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J e n e i  L á s z L ó

felszabadítottak
a Prinzregentenstraꞵén száll fel az 55-ös buszra

Ül a buszon, és amikor némi fény bevetül
Épp a Luitpold hídon tart az 55-ös busz

leszáll a stuntzstraßei végállomáson
gyalog megy fel a második emeletre

kulcsával nyitja a zárat
még hosszan forgolódik
Rolf másnap tízkor kel

(München, 1968. április 3–4.)

kicsi csimpánzom – hallatszik a nézőtérről, ahol a rendezői stáb foglal helyet. 
rolf előlép a díszlet mögül, felemeli jobbját, jelezve, hogy elnézést kér, most már 
figyelni fog. esetlen járású fiatalember, hosszú karja előre-hátra leng, valóban 
majomszerű. ha nagy ritkán nevet, húsos ajkai fülig húzódnak, rengeteg egész-
séges foga ragyog a gyászszalagként éktelenkedő bajusza alatt.

a Játék egy életrajzzal próbái zajlanak a müncheni kammerspiele színpadán. 
azaz csak erőltetik a munkát, folyton a világból érkező hírekről sutyorognak, 
mindenkinek máshol jár az esze. rolfnak az előadás során ötször kell átöltöznie, 
s bár ez most még nem jelmezes próba, megegyeztek valami jelzésszerű ruhada-
rab viselésében. ezeket is állandóan összekeverte.

Max frisch műve is rájátszott a zavarára. amikor a darabban a főszereplő, 
kürmann megkérdezi a lányt, antoinette-et: Mit dolgozik, hol él?, a lány azt vála-
szolja: Jelenleg Párizsban. És máris lett egy illetlen és tiltott alaphang, a bágyado-
zókat is felrázó mormogás, mely kicsapott a folyosókra is. nem volt ember, akit 
ne terelne ennek a városnak az említése a lázadás megtisztító vagy talán felzak-
lató gondolata felé. rolf ebbe is belealszik egy kicsit. Mintha megátkozták volna 
ezzel, annyit mélázik. egyéni léte leválik a közösségről, némileg kiábrándult te-
kintettel a cipője orrát lesi. Ugyanis ő teljesen más tervet szövöget, amit frisch – 
úgy látszik, mégis naprakész szerző – szintén érint. a darab legelején a Jegyző, 
aki afféle narrátor, tulajdonképp kürmann életének rendezője, amolyan istensze-
repben van jelen, költői kérdést tesz fel: Mit kezd az ember egy ismeretlen nővel, aki 
nem mozdul, aki egyszerűen ülve marad és hallgat éjjel két órakor? egy lélektelen pa-
pírlapon ott volt leírva, mi foglalkoztatja rolfot. a társulat legtöbb tagja átjár a 
közeli bárba előadások és próbák után is, de rolf még soha nem tartott velük. Ma 
másként lesz, döntötte el, nincs abban semmi, ha tenni akar valamit a saját érde-
kében. elmegy velük, s végig marad, bízva a szerencséjében.

órák múltán, amikor a csapat néhány tagja maradt csupán hátra a 
Wurtzerstraßén lévő bárban, rolf mindig sápadt arca megnyúlik. ott van velük 
– a csipkelődésekből semmit sem ért, a figyelem nyilai jórészt elkerülik. de rolf 
retteg. nem volt elképzelhetetlen, hogy a lány miatta üldögél olyan kitartóan. 
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idegesen sorolja magában rolf, mennyi minden ő, ha csak ezt az előadást veszi: 
após, egy balettnövendék, rotzler kereskedelmi attasé, valamint Marlis. igaz, 
szinte csak meg kell jelennie a színen. Ja, és egy képben ő a Második orvos, sőt, 
egyszer egy segédorvosként is be kell szaladnia. a fiatal hölgy, aki egykedvűen 
szívja be a helyiség bűnös szagait, a részegek és egymásra gerjedők kipárolgását, 
mely így, összeragadva a dohányfüsttel, a titkos áldozatbemutatások benyomá-
sát kelti – nos, a nő Jovita, ő alakítja a calabriai lányt.

rolf mesélni akar neki egy szereptípus birtokbavételéről, a gyorsöltözés ne-
hézségeiről. aztán el akarja mesélni, hogy a konyak, amit isznak, francia borpár-
lat, és hogy az ő mostohaanyja francia. És azt, hogy mindennap érzi, ahogy elvész 
belőle egy rész. de jóformán meg se mukkan, az evangélikus lelkészt játszó emil 
viszi a szót, be van rúgva. szerinte mindnyájan egy hihetetlenül igazságtalan vi-
lágban élnek, és ő meg van győződve róla, hogy az nszk-ban is az arisztophané-
szi történet fordítottja érvényesül. Mert figyeljétek csak meg, esik rá majdnem a ke-
rek asztalkára, a nők azokkal a férfiakkal dugnak, akik háborúznak. ez volt az éjszaka 
fordulópontja rolf számára. Mint egy kinyilatkoztatás, gondolja, mennyire igaz, 
amit emil mond! nincs itt már semmi olyasmi, hogy karjaimba foglak, ajkamat 
nyújtom – el kell ragadni a zsákmányt. odakint az utcán. ha nem is a barikádo-
kon. amikor végre elindulnak, a hofgarten déli sarkán vágnak át egy sétányon, 
rolf felfigyel rá, hogy ketten lemaradtak Jovitával. elkapja a lány karját, ránt 
egyet rajta, a másik kezével a hajába markol, és ráhajolna, hogy megcsókolja. 
hatalmas pofont kap. az eső is elkezd cseperészni, puha, mégis arrogáns az utcai 
lámpák fénykörén kívüli világ. abban a pillanatban nehezen tudja elképzelni, 
hogy ott a sötétségben is van az utcának burkolata, szélessége, lejtése, vannak ott 
házak – ott van München. aztán belátja, bizony ott van. de még milyen lejtése 
lesz annak az útnak, egyenesen a pokolba viszi majd, mert aludni nem fog bírni, 
az biztos, jön az önvád, és a történtek emléke csak vidoran terpeszkedik benne, 
ahogy neki jólesik. ez az egész annyira semmilyen, látja be rolf, kisszerűen lehan-
goló, hogy nem is próbál a gyorsan távolodó lány után sietni.

