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adott kis könyve réges-rég megszerezhetetlen. Remek önéletrajzának talán leg
vonzóbb tulajdonsága az, hogy szándéka
nem önigazolás, mentegetőzés, magya
rázkodás, önvallomás, legendagyártás,
öntömjénezés, hanem mesélés. Majdnem

minden önéletrajz apologetikus; az övét
puszta narratív szándék Íratja. Elmeséli
azt a történetet, szépítés és szégyenkezés
nélkül, amelyet legjobban ismer.
Vajda Miklós

Christopher Isherwood
C H R IS T O P H E R É S F A JT Á JA
Részlet
Vajda Miklós fordítása

Christopher 1934. október 9-én Koppenhágából Stephen Spendernek írt levelében
elmondja, hogy ő meg Heinz véletlenségből megismerkedett az utcán Stephen báty
jával, Michaellel és feleségével, Ericával, s hogy Erica roppant kedves volt hozzájuk.
Lakást talált nekik a Classensgade 65. szám alatt, ugyanabban a háztömbben, amely
ben ők, Spenderék is laktak, és segített nekik néhány bútor vásárlásában és a beköl
tözésben.
Dániában az idegennek négy vagy öt hónapig várnia kell, mielőtt egyáltalán beadhatja a
tartózkodási engedély iránti kérelmet, s a hatóságok nem voltak hajlandók előre megmondani,
hogy az engedély megadásának van-e valószínűsége. így aztán elment a kedvem attól, hogy a
legszükségesebb dolgokon kívül bármit is vegyek a lakásba. Heinz húsgombócot készít a konyhá
ban, én pedig egy roppant „diktátoros”szobában kopogom ezt; szinte üres, leszámítva egy venti
látort, egy asztalt s Európa térképét.
Testvéreihez képest Michael robusztusnak, férfiasnak és sokkal kevésbé érzékeny
nek látszott, de nála is megvolt a Spenderek jóképűsége. Christopher futólag már ko
rábban is találkozott vele, s akkor hajlott rá, hogy elfogadja róla Stephen nézetét. Stephen, a hiperszubjektív, akkor gúnyolta Michaelt, amiért azt állította magáról, hogy
még soha életében nem volt szubjektív véleménye semmiről. Tény, hogy Michael a
természettudósok pragmatikus fajtájához tartozott, a hatékonyság megszállottja volt,
s azokat, akikből ez hiányzott, megvetette. Mindemellett azonban saját korlátaival is
tisztában volt, és szerényebbnek bizonyult, mint ahogy Stephen állította. Christophert
pontosan az ragadta meg Michaelben, hogy beszélgetés közben nem élt szubjektív túl
zásokkal, amire ő maga annyira hajlott. Jóleső változatosságot jelentett, amikor Mi
chael szigorúan objektív beszámolóit hallgatta Grönlandról, ahol az nemrég valami
lyen tudományos céllal járt.
Egyik történetére még ma is emlékszem, mert a parabola annyira találó, s remekül
használható, valahányszor két kultúra nem érti meg egymást.
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Egy eszkimó, amikor megmutatták neki a hajókkal zsúfolt koppenhágai kikötő
fényképét, nem esett ámulatba, csak elcsodálkozott. „De hát hogyan élhetnek az
emberek a maguk városában? Biztosan éheznek, hiszen egyetlen halászkenut sem
látok.”
Tulajdonképpen Michael is elfogadta Christophert, mert úgy vélte, hogy Stephen
többi barátjánál kevésbé hajlamos a szubjektivitásra. Ez annak a következménye volt,
hogy olvasta a TheMemorialt[Az emlékmű], és tetszett neki az objektív részletek sokasága
a regényben - mint például a Mary Scriven zeneestélyein előadott művek címei, Maurice barátainak műszaki fecsegése autókról és motorkerékpárokról, az Edward Blake
által Kis-Ázsiában fölkeresett obskúrus helyek nevei, Eric beszámolója egy csődbe
ment dél-walesi bányavárosról. Megejtő ártatlanságában Michael természetesnek tar
totta, hogy Christopher tudja, miről beszél, s hogy ezeket a tényeket tudásának hatal
mas tárházából meríti. Holott Christopher, mint annyi más író, az objektív világot il
letően döbbenetesen tudatlan volt, kivéve ott, ahol az tulajdon tapasztalatával érint
kezett. Valahányszor rákényszerült, hogy valamilyen mázzal leplezze tudatlanságát,
egyszerűen keresett valakit, aki aztán szállította neki a szükséges információt. Michael
bókjait mindazonáltal kegyesen elfogadta.
