
Csiszár Antal

A természet lágy ölén, a szerelem igézetében

Az Óceánjáró monstrum méltóságteljesen , mint a hajók
királynője, szántotta a végtelen tenger országútját. Ha az
utazó  tekintetét  előre  vetítette,  végtelen  víztömeget
látott,  lassan  elhalványultak,  majd  el  is  tűntek  a  part
kikötő  jelzőfényei,  hogy  helyüket  átadják  az  égbolton
sziporkázó csillagoknak.
A tájban   csend honolt, melyet csak a gépház zaja tört
meg,  egyenletes  víztükör,  sehol  egy  hullám.  A  fenti
látszólagos  nyugalomnak  gyökeresen  ellentmondott  az
óceán mélyének nyüzsgő vízi világa.
Az  est,  a   meghitt   békesség  teremtette  atmoszféra
önkéntelenül Petőfi Sándor A Tisza című költeményének
sorait juttathatták eszünkbe.
Ó természet, ó dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled!"

 Martin  a  vízi  jármű  fedélzetének  oszlopához
támaszkodva, derűs nyugalommal fürkészte a tájat.
Párizsban élt, gazdag család gyermekeként nőtt fel, apja
a  pénzvilág  mogulja,  édesanyja   -számtalan  részvény
birtokosaként- a textiliparban volt érdekelt.
A  fiú  a  legjobb  középiskola  után-  ígéretes  tehetség
révén- orvosi tanulmányokat folytatott.
Nem mindennapi elemző képessége hamarosan feltűnt az
egyetem  professzorainak:  hamarosan-  tanulmányaival
párhuzamosan-  élettani  kutatásokba  vonták  be,
melyekhez korszakalkotó  meglátások kapcsolódtak.
Nem véletlenül fogadták el   egy két évre szóló amerikai
ösztöndíj  pályázatát,  egy  New  York-i  egyetemi
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kutatóintézetbe.  Itt  a  téma  nemzetközileg  elismert
 kutatóival  kerülhetett  össze,  a  szakma  doyenje
irányította a kutatásokat.
Martin egész addigi életét a tanulás,   tudomány kötötte
le,  élesen  eltért  a  kora  aranyifjainak  életvitelétől,  bár
anyagi helyzete erre lehetőséget adott volna.
Arról,  hogyan  telt  a  nagyvárosi  ficsúrok  élete,  azok
elbeszéléseiből,  dicsekvéseiből  kapott  képet,  amelyre  a
szemináriumok, laborgyakorlatok, előadások szünetében
került sor.
Bár ők is egyetemisták, úgy tűnt- legalábbis egyelőre-,
az  universitás  kínálta  stúdiumok  csak
háttértevékenységnek számítottak. Horatiusszal szólva "
Carpe  diem"  a  mának  élés  a  holnappal  való
nemtörődömség jellemezte életvitelüket.
Sokuknak már csömörük lehetett   az állandó átmulatott
éjszakákból,  a  konzumgörlök  fuvarozásaiból,  előkelő
szállodák  pincéreinek  adott  jattokból  diszkréciójuk
reményében,  de  valahogy  a  megszokás  nem  engedte
meg ezzel a módival való szakítást, tovább sodorva  őket
a züllés útján.
Sokszor  az  alkohol  bódulata  hatására  emlékezetükből
kitörlődtek az előző est történései,  s hogy nem mindig
telt   el  említésre   érdemes  esemény  nélkül  a  kilenc
 hónap  múlva  anyaként  jelentkező  éjszakai  alkalmi
partnere   benne  vélve  felfedezni  méhéből  kibúvó
újszülöttjének nemzőjét.
Ezeken  tűnődve,  s  emlékezetében  felidézve,  Martin
váratlanul megfordult.
Hogy miért  akkor? Vannak olyan sorsszerű történések,
melyeket  nem lehet  egyértelműen  megmagyarázni.  Az
utólag  bekövetkezett  események  tükrében  persze
hajlamosak  vagyunk  azt  hinni,  ennek  így  kellett
történnie, másképpen nem is lehetett.
Beszélnek telepátiáról, tudok olyan példát, hogy valaki a
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szeretett  lénnyel  -  legalább egyszer  egy héten-  kívánt
találkozni,  és  láss  csodát  hosszú  időn  keresztül  be  is
következett, akár a menetrend szerinti autóbuszból, akár
a  piaci  forgatagból  vagy  a  fagylaltárus  előtti  hosszú
sorból mosolygott rá a lány.
Martin tehát hátra  nézett, s a hajó korlátjának dőlve egy
aranyszőke  hajú,  karcsú  derekú,   hosszú,  sűrű
 szempillájú lány tekintett vissza, mintha enyhe gúny ült
volna  arcán,  olyasféle,  ami  Leonardo  Mona  Lisa
festményén észlelhető.
Hősünket eddig nem vette  célba Ámor, szerelmi nyilával
kaput  nyitva  egy  leírhatatlanul  csodálatos  érzésnek,
ezúttal a "kis huncut" úgy vélte, az érzelmi böjtnek vége,
lehet  eddig  úgy gondolta,  a kutatás  szenvedélyét  nem
zavarja meg egy ifjú lelkébe betörő viharos érzéssel, de
most útjára engedte a l' amour nyílvesszőit.
Mit  érzett  hősünk?  Azt  tapasztalta,  hogy  egy
szempillantás alatt egészen más a világ.
Egy szemvillanásra találkozott tekintetük, de úgy érezte,
mintha Vénusz szállt volna alá az Olümposz  csúcsáról, s
az ismeretlen lány alakját magára öltve, csábítja őt.
Ám az égi tüneményt idéző hölgy már nem volt ott
Valami ilyet  érezhetett   Vörösmarty   művében Csongor,
mikor  Tündét megpillantotta, vagy Árgyélus királyfi, aki
-  ezernyi  akadályt  legyűrve-  megtalálta  királylány
kedvesét, de Khallaf herceg vére is hasonlóan forrt fel,
mikor Turandot után epekedett.
Éjszakája  nyugtalan  volt,  az  álom  messze  elkerülte,
 lassan telt el az éjszaka, csak nem akarva helyet adni a
hajnali fénynek, ólomlábakon jártak a percek.
Kell nekem ez a lány- morfondírozott.
A  reggeliző  asztalnál  úgy  esett,  hogy  egymás
szomszédságában jutott számukra hely.
Váratlan esemény segítette a megismerkedést.
- A lány, befejezve az étkezést felállt, s tovatűnt volna.
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Martin  egy  színes  kemény  papírdarabot  látott  a  hölgy
zsebéből kiesni.
Nem habozott  felemelni, s a távozni akaró után szólt.
Alighanem elveszített valamit.
Jaj,   a személyi azonosítóm, ijedt meg, s egyszerre nagy
kő is esett le a szívéről.
Köszönöm,  mosolyodott  el,  tudja  általában  a
kézitáskámban  hordom  a  fontos  iratokat,  de  ma
szórakozottságból  vagy  tán sietségből  süllyesztettem a
zsebembe, láthatóan  nem túl mélyre.
Beszélgetni  kezdtek   Martin  megtudta,  hogy  a  lányt
Lindának  hívják.  Londonból  utazott  egy  gyógyszerész
konferenciára, minő véletlen éppen New Yorkba.
Otthon  ráosztották  azt  a  megtisztelő  penzumot,  hogy
megfigyelőként lejegyezze az elhangzottak legfontosabb
elemeit,  és  egyetemén,  Oxfordban  tudományos
diákkörön  tartson  referátumot.  A  gyógyszerész
konferencia  meghatározó lehet  egyetemi és azt követő
 pályaíve szempontjából.

Észre sem vették, hogy elérkezett az ebéd ideje. Martin
nagy  lélegzetet  vett,  összegyűjtötte  bátorságát  és
felajánlott egy ebédmeghívást.
Némi tűnődés után a lány egyetértően bólintott.
Kedvencem a  tejszínes borjúsült, mondta.
Martin kedvence az ananászos pulykamell volt, s az ebéd
megkoronázásaként egy üveg jófajta régi évjáratú nedűt
is rendelt.

-Tudja,  mondta  Martin,  a  szüleimmel  való   közös
ebédeken ezt a bort fogyasztották őseim előszeretettel,
mindig  volt  pincénkben  tartalék  a  szőlőhegy  ezen
levéből.
-Én absztinens vagyok, de tudod mit, - így a lány -, egy
alkalomra felfüggeszthetem ezt a szokásomat.
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Észrevétlenül mentek át tegezésbe.
Este a luxushajó vendégeit szalonzenekar szórakoztatta.
Martin   felkérte a lányt táncolni.
Egymás derekát átfogva ringatóztak a tangó ritmusára,
majd  a  zenészek  foxtrottra  váltottak,  párok  sokasága
forgott a fényes táncparketten.
A zene szünetében beszélgettek, meghitt percek voltak
ezek,  szinte  nem  is  észlelték,  hogy  mennyire  benne
járnak az éjszakában.
A  vén  Hold  ahogy  besütött   az  ablakon,  elégedetten
nyugtázhatta, hogy égi uralma idején boldog, önfeledten
szórakozni vágyó és tudó embereket lát.
A táncest végeztével nyugovóra tértek.
Hamarosan  minden  megváltozott.  Az  óceán  békéjét
Poszeidon  haragja  dúlta  fel:  Tizenöt-húszméteres
hullámtarajok  táncoltatták  a  hajót,  mintha  dézsából
öntötték volna, úgy ömlött az égi áldás, a mennydörgés
Zeusz haragját tolmácsolta, akár szekér dübörgött volna
ott fenn, a csillagok kihunytak, a fogságukból szabaduló
szelek   vészteljesen  süvöltöttek,  s  versenyautóként
száguldottak a levegőben.

-Íme,  mire  képes  a  természet,  egyik  pillanatban  még
békés, a következő minutában haragra gyúlva riogatja,
fenyegeti a halandót, így játszanak a természeti elemek,
tűnődött Martin.

Sztoikus  nyugalommal  konstatálta  a  kitörő  vihart,
gyermekkorában sem rémisztette, sőt édesapjával ablak
közelben fürkészték  az  égbolt  elektromos  kisüléseit,  s
gyönyörködtek az ég eme csodájában.
 -  Kis  idő  múlva  halk  zokogásra  figyelt.  A  szomszéd
kajütből jött,  amely a lány,  Linda éjszakai szálláshelye
volt.
A fiú szíve elszorult.
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-Sír a lány? Meg kell, hogy vigasztaljam.

Rögvest felkapott néhány ruhadarabot, majd bekopogott.

-Én  vagyok,  Linda,  ne  féljen  a  vihartól,  elmúlik
hamarosan.
-Óh Martin, bocsáss meg, hogy sírásommal megzavartam
álmodat, de úgy remegek-zokogta.
-Mindjárt bemegyek, beengedsz?

 Rövid  szünet  következett,  mely-  Martin  számára
elviselhetetlen hosszúnak tűnt- után érkezett a válasz.

-Várlak.

Az elkövetkező órákban Martin a lány félelmét igyekezett
eloszlatni,  az  ijedtség kicsalt   könnyeit  felitatni:  ahogy
vigasztalt, úgy  vált egyre halkabbá az imént még heves
sírás átváltott hüppögésbe, majd ez is megszűnt.

 A  fiú  mind  közelebb  és  közelebb húzódott  a  lányhoz,
hamarosan átkarolta, érezte, hogy Linda  karjai  a nyaka
köré  kulcsolódnak,  ajkuk  rövidesen  egymáshoz  ért
majd....

Martin  és  Linda  szakmai  szándékokkal  vágtak  neki  a
tengerentúli világnak. Gyógyszerészjelölt  és a jövő orvos
kutatója: ezen az éjszakán visszafordíthatatlanul eldőlt,
hogy  nem  csupán  a  szakmák  rokonítják   őket,  de  az
életük is összefonódik.
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