a mind jobban rákezdő eső miatt néhányan futni kezdenek a park belseje fe-
lől. a hideg áprilisi szél a városvezetés által konzerválni tervezett romfalakra 
fröcsköli a vizet. Vannak még bőven a városban ilyenek, a kifagyások, erős viha-
rok által tovább rongált torzók, némelyiket meghagyják, terveik vannak velük. 
Mementó. arra emlékezteti a lakókat, hogy micsoda világraszóló terveik voltak 
alig pár évtizede. rolf összehúzza a nyakánál a kabátja hajtókáját, kalapját majd-
nem az orráig csúsztatja. fázik. Mélyen sajnálja magát, és csak utána a lányt, 
amiért ezt át kellett élnie. biztosan nem arról van szó, hogy ilyen erényes lelke 
lenne a kicsinek. talán az övé túl erényes, ráadásul rossz mintákat követ. de hát 
mire támaszkodhatna?! Mesélték például, hogy van a jelmezeseknél egy varró-
nő, Lena, aki forradalmár. ha ezt egy olyan lagymatag férfi állítja, mint ez az emil, 
hát… elég kétes információ. Mit érthet rajta? Marihuánát szív? odaadja magát 
bárkinek? néha eljön elé egy komoly fiú, ott strázsál a Maximilianstraßén a 
dufart alatt, van, aki szerint egyetemista. ilyen esetben a férfinak is forradalmár-
nak kell-e lennie? erről a Jovitáról is mi mindent hordtak össze. És ha már Jovita, 
mi volt ez tőle? Mennyire lealacsonyító. hiszen megvárta, míg a többiek előre-
mennek a parknál. Lemaradt rolffal. egy ilyen bőséges, egészséges teremtés mi-
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re számíthatott. Milyen csúf volt az arca, amikor rolf közelről belebámult. szinte 
bezuhantak a szemei a koponyájába, és volt egy áthatolhatatlan réteg a bőre kö-
zelében. isten tudja, valami áttetsző, rugalmatlan anyag, amit szakítani, tépni 
kellett volna, hogy hozzáférhessen. nem érte el a száját, lehetetlen volt elérnie. a 
pofon pedig… Pillanatnyilag nem tudja pontosabban leírni, mit gondol erről, de 
az már biztosan nem igaz, hogy ez a nő az ő használatára van szánva.

ilyesmiken töri a fejét, míg lassan ballag, nem zavarja, hogy megázik. a 
hofgarten mögött, mintegy kétszáz méteres séta után, a Prinzregentenstraßén 
száll fel az 55-ös buszra, hogy bogenhausenba vigye. az ablakról törölgeti a 
párát, hogy kilásson. Minden külső, éjjeli fény szétcsúszik, úszkál a vándorló 
vízcseppek miatt. az ilyen éjjeli kiruccanások nem sűrűn fordulnak elő az életé-
ben. igazából talán ez volt az első. Viccelődnek is rajta, huszonnyolc évesen hogy 
lehet ennyire összeszorított szájjal élni. odakint percenként elpusztul és újjászü-
letik a világ, rolfi, a kapitális élvezésektől. ne légy nevetséges. ha biztos ember 
kellett egy kisebb, de lényeges feladatra, nem kerülhetett képbe. egy színházban 
számos kisebb feladat adódik, és mindenki azt gondolta, hogy rolfot a földdel 
tette egyenlővé a szégyen, hogy így semmibe veszik. de aki csak annyit látott, 
hogy többnyire mozdulatlanul ül, áll, apró és csendes lépésekkel halad, ezt az 
alázatosságot talán félreértette. néhányan már látták ugyan, hogy mellőzése al-
kalmatlansággal nem magyarázható, voltak rolfnak felvillanásai, egy rögtönzés, 
egy bedobott ötlet, és az is előfordult már, hogy a tekintete feszélyezte egy női 
kartársát, már olyan értelemben, hogy annak kifényesedett a szeme, és legalább-
is az aznapi egyetlen esélyt ismerte fel rolfban. de azért a jelentéktelensége nyil-
vánvaló és köztudott.

Ül a buszon, és amikor némi fény bevetül, az ablakon nézi a tükröződő ké-
pet. a száját, amivel csókolni akart. ez a munkaeszköze. színész. Évekkel ezelőtt 
jutott arra a meggyőződésre, hogy az otthoni életük folyását erővel kell megtör-
ni. tudatos döntés volt a részéről, hogy száműzi a fojtó csendet, legalábbis abból 
a világból, ahová kilép a lakásuk ajtaján. a színművészek úgy szeretik hinni, 
hogy a harsányság révén nyeri el életük az eltervezett sűrűséget. alkotó zűrza-
var, kollektíva, tanítvány és mester viszonya, szükséges rivalizálás – mind olyan 
varázsszavak voltak a számára, amikről addig csak álmodhatott. hiszen ott 
tömbösült mindezzel szemben a családja némasága mint kóros egyensúlyi álla-
pot. hihetetlen mennyiségű szakirodalmat olvasott el a rendező szerepéről. a 
rendező – természetfölötti jogosultságokkal bír, akár egyetlen munkanapján tu-
catnyi sikeres különválási akciót bonyolít le, letilt, visszautasít, kiválaszt. bárkit 
rávehet a rosszra, csak elképzelnie kell.

