
1304 • Julián Barnes: Mindenből egy

hogy nincs helye a temetőben. Míg a rögtönzött nyughely lábánál állva a tengert néz
tem, és jövendőmön töprengtem, fényes, fekete, bajszos fej tűnt fel az ólmos hullá
mokon és közelgett gyászos vonyítással -  a nyakán ázott piros szalag. Anyám arca el
torzult, s a délfríz asszonyok rendkívüli erejével felé suhintotta a lapátot, mellyel apám 
sírját ásta. A lapát csobbanva csapódott a hullámokba -  hogy eltalálta-e Holmot, nem 
derült ki, a fóka mindenesetre eltűnt, és valami vörösség terült a vízre, hogy vér-e 
vagy a kibomlott szalag, nem tudom.

A tengert lestem, hogy kitudjam fókánk sorsát, és csak a gyanús csöndre fordultam 
vissza a part felé. Ó, jaj. Anyám a fövenyen hevert, és láttam, nincs mentség: véres 
agyguta. Utolsó ereje röppent ki belőle e nagy ívű mozdulattal. Ölembe emeltem drá
ga fejét, a legdélfrízebb fejet, amit Helgoroog termett, és simogattam őszbe vegyülő 
szőke haját. Alig hallhatóan, töredezetten suttogta: -  Sokszor van az úgy az életben, 
hogy nem igazság az, ami igazság. -  És belekezdett újra: -  Sokszor... de már nem fe
jezte be.

Mivel a lapátot elnyelte a tenger, a kezemmel kapartam neki nyughelyét apámé 
mellett. Elmormoltam a legkeservesebb imát, amit csak gyermek mormolhat végzet 
sújtotta szülei sírjánál. Már délutánra járt; zokogva indultam hazafelé, az elárvult szü
lői házba.

Alig tehettem néhány lépést, megbotlottam. A fóka teteme hevert a parti fövenyen; 
vérének vöröse összevegyült a szalag pirosával, s fejéből árulkodón meredt elő a lapát. 
A gyász sem akadályozhatta meg a villanásnyi elismerést: ritka tökéletes délfríz dobás 
volt. Zokogtam tovább. Bármilyen álnok volt is, családtag, és holtában visszatért hoz
zánk. A tetemet odavonszoltám szüleim nyughelyéhez, és lábuknál újabb sírt ástam a 
megtért szökevénynek. Leszállt az éj, mire bevégeztetett. Halmot hordtam hármójuk 
fölé -  úgy festett, mint egy dűne. Sírhely délfrízebb ennél nem lehet.

Álltam a hideg helgoroogi éjben, mint elárvult, magányos sziklaszál, és arcomat sós 
könnyek mosták. Álltam fölszegett fejjel a szeretteimet rejtő halmon; ím, az utolsó 
Hóim.

Julián Barnes

MINDENBŐL EGY
Hajdú Gergely fordítása

Mindig is volt egy elméletem Romániáról... illetve nem is igazi elmélet; inkább csak 
afféle megfigyelésnek mondanám. Észrevették-e már, hogy a legkülönbözőbb műfa
joknak egy -  és csak egy -  jelentős művelőjük származik Romániából? Mintha min
denből csak egyre futná a faj erejéből, akárcsak az összes energiájukat egyetlen virágba 
sűrítő növényeknek. így van egy nagy szobrász: Brancusi, egy drámaíró: Ionesco, egy 
zeneszerző: Enescu és egy karikaturista: Steinberg. Sőt, népmondából is egy számot
tevő van, a Drakuláé.

Egyszer egy irodalmi összejövetelen megemlítettem ezt az elméletet egy emigráns
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román írónak. Marian Tiriac sárgás bőrű férfi volt, gömbölyded és harcias, én pedig 
elővigyázatlanul szóba hoztam a „disszidensek” kérdését. Emlékezhettem volna, meny
nyire kényes szó ez, ha kelet-európai emigránsokkal beszél az ember. Egyesek politi
kus hangot ütnek meg: „Disszidens, hontalan? Azok ott a kormányon, azok a honta
lanok”; mások személyesebbet és gyakorlatiasabbat: „Nem vagyok disszidens, én író 
vagyok.” Oda se figyelve kérdeztem Tiriactól, hogy vannak-e disszidensek Romániá
ban. Tiriac a könyvkiadó fehérborának a maradékát lötyögtette pohara alján, de olyan 
erőszakos mozdulatokkal, ahogy csak tehette anélkül, hogy akár csak egy cseppet is 
kiloccsantott volna.

-  Romániában nincs ellenzék -  felelte. -  Mindössze néhány ember, olyanok, akiket 
nem talál meg a külföldi sajtó. Mindenesetre elég távol élnek Bukaresttől. Fenn, a 
magyar határnál nem valami jók az utak, és a maguk újságírói sem különösebben kí
váncsiak.

Gúnyosan mondta mindezt, de valamiféle komikus büszkeséggel is, mintha nem 
volna jogom véleményt alkotni vagy akár csak kérdezni valamit a hazájáról. Föladni 
sem akartam, de őt se szerettem volna még inkább fölbosszantani, így aztán -  a köte
lező angol szerénységgel, habozva és tudatlanságom miatt mentegetődzve—előadtam 
a román elméletemet. Tiriac elég kedvesen mosolygott rám, és egy újabb töltött olaj
bogyóért nyúlt.

-  Kifelejtette a költészetet -  mondta. -  Eminescu.
Kissé szégyenlősen helyeseltem, mert csak halványan rémlett, hogy hallottam már 

ezt a nevet.
-  És a teniszt: Nastase.
Ismét biccentettem; csak nem ugrat?
-  És a párttitkárságot: Ceau^escu.
Most már biztosan ugratott.
-  Mi a helyzet a regényírókkal? -  makacskodtam. -  Van olyan, akiről hallanom kel

lett volna?
-  Nem -  válaszolta szomorkás fejcsóválással. -  Senki sincs. Nincsenek regényíróink.
Majdnem egy évre rá jutott csak eszembe a beszélgetésünk, mikor is meghívtak,

hogy vegyek részt a fiatal írók bukaresti konferenciáján. Amilyen kellemes rendezvény 
volt, legalább annyira céltalan is. Többtucatnyi -  tán jó  szándékú, de homályos -  szó
noklatot hallgattam végig az író felelősségéről az emberiség iránt és az írott szó hatal
máról az emberi lélek fölött; de legalább eljutottam egy olyan országba, ahová más
képp aligha látogattam volna el. Voltak estélyek szilvapálinkával, és a távolban száll- 
dosó pelikánok után meresztgettük a szemünket egy kiránduláson a Duna-deltában; 
voltak fogadások, melyeken helybéli hivatalnokok tettek föl komoly kérdéseket az írói 
mesterségről -  kérdéseket, melyektől kissé elszégyellted magad, mintha csakugyan 
komolyabban kéne venned a hivatásodat.

A kiruccanás utolsó reggelén maradt némi szabad időnk. Kószáltam egyet a város
ban egy olasszal, aki experimentális verseket írt. Benéztünk az apró, sötét, a viasz
gyertyák pattogását és öregemberek csoszogását leszámítva csöndes templomokba. 
Megtekintettük a Román Szocialista Köztársaság Szépművészeti Múzeumát, láttuk 
egy kék fejfedőt viselő, zsíros bőrű polgár Van Eyck festette portréját; a névtáblát már 
elkoptatták az áhítatos ujjak, mintha a képtárnak ez a legszebb festménye ikonná vált 
volna, amit megérinteni nem já r  kisebb haszonnal, mint a Szűz Mária faragott lábát. 
Utoljára végigsétáltunk a Calea Victoriei-en, és benéztünk az üzletekbe. A Palatul Re-
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publicii sarkán, szemben a Központi Bizottság székházával, találtunk egy könyvesbol
tot. Az egyik kirakatot egyetlenegy műnek szentelték, valami Nicolai Petrescu regé
nyének; egy darabig bámultuk a könyvpiramist, azon tűnődve, vajon találkoztunk-e 
szerzőjével az elmúlt napokban. A kirakat sarkába tett kis fénykép -  egy kövérkés, 
fehér szakállú férfi, keret nélküli szemüveggel -  meggyőzött arról, hogy biztosan nem 
láttuk. Minthogy ez az ország egyik legnagyobb könyvesboltjának látszott, Petrescu 
vélhetően a legjelentősebb írók egyike lehetett; kissé különösnek találtuk hát, hogy 
nem mozdult ki némi potya szilvapálinkáért, mint a többiek.

Útitársammal gyorsan átnéztük a bolt nyugati nyelvű kínálatát -  ha külföldi létedre 
azt akarod, hogy Bukarestben is elkeljen a könyved, legcélszerűbb, ha meghalsz -  és 
továbbsétáltunk. Még aznap kivittek minket az Otopeni repülőtérre, és hazaröpül
tünk.

Eltelt még néhány hónap, mígnem találkoztam Marian Tiriackal, és fölajánlottam 
neki, hogy mesélek a kivándorlása óta, már harminc éve nem látott hazájáról. Kiáb
rándító hűvösséggel fogadta az ötletet, és közölte velem, hogy ő igyekszik nem venni 
tudomást az otthoni helyzetről, ha már -  ebben egészen biztos -  soha nem tér oda 
vissza. Emigrációja első éveiben sokat kesergett és nosztalgiázott, szomorú leveleket 
váltott a barátaival, de mindez inkább rontott, mint javított a dolgokon; így hát mos
tanra megszakította minden régi kapcsolatát.

-  Hát, mindenesetre -  folytattam -  nem mondott nekem igazat. Vannak regényírók 
Romániában.

-T alán vannak. Bizonyára Rebreanura gondol, vagy talán Sadoveanura? Attól tar
tok, ők ma már csak érettségi tételek. Nem Brancusi és Nastase megfelelői, akiket ma
ga keres.

-  Azt nem is mondtam -  aligha mondhattam volna, minthogy egyik nevet sem is
mertem. -  Arra gondoltam, hogy volt ott néhány. Egypárral találkoztunk -  és meg
említettem hármat-négyet. A fejét rázta.

-  Mint mondtam, ma már nem nagyon érdekelnek ezek a dolgok.
-  Volt még egy, akinek egész csomót láttunk valami művéből egy kirakatban. Pet

rescu; Nicolai Petrescu.
-  Ahá -  mondta élesen. -  Áhá. Nicolai; szóval látták Nicolait. Még mindig kapni a 

könyvét? Jól van?
Megmagyaráztam, hogy valójában nem is találkoztunk. Leírtam a könyvesboltot a 

Calea Victoriei-en, és a kirakatot, sarkában a kis fényképpel. Azt mondtam, hogy 
egészségesnek látszott, már amennyire azt meg lehet ítélni egy fénykép alapján.

-  És volt valami a gomblyukában? Valami kis dekoráció?
-  Mármint... egy virág?
-  Dehogyis. A „dekoráció”, az egy érdemrend.
Olyasmire, mondtam, nem emlékszem. Tiriac hátrébb dőlt a díványon, és a karfára 

tette a poharát.
-  Mesélek Nicolai Petrescuról, ha akarja.
Akartam.
-  De nem kell ám elhinnie mindazt, amit mondok, csak amiért nagyon jól ismertem 

őt. Ajánlatos beszámítania, hogy a memóriám -  hogy is mondják a céllövők? -  félre
hord. Be kell számítania, hogy helyes képet kapjon.

Nicolai és én nagyjából egyidősek vagyunk -  ötvenöt körüliek mind a ketten. Épp 
eléggé fiatalok voltunk ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból; hálát is adtunk érte
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elégszer. Ha hihetünk a beszámolóknak, nem volt különösebben élvezetes a némete
kért harcolni az oroszok ellen, majd átállni és az oroszokért harcolni a németek ellen. 
Bármelyik oldalról jöhettek a golyók, esedeg mindkettőről egyszerre. De hát mi sze
rencsésen lekéstük a javát.

Úgy tizennyolc felé.jártunk annak az idején, amire a jelenlegi kormányzat úgy hi
vatkozik, mint „nemzeti antifasiszta és antiimperialista felkelésre”. Két ember egy ku
tyával és egy házilag készült zászlóval, no meg a testvéri szovjet hadsereg -  ez az, amit 
jelent. Bejöttek az oroszok, kikergették a németeket, és keresni kezdték a hazai kom
munistákat. Egy baj volt csak, hogy nem találták őket. Tudja, mekkora kommunista 
párt volt Romániában 1944-ben? Mint két focicsapat. így hát az oroszok maradtak 
még egy darabig, segítettek építeni a szocializmust -  vagy legalábbis a párttagságot - , 
míg csak úgy nem gondolták, hogy többé-kevésbé nyugodtan kimehetnek. Volt egy 
kivonulásféle 1947-ben. Olyasféle.

Nicolai és én ugyanott voltunk mérnökhallgatók. Hogy mik is voltunk... hogy is 
mondják? -jó l fésült úrigyerekek. Nem voltunk fasiszták vagy bármi affélék; csakhogy 
nem jöttünk a munkásosztályból. Ráadásul írók akartunk lenni mind a ketten. El tudja 
képzelni, mit jelentett ez?

Bólogattam, és arra gondoltam, mennyivel szebben is öregedett ő Petrescunál. Ti- 
riac negyvenöt körülinek látszott; Petrescu hatvannál is több lehetett volna a fényképe 
alapján.

-  Úgy vélem, ha arra kerül a sor, inkább a lelkialkat dönti el, hogy mit választ egy 
író, mintsem a tehetség. Sokat beszélgettünk erről; persze nem amikor az írószövet
ségbe jártunk, hanem szigorúan négyszemközt. Én... hát, úgy is lehetne mondani, 
hogy idealista voltam, de valószínűleg pontosabb úgy, hogy hajlamos vagyok a két
ségbeesésre. Csak a nehézségek jártak az eszemben; csak arra gondoltam, amit nem 
engednek megírni és nem arra, hogy mit engednek. Igencsak következetes voltam 
akkoriban: hittem -  sőt, talán még mindig hiszek -  abban, hogy ha nem írhatod pon
tosan azt, amit akarsz, inkább ne írj semmit. Válaszd a hallgatást vagy a kivándorlást. 
Nos, én a kivándorlást választottam. Elvesztettem az anyanyelvemet és a tehetségem 
felét is vele; így hát még mindig van elegendő okom a kétségbeesésre.

Nicolai, nos, őt más fából faragták. Nem, egyáltalán nem volt kollaboráns. Remek 
ember volt, nekem pedig a barátom. Nagyon eszes volt, és ahogy emlékszem, épp
olyan kétségbeesett, mint én -  de valahogy cinikusabb felfogású. Talán nem is cinikus 
a megfelelő szó; inkább csak volt humorérzéke. Én a hallgatást választottam és az emig
rációt; ő cselhez folyamodott.

-  Tudja, mit hívnak lakodalmitorta-építészetnek?
Biccentettem. Épp eleget láttam belőle néhány rövid kelet-európai utamon.
-  Nos, a legeslegrondább példányokat -  mármint Oroszországon kívül - , a legna

gyobbakat, a legocsmányabbakat, amelyek leginkább uralják a városképet, azokat 
Sztálin sózta a varsóiak meg a többiek nyakába, mint, úgymond, a szovjet nép aján
dékait. Szörnyűségesek. Ajárókelők átmennek az utca másik oldalára, és némán köp
nek egyet. Ezekkel a lakodalmitorta-szörnyűségekkel szemben sokkal több dolguk 
akad az utcaseprőknek, mint bárhol másutt a városban.

Egy napon Nicolainak az az ötlete támadt, hogy megírja azt, amit ő lakodalmitor- 
ta-regénynek nevezett. Egy különlegesen undorító és leverő hangulatú írószövetségi 
ülés után sétálni mentünk a Cismigiu parkba; emlékszem, épp kiértünk a tópartra, 
mikor Nicolai hozzám fordult, és azt mondta: „ha mindenáron azt akarják, hát tőlem
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meg is fogják kapni”. Belökhettem volna a tóba, ha nem mosolyog rám olyan vidáman. 
Hozzá is látott, hogy megmagyarázza az ötletét.

A lakodalmitorta-regényt egyfajta trójai falónak is szánta. Hagyd a falakon kívül, 
hadd vonszolják be maguk; így még boldogabbá teszed őket. Nicolai tehát nekilátott 
a könyvének. Valóságos hősköltemény volt, természetesen: hőskölteménybe illőn tör
ténelmi, hőskölteménybe illőn érzelmes, hőskölteménybe illőn tanulságos, hőskölte
ménybe illőn valósághű. Ugyancsak akkoriban kezdett fölszólalni az írószövetség ülé
sein. „Az a problémám, elvtársak...”, kezdte, és előhozakodott a regényével; érzékel
tette, micsoda nehézségekkel kellett szembenéznie -  gondot okozott például a fasiszta 
hazaárulók felfogásának realisztikus megjelenítése vagy az a kérdés, hogyan ábrázol
jon szexuális élményeket anélkül, hogy sértené a könyvvásárló ploesti vasöntő ösztö
nösjó ízlését. Ilyesmi. Aggodalmat színlelve lassacskán rávette a szövetségbeli fafejeket 
és komédiásokat, hogy vezessék be a gondolkodásmódjukba, vezessék a fény felé. „Az 
a problémám, elvtársak...” Most már lebukik -  gondoltam mindig, ahányszor csak ezt 
hallottam tőle; de hát a vezetőség nem volt valami fogékony az iróniára.

így hát Nicolai folytatta a könyvét, és a tömérdek gondjára való szüntelen hivatko
zással sikerült bizonyos szorongást keltenie a Szövetségben. Képzelheti, hogy van ez 
-  nem akarják, hogy bárki is beleköpjön a levesükbe az aggályoskodásával. Ha egy író 
áthágja a határokat, azzal a többiek számára is megnöveli a kockázatot. Nicolai nagyon 
ügyesen játszott ezzel a félelmükkel, és az a tény, hogy soha semmit sem olvasott föl 
a könyvéből, szintén megrémítette őket egy kissé. Azt ismételgette, hogy még egyszer 
át kell dolgoznia, elvégezni az utolsó simításokat. „Az a problémám, elvtársak...”

Megmutatott néhány részletet, ámbár velem vigyáznia kellett; én addigra már 
kegyvesztett lettem. Azt mondták rám, hogy túlságosan leverő vagyok. Beadtam né
hány témavázlatot, de úgy találták, hogy nem emelik föl kellőképpen az emberi szel
lemet. Még hogy nem emelik föl... Mintha az emberi szellem lógó mell volna, és az 
írás lenne hozzá a melltartó.

Nicolai igen jó  író volt. Csodálatos részleteket mutatott. Úgy értem, bűnrosszak is 
voltak, de ugyanakkor csodálatosak is. Nem paródia volt, annyival ő nem érte be. ő  
szívből írt -  csakhogy előzőleg egy hamis szívre cserélte ki. A hamis szív rettentően 
hazafias volt, földhözragadt és érzelgős. Sokat foglalkozott a nép alultápláltságával, 
gyakran hivatkozott a román történelemre és a nemzeti jellem szilárdságára. A törté
nelmi utalásokat, persze, átvizsgáltatta a Szövetséggel. „Még egy kis problémám van, 
elvtársak...” Még ma is látom magam előtt.

Tiriac kuncogott a barátja emlékén, szomorúan kuncogott. Most magam is láthat
tam, mennyire leverő hatással tud lenni, még akkor is, ha derül valamin.

-  És azután?
-  Azután befejezte a regényét, és természetesen A lakodalmi torta címet adta neki. 

Nem tudott ellenállni a kísértésnek, és kizárólag ennek a kedvéért beszúrt egy hosz- 
szú, sekélyesen szimbolista részletet egy lakodalmi tortáról. Azt akarta, hogy olyan le
gyen a könyve, mint Sztálin egyik ajándéka a rabszolganépeknek. Álljon csak ott, ha
talmasan és eleinte csak félig-meddig csodáltán, de mindig megkerülhetetlenül. 
Utóbb majd fokozatosan, pusztán azáltal, hogy ott áll, fölkelti az emberekben a kíván
csiságot. Minél hosszabb ideje áll már ott, és minél többet dicsérték, annál inkább za
varba és szégyenbe hozza majd a végén azokat, akik magasztalták.

Megkérdeztem, mihez kezd majd, ha már megjelent; ha ugyan beválik a terve. 
„Semmihez” -  felelte. -  „Egy szót sem írok le többé. így az évek múlásával egyre nyíl-
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vánvalóbb lesz a tréfa.” -  Megpróbálhatnak kényszeríteni, és sikerülni is fog nekik -  
mondtam ezek nem engedik, hogy valaki ne dolgozzon, te is tudod. „Nos, addigra 
már túlságosan híres leszek; egyébként majd azt mondom nekik, hogy A lakodalmi tor
tába öltem egész szívemet-lelkemet. Ha valami újat akarnak olvasni tőlem, mondom 
majd, olvassák el újból azt. Ezzel hátradőlök, összeszedem minden erőmet, és a lehető 
legméltóságteljesebb képet fogom vágni.”

1951-ben, amikor elhagytam az országot, Nicolainak még mindig volt egy s más 
dolga a könyvével; körülbelül harmincöt szálon futott a cselekmény, és ezt mind össze 
kellett kapcsolni takaros kis csomókkal. Soha nem írtunk egymásnak, mert kellemet
lenségei adódhattak volna. Inkább csak... jelentéktelen emberekkel leveleztem. Az 
anyámmal, néhány ártalmatlan barátommal. Tudja, sohasem látogattam haza; jófor
mán egy negyedszázadig nem is hallottam híreket. De az anyám beszámolt róla hálák} 
előtt, az utolsó levelei egyikében, hogy megjelent A lakodalmi torta, és hatalmas sikert 
aratott. Ő ugyan nem olvasta a könyvet -  nem akarta tovább rontani a rossz látását - , 
de többször is szóba hozta. „Csak elképzelem -  írta - ,  hogy ha maradtál volna, kedves 
Marian, neked is lehetne akkora sikered, mint most Nicolainak.”

Tiriac visszafordult felém, és nagyot húzott a borából. Úgy láttam, kedvét szegte a 
saját története. Azután elmosolyodott.

-Tulajdonképp, ha előre tudom, megkérhettem volna, hogy hozzon nekem egyet 
A lakodalmi tortából -  mondta. -  Ha másra nem is, legalább mulatságnak jó  lehet.

-  Nem tudom, hogy láttam-e.
-  De hiszen... azt mesélte, hogy... a kirakatban...
-  Nem, annak a könyvnek, amit a kirakatban láttam, egy női név volt a címe. Ema- 

nuella, Maria vagy valami hasonló, egy nagy kendős lány képével. Hogy van románul 
a lakodalmi torta? -  kérdeztem. Megmondta. -  Nem, erre nem emlékszem; de volt 
ott még hat vagy hét cím is Petrescutól, azokat nem figyeltem meg alaposabban. Lehet, 
hogy azok közt még volt belőle.

Mindketten elhallgattunk, egymásra néztünk, és hallgattunk tovább. Nagyjából el 
tudtam képzelni, mire gondolt.

-  Hát -  mondta végül -  akkor megvan, amit keresett. Még egy bizonyítéka a román 
elméletének, még egy magányos hajtás. Petrescu, az irónia zsenije.

-  Tényleg -  feleltem gyorsan, és teljes egyetértéssel mosolyogtam, már amennyire 
tellett tőlem.

(Alighogy felMnytorgattuk a magyar sajtóban elharapódzó párhuzamos és ismételt közlések problémáját, s 
laptársunk példát mutatott az ilyen ügyek kollegiális és elegáns kezelésére /2000, 1992/8.], nekünk kell 
felhívnunk az olvasó figyelmét arra, hogy ha e novella emlékezteti őt a TEST ÉS TÜKÖR -  Mai ANGOL 
ELBESZÉLŐK [Válogatta Barkóczi András, Európa, 1992.392 oldal, 220 Ft] Osztovits Levente által for
dított VALAKIK című novellájára, akkor az nem véletlen. Mindkettő Julián Barnes O ne OF A KlND című 
művének magyar megfelelője. A kötet a rémületes és fenyegető második korrektúra előtt néhány nappal 
jelent meg; csak a két fordítás összevetésére és e jegyzet megírására tellett időnkből. [A szerk.])


