GRENDEL LAJOS

Thészeusz és a fekete özvegy
(REGÉNYRÉSZLET)
A karácsonyt Pozsonyban, családom ölén töltöttem. A harmatos diáklányok hazaröppentek anyukájukhoz, ismét hármunké volt a lakás. Majd négyünké. Mert bár a szentestén nem, a két ünnepen Kalámusz elvtárs is osztozott velünk. Ö vette a pulykát, be is falta a nagy részét, a maradék Attilának
és Olgának jutott, a csontokat én szopogattam. Attilának vettem egy pulóvert,
Olga kapott tőlem egy bugyit, amit sosem látok majd rajta, Kalámusz elvtársnak pedig a pulykacsontokért cserébe odaajándékoztam az amerikai csillagossávos nadrágtartómat. Mindenki elégedett volt. Még a villamosok is nekem
csilingeltek az utcán. Kalámusz elvtárs az éjféli mise előtt megkérdezte tőlem,
hogy hogy volt az V. Ferdinánddal. Tényleg hülye volt-e és lemondatták, vagy
ő látta helyesen a dolgokat: a feudalizmus bukásával az emberiség az általános
hanyatlás és. elhülyülés útjára lépett, s ő csupán az élére állt a menetnek.
— Fogas kérdés — mondtam. — Zsófia! ö tehet mindenről. A nők telhetetlenek. Aztán megvan a baj.
Szilveszterre viszont Ariadném kegyeibe ajánlottam magamat. Dúskáltunk
a pezsgőben és a kocsonyában, vendégeket — természetesen — nem hívtunk.
A nappalit díszítettük föl, konfettihálót húztunk ki a mennyezet alatt, lámpa
helyett lampionokat gyújtottunk (ez az én beteg ötletem volt), s megengedtük
az öregasszonynak, hogy a keblünkre ölelhessük. Ariadném feszes fekete szoknyát vett föl, rövidebbre nyíratta a haját, s szénfekete szeme hidegebben csillogott, mint máskor. Visszafogottsága azonban egy percre sem tévesztett meg.
Lesz ennek még böjtje, Thészeusz, olyan biztos, hogy akár most nyaktiló alá
hajthatod a fejedet. Yvettem mostohaanyja is sejtette, hogy valószínűleg Szilveszter napja van. A vén bányarém egész este izgett-mozgott, bevert két tányér
kocsonyát, és éppen éjfél előtt néhány perccel aludt el ültében úgy, hogy egy
nagy játék pandamacit szorított a karjaiba. Még valamikor karácsony előtt,
amikor Yvette-nek egyszer kivételesen be kellett mennie hivatalába, betört
hozzám a hálószobánkba, összevissza kutatott a szekrényben, és felindultan a
következőkre figyelmeztetett:
— Jobban is vigyázhatna a mackójára. Nagyon vigyázzon! Az útilapu kikelt már a ketrecben.
Csak bámultam rá, mint akit derült égből seggbe rúgtak. Nem nézett rám
csúnyán, azt hiszem, sajnált inkább, hogy olyan baromnak születtem, aki az
elemi összefüggéseket is képtelen megérteni.
Szilveszter estén, amikor megláttam a karjában a pandamacit, egy pillanatig azt hittem, hogy világosság gyúlt a fejemben. De ez olyan sugárkéve volt,
amely az éjszakai égboltot pásztázza. Továbbra sem volt világos előttem, hogy
a pandamacira gondolt-e akkor, vagy csak szimbólumokban beszélt. Nyugtalan
lettem. Mindig elfog a nyugtalanság, ha jelzik nekem, hogy értenem kellene
valamit, és mégsem értem, ha megszakadok, sem. Megkérdeztem tőle:
— Mondja, mama, erre a mackóra gondolt a múltkor?
Most ő bámult rám úgy, mint akit derült égből, satöbbi.
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— Mackó? Milyen mackóról beszélsz? Boldizsárról? ő t szegény megboldogult férjem vette a mi kis Ivetkánk kilencéves születésnapjára.
— Boldizsár vagy nem Boldizsár, nekem mindegy. Valami mackó. Meg az
útilapu a ketrecben. Hiszen emlékszik, nem?
— Ütilapu? — csodálkozott álnokul. — Mi van az útilapuval? Most tél
van. Nincs útilapu.
Éjfél után mégis fölébresztettük, koccintottunk vele, aztán két oldalról
megragadtuk, fölkísértük az emeletre. Fél óra múlva újra aludt, mint a bunda.