Erica Spender kissé fiúsan csinos német lány volt. Temperamentumos, jókedvű,
erőszakos természet, aki szeretett tapintatlanul őszinte megjegyzéseket tenni. Derűs
szörnyülködéssel tekintett a Christopher-Heinz kapcsolatra. Egy alkalommal ezt
mondta Christophernek: „Amikor elnézem, ahogy maguk ketten nyakig begombolt
felöltőben, együtt végigmennek az utcán, azt gondolom magamban: úristen, ezek biz
tosan halálra untatják egymást, hogy’ képesek kibírni?” Christopher azonban nem
sértődött meg, mert Erica legalább őszintén érdeklődött irántuk. Ok hárman aztán
össze is barátkoztak.
Christopher gyerekkorában Koppenhágát Hans Andersen-ország fővárosának kép
zelte el. Felnőttkorában is megmaradt számára Andersen varázsa. (Beszélgetésben
több mint félig komolyan azt szerette bizonygatni, hogy A kis sellő mélyebb és életsze
rűbb tragédia, mint a Madame Bovary vagy a Karenina Anna.) De most, hogy valóban
ott volt Koppenhágában, pusztán Dánia fővárosának látta a várost, amelynek Ander
sennel való kapcsolata csupán ereklyékben és emlékhelyekben mutatkozik meg. Talán
ha magában lett volna itt, és egy fiatal dánnal lett volna szerelmi viszonya, újra fölfe
dezte volna Andersen varázsát, ahogy ott ragyog valahol a mélyben a modern ifjú kol
lektív tudatalattijában.
Gyakorlati szempontból hasznos volt számukra Koppenhágában élni. A német itt
második nyelvnek számított, minden tanult ember beszélte bizonyos fokon, s így
Heinz kevésbé érezte magát idegennek. Az élelmiszer - vaj, tej, tojás, hal és hús - rend
kívül gusztusos volt itt, s Christopher és Heinz most főzhetett magának. A város tiszta
volt, csak úgy világítottak benne a szőke skandináv fejek. A tél enyhe volt abban az
évben, gyakran sütött a nap. Christopher csak akkor érezte Észak szörnyű melankó
liáját, amikor jéghideg eső vagy hózápor verte végig a Classensgadét.
November elején Auden elküldte Christophernek The Chase [Az üldözés] című da
rabja kéziratát. Egy korábbi darabból, a The Enemies of a Bishopból [Egy püspök ellenségei]
fejlesztette ki, amelyet ketten együtt írtak. Javaslatokat várt Christophertől, aki öröm
mel ráállt, annál is inkább, mert majdnem biztosnak látszott, hogy Rupert Doone
Group Színháza a darabot be fogja mutatni. A Group Színház az év februárjában már
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előadta Auden The Dance of Death [Haláltánc] című darabját, és a főszerepet maga
Doone játszotta benne.
A következő hetekben aztán a Wystannal való levelezésben társszerzői együttmű
ködés alakult ki köztük. Christopher új jeleneteket vázolt föl, és egypár már létezőnek
az átdolgozását javasolta. Néhányat maga írt meg, másokat Wystanra bízott. Wystan
mindig szerette az efféle feladatokat, hatalmas alkotó energiái próbájának tekintette
őket. Nem emlékszem, hogy valaha is visszautasította vagy nem teljesítette volna, amit
vártak tőle.
Christopher naplója, november 24.:
Mindennap, amikor elmegyek tejet venni, elosonok a sarkon túlra, és megnézem a plakátokat.
Krigs Fare [Háborús veszély] meg hasonlók. A dán lapok szadista gyönyörűséggel túloznak
el minden újabb ijesztőjelentést.
Vajon miért is vagyok én ennyire berezelve ?Részben nyilván azért, mert nem akarok meghalni.
Ennél is sokkaljobban azért, mert irtózom magától a hadseregtől - olyan, mint visszakerülni az
iskolába - és mert rettegek, hogy akkor el kellene hagyni Heinzet. A várakozás a legborzasztóbb.
Ami kevés kis pénzem van, nem csordogálna többé, ha kitörne a háború. Nem kapnánk meg az
engedélyt, hogy itt maradhassunk. És tudom, hogy a végén kénytelen volnék visszatérni Angliába.
Heinz ezt mondta nekem ma reggel: „Téged már semmi sem érdekel. Engem is ugyanolyan
nyomorulttá teszel, mint amilyen te magad vagy. Ha háború lesz, hát lesz.”
Valójában akkor épp nem volt Európában nagyobb politikai válság. De Christopher
és a hozzá hasonló szorongók abban a háborúra ítélt korszakban olyanok voltak, mint
a halálos betegek - időnként rájuk jött, és akkor élénken tudatában voltak állapotuk
nak, olyankor is, amikor pedig nem is jelentkeztek a tünetek, hogy emlékeztethették
volna őket.
A naplóbejegyzés így folytatódik:
Elmulasztottam a kötelességemet. Az én helyem Angliában van, a kommunisták mellett. Szö
kevény és potenciális áruló vagyok.
Edward Upwardnak egy az évi korábbi levele mutatja, hogy Christopher már Olive
Mangeot-nak is hasonló szellemben írt:
Olive mutatta leveledet, amelyben olyasmit írtál, hogy nem mondják ugyan, de elítélnek téged.
Ami persze balgaság, mivel - noha Marx talán nem is mondta ezt - mindegyikünk úgy segíti
legjobban a forradalmat, ha saját fegyvereivel harcol érte. A te legjobbfegyvered pedig nyilván
valóan az írás. Az már az én balszerencsém, hogy nekem ötödrangú tanárként kell harcolnom.
Vallásos fanatikusok néha erkölcsi kételyekkel bajlódnak, s elmondják ezeket a
gyóntatójuknak, aki aztán megcáfolja azzal, hogy csupán egy alapjában képmutató
önszemlélet termékéről van szó. Christopher is alighanem ilyesféle politikai skrupulusokat fejlesztett ki. Edward, mint afféle bölcs gyóntató, „balgaságának mondja őket.
Enszerintem Christophernek egyszerűen honvágya volt, hiányoztak neki angliai ba
rátai, kommunisták és nem kommunisták egyaránt. Az a kijelentése, hogy ő potenci
ális áruló, már sokkal őszintébb és leleplezőbb - más szóval, de azt mondja ki ugyanis,
hogy az a gyanúja, nem húz ő olyan lelkesen a kommunistákhoz, mint ahogy mutatja.
November harmincadikán Christopher átrándult Malmőbe, ahová meghívták, hogy
tartson előadást „Élményeim egy angol filmstúdióban” címmel. Miután kikötött a dán
komp, egy sereg vendégszerető svéd fogta körül, s rögtön rokonszenvezni kezdett ve
le. Milyen szörnyű lehet neki, hogy Koppenhágában kénytelen élni, mondták. Nyil
ván azóta sem lakottjól, hogy odaérkezett; a dánoknak sejtelmük sincs az élvezetekről.
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Gyorsan elvitték egy vendéglőbe, és jól megtömték svéd Ínyencségekkel, melyeket bi
valyerős svéd punccsal öblítettek le. Mikor aztán végül kábán és kissé tántorogva ott
találta magát egy pódiumon állva, megrémült. Részegen addig még sohasem próbált
előadást tartani. Aztán fölfedezte, hogy a hallgatóság nagyobbik része szintén részeg.
Rájuk nevetett. Visszanevettek rá, és megtapsolták. Az előadás sikeres volt. Utána pe
dig a tőlük telhető legnagyobb bókot kapta: azt mondták neki, hogy nem olyan, mint
a legtöbb angol.
Az 1935-ös év sötéten, új szorongásokkal köszöntött be. Christopher megtudta, hogy
Dániában kelljövedelemadót fizetnie. Kiderült az is, hogy a dán rendőrség „politikus”
írónak tartja Christophert - de hogy a „politikus”-on pontosan mi értendő, azt nem
volt hajlandó elárulni. Nyilvánvalónak látszott, hogy ő meg Heinz nem maradhat kor
látlan ideig Dániában, még akkor sem, ha netán akarna.
Akkor azonban január 10-én megérkezett Auden - mégpedig repülőgépen. Rávet
te kiadóját, a Faber & Fabert, hogy előlegezze meg a repülőjegy árát, mivel ez üzleti
tárgyú megbeszélés lesz. Wystan a csodás, a kiszámíthatatlan! Christophernek az álla
is leesett az ámulattól. A repülés roppant merész dolog volt még akkor a szemében.