a rendezőről, mintha ez oly természetes dolog lenne, a mostohaanyja jut 
eszébe. Pedig ez nagyon gyötrelmes számára. nem azért, mintha benne ellensé-
get látna, sőt. Mostanában egész jól kijönnek. csakhogy az első, amit fel tud idéz-
ni az életéből, az bizony nem az édesanyja, hanem a mostohája. az ő érkezése… 
már ha azt a furcsa, lassú beépülést egy pillanathoz lehetne kötni. Mert milyen 
egy idegen, németül igen hiányosan beszélő nő állandóvá váló közelsége egy 
ötéves kisfiú számára. ráadásul ez a nő, Léonie nem igazán akart megszólalni 
már akkor sem. rolf igazi anyja, Lina… szóval annyi történt, erre emlékszik rolf, 
hogy egy nap hazajött az apja, Paul, és letörten annyit mondott: Lina nincs meg. 
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ez is ’45-ben történt. abban a felfordulásban, töprengett ezen néha rolf, nem is 
csoda, hogy emberek tűntek el. Paul, miután ’46 elején elvette feleségül Léonie-t, 
még éveken át nyomozott utána, de semmilyen eredmény nem mutatkozott. rolf 
akkoriban, ha a nagyvilágra gondolt, az anyjára gondolt. Mivel a házukat is szét-
lőtték, fényképe sem maradt róla. az apja, amikor a pártegyenruháját égette el, 
benne felejtette Lina utolsó képét is, s bár még így is el lehetett hinni, hogy léte-
zett, az említése inkább ingerlékennyé tette őt. hiszen tehetetlen volt, és minden-
kit vádolnia kellett volna, ami az ő egyéniségével nem fért össze. nem is beszél-
tek Lináról, apa és fia az élet szeszélyei miatt kényszerű alkut kötöttek. de rolf 
azért mindvégig, még manapság is tudja gyűlölni azért az apját, mert benne ele-
venebben élhet Lina, míg belőle az arca is kitörlődött.

Léonie ügyében semmi sem tiszta. ki kinek a hadizsákmánya? elvileg, pró-
bálta sok évvel később rolf rekonstruálni az eseményeket, az apja a vesztes olda-
lon állt, Léonie a győztesekén. de az apja egy percig sem volt börtönben, tábor-
ban; miután leszerelte magát, gyorsan kapott munkát előbb berlinben, ahol 
Léonie-val összeismerkedtek, majd Münchenben, ahová már házaspárként köl-
töztek a kis rolffal. Léonie viszont hányatott életet élt, igaz, egyetlen szót sem 
lehetett belőle kihúzni, amikor rolf támaszt keresve kérdezgette. rolf disznóság-
nak tartotta, hogy Léonie nem beszél otthon; németül már egy év után tűrhetően 
tudott, ez nem lehetett akadály. rendben van, hogy él benne egy örökre odaha-
gyott táj, a hazája, franciaország, hogy van benne az ő puszta elméjével felfogha-
tatlan törés – de hát az apjában, sőt benne nincs-e ilyesmi?! nem lenne-e elvárha-
tó némi kollegialitás ebben a hosszúra nyúló kábulatban? arról nem is beszélve, 
hogy ugyan ki választotta ezt a megoldást, hogy itt szándékozik meggyökerezni, 
és nem kíván többet, mint négy fal között minél tartósabb magányba ragadni. 
rolf úgy nőtt föl, hogy sokan azt hitték körülötte, nincs is nő a családban, hiszen 
Léonie nem ment el az iskolájába, nem látták az üzletközpontban, de még a 
Paulanerben sem, tehát nem söröztek a mennyezetig üvegezett emeleti kirakat-
ban, ahová pedig minden boldog pár előbb-utóbb kiül. a bérházuk légvonalban 
száz méterre sem volt a lakótelep központjától, itt jobban ismerték egymást, nem 
hitték, hogy van nő, aki nem huppan le egy meleg nyári napon üdítőre, kávéra a 
kis tér napernyői alatt, hiszen ahol egy nőnek meg kell fordulnia, azt útba ejti. 
nem katolikus, mert a kapisztráni szent Jánosban nem ismerik. Lehetetlen el-
képzelni olyasmit, hogy valaki a Parkstadtban kizárólag a szerelmes simogatá-
sokhoz hasonló táplálkozás, az ágynyugalom, a magasabb erkölcsi nemességgel 
abszolvált dohányzás és a kedély szerinti, összefüggéstelen szellőztetés közvet-
len élvezetéért létezne. külső élete nincs, és módszeresen elhallgattatja magát. 
Paul és rolf tudta, hogy létezik ilyen nő. Léonie.

Épp a Luitpold hídon tart az 55-ös busz, amikor nagyon mélyről – pofontól 
sajgó arccal legalább költői akar lenni, úgy mondja magában: az isar mélyéről 
– elé úszik egy kép: egy magát szörnyen elszégyellő kisfiú áll a berlini romos 
ház hálószobájában. ez ’46-ban történhetett; nem mondható, hogy a házuk lett 
volna, hiszen csak úgy beköltöztek. a város és lakói félelmetes állapotban vol-
tak, a rolf mellett álló két felnőtt, Paul és Léonie hasonlóképpen, a legkisebb 
hazugságot is túlzásnak érezték. de igazat sem mondhattak. ezért volt képtelen 
a helyzet, nem lehetett megmagyarázni a gyereknek, miért bűn, amit tett. 
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Ugyanis belopózott a hálóba, az ágy melletti komódból kiszedett néhány tár-
gyat, és épp egy kartonlap volt a kezében. a birodalmi sast még ő is felismerte. 
És alatta a horogkeresztet. Léonie odaugrott, kitépte a kezéből, és egy végső 
soron gyengéd mozdulattal a falnak taszította az akkor hatéves rolfot. Paul egy 
szót sem szólt, nem kelt a védelmére. az egész jelenetnek csak a gyermek hüp-
pögése, Léonie zihálása és Paul toporgása adott elég mindennapos aláfestést. 
Pár év múlva, amikor már tudott olvasni, ismét megtalálta ezt a papírt, egy 
igazolvány volt, Arbeitskarte. rajta Léonie neve, aztán a származási ország: 
Frankreich, állampolgárság: französisch. ez eddig rendben volt, tudott róla. de az 
is ott szerepelt, hogy hol dolgozott Léonie. elraktározta hát magában, hogy a 
mostohája a háború alatt németországba jött dolgozni, és itt maradt. biztosan 
összefutottak valahol a feldúlt városban az apjával, úgy szerették meg egymást, 
és akkor így kerek a történet – rolfot melegség töltötte el, hálaérzete gyengé-
debbé tette Léonie irányában. sokkal figyelmesebb volt vele, mint azelőtt. a ti-
zenévesek visszatarthatatlan tudálékosságával aztán végleg lezárta magában a 
múltat, ráadásul, ahogy ő visszatekintett erre, elismerésre méltó eleganciával. 
olyan mélyre nem ásott, hogy felfogja, ha elegánsnak érzi a felülemelkedését, 
akkor elnéz valamit, amit talán nem kellene.