Ariadném kitalálta, hogy táncoljunk. Nem szívesen álltam kötélnek. Volt néhány lemeze a korai kőkorszakból, ezeket mind „szegény Laci" vette még.
Bús, érzelgős melódiák, olyan sziruposak, hogy féltem, odaragadnak a koronghoz, Ariadném elérzékenyült, az ingaóra elütötte a hármat. Hamar kifáradtam,
de nem mutattam. Hangyák szaladgáltak a lábszáramon, s akkor bumm, Yvette
elkezdett vetkőzni. Szentséges istenem, csak ne azt akarja, hogy állva! Richtig
azt akarta! Könyörgésre fogtam a dolgot, végül leültünk a szőnyegre, és Ariadném addig mesterkedett, amíg a nyűtt botból nem lett vonó. Sokáig tartott, azt
hittem, sosem lesz vége. Ariadném összekarmolta a vállamat, s olyat harapott
a vállizmomba, hogy tíz nap múlva is látszott még a nyoma. Sebaj! Jót aludtunk utána, mintha csak a sírban.
Néhány nappal újév után csöngettek. Én mentem kinyitni a kaput, és leesett az állam, amikor megláttam, hogy ki jött. Bizony, Imola volt az. Friss
volt, jókedvű, kívánatos és tiszta, mint egy dunyha, amelyen tíz perce cserélték
ki a huzatot. Az Elemér nevű taóista fiú is elkísérte. Ennek örültem, mert így
megspóroltam egy féltékenységi jelenetet. Négyesben nekivágtunk a városnak.
A taoista fiatalember olykor-olykor elszakadt a csoportunktól. A régi házakat
fényképezte, egy-két hangulatos udvart és néhány vadonatúj épületet is.
Kifaggattam Imolát, hogy mi járatban vannak.
— Riportot készítünk — mondta.
— Miről? Vagy kivel?
— Arról, hogy hogyan lehet jó ízléssel felújítani egy régi kisvárost.
— Halápi Gusztáv érdeme — mondtam.
— Igen — bólintott Imola elmélázva. — Az ő dicsőségét fogjuk zengeni mi is.
Ariadném nem avatkozott közbe, én voltam a szóvivője egész idő alatt.
— Na és nincsenek fenntartásaid? Beszéltem róluk.
— Ő igen — mondta Imola bölcsen. — Mindnyájunknak van egy jó meg
egy rossz arca.
— És ti most a jót választottátok. — Így van — felelte.
— Nem zavar, hogy egyoldalú lesz a kép?
— Az embereknek szükségük van egy kis optimizmusra. Nincs jogunk
megtagadni tőlük, hogy higgyenek valamiben.
Nem volt kedvem vitatkozni. Ha a taóizmussal is ilyen jól megfér a konformizmus, akkor inkább csüggedten más vizekre eveztem. Ottó felől érdeklődtem, aki hajnalban kel, reggeli tornagyakorlatokat végez, és egész nap készül
az ellenséggel való leszámolásra.
— Ottó egy törtető — mondta Imola lakonikusan.
Ezt a témát is befejeztük, ő k elutaztak, mi visszavonultunk a labirintusba,
s én napokig törtem a fejem azon, ugyan mi vonzott még nem is olyan régen
ehhez a lányhoz. Ariadném sokkal, de sokkal különb volt nála. Nem csak csodálatos szerető, hanem hajthatatlan és megvesztegethetetlen jellem is.
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Aztán ahogy múlt az idő, megint lassan elvesztettem az időérzékemet.
Ügy tűnt, a tél örökre befészkeli magát ebbe a városba. A napok egyhangúan
teltek, nem hallgattunk rádiót, nem néztünk tévét, nem olvastunk újságokat.
A boldogsághoz nincs szükség tömegkommunikációs eszközökre. Üres az életünk, érzelmeink elsorvadtak, értelmünk egy kaptafára húzza a világ sok ezer
és alapjában véve rendszerezhetetlen jelenségét, észre sem vesszük, hogy sablonok rabjai lettünk. Bekapcsoljuk a rádiót, a tévét, a magnót, hogy elűzzük
ezt a kellemetlen ürességet. Az az illúziónk támad, hogy mindenről tudomást
szerzünk, ami körülöttünk történik, hogy miénk az egész világ, s közben egy
gombostűt sem vagyunk képesek arrébb tenni anélkül, hogy ne egy láthatatlan,
hatalmas kéz vezetné a kezünket. Mindenhol ott vagyunk, de sehol sem
érezzük jól magunkat, nem vagyunk szabadok, és semmibe sincs beleszólásunk.