A maga részéről még további két évig nem merte megpróbálni.
Kettesben aztán átdolgozták a darabot, kisebb változtatásokat eszközöltek rajta.
Megegyeztek abban is, hogy Where is Francis? [Hol van Francis?] lesz a címe. A végleges
címet, The Dog Beneath the Skin [Kutya a bor alatt], később Rupert Doone javasolta.
Wystan volt az elképzelhető legjobb orvosság Christopher depressziójára. Jelenléte
megkövetelte tőle, hogy szórakoztasson és intellektuálisan is megfeleljen. Azáltal, hogy
Wystant vendégül látta, Christopher önkéntelenül saját jobbik változatává lett; fölvi
dította önmagát, ami nyilván vidámabbá tette a szegény Heinz életét is.
Február 7-én Christopher levelezőlapot írt Kathleennek, és megkérte, lépjen kapcso
latba a sajtófigyelő-szolgálatával, figyelmeztesse őket, hogy majd lessék a Mr Norris
Changes Trains [Mr. Norris másik vonatra száll]-ról megjelenő kritikákat, a könyvet
ugyanis hamarosan kiadja a Hogarth Press kiadó.
Christopher időnként korábban is megkérte Kathleent ilyen és ehhez hasonló szí
vességekre. Ez most azonban sokkal több volt; kettejük újfajta kapcsolatának kezdete.
Ettől fogva Kathleen lett, Richard segédletével, Christopher londoni megbízottja. A
következő években folyamatosan levelezett és telefonált különböző szerkesztőkkel és
kiadókkal. Akik nem tartották be ígéretüket vagy nem az elvárt módon viselkedtek,
azokat letolta - beleértve, mégpedig elég gyakran, Christopher hivatásos irodalmi
ügynökét is. Christopher olykor azzal jutalmazta érte, hogy azt mondta neki, tíz ügy
nöknél is többet ér. Azzal mentegette magát, amiért mindezt a munkát rásózza, hogy
Kathleen élvezi a dolgot. Ez talán igaz is volt, mert Kathleen ezáltal részt kapott Christopher életéből.
Christopher Kathleennek, február 11-én:
Mi itt korcsolyázunk, de szomorúan. Nagyon hamarosan be fogják vezetni Németországban a
kötelező katonai szolgálatot. Heinz mitévő legyen ? Ha hazamegy, részesévé válik a gépezetnek,
és az elkövetkező öt évben, de talán még azon túl is, nem engedik ki újra az országból. Ha nem,
számüzötté válik Hitler hátralévő idejére, ami könnyen azt jelentheti, hogy egész életére. Irtózik
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a hazatérés gondolatától. Németországban csak egy öreg nagymamája él, aki nemsokára megfog
halni, kétférjnél levőnagynénje meg az apja, aki nem nevelte, s akivel sohasem szokott találkozni.
Ha viszont velem marad, valamiféle életet kell teremtenie magának. Vidéken szeretne élni és
állatokat tartani. De hol?
1938-ban lejár az útlevele. Valahogyan, gondolom, másik állampolgárságot kell majd sze
reznie, de az rettentően nehéz és roppant időigényes.
Christopher Kathleennek, február 26-án:
Újabban komolyan gondolkozom azon, hogy Dél-Afrikába kellene emigrálni! Dél-Afrika kétséget
kizáróan a legjobb hely németeknek. Heinz fokozatosan búrrá válhatna, búrbólpedig majd britté.
És ha lenne ott egy kis földünk egy villával, az az ő nevén lehetne, ami bizonyos státust is adna
neki.
Most már az apja is komolyan azt tanácsolja neki, ne menjen haza, és így már könnyebb a
lelke ezzel kapcsolatban.
Stephen Spender Christophernek, március 7-én:
Nyilván tudod már, hogy nagyon dicsérik a regényedet a Telegraphban, a Statesmanben és a
Spectatorban. Ezenkívül az este Woolfékkal találkoztam, és Leonard azt mondta, éppen intéz
kedett az utánnyomás dolgában.
Borzasztóan sajnállak mindkettőtöket e miatt a német sorkötelesség miatt. Leonard szerint a
háború most már elkerülhetetlen, mert a világ belekerült az 1912-es újrafegyverkezési ördögi
körbe. Morgan Forster is föladta már a reményt, hogy béke maradhat.
Miért nem mentek Amerikába ? Én, azt hiszem, oda emigrálnék most, ha úgy gondolnám,
hogy egyáltalán tudnék írni távol Európától. Valahogy úgy érzem, te tudnál ott írni, talán még
jobban, mint Angliában.
Azt hiszem, egy író nem tehet ma többet, számára ma az egyetlen teljesenforradalmi magatartás
az, ha valóban civilizált színvonalat igyekszik teremteni és fönntartani.
Christopher Kathleennek, március 12-én:
Mr. Norris bizony nagyobb elismerésben részesül, mint a The Memorial, bár nem mondhat
nám, hogy bármelyik kritikus megjegyzéseit különösebben értelmesnek találom. Megdöbbent az
érzéketlenségük, amivel valamennyien teljesenfigyelmen kívül hagyják a végén a tragédiát. Úgy
látszik, hogy nevetséges dolognak tartják a német politikát.
Milyen fura, hogy Henry bácsi nem szereti a könyvet. Én meg azt hittem, hogy a Mr. Norris
dickensi vonala tetszeni fog neki. Szerintem a Mr. Norris alapeszméje távolról sem mondható
modernnek, és szinte túlságosan is ragaszkodik az angol humoros hagyományhoz, amelyről una
lomig beszélnek. Nyilván az tetszett Compton Mackenzie-nek.
(Henry főleg azt kifogásolta, hogy Christopher a Bradshaw nevet adta a regény
narrátorának. Henry társadalmi credója szerint az Isherwood közönséges iparosnév,
míg viszont a Bradshaw a család arisztokrata rangra és történelmi jelentőségre irá
nyuló igényét testesíti meg. Vagyis Christopher szentségtörést követett el, amikor William Bradshaw-t mindenféle bűnözők és proletárok színvonalára rántotta le. Nyilván
utálta Henry a regény humorának közönségességét is, nem azért, mintha őt magát
megbotránkoztatta volna, hanem mert esetleg megbotránkoztatja a főrangú hölgye
ket, akiknek barátságát oly sokra becsülte.)
További pszichológiai meglepetés magának Mr. Norrisnak a magatartása. Most, hogy a könyv
már megjelent, minden sértettségét elfeledte. Mohón kutatja a sajtóban a kritikákat, és tulajdonosi
büszkeséggeljegyzi meg, ha talál valamit: „Kitűnő kritikát kaptunk a Telegraphban!” stb.!
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Tegnap a következő táviratot kaptam: „Boldog vagyok, hogy megismerkedhettem a lenyűgöző
Mr. Norrisszal. Szívből gratulálok. Viertel.”
Christopher Kathleennek Irt következő levele - Koppenhágából az utolsó - Hitler
március 16-i hivatalos nyilatkozatára utal, amelyben elítéli a német leszerelést kimon
dó versailles-i szerződést, és bejelenti a sorkötelezettség azonnali bevezetését:
Attól a pillanattól, hogy Heinzet hivatalosan behívják, s őformálisan megtagadja a vissza
térést abba az őrültekházába, a nácik szempontjából természetesen bűnözővé válik. így hát más
állampolgárságot kell szereznie, akár adoptálás, akár valamilyen másik országban való letele
pedés útján. Valószínűleg az adoptálás lenne a könnyebbik módszer, ha találnánk hozzá megfelelő
embereket. Ha pedig ez nem megy, akkor pénzért kell valamilyen állampolgárságot venni.
Christopher itt említi először Kathleennek azt a lehetőséget, hogy Heinznek pén
zért kell állampolgárságot változtatnia. Alighanem Gerald Hamilton javasolhatta ezt.
Gerald akkor Brüsszelben volt, így hát Christopher és Heinz először elment Brüszszelbe. Április 13-án hagyták el Dániát.
Christopher Stephennek, az Avenue Longchamps 44-ből, április 19-én:
Koppenhága után Brüsszel roppant élénknek tetszik. Züllött, kopott a város, és sötét majomképű
küldöncfiúk és lomha flamandok mászkálnak benne, olyan arccal, akár egy darab nyers hús. És
vannak pavilonok meg buzibárok, és amikor az Oltáriszentséget viszik az utcán a haldoklóhoz,
amerre elhalad, letérdelnek az emberek. Aztán itt van a Manneken Pis, a hugyozó kőszobor, ame
lyet fényképen már nyilván láttál. Mindenfelé árulják a másolatát rézből, kis gumicsővel és lab
dával, lelocsolhatod vele a barátaidat. Mindettől szinte berúg az ember a kellemes, de szörnyű
lakásunkban eltöltött végtelen borongós tél után. Én úgy érzem magam, mint aki végre megsza
badult mindenféle homályos, fojtogató balsejtelemtől.
És aztán persze itt van Gerald, kicsattanó egészségben és a parókája nélkül. Nem változott
semmit.
Heinz és a katonaság: heteken át rágódtam a dolgon, alaposan végiggondoltam minden szem
pontból. De nézd, maga a tény, hogy az emberfelelősséget vállal, már önmagában is érv, így vagy
úgy, nem ? Ugyanakkora (vagy még nagyobb)felelősséggeljárna, ha az ember visszaküldené Né
metországba. Tegyükföl, hogy kitör a háború, még mielőtt leszolgálja az idejét, és tegyükföl, hogy
elesik, ki felelős akkor? És, morális oldalról nézve a dolgot, sokkal kevésbé védhető magatartás
volna visszamenni és engedelmeskedni nekik most, tudva, hogy később úgyis mindent megtenne,
hogy megszökjön és otthagyja őket, nem?Az a tervem, hogy a lehető leghamarabb elhagyjuk Eu
rópát, és egy olyan országba megyünk, amelyben Heinz letelepedhet és dolgozhat. Eközben, ha
behívják, hamis orvosi igazolásokkal és egyéb hasonló eszközökkel mindent el kell követni annak
érdekében, hogy ne kelljen kereken kimondania a nemet. Lehet, hogy mindez elég kétségbeesetten
hangzik, de én nem érzem annak. Szerintem te is így tennél a helyemben.
(Ez viszont úgy hangzik, mintha Stephen írt volna Christophernek, és rámutatott
volna, hogy ha Heinzet lebeszéli a Németországba való visszatérésről, akkor Heinz
egész jövőjéért magára veszi a felelősséget. Stephennek ez a levele, ha létezett egyál
talán, elveszett. De a föntieket olvashatjuk úgy is, mint egy folyamatos dialógus rész
letét, amelyet Christopher saját lelkiismeretével folytatott.)
Április végén Christopher Heinzet Brüsszelben hagyva Londonba utazott. Május 12én tért vissza. Másnap átlépték a határt, és Rotterdamba mentek, Heinz belgiumi tar
tózkodási engedélyét ugyanis egy külföldi belga konzulátusnak kellett megújítania. A
belgák megtagadták az engedélyt. Nemigen szerették a németeket, különösen, ha
azok nem tudták meggyőzően indokolni, miért akarnak éppen Belgiumban élni.
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Christophert és Heinzet azonban különösebben nem törte le a dolog. Megegyeztek,
hogy avval az erővel élhetnek ok akár Hollandiában is.
Május 20-án Christopher Amszterdamból Irt Kathleennek, és közölte, hogy az Emmastraat 24-ben vettek ki szobát. Itt lakott Heinz annak idején, mikor Christopher a
Little Friend [A kis barátnő] befejezésén dolgozott. Jóban voltak a háziasszonnyal, egy
német nővel, aki egy hollandhoz ment feleségül.
Christopher teljesen otthon érezte magát Amszterdamban. Megnyugtató hely volt
egy aggodalmaskodónak, mivel nyugodt és kellemesen biztonságos légkört árasztott
- hogy ez mennyire hamis volt, az más kérdés. Később egyszer egy keserű humorú
menekült azt mondta neki, a hollandok azért hitték, hogy őket nem fogják megtá
madni, mert „eláraszthatjuk vízzel az egész országot”, és mert „egy nő ül a trónon”.
Mit idéz most föl bennem Amszterdam? Egy tizenhetedik századi ház lépcsőjét,
mely olyan meredek, hogy az ember álla a fölsőbb fokokat éri; a csatorna vizének sza
gát a nyári napsütésben, szúrós, de nem kellemetlen; a szélben kipirult képű kerék
párosokat, köztük Christophert és Heinzet, ahogy pedáloznak a sík terepen, a tenger
szintje alatt, amelyben nemsokára fