
A mágus
Német vendégeim, Mr. Grimberg és

Mr. Gaffka négy napot töltöttek Kíná-
ban, Guangzhou (Canton) városban. A
mozgalmas négy nap utolsó estéjén, a
fenséges vacsora után kínai barátaim
meglepő ajánlattal álltak elő. A szintén
vendég Mr. Chen ugyanis különleges
tehetséggel megáldott, különleges
adottságok birtokában lévő fiatal-
ember.

Sokat hallottam és olvastam a kínai
Kung-Furól, sok filmet láttam csodaté-
vő emberekről, a harci Kung-Fut ma-
gas fokon művelő egyénekről, akik az
ellenséget puszta ránézéssel teszik ár-
talmatlanná. Hitetlenkedve hallgattam
történeteket régi kínai barátomtól, Mr.
Chengtől.

Most azonban, eltelve a tenger oly
változatos kínálatától - ugyanis kagy-
lót, halat, kis tengeri polipot, tengeri
uborkát és még ki tudja miféléket et-
tünk -, felélénkülve hallottuk, hogy
barátunk szeretne nekünk bemutatni
egy-két gyógyító gyakorlatot. Kiderült,
hogy Hongkongban felkeresik a világ
minden tájáról betegek és tanulni vá-
gyók egyaránt. Szívesen látott vendég
orvoskonferenciákon és hírességek ta-
lálkozóin is.

O maga megjelenésében szokatlan
itt Kínában. Nyílt tekintetű, szimpati-
kus arc, középmagas, 165-168 cm le-
het, robosztus vállak, kidolgozott
izomzat a test minden részén. Nyu-
godt, kimért mozgás, tagolt, lassú be-
széd, figyelmes tekintet.

Felmentünk az egyik német vendég
szobájába, csendben leültünk és figyel-
tünk. Először barátomon, Péter Chen-
gen mutatta be az elképesztő kezelési
módot, akit egyébként rendszeresen
kezel csípőízületi problémával. Felme-
rült bennem, hogy összejátszanak,
mert amit láttam/láttunk, az minden
képzeletet felülmúlt.

A kezelés végeztével Mr. Gaffka
jelentkezett páciensnek. Le kellett fe-
küdnie az ágyra, teljes nyugalmi hely-
zetbe. A „Mester" - nevezzük így,
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Kínai életképek
mert doktornak nem szólíthatom - Mr.
Gaffka homloka és az orrnyereg hajla-
ta fölé tartotta a kezét kinyújtott ujjak-
kal. Ujjai egyszercsak megremegtek,
azaz vibrálni kezdtek egy rövid ideig,
és páciense láthatóan mély álomba zu-
hant. Szabályos légzése olyan volt,
mint akit az éjszaka közepén érnek
tetten alvás közben. Körülbelül 10-12
percig altatta, majd felébresztette. Ezt
követően fel kellett állnia. A Mester a
háta mögé helyezkedett egy székre, kb.
1-1,5 méterre, és kezdődött a tánc, a
szó szoros értelmében. A kezek először
a térdhajlat irányában vették célba a
testet. A térd megrogyott, és ebben a
tartásban körkörösen, oda-vissza im-
bolygott az egész ember. A kezek hol
erősebben, hol lassabban, de mindvé-
gig vibráltak, áramütésszerűen remeg-
tek olyan 30-50 cm-re az „áldozattól".
A kezek mozgása irányította az eler-
nyedt, imbolygó-táncoló embert, aki
alvásszerű szuszogást hallatott. Olyan
látvány volt, mint egy viharban gyöke-
rét veszteni készülő fa.

A Mester arca nyugodt volt, de kon-
centráltságot tükrözött. Mennyi ener-
gia szabadulhatott fel testében ezekben
a pillanatokban, hogy egy másik,
súllyal és akarattal bíró embert min-
denféle fizikai kapcsolat nélkül, tetszés
szerint ide-oda lóbáljon, mint valami
élettelen rongybabát.

Az egész 40-45 percig tartott. Mr.
Gaffka, mint aki messziről érkezett
meg, mosolyogva, de hitetlenkedve né-
zett szét maga körül. Azt mondta, nem
aludt, érzékelte a külvilágot, érezte,
hogy imbolyog, de képtelen volt
ellenállni. Hitetlen örömmel emelgette
előtte fájós vállát.

Mint később megtudtam, e fiatal
„mágus", Chen Kin 1955-ben született
Fozhou provinciában. 1975 óta foglal-
kozik a Kung-Fu rejtelmeivel. Tanító-
mestere egy híres öreg kínai, Wang Tin
volt. Elmondása szerint naponta gya-
korol meditációt, légzéstechnikát este
23 órától 1 óráig, reggel 5 órától 7
óráig. Később fogadja a pácienseket,
naponta 5-6 emberrel tud foglalkozni.

Jelenleg Hongkongban él családjával.
Véleményem szerint ez is csak Kele-
ten, pontosabban Távol-Keleten kép-
zelhető el, hogy az ember csak úgy
meditálgasson. Mindenesetre nagysze-
rű élmény volt. Meghívást kaptam tőle
egy kezelésre. Rövidesen üzleti ügy-
ben Hongkongba utazok, és fel fogom
keresni új barátomat. Kíváncsi vagyok
a dolog személyes átélésére.

... Megtörtént.
1991. július l-jén Hongkongba ér-

keztem. Nem az út, az utazás viselt
meg, hanem a hongkongi vízum be-
szerzésével járó tortúra. Még otthon,
Magyarországon igényeltem meg,
majd Pekingben sikerült megkapnom
nagy küszködés árán, egy hét helyett
egy napra. Ez az egy nap csak arra volt
elég, hogy az eddig felülről, repülő-
gépről látott várost más perspektívából
tekinthettem meg. Annyi élmény ért 24
óra alatt, hogy szinte elképzelhetetlen.
Egy szóval: lenyűgöző! Az épületek
hatalmas üveg-márvány felhőkarcolók,
az utcákon hömpölygő emberáradat.
Mindemellett a forgalom gördülékeny,
jólszervezett. Mindenütt jegy- és pénz-
váltó automaták, pillanatok alatt lehet
taxihoz jutni, de az autóbuszra, a hajó-
ra és a földalattira sem kell várni. A
ház neve, ahol az irodánk van „Star
Haus", Csillagház; ez egy olyan
monstrum, amit elképzelni sem tud-
tam. A kinti 32-34 °C-os forróságból
az épületbe lépve kellemes, légkondi-
cionált klíma fogad. Belül olyan utcák
tömkelege van, mint otthon a Váci
utca: a kirakatok kínálják a modernnél
modernebb áruikat, az éttermek hangu-
latos zenével, finom illatokkal csábít-
ják a látogatót. Ez egyike a legdrágább
városrészeknek.

Szóval irodánk ebben az épületben
van, kb. 70 m2-es, szépen berendezett
helyiség, titkársággal, tárgyalóval,,
vendégszobával. Itt találkoztam újra
Mr. Chen Kinnel, akit barátom, Péter
Cheng meghívott egy közös ebédre.
Délután együtt mentünk városnézésre,
majd a „Mágus" lakására, ahol vendé-
geit fogadja. Felesége akupunktúrával
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foglalkozik. És megtörtént a csoda...!
Igaz, csak részben, mert nagyon rövid
volt az idő, és én a zsúfolt üzleti ügye-
im közepette képtelen voltam kikap-
csolni. Mindenesetre megpróbáltuk a
kezelést, és éreztem is a felém áradó
energiát: valami olyan érzés volt, mint-
ha mágnes irányítaná a testem mozgá-
sát. Fantasztikus!

Mutatott néhány videofilmét, amit
kezelés alatt készítettek. Hihetetlen,
mégis igaz. Ez a fiatalember teljes
hitével, ambíciójával végzi ezt a külö-
nös, egyre inkább elismert gyógyító
munkát. Számos oklevele van külön-
böző gyógyintézményektől, elismeré-
sek nemzetközi konferenciákról.

Szóval 0 a „MÁGUS", új barátom,
Chen Kin.

Ahol a sötétség
honol

A napokban Észak-Kínában jártam.
A város, ahová érkeztem, nem nagy,
1,5 milliós, de minden téren érződik az
orosz hatás. Úgy az emberek magatar-
tásán, mint az építkezési stíluson. Ér-
tem ez alatt a tömblakásokat, a 20-25
m2-re összezsúfolt családokat.

Néhány órai ott-tartózkodásom után
felismerni véltek: a gyárban, ahová
látogattam, megindult a pusmogás
„Marx ... Marx", majd végülis a sze-
membe mondták. Hát ez a különbség,
filippínó barátaim egy amerikai rock-
sztárhoz, Johny Chesshez, a kínaiak
Marxhoz hasonlítanak.

Végeztem a dolgom, igaz, nagyon
jól éreztem magam (a kantoni „sza-
una" után: 30 °C-os hőség 97% pára-
tartalommal) ebben az otthonihoz ha-
sonló klímában. Egyik este vacsoránál
szóba kerültek különböző tradicionális
kínai gyógymódok, természetesen a
Kung-Fu, a Ji-Ku és egyéb változatai.
Kaptam az alkalmon, mivel megemlí-
tették, hogy ebben a városban több

ilyen híresség is akad. Kértem, hogy ha
egy mód van rá, hadd tegyek látogatást
egy ilyen „csodatévőnél".

Másnap reggel 8 órára kaptam lehe-
tőséget a vizitre. Fél nyolckor már
gurultunk is a Cadillacban az amúgy
poros-koszos utcákon. Mindenütt ke-
rékpár, csacsifogat, kifőzdék bűze, lár-
mája. Szóval reggeli forgatag.

A „Doktor" - mert így titulálták -
egy, az előbb említett lerobbant, öreg
tömbház 4. emeletén lakott. A lépcső-
ház sötét, poros, szenespince-lejáróra
emlékeztetett, csak ez felfelé haladt.
Nagy szuszogva érkeztünk meg a lakás
ajtajáig, amely kinyílt, de bejutni csak
lassan, egyenként tudtunk, mert az elő-
szoba kicsiny volt, és mindenkinek
váltócipőt, azaz papucsot kellett húzni.
Bent egy közel hatvan éves alacsony,
köpcös ember fogadott. Ha valaki azt
mondja, hogy a helyi fuvaros, minden
további nélkül elhiszem. Körben leül-
tünk a parányi, 6 m -es szobában és a
középen maradt 1-1,5 m -re a Doktor
állt. A bemutatkozás, névkártyacsere
után - mintegy igazolva magát - fotó-
kat, újságkivágásokat vett elő, bizony-
gatva, hogy azok nagy gyógyítók és ő
ismeri is őket, majd a lényegre tértünk.

Fel kellett állnom és a két kezem
előrenyújtani úgy, mintha kézreverőcs-
két játszanánk. A felfelé fordított te-
nyerem fölé ő helyezte a „varázserővel
rendelkező", mágikus tenyerét. Tolmá-
cson keresztül érdeklődött, hogy ér-
zem-e az „erő" áramlását? Sajnos nem-
leges választ kellett adnom, ugyanis
semmit nem éreztem. Lehet, hogy a
jobb kezén viselt aranygyűrűn volt ke-
vés a piros cérna, amivel annak alsó,
tenyér felé eső része volt betekerve?
Vagy más fontos dolog maradt el...? -
nem tudom, de a dolog nem működött.
Még néhányszor nekirugaszkodott, le-
hunyt szemekkel, meg-megránduló
arcizmokkal erőlködve, de hatástalan
maradt. A tolmácstól tudom, hogy az
így belém indukált erő lett volna hiva-

tott a rossz dolgokat kivinni a testem-
ből a talaj felé. Ezután légzésgyakorlat
következett, hasonló ahhoz, amit óvo-
dáskorunktól ismerünk: orron be, szá-
jon ki. Aztán leültetett, az asszisztens
(gondolom a feleség) egy nagy lavór-
hoz hasonló piros cserépedényben vi-
zet hozott. A „doki" megnedvesítette
mindkét kezét, majd masszírozni kezd-
te a homlokomat. Ezt követően az újra-
nedvesített kezét a füleimre tapasztot-
ta, majd hirtelen cuppanással elrántot-
ta. A friss víz, a masszázs, a fülcuppog-
tatás valóban nem volt rossz. Ezt köve-
tően ismét fel kellett állni. A tenyerem-
be helyezett egy füzetből kitépett, gon-
dosan összehajtogatott papírlapot, és
azt mondta, hogy minden nap álljak
egy fa alá, fogjam ezt a papírt, és
gondoljam azt, hogy az erő, amit ő
annak a papírnak átadott, segít, és a
rossz távozni fog a föld felé. Még
néhányszor megpaskolta a hátam,
majd rámolvasott zengő, mongol pász-
torok énekéhez hasonló, kántáló fej-
hangon és megállapította, hogy 75 évig
fogok élni. Ez nem is volna rossz!
Heves tiltakozása ellenére kezébe
nyomtam a fizetséget. A kint várakozó
nagy fekete csodával visszatértem a
szállodába, kifizettem, kijelentkeztem.
A telefonos meg akart vágni a telefon
használatáért, pedig fel sem emeltem a
hallgatót, a reptéren megbüntettek do-
hányzásért. Ilyen előzmények után
gyors csomagfeladás, irány Sanghaj, és
vissza Kantonba.

Sajnálom ezeket az egyébként
nagyszerű embereket, amiért ilyen és
hasonló, majdnem babonaszintű dol-
gokban kénytelenek hinni, hiszen ba-
jukban nem igen fordulhatnak másfajta
orvoslásért. Hisznek és reménykednek.
Egyszerűek, és hiszem, többségük
együgyűségükben is boldog.