Hát ezért nem hiányzott sem a tévé, sem a rádió, örültem, hogy Ariadném is
így gondolkodik. Kidolgoztuk szeretkezéseink szertartásrendjét, és ügyeltünk
arra, nehogy éppen abba a csapdába essünk, amit elkerülni akarunk. Kezünknek mindig más útvonalon kellett araszolnia a másiknak a testén, még ha a
végállomás mindig ugyanaz volt is. Így volt ez a szánkkal is. Néha egy órán
át vagy még tovább öleltük egymást mozdulatlanul. Egyszer az öregasszony
megbetegedett, néhány napig kórházban ápolták, s akkor előfordult, hogy délután háromkor reggeliztünk. Lefogytam. Nem kellett tükörbe sem néznem ahhoz, hogy lássam, megszabadultam a súlyfölöslegemtől. Lötyögött rajtam a
nadrág, az ingem nyaka nem szorított többé. Ariadném a fejébe vette, hogy
sportolásra fog. Egy délután súlyzókkal állított be, kitalálta, hogy az előszoba,
falára bordásfalat szereltet föl, és futtatott, mint egy versenylovat. Amit pedig
Ariadném a fejébe vesz, azt onnan az Isten sem veri ki többé. Egyszer úgy
kellett szeretkeznem vele, hogy a bordásfalon lógtam, ő meg azt tette velem,
ami az eszébe jutott. Dús fantáziája nem ismert határokat. Futni ritkábban
jártunk, volt úgy, hogy egy egész hetet is kihagytunk. Valahonnan, az ördög
tudja, honnan, kerített a számomra egy vadonatúj Adidas melegítőt, aztán be
az autóba, ki a város határába, és gyerünk! Nincs pardon! Aggódni kezdtem,
hogy előbb-utóbb az italról és a dohányzásról is leszoktat. Az egész város rólunk pletykált. Ha néha kimentem a városba, az emberek megfordultak utánam az utcán, a két dinoszaurusz pedig nem fogadta a köszönésemet. Attól
féltem, hogy egy napon meglincselnek. Ariadném azonban megnyugtatott, ne
féljek, gyávák ezek ahhoz, csupa nyárspolgár.
— És ezeket a nyárspolgárokat váltsam én meg? Miattuk vigyem vásárra
a bőrömet? Utálom a váteszokat, a messiásokat és a megváltókat. Legalább
úgy, mint a nyárspolgárokat. Gyűlölöm a fanatizmusukat, a pökhendiségüket,
a beképzeltségüket, a humortalanságukat. És most én játsszam a megváltót?
Egészen elragadott a hév. Yvettem meghökkent, még nem tapasztalta, hogy
indulatos is tudok lenni.
— Dehogy miattuk — mondta ijedten. — Énmiattam. Hiszen szeretsz,
vagy nem?
— Igen, szeretlek — mondtam.
Berekesztettem ezt a témát, hogy ne kelljen színt vallanom előtte. Mert
Thészeuszt nem a szerelem sarkallja, hogy elpusztítsa a szörnyet, a szerelemnek ehhez semmi köze. Máskülönben persze mindenem az övé. Tudnia kell,
hogy minden kívánságát teljesítem. Boldogan engedtem — mert én magam is
kívánom —, hogy uralkodjon rajtam, hogy úgy tartozzam hozzá, mintha a teste része lennék, s nem baj, gondoltam, engedje csak szabadon a szenvedélyét,
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még ha kisöpör is vele a világból. Én ezt őszintén így kívánom. Azt kívánom,
hogy ha kell, akár pusztítson is el a szerelmével, csak egy lehessek vele, valamiképpen én lehessek ő. Mert csodálom őt. De Minótaurosz legyőzéséhez ennek
a szerelemnek semmi köze sincs, legföljebb annyi, hogy Ariadném erőt és bátorságot önt belém. De enélkül a szerelem nélkül is elindultam volna egy
napon a labirintus középpontja felé, csak talán később és tétovábban. Az, hogy
megismertem őt, csupán előbbre hozta a szembenézést magammal.