rolf otthon még soha nem próbált lázadni. És ez így volt Münchenben is, 
ahová aztán átköltöztek. Úgy tűnt fel előtte, hogy három kedvesen tiszteletre 
méltó személy tartózkodik ott, legtöbbnyire rutinszerű, elcsépelt dolgokat mű-
velnek, végig hangtalanul. Persze, ez lehetetlen, látja be rolf, hiszen vannak 
helyzetek, amikor szavak szükségesek, mert címzettjük adódik. ilyen volt, van, 
de mintha a szó megbontaná a harmóniát, és ebben a felfogásban egyeztek volna 
ők hárman. ha megtörtént, nem részletezték. hanyag könnyedséggel haraptak 
el mondatokat.

rolf leszáll a stuntzstraßei végállomáson, előtte a Parkstadt bogenhausen 
lakótelep kisebb-nagyobb bérházai, melyek egy részeg tervező asztalán állhattak 
ilyen kacska rendbe. ahol az ő nyolcemeletes bérházuk van, még hagyján, ám 
beljebb ívek és épülettípusok igyekeznek talán csigavonalat formázni, de rolfot 
annyira nem zavarta, ez van, gondolta, ha valakinek ijesztő mértékű szabadsá-
got adnak. Mert szabadságról még a színházban sem lehet szó. csak suttogni 
lehet róla, mint ma Párizsról. És emil szavalhat efféléket a nők nélküli élete szo-
rításában.

rolf gyalog megy fel a második emeletre, hogy tisztuljon a feje. némán és 
jámboran emeli a lábát, máris fáj mindene, várja a pokol, az önvád. de holnap 
újra ott lesz neki Léonie, és ez nagyjából fél éve egészen más megvilágításba ke-
rült. tavaly novemberben ugyanis nagy cirkusz volt az apjával. délelőtt tíz volt, 
rolf még a szobájában aludt, a hangzavar áttört mindenen. az történt, hogy Paul 
üvöltözni kezdett az utcán. senki sem tudta megnyugtatni, kijött a rendőrség. 
aztán amikor észrevették, hogy ordítás közben potyognak a könnyei, és annyit 
megértettek a hangok áradatából, hogy szegénynek tele van a cipője törmelék-
kel, szúrja a talpát – s mindez azért, mert a bombázás után nem takarítottak fel meg-
felelően… nos, iszonyú gyorsan megbocsátották a viselkedését. nem sokkal a 
bérházuk előtt történt az eset, a végét, hogy kétfelől óvatosan körülfogva a kapu-
ig kísérik a rendőrök, rolf a második emeleti balkonjukról nézte végig. eszébe 
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sem jutott, hogy lemehetne hozzá. aztán felkísérték a másodikra a lakásuk ajta-
jáig, be akartak jönni vele, de Léonie úgy magasodott ott – az előszobai szőnyeg 
végéhez igazítva papucsa orrát –, mint egy napfénytől övezett torony. se be, se 
ki. aztán a létező legkedvesebb meghajlással köszönetet mondott a rendőrök-
nek, s kis utat nyitva átvette a beteget. egyetlen szó nélkül. a pár percig még a 
küszöbön tébláboló rendőrök kérdéseire rolf igyekezett válaszokat adni, majd ő 
csukta be végre az ajtót mögöttük. Megfordult, bement a nappaliba, és amit ott 
látott, ahogy Léonie arasznyi közelségből, szigorúan bámult Paul arcába, és csak 
mondta, mondta a magáét… attól erős késztetést érzett a menekülésre. Ugyanis 
egy új lény volt ott velük a lakásban, az a – nincs jobb és kegyeletesebb szó rá – 
szapora pofázás, ahogy Léonie több mint két évtizednyi, csendben töltött élete 
sötét borzongást keltő módon kipattant, és nyilvánvalóan már abban a percben 
megkapta az önkifejezés botrányosan erős hangsúlyát… letaglózó volt. húsz 
percen keresztül beszélt úgy, hogy igazából egyikőjük sem változtatott a testtar-
tásán. Léonie az újonnan szerzett gazdagság lelkiállapotában hadart, Paul és 
rolf pedig a nagymonológhoz odaláncolva álltak, melyből – a dolog váratlansá-
gán immár átlendülve – a titkok titkát remélték kideríteni. hol volt már Paul 
utcai botránya! felülírta Léonie kitörése. sosem történtek ilyen kilengések, ordí-
tani, beszélni. Magyarázat nem született, senki sem kereste az okokat. Másnapra 
egyébként már valahogy természetesnek tűnt, mintha hagyománya lenne. a fáj-
dalom így törhet ki időnként, szétrobban bent és leszaggatja, megtapossa a pe-
dáns rendben tárolt dolgokat.

tehát amikor Léonie bezárta a száját, fogta magát, és bevonult a 2-es számú 
szobába, hogy ott visszhangosan sóhajtozva cigarettázzon. amióta rolf az eszét 
tudja, Léonie mindig zárt szobában dohányzott, Paul pedig mindig megkérte, 
hogy nyissa ki az ablakot. az ablak zárva maradt. Paul annyiban hagyta. rolfnak 
is mindig zárni kellett az ajtaját, ha csak a kulcsaiért ugrott vissza a lépcsőházból, 
akkor is. ki az ajtót, be a szobájába, be az ajtót, ki az ajtót, ki a szobájából, be az 
ajtót. És mehet isten hírével. Így nőtt fel rolf, ennek a kisfiúként elfogadott hely-
zetnek a tudatában. igen, amikor odaköltöztek, az új minta-lakótelepre, a 
Parkstadt bogenhausen egyik nyolcemeletes bérházának második emeletére, a 
szobáknak Léonie elhatározása alapján számuk lett, és így is kellett nevezniük, 
még Paulnak is. Megyek, lefekszem kicsit a 4-es szobában, így rolf. hiába volt az 
a saját szobája, így mondta. Míg Paul: a 3-as szobában vagyok, csak meghallga-
tom a rádión a híreket. az ő szájából ez persze így hangzott: hármas, rádió.

