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Az Escorialban elmaradt egy vacsora

Szörényi Lászlónak szeretettel

I.

Ezerkilencszázkilencven október hatodikán este fél nyolc tájban, nagyjából a Ráktérítőn,

vagy egy fokkal pontosabban: attól úgy ötven kilométerrel délnek, Quangzhou egyik
f6útján az Escorial Hotel felé haladtam vendéglátómmal egy ócska Toyota taxi hátsó
űlésén, A helybéliek dialektusán kívül más nyelvet nem beszélő, ezért végképp meg
szólíthatatlan sof6r, akit amerikai módra er6s rács védett a hátul ül6 utasok gyakori
támadásaitól, csak lépésben volt képes közlekedni a Pekingen át idevetód6nek szinte
elviselhetetlenül erős, itt azonban meg szokott esti forgalom ezernyi biciklije, riksája,
gyalogosa és tülkölő autója között. A hátulsó ülés olyannak bizonyult, mint a piszkos
hab: a foszladozó, ragacsos huzat alatt az évtizedes használattól fáradt rugók az önma
gukén kívül már semmiféle test súlyát nem bírták el, így utasait a kocsi nem befogadta,
állapítottam meg már a beszállás után enyhe szorongással a gyomromban, hanem el
nyelte, a rács mögé vetve, mintha a sofőr szándékait illetően korántsem az általunk
kért, hanem ennél bonyolultabb célú fuvarról lett volna szó. Téves megfontolással, a
lényeg szempontjából tehát gyanútlanul, a főút áttckinthctetlen, derűsen időtlen zűrza

varát vizsgálgattam a szorosan felcsavart ablaküvegen át. A vénséges jármű légkondi
cionálója nem működött. A beszűrődő, eszeveszett lárma ellenpontjaként hallgatott a
sofőr, hallgatott vendéglátó barátom, s hallgattam mellette én is.

A Gyöngy-folyó menti hatmilliós város éghajlata már csaknem trópusi, így a leve
gőnek, azt kell mondjam: természetszerűleg,de megdöbbentőenémelyítő istállóíze, azt
kell mondjam: magától értetódően, mégis mellbevágóan fülledt dzsungelszaga, min
dent egybevetve és megfontolva tehát a levegőnek, némi kertelés után miért nevezzem
másként, halálos súlya volt. Ez a rettenetes súly nehezedett a tájra, örökös alkonyatban
tartva folyót és városát; a folyót, mely a maga fenyegetőnesztclenségével haladt deltája
felé, mint partjai árnyékában a kígyó, hogy forrását soha ki nem merítő, lassú sodrással
hordja-hordja ezt az örökös alkonyatot a Dél-kínai-tenger zsíros-zöld, kocsonyás töme
gébe - s a várost, a magasabb értelemben tiltott szcrencsejátékokra oly fogékony kan
toniak verejtékező millióit, s köztük most engem, a velejéig idegent, itt, a főutak egyi
kén, a Huanshi Zhonglun, látszólag minden pillanatban el-elakadva egy vacsorára me
net az Escorial hűtött ragyogása felé.

Barátom s az ő gyönyörű, tigrisszívű Escorial-szeretője azonban hiába készült ama
élvezetes kulináris órára velem ("Hal lesz!" - ígérte telefonon a ránk ott váró fiatal
hölgy a Hotelból), mert mindent számba véve: rosszullétem miatt taxinkat lényegében
már itt, a Huanshi körúton vissza kellett fordítanunk, már az örömök és kellemességek
félútján meg kellett adni a váratlan módosításra egykedvűen biccentő sof6rnek az ott
honi cimet, azt, amelyikr6l az imént nekiindultunk, hogya hirtelen rám tört s a torko
mat és tüd6met percr6l percre erősebben szorító fulladásból (melynek célját ugyan még
nem sejtettem, de kimenetelének ijesztő esélyei t, február óta sokat tudván err6l, felis
merni nem volt nehéz...) azonnal hazavigyen.

BeIs6 egyensúlyok miatt jó volna úgy folytatni most, hogya továbbiakban, megfoszt
va lévén valóságos élvezetükt6l, képzeletcmben pergettem volna Ic a Hotel hűs vacso-
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ratermének be nem következett eseményeit, a kantoni konyha egymást követő szám
talan fogását, a színek elmaradt dél-ázsiai kavalkádját a tálakon, a zöldnek, r6zsaszín
nek, vörösnek és persze a fehérnek az esti étkezés mélyszerkezete szerinti váltakozását
és összegz6déseit; jó lenne úgy folytatni, mintha a taxiból egy lifttel ágyba kerülvén,
végül arra jutottam volna: mindezek közt - azonban! - a legnagyobb veszteség, hogy
az asztal szembens6 oldalára gondolt Escorial-szeret6 Miss Wang társaságát, a megis
merkedés hangsúlyozottan baráti lépes6fokait, a kékbe csillámló ragyogó fekete haj, az
izzóan vörös selyemöltözet, a sötét, meleg szemek s a nevetésben fölszabadulo arc
bájának együttes látványát, ezt mind-mind el kellett mulasztanom.

Dehát mindezek helyett 6rjít6 mozdulatlanságban, a történtek értelmének, a ténynek
- az elsö órákban még elviselhetetlen - présében feküdtem a vendégszoba hever6jén,
a város északkeleti határán, a dzsungel szélével párhuzamosan futó keskeny, enyhén
kanyarodó utca, a Taojin-Lu egyik toronyházának, barátom apartmanjának tizenötödik
emeletén, s lélegzetemet, mellkasom emelked6 és süllyed6 mozgását a lehetséges, de
sohasem elégséges minimumra kényszerítve mindent megtettem azért, hogy ne kelljen
tudomásul vennem: egy hajszálon függ az életem.

Lázas, verg6d6 menekülésem e tudomásulvétel elöl hamarosan azt jelentette, már
bármineműgondolat ,!!161 menekülök, hisz joggal féltem t6le: a legkoekázatmentesebbje
is képes elvezetni ahhoz, hogy bajomat megnevezzem, s kimondjam: amin februárban
minden valódi veszély nélkül túlestem, mert Európában estem rajta túl, az most, a
magabiztos orvosi jóslat ellenére s Europa életveszélyes hiányában megismétl6dött.
kilukadt a tüd6m, s ha nagyjából másfél órán belül nem kerülök kórházba (márpedig
nem keriilök, mert Quangzhouban ilyen nincs, nincs abban az értelemben, ahogy mi
használjuk), akkor, esetleg, megfulladok.

Nem csupán az el61 szöktem ekkor, hogy agyam működéséneksemminemű tárgya
ne lehessen, hanem már a nézést sem ítéltem veszélytelennek: hol a mennyezet repe
dései tűntek gyanúsnak, tudniillik hogy az eszembe jut róluk valami, hol az ablak, mely
itt, a tizenötödik emelet magasságában az épület két törzse közt egy összefoglaló be
tongerendára nYI1t (nevezzük egyel6re így), s még az ágyammal szembenső fallegin
kább ártalmatlan semmitmondása - hisz nem díszítette kép, erezet, festék-, vagy ta
pétaminta - sem volt nekem elég ártalmatlan, ezért szinte lüktetett az agyamban a
mégis engedélyezett egyetlen tárgy, az a dilemma ugyanis, hogy nézzek egyáltalán
bármerre is? Vagy hunyjam be a szemem? Mi járna kisebb veszéllyel?

Mivel a szemhéj lecsuk6dása nem szünteti meg a nézést, a behunyt szem, hogy finoman
áthidaljam itt a részleteket, a hozzáfűzött reményeket nem váltotta be, így nem maradt
hátra más, mint a lehet6 legtárgytalanabb szándékkal tekintetemet óvatosan odaszegezni
valamihez,s erre a legalkalmasabbnak a légkondicionáló látszott, amely nem csupán mü
ködésének létfontosságú volta miatt, de ormótlan látványosságával is a helyiség kétségkí
vüli középpontja volt A Hitachi feliratú, rozzant gépezet egy kimustrált hútószekrényre
hasonlított, amit hanyatt fektetve egyensúlyoztak ki az épület (s így avendégszobám)
oldalfalán ütött résben: egyik fele a helyiség terébe lógott bele fönt, az ablak melletti sarok
ban, másik felét meg tizenöt emeletnyi mélység tartotta odakint a szabadban. Hosszú, fehér
drótokon teljesítményszabályozó-kapcsolók és h6mér6k csüngtek rola lefelé, s ett6l aztán
az egész szerkezet úgy festett, mintha valami kísérteties változata volna azoknak a légy
gyökeres fáknak, amelyek már Quangzhouba érkezésem elsö órájában feltűntek nekem a
Baiyün repül6térr6l bevezető Jiefang Beilun, ahogy szomorú lombozatukkal el6-e16túntek
a dzsungelbe vágott út két oldalára nehezed6 forró pára függönye mögül,

Tökéletesen üres tekintettel meredtem a masinára, s mozdulatlanul fekve hallgattam
búgását órákon, napokon át, sót, mivel a megfogalmazásnak ez a sima módja esetleg
egy kedélyesebb jelentés felé vezet félre, kénytelen vagyok megismételni, hogy órákon,
napokon (nem tudom, hány napon) át kizárólag ezt a búgást hallgattam dermedt moz
dulatlanságomban, ezt az igéz6, bódító, mérgez6 búgást, amelynek mindössze két
hangból álló, nagy erejű, ráolvasásos dallamát
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talán mondanom sem kell, sohasem fogom már többé elfelejteni.
Hogy aztán végül is hány órán és napon keresztül tartott ez így, azt a Huanshi

köníton érvénybe lépett, a mienkétól több rétegben is eltér6 id6számítás miatt nem vagyok
képes meghatározni, egy azonban biztos: a kérdést, hogy vajon segíti-e ez a mozdulatlanság
a szervezetemet, s az képes lesz-e befoltozni, a saját erejéb61, önmagára utalva, a jobb
tüd61ebenyt, egyszer sem tettem fel, azazhogy nem tettem fel én már semmiféle kérdést,
és nem is gondoltam én semmire ez alatt az id6 alatt, csak néztem a légkondicionáló
rácsozatát a velem szembenső fal jobb felsö sarkában, és hallgattam végtelenűl komor, s a
jelz6 mindkét értelmében mély muzsikáját, mely - akár a Gyöngy-folyó - "forrását soha
nem merítette ki", amikor, a történet lényege szerint, elérkezett az utolsó este. Már ahogy
veszni kezdett a világosság odakint, már ahogy kezdett elbillenni szobám is az örökös
alkonyati homályból a sötétség felé, már akkor éreztem, hogy összeszorul a szívem, mégis,
éjszaka lett, míre feltűnt nekem, hogy már jó ideje egy hangot hallok saját magamban,
mégpedig, eszméltem rá, a saját hangomat, amint tegez6 bizalmassággal a messzességbe
vet9döttség halálos hátrányait panaszolja valakinek, fáradhatatlanul.

Es még ennél is mélységesen rnélyebb éjszaka lett, mire tudomásul vettem, hogya
megszólított nem más, mint az Uristen, a Biblia ura.

II.

Hanyatt feküdtem, s mikor óvatosan jobbra billentettem a fejem, kiláttam az ablakon,
azaz egy szembensó lakásból kíszűrödöttvilágosságnak köszönhet6en láttam - nevez
zük most már végérvényesen így - az összefoglaló betongerenda derengő foltját,
ahogy anyagát meghazudtoló mód leheletfinoman egymáshoz kapcsolja a két törzsb61
álló toronyház tetejét a leveg6ben. Talán túlontúl is leheletfinoman!, aggodalmaskod tam
ekkor, majd a bennem eközben is szakadatlanul zajló beszéd címzettjéhez visszakanya
rodva, egyszeriben döbbenten állapítottam meg, hogya legijeszt6bb valójában nem is
betegségem kockázata, ez az egész úgynevezett "spontán pneumathorax" Quangzhou
ban, hanem hogy azt, akit otthon Európában soha nem bírtam megszólítani, mert foly
ton zavarba ejtett, hogy nincsen, s aki a megszorultság és a rászorultság présében oly
magátólértetód6 természetességgel volt nemlétezését6l függetlenül most megszólítható, nos
tehát, hogy őt ezúttal én szólongatom hiába, egész egyszeruen azért, mivel nincsen itt. Az
Uristen, haladtam félelmemt6l egyre baljóslatúbb irányba vezetve, ott van, ahol a hívei
vannak. Es itt nincsenek hívek, Quangzhouban talán ha páristentől elrugaszkodott kalan
dor lehet, az is útban Macao felé,ezért Quangzhouból én Ot nem érhetem el, nem hívhatom
segítségül, nem jut el Hozzá imaszerű beszédem, mert átléptem azt a határt, mert kívül
kerültem azon, amit isteni hallótávolságnak nevezni, idáig jutván, nem tréfából tennék.

Hogy pár kalandor? - torpantam meg akkor a lejtőn. Az is lehet, hogy egyszál egyedül
vagyok, s a város egyetlen keresztény templomának, villant fel váratlanul a képe, a múlt
században épült Shishi Katedrálisnak, ki tudja, talán már a múlt században kihalt az utolsó
papja is! Nem volt rá magyarázat, miért jutott hirtelen éppen ez az eszembe, egy azonban
biztos: a Katedrálist attól fogva nem bírtam kiverni a fejemb6l, egyszeriben nagyon fontos
lett, hogy valami bizonyosat tudjak fel61e, mintha további sorsom azon múlott volna, áll-e
még egyáltalán, s vagyunk-e magamat igaznak nem tudván, legalább heten Quangzhou
ban, akik nem bed61t kaput s kiégett romokat találnának, odafutván a bajban. Hogy aztán
miért éppen a hetes számra esett a választásom, s nem a háromra, vagy egyenesen a
tizenkettőre, abban föltehet6en ama lázas, fülledt, mélységesen mély éjszaka volt az egyet
len ok, mindenesetre magamat, még innen a megbánáson és a szégyenen, azonos helyzet
ben láttam, például, az arabok közt fegyvert csempésző bűnössel, aki egy nap sivatagba
téved: cserepes szaj, összecsukló test, homokot markoló kéz, a tűző naptól káprázó szemek,
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azonosító jelzésnek tán elég ennyi, s~ itt is állunk a megszorultság és rászorultság
présében az addig csak kétségbe vont Uristen előtt, függetlenül attól, hogy történetesen
fegyvercsempészek és istentagadók vagyunk-e, Ha VíZr6I van SZÓ, igyekeztem tágasabbra
terjeszteni, amit a b6römön tapaszta1tam, akkor a sivatagban nincs más, akihez fordulni
lehetne. És a sivatagban pedig csak VíZr6I van szó.

Innen voltam tehát szégyenen és megbánáson, de nemcsak saját hitetlenségem és
ennek gyalázatos feladása miatt szégyenkeztem, hanem bántott valami látszólag jóval
jelentéktelenebb, a Katedrális megtekintésének elmulasztott lehet6sége is.

Tudtam, hogy a Ytde Lun áll, s az ember a Jiefang Zhonglun lefelé haladva, egysarokkal
a Gyöngy-folyó partja, a Yanjiang előtt érheti el, tudtam, ki építette s mikor, és Cényképfel
vételr6l még azt is, hogy néz - vagy nézett - ki két neogótikus tornya, ahogy a növényi
zöldbe süllyedt betonépilletek fölött csúcsait belefúrja az égbe. Tudtam én róla mindent,
amit előzetesen csak lehetett, mindössze azt nem, miért halogattam megérkezésem óta,
amikor még megtehettem volna, hogy ellátogassak oda, hiszen ha nem mulasztom el 
figyeltem mereven az ablakon túli gerenda foltját, amint nem csupán összefoglalja 6ket, de
az épület két tagját, egyidejűleg, nem is ereszti el, akkor most nem kellene a kétségnek ilyen
mély vermébe esnem, a kétségbe, hogy akihez szólok, az hallja-e - vagy nem hallja, és
kizárólag az a csábító hang számít, amely már percek óta a fülembe sziszegi, hogy azért
Quangzhounak is megvannak a maga ajánlatai az efféle baj esetére..

Mert nem hallgathatom el, be kell valljam, hogy annak a mélységesen mély éjszaká
nak ezen a pontján már bizonyos... idegen szellemek jelenlétét határozottan érzékeltem
magam körül. A fülledt leveg6ben voltak, tudatom peremét ostromolták, s hiába viszo
lyogtam t6lük, mintha gilisztáktól hemzsegő kosárba pillantottam volna, egyre na
gyobb ellenállásra volt szükségem ahhoz, hogy ne nézzek szembe a nyilvánvaló
ténnyel: ennek a világnak 6k a szellemei, s egyre makacsabb dacra, hogy ne vegyek
tudomást az ajánlatr6l, amely, s ezt meg kell mondjam, lényegesen egyszerűbb volt,
mint egy megkísértés. Ésszerű javaslatot tartalmazott ugyanis, mégis rendkívúl mód
veszedelmesnek ítélhettem akkor, mert ma már nagyon élesen emlékszem arra, milyen
hisztérikusan hárítottam el; körülbelül úgy szólt, hogy azokról vegyek tudomást, akik
itt vannak, s aki nincs itt, azzal ne töródjek. Yuhuang, a Jade császár egy kilences számot
mutatott, s noha ismertem értelmét, hogy ez az örökkévalóság, a szerencse, a gazdagság
és a fény foglalata, nem értettem, nekem mit jelenthet... Lótuszvirág rózsaszíne, krizan
tém fehérje, nárcisz kékje próbált beúszni látóterembe, de én mint lázas állapotom
hallucinációit hessegettem 6ket el... Hiába fordítottam azonnal hátat, egy pillantás még
súrolta bennem a három szerencseisten: Fuxing, Luxing és Shouxing felém hajló alakját,
ahogy ez utóbbi épp egy taofut, egy őszibarackfából faragott amulettet nyújtana át
nekem... Egy teknősbéka páncélján, akár Fu-hi annak idején, egy jövőt mondó pa-kua
diagrammát pillantottam meg, s ha nem csap meg ugyanakkor egy csapat gonosz
guinak a szele, amint közeledtükkel fölkavarják a forró levegőt, biztosan föladom elle
nállásomat, s elmerülök a jósló jelben. Nagyon erosnek és elevennek látszott mind
mind, mégis, határozottan szembeszegülvén velük, öt egymást követő szempillantással
az összes lázképet sikerült elűznöm. amit már amiatt is meg kellett tegyek, mert kü
lönben azt kockáztatom, hogya guik után, népes kíséretükkel s el66rseiként e szellem
világ fenyegető hátterének, a hosszú haju démonok is megérkeznek.

Visszahúzódtak hát saját nemlétükbe Yuhuangtól a teknősbékáig, s bár lecsillapított
valamelyest, hogy a mérték, az -egy szempillantás, nemcsak elriasztásuk tartalma volt,
de a létezésüké is, valóságos megnyugvást, úgy gondoltam, csupán az hozhat, ha meg
találom a módját, hogy az "én Uramistenem" viszont el6bújjon saját nemlétéb61, és
szembeálljon e nyüzsg6 szellemhadakkal. Hirtelen ötlett61 vezérelve a Teremtés első

mondatát idéztem fel ezért, majd a következőt és a következőt, később a Jelenések ama
végs6 passzusa jutott az eszembe, ahol "fehér királyi székében" látni "a rajta ülőt",

mondatokat kerestem a Jeremiás Siralmaiból, és mondatokat találtam az Evangéliumok
ból, s idáig érve, még mindig mozdulatlanul fekve az ágyon, s továbbra is a gerendát nézve
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az ablak alatt, annyit máris megállapítottam, hogy ezek az isteni igék olyan nagy er6vel
szólnak e mondatokban, hogy bizalmat lehet érezni irántuk. s én kapaszkodni is kezdtem
ebbe a csöppnyi bizalomba. Innent6l kezdve nem azzal tör6dtem, ŐVele magával s így
megszorolt, hitetlen hívével Quangzhouban mi lesz, hanem - amennyire emlékezetem s
elcsigázott testem állapgta ezt lehet6vé tette - azzal foglalkoztam, hogy megfoghatatlanul
távoli alakja helyett az őtmegidéz6 mondatokból építsek sáncot magam köré. Keresztül-ka
sul száguldoztam képzeletben a Mózes-könyvekt6l Ézsaiásig, a Zsoltároktól Szofóniásig,
aztán megint csak a Jelenésekt6l vissza, vissza a kezdetekig, hogy újra meg újra odajussak,
ahol az Igekezdetben léte a meghaladhatatlan pont Meghaladhatatlan, vetett v~t a szágul
dozásnak a hirtelen ráébredés, az, dörgött a fejemben ez a kezdetben-Iét-mondat, mélyebb
értelemben is, s az elsőre még káromló tagadásba fordult felismerést, tudniillik, hogy a
Könyvek könyve nélkül, a Biblia nélkül, a Fonna nélkül, amely befogadja ezt a lényemet
összetartó tartalmat, nincs Uramisten, nos tehát, a rádöbbenést helyesebb mederbe terelvén,
e tagadást elutasítva, egyszer s mindenkorra félreértésnek ítélve azt, éreztem, mint leszek
egyre kevésbé szomoní a félelem miatt, hogy Quangzhouban, esetleg meghalhatok.

Nem arról volt szó, hogya megsebzett állat, védekezni már nem bírván, felajánlja
magát az üldözójének, hanem arról, hogy megértettem: a keresett alfa és omega, aki
ama bizonyos hajszálát az életemnek, a királyi szék megnevezhetetlenje, az én Uramis
tenem nem a valóságból, hanem a Bibliából következik.

Tehát van, gondoltam, minthogy ok nem lett volna rá, minden pátosz nélkül.
Aztán meg a Shishi Katedrálisra gondoltam, arra, hogy lehetséges, talán tényleg már

csak a felégetett rom és a bed61t kapu, de egy, legalább egyetlenegy Biblia a kövek
között, megrongálódva, de még olvashatóan, bizonyosan megtalálható.

Ha nem, akkor vége. Akkor Quangzhouban tényleg vége. S ez volt az a pillanat,
amikor végre elhittem, hogy nem az én nézésem tartja meg a leheletfinoman összefog
laló gerendát a két épülettörzs között, lehunytam a szemem, és elaludtam.

IlL

Nagyjából egy héttel ezután, belül némileg összefoltozódva, amúgy pedig csomagjaimmal
körberakva a TaojinLu-i épület kapuja el6tt várakoztam, hogy vendéglátó barátom, aki taxit
fogni indult, szerencsésen visszaérjen eggyel, s ezzel működésbe lépjen az a gépezet, amely
elvisz engem innen, el ebb6l a halálos leveg6b6l. Az indulás lényegesen leegyszerűsödött

azonban, amikor kitűnt, hogy nem kell taxira vadászni, csak le kell inteni azt, amelyik - ki
tudja, miért - épp ott hajtott volna el üresen a ház el6tt. Mindez, a leintés, meg is történt,
néhány mozdulat a csomagokkal, s már úton is voltunk a Baiyün repül6tér felé.

Ezúttal egymagam ültem a hátsó ülésen, barátom a sof6r mellett foglalt helyet, de
eme nem elhanyagolható különbség ellenére (és még számtalan lett volna felsorolható:
autómárka, napszak, útvonal), amikor bekanyarodtunk a Jiefang Beilura, s a sof6r ne
kikezdett ijeszt6 man6vereinek az ezúttal is szédít6 forgalomban, nekem, ott a hátsó
ülésen, az volt az érzésem, mintha ugyanaz a taxi vinne, amivel oly emlékezetes mód
a Huangshi köníton elakadtam. Néztem a léggyökeres fákat a h6ségben, amit6l aztán
hallani véltem a légkondicionáló 6rjít6 kórusát. A sof6r tarkóját figyeltem, s azt szűrtem
le, hogy hasonlít, nagyon is hasonlít az el6djére. Végül, baljós el6érzetem megkoroná
zásaként mintha hal ízét éreztem volna a szájpadlásomon.

De balsejtelmem, hál'isten, alaptalannak bizonyult. Minden a lehet6 legnagyobb
rendben zajlott, a check, a jegyek bemutatása, a felszállás. Tökéletes nyugalmat éreztem,
ahogya lusta Boeing beállt a repülési magasságára. Frissít6t kaptam, a légkondicionáló
egy lényegében másféle levegót kavart szelíden a fejem fölött, halk kínai zene szólt.

Elégedetten d61tem hátra, s miel6tt alváshoz készültem volna, kértem még egy fris
sít6t, hogy eltüntessem valahogy a hal ízét, amelyt6l csak nem bírtam megszabadulni.

De akkor rájöttem, hogy nem hal ízét éreztem addig: egy hajszál van a számban.
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