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Az utolsó dalai láma?

A 80 éves Tenzin Gyatso továbbra is nemzetkö-
zileg elismert személyiségnek számít, bár soha 
nem volt még bizonytalanabb hivatalának – és 
a tibeti népnek – a jövQje

2015-ben, egy esQs vasárnapon több mint 100 000 
ember kezdte el kórusban énekelni a „Happy 
Birthday”-t a Glastonbury Zenei Fesztiválon. 
A színpadon Tenzin Gyatso2, a 14. Dalai Láma3 
elfújta a hatalmas születésnapi torta egyetlen 
gyertyáját, és megszorította a mellette álló Patti 
Smith kezét. Aztán a világ leghíresebb szerze-
tese ujjával Patti ezüstös sörényére mutatott. 
„Fehér hajú zenészek” – mondta. De „a hangjuk, 
és amit csinálnak, erQteljes” – tette hozzá zengQ 
baritonján. Erre Patti Smith elnevette magát, 
majd a Dalai Láma így folytatta: „Ez számomra 
is biztató. Most vagyok 80 éves, de olyannak 
kéne lennem, mint ti vagytok: még aktívabb-
nak!” A sztárok mértéktelen hiúságához szokott 
tömeg – Kanye West épp elQzQ éjjel nyilvánította 
magát a „Föld legnagyobb élQ rocksztárjának” – 
kicsit tétovázott, mielQtt éljenzésben és tapsban 
tört volna ki. Aztán a Dalai Láma elvegyült a 
színfalak mögött sétálgató celebek közt; kissé 
sántikált, mert fáj az egyik térde. Színes lencsés 
szemüvegén át akkor is a jól ismert der_ és hun-
cutság áradt szemébQl, mikor Lionel Richie oda-

1 Pankaj Misra a nemrégiben megjelent A 
Birodalom romjaiból: Lázadás a Nyugat ellen és 
Ázsia újjáalkotása („From the Ruins of Empire: 
The Revolt Against the West and the Remaking of 
Asia”) cím_ könyv szerzQje.

2 Tendzin Gyaco (jelentése: szent egyetlen, gyengéd 
dicsQség, magasztosan szóló, könyörületes, a hit 
tanult védQje, erényekkel ékes ragyogó óceán).

3 A dalai óceánt jelent mongol nyelven, a láma pe-
dig újjászületettet tibeti nyelven, és az összetételt 
általában „a bölcsesség óceánja”-ként fordítják.

lépett hozzá, meghajolt és megkérdezte: „Hogy 
van?” „Megvagyok, köszönöm” – válaszolta, és 
kezet fogott vele.

Mikor a Dalai Láma belépett az öltözQjébe, 
sietve felálltam a mellettem ülQ tibeti szerzetessel 
együtt. „Maradjanak csak ülve” – mondta, majd 
észrevett a falon egy fekete-fehér fotót, amin mez-
telen fiatalok táncoltak még a Glastonbury fesztivál 
hQskorában. Huncutul rám mosolygott: „Kérem, 
maradjon ülve, és gyönyörködjék a fényképben.” 
Aztán élvezve a helyzet komikumát, tibeti nyelven 
hadarta a szerzetesnek: „Ezek az örömök nem 
nekünk valók.”

Mégis itt volt bíborszín_ palástjában – „egyszer_ 
buddhista szerzetesként”, ahogy önmagát nevezi 
– a vidéki Anglia szívében egy 365 hektáros sárten-
geren extravagáns öltözet_ bulizó brit fiatalok bacc-
hanáliáján, felfoghatatlanul messze tibeti hazájának 
hegyeitQl, hágóitól, fennsíkjaitól és lankás legelQi-
tQl. A Dalai Láma nyolcvan évének nagy része alatt 
a vallás, a szórakoztatóipar és a geopolitika furcsa 
metszéspontjain t_nt föl. Régi fényképeken ott van 
a kilencéves kisfiú, aki Franklin Delano Roosevelt 
elnöktQl egy Patek Phillipe órát kap ajándékba. 
Egy másik felvételen a színész és politikai aktivista 
Russel Branddal látjuk, akinek meghúzza bozon-
tos szakállát, vagy éppen jóíz_en kacag George 
W. Bush társaságában a Fehér Házban; másutt 
egy Apple-reklámban arra int bennünket, hogy 
„Gondolkodj másképp” („Think Different”).

Bár a Dalai Lámának még számítógépet kell 
használnia, az 1990-es évek Apple-szlogenje arra 
emlékeztet, hogy Q volt a globalizáció egyik kira-
katembere annak a berlini fal 89-es leomlása és a 
szeptember 11-i terrortámadások közé esQ, korai 
szakaszában. Abban az idQszakban biztosnak t_nt 
a liberális kapitalizmus és demokrácia gyQzelme, 
mivel új nemzetállamok jelentek meg Európában 
és Ázsiában, létrejött a kibQvült Európai Unió, meg-
sz_nt az apartheid Dél-Afrikában, és békét kötöttek 
Észak-Írországban. Csak idQ kérdése volt, hogy 
Tibet is elnyerje függetlenségét.
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A Dalai Láma még mindig fáradhatatlanul 
utazik a világban, és gyakran tréfálkozik a korá-
val kapcsolatban („Ideje elköszönni”). Twitter-
Facebook- és Instagram-fiókjai segítenek meg-
Qrizni helyét a modern világ forgatagában. De 
Tibet ügye, melyet valamikor lelkes politikusok és 
elQadóm_vészek karoltak fel, feledésbe merült a 
szeptember 11-e utáni években. A világunk egyre 
inkább integrálódik, de – mivel a növekvQ háborús 
feszültségek, a gyakori terrortámadások és Kína 
gyors felemelkedése szabják meg sorsát – ez több 
aggodalmat és zavarodottságot szül, mint reményt. 
A Himalája lábánál fekvQ indiai kisvárosban, 
Dharamszalában maga a Dalai Láma is tehetetle-
nül nézi rezidenciájáról, ahogy országát, melyet 
már eleve tönkretett Mao „Kulturális Forradalma”, 
Peking most ugyanolyan nyaktörQ ütemben kény-
szeríti modernizálódásra.

Kína gazdasági potenciálja a Dalai Láma iránti 
felelQsségre készteti a világ egyre több vezetQjét, 
akik most viszont elpártolnak tQle félvén, hogy 
kihívják maguk ellen Kína haragját. Még az utóbbi 
évtizedek legmerészebb katolikus egyházfQjének 
tartott Ferenc pápa is kitért egy római találkozó 
elQl 2014 decemberében. Teljesen bizonytalan, mi 
lesz a hatmillió tibeti sorsa Kínában, ha meghal 
vallási vezetQjük. A magát hivatalosan ateistának 
valló Kínai Kommunista Pártnak kell majd gon-
doskodnia arról, hogy megtalálja a jelenlegi Dalai 
Láma reinkarnálódott utódját. Ha a tibeti közösség 
következQ vezetQjét a Kommunista Párt neveli és 
ellenQrzi, akkor az segíthetne abban, hogy Peking 
megszilárdítsa uralmát a régióban. S itt van még a 
szám_zetésben élQ, politikailag egyre inkább szét-
bomló 150 000-es tibeti közösség, melyet fQként a 
Dalai Láma tart össze. Tenzin Cündü, tibeti költQ 
és politikai aktivista, aki egyébként nem ért egyet 
a Dalai Láma politikájával, úgy nyilatkozott, hogy 
vezetQjük halála hatalmas _rt fog hagyni maga 
után a tibetiek körében. A Dalai Láma legfiata-
labb öccse, Tenzin Choegyal még határozottabban 
fejezte ki magát: „Ha Pfelsége nem lesz már köz-
tünk, nekünk végünk.”

Az elszigeteltség és magára hagyatottság érzése 
mélyen gyökerezik a tibeti történelemben. 1951 vé-
gére, amikor Európa korábbi ázsiai és afrikai gyar-
matai a függetlenné válásukért küzdöttek, a Kínai 

Népi Felszabadító Hadsereg elfoglalta Tibetet. Nem 
sokkal ezután óriási Mao Ce-tung-poszterek jelen-
tek meg Lhászában a Potala palota elQtt, mely a 
mindenkori dalai láma székhelye, aki a hagyomány 
szerint a tibeti buddhizmus többségi gelugpa (sárga-
süvegesek) ágának nagyhatalmú vezetQje, valamint 
Tibet mindenkori vallási feje és világi uralkodója.

Az elQzQ dalai lámák hatalmas állam felett gya-
koroltak politikai hatalmat – a Franciaországnál 
kétszer nagyobb terület elfoglalta a Tibeti-fennsík 
felét, és ezen államiság bonyolult bürokratikus 
és adórendszerre épült. A kínai kommunisták 
azonban azt állították, hogy Tibet hosszú törté-
nelmét a kínai anyaország részeként élte meg. 
Valójában évszázadokon át bonyolult és gyümöl-
csözQ kapcsolat állt fenn a tibeti dalai lámák és a 
kínai császárok között. Az 1950-es évek elején a 
tibetiek élükön még nagyon fiatal vezetQjükkel, a 
jelenlegi dalai lámával, nem tudták érvényesíteni 
függetlenségi törekvéseiket, és számottevQ kül-
földi támogatást sem tudtak szerezni. India, mely 
épp akkor szabadult fel a brit gyarmaturalom alól, 
igyekezett szoros kapcsolatot kialakítani Kínával, 
legjelentQsebb ázsiai szomszédjával. Az Egyesült 
Államok túlzottan el volt foglalva a koreai háború-
val, semhogy meghallja a tibetiek segélykiáltásait.

A 14. Dalai Lámának nemigen maradt más 
választása, mint kapitulálni Kína elQtt és elfogadni 
Tibetet a Kínai Népköztársaság részeként. Cserébe 
autonómiát ígértek neki, és korlátozott jogokkal 
ugyan, de megtarthatta a tibeti nép vezetQjének 
szerepét. 1954-ben Pekingbe utazott, hogy Mao 
Ce-tunggal találkozzon, és nagy hatást gyakorol-
tak rá a társadalmi igazságosság és egyenlQség 
kommunista eszméi.

A „feudális jobbágyság” kiirtását célzó kínai 
politikai program azonban nemsokára komoly el-
lenérzéseket váltott ki Tibetben. 1956-ban fegy-
veres felkelés tört ki a tartomány keleti részén. 
Addigra a Központi HírszerzQ Ügynökség, a CIA, 
már felfedezte a Tibetben rejlQ lehetQséget, hogy 
a kommunista Kína elleni bomlasztó tevékenység 
bázisául szolgáljon. A Dalai Láma második legidQ-
sebb bátyja, Gyalo Thondup4, segített a CIA-nek 
tibeti gerillák kiképzésében többek között Colorado 
állam területén, majd ejtQernyQs alakulatok Tibetbe 

4 Gyalo Thondup tibeti politikus, akit gyakran ne-
veznek a dalai láma nem hivatalos küldöttjének.
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juttatásában. Ezeknek a vakmerQ szabadságharco-
soknak szinte mindegyikét elfogták és kivégezték. 
(Gyalo Thondup ma azzal vádolja az amerikai hi-
degháborús harcosokat, hogy a tibetieket csak a „fe-
szültségek szítására” használták fel Kínában.) A kí-
naiak egyre agresszívabb fellépése egy nagy Kína-
ellenes felkeléshez vezetett 1959-ben Lhászában. 
A felkelés elbukott, és a Dalai Láma menekülni 
kényszerült. Életét kockáztatva átkelt a Himaláján 
Indiába, ahol visszavonta korábbi megállapodását 
Kínával, és létrehozott egy emigráns kormányt. 
A Dalai Láma gyorsan megszerette új otthonát – 
Indiát Tibetben a buddhizmus szülQhelyeként tisz-
telték –, Mahatma Gandhi pedig ösztönzQ hatással 
volt rá. Indiai vendéglátói azonban gyanakvással 
figyelték. Jawaharlal Nehru indiai miniszterelnök 
elkötelezte magát, hogy testvéri viszonyokat építsen 
ki Kínával, és elutasította a Dalai Láma független-
ségrQl szóló elképzelését. A CIA nagyjából az idQ 
tájt hagyott fel a szám_zetésben élQ tibetiek támo-
gatásával, amikor Richard Nixon és nemzetbizton-
sági tanácsadója, Henry Kissinger, a 70-es évek 
elején közeledni kezdtek Mao Ce-tunghoz. Bár az 
1989-es Tienanmen téri mészárlás után megnQtt a 
Dalai Láma támogatottsága a nyugati diplomácia 
körében, utána ismét alábbhagyott. 2008-ra odáig 
fajultak a dolgok, hogy Nagy-Britannia ténylege-
sen bocsánatot kért Kínától, amiért korábban nem 
ismerte el Tibetet Kína részeként.

A tibeti hazát idQközben gyökeresen átalakítot-
ták. Azt a részt, amelyet valamikor a Dalai Láma 
és kormánya ellenQriztek Lhászában, most Tibeti 
Autonóm Tartománynak hívják, bár a hatmillió 
tibeti közel fele a szomszédos területeken él. 
A kínaiak átfogó társadalmi-vallási változtatá-
sokkal próbálkoztak Tibetben. 1995-ben a kínai 
hatóságok elfogták azt a fiút, akit a Dalai Láma 
a következQ Pancsen Lámaként5 azonosított, és 
aki a reinkarnálódott lámák elQkelQ sorában a 
tizenegyedik volt. A kínaiak azután saját jelöltet 

5 A pancsen láma megnevezés hibrid kifejezés, 
mely a szanszkrit pandita (tudós) és a tibeti 
cshenpo (nagy) szavakból áll össze, és ily módon 
jelentése „nagy tudós láma”… A pancsen láma 
fontos szerepet tölt be a dalai láma reinkarnáció-
jának megkeresésében és kiválasztásában, illetve 
a felnQtté érett dalai láma felszentelésében. Ezzel 
párhuzamosan a dalai lámának hasonló feladata 
van a pancsen lámával kapcsolatban.

állítottak, azon a jogcímen, hogy a kínai császárok 
Pekingben már létrehoztak egy rendszert a tibeti 
vallási vezetQk kiválasztására. (A Dalai Láma 
által kijelölt Pancsen Láma holléte államtitok 
Kínában. Ha kiszabadulna, akkor van esély rá, 
hogy a Karmapa példáját követné, egy másik tibeti 
buddhista tradíciót képviselQ lámáét, aki annak 
ellenére, hogy Kína hivatalosan elismerte, mégis 
Indiába menekült 1999-ben.)6

Kínai hivatalos források szerint az állami be-
ruházásoknak és támogatásoknak köszönhetQen 
Tibet GDP-je nagyobb ütemben növekedett, mint 
az országos átlag. Tény és való, Peking utakat, hi-
dakat, iskolákat és elektromos vezetékeket építte-
tett a térségben. Az elmúlt években magasvasúttal 
kötötte össze a Tibeti-fennsíkot a kínai partvidék-
kel. Ez a modernizálási projekt azonban rombo-
ló hatással volt a környezetre. A Tibeti-fennsík 
gleccserei, melyek az Indus, a Brahmaputra, a 
Mekong, a Salween, a Jangce és a Sárga-folyó 
vízellátását szabályozzák, már eleve visszahúzó-
dóban voltak a globális felmelegedés miatt, most 
pedig riasztó ütemben olvadnak, százmilliók meg-
élhetését fenyegetve. Lhásza, a legendák tiltott 
városa, tele van kínaiak m_ködtette karaoke-bá-
rokkal, masszázs-szalonokkal és játékbarlangok-
kal. A gazdasági növekedés kíméletlen logikája 
– mely a tibeti nomádokat el_zte a legelQikrQl, han 
kínai7 bevándorlókat hozott a tibeti városokba, és 
fokozta a vidék és a város közti egyenlQtlenséget 
– a megfosztottság általános érzetét váltja ki az 
Qslakosokból.

Az elmúlt évtizedekben tibeti szerzetesek és 
szerzetesnQk tiltakoztak a kínai uralom ellen. 
A Kínai Kommunista Párt keménykez_ intéz-

6 A Karmapa szó azt jelenti: „a cselekvés embere”, 
a karma mestere. Karmapa volt Tibet elsQ tuda-
tosan inkarnálódott lámája (tulku), a XII. század 
óta a tibeti buddhizmus Karma Kagyü iskolájának 
vezetQje. P testesíti meg az egész átadást és an-
nak szellemi erejét. A 17. Karmapa, Trinli Táje 
Dordzse Tibetben született 1983-ban. Egy ismert 
Nyingma-láma, Mipham Rinpocse fiaként látta 
meg a napvilágot. http://www.buddhizmusma.hu/
buddhizmus/17-karmapa.html

 Pszentsége, a Dalai Láma is elismerte, hogy Trinli 
Táje Dordzse a 17. reinkarnálódott karmapa. http://
www.khoryug.com/true-meaning-of-karmapa/ 

7 Kína legnagyobb népcsoportja, az ország lakossá-
gának 92%-át teszik ki.
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kedésekkel válaszolt: szükségállapot bevezetésé-
vel, nomád pásztorok erQszakos áttelepítésével; 
kolostorokon belüli rendQrQrsök létrehozásával; 
illetve ideológiai átnevelQ kampányokkal, melyek 
során a másként gondolkozók a végtelenségig 
ismételgették az olyan kijelentéseket, mint pél-
dául: „Ellenzem a Dalai Láma mozgalmát” és 
„Szeretem a Kommunista Pártot”. A kétségbeesés 
több mint 140 embert (köztük szerzetesek és 
szerzetesnQk tucatjait) kergetett a buddhisták által 
mélyen elítélt nyilvános öngyilkosságba.

Válaszul szülQföldjének válságos állapotára, a 
Dalai Láma azt a hatalmas feladatot vállalta, hogy 
a világot járja és népszer_síti eszméit. 2011-ben 
lemondott a „Tibet világi vezetQje” szerepérQl, és 
kijelentette, hogy a jövQben inkább lelki és kultu-
rális kötelezettségvállalásaira fog összpontosítani. 
Míg régi tibeti fényképeken a Láma sárga kúp 
alakú kalapban látható, ahogy vallási szertartá-
sokat celebrál – az ún. thangkák, azaz a haragos 
tekintet_ szörnyektQl és ölelkezQ istenségektQl 
hemzsegQ tekercsfestmények elQtt – ma ugyanez 
az ember a „vallási keretek túllépésérQl” és „világi 
etika” befogadásáról beszél: az önzetlenség elve 
és az együttérzés a „kölcsönös függés” buddhista 
alapfogalmából eredeztethetQ. Egyre gyakoribb 
jelenség, hogy a Dalai Láma vallási hovatarto-
zástól függetlenül szólítja meg közönségét, és 
fura módon látszólag azzal az eltökélt szándékkal, 
hogy saját hitének tekintélyét aláássa. Célzott arra, 
hogy utódja esetleg nQ is lehet. Kijelentette, hogy 
el kell vetni bizonyos buddhista írásokat, melyeket 
a tudomány megcáfolt. Továbbá emlékeztetett 
rá – jó párszor elhangzott a szájából azokban a 
hónapokban is, amikor nála voltam –, hogy a dalai 
láma intézménye idejétmúlt. A selfie korszakában 
elindított önmegtagadási projekt után minden ed-
diginél merészebb ötletekkel áll elQ. Tavaly egy 
májusi reggelen azt mondta nekem dharamszalai 
rezidenciáján, hogy egy nap talán elutazik Kínába, 
de nem dalai lámaként.

A Dalai Láma egy szigorúan Qrzött, kerítéssel 
körbevett épületegyüttesben lakik egy hegy tetején 
Dharamszala McLeod Gandzs nev_ külvárosában. 
Magánlakosztályába, egy alvásra és meditációra 
szolgáló kétszintes épületbe ritkán engednek be 
kívülállókat. A déli irányban elnyúló Kangra-

völgy és az északra fekvQ Himalája örök hóval 
fedett csúcsai minden bizonnyal szemet gyönyör-
ködtetQ látványt nyújtanak Pszentsége számára. 
Egy szomszédos templomból kántálás hallatszik, 
melyhez a környezQ cédruserdQkben élQ varjak 
károgása nyújt zenei aláfestést. A nap bármely sza-
kában találkozhatunk idQs tibeti szám_zöttekkel, 
ahogy imakerékkel vagy imafüzérrel járják itt újra 
Lhásza egyik leghíresebb zarándokkörútját. Ennek 
eredeti helyszíne a Potala palota, a XVII. századi 
ezerszobás rezidencia, melyet a Dalai Láma 1959-
ben hagyott el, és ahova azóta sem tért vissza.

Látogatóként szigorú biztonsági kordonon kell 
átküzdeni magunkat, ha el akarjuk érni a Dalai 
Láma szerény fogadószobáját; az indiai kor-
mány a legmagasabb fokon igyekszik szavatolni 
Pszentsége biztonságát, tekintettel a nemzetközi 
és hazai terrorista-veszélyre. Rendszerint elég 
hosszú ideig kell várni, mielQtt lassú csoszogással 
belép tolmácsa és segítQi kíséretében.

ElQször 1985-ben láttam a Dalai Lámát Bodh-
Gajában8, egy poros észak-indiai városban, négy 
évvel azelQtt, hogy megkapta a Nobel-békedíjat. 
Egész nap figyelemre méltó lendülettel, jegyzetek 
nélkül magyarázta a misztikus buddhista szövege-
ket egy kisebb csoportnak Buddha megvilágoso-
dásának színhelyén. Harminc évvel késQbb, elsQ 
találkozásunk idején 2014 májusában még mindig 
rendkívül éber volt; figyelmesen hallgatott és 
beszéd közben elQrehajolt karosszékében. Mikor a 
tibeti buddhista szerzetesek önégetési hullámáról 
kérdeztem, fájdalom tükrözQdött az arcán. „A 
kétségbeesés szüli mindezt” – válaszolta. – De 
alapjában véve az a fontos, hangsúlyozta, hogy 
az önégetQk nem táplálnak gy_löletet a kínaiakkal 
szemben. „Lehet, hogy még néhány ember meghal 
körülöttük, de Qk maguk nem hívei az erQszaknak” 
– mondta. Aztán gyorsan emlékeztetett rá, hogy 
teljesen visszavonult a politikai életbQl, megtörve 
így egy csaknem négy évszázados hagyományt, 
mi szerint a dalai láma politikai és egyben lelki 
vezetQje is a tibeti népnek. Demokratikus reform-
jainak részeként az emigráns kormány egy válasz-
tott vezetQje visel most gondot a világi ügyekre; 

8 JelentQs vallási helyszín és zarándokhely, ame-
lyet általában a Mahábódhi templom-együttessel 
szoktak azonosítani. Gautama Buddha ezen a 
helyen érte el a megvilágosodást.
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továbbá Q foglalkozik diplomáciai és gazdasági 
ügyekkel is. „Engem jelenleg az foglalkoztat, 
hogyan lehet megQrizni a tibeti kultúrát” – mondta 
Pszentsége. Saját elmondása szerint nem ellensé-
ge a modernizációnak. Például, a kínai tengerparti 
részt Tibettel összekötQ magasvasút sok elQnnyel 
járhat honfitársai számára. Minden csak azon mú-
lik, mit akarnak elérni a kínaiak. Aztán rám muta-
tott, és elnevette magát: „Talán, hogy az indiaiakat 
is megfélemlítsék!”

Én is vele nevettem, bár kissé zavart, hogy minden 
elQjel nélkül hol komoly, hol könnyed hangnemben 
beszélt hozzám. Csak a késQbbi hónapokban jöttem 
rá, hogy a Dalai Láma közelsége, az a különös én-
nélküli, mégis történelmi begyökerezettsége kényel-
metlenséget, zavart, hitetlenkedést, és ugyanakkor 
rajongást vált ki az emberbQl. Egy Qsi lelki-filozófiai 
hagyományt testesít meg, mely gyanús szemmel néz 
az egyénre és vágyaira, és elQbbre valónak tekinti 
az erkölcsi kötelességeket a politikai és gazdasá-
gi jogoknál. Ugyanakkor egy nemzetállamok által 
meghatározott világban egy állam nélküli nemzetet 
képvisel – és nem tudja nem képviselni szavai elle-
nére – és küzd pont ugyanezekért a jogokért és érde-
kekért. A Dalai Láma élete egyetlen hosszú hQsies 
küzdelemnek t_nik, mely annak az ellentmondásnak 
a feloldását célozza, hogy egy személyben legyen 
elkötelezett szerzetes és harcos politikus. 

Lhamo Dhondup néven látta meg a napvilágot 
egy földm_ves családban Tibet északkeleti Amdo 
provinciájában; kétéves volt, amikor buddhis-
ta szerzetesek keresQ csapata 1937-ben eljutott 
hozzá, és a korábban elhunyt 13. Dalai Láma 
reinkarnációjaként azonosította. Sárból és kQbQl 
épült otthonából a Potala palotába vitték, majd 
nem sokkal trónra lépése után a Népi Felszabadító 
Hadsereg lerohanta Tibetet.

Becslések szerint tibetiek százezreit ölték meg 
az 1950-es és 60-as években, a templomokat 
és kolostorokat szétromboló kommunisták pedig 
sokak szerint épp olyan kegyetlenek voltak, mint 
a mai radikális iszlám képrombolói. A Dalai Láma 
ennek ellenére egyáltalán nem t_nik keser_nek, és 
az a fajta, áldozattudatból fakadó önsajnálat sem 
jellemzi, mely modern korunk annyi területért, 
erQforrásokért vagy megsértett emberi méltóság 
miatt folyó harcáért felelQs.

És ha megbocsátó képessége csak a szente-
kéhez hasonlítható, legalább annyira törekszik a 
hétköznapiságra is. „Épp olyan ember vagyok, 
mint bárki más” – nyilvános szereplések alkal-
mával nem egyszer hallottam tQle ezt a mondatot 
az elmúlt évben. Tibetben túl sok babonás hiede-
lem rakódott a buddhista gondolkodás alapvetQ 
feladata köré, mi szerint tapasztalati úton kell 
megvizsgálnia az elme m_ködését. A tibetiek 
azt hitték, hogy „valamiféle varázserQm van” 
– mondta. „Badarság! – mérgelQdött. – Ha élQ 
isten vagyok, hogy lehet az, hogy nem tudom 
meggyógyítani a fájós térdemet?” Hasonlóan 
ékes tanúbizonyságot tett hús-vér-mivoltáról 
2015 decemberében a Nobel-békedíjasok római 
csúcstalálkozóján. Mikor a város volt polgár-
mestere megkérdezte, hogy nem viselte-e meg az 
idQeltolódás, a Dalai Láma – mint a Newsweek 
hírül adta –, minden körítés nélkül ezt válaszolta: 
agyát képes úgy irányítani, hogy jól aludjon (este 
hétkor fekszik, és hajnali háromkor ébred, hogy 
meditáljon). „Az utazgatás a világban – az idQ-
eltolódás – nem gond” – tette hozzá – „de a bél-
mozgásom nem engedelmeskedik az elmémnek. 
Ma reggel azonban, az Ön áldásos érkezésének 
hála – hét óra után teljes megkönnyebbülés. Így 
most nagyon jól érzem magam.”

A Dalai Láma erQsen ügyel arra, hogy hall-
gatóságával meghitt viszonyt alakítson ki, rend-
szerint úgy, hogy szóra bírja és ugratja Qket. 
Két éve a világi etikáról beszélt több mint 4000 
hallgató és oktató elQtt a Princetoni Egyetemen, 
mialatt fején az egyetem narancssárga sapkája 
díszelgett (a bohókás fejfedQket elQszeretettel 
használja a közvetlen hangulat megteremtésé-
hez). Gyakran tört ki olyan harsány nevetésben, 
hogy abbamaradt a beszélgetés. A közönség nagy 
része megQrizte a komolyságát, mivel nem volt 
hozzászokva a vidám és a komoly hangnem közti 
igen gyors váltásokhoz. Ünnepélyes csönd ült a 
teremre, amikor az egyik hallgató a boldogság 
titkáról kérdezte. Pszentsége elt_nQdött. Aztán 
mindegyik szót külön hangsúlyozva válaszolta: 
„Pénz!” „Szex!” A közönség, a hatásszünetet 
félreértve, megint lassan kapcsolt; a Dalai Láma 
pedig hátravetett fejjel hatalmasat hahotázott. 
Mikor a befektetési bankügyletekrQl kérdezték a 
véleményét, kedvenc kifejezését ismételte meg: 
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„Nem tudom.” A kérdés megválaszolásához egy 
befektetési bankban kellene dolgoznia egy évet – 
mondta. Aztán jött a csattanó: „Persze jó magas 
fizetésért.”

Mivel közönsége vegyes összetétel_ – ateisták 
és muzulmánok, tQzsdei spekulánsok és indiai 
földm_velQk, a jobboldali American Enterprise 
Institute képviselQi és baloldaliak ülnek soraiban 
–, senkinek sem akar a kedvében járni. A konzer-
vatív hallgatósággal rendszerint közölni szokta, 
hogy „Én marxista vagyok” (és valóban az is – 
legalábbis ami az egyenlQtlenség elítélését illeti). 
Továbbá igazi dzsihadistának nevezte magát a 
„romboló érzelmek” elleni mindennapos küzdel-
mében. Tavaly februárban Washingtonban amerikai 
muzulmánok egy csoportjának okozott megrökö-
nyödést a „George Bush a barátom” kijelentésével, 
és csak utána árulta el, hogy a szeptember 11-i 
terrortámadásokat követQen rögtön írt Bushnak, és 
mértékletességet kért tQle, késQbb pedig kritikával 
illette a véget nem érQ katonai erQszakhullámért. 

A Dalai Lámát ért veszteségek és szám_zetése 
az állandó békekeresésen túl egy másik elvet is 
megérleltek benne: Tibet maradjon Kína része; akik 
ma ellenségeink, azok holnap a barátaink lehetnek; 
a létezés minden formája mélyen összefügg; és em-
líthetnénk „világi etikájának” többi homíliáját is. S 
míg természetesen nem a kínai pártfunkcionáriusok 
leírásai alapján képzeljük el a Dalai Lámát – az 
egyik apparatcsik felejthetetlen jellemzése szerint 
„díszruhába bújt farkas, emberarcú szörnyeteg, 
kinek szíve az állaté” – de még azok is, akik 
Desmond Tutuval értenek egyet, hogy Q az „igazi”, 
kénytelenek elismerni, hogy politikai tárgyalópart-
nerként kudarcot vallott.

A Dalai Láma kompromisszumkészsége nem-
igen sarkallta a kínaiakat arra, hogy engedményeket 
tegyenek. Tibet – gazdag ásványkincsei (réz, cink, 
vasérc) és a jó néhány ide telepített nukleáris ra-
kétakilövQ-bázis miatt – valószín_leg túl értékes 
lehet Kína számára, hogy csak úgy elkótyavetyélje 
egy hatalom nélküli szerzetesnek. A tibeti diasz-
póra, melytQl India megtagadta az állampolgári 
jogokat, szétesQben van, és Indiából Európa és 
Észak-Amerika felé veszi útját. Közülük többen 
már régóta bírálják a Dalai Láma döntését, hogy 
megelégszik a Kínán belüli autonómiával a teljes 
függetlenség helyett; Pszentsége az utóbbi köve-

teléssel nyilvánosan felhagyott az 1980-as évek 
végén. Több militáns szekta is alakult idQközben. 
Bárhová megy manapság a Dalai Láma, tiltakozók 
követik, és dobjaikat verve ezt kiabálják: „Hamis 
Dalai Láma, fejezd be a hazudozást!”: Qk egy 
buddhista szekta részét képezQ, ún. nemzetközi 
Shugden közösséghez9 tartoznak, mely egyrészt 
azzal vádolja a Dalai Lámát, hogy kiközösíti a 
Dorje Shugden nev_ tibeti misztikus irányzat 
istenségének imádóit, másrészt – ami még ennél is 
különösebb –, hogy muzulmán.

A Dalai Láma hajlott arra, hogy megelégszik a 
Kínán belüli „valódi autonómiával” – ez a tibeti ok-
tatást, vallást, környezeti viszonyokat és demográ-
fiát érintQ intézkedésekben jelentene nagy szabad-
ságot –, nem sikerült meggyQznie a kínaiakat, hogy 
nem a szakadás vagy a megosztó politika híve. A 
2001-ben újraindult hivatalos tárgyalások eredmény 
nélkül végzQdtek 2010-ben. Folytatódnak viszont a 
kötetlen jelleg_ megbeszélések, és szó esett arról is, 
fQként a Dalai Láma részérQl, hogy elzarándokolna 
a Kína területén levQ Wutai-hegyhez.10 A tibeti 
vezetQk nagy reményeket f_znek e látogatáshoz, 
mely szerintük megnyitná az utat a Dalai Láma 
végleges hazatelepülése elQtt. Gyalo Thondup, aki a 
Dalai Láma és a kínai vezetQk között régóta játssza 
a közvetítQ szerepét, A kalimpongi tésztakészítQ 
(The Noodle Maker of Kalimpong) cím_ memoárja 
utolsó bekezdésében felidéz egy találkozást, mikor 
is öccse, a Dalai Láma arra biztatja, hogy maradjon 
egészséges, mondván: „Együtt kell hazatérnünk.” 
Valószín_bb azonban, hogy a kínai kormány inkább 
kivárja, míg a Dalai Láma idegenben hal meg, 
semmint, hogy politikailag kockázatos hazatérését 
lehetQvé tegye.

Bár az emigráns tibeti közösség továbbra is a 
Dalai Lámához fordul útmutatásért, egyre több-
ször foglalkoztatja Qket a kérdés, hogy milyen lesz 
a jövQ Pszentsége nélkül.

Tíz évvel ezelQtt Dharamszalába látogattam, hogy 
anyagot gy_jtsek egy cikkhez ugyanebbe a fo-
lyóiratba fiatal tibetiekrQl, akik elégedetlenek a 

9 A hagyományos Gelug iskolától eltérQ, újabb 
kelet_ buddhista iskola.

10 Szent buddhista hegy öt csupasz és lapos csúccsal 
Észak-Kínában, mely többek között 41 kolostor-
nak, számos szobornak és más buddhista m_em-
léknek ad helyet; világörökségi helyszín.
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Dalai Láma vezetésével. A fiatalok a 35 000 
tagot számláló Tibeti Ifjúsági Kongresszushoz 
(TYC, Tibetan Youth Congress), egy radikális, 
függetlenséget követelQ csoporthoz tartoztak. 
Akkoriban leginkább Tensin Cündü, a költQ 
emelkedett ki a tibeti aktivisták e fiatal nemze-
dékébQl. Állami szint_ kínai látogatások idején 
tiltakozásokat szervezett az indiai városokban, 
ezért a rendQrség korlátozta Indián belüli szabad 
mozgását. Mint Tensin Cündü elmondta nekem, 
az utóbbi idQben mindenesetre nem az indiai 
kormány felQl nehezedett rá a nyomás, hanem 
a dharamszalai tibeti vezetQség oldaláról, mely 
nem nézi jó szemmel a „Dalai Láma ellenében” 
függetlenséget követelQ tibetieket. A költQ sze-
rint a Dalai Láma mindent elkövet, hogy jelezze 
a kínaiaknak, hogy az összes tibeti nevében 
beszél az autonómia ügyérQl. „Lehetetlen elérni 
a függetlenséget – mondta. – Miért is pazarolná 
bárki az energiáit elérésére?” A hivatalos rosz-
szallás légkörében megbomlott a TYC egysége 
– tudtam meg tQle.

Az ifjúsági kongresszus jelenlegi elnöke 
Tenzing Dzsigme rockzenész, aki tizenöt évet 
töltött az Egyesült Államokban. Dharamszalában 
találkoztam vele a Moonpeak kávéházban. Az 
elQttünk kanyargó úton, az útszéli türkiz- és ko-
rallékszer-árusok kordéi közötti sz_k helyen vo-
nult a kozmopolita tömeg, amelyrQl lelkesen ír 
minden idelátogató újságíró: bíborszín palástos 
szerzetesek, hosszú hajú motorosok, élénk szín_ 
csíkos népviseletet, ún. csubát viselQ tibeti nQk, 
csak egy napra idelátogató szikh zarándokok, 
kasmíri szQnyegkereskedQk, angol, német és izra-
eli hátizsákos turisták. De mint Tenzing Dzsigme 
szavaiból kiderült, a globalizációból eredQ kaland-
vágy itt is legalább annyira alábbhagyott, mint 
Lhászában. Dharamszalába ma kevesebben ér-
keznek Nyugatról, hogy a keleti bölcsességeket 
tanulmányozzák, mint egy évtizeddel ezelQtt. A 
mindfulness, vagyis az éber figyelem meditáció 
már egy ideje eleme a nagyvállalati tréningeknek. 
A Dalai Láma rezidenciája körüli hegyeket elbo-
rító betontenger azonban arról árulkodik, hogy az 
indiai ingatlan-spekulánsoknak más a véleménye.

A TibetbQl valamikor ezerszám menekülQk 
áradata mára igen lecsökkent. Sok szám_ze-
tésben élQ visszatért hazájába, ahol városon és 

vidéken egyaránt növekedtek a jövedelmek. A 
Dharamszalában élQ tibeti átlagemberek számá-
ra azonban továbbra is folyamatos küzdelmet 
jelent az élet. Ingatlanuk továbbra sem lehet, 
és egyre többen reménykednek a Nyugatra 
költözésben. Kedvelt célállomás az Egyesült 
Államok; néhány tibetinek nagyon jól megy 
ott a sora, sokan viszont mosogatóként vagy 
takarítóként tengQdnek. Mások vízumcsalók 
áldozatául estek.

Az elit körét érintQ korrupciós és nepotiz-
musról szóló vádak tovább élezték a helyzetet a 
csekély létszámú tibeti emigráns közösségben. 
A legutóbbi botrány során Gyalo Thondup azzal 
vádolta sógornQjének apját, hogy elsikkasztotta 
az emigráns tibeti kormány arany- és ezüst-
készletének egy részét. SógornQje egy nyilvá-
nos Facebook-bejegyzésben tagadta a vádakat. 
Tenzing Dzsigme nem hibáztatja a Dalai Lámát 
e kedvezQtlen változásokért. Valójában inkább 
neki tulajdonítja, hogy „a demokrácia felé toló-
dott el a közösség”, és beköszöntött a választott 
vezetQk ideje. „Folyamatosan a jövQre pró-
bál felkészíteni minket” – mondta. Kétségtelen 
azonban – tette hozzá –, hogy a tibetiek politikai 
zsákutcába kerültek. Még inkább nQtt annak 
esélye, hogy a Dalai Láma halála után elszaba-
dulnak az indulatok.

Az emigráns kormány, mostani nevén a 
Központi Tibeti Adminisztráció (KTA) az egyet-
len intézmény, mely reményei szerint képes tenni 
valamit a kilátástalan jövQ ellen. 2015 tavaszán 
a Dalai Láma rezidenciáján találkoztam Loszang 
Szengejjel, akit 2011-ben választottak a KTA poli-
tikai vezetQjévé. A jó megjelenés_, negyvenes éve-
iben járó férfi az elsQ tibeti, aki a Harvard Egyetem 
jogi karán végzett, és az elsQ nem-szerzetes, aki 
magasra emelkedett a tibeti hatalmi ranglétrán. 
Valamikor az ifjúsági kongresszus tagjaként a füg-
getlenség híve volt, ma azonban visszafogottabb 
álláspontot képvisel: a „középút” – a kínai uralom 
alatti autonómia – elQnyeit hangoztatja.

Loszang Szengej Tenzing Dzsigménél der_-
látóbb, sQt egyenesen bizakodó volt, és úgy 
t_nt, hogy a régi stílusú reálpolitika talaján állt. 
Elmondta, hogy egy évvel elQtte még azt re-
mélte, hogy az öntudatos hindu nacionalistákból 
álló új indiai kormány szembehelyezkedik majd 
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Kínával. Ezeknek a reményeknek legalábbis 
részben a tibeti közösség Nyugaton elszenvedett 
diplomáciai kudarcai adtak alapot. A Dalai Láma 
2014 májusában Oslóba utazott volna hivatalos 
látogatásra, hogy Nobel-békedíjának 25. évfor-
dulóját ünnepelje, de még a norvég parlament 
elnöke, aki valamikor a parlament tibetbarát 
bizottságát vezette, sem volt hajlandó találkozni 
vele. Loszang Szengej hitetlenkedve fogadta a 
hírt. „Ez Norvégia, egy dúsgazdag olajtermelQ 
ország! Nyilvánvaló, hogy Kína térdre akarja 
kényszeríteni a Nyugatot.”

Mikor tavaly május végén ismét találkoztunk, 
Loszang Szengej azt mondta, reméli, hogy Kína 
tanulni fog abból a küzdelembQl, amit Tajvannal 
és Hongkonggal vívott az ottani fokozódó Kína-
ellenes hangulat miatt, és újragondolja Tibet-
politikáját. A tibeti vezetQk körében ez az ural-
kodó nézet, bár rajtuk kívül más nemigen osztja 
ezt. Mint a Dalai Láma elmondta, a kínaiak most 
„egyfajta dilemma elQtt állnak”. Tibetben „min-
den tQlük telhetQt megtettek, hogy megsemmisít-
senek bennünket, akárcsak a Tienanmen téren, de 
nem sikerült nekik”.

A köztes idQben a tibetiek erkölcsi kötelessége 
az egység megQrzése – mondta Loszang Szengej. 
A tibeti népnek négy fontos szempontot kell szem 
elQtt tartania: ezek a túlélés, a megmaradás, az 
erQgy_jtés és a siker. Loszang Szengej sebtében 
felvázolt egy jövQképet, melyben a tibetiek ma-
gánvállalkozások útján egyre gazdagabbak és lele-
ményesebbek lesznek. „Elvégre Mahatma Gandhi 
is biankó csekkeket kapott a befolyásos indiai 
üzletemberektQl tevékenysége jutalmául” – fejezte 
be mondandóját.

A Központi Tibeti Adminisztráció elQzQ elnöke, 
egy magas rangú buddhista szerzetes, Lobszang 
Tenzin, ismertebb nevén Szamdong Rinpocse11, 
szintén a középutas megoldás híve Kínával kap-
csolatban, ráadásul Gandhi tisztelQjének vallja 
magát. (Egyike a Dalai Láma legközelebbi politi-
kai tanácsadóinak.) Csak Tenzin Csögyal, a Dalai 
Láma legfiatalabbik öccse, a legbefolyásosabb 
a rokonok közül, nem osztja a vezetQréteg véle-
ményét. T.C., ahogy emlegetik, erQsen szkepti-
kus mindkét KTA-elnökkel szemben. „Loszang 

11 A szamdong rinpocse vallási cím a tibeti buddhis-
ta Gelug iskolában.

Szengej már a következQ választásra készülQdik” 
– mondta. Szamdong Rinpocsét pedig nem tekinti 
elég rugalmasnak.

T.C. szerzetesnek tanult – felismerték, hogy Q a 
rinpocse, azaz megtestesült láma – majd kilépett; 
merész nyilvános kijelentései a tibeti emigráns 
közösség fenegyerekévé tették. Az autonómia azt 
jelentené, nyilatkozta nemrégiben egy francia lap-
nak, hogy a tibetiek fél lábbal otthon vannak a 
saját hazájukban. A másik lábukat pedig a kínaiak 
kirúgására használnák. A kínai média rögtön ka-
pott a kijelentésen, és a Dalai Láma megátalkodott 
„szakadárságára” hozta fel bizonyítékul.

T.C.-vel elQször tavaly februárban találkoztam 
Bázelben a Dalai Láma egyik nyilvános, kötetlen, 
„világi etikáról” szóló beszélgetése alkalmával. 
Emberek ezrei – köztük néhány tibeti, de fQként 
európaiak – töltötték meg a St. Jakobshalle arénát. 
A Dalai Láma ott ült a színpadon a bázeli polgár-
mester társaságában, aki nagyon kényelmetlenül 
érezte magát az öltönye fölött viselt khatakkal, 
azaz a hagyományos tibeti köszöntQsállal. A Dalai 
Láma sok olyan dolgot elismételt, amit már más 
rendezvényeken is hallottam tQle: A fiatalok dolga, 
hogy a békéért küzdjenek az új évszázadban. Ha 
ennek nincs meg a valóságos alapja, akkor „errQl 
el kell feledkezni”. „Az én generációm a husza-
dik század – mondta. – A mi idQnk lejárt. Ideje 
elköszönni.” Mikor az elQadást követQ kérdések 
során valaki afelQl érdeklQdött, hogy tervezi-e 
reinkarnálódását, mennydörgQ hangon válaszolta: 
„Nem!” Majd egy hirtelen mozdulattal tolmácsá-
hoz fordult, és tibeti nyelven azt kérdezte: „Mi a 
témája ennek a beszélgetésnek?” T.C. felém ha-
jolva csöndesen megjegyezte: „Pszentsége egyre 
feledékenyebb lesz, ahogy öregszik!” T.C., aki 
kiugró járomcsontú arcával, szúrós szemével és 
kedves arckifejezésével megszólalásig hasonlít 
testvérére, dallamos indiai angolt beszél, mely 
bentlakásos iskolai neveltetésérQl és az indiai 
hadseregben eltöltött idejérQl árulkodik. Ahogy 
a Dalai Láma beszélt, T.C. egyre komorabb lett. 
MeggyQzQdése, hogy a tibetieknek nincs jövQje. 
Indiában messze nincsenek biztonságban; az indi-
ai kormány bármikor távozásra szólíthatja fel Qket. 
A különbözQ, szám_zetésben élQ inkarnálódott 
lámák, akik hiszékeny nyugatiak pénzébQl élnek, 
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valójában szektások, akárcsak a shugdenek. Bár 
azért lát némi reménysugarat. A kínai elnök, Hszi 
Csin-ping állítólag újragondolja a Tibettel kapcso-
latos álláspontját. A Dalai Láma valamikor baráti 
kapcsolatokat ápolt az apjával. Továbbá Hszi fe-
lesége is buddhista, és már ellátogatott Lhászába. 
S azt tudom-e, hogy az egyik magas rangú kínai 
vezetQ feleségének viszonya volt ott egy étterem 
tulajdonosával? – kérdezte.

„Változnak az idQk; változniuk kell. Ezért a 
dalai láma intézményének büszkén és önként vé-
get vetek.” Én nem vetnék véget. Felt_nt, milyen 
nagy számmal vannak tibetiek Bázelben. (Az 
1960-as években kezdtek Svájcban letelepedni.) 
Mint megtudtam, az arénában a tömegre ügyelQ 
önkéntesek közül sokan tQzsdei elemzQk és ban-
károk voltak. Az egyikrQl kiderült, hogy T.C. fia. 
Általában elmondható, hogy a kis tibeti diaszpóra 
felvirágzott a befogadó társadalmakban – véle-
kedett. T.C. Minthogy a Nyugaton élQ tibetiek 
hazájuktól és Dharamszalától is el vannak vágva, 
elQfordulhat, hogy túlzott lelkesedéssel fordulnak 
imádott vezetQjük felé. A kérdések során egy 
Shugden-hívQ nem tudott többet mondani, mint 
„a Shugden-közösségbe tartozók milliói” – mert a 
tibeti önkéntesek kitépték a kezébQl a mikrofont, 
és gyorsan eltávolították a közönség szeme elQl. A 
Dalai Láma azzal folytatta elQadását, hogy ismét 
kifejtette álláspontját, mi szerint Q nem tiltotta be 
a Shugden-istenséget, pusztán rosszallását fejezte 
ki vele kapcsolatban. Jobb lett volna, ha hagyják 
szóhoz jutni a Shugden-hívQt – jegyeztem meg 
T.C.-nek, aki egyetértett velem. A shugdenek ki 
akarják hozni Pszentségét a sodrából. De ez nem 
fog megtörténni.

Bázel utcáit két napig bíborszín_ selyemsálakban 
és brokátkabátokban pompázó tibeti emigránsok 
ezrei lepték el. A Dalai Lámára vártak a szállodája 
elQtt, és énekléssel és tánccal védekeztek a csontig 
hatoló hideg ellen, és közben dobjaik túláradó zaja 
elnyomta a Shugden-hit_ tiltakozók kántálását, 
„Hamis Dalai Láma, fejezd be a hazudozást!” 
Egy este az arénában a Dalai Láma beszéde elején 
megpróbálta kibékíteni a hallgatóságot szám_ze-
tése tényével. Bevallotta, hogy legutóbbi ottjár-
takor megígérte: nemsokára Tibetben lesz. De 
Svájc ugyanúgy a „hó országa”. Majd hozzátette: 

„Olyan, mintha otthon lennék. Mindannyian a 
hó országából származunk, nemcsak azok, akik 
Tibetben születtek, hanem azok is, akik itt lát-
ták meg a napvilágot.” Aztán egyfajta buzdító 
beszédet tartott. A tibetieknek büszkéknek kell 
lenniük magukra. Pket magukat és kultúrájukat 
is mindenütt tisztelik jelenleg a világon. A mo-
dern tudomány alátámasztja a tibeti buddhizmus 
meglátásait, és megerQsíti a tibeti orvoslás feltéte-
lezését a test és lélek oszthatatlanságáról. Kínaiak 
millióit vonzza a tibeti buddhizmus. A tibetieknek 
viszont semmiképpen sem szabad elbízniuk ma-
gukat, máskülönben nem tudják megQrizni „az 
együttérzés lelki kultúráját”.

A Dalai Láma csak nehézségek árán tudott 
áthaladni honfitársai tömegén – beszélgetett, kezet 
fogott velük, csecsemQket áldott meg homlokát 
hozzájuk érintve – mire elhagyta az arénát, a leg-
több embernek könnyes lett a szeme. Az itt össze-
gy_lt tibetiek voltak a Dalai Láma odaadó hívei, 
azok, akiket Q tartott össze és Mózeshez hasonlóan 
vezetett a modern világ felé. BeszédébQl kiderült, 
hogy számára Tibet többet jelent földrajzi-politikai 
entitásnál; mára eszmévé, más létezési formává 
nemesült. Ennek beteljesítése nem kíván politikai 
szuverenitást, még kevésbé nacionalista szenve-
délyeket. Bárhol megvalósítható a világban, és 
bárkinek elérhetQ, akár tibeti, akár nem.

A kétkedQk mondhatják, hogy a Dalai Láma 
ködös internacionalizmusba süllyedt, mások, hogy 
pragmatistává vált. Állandóan azt kell mutatnia, 
hogy békülékeny a kínaiakkal, mert tQlük függ 
Tibet jövQje. (Mint Tenzin Cündü elmondta ne-
kem, a Dalai Láma újabban nagy reményeket 
táplált Hszi Csin-ping kínai elnököt illetQen. Hszi 
azonban csak megkeményítette Tibettel kapcso-
latos álláspontját. Így a Dalai Láma most azt 
mondja, hogy „a kínaiak közül sokan buddhisták, 
és ez változást fog hozni Kínában”.) Ez a mondata 
azonban se pragmatikusnak, se cinikusnak nem 
tekinthetQ. Lehetséges, hogy azokat a meglátásait 
próbálja valóra váltani, melyek világvándorként 
érlelQdtek meg benne a „Tibet utáni” létformájá-
ban – saját hontalanságát a szabadság látomásává 
formálta át, mely összhangban áll a változást és 
mulandóságot hangsúlyozó buddhista tanokkal. 
Az utóbbi hónapokban egy sötét jövQkép különfé-
le variációit vázolta fel: a Dalai Láma intézménye 
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idejétmúlt, már nem tölti be feladatát – mondta. 
„Ha nincsen szükség rá, akkor számoljuk fel!”

Pár hónappal bázeli találkozásunk után meglá-
togattam T.C.-t dharamszalai otthonában, mely 
a hegyoldal egy félreesQ helyén van negyedóra 
sétára a Dalai Láma rezidenciájától. Modern két-
szintes épület, mely egy verandás villára néz, amit 
még a britek építettek, és ahol a Dalai Láma anyja 
lakott régebben, most pedig vendégházként szol-
gál. T.C. sokkal lehangoltabbnak t_nt könyvekkel 
telezsúfolt dolgozószobájában, mint Bázelben. 
Hszi Csin-ping részérQl semmilyen építQ jelleg_ 
javaslat nem érkezett Tibet ügyében – mondta –, 
továbbá aggodalomra adnak okot az indiai hindu 
nacionalista kormány lépései. „Tényleg meg va-
gyok ijedve” – mondta. A Dalai Láma és Narendra 
Modi indiai miniszterelnök 2014-es augusztusi ta-
lálkozása is igazi kalandregénybe illQ jelenet volt. 
A Dalai Lámát éjszaka, titokban csempészték be 
Delhiben a miniszterelnöki rezidenciára. „Mintha 
Pszentsége valami b_nözQ lenne – méltatlanko-
dott T.C. Modi aztán „sértQ” kérdéseket tett fel 
neki: például, hogy miért szervez a Dalai Láma 
találkozót Delhiben a vallási vezetQk számára?

Tibetiként ezt nagyon bántónak találom – mond-
ta T.C. A Dalai Láma éveken át India „legjobb 
nagykövetének” bizonyult, mivel az indiai filozó-
fia és kultúra értékeit népszer_sítette. Ugyancsak 
el van keseredve idQsebbik bátyja, Gyalo Thondup 
könyve miatt és azért is, ahogy az vádolja a tibeti 
vezetQ réteget. „Minek kellett egy ilyen könyvet 
megírni?” A tibeti elit úgyis küszködik a maga 
problémáival. „Nézzük meg az igazgatóinkat és 
minisztereinket; nem igazán lelki emberek.”

Majd T.C. beszélt egy keveset arról, ami ked-
venc témájának t_nt: a szervezett vallásból eredQ 
bajokról, megkülönböztetve az egyéni lelkiség-
tQl. A Dalai Láma intézménye is „elég reakci-
ós”. Aztán hozzátette: „Nyugodtan elárulhatja 
Pszentségének, hogy ezt mondtam.”

Mikor másnap reggel a Dalai Láma reziden-
ciájához érkeztem, a hosszú kocsifelhajtó végig 
tele volt audienciára várókkal: mongol szerzete-
sekkel, svéd hátizsákos turistákkal és nemrégiben 
érkezett tibeti menekültekkel. A kísérQit ismertem 
föl elQször – két közeli segítQjét, egy tolmácsot, 
néhány magas rangú szerzetest, testQröket –, akik 

körében ott volt a Dalai Láma, és türelmesen, sQt 
készségesen fogott kezet az emberekkel, és állt a 
fényképezQgépek lencséje elé.

Mikor elmondtam neki, hogy öccse idejétmúlt-
nak tartja szent hivatalát, elnevette magát. Aztán 
gyorsan elkomolyodott, hozzátéve, hogy az összes 
vallási intézmény, beleértve a dalai lámáét is, a 
feudalizmus viszonyai között jött létre. A hierar-
chikus rendszerek romboló hatása következtében 
elkezdtek különbséget tenni férfi és nQ között, és 
olyan kulturális mellékhajtásokkal alkudtak meg, 
mint a Saría-törvény és a kasztrendszer. Azonban 
– mondta – „változnak az idQk; változniuk kell. 
Ezért, a dalai láma intézményének büszkén és 
önként véget vetek”. „Csak visszafelé visz a múlt-
ba” – szögezte le. Ott ültünk a fogadószobájában, 
mellette segítQi és egy tolmács, akihez odafor-
dult, amikor csak pergQ tibeti nyelvre váltott át. 
Miután megkérdeztem, hogy várhatóan elutazik-e 
Kínába, jó párszor igénybe vette tolmácsa segítsé-
gét. Ez minden tibeti „leghQbb vágya” – mondta. 
Ha meghívják, készen áll az útra. „Úgy érzem, 
még legalább tíz évig hasznos lehetek.” Jelenleg 
400 millió buddhista van Kínában; a világon itt 
a legnagyobb a népességben a buddhisták ará-
nya. Tehát „nagyon-nagyon szívesen visszatér”, 
„de nem dalai lámaként” tette hozzá, hanem „a 
buddhista vallás gyakorlójaként”. Meséltem neki 
hogy nemrégiben meghívást kaptam egy „lelki 
tudatosságról” szóló pekingi konferenciára, ame-
lyet a Kínai Kommunista Párt jóváhagyásával 
szerveztek. Nem várt érdeklQdést mutatott iránta. 
Azt mondta, hogy el kellett volna mennem, és ha 
megint meghívnak, akkor menjek el, és beszéljek 
nyíltan a kínaiakkal: „Kritizálja a dalai láma intéz-
ményét, mint az öcsém.” Nevettem, de már megint 
bizonygatta álláspontját: „Önként megváltoztattuk 
az egészet. Miért? Ha van valami jó, akkor nincs 
szükség változtatásra. Ez viszont idejétmúlt volt.” 
„Buddhistaként realistának kell lennünk” – tette 
hozzá. A világot „sötét helynek” látja. Az emberek 
a vallásuk nevében ölnek világszerte. Még a bur-
mai buddhisták is kínozzák a rohindzsa muzulmá-
nokat12. Ezért mára elfordult az intézményesített 
vallástól, a kvantumfizika világába menekült, és 
az együttérzésbQl fakadó világi értékeket kezdte 

12 Permanens atrocitások között élQ, jogfosztott 
kisebbségi népcsoport Mianmarban (Burma).
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hangoztatni. A multikulturális társadalmak korá-
ban többé már nem járható az az út, hogy létün-
ket etikai szempontból a hagyományos vallásra 
alapozzuk.

Ahogy kisétált a verandára, meglátott egy ott 
álló idQs nQt, és örömében felkiáltott. A nQ francia 
volt, és minden évben ellátogatott Dharamszalába 
Pszentségéhez. A Dalai Láma magához ölelte, 
és úgy mutatta be, mint elsQ, 1973-as európai 
látogatása alkalmával szerzett barátját. „Néha ba-
rátnQmnek hívom” – mondta. „Szerezhetne egy 
fiatalabbat” – vágott vissza a 96 évesen is életvi-
dám francia nQ. A Dalai Láma vidáman nevetgélve 
ment le vele a veranda lépcsQjén, miközben szoro-
san magához ölelte.

Pár héttel késQbb Glastonburyben a Dalai Láma 
T.C. kíséretében helikopterbQl kiszállva a szemer-
kélQ nyári esQben észrevett egy szerzetest a foga-
dóbizottságban, kezet fogott vele, és gyengéden 
összeérintették homlokukat, és közben leplezetlen 
kíváncsisággal vizsgálgatta új és különös környe-
zetét. Pszentsége egy magasabban fekvQ pontról 
szemlélte a hatalmas sátorvárost, mely minden 
nyáron kinQ ezen a helyen, és egy sor talányos 
kérdést tett fel a szervezQknek: „Hány éves?”, 
„Mióta?”, majd a szinte kötelezQ téma: „Hát a 
vécék?” A „béke, az együttérzés és a megértés” 
szigeteként szolgáló negyed négyzetkilométernyi 
helyen, Green Fields-ben a Dalai Láma egy fejére 
terített pólóval haladt át a tiszteletteljes tömegen, 
és ezzel indította beszédét: „Mindannyian em-
beri lények vagyunk.” T.C.-vel együtt egy Land 
Roverbe húzódtunk az esQ elQl. Elmondta, hogy 
Modi küldött egy minisztert, hogy az boldog 
születésnapot kívánjon a Dalai Lámának. De 
T.C.-t ez nem nyugtatta meg: „Ki tudja, mit fog 
csinálni Modi a tibetiekkel Indiában? IdQsebbik 
bátyjának könyve is nagyon bántotta még: Gyalo 
Thondup elQzQleg Dharamszalába utazott, hogy 
megünnepeljék a Dalai Láma születésnapját. A 
testvérek találkoztak, de nem esett szó a könyvrQl. 
„Mi értelme volt megírni?” – mondta megint T.C.

Kinn az esQben a Dalai Láma valami könnyed, 
de találó megjegyzést tett az álmatag brit hippikre. 
Az angolok (vagy ahogyan egyszerre nyers és 
lehengerlQ sutasággal hívta Qket: „Britisek”), mi-
vel nagy hasznot húztak az imperializmusból és 

mások kifosztásából, most ideje, hogy felismerjék: 
egy millió szállal összefonódó világban élnek.

Ebéd alatt – mely vegán büfé volt a Greenpeace 
szervezésében – meglátott a Dalai Láma, és odain-
tett a vele szemben levQ padra. Leültem, miközben 
a hátamon éreztem sokak irigy és szemrehányó 
pillantását, akik vele szerettek volna ebédelni. 
Ránézett a tányéromra: „Nem eszik levest? Én 
elQször levest eszem, és aztán jöhet a többi!”

Az egyik greenpeace-es vendéglátónk hosz-
szasan panaszkodott Modi kormányára, amely 
akadályozni igyekszik a nyugati civil szervezetek 
munkáját. A Dalai Láma aggodalommal hallgatta, 
majd így szólt: „Egyre több kritika éri Modit 
Indiában.”

Egy klímaváltozásról szóló kerekasztal-beszél-
getésben, melyet a Guardian újságírója mode-
rált, bírálta Vlagyimir Putyin döntését az orosz 
nukleáris katonai erQ növelésérQl és helyeselte 
Ferenc pápa felhívását a környezetünk tiszteletére. 
Hangsúlyozta a személyes felelQsség fontosságát. 
Az angol fél komoly, csaknem könyörgQ hangon 
fordult hozzá: „Akkor most mit kéne tennünk?” 
Mire a Dalai Láma ezt válaszolta: „Nem tudom.” 
Korábban Green Fields-ben a zenérQl kérdezték. 
Nem tart róla túl sokat, mondta: „Ha a zene tény-
leg belsQ békét ad, akkor Szíriában és Irakban 
– ahol egymást öldöklik az emberek – valami 
erQteljes zene csökkenthetné az indulataikat? Nem 
gondolom.”

Míg a Dalai Láma várta, hogy születésnapi 
tortáját felvágják, Patti Smith és zenésztársai elQ-
adását nézte. Másnap az újságokban megint azt 
lehetett olvasni, hogy Patti elQadása végén ma-
gasba emelte a gitárját, és „A leghatásosabb fegy-
verünk!” kiáltással a földhöz vágta. Ismervén 
Pszentsége nézeteit az „erQteljes zenérQl”, el-
t_nQdtem, hogy vajon mit szólna ehhez a csa-
takiáltáshoz. De addigra már úton volt London 
felé. Három nappal késQbb pedig a dallasi Bush 
Elnöki Központban egy másik tortát vágott föl 
barátja, George Bush társaságában, akivel egy 
napon (július 6-án) születtek, miközben az orra 
alá dörgölte gyémántokat és gyöngyöket vi-
selQ republikánus hallgatóságának: „Kedvelem 
George Busht, bár ami politikáját illeti, vannak 
fenntartásaim.”

(The New York Times Magazine)