És akkor ez a tavalyi eset megbolygatta az évtizedes szokásokat. az utcán nem 
szerencsés elveszteni a kontrollt, erre talán még az ember felesége is felfigyel. 
Léonie megnyílt, kifogástalanul szerkesztett mondatokban, nyomdakészen mesélt 
egy történetet, ami, ha rolf őszinte akart lenni magához, egészen rémisztő volt, és 
tulajdonképpen nem árulkodott semmiről. hiszen ezek a mondatok Léonie ítélete 
szerint nem érdemelték ki, hogy logikusan egymás után következzenek. 
többtucatnyi témát érintett úgy, hogy mindegyikre csak egy-egy mondatot szánt, 
a másikra pedig úgy ugrott, mintha sportot űzne a végtelen sokféleség kísértésé-
ből. a történet elemei annyira szeparáltak voltak egymástól, ahogy mondta, szinte 
elugrottak az előzőtől, és ugyanígy azután a rá következő is, hogy a két némán 
hunyorgó férfi – a falak közé szorítva jól hallhatóan – télen-nyáron vacogott. féltek, 
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de a titkon lelkesedő emberek borzongásával. nagy figyelemmel ettek, kavarták a 
kávéjukat, hallgatták a rádiót, nézték a tévét, takarítottak, főztek, vagy csak nézték, 
ahogy az ablaküvegen legyek grasszáltak – miközben fölöttük mindig ez ment, 
rájuk telepedni készen: akár egy nyugtalan égbolt, mindenféle ijesztő konstelláci-
ók szerveződtek Léonie szavaiból. ahogy a felhők sem terv szerint fonódnak össze 
vagy olvadnak föl, haladnak előre-hátra, itt sem lehetett szó leszámolni valóról, 
célzott dühről. kijött, aminek ki kellett jönnie, de azért Léonie kedélye szemernyit 
sem édesedett. Mindenesetre volt valami emögött, ami – csak így lehetett – köte-
lezte Léonie-t, hogy folyamatosan mondja, a maga cigarettától rekedtes, ködös 
hangján szinte elénekelje az új és újabb fordulatokat, melyek lassan olyan formát 
öltöttek, mintha egy lexikont olvasna föl a magány természetéről. 

apa és fia szótlan közössége pár hónap alatt kialakult, ’68 februárjára hozzá-
szoktak az új Léonie-hoz. Paul különösen tartózkodó volt, hiszen gyanította, hogy 
az ő tavalyi utcai cirkusza váltotta ki mindezt, és ha néha a helyzet tűrhetetlen 
meddősége követelte is a reakcióját, tőle csak annyira futotta, hogy időnként szé-
lesre nyitott lábfejekkel átkacsázott egyik helyiségből a másikba. a ’67–’68-as hosz-
szú tél mély nyomot hagyott mindnyájukban. Paul – az egyébként jól megérde-
melt diplomájával – a gyárban halántékig olajosan, fölbakolt motorblokkok közt 
téblábolt. Mindezt olyan rejtett méltósággal gyakorolta, mintha egy polgári otthon 
zeneszobájában járkálna zongorától a selyemfüggöny mögött búvó ablakmélyedé-
sig. nála körültekintőbben senki sem rejtett még el semmit, ebben tudott csak 
megnyugvást találni. Minden munkanapon hosszú buszozással jutott el allachig, 
ahol a Man egyik egységében dolgozott. délután a belvárosból csakis a Man 
öregebb, még forgalomban lévő 55-ös buszával volt hajlandó hazajönni, ezért sok-
szor késett. talán nem volt egészen ártatlan ennek a beidegződésnek a kialakulá-
sában. napközben, főleg délelőtt, rolf egyedül maradt a mostohaanyjával, csak 
kora délután indult a színházba. kijutott neki belőle. nem sok kellett hozzá, hogy 
rájöjjön, imádja a helyzetet, mint művész is kamatoztathatja a családi szemináriu-
mokat, ahogy ő elnevezte az együttléteiket. néha már-már úgy érezte, hazafelé 
tartva öröm a kulcsát szorongatni, hiszen benyit majd a lakásba, és…

rolf közben odaér a lakásukhoz, kulcsával nyitja a zárat, lenyomja a kilin-
cset, de az ajtó nem mozdul. befelé próbálja nyomni, de puhán ellenáll. Van egy 
pici holtjátéka, de belesni még nem tud. talán valahol megszorult, és egy na-
gyobbat lök rajta. bentről nyögés hallatszik. Most már befér rolf feje is: először 
semmit sem lát, de amikor a hang irányába néz, hirtelen összerázkódik, mint 
amikor egy járókelő kutyapiszkot lát közvetlenül a lába előtt. hozzászokik a sze-
me a sötétséghez, kitisztul minden, odahaza van, és a mostohaanyja ott fekszik a 
szőnyegen, hátát a bejárati ajtónak vetve. rolf csak úgy tud beljebb érni, ha óva-
tosan tolja maga előtt. egy ponton Léonie felül. felnéz rá, még itt az utcai lámpák 
halovány fényétől elzárt folyosón is látszik megdicsőült tekintetének ragyogása. 
aztán még az ívelt hátát látni, megy a 2-es számú szobába, ahol egyedül alszik 
majd tovább. 

rolfnak az a fura érzése támad, hogy valamit kérdeztek tőle, és ő végre vá-
laszt adott rá. Próbálná bókokkal enyhíteni, ami elhangzott, de a 2-es szobába 
nem mehet be utána. bemegy az ő 4-es számú szobácskájába, lefekszik, de még 
hosszan forgolódik, miközben párszor belekóstol a komódra készített narancs-
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lébe. Mire vetemedett tulajdonképpen? hajnalig kimaradt. Mit gondol most 
Léonie? Milyen ember ő? És így csúszik át rolf a szerelmes érzés ellazító hangu-
latába, mert ugyan mi baj lehetne. Jól kijönnek egymással. Léonie ma már más 
minőség. rolf eleinte azt hitte, hogy a hallgatás gyerekjáték. Őt szórakoztatják, 
egyféle kihívás ez. szabadságot adott neki. rolf irigyelte Léonie-t, milyen ügye-
sen kitöltötte az életét. nem vette észre, mikor kezdte utánozni. ezért persze 
később jókora slamasztikába került, amikor a színpadon ösztönösen rejtőzni 
akart a tekintetek elől. amikor nehéz volt neki megszólalni egy hallgatással is 
kifejezhető érzés megformálásakor. szembesülnie kellett az ellentmondással, mi-
lyen balfogás a részéről ilyen múlttal ennyire harsány szakmát választani. 

ehhez képest ez a tavalyi metamorfózis előnyére is válhat. Léonie először 
csak elkezdte szavakba önteni, amit ott a második emeleti lakásban hosszú éve-
ken keresztül csinált. hihetetlenül kreatív élmény volt rolf számára, hogy ami-
ben élt, azt most túlzásig precíz emlékeztetők sorával igazolták vissza számára. 
Mert a sok szövegből átjött, miként alakította mindez rolfot. csak le kellett hán-
tania a lényegről a túltengő tematikát, a háziasszonyok katalógusát, máris fény 
derült jellemhibáinak eredetére. ha önmagára figyel, nem egy ismeretlen életút-
ján és csődjein kell gondolkoznia többé. elég, ha a hozzá legközelebb álló embert 
követi a vezeklésben. azt persze továbbra sem értette, hogy míg Léonie a felszí-
nen maradt, ő miért fullad bele a drága idő ilyen céltudatos tagolásába.

rolf rengeteget olvasott. de Léonie is, ő azonban a közönségesség és a gyors 
és közvetlen hasznosulás szintjén. ó, bizony, előjött a hatása, hogy Léonie olva-
sott. Újságokat, amiket Paul hazahordott neki. kiderült, hogy minimum érdekel-
te az Usa szintetikus nyersanyagok és szappan keverékéből készített mosószere. 
hogy az itthoniak köréből imádta a gyorsmosóporokat. olyan szavai voltak, 
mint: szennyvivő képesség! képben volt a mosógépek és centrifugák belső konst-
rukciós megoldásaival összefüggésben is. ismerte a nyers vatta előnyeit, ha a 
parkettára terpentines-lakkbenzines keverékkel ment rá, és szárítani kellett a 
padlópaszta előtt. gyönyörű mondatai születtek a pamuttextília áztatásáról. És 
ez az intenzív odafigyelés, hogy szakkifejezésekkel tüntetett ki nehezen megha-
tározható tartalmakat, a világ tágasságát érzékeltette: molykármegelőzés, fekete-
lemez-felület, kályhafénypor. holott Léonie-nak kályhával utoljára a lebombá-
zott, szétlőtt berlini lakásban volt dolga. Megmaradt benne. három egymást 
követő napon visszatért a testbőrön keletkezett foltok kitisztítására. ezzel, sejtet-
te rolf és Paul is, öntudatlanul, de már a hatalmasabb kínok felé utalgatott. 

ha lakberendező kedvében volt, a férfiaknak vásárolniuk kellett. felszaporod-
tak a kép- és tükörkeretek, a virágállványok. És… a gyertyatartók. Mert a gyertya-
tartó szent tárgy lehetett Léonie világképében. Ugyanis állandóan rendelte a fér-
jétől, néha rolftól is a különféle gyertyákat. Van a 2-es számú szobában egy 
függönnyel leválasztott fülke, a függöny anyaga nem lehetett csicsás, csak ritká-
san redőzött, egyszínű bútorkarton. ott bent kikészíti magát, majd nagyjából fél-
órányi tartózkodás után úgy jön elő, hogy már le is törölte magáról a nyomokat. 
imádta a méhviaszos ajakrúzst, de látni rajta nem lehetett. na ott zsúfolásig teli 
van minden gyertyákkal. hozatott is, de a végén maga is készített néhányat – 
venni kellett neki hozzávalókat, hogy megszülethessenek azok a változatos for-
mák. réteges gyertyák, mázasak, homokba öntöttek… a függöny mögül semmit 



753

nem hozott ki. a függöny mögé nem mehetett senki. sosem kérdezték, mit mű-
velsz ott, Léonie. Érezni lehetett a meggyújtott gyertyák – mindhármuk elméjébe 
beágyazódó – illatát. Magán dolgozott. időben ez volt az utolsó szakasz, a szép-
ségápolás. néha elvaduló mormogást lehetett hallani. olyankor egy egész garni-
túra gyertyát cserélt le, amit a férfiak pazarlásnak véltek. egy-egy másodpercre el 
lehetett kapni a hintőpor, a bőrtápláló krém vagy a körömlakkoldó és nagy ritkán 
a huzattól megvaduló, felfüstölő, bealvó gyertyák illatát is. különös bájjal beszélt 
a gyertyáiról Léonie.

szóval kiderültek ezek a részletek, de az is, hogy ebben a fülkében nem any-
nyira a titkos machinációk, hanem a leválasztott tér volt a lényeg. hiszen Léonie 
látszatra évtizedeken át háztartási robotként működött, legfeljebb zúgott, de 
nem beszélt, a megszállottságig aprólékos tevékenykedésével merő ragyogássá 
varázsolt mindent, a létező összes étkezési alapanyagból és használati tárgyból 
képes volt kihozni a bennük rejlő örömöt. ehhez nem is lett volna szükség be-
szédre, mehetett volna így élete végéig. a megnyílása révén azonban könnyű 
volt arra következtetni, hogy például a pár évtizeddel megnyújtott, immár ön-
kéntes fogsága nem szimplán védekezés volt, hanem mindvégig a teste emléke-
zett. tette a dolgát az a test, és Léonie figyelemmel kísérte, mit művel, ezzel tel-
jesen lekötve minden ébren töltött percét. És rolf egészen hideglelős élményként 
élte meg, hogy az ő számtalan szokása is így alakulhatott ki. gesztusok miniatűr 
rendszerén keresztül be lehetett mutatni az élet banalitását, de ennél sokkal töb-
bet is. Mint hogy mondjuk: a legjobb szakács az éhség. És ezek szerint a férfiak a 
lakásban értettek már ebből is, ha nem is teljes jelentésében tárták fel Léonie üze-
neteit. erre csak akkor került sor, amikor beszélni kezdett. emlékezett és mesélt, 
kifejtett és megmagyarázott. És amilyen választékosan adott elő: mintha a még 
’46-ban kapott francia–német szótárát akarná felmondani. de aztán, sajnos, a kö-
vetkező napokban, és minden elkövetkező napon, egészen máig, még messzebb 
ment vissza az időben, és akkor már nem volt kegyelem, menni kellett vele, bele 
egyenest az őrületbe, lemerülni a pokol bugyraiba.

Viszonylag könnyű volt összerakni a vadul kalandozó mondatokból, hogy a 
Vichy-kormány valójában kényszerítette az sto-ra. rolf mint a szivacs, szívta 
magába az ismereteket: Service de travail obligatoire, kötelező Munkaszolgálat. 
Léonie számára tehát súlyos kényszer volt a németországi munkavállalás, öt 
napig puhították előtte egy Párizshoz közeli börtön magánzárkájában. az az 
arbeitskarte tehát, amit a kis rolf előásott egykor, a hányattatások kezdetére 
emlékeztette. És a súlyos döntések sorában a legelsőre. ellenálló nem akart len-
ni, mert félt a medvétől, ezért végül kiutazott. ez a dolog a medvével jellemzően 
csak napok alatt állt össze rolfban, vagyis hogy Léonie zsigeri antibolsevista. 
Minden így kezdődött, még ’43-ban, hitt Lavalnak, hogy meg kell menteni 
franciaországot a bolsevizmustól. Volt egy propagandaplakát, amire többször 
visszatért. oUVrier! en traVaiLLant PoUr L’eUroPe tU ProtÈges 
ton PaYs et ton foYer! balra lent anya, ölében csecsemővel, jobbra fent 
ötágú vöröscsillagos sapkában egy vérmes medve, köztük a vadállat elé pajzsot 
tartó munkás. a medvének a vörös háttér előtt, mintha a tűzből merülne föl, 
három hatalmas hófehér foga látszott, s a két bumfordi mancsán összesen öt 
jókora karom. sajátos módon négy az egyiken, egy a másikon. Léonie nem a 
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medvétől félt, nem volt ő olyan naiv lányka, hanem a felismeréstől ijedt meg, 
mennyire eltalálta a rajz a benne élő képet. a későbbi benyomásai csak erősítet-
ték a hitében, a genshagenben látott drabális szovjet hadifoglyok, no meg azok, 
akik felszabadították… És még berlinben is látta őket, hogy a győzelmi oszlop 
alatt röpködnek a katonasapkáik, tangóharmonikáznak a brandenburgi kapu-
nál, és rettenetesen félt. Őt nem erőszakolta meg senki, ezt leszögezte. de be-
szélt erőszakról. És nem a hatalmaskodó fogoly funkcionáriusokéról vagy az 
ss-őrökéről. Persze hogy a szovjetekéről. Ja, és Léonie nem szerette a zsidókat 
sem, de erről csak egyetlen mondatban vallott: már a francia börtönben máshol 
álltak a gaullisták, a monarchisták, a republikánusok, és egészen máshol a zsi-
dók és a kommunisták, meg néhány demokrata – fújta a szél a trikolort, mondta 
Léonie minden irónia nélkül. erre a témára soha nem tért vissza. talán még 
mindig van olyasmi az életében, amit szégyell.

a története nagy vonalakban már újévre összeállt: kényszerű kiutazás a 
schwartzkopff-művekhez Wildauba, ahonnan a szövetséges bombázás után 
ravensbrückbe vitték ’44-ben. És onnan hurcolták altáborokba dolgozni. előbb a 
daimler-benzhez került alkatrészeket válogatni genshagenbe, innen is kibom-
bázták. Végül flossenbürg következett, a Metallwerke holleischen, lőszergyári 
munka. Partizánok szabadították fel 1945. május 3-án. Van egy fényképe, meg is 
mutatta: francia nők a trikolor előtt. olyat kaptak, aminek a fehér sávjában egy 
piros lotaringiai kereszt virított. ez volt a felszín. És ennyi még korántsem zavarta 
olyan nagyon az otthonosság fizikai és földrajzi képzetét. ennyi még rendben volt. 
csak hát jöttek, mind súlyosabban csoportosultak a látszatra parányi részletek.

ahogy Léonie már gazdálkodni bírt a fájdalmával, éreztetni akarta a fájdalom 
teltségét. sziréna fél négykor. fényszórók, kutyaugatás. féreg, poloska, tetű, bol-
ha, patkány. genny, fos, hányás. tömeg, nyüzsgés, szűkösség, zűrzavar, állandó 
zaj. dulakodás, ingerültség, verekedés. Verés. halál. betegség. kivégzés. a mez-
telenség iránti közömbösség. a meztelenség iránti még fokozottabb közömbös-
ség. Meztelenség. reggeli és esti szemle. órákon át egy helyben állás a szabad-
ban, fagyban, forróságban, hullafáradtan. a tétlenség értelmének megtalálása. 
az éhség piszkos trükkjeinek, a megszállottságnak a kitapasztalása. a szadisták 
elől való bujkálás.

nemrég azt is mondta Léonie, és mint aki örül, hogy végre talált egy pontos-
ságával felvillanyozó leírást, ez lett azóta a legtöbbször ismételt motívuma: túl 
fiatal volt ahhoz, hogy pánikba essen, de mindennél inkább lusta volt. olyan 
különös, nemtörődöm módon lomha. Viszont éber. biztosan ezért aludt a bejára-
ti ajtó előtt, gondolja most rolf: Léonie félti, tudja, hogy minden és mindenki el-
tűnhet, ez nem boszorkányság.

rolf megállapodott az apjával, hogy mindent összefoglal számára, miről ma-
radt le napközben. a napi adagot csak úgy lehetett visszaadni, ahogy kapta, öm-
lesztve. az apja mindig egyetlen szó nélkül, rezzenéstelen arccal hallgatta. 
egyetlen alkalom volt, amikor elfordult, és lehajtotta a fejét. ekkor azt idézte föl 
rolf, amikor Léonie-nak combközépig kellett állnia az emberi ürülékben, s a 
szart a krematóriumból hozott hamuval összegyúrva kis golyókat készített. Ment 
műtrágyának. ez sok volt Paulnak. talán megindultságában, akkor délután vég-
re felvilágosította a fiát. Összekerülésük Léonie-val a véletlen műve. berlinben 
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Paul unokanővére ismertette össze őket. Törvényszerű volt abban a helyzetben, 
hogy összejöttek. rolfnak feltűnt, hogy megnyomta a „törvényszerű” szót. nem 
erről szól-e minden? az elköteleződésről. az elköteleződés különféle formáiról. 
ez akkor annyira megtetszett rolfnak, hogy még most is megnyugtatja. szép 
lassan, görcsök nélkül, el is alszik.

Rolf másnap tízkor kel, kócosan kinyitja az ajtaját, bezárja maga mögött, be-
ül a vécére. balra a vékony falon át hallja a konyhában ténykedő, magában beszé-
lő Léonie-t. fáradt, émelyeg, de ez a hang felvillanyozza. a falon keresztül is érzi 
a teste erejét, ahogy teret foglal magának. a konyhában, az életükben.

Még le sem ül a konyhában neki kijáró egyetlen támlás székre, özönlenek 
Léonie szavai. rolf boldog mosollyal hallgatja, mert lassan kibomlik, miről be-
szél. kérdés nélkül is nem várt rangra emeli az ő hajnali kimaradását. Válaszra 
méltatja a nevelt fiát, a maga sajátos módján. szegény rolf, a pofon által jelzett 
fináléig bolyongott az életében, és most csak csendben figyelnie kell. Ugyanis 
Léonie azt taglalja, most először, a háború után miért nem ment haza 
franciaországba. hiszen mehetett volna transzporttal Párizsba, Vöröskereszttel 
svájcba, svédországba. erre már korábban is kitért. de most átlendült ezen a 
ponton. akit a francia milícia fog le, kényszerít ki az ellenséghez dolgozni, aki 
az első pofonját egy francia férfitól kapja, első verését is, s a börtönben az ellen-
állók is lenézték, sőt, akitől a lágerban egy másik francia nő többször is ellopta a 
kenyéradagját, annak nem sok választása marad. rolf azt hiszi, viccel. olyan 
korszak sosem volt, amit ne lehetne humorral szemlélni. de elbizonytalanodik. 
azt már Paul is pedzegette korábban, hogy a háború utáni franciaországban 
sok sto-st az együttműködés rejtett vádja miatt sokáig nem ismertek el áldo-
zatként. de csak most, a folytatásból, a kihívó hangnemből válik egyértelművé, 
hogy Léonie németországot tényként vette tudomásul. a mostohaanyja ilyen. a 
hidegháború és a vasfüggöny nagy szerelmese. amikor a bolsik felhúzták a fa-
lat berlinben, Léonie ízletes, igen pofás tortát sütött, amiből mindhármuknak 
kötelező volt bőségesen fogyasztani. Most azt mondja, mindenki más akar len-
ni, mint ami valójában, de ő nem. rolf szeme ott feledkezik Léonie arcán. Milyen 
erős. egyébként is, zárja le Léonie, a világ összes asszonyát ismeri, együtt vol-
tak, ez a tehetetlen elfogadás csodája. tudja mindről, mit akar, nem mindegy 
akkor, ő hol van? Marad itthon. És közben rolf arcát fürkészi, mintha egy műte-
remben lenne a modelljével. rolf pedig máris ünnepel. ez lehet hát a színészi 
sikereinek kulcsa, nem a barikád, az utcakő. elérni, hogy az egész világ az isme-
rőse legyen.

kintről erős zaj hallatszik, Léonie az ablakhoz megy. háttal áll rolfnak, a térd 
fölé érő ruha alatt világítanak a lábszárai. csúnyák a lábai. fagyási sérülések, 
fekélyek nyomai borítják. Milyen lehet a teste? Léonie feszülten figyeli, mi zajlik 
szemben, a mélygarázs építkezésén. arra a részre néz, ahol a munkagépek törik 
fel a gyepet. Mi ettük, idézi még fel önkéntelenül. Tavasszal és nyáron a lóherelevelet 
és lucernát, ami a kopár pázsiton nőtt. Meg az árvácskát és a begóniát a parancsnok vi-
rágágyásaiból. Télen meg fenyőtűket rágcsáltunk. rolf is feláll az asztaltól, átnéz a 
válla fölött. Léonie váratlanul úgy fordul meg, hogy arcuk szinte összeér. nagyon 
közel állnak egymáshoz. Már ennyivel is rolf képzeletét ösztönzi. Léonie nem 
játssza meg magát. nincs benne képmutatás. hiteles.
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az sem színészkedés, ahogy most elsírja magát. rolf nem emlékszik, hogy 
valaha látta volna sírni. Felszabadítottak, mondja Léonie. A drótkerítést bedöntötte 
egy tank. Csak lógott, mint egy gyerekjáték. Vagy amit a macska előtt húzol, hogy kerges-
se. Ez az, várj csak… És bement a 2-es számú szobába, hogy kihozza a nagyjából 
negyvencentis darabot.

rolf nagyon sokat tanul, de sosem tanult ennyit a színészmesterségről. Úgy 
hiszi, nagyon reméli, új világ köszönt rá. fogja a drótot, és csak ámuldozik. Lám, 
a múlt milyen könnyen nyílik föl. Magatartásához kulcsokat talál, bár sokan azt 
se nézik ki belőle, hogy keresi. Vége a csendes szabotálásnak, a vérengző néma-
ságnak. a szereposztás megfordul, mintha már Léonie lenne Paul tolmácsa. És 
rolfé is az apja felé. képviseli őket. az apja pedig úgy marad, ahogy van, de jól 
érzi magát, hiszen valójában csendes alak, míg a mostohaanyja szenvedélyesen 
önálló. Ők ketten immár: tűz és víz, némaság és hadarás, ár és apály. rolf azt 
mondja Léonie-nak: Tetszik, ahogy azt mondod apunak, hogy „a maga németjei”. 
felnevet, de Léonie nem tart vele. És még azt mondja: Tudom, hogy mindig szerettél 
engem. Ugye igaz? Léonie szó nélkül az asztalhoz lép, felveszi a gyűrött szalvétát, 
kidobja a szemetesbe. Lesepri a morzsát. tenyerének éle az asztal felületén siklik. 
rolf akár meg is sértődhetne, hiszen nem kapott választ. de mintha a ténykedése 
végére valami álomkép valóssá válhatna, megint és mindig ilyen Léonie. 
Mellesleg magára vethet, ismerte el rolf, hiszen az apja figyelmeztette ezzel kap-
csolatban. azt mondta neki: Fiam, ennek a kérdésnek lenne dimenziója, de csak ha nem 
teszed fel.


