
MESZOLY MIKLÓS

EGY OTIKALAUZ APOTEÖZISA

Imámal végezvén, újólag azon
édes reménnyel merültem csen
des álomba, hogy fáradhalatlan
bizakodásunk mégis csak az
ismeretlen kifej/elek jó hírnöke
gyanán I lekintheto,

Gr. Wass Ádámné
elveszett naplój ából

Utazz, kedves utazó, hiszen mit tehetnél mást. A ráfordított időt pusz
tán kényszerűségből is a jobb perceid közé fogod számítani, hálával a
veszedelmekért, melyek egyedűl képesek fogékonnyá tenni az iránt, aki
lépteinket irányitja - közli a LLOYD iroda.

A vaskocsi és a gőzös hajó, amelyre felszállsz. hosszú útra visz, azon
ígérettel, hogy estére virradsz meg. Csupán a hős katona fiakra nem
vonatkozik ez, akik tudva utaznak virradat helyett éjszaka -- in te tua

.est perditio, ó Israel! Mégse tagadhatjuk, hogy mint a jó könyv olvasá
sából az olvasó tanul, az utazó számára is másképp alakulnak a fogalmak
az utazás bevégzése után. Boldogító itt a visszaemlékezés. S még boldo
gítóbb, ha a hírhedt békeidők kevésbé orrfacsaró trágyájából is hálóval
meríthetsz. Az útiprogram során egész életedet megtöltheted belevalóval.
Képek miriádjával, melyeket használat után többet senki nem vesz kézbe
ugyanúgy; történés-morzsákkal, melyekre csak lopva száll le madár,
mert ők állítólag egészen máshová kapnak jegyet. hogy a megérkezést
elérj ék. A vascsikó kérés nélkül is száguld, ablakából emelkedetten bá
mul hatod a szűknadrágos földészt. aki Vidacs-féle ekéjével hasogatja
a szántóföldjeit, s néhány deszkából összerótt boronáján dülöngélve nó
gatja lovait, míg beretva-simára nem változík alatta a föld. Ö az, aki. a
példás szorgalom elégedett áldozata. Másutt· roppant vízmedencék ma
gasra törő vízsugara alatt tűnnek elő csodás alakzatokban a különbözö
vízi istenek, körülvéve arany és ezüsthalak rokokó balett jével. Tűkrök

kel bevont terrnek két oldalán, szellős csarnokok széléről ereszkednek le
méltóságteljes márvány grádicsok, hogyamélypontot elérve újra föl
felé kapaszkodjanak a Gloriettek tetejéig, ahonnét - mínt az elejtett vad
-a legpompásabb panoráma terül el s marad örökre emlékezetes. Akár
a pasztelles, ködbe vesző fasorok, melyek távoli árkokig vezetnek, ahol
faragványos híd áll kecses köorosz)ánnal. Utadat éjszaka ís folytatod,
mert nem fáradsz el. Amíg a lankadt csikó indóházak ban pihen, meg
csodálod a holdezüsttől megvilágított erdőt a nagy végtelenség határáig.
Csak a tetőn áll kis magányos lak, benne a fivérétől meggyalázott szűz,

aki hol zokog, hol szikrázva mereng. A fivére közben a messze Indiákon
ismeretlen lepkéket üldöz és fedez fel. A magányos lak némán tekint el a
kétfelé kíterített rengeteg erdőség fölött. Másutt szemedbe ötlik, hogya
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-kukorica alig magasabb öt arasznyinál. mivel a tetejét ravaszul lemet
szik. hogya csöje inkább megérjék, viszont igen sok a hancska-vetés,
és gyér a burgundi répa. Villám-zivataros alkonyatkor szállsz meg egy
Fejér Farkas címzetű vendégfogadóban, ahol minden pénzedet elrabolják,
de a vezérlö angyalok -jóvoltából bántódásod nem lesz, csak az arcodat
suvíszkolják feketére, hogy a fejér farkas ne ismerjen föl és ne illetlen
kedjen. Oszinte hálával viszonzed a vig kedélyt. S betérsz az eldugott
dalszínházba, ahol Tell Vilmos történetét utánozzák. Rég nem hallott
fölséges hangok bájolnak el; a zene, az énekesek es a nagyszerű diszit
mények lélekzetállitó összehangzásban vannak. Különösen az ősszeesk ű

vési jelenet rendít meg a magas havasokkal koszorúzott gyönyörű svájci
tó partján, ahol a parány hullámokban megtört éjszakai fények tünderies
visszatükrözödése a legközvetlenebb természetes hatást kelti, miután a
nyitott tetőzeten át a csillagok eredéti pocsolyákra hullat ják fényüket.
Es felejted Xerxest, aki dölyfősségében megkorbácsoltatta a Helles
pontost. De vajon képes leszel-e felejteni a leírhatatlanul buja orientál
gyöngyöket, melyeket a ferdeség ig rút arcokkal teli sikátor-utca ékszer
raktárában pillantottál meg; vagy a farkukkal egymáshoz kötött" tevék
beláthatatlan vonulását Smyrnából Efesusba menet, mikor a vonulás eleje
már rég túl van a hegygerincen, a hátulja meg innét, ahol csak most ki
gyózik még fölfelé, vontatottan. Az ég sárga, kék-vörös fölöttük, mint
egy titánok fröcskölte akvarell. Lesz pillanat, amikor ~gyetemes csendet
tapasztalsz. Ilyenkor a török kertilak alakú fagylaldában - más néven
kioszkban - a fagylalt is lassabban és szertartásosabban olvad. Majd
váratlan örömed leled a természet fizikus megnyilatkozásaiban. Estefelé,
ha csendes az idő, a tenger nagyban gőzölög, s a szél ezzel a gőzzel sáfár
kodik. Boldog ország, ahová szállitja! Ha a nap lehanyatlik ebbe a göz
körbe, egyszerre minden sugarát elvesziti, és megnőtt alakban szinte

-holdnak tetszik. S hát még a hold feltűnése a tengeren! Mielőtt előtűn

nék, a víz megvilágosodik körülötte, kénes fényben. Aztán egyszerre
lángvonal képződik a víz tükrén, egyre nagyobbodik, míg végre az egész
hold kimerül a vízből, de mintha fényének egy részét a tenger magánál
akarná tartani, s emiatt a hold olyan formát ölt, mint a köpű, aztán ki
siklik nedves sírjából és eredeti gömbelyűségében pompázik. Úgy esik,
hogy így ünnepelheted gőzös hajódon Krisztus feltámadásának ünnepét,
a nap lenyugvásának komoly csendességében. Csak ezután kerül utadba
a Nymphák halma, melyet azért neveznek így, mivel az oldalain több
mélyedés, barlang látható, ahonnan egykor nymphák pajzán hangjai
hallatszottak ki. Van itt egy sima kő, melyen magtalan nők szoktak volt
lecsúszkálni, hogy terméketlenségüknek vége szakadjon. Hogy e bal
hitben hányan szenvedtek, tanúsítja a művészileg simára koptatott sz ik 
la. Másfelé az járja, hogy egy leánya búcsújáró néptől elmaradva, sötét
erdő közepen találja magát. Előbb megretten, de mrkor a hold világánál
az árnyékát meglátja: öröme és bátorsága egyszerre visszatér, s az árnyé
kát egy másik leánynak képzelve, azzal enyeleg és táncol. De meglehet,
hogy mindez csak az asszony áldott méhének és az olthatatlan társkere
sésnek tanító célzatú próbatétele, aminek az értelmét bogozni értelmünk
kevés, Ezután érkezel el Achmet Thorabe dísztelen, rosszul világított
kávéházába, mely egy öt-hat méter hosszú és széles szobából áll, középen
katlannal. ahol a kávé fő. A katlan köré rakott alacsony padokon foly
tatnak titkos megbeszéléseket a chemicusok által elhanyagolt amerákról
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(lugokról), melyeket érthetetlen módon tekintenek kisebb fontosságúnak,
mint az acidókat (savakat). Maga Achmet Thorabe, a tulajdonos, a léte
zők sorában Isten fölé rendelt megvalósulása egy Isten léte mögött is
meglapuló további rejtélynek. Itt értesülsz, hogy számos emberek egyál
talán nem születnek, hanem gomba módra fejükkel kitörnek és kinőnek

a földből. Lassúdad igy érkezel meg az estéli virradat küszöbéhez. Emlé
kezetedben már mindenestől összekeverednek az állomások,' a mérhetet
len mennyiségben felgyült .Iennkölt, szilaj és bárgyú forgács. Hazatérő

ben, Sziénában találod ezt az írást egy kőre vésve: ... nem tudnak betel
ni akkor sem, ha övék a világ, mert a világ dolgai kevesebbek, mint az
ember .. , ~ A kődarab itt letörött, a folytatás várat magára. S akkor
még egy utolsó pillantást vetsz a nagy végtelenségbe nyúló plázsra, ame
lyet magad mögött hagysz. A tenger mozdulatlan, mint a Szfinx pofa
csontja. Az izzó homokon csodás alakzatokban hevernek a széttárt karú,
összezárt lábú emberek, számlálhatatlan sokasággal, mind o gyönyöFű bar-

o nára sülve, fokozhatatlan semmittevésbe és várakozásba merülve. Hatal
mas látvány ~ akár egy szűlető csillagkép néma főpróbája.

Epilógus ~ Húsvét

Elet van mögöttem.
Mi volt, nem tudom.
Mit kaptam kitö/, csoda.
Lezúgtak bennem a folyók.
Meder maradtam. Feltölt a hű iszap.

A Vigilia ötvenéves jubileuma alkalmából Virrasztók címmel a közel

jövöben antológiát jelentetünk meg. A kötet folyóiratunk elmúlt fél év
századának szépprózájából, verseiböl, tanulmányaiból ad válogatást ..
Kiadóhivatalun.kban előjeqyezhetö, ára 140 Ft.

411