Egy régi ismerősöm szerint, amikor megálljt parancsolni nem lehet többé
egy szenvedélynek, akkor kell leállni vele, éppen, mert úgy érezzük, ha leállunk, abba belepusztulunk. De nem pusztulunk bele. A lehetetlent, a kivitelezhetetlent, a megvalósíthatatlant kell választania, mert egyedül ez méltó
Thészeuszhoz, nem a dekázgatás, az úgynevezett szükségszerűség fölismerése,
és más ilyen marhaságok. Oszkárt sem azért vetem meg, mert gátlástalan karrierista,' hanem, mert az úgynevezett szükségszerűség felismerésén élősködik,
és teljesen mindegy a számára, hogy ez a szükségszerűség az adott pillanatban
mit kíván: morális vagy amorális döntést. Neki ez egyre megy. Ha az a
szükségszerű, hogy följelentse a barátját, akkor följelenti, ha az, hogy megtagadja a tulajdon anyját, akkor azt is megteszi. Ügy dobálódzik a szükségszerűség fogalmával, mintha őt választotta volna ki egy abszolút amorális Isten
arra, hogy a mindenkori szükségszerűség kimondója legyen, vagy inkább:
szivesebben fogalmaznék így: vásári kikiáltója. Persze én is bűnös voltam.
Lusta vagyok, intellektuálisan rest, szó nélkül hagytam, hogy a fejemre nőjön — és nem csak ő. Magamban mindig elvetettem a szükségszerűség mítoszát,
de ahhoz már nem voltam elég következetes, hogy nyilvánosan is vállalni
merjem, amit gondolok. Nem a bátorság hiányzott belőlem, hanem a hit. Tudtam, hogy mindenki hazudik körülöttem, de hagytam, hazudjanak csak, az én
szervezetem erős és immúnis a hazugságokkal szemben, engem nem fognak
megfertőzni. Tudom, amit tudok, s azt sem Oszkár, sem más nem veheti el
tőlem. Így ment ez mindmostanáig, amíg lassan rá nem ébredtem, hogy a mi
küldetésünk nem az, hogy megváltsuk a világot, hanem az, hogy megkeressük
a helyünket benne. Hogy egy napon elinduljunk végre a labirintusban iránytű
nélkül, a győzelem legkisebb garanciája nélkül, a saját szakállunkra cselekedve
— egyedül. Mégis azon az úton, amelyet az én számomra jelöltek ki, ahol senki
nem tarthat velem, mert ezt az utat mindenkinek magának kell végigjárnia.
Pátosz nélkül, remény, de nem értelem híján.
Vajon megértette volna-e Ariadném, ha elárulom neki, hogy bizony, nem
őmiatta, hanem kizárólag magam miatt vagyok itt, s kezdtem bele egy olyan
vállalkozásba, amely a fejembe kerülhet. Itt, a labirintus gyomrában a szerelem is emlék már csak. Teljesen egyedül vagyunk szemközt létezésünk közönyös pofájú, jéghideg, érzéketlen és süket abszurditásával, amely fölőrölheti
az emberi tartásunkat, a becsületünket, az önérzetünket. Nincs többé apa és
anya, nincs szerető vagy hitves, nincsenek többé barátok, mind elmúlnak, mint
napnyugtával az árnyék, még ha barátságos árnyékok voltak is életünk egy
meghatározott szakaszában, és szívesen érintettük meg őket a barlang falán
annak ellenére is, hogy közben érezte kezünk a fal hidegét. A falét, amely
állandó, s legföljebb az árnyékok cserélődnek rajta. Ha nem az lenne a dolgom,
hogy minden erőmet megfeszítve szembeforduljak a világgal, amelyből én magam is kihasadtam, s amely a testemet egy napon újra magába fogadja, akkor
semi dolgom nem lenne a világban, csak a romló anyagnak, a testemnek élnék, mint Oszkár és mások, akik a felhívás elől, hogy éljenek, betapasztják a
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fülüket, mert rettegnek a magánytól és a haláltól. Mert még sohasem tapasztalták, hogy az élet értelme akkor kezd kibontakozni a homályból, amikor
hárman maradtunk csupán: Isten, én és Minótaurosz.
Hibát követtem el, amikor Ariadném előtt kifakadtam a megváltók siserahada ellen, mert megingott a bizalma bennem. Sosem mondta, sosem mutatta
ki, hogy nem bízik bennem. Inkább egy alattomos cselhez folyamodott. Visszaélt a gyanútlanságommal, bár megértem őt, és nem haragszom rá emiatt.
Éppen egy hete, vasárnap délután, elmentünk kirándulni a várostól vagy húsz,
kilométerre fekvő gyógyforráshoz, amely a környék leghíresebb fürdőhelye.
Persze most nem volt szezon: a medencék üresek, a kabinok elhagyatottan bóbiskoltak az olvadozó hóban, amely, február lévén, még nem a tavasz közeledtét jelezte, hanem csupán fegyverszünetet a tél két rohama között. Az autót
lent hagytuk a porta előtt a sorompónál, és elindultunk a nyaralótelep mögötti
park ösvényein. Kéz a kézben mentünk, de alig tettünk meg néhány lépést,
Ariadném leült az egyik pad kőlábára. (A pad deszkáit télre — nyilván, hogy
kíméljék — fölszedték, és valami raktárban várhattak a sorukra, hogy majd
áprilisban, májusban visszacsavarozzák a helyükre.) Én állva, maradtam. Ariadném azt mondta:
— Gyerekünk lesz.
Nem, egyáltalán nem volt ez hideg zuhany, gondoljon akárki akármit.
Meleg zuhany volt. Sőt, forró. Olyan piros lett tőle a bőröm, mint a pörköltlé.
Tehát Attilának kistestvére lesz: kis Thészeusz vagy kis Ariadné. Egy anyuka,
egy kisbaba. Másik anyuka, másik kisbaba. Ha ez így megy tovább, hamarosan
túlnépesítem a földet. De senki se gondolja, hogy leforrázva álltam. Igaz, nem
is ujjongtam. A gyereket tervezni szokás. Még itt, Halápi Gusztáv árnyékában is.
— Haragszol? — kérdezte Ariadném. — Merthogy úgy megnémultál.
— Jó kérdés — feleltem. — De nem haragszom. Csak olyan váratlanul
jött az egész.
— Már egy jó ideje nem szedek tablettát — mondta, tudományos alapra
fektetve a kérdést. Mindenesetre tudathatta volna velem. Mondjuk, megüzeni
egy papírcetlin. Bizonyos helyzetekben a tisztességet egyszerűen nem lehet kikerülni.
— Nem szép tőled, hogy nem szóltál — mondtam. — De azért örülök.
Egy újabb kis boldogtalannal több lesz a világon.
Ariadném nem osztotta pesszimizmusomat. Inkább biztatni próbált.
— Most már érte kell harcolnod. Érte kell szembeszállnod a szörnnyel.
Hát erről van szó! Gyerekem születik, mert másfél hónappal korábban jól
megmondtam a véleményemet minden tűzokádó váteszről... Hát, kedves
Ariadném, idáig tart a bizalom. De ezt csak gondoltam, abból nem lehet baj.
Ariadném pedig eközben olyan szépen nézett rám, mintha stikábari húsz évet
fiatalodtam volna.
Hosszú idő óta ez volt az első este, hogy hagyott aludni. Az alvás nagyon
rám fért már, kezdtem elfogyni, mint a gyertyaszál, satöbbi, Petőfi után szabadon. Reggel azonban valódi hideg zuhany ért, mindjárt kettő. Az első konkrét volt, matéria, az élőlény-tárgy-fogalom hármasból a második, valódi, hamisítatlan hideg víz. Eltörtem a meleg víz csapját a fürdőszobában. Télen kéllemetlen dolog hideg vízben fürödni vagy zuhanyozni, menekültem is a fürdő23

szobából, ahogy tudtam, mint egy nílusi krokodilus, amely az asszuáni gátnál
szunnyad el este, és hogyan, hogyan nem, Izland partjainál ébred. Csak azt
nem sejtettem, hogy csöbörből vödörbe esem, hideg csöbörből hideg vödörbe.
Tudniillik, hogy egy másik hideg zuhanyt is kapok, ez ugyan fogalom lesz,
de fájdalmamra, Ariadném fejéből pattan ki. Azt mondja az én Yvettem komor arccal:
— Jobb lenne, ha most egy ideig nem aludnánk együtt. Jobb lenne, ha
éjszakára leköltöznél a nappaliba.
Mi a fene, gondoltam, miféle bolondság ez, ennek a nőnek tényleg elgurultak a kerekei.
— Na ne izélj — mondtam.
— De. Így lesz a legjobb — erősködött.
— És miért? Hiszen attól még, hogy kilenc hónap múlva szülni f o g s z . . .
— Nem, nem — vágott a szavamba. — Ne is tiltakozz. Nem lenne semmi
értelme.
Káromkodtam magamban, szidtam a sorsot, hogy miért mindig a legbolondabb nőket fújja a nyakamba a szél, és megesküdtem: ez volt az utolsó
eset, hogy kikezdtem egy nővel. Én már öreg vagyok ahhoz, hogy a bolondját
járassák velem.
Mit volt mit tennem, leköltöztem a nappaliba. Ariadnémnak pedig egyik
napról a másikra hatalmasat javult a munkaerkölcse. Rám bízta a ház körüli
összes teendőket, és ezentúl minden áldott nap bejárt a hivatalába. Kedvessége
ugyan a régi maradt, de azon a bizonyos határon megmakacsolta magát, mint
az öszvér. Szerelmeskedéseink hosszú, tartalmas korszaka lezárult — legalábbis
egyelőre. Titokban még bíztam benne, hogy a kilenc hónap múlva esedékes
szülés öröme és sokkja csak elmúlik hamarosan. De várakozásomban csalatkoznom kellett. Szervezetem rászolgált ugyan a hosszabb pihenésre, de az
önérzetemen ejtett seb nem csak hogy nem hegedt be, hanem mindennap erősebben sajgott. Kétségbeesésemben zsarolni próbáltam.
— Ide figyelj! — mondtam. — Ha így fogsz bánni velem, fogok magamnak egy csajt, aztán megnézheted magad!
Ariadnémat azonban az ilyenfajta fenyegetés a legkevésbé sem rengette
meg matriarchális nyugalmában.
— Azt csinálsz, amit akarsz. Szabad ember vagy — mondta.'
Ezekben a nehéz napokban is pislákolt azonban a remény kis sugara. Mert
egy másik alkalommal azt mondta:
— El kellene válnod Olgától.
— Igen — mondtam. — Ebben igazad van.
— Aztán összeházasodunk, mielőtt megszületne a gyermekünk.
— Ügy lesz — mondtam boldogan, s azonnal megragadtam az alkalmat,
hogy felhívjam Ariadném figyelmét a piszkos fantáziámra. Mindegy: lehet a
pincében, a háztetőn, a bordásfalon, a porolórúdon, az ágy alatt, az asztal alatt,
bárhol, csak hagyjon fel már a sztrájkkal. De Ariadném kőkemény szívét egy
Apolló sem bírta volna meglágyítani.
— Inkább barkochbázzunk — mondta undokul.
Barkochbáztunk. Én gondoltam, ő kérdezett. Mi az? Élőlény. Kicsi? Mikor
hogy. Alul van? Hát igen. Akkor kitaláltam, mondta, és kacagott. Ördögöd
van, mondtam én, és még néhány napig azzal hitegettem magamat, hogy
tréfál, hogy ez csak valamilyen szeszély, bolondéria, átmeneti női agylágyulás,
összemérem, bújtatott hepciáskodás, transzferábilis rubel, ellenzékieskedő ki24

vagyiság, beteges antivirtus, az utolsóbölény-rezervátum gonosz szellemének a
műve meg ilyesmi. Türelemre intettem magamat. Jön a tavasz, hamarosan kikelnek a pipacsok, a kuoni pásztor kihajtja birkáit a legelőre, vagy valami hasonló. Szóval, történik majd valami, ami helyreigazítja Ariadném kibicsaklott
tengelyét. Vagy megvesztegetem az öregasszonyt, hogy gyógyítsa meg őt szemmelveréssel. Hogy egyszer csak megint palacsintát fog sütni a konyhában, és
akkor én szépen szólok hozzá, ő pedig emlékezni kezd azokra a hajdani palacsintákra, aztán kimegyünk a kertbe, zümmögni fognak a lombok, búgni fog
a fűrészbak, körülöttünk mének, darazsak, legyek és szúnyogok, a távolból
bús harangszó, és a háztetőn kivirágzik a kémény. Rám erőszakolt absztinenciámban így képzeltem el a közeli jövőnket. Ha akarja, még barkochbázhatunk
is. Magyarán: ezt az utolsó békát képtelen voltam lenyelni. Mert az ember csak
eszi, eszi a sok békát, igazában már régen csömöre van tőlük, de hajtja előre
a remény, hogy a sok béka után csak jön a bécsi rostélyos. De a bécsi rostélyosra valót még legeltetik és fejik, sőt bikáztatják, mert nemes fajta akkora
pedigrével, mint a kölni dóm. Ariadném fütyült az én illúzióimra. Nem tudok
mást mondani: megbugyvadt, mint a féléves sör. Hiába rimánkodtam, hiába
hozakodtam elő tizenkét legszebb nászúnkkal, végighallgatott, mint egy rakoncátlan és szófogadatlan kisgyereket, és szemrebbenés nélkül az íróasztalhoz
utasított, mélyedjek csak el a feljegyzéseimben, sőt itt lenne az ideje, hogy
most már elővegyük Halápi Gusztávot, és végre elverjük rajta a port.
— Jó — mondtam. — Akkor kezdjük.
— Még ráér. Majd holnap — felelte minden alkalommal.
Fölindultságomban a szemére hánytam, hogy amit csinál, az olyan, mint
a cserbenhagyásos gázolás. Ariadném azonban úgy gondolkodhatott, kész a
fonál, hát eridj, takarodj, öld meg a bikát, aztán hozd nekem ide kitömve.
Valóban foglalkoznunk kellett volna Halápi Gusztáv emlékének a megtrágyázásával, hadd nője csak be a gyom. Ariadném halogató magatartása egyáltalán
nem tetszett. Valami bűzlik itt, gondoltam, de hát Istenem, mindenhol bűzlik
valami, az angyalok sárosak, az ördögöknek pedig akad egy-két rokonszenves
vonásuk is, tehát csak óvatosan az ítélkezéssel, már semmi sem fénylik, ami
arany, és aki másnak nem ás vermet, az idealista szamár. Ariadném kiismerhetetlenül viselkedett. Olga akkor ragaszkodott hozzám a legmélyebben, amikor
terhes volt. Itt meg fordítva. Igaz, Ariadném is mindennap biztosított sosem
múló szeretetéről és hálájáról, még meg is csókolt néha, de továbbmenni nem
engedett. Igen, várjunk a sorunkra. Halápi Gusztáv is várjon a sorára, meg
én is. Már megint mibe keveredtem! Itt van ez a Halápi Gusztáv, aki, most
már nyilvánvaló, afféle itteni kiskirály volt, de hát ebben nincs semmi rendkívüli, az ilyenekből annyi van a világon, mint csillag az égen. Aztán itt van
Oszkár: ebből a fajtából is akad néhány tucat a néhány tucaton. Vagy Olga,
aki a legnormálisabb mindnyájunk közül. Imola az örökös identitászavaraival.
Csak Ariadném az, aki a párját ritkítja. Lelki szemeim előtt kezdett földerengeni a rémséges jövő: a szeretkezés örömeit mindaddig megvonja tőlem, amíg
meg nem szüli gyermekünket. Belegondolni is rettenetes. Rághatom a széklábat, odakenhetem magamat az előszoba falára, semmi sem használ. Normális
akkor lesz az ember, ha egyszer megkérdi magától, ugyan mi a fenét keres is
a világban, hiszen itt nincs semmi keresnivalója. Csak lődörög, lopja a napot,
kamuból csinál valamit, hogy mindennap megtömhesse a bendőjét. Hát ilyen
sötét gondolatok kavarogtak a fejemben. Megint, mint olyan gyakran, fölöslegesnek éreztem magamat a világban.
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Mit tesz az ember, ha fölöslegesnek érzi magát? Ivásra adja fejét. Persze
nem mindenki. Van, aki az öngyilkosságot választja, van, aki kitalál valami
szép hazugságot a vigasztalódásra, megint más habzsolni kezdi az élvezeteket,
vagy álomvilágba ringatja magát, vagy a hatalom megszállottja lesz. Én a legszelídebb, legártalmatlanabb megoldást választottam: ivásra adtam a fejemet.
A kocsmákat elkerültem, hazahoztam a piát, mint első feleségemnek, Ildinek
az anyja. Ariadnémnak, természetesen, nem tetszett, hogy iszom. De mivel
ivás közben a feljegyzéseimen dolgoztam, keveset zaklatott. Írás közben egyszer megint meglepett az öregasszony. Megdorgált, de nem túl gorombán.
— Mit mondtam? — mondta a korholás végén.
— Mit mondott, mama?
— Én megmondtam.
— Jó, de mit? — kérdeztem.
— Megmondtam. Nem elég?
Hát igen: egyszer az asztal alá ittam magamat, nem is tagadom. Teljesen
elsötétült előttem a világ. Először azt hittem, még a széken ülök, de hamarosan
-kiderítettem az igazságot. Nem a széken ülök, hanem az asztal alatt fekszem,
azt csupán képzelem, hogy a széken ülök, s valami olyan nosztalgia fogott el
a széken ülés iránt, mint ahogy egykor, még ifjúkoromban, mindig Los Angelesbe szerettem volna eljutni. És a szék most legalább olyan messze volt,
mint Los Angeles, így az a rémes kényszerképzet kezdett gyötörni, hogy soha
többé nem fogok széken ülni, amint Los Angelesbe sem jutottam el. Aztán
tovább bogozva a szálakat, kiderítettem, hogy nem is az asztal alatt fekszem,
hanem a labirintus járataiban bolyongok. Minden jel erre vallott. A sötétség
és az arcomba csapó hideg szél is. Huzat van, gondoltam, s ez azt jelenti, hogy
a labirintusnak van kijárata. Nagyon régóta bolyongtam már a folyosókon.
Emlékeim egy valódibb világról megfakultak, s csodálkozva vettem tudomásul,
hogy tulajdonképpen nincs is szükségem emlékekre. Az emlékek amúgy is csak
zavarnak a tiszta gondolkodásban. Ajub khán pakisztáni elnök volt. Az ostobasággal diametrálisan ellentétes ostobaság olykor az okosság látszatát kelti,
pedig olyan, mint az atommag, amelynek három szarva nő és borját fiadzik.
Ajub khán nem csak pakisztáni elnök volt, hanem előbb Ajub khán volt, csak
azután lett elnök, megőrizve-megszüntetve magát. Ha a szeretkezéssel csupán
egy ösztön kényszerének engedünk, akkor a saját sorsunk végrehajtói és kilakoltatói vagyunk; lomtalanítjuk a lelkünket egészen addig a pontig, hogy
olyan lesz, mint egy üres cella, amelyben életfogytiglan képzeleghetünk a
mennyországról, s ha a rácsokon túl esti hangversenyükbe fognak a tücskök,
érezni véljük Isten közelségét. Fölmerül a kérdés, küszködhetett-e Ajub khán
identitászavarokkal?^ De a kérdés másképpen is fölvethető: megengedheti-e
egy elnök magának azt a fényűzést, hogy identitászavarokkal küzd? S ha
ő nem engedheti meg, én mért engedhetem meg? Több vagyok-e ezáltal vagy
kevesebb Ajub khánnál? S ha igaz, hogy amennyivel kevesebb vagyok, anynyival több is egyben, lehetek-e egyszer én is pakisztáni elnök? De ha én lennék a pakisztáni elnök, érdekemben állna-e leleplezni Halápi Gusztávot? És ha
nem leplezem le Halápi Gusztávot, akkor én a haladás kerékkötője vagyok,
vagy csupán konzervatív forradalmár? Lehet-e a forradalom a haladás kerékkötője, lehet-e egy forradalom konzervatív? Ha viszont leleplezem Halápi
Gusztávot, az a haladást szolgálja-e, nagyobb sebességgel kezd-e utána a Föld
a Nap körül forogni, s meggörbül-e a világ gyémánttengelye? Nyilván egyik
sem történik. A világ gyémánttengelye szempontjából tökmindegy, hogy Ha26

lápi Gusztáv gazember volt-e vagy pedig gondos város- és családatya. Ergo:
semmi közöm a világ gyémánttengelyéhez, viszont a magam ómódi, robusztus
és mégis törékeny tengelyéhez annál több. Halápi Gusztávot sosem ismertem,
sosem ártott nekem, tökéletesen közömbös a számomra, hogy milyen ítéletet
mond majd felette az utókor, egyszerűen csak le kell győznöm, hogy megbizonyosodhassam a saját létezésemről. Különben összetéveszthetnek Ajub khánnal,
Ariadnémnak csalódást okozok, s megszületendő gyermekemnek nem lehetek
példaképe. Hát így jutottam el végre a labirintus középpontjába. Egyre több
lett körülöttem a fény, éreztem, hogy közeledem hosszú utazásom végcéljához.
A legbelsőbb körben már szinte nappali világosság fogadott. A fény forrása a
labirintus középpontjában volt. Egy pillanatra megtorpantam, hegyeztem a
fülemet, hallom-e a szörnyeteg szuszogását. Célba értem, de Minótaurosz elbolyongott valahová, nem találtam a helyén. A szörny helyett egy nő fogadott,
őbelőle áradt a fény. A nő Yvette volt, az én Ariadném. Elképedve álltam meg
trónusánál, és meghajtottam a fejemet.
— Hogy kerülsz te ide? — kérdeztem.
— Minótaurosz én vagyok — mondta Ariadném, arcáról mennyei mosoly
sugárzott felém, a két szeméből áradó fény elől elkaptam a tekintetemet, mert
mintha savat öntöttek volna a szemembe. — Gyere, ölelj meg — mondta.
— Aki hozzám ér, a forrót hidegnek érzi, a hideget pedig forrónak. De te ne
félj. Többé nincs mitől félned.
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