hogy a 

maga erejébõl szerzi meg a túlparti tudást. Én, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, felje-
gyeztem történetét. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, kom-
mentárt fûztem hozzá.
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Kommentár: 
„Egyszerre kérem a sötétet és a fényt, a tudást és a nemtudást, a magasságot és a mélységet, 

a mérhetõt és a mérhetetlent, az életet és a halált. Másféle törekvésnek nem látom értelmét.”  
Végül úgyis miénk lesz mind.
Nem kell annyira sietni.
„Hamis buzgóság.”

46.
 
– Szerzetesek! Két társunkat is elragadta a szenvedély örvénye. Nem volt erejük szembe-

szállni a bennük támadt tudásvággyal. Tao-vu egykor az írások labirintusába veszett, Lingnek 
saját elméje állított csapdát. Lám, a tudás akarása halálos vállalkozás. Óvakodjatok! – kezdte 
egy reggel tanítását Lin-csi apát. Majd így folytatta:

– Minden rólunk való tudás elérhetetlen. A nem rólunk való pedig haszontalanság. Ne is 
próbálkozzatok! Rászed bennünket mindkét világ. A jelenségek arca innen és túl: tízezerszer 
milliárd. Elénk tûnnek, majd ellibbennek, aztán más alakban újból megmutatják magukat, 
mielõtt szertefoszlanának ismét. Mire észbe kapunk, köddé válik minden felismerés. Akár a lá-
tomás. Bujkál, játszik velünk a valóság. 

Felismeri az ember szándékát. Gyûlöli fürkészõ közeledését, tudja, hogy a róla szerzett tu-
dásból igát rak rá. Képzelt tudása igáját. Vallomásra kényszeríti az anyagot, és ebbõl ítéli meg 
a teljesség szellemét. Törvényt alkot a semmibõl, általa gyakorolja a hatalmát. 

Ezért utálja az embert az egész emberen kívüli világ. Csendes esküvéssel fordul ellene, úgy 
tesz, mintha elfogadná a fölényét. De aztán foglyul ejti, és bosszút áll. 

Hagyjátok békén! Hányszor mondtam már?! Nem ismeritek a mindenség természetét. 
Sem az okosságát, sem az erejét. Mindkettõ a tiétek fölött áll. Szabályai erõsebbek, mint az 
acél. Tudjátok, hogy nincs  utatok hozzá. Ne hajózzatok messzire! Maradjatok a partok kö-
zelében! 

„Csak az ismeri föl a jó szelet, aki tudja, merre visz az útja.”
Így mondták ezt a régiek.

Így szólt hozzánk egy nap Lin-csi apát, kolostorában, a Huo-to folyó partján, s én, Su-la-ce 
szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba me-
rültem, kommentárt fûztem hozzá.

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Törvényt alkot a semmibõl, általa gyakorolja a hatalmát. Ezért utálja az embert az egész 

emberen kívüli világ.” 
Túl sokat akar. Pedig megtenné az elég.
„Nem kaphat minden hajó jó szelet.”
Így mondták ezt a régiek.

47.

– Mit gondoltok, hívek? Hogyan képes megõrizni ismeretlenségét a valóság? – tette fel egy 
reggel a Keleti Csarnokban a kérdést Lin-csi, és máris válaszolt rá. – Úgy, hogy átváltozik. 
Alakot vált. Tapasztaltátok már, ugye? Így viselkedik minden. Az anyag, a lények, a jelensé-
gek. Ilyen a kicsi és a nagy, a jó és a rossz, a szép és a rút, a külsõ és a belsõ, a közeli és a tá-
voli, az élet és a halál. Akárhányszor nézel rá, mindig minden más alakban mutatja magát. 
És akárhányan nézik mások, azoknak is más és más. Ezért aztán végtelen a valóságok száma, 
szerzetesek. Végtelen, azaz nincs egy se. Gondoltátok volna? – kérdezett megint Lin-csi, de az-
tán hallgatott. 

– Se kettõsség, se egység? – kérdezett vissza óvatosan Fa-jün.
– Csak egyetlen pillanatra van minden. Egyetlen pillanatra mindegyikünknek. Az sem más, 

mint közöttünk a viszony. Kétszer már nem ugyanaz. Ezért nem lehet megismerni a valósá-
got, szerzetesek. Nem engedi magát. Csak egyes tulajdonságait láthatjuk meg. De önmaguk-
ban még azok sem léteznek. Egyik sem. Csupán a velünk teremtett kapcsolataikban jönnek lét-
re. Azután eltûnnek, talán örökre.  

Ám ez nem baj, egyáltalán. Mert az ember is csak kapcsolataiban formálódik meg. 
Egész léte pusztán az, amiben él. 
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Így szólt egy nap Lin-csi apát, kolostorában, a Huo-to folyó partján, s én, Su-la-ce szerze-
tes, ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, 
kommentárt fûztem hozzá.

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Az ember is csak kapcsolataiban formálódik meg. Egész léte pusztán az, amiben él.”
Mert kell, hogy mutassa magát.
Kell, hogy lássák.

48.

– Mondd, apát! Mivé lesz végül az örökké változó valóság? Merre tart a változás? – kérdez-
te egy reggel Fa-jün szerzetestársunk Lin-csit, s buzgó óhajtással tekintett rá. 

– Ide figyelj, Fa-jün szerzetes! Mielõtt magas értelmet és nemes célt tulajdonítanál a vál-
tozásokat mozgató erõnek, jobb, ha tisztán látod: semmilyen változásnak  se célja, se értelme 
nem volt még soha. Ne gondold hát, hogy okos, jó szél dagasztja hajód vitorláit. Ne gondold, 
hogy a szelek Boldogságország partjai felé fújnak. Nincs gondoskodó értelem, mely ezt tehet-
né veled. Ne is képzelõdj róla! – vágta rá a kérdésre a választ Lin-csi, szinte mérgesen. Talán 
úgy gondolta, Fa-jün túl nagy bizalmat táplál a Sors iránt, rá akarja bízni magát a gondjaira. 

– A változásokat nem felsõbb megfontolás irányítja – folytatta máris. – Az embereket szilaj 
nyugtalanság mozgatja csupán, más érzõ lényeket megmaradásuk egyetlen szabálya. A jelen-
ségeket pedig a zabolátlan szeszély villantja elénk. Keletkezés, átváltozások, múlás, mind ily 
módokban mutatja meg magát. Értelem, haladás, cél, gondoskodás nem jellemzi a folyama-
tokat.  Amit létrehoz az egyik változás, máris lerombolja a következõ. És így tovább. A létezés 
vak burjánzása elsöpri útjából a létezõt. Az építõ szembefordul önnön magával. Ez a legtelje-
sebb értelmetlenség, híveim! 

Ne bízzátok hát magatokat a változások mozgatójára. De ne is forduljatok erejével szem-
be. Ha tudtok, térjetek ki pusztításai elõl, ám fölíveléseiben tartsatok vele. Vagy álljatok félre, 
s szemléljétek  munkálkodását elragadtatva. Ez a gigantikus értelmetlenség, szerzetesek, a leg-
nagyobb csoda. Szemlélése a legértelmesebb emberi munka – szögezte le végül az apát, s leült 
elmélkedõ zsámolyára. Fa-jün se szólt egy szót se, mi se.

Ez történt egyszer Lin-csi apát kolostorában, a Huo-to folyó partján, s én, Su-la-ce szerze-
tes, ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, 
kommentárt fûztem hozzá. 

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Ez a gigantikus értelmetlenség, szerzetesek, a legnagyobb csoda. Szemlélése a legértelme-

sebb emberi munka.” 
Ott keresni az értelmet, ahol semmi nyoma. Aláásni az ész tekintélyét, lerombolni minden 

szellemi épületet. Összezúzni a büszkeséget. Ez volt Lin-csi kedvelt játéka. 
Ült elmélkedõ zsámolyán, és dörzsölte a tenyerét. 
Vele szemben, odakint az egész világ.

49.

Fa-jün szerzetestársunk igen jó tanítványa volt Lin-csinek. Örökké a mindenség természetét 
fürkészte. „Az értelmetlenség elragadtatott szemlélése a legértelmesebb emberi munka” – ál-
lította Lin-csi. Fa-jün megvalósította az ideális emberi tevékenységet.

– Azt tanítottad, apát, hogy semmilyen változásnak se célja, se értelme nem volt soha. És 
nem is lesz. Nincs örök és változatlan értelem, mely a világot irányítja. Valami mégis irányítja. 
Mi a változások mozgatója? És mi okból tartja mozgásban az egész létezõ világot? – kérdez-
te egyik reggel az apáttól Fa-jün szerzetes. Lin-csi tett néhány lépést a csarnokban, majd meg-
állt. Kicsit még hallgatott, aztán belefogott egy történetbe.

– Az ifjú Lin-csi egykor Csangan városában kószált. Amikor a Vadludak Kis Pagodája elé 
érkezett, felnézett égbe nyúló tetejére, és úgy döntött, hogy felmászik a pagoda legfelsõ emele-
tére. Mindig csodálta az épület karcsúságát, magasságát, de a városnak ebben a részében ad-
dig még nem járt.

– Lent a folyvást bolygó létvilág
káprázat csak, tûnõ délibáb –
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ötlött eszébe Buddha követõinek tanítása a földi világról, amikor letekintett a pagoda tizenötö-
dik emeletérõl. Alatta némán terült el a Hosszú Nyugalom óriás városa. A folyvást bolygó lét-
világ zaja nem ért fel hozzá.

– Amott a tó vizén kicsiny kép
az odafönn tündöklõ nagy Ég.
Lent hamis rajzolat a való,
puha ürességbe illanó –

 
idézte elméjébe a Tanítás verseinek egy másik strófáját. Mintha a város csak azért épült volna, 
és csak azért élne, hogy szemléltesse az írást. – Odalent örökös a mozgás, a változás. A létezés 
folyamában egyetlen pillanat sem ismétli magát. Az érzõk családjának minden lénye minden 
pillanatban más és más. Az a kocsis, az a bivaly, a kertben a virág. És épp így változnak örökké 
a nem érzõk is. A kõ, a homok, az érc, a víz, a levegõ. A város, az utca, a ház, a kémény, a tetõ. 
Amit mutatnak magukból, mire megérintem õket, már nem is való. Mi hát a való? – tûnõdött a 
várost bámulva a toronyból. 
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Ezeket a gondolatokat a vadludak másik pagodája körül terpeszkedõ Jóságos Kegy kolos-
torának könyvtárában olvasta, és igaznak érezte õket. De mi hát a való? Ennél a kérdésnél az 
írások is mindig elakadtak. Lin-csinek azonban tudnia kellett a választ. Nem akarta úgy beren-
dezni az életét, hogy mire elkészül vele, minden szereplõ megváltozik. Az érzõk, a nem érzõk, 
és közben õ maga is. Tartós, jó viszonyban akart élni önmagával és a világgal. A valósággal. 
De mi hát a való? Mi mozgatja a változót? Mi állandó? Tudni akarta, hogy azzal találjon kap-
csolatot, örökre szólót.  

Ekképp kutatott az eléje táruló változékonyság sûrûjében elméje. Hátha fölleli a jelensé-
gek mögött az erõt, fölleli a titkos mozgatót. Borzongott az izgalomtól, a város fölött rezgett a 
levegõ.

– A látás számára nincs más, csak amit mutat neki a világ. Ám az épp maga a változás. A 
jelenségek tízezerszer milliárd változása mögött tehát láthatatlan ok áll. Láthatatlan és min-
dent uraló. Csillagok pályáját igazító és fûszálat nevelõ. Teremtõ és pusztító, mely örökkéva-
ló – töprengett megfeszített elmével tovább. De tudta már, hogy jó úton jár. Ilyen hatalmat, Nap 
és Hold fölött trónolót, csak egyet ismert: a mindenben jelenlévõ és változatlanul múló Idõt. És 
ott, a toronyban akkor rátalált. Õ az egyetlen valóság, Õ a mozdulatlan mozgató!

– S minden, mi e világon létezõ és változó, csak jelkép, s arra való, hogy megmutatkozzon 
benne Õ. Múlásáról jelentsen, hatalmáról tanúskodjon. Erre való a kõ, az érc, a víz, a levegõ, 
a bivaly, a virág. Erre való Lin-csi, a tao barát, a Menny Fia, a császár, és mindenki más. Raj-
ta kívül csupán jelképekbõl áll a világ – sóhajtott hosszú töprengése végén ott a toronyban, és 
erõsen megkapaszkodott. Odalent szédítõvé vált a létfolyó áramlása, ijesztõvé a hullámzás.

Így mesélte el, hogyan találta meg egykor a mindent mozgató Idõt a Vadludak Kis Pago-
dájának legfelsõ emeletén Lin-csi apát. Én, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, kolostorunkban, 
a Huo-to folyó partján jegyeztem fel a történetet. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji 
álomba merültem, kommentárt fûztem hozzá.

      
Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Mi a változások mozgatója? És mi okból tartja mozgásban az egész létezõ világot?” – kér-

dezte az apáttól Fa-jün szerzetes. 
„A változások mozgatója a mindenben jelenlévõ és változatlanul múló Idõ. Õ a mozdulat-

lan mozgató!”
És azért teszi mindezt, hogy minden pillanatban jelezze hatalmát minden létezõ felett.
Borzongató.

50.

– Hívek! Átkoztuk, szidtuk már az elmét eleget. Magasztaltuk már a lelkünket eleget. De nem 
vizsgáltuk még meg a testünket! Egyszer-egyszer belestünk szobáiba, de nem láttuk a Házat. 
Miféle épület ez? Tudjátok-e?! – ezzel a kérdéssel fordult egy reggel Lin-csi a szerzeteseihez. 
A hívek óvatosan hallgattak. 

Nehéz ám helyes viszonyt kialakítani az otromba, romlandó anyaggal. Mi okosabb? Szán-
ni és óvni, vagy lenézni, becsmérelni? Lin-csi mindkettõt tette, és mindkettõt õszintén. „Ma 
vajon mit mond róla?” Kérdezték magukban a szerzetesek, s izgalmukban máris fészkelõdni 
kezdtek. 

– Érdemes híveim! A test szobáinak két legfontosabb lakója, akik a Ház ügyeit intézik: az 
Elme és a Lélek. Õk laknak a Ház két legnagyobb termében. De mivel mindkettõnek számtalan 
a feladata, a Házat még tízezerszer milliárd szolga lakja. 

A Lélek dolga, hogy felügyelje a látást a szemben, a hallást a fülben, a szaglást az orrban, a 
szólást a szájban, a fogást a kézben, a járást a lábban. E hat érzék közvetlenül a Lélek állapo-
tára hat. A kellemes benyomások emelik a Lélek kedélyét, a kellemetlenek lesújtják. 

Mindeközben az Elme ezeket a benyomásokat részletesen elemzi. Az a dolga, hogy a Lélek 
kedélyét szolgálja. A Ház lakóinak ez az érdeke. A kielégületlen Lélek ugyanis mindig nagy 
nyugtalanságot kelt. Teljesületlen vágyai pusztító betegséget hozhatnak a Házra és minden la-
kójára. Hogy a szeszélyes Lélek az egyensúlyát megtalálja, az Elme megteremti az ideális vi-
szonyt a Ház és a Világ között. Így dolgoznak tehát a test mozgatói: a Lélek és az Elme.

A Lélek igen kényes lakója a Háznak, a Ház viszont romló, megbízhatatlan anyag, mégis a 
Lélek, a Szellem egyetlen hordozója. Mindkettõ örökös vágya, hogy szolgájává tegye a mási-
kat. Ez az ember tragédiája. A tragédiát pedig még tetézi az Elme fantáziája, mely a testet s a 
lelket is minduntalan kísértésben tartja – rajzolta elénk a Test, a Lélek és az Elme érzékeny vi-
szonyát, különös együttélését Lin-csi apát. Majd óvatosan és szemérmesen végigtekintett ma-
gán, egész alakján. Vetett egy pillantást eres, ráncos keze fejére és kinyújtott ujjaira, aztán így 
folytatta. 
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– Mindazonáltal nem Házunk szeszélyes lakói emésztik életünket leggyorsabban. Maga a 
Ház az emberi konstrukció leggyengébb alkotója. Teljes egészében a mindent uraló Idõ pré-
dája. A test által vagyunk hiszékenyek és leszünk ostobák, megalázottak és legyõzöttek. A test 
nyomorúsága miatt herdáljuk el minden szellemi vagyonunkat. Végül miatta hullik ki belõlünk 
minden méltóság. 

Szánjátok hát, de szidjátok is a Házat, szerzetesek, mely pusztuló otthona léteteknek, töré-
keny héj, hitvány szemét. De ha alaposabban megvizsgáljátok, láthatjátok, hogy ez tévedés. 
Mert nem is a lét otthona az, hanem sokkal inkább az egyre növekvõ halálé.  

Így szólt egy nap életnek és halálnak otthonáról, az Ember Házáról Lin-csi apát, kolosto-
rában, a Huo-to folyó partján. S én, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem a tanítást. 
Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, kommentárt fûztem hozzá. 

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Szánjátok hát, de szidjátok is a Házat, szerzetesek, mely pusztuló otthona léteteknek, tö-

rékeny héj, hitvány szemét. De ha alaposabban megvizsgáljátok, láthatjátok, hogy ez tévedés. 
Nem is a lét otthona az, hanem sokkal inkább az egyre növekvõ halálé.”

A test józan és okos. Mindig pontosan tudja, mire van szüksége. Hallgass a szavára! Nincs 
két valóság. Nincs külön Szellem, és nincs külön Ház. Nincs szellemi és nem szellemi létezés. 

Nincs kettõsség.

51.

– Lelkem és elmém testem lakója. Harmadik lakója élõ házamnak: a csendben növekvõ Ha-
lál. Ki õ, apát? – kérdezte egy reggel a Keleti Csarnokban Csü Jüan szerzetes. – Miért kell 
vele élnem?!

Türelmetlenül hangzott a kérdés, sõt rémülten. Csü Jüan már régen hiába kereste rá a vá-
laszt. Soha senki nem beszélt róla világosan. Még az írások sem.

– Amikor a Test Házából kiszabadul a Lélek, akkor jön el a Halál. Érted, Csü Jüan? A Ha-
lál a test pusztulása – kezdte Lin-csi. – Nincs menekülés elõle. Mindig eljön az idõ – folytatta 
az apát. Szinte fenyegetõen hangzottak a szavak, mint az ostorcsapás. Majd mintha mesébe fo-
gott volna. – Ilyenkor a Lélek megkönnyebbül, mert mindig is azt hitte, hogy könnyebb lenne 
test nélkül élnie. Tisztán, szabadon, az anyag terhét levetve. Mindenki lelke ilyen ostoba. Ám 
hamarosan nyugtalanságot érez a megárvult lélek, ráébred kötõdésére a Múlthoz, a Jelenhez 
és a Jövõhöz. Háromfelé osztódik, hogy elérje mindhárom Idõt. A Lélek egy része visszaköltö-
zik a Múltba, a test romjaiban talál otthont, lent a sírban. Másik része a Jelenben, a lélektáb-
lán, az õsök szentélyében. A harmadik a Jövõben él tovább, újraszületik egy másik testben. Há-
rom Idõben létezik a Lélek ezután, ám mindháromban vele marad a Halál. 

Mert a Halál az egyetlen szükségszerûség, Csü Jüan. Õ maga az Idõ. Nincs rajta kívül lé-
tezés. Hozzá képest és vele együtt létezik minden. Õ az Élet tengelye. Fenséges, felfoghatatlan 
hatalmasság. Az egyetlen, amit nem képes az ember közönségessé tenni, nem tud hétköznapivá 
zülleszteni. Minden rádöbbenésünk megrendítõ. Érted, Csü Jüan? Ez a Halál.

Így beszélt egy nap a Halálról Csü Jüan szerzetestársunknak Lin-csi apát, kolostorában, a 
Huo-to folyó partján. S én, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homá-
lyában, mielõtt mély, éji álomba merültem, kommentárt fûztem hozzá.

Su-la-ce szerzetes kommentárja Lin-csi tanításához:
„A Halál az egyetlen szükségszerûség. Õ maga az Idõ. Nincs rajta kívül létezés.”
Az Idõ az ember nyelvén: Halál. 
Rosszul neveztük el.
Irtóztató szó.
Legyen a neve ezután: Idõ.
 

52.

– Csü Jüan! – szólította meg egy nap szerzetestársunkat Lin-csi apát. – Azt mondtad, hogy 
te gyakran olvasol a halálról, és mégsem tudod, mi az. Szenvedsz a gondolatától is, mint akit 
fenevadak tépnek. Így van ez még?

– Nincs így, apát! Barátságot kötöttem a Halállal. Jóban vagyunk már – felelte nyugodtan 
a szerzetes. 
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– Okos vagy, Csü Jüan! Beláttad, hogy más választásod úgy sincs. Akinek van egy csöpp 
esze, mind így tesz. Meséld el, hogyan barátkoztatok össze!

– Bennem él, növekszik csendben, életem minden pillanatát vele töltöm. Ettõl borzongtam 
éjjel-nappal. Azután bölcs útmutatásoddal, apát, felfedeztem a Halál fenségét. Épp olyan fen-
séges, mint a Létezés. Ez lenyûgözött. Meg kellett állapítanom, hogy a Halál tiszteletet pa-
rancsoló és szép. Õ a folytatás, vele folytatódik az Idõ, és benne a Létezés. A Halál végre 
egyértelmû és tiszta létforma. Valóságosabb az Életnél, mert változatlan. Az Élet változó. A 
változatlanság végre megnyugvás, biztonság, feloldás.

Tudom már, hogy a létezés nem dráma, amelynek a végén elbukik a hõs. A földi létezés ven-
dégség, a Halállal lesz vége. Szinte várom már, hogy befejezzem a folytonos igazodást a köz-
napi életben. Az Életet szolgálni kell, a Halált nem. Elérkezik a szabadság.

– Finom, érzékeny viszonyba kerültél a Halállal, Csü Jüan. Költészet és filozófia van ben-
ne. Szép munkát végeztél. Szemébe néztél a Halálnak, és filozófus lettél. Ez történt veled, Csü 
Jüan. 

Vigyázz, hogy amikor utoljára találkozol vele ebben a világban, ne rontsd el a jó viszonyt! 
Kétszer nem mehetsz át a Halálon. 

Mindig a Szellem viszi
romlásba a Házat.
Ne járj a padlásra,
csak járj a szobába.

Így mondták ezt a régiek. Vagyis figyelj: ne gondolj rá sokszor!

Így beszélgetett egy nap életrõl és halálról Csü Jüan szerzetestársunkkal Lin-csi apát, kolos-
torában, a Huo-to folyó partján. Én pedig, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem a be-
szélgetést. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, kommentárt fûztem 
hozzá.

Su-la-ce szerzetes kommentárja Lin-csi tanításához:
„Szemébe néztél a Halálnak, és filozófus lettél. Ez történt veled, Csü Jüan” – mondta Lin-

csi. Azt is mondta egyszer, hogy „a Halál maga az Idõ. Nincs rajta kívül létezés. Hozzá képest 
és vele együtt létezik minden.”

A Halál a teremtõ. 
A Halál a mozgató.

53.

Egy nap Lin-csi ismét rejtélyes kirándulásra vezette szerzeteseit. Ismét ki nem mondott, tit-
kos céllal vitt minket a környezõ hegyekbe és völgyekbe. Ám, ahogy a korábbi kirándulásokat, 
ezt sem bánta végül senki. 

Ezúttal is napkeltekor indultunk, violaszín ég alatt. Az Északi Kapun hagytuk el a kolostor-
kertet, s a folyó partján haladtunk föl a hegynek. Aztán egy patak mentén ereszkedtünk lefelé, 
azaleák, rododendronfák, hibiszkuszok között. Ragyogott a nap, az erdõ tízezer madár hang-
jától zengett. Talpunk alatt a hegyek és völgyek tovasiettek. Nem telt bele sok idõ, még ott fod-
rozódott az ég alján a rózsás parázslás, és máris egy meseszép virágos völgy ölén haladtunk, 
egyre közelebb a köréje gyûlt hegyekhez. Tátott szájjal, néma csendben lépkedtünk. 

Az apát egyre lassuló lendületébõl megértettük, hogy nincs úti célunk. Ez alkalommal csak-
is a táj érdekli, semmi más. De abban is észrevétlenül, láthatatlanul szeretne jelen lenni, ne-
hogy otromba felbukkanásunkkal megbontsuk a képet. És fõleg, nehogy elijesszük a körénk 
ereszkedõ titkokat. Lin-csi tanítása szerint a világ titkai a természet képeiben mutatkoznak 
elõttünk legõszintébben. Ezekben tûnnek elénk a legszebb, legköltõibb rejtélyek. Nem szabad 
õket vallomásra bírni, nem szabad firtatni hallgatásukat. Némán, rejtõzködve sokkal barátsá-
gosabbak, mint feltárulkozva. Úgy lépkedtünk a mesebeli völgyben, mintha alvó tündérlánykák 
között haladnánk. Óvatosan, nehogy felébresszük õket. 

Így kell a titkok között járni, tanította Lin-csi. Az ember világának titkai között is. Könnyû 
szívvel, otthonosan. Nem feszengve, és nem bolygatva õket, nem bontogatva héjukat. Csakis a 
titkok adnak jelentõséget a létezésnek. Semmi más. 

Olyan vidékeken jártunk aznap, amilyenek az égi tájak lehetnek, az égi ligetek. Amikor meg-
álltunk, és nem tapostuk a füvet, a falevelet, még az Ég zengõ lélegzetét is hallottuk. Belebor-
zongtunk a szépségbe és az izgalomba.

Egész álló nap nem szóltunk egyetlen szót sem. És mindenféle más zajongást is igyekeztünk 
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elkerülni. Szinte lopakodtunk a réteken, az erdõkben. Így értünk vissza a kolostorba. Mindany-
nyian szótlanul vonultunk a cellánkba. 

Ez történt egy nap Lin-csivel és szerzeteseivel a kolostorunk fölötti hegyeket és völgyeket 
járva. Én pedig, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem az eseményeket. Majd cellám 
homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, kommentárt fûztem a kiránduláshoz.

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához: 
„Olyan vidékeken jártunk aznap, amilyenek az égi tájak lehetnek, az égi ligetek. Amikor 

megálltunk, és nem tapostuk a füvet, a falevelet, még az Ég zengõ lélegzetét is hallottuk.” 
„Csakis a titkok adnak jelentõséget a létezésnek. Semmi más.”
Általuk leszünk otthon az Égben.

54.

– Odakint az emberek úgy tartják, hogy az égi nõk tartják kezükben a földi férfiak sorsát – 
szólalt meg egy reggel váratlanul Lin-csi a Keleti Csarnokban. – Mit szóltok ehhez, szerzete-
sek?

A szerzetesek még nem szóltak egy szót sem, de máris felélénkültek, látszott rajtuk, hogy ér-
dekli õket a téma. Várták a részleteket az égi nõ hatalmáról a földi férfi felett. Lin-csi meglát-
ta a szikrát a szemekben, s máris belekezdett.

– Szóval, azt mondják, hogy az égi birodalmakban a tündérek magas tornyokat építenek, 
hogy onnan folyamatosan szemmel tarthassák az életünket. Az égi birodalmakban ugyanis na-
gyon unalmas a tündérek élete. Hogy unalmukat elûzzék, a tornyokból leskelõdnek a földre. 
Leginkább a férfiak élete érdekli õket. Az asszonyok sorsát jól ismerik, az nem sokban külön-
bözik az övékétõl. Majdnem pont olyan unalmas. A férfiaké azonban merõben más. Az égi fér-
fiak türelmesek, nyugodtak, nem sarkallja õket szenvedély magas célok elérésére. Költészet-
tel töltik végtelen idejüket, csodaszép versezeteket írnak, máskor csupán elméjüket pallérozzák 
könyvtárszobáikban. Asszonyaikat tenyerükön hordozzák, éjjel-nappal bókolnak, zenével, dal-
lal udvarolnak. Soha nem unják meg szeretni õket.

Ezzel szemben a földi férfiak türelmetlenek, nyugtalanok, örökké magasra törnek. Nem tu-
dást akarnak, hanem hatalmat. E célból folyton erõsítik, edzik a testüket és elméjüket. Erejük, 
mint a hegyeké, ám nyers és durva. Csupán arra való, hogy legyõzzék vele a másikat. Forté-
lyos elméjük is ezt a célt szolgálja. Legtöbbjük ügyet sem vet a költészetre, a földi élet hõse a 
katona. Asszonyaikat becsülik ugyan, de nem szeretik. Csak addig udvarolnak, míg azok meg 
nem engedik, hogy vágyaikat betöltsék velük. Azután többnyire magukra hagyják õket. A földi 
nõk ezért unatkoznak. Égi tornyaikból a tündérek látják ezt. És látják a földi asszonyok nyers, 
erõs férfijait, látványuk szinte lenyûgözi õket. Ilyen durva lényeket akkor sem találnának az égi 
birodalmakban, ha tûvé tennék az összes felhõket. 

Talán éppen ezért történt meg egyszer, hogy a Csodálatos Érzékek Tündére beleszeretett 
egy földi férfiba. Jü-ven volt a neve. Tornyából a tündér Jü-ven minden lépését leste, ismer-
te hát szíve minden titkát, minden fondorlatát elméjének. Mégis olthatatlan szerelemre lob-
bant iránta. Nõvérei, az Égi Ligetek Szépsége, az Égi Muzsika Gyönyörûsége és az Égi Költé-
szet Bíborpalotájának Tündére hiába próbálták lebeszélni róla, a Csodálatos Érzékek Tündére 
nem hallgatott rájuk. Sõt, megpróbálta rávenni a nõvéreit, hogy vigyék fel magukhoz Jü-vent 
az Égbe. A nõvéreknek azonban eszük ágában sem volt teljesíteniük a kérést. Tudták jól, hogy 
halandó ember nem lehet égi birodalmuk lakója. Sem húguk szenvedélye, sem a tündérek va-
rázsereje nem teheti halhatatlanná Jü-vent. Amikor Jü-ven földi ideje lejárna, meghalna. De 
addig is pont olyan kellemetlen, faragatlan alaknak bizonyulna, mint a földi férfiak általában. 
Egészen más dolog a tornyokból nézni õket, mint elviselni közelségüket. Ha az Égbe illõ lenne, 
bizonyára ide is született volna. Nem oda le a sárba, a porba.

„Ide figyelj, Csodálatos Érzékek Tündére!” – súgták a fülébe szelíden.  – „Hidd el, Jü-ven 
szíve gyönge. Nem tudná elviselni az égi boldogságot és gazdagságot. Õ szegényen és sivá-
ran boldog odalent. Az Ég nem tûri meg szívtelenségét, nem tûri elméjének sötét hatalmát. 
Nézd, ott fuldokol gyilkos ujjai közt a szíve! Az ész piszkos marka szorítja erõsen, kevélyen. A 
te szép szíved is így járna.” – Így szóltak a Csodálatos Érzékek Tündéréhez a nõvérei, mire a 
szépséges tündérleány beadta végre a derekát. Nagy sóhajtása és könnyei árja förgeteges vi-
harként zúdult a földi világra. De ez a vihar nem pusztított, csupán tisztára mosta az embe-
reket, megfürdette a lelküket. Hogy egy kicsit nekik is jobb legyen. És utána szivárványos szí-
neit visszavonva: bezárult az Ég.

Ez volt a dolgok rendje – tette hozzá mindjárt a történethez Lin-csi, és körültekintett. – 
Mert külön sorsa van a halandónak és külön a halhatatlannak, ezt írja elõ Ég és Föld Tör-
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vénye. És bár olykor megkedvelhetnek minket az égi tündérek, végül mindig földi sorsra 
ítélnek. Belátva, hogy Ég és Föld törvényei jól vannak megalkotva. 

Ez a belátás a hatalmuk a földiek felett. Fel-feltámadó, elhibázott érdeklõdésük irántunk so-
hasem lesz e józan belátásnál erõsebb. Sohasem mentenek meg minket. Otromba, balga lények 
vagyunk, csak megrontanánk odafönt az égi életet. De ezt itt, idelent kevesen tudják. Ezért hi-
szik, hogy egyszer majd eljönnek értünk a tündérek, befogadnak minket az Égbe. 

Így szólt egyszer égiekrõl és földiekrõl szerzeteseinek Lin-csi apát, kolostorában, a Huo-to 
folyó partján, s én, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, 
mielõtt mély, éji álomba merültem, kommentárt fûztem hozzá. 

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához: 
„Nézd, ott fuldokol gyilkos ujjai közt a szíve! Az ész piszkos marka szorítja erõsen, kevé-

lyen.”
Az akarnok földi férfinál senki nem szennyezõdik be jobban. Mégis mindegyik az Égbe vá-

gyik. Tudják ezt a tündérek.
Nincs olyan bolond köztük, aki a Törvényen változtatna. 
Nincs köztünk olyan, akit az Ég befogadna.

55.

Lin-csi egy reggel csak úgy odavetette:
– Vigyázzatok, szerzetesek! Nehogy gondot okozzatok magatoknak! Õrizkedjetek a bajtól! 
Ennyit mondott csak, azután hallgatott. Igaza volt, nem kell az intést magyarázni. Különben 

is, ki akarna gondot okozni magának?
– Apát! Hogyan kell attól õrizkedni, hogy gondot okozzunk magunknak? Mit kell csinál-

ni? – tette fel mégis a kérdést Taj-jüan. 
– Ne utasítsatok el semmit, és ne ragaszkodjatok semmihez! Fõként ne szenvedélyesen. Ér-

titek, hívek?
– Persze – vágta rá Taj-jüan. De azért megkérdezte: – Például mihez ne ragaszkodjunk 

szenvedélyesen?
– Se szándékhoz, se célokhoz, se társakhoz, se az élethez.
– És mit ne utasítsunk el?
– Se szándékot, se célokat, se társakat, se az életet. Még a halált se. Értitek, hívek?
– Persze – felelt megint Taj-jüan. – De csak folytasd, apát! Mit tegyünk még, hogy ne okoz-

zunk gondot magunknak?
– Fékezzétek az eszeteket, fékezzétek a butaságotokat! Fékezzétek a lélek szertelenségeit, és 

legyetek szelíd társai a változásoknak. Ha nem változtok, minden változással szembekerültök. 
Sebet ejtenek rajtatok, elvéreztek, belepusztultok. Legyetek józanok! Minden változás, minden 
kilengés a középbõl értelmetlen. Egyedül a józanság bír értelemmel. Titkos, rejtett értelemmel. 

Ezek tehát a szabályok. Ám használhatatlanok, míg életed fortélyait ki nem dolgozod, meg 
nem tanulod. Addig hiába mindenféle szabály, hiába minden tanítás. Addig csak õrizkedjetek 
a bajtól! Nehogy gondot okozzatok magatoknak. 

Így szólt hozzánk egy nap Lin-csi apát, kolostorában, a Huo-to folyó partján, s én, Su-la-ce 
szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem minden szavát. Majd cellám homályában, mielõtt mély, 
éji álomba merültem, kommentárt fûztem hozzá.

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Minden változás, minden kilengés a középbõl értelmetlen. Egyedül a józanság bír értelem-

mel. Titkos, rejtett értelemmel.”
A konfuciánusok úgy mondják: ésszerûség, mérték.
Más nem is kell. Nehogy gondot okozzunk magunknak.

56.

– Volt egyszer egy kereskedõ, akit elhagyott az árnyéka – kezdte egy nap Lin-csi. – Este, 
holdvilágnál éppen hazafelé igyekezett, amikor hátranézett, és nem találta. Nézett jobbra, né-
zett balra, forgolódott, ugrált, lóbálta a karját, de nem látta sehol. Eltûnt az árnyéka, teljesen 
nyoma veszett. Szép lassan még a lábát is felemelte, és belesett a talpa alá, hátha ott van. De 
nem volt ott sem. 
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Leült az út szélén egy fa tövébe, és eltûnõdött. „Mi lesz most? Szüksége van-e az ember-
nek egyáltalán árnyékra?” Tette fel magának a kérdést, és mindjárt meg is válaszolta. Neki 
nincs rá szüksége, eddig se látta sok hasznát. Ott egye meg a fene, ha elhagyta. Felállt, és szé-
pen  hazasétált. 

Csakhogy otthon máris nyugtalanság vett rajta erõt, már aznap éjszaka elkezdõdött a 
pokoljárás. „Félelem fogott el s rettegés, reszketett minden tagom. Valami lehelet suhant át 
arcomon, és minden szál hajam az égnek meredt. Ott állt valaki, az arcát nem vettem ki.” 
Mesélte másnap reggel. A következõ éjszaka fulladás gyötörte, úgy érezte, mintha fojtogat-
nák. Felkelt ágyából, és akkor a bambuszfáklya lángjánál hirtelen meglátta az árnyékát. 
Hatalmas volt, legalább háromszor akkora, mint korábban. Fekete óriás, aki önálló életet 
élt. Lu-cse, így hívták a kereskedõt, megrémült tõle. Hátralépett, vissza az ágyba. Az óri-
ás utána. Rátelepedett, teljesen beborította. Hiába kapkodott levegõ után, ájultan hullott a 
párnájára.

Lu-cse el akarta titkolni a családja elõl a történteket, ezért egy szót sem szólt senkinek. Éj-
szakáról éjszakára némán szenvedve küzdött az árnnyal, pedig ordítani lett volna kedve. Az 
árny egyre erõsebben gyötörte. Elborult a látása, dübörgött, zúgott a füle, szédült, és a félelem 
csaknem megbénította. A borzasztó küzdelem csontvékonnyá sorvasztotta. 

Ám Lu-cse váratlanul erõt vett magán. Egyik éjszaka csapdába csalta az árnyat, és legyõzte. 
Nem a hálójában vetett ágyat magának, hanem háza legnagyobb termében, szolgák hadától 
körülvéve. Amikor az éjszaka közepén az árny megjelent, és hatalmas alakja éppen Lu-cse 
fölé emelkedett, a szolgák mind egyszerre lángot lobbantottak, s hirtelen tízezer fáklya fénye 
ragyogta be a termet. A fekete óriás azon nyomban eltûnt, a vakító fényárban szertefoszlott, 
mint a füst. Soha többé nem zaklatta Lu-csét, attól fogva teste maga lett a nyugalom otthona. 
Csend és békesség költözött belé, szelíd derû sugárzott tagjaiban, elméjében. Az öntudatlan-
ság derûje.

Ám nem tartott sokáig Lu-cse békéje. Az árny eltûnése épp akkora gondot okozott testének, 
mint korábban a megjelenése. Életereje ismét napról-napra hanyatlott. „Ki lehet az árny, mely 
hosszan és híven kísért, majd lázadt, elhagyott? Aztán teljes hatalmat követelt testem felett, s 
most nélküle ismét sorvadok. Ki lehet?” Kérdezte magától Lu-cse, de választ nem kapott. El-
méjének már nem volt hozzá ereje.

Aztán halálos ágyán Lu-csét egy látomás világosította meg. A fekete óriás megjelent elõtte, 
egészen közel lépett hozzá, és a fülébe súgta: „Én voltam a te lelked. Ám nem kedveltél, elve-
tetted dús érzéseimet. Most már te nem kellesz nekem.” Szólt a lélek, s többé nem moccant a 
test. A következõ pillanatban pedig Lu-cse, egész családja szeme láttára, semmivé enyészett. 
Se test, se lélek. Mintha Lu-cse nem is lett volna soha. 

Így mesélte el Lu-cse kereskedõ történetét egy nap Lin-csi apát a híveinek. Én pedig, Su-la-
ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem, kolostorunkban, a Huo-to folyó partján. Majd cellám 
homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, kommentárt fûztem hozzá.

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Félelem fogott el s rettegés, reszketett minden tagom. Valami lehelet suhant át arcomon, és 

minden szál hajam az égnek meredt. Ott állt valaki, arcát nem vettem ki.” A lélek mint rém. „Fe-
kete óriás, ki önálló életet él.” Kényes jószág és veszélyes. 

Menj be a házba, 
lásd a lakódat! 
Õ is te vagy. 

Szélfútta, hullám verte, 
imbolygó csónak
és a lélek.

57.

– Szerzetesek! Ha valaki azt mondja, hogy szedjétek darabokra az anyagot, és választ kap-
tok a titkokra, ne higgyetek neki! Ha valaki azt mondja, hogy a válaszok az anyagon túl van-
nak, ne higgyetek neki! Semmit nem kell szétszedni, és nincs dolgotok túl az anyagon sem. Tud-
játok, mit kell inkább csinálni, szerzetesek? A feneketeken maradni és kussolni! Értitek?! – ro-
hant le minket egy reggel Lin-csi a Keleti Csarnokban. – És tudjátok miért, szerzetesek? – kér-
dezte máris. – Mert az egyik kicsinyes hülyeség, a másik nagyképûség.

Darabokra szedni a védtelen anyagot: gyerekjáték. Gépezeteket szerkeszteni belõlük, szin-



22

tén. Ráadásul értelmetlen, eszetlen munka. Arra való, hogy addig se csináljanak az izgágák 
mást. A bolond is tudja. 

Messze túl az anyagon pedig vakok vagyunk és ostobák. Nincs mit keresni ott, ahol még kér-
dezni se tudunk. Viszont igaz, hogy csakis ennek van értelme. Értitek, szerzetesek?! – kérdezte 
ismét az apát, mintha süketek vagy teljesen balgák lennénk. Azután végighordozta rajtunk a te-
kintetét. – Az egyikhez sok, a másikhoz kevés az ember – már csak ennyit tett hozzá. 

Így szólt egy nap híveihez Lin-csi apát, kolostorában, a Hou-to folyó partján. Én pedig, Su-
la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem a tanítást. Majd cellám homályában, mielõtt mély, 
éji álomba merültem, kommentárt fûztem hozzá. 

Su-la-ce szerzetes kommentárja Lin-csi tanításához:
„Az egyikhez sok, a másikhoz kevés az ember.”
Elég lesz nézni és tûnõdni. 
Pontosan jelzi szelíd viszonyunkat a világgal.
Mi mást lehet még elérni? 

58.

Egyik reggel mulatságos helyzetben találtuk Lin-csit. Alacsony elmélkedõ zsámolyán ült a 
Keleti Csarnokban, fejét két felhúzott térde közé tolta. Az ujjai pedig a térdein doboltak, vil-
lám gyorsan. Miután szikrázó tekintetét mindannyiunkon végigfuttatta, megkérdezte: – Na, 
hogy vagytok, daliák? Jól aludtatok? – Korábban ez soha nem érdekelte. De ha már kérdezte, 
hát válaszoltunk. – Pompásan, apát! – zengett a csarnok. – Akkor frissek vagytok és fogéko-
nyak. – Frissek vagyunk és fogékonyak. – Használjátok ki! Nyomás a könyvtárba! Ugye, nincs 
semmi kérdésetek?

– De van, apát! – szólalt meg váratlanul Tang-su szerzetes. Hiba volt, bárki láthatta, hogy 
nincs valami jó kedvében a mester. Mindannyian visszakuporodtunk a helyünkre, Lin-csi meg 
se moccant. De aztán a térdei közül csak megkérdezte:

– Mi a fene jutott eszedbe, Tang-su?
– Már régen töröm a fejem rajta, apát, hogy vajon miért nem hallottunk még téged a 

szeretetrõl beszélni? Manapság sokan használják ezt a szót, igen gyakran érvelnek vele. Ez 
a végsõ válaszuk csaknem mindenre. Ebben a kolostorban pedig még egyszer sem hallottam. 
Mi az oka?

Tang-su ezzel a kérdéssel csak tetézte az elõzõ hibát. Lin-csi ujjai mindkét térdén abbahagy-
ták a dobolást, feje kiemelkedett a térdek közül, szép lassan felállt. Hosszú, kemény pillantást 
vetett Tang-sura, aztán megkérdezte: 

– A szeretet szerelmeseire gondolsz, szerzetes? Õk érvelnek vele minduntalan, az õ végsõ 
válaszuk mindenre. Ez az érv azonban árnyék csupán és üresség. Ne nagyon törõdj vele! – 
szólt, és visszaült a zsámolyára. Szerencséje volt Tang-sunak, Lin-csi komolyan vette a kérdést, 
s jól tette. Tágra nyílt szemmel, pirosló fülekkel hallgattuk mi is. Halkan folytatta: 

– Legelébb az önhitt ostobák szeretnek bele a szeretetbe. A közhelyek mesterei. Ezért be-
szélnek róla olyan sokat. Imádják magukban a szeretetet. Tetszik nekik az ellágyulásuk, az 
áhítat. Lobog a lelkük, lobognak a szavak! Tehetségtelen költõk hevítik így magukat. Örökké 
a szeretetrõl és a szépségrõl zümmögnek, szinte mindenért és mindenkiért rajonganak. Senki 
nem menekülhet a szeretet szerelmesei elõl, Tang-su, nem menekülsz te se. Majd amikor utol-
érnek, megérted, hogy miért beszélek így róluk. Majd meglátod, hogy milyenek!

– Milyenek? – kérdezte Tang-su ártatlanul, mintha fel se fogta volna, hogy az apát ijesztge-
tésnek szánta a szavait. – Milyenek? – kérdezte még egyszer, s óvatosan körültekintgetett. Az 
apát elmosolyodott. 

– Átszellemült bolondok. Tulajdonképpen szalmakutyák – mondta aztán.
– Ja! Akkor értem! – vágta rá azonnal Tang-su, s láthatóan megkönnyebbült. De aztán va-

lami megint az eszébe jutott.
– Mi lenne helyénvaló a szeretetük helyett, apát?  
– Az együttérzés, szerzetes. Az együttérzés komolyabb és erõsebb. A szeretet leggyakrabban 

szépelgés, duma. Tolakodás, dörgölõzés, mert az ember soha nem éri be önmagával. Szenve-
délye a  hivalkodás, a magamutogatás. Az együttérzés ezzel szemben józan és kíméletes viszony 
a társakkal és a világgal. Méltóbb kapcsolódás. 

Ne hatalmaskodjon rajtunk a szív gyönge, hiszékeny ura!

Ezt mondta a szeretet bolondjairól Tang-su szerzetestársunknak egy nap Lin-csi apát, kolos-
torában, a Huo-to folyó partján. S én, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem a beszélge-
tést. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, kommentárt fûztem hozzá.
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Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„A szeretet leggyakrabban szépelgés, duma. Tolakodás, dörgölõzés, mert az ember soha 

nem éri be önmagával.”

Nyomorult emberi lények!
Lelkük tükrébe néztek,
s elszörnyedtek. 
Hogy képük szebb legyen,
s legyen öltözete a semminek, 
kitalálták maguknak a szeretetet.
Mily sötét a lélek alvilága! 

59.

– Mondd, apát! Vannak-e a világon olyan bölcs öregek, akik hibátlanul eligazodnak az em-
bereken? Akik már annyit tapasztaltak, hogy nem tévednek. Csak rájuk néznek, és mindrõl tud-
ják, kiféle – kérdezte egy reggel Lin-csitõl Fa-jün szerzetes.

– Nincsenek ilyenek! – vágta rá mindjárt az apát. – Nagyon sokfélék az emberek, lehetetlen 
ismerni õket. És fõként nagyon változók. Egyáltalán nem következetesek.

– Más ember a favágó, más ember a kézmûves. Más ember a kereskedõ, más ember az írás-
tudó. Más ember a katona, más ember a földmûves – érvelt Fa-jün.

– Kiváló ember az egyik favágó, hitvány a másik. A tehetségtelen írástudó össze se mérhetõ 
a tehetséges kézmûvessel. A jó földmûves sokoldalúan képzett, csak egy-két fogást ismer a jó 
katona – folytatta Lin-csi. – A foglalkozások nem utalnak emberi minõségre. Rossz úton jársz, 
Fa-jün. Hülyeségeket kérdezel!

Egyet viszont nem árt tudnod, szerzetes! Csak a durva, faragatlan fickók jellemének élesek 
és erõsek a vonásai. Õk már készen vannak, nem akarnak változni. A többi még változhat, de 
nem mindig tudják, mivé akarnak lenni. Bonyolult, hosszú folyamat ez, nehéz kézben tartani. 
Küzdelmes alku, harc, kínlódás magunkkal. 

Tétova remények, álmok. 
Mire megvalósulnának, már itt sem vagyunk.

Ilyen fanyarul festette Fa-jün szerzetesnek a törekvõ ember kétségeit egy nap Lin-csi apát, 
kolostorában, a Huo-to folyó partján. S én, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem sza-
vait. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, kommentárt fûztem hozzá.

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Bonyolult, hosszú folyamat ez, nehéz kézben tartani… Tétova remények, álmok. Mire 

megvalósulnának, már itt sem vagyunk.”
Mire megtanulunk élni, az élet már odaát van. Önkéntes kínlódás az ideák rabságában.

Mi szûkös és szilárd,
fogság, de biztonság.
Visszatérek – szólt a lélek –,
égi utam nincs lezárva.

60.

Egy nap ismét vándorszerzetes érkezett a kolostorba. Nem nagyszájú csavargó, mint a leg-
több, ez a legény csendes volt, félénk és fáradt. Az öltözete szakadt és kopott, jó ideje nem pi-
hent meg, csak nyelte az út sok porát. Már a kapusnak is megesett rajta a szíve. Lin-csi se go-
rombáskodott vele, miután behívta, türelmesen végighallgatta vándorlásai történetét. 

A vendég elmesélte az útját a legjelesebb mesterek kolostoraiba, részletesen leírta, milyen 
komoly erõfeszítéseket tett a Magasztos Buddha tanításainak megismerésére, hol, milyen mes-
terek mûveit tanulmányozta a könyvtárakban. Az apát az egyetértés jámbor pillantásaival bá-
torította, miközben a szakács a legjobb falatokkal traktálta. Egyszóval, nem lehetett a vendég-
nek jobb dolga. Miután könnyített a lelkén, az ebédet pedig jóízûen megette, illett volna jobb 
kedvre derülnie. De épp olyan csüggedt maradt, mint elõtte. 

– Talán nincs is a Magasztosnak tanítása. Mindenki csak beszél össze-vissza. Sehol nem 
fénylett az értelem világossága, akármerre jártam. Nincs tanítás, apát, nincs a Magasztosnak 
tanítása – szólt keserû lemondással. 



24

Lin-csi ezután bevezette a rossz kedvû vándort egy cellába, és a lelkére kötötte, hogy sem-
mivel ne törõdjön, csak pihenjen. Hagyja a gondját a csudába. Ám a vendégen egyre inkább 
erõt vett a búskomorság. Napról napra fölemlegette csalódásait, sorolta kétségeit. Lin-csi min-
dig nyugodtan hallgatta. 

Egy szép nap aztán sor került a búcsúra, a vándort ûzte tovább a tudás vágya. 
– Lassan elfogy az életem, és még mindig nem jutottam semmire – mondta a kapuban Lin-

csinek izgatottan. Az apát együttérzéssel válaszolt.
– Vándor! Értelek pontosan. Értem, miért nem nyugszol bele, hogy nincs válasz a kérdése-

idre. Ha kérdések vannak, válaszok is vannak valahol. De most ne törd a fejed új célokon. Ne 
gondolj rá, hová mész tovább! Nyújtsd ki a karod! – A vándor szótlanul Lin-csi felé nyújtotta 
a karját. Az apát megragadta a köpeny kopott ujját, és hirtelen kitépett belõle egy cérnaszálat.

– Tessék, itt van! Fogd, szerzetes, itt van a tanítás! Csak most láttam meg a köpenyed uj-
jában. Kár, hogy nem vettük elõbb észre – szólt, és a vándor felé nyújtotta a cérnát. Az két uj-
jával megfogta, felemelte és hosszan, megbûvölve nézte. A cérnaszál könnyen himbálózott a 
gyenge szélben. 

– Tényleg – mondta aztán átszellemülten. – Tényleg, itt van!
– Ja. Persze – bólintott rá Lin-csi flegmán. Aztán jó hangosan elkiáltotta magát: – Az uni-

verzum kulcsa van a kezedben! Érted, szerzetes?! – kérdezte még mindig ugyanúgy, majd nagy 
erõvel becsapta maga mögött a kolostor kapuját. 

Odakint, cérnával a kezében, a vándor azon nyomban megvilágosodott.

Ez történt egyszer Lin-csi kolostorának kapujában, a Huo-to folyó partján. Én pedig, Su-la-
ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba 
merültem, kommentárt fûztem hozzá.

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Fogd, szerzetes, itt van a tanítás! Csak most láttam meg a köpenyed ujjában. Kár, hogy 

nem vettük elõbb észre.”
Mondta Lin-csi a vándornak. De mondhatta volna azt is, amit egykori mestere kolostorá-

nak falán olvasott:

Lótusz szirmába hull a világ,
rizsszembõl nyílik a távolság.
Egyet lépsz: a végtelenben jársz,
tízezret lépsz: egy helyben állsz.

61.

– Mondd, apát! A romlás mire való? Miért nem elég a beteljesülõ múlás? – kérdezte egy 
reggel az apáttól Taj-jüan szerzetes.

– A romlás értelmetlen, Taj-jüan. A test romlása például szenvedés. Semmire nem való. 
Gyilkos kéj tölti el a Mozgatót. Játszik velünk az Idõ – vágta rá Lin-csi komoran, és megvetõen 
legyintett rá. De hát kit vetett meg vajon, az Idõt?

– Az Idõnek nem létezik építõ megmutatkozása. A beteljesülõ szépre is rávetül a múlás ár-
nya. Tehetetlenek a létezõk – folytatta az apát. – Egyetlen ellenszere van az Idõnek: a méltó-
ság. Ha nem félsz, Taj-jüan. Érted?

– Azért kérdeztelek, apát, mert félek. A romlás farkasai itt lihegnek körülöttem – vallott 
õszintén Taj-jüan.

– Több mindent kell belátnod, szerzetes, hogy legyõzd a félelmedet. Gondolj például arra, 
hogy két dolog közül az egyik mindig erõsebb. Az Élettel szemben az Idõ látszik ilyennek. De 
a mi erõnk is elég arra, hogy számos külsõ körülményt ne vegyünk figyelembe. Aki önmaga 
mestere, nem változik külsõ hatásra. Nem változtat rajta se jómód, se dicsõség, se nélkülözés, 
se romlás, se múlás, se világomlás. A méltóságunk nem engedi meg. Sõt, megköveteli, hogy a 
nagy bajban úgy viselkedj, mint aki ura az Idõnek. Ha tiéd a Létezés, tiéd a Múlás, akkor tiéd 
az Idõ is. Legalábbis egy része. Saját Idõd van, Taj-jüan. Jól jegyezd meg! 

Mit kezdenél az örökkévaló Létezéssel? 
Az már nem a te életed lenne.

Így szólt egyszer a romlásról és a múlásról Taj-jüan szerzetestársunknak Lin-csi apát, 
kolostorában, a Huo-to folyó partján. S én, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyez-
tem. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, kommentárt fûztem 
hozzá. 
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Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„A test romlása például szenvedés… Gyilkos kéj tölti el a Mozgatót. Játszik velünk az Idõ.”
Küszködésünk a szenvedéssel mégsem hiábavaló. Eközben szabjuk testünkre az Idõt. 

Létezésbõl és múlásból, a nekünk való, saját Idõt.

62.

Lin-csi egy reggel valami értelmetlenséget rajzolt pálcájával a levegõbe. Aztán megkérdezte:
– Na, mit gondoltok, szerzetesek, mi ez?
Csak bámultunk egymásra, azt sem tudtuk, komolyan vegyük-e vagy viccel.
– Ez a rajz itt a levegõben, szerzetesek, az értelem kritikája – jelentette be halálos komoly-

sággal, és szép lassan körüljárta a rajzot. – Maga a megtestesült értelmetlenség. Látjátok?
Nem láttunk semmit. Viszont igencsak érdekelt minket, hogy milyen értelmet tud rendelni az 

apát ehhez az értelmetlenséghez. 
– Mindenfajta értelmetlenség létrehozása szembefordulás az értelemmel – magyarázta. – 

Más szóval: az értelem kritikája. Tudjátok-e, hogy mi értelme van az értelem kritikájának, 
szerzetesek? Nem kell megszakadnotok, megmondom én nektek máris. Az értelem kritikája je-
löli ki az értelem határait. Így fékezzük meg az ész önbizalmát és túlkapásait. 

Minél nagyobb számban állítunk elõ értelmetlenségeket, annál szûkebb határok között tart-
juk az értelmet. Folyamatos felhívás ez az értelem korlátozására. Ha jól körülnéztek a világ-
ban, szerzetesek, láthatjátok is, mennyire tele van minden hülyeséggel. 

Nézzétek, híveim, például a könyvtárakat. Mennyi butaság, amit bölcseletnek mondanak! 
Mennyi rossz vers, amit költészetnek mondanak! Ám minél nagyobb a silányság, annál virág-
zóbb az értelem kritikája! De nézhettek bármi mást is, ami emberkéz munkája. Ott vannak min-
denfelé a furcsábbnál furcsább lelemények, a gépezetek, az építmények, az óriás városok, mint 
fantomok! Örvendezzetek, szerzetesek, ez is mind az emberi értelem diadala! Az értelem diada-
la az értelem felett – fejtette ki gondolatát az apát. Mindeközben a levegõbe rajzolt mûve körül 
sétálgatott, melyet megtestesült értelmetlenségnek nevezett, és láthatóan nagy becsben tartott. 

Értettük a gondolatot, mégis zavartan széledtünk szét a Keleti Csarnokban. Szerintem, Lin-
csi aznap bohóckodott. Nem volt kedve komolyan venni a kultúrát.

Ez történt egyszer Lin-csi kolostorában, a Huo-to folyó partján. S én, Su-la-ce szerzetes, ifjú 
tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, kom-
mentárt fûztem hozzá.

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Örvendezzetek, szerzetesek, ez az emberi értelem diadala! Az értelem diadala az értelem 

felett.”
Persze, hogy csúfot ûz magából az ember!
De nem lehet már errõl komolyan beszélni.
Ezért jött elõ Lin-csi a parabolával.

63.

Lin-csi mesélte egy nap:
– Képzeljétek, szerzetesek, volt egyszer egy ember, aki meghalt, de visszatért. Test nél-

kül, a meztelen lélek tért vissza a földi világba, közénk. Nézte az élõket, nézte, hogy mi-
lyen a világ. Hosszan idõzött ideát, amit életében ismert, mindent alaposan megvizsgált. 
Földi lény soha nem látta oly tisztán, hogy mi a valóság.

Elõször is önmaga maradékát kereste meg. Látta oszló anyagait odalent, látta lelké-
nek hozzájuk tapadt szövetét, és látta egy másik, preparált foszlányát õsei szentélyében. 
Ez maradt belõle az emberi világban.

Aztán látta, hogy a valóság, amelyben élt, nem is létezik. Még a tárgyak valósága is ér-
vényét veszti a halállal. Azok teszik helyesen, akik nem színlelnek tudást a világról, min-
den pillanatban újraalkotják világképüket. Ám ez oly hatalmas erõfeszítés, amelyhez ki-
vételes képességre van szükség. 

Aztán látta még, hogy az emberi lények, akik között élt, rabságra ítélik képzeletüket. A 
rabságra vetett képzelet pedig egyre szûkösebb körülményeket teremt. Arra gondolt, hogy 
az igazi valóság a halál. Az igazi valóság a tiszta nemlét, amelyet nem az emberi szel-
lem teremtett. 

És látta még, hogy a földi társak szoronganak az emberi világban, amelyet maguk épí-
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tettek, és amelyben mégis eltévedtek. De nincs már lehetõségük igazítani, sem az utakon, 
sem magukon. „Én is ezt az életet éltem közöttük.” Gondolt vissza döbbenten földi küsz-
ködésére, s beléhasított a félelem. Pedig már nem volt mitõl félnie.

„Egészen bizonyos, hogy a nemlét a valóság. A tiszta, érintetlen valóság, ahová az em-
beri szándék már nem jut át.” Semmi kétséget nem érzett. Megnyugtatta a felismerés. És 
az ember, aki visszatért, hogy nézze az élõket és a megalkotott mûveket idelent, úgy dön-
tött, hogy nem nézi többé. Örökre elhagyta ezt a világot.

Ezt a történetet mesélte egy reggel híveinek Lin-csi apát, kolostorában, a Huo-to folyó part-
ján. S én, Su-la-ce szerzetes, ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielõtt 
mély, éji álomba merültem, kommentárt fûztem hozzá.

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához:
„Egészen bizonyos, hogy a nemlét a valóság. A tiszta, érintetlen valóság, ahová az embe-

ri szándék már nem jut át.”
Micsoda fájdalmas bukás ez! Az ember feldúlja otthonát, amelyet készen és hibátlanul ka-

pott. S nincs útja tovább. Szellemi ínsége legsötétebb éjjelén bezárul minden kapu.

64.

Lin-csi kolostorának kapuján egy nap ifjú vándor zörgetett. 
– Mit akarsz, legény? – kérdezte tõle mogorván a kapus.
– Hol az apát? Beszélnem kell vele! – vetette oda õ is barátságtalanul. A földre hajította 

zsákját, és leült rá. Lin-csi, ahogy meglátta, mindjárt tudta, kivel van dolga. A vendég a meg-
világosodást akarja, lehetõleg sürgõsen, gondolta róla. De a legény nem gondolt még olyan 
messzire. Egyelõre csak az életet akarta. Azt viszont valóban sürgõsen.

– Mondd, apát! Hány évig kell kolostorodban tanulnom, hogy elsajátítsam a köznapi élet 
mesterfogásait? – Ez volt elsõ kérdése. – Ha gyorsan megtanítasz, beállok hozzád szerzetes-
nek. – Így folytatta. Lin-csi alig hitt a fülének. 

– Nem ismerlek. Fogalmam sincs, szorgalmas vagy-e. 
– Ha szorgalmas vagyok, akkor mennyi idõre van szükséged?
– Akkor tíz év elég! – vágta rá az apát. A vándor egy kissé meghökkent, de nem adta fel. 
– És ha nagyon szorgalmas leszek? Akkor mennyi kell?
– Akkor harminc legalább.
– Harminc?! És ha bármilyen áldozatot vállalok a tanulásért, akkor mennyi?
– Akkor már hetven év múlva ismerni fogod a köznapi élet minden mesterfogását – vála-

szolta az apát. A legény lehorgasztott fejjel hallgatott. Aztán a vállára akasztotta a zsákját, és 
szó nélkül elkullogott.

Ez történt egyszer Lin-csi apát kolostorában, a Huo-to folyó partján, s én, Su-la-ce szerze-
tes, ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielõtt mély, éji álomba merültem, 
kommentárt fûztem hozzá.

Su-la-ce kommentárja Lin-csi tanításához: 
„Már hetven év múlva ismerni fogod a köznapi élet minden mesterfogását.” 
Mindannyian így vagyunk ezzel. 
Mire megismerjük a fogásokat, már semmi hasznuk.
Árkon-bokron túlvagyunk. 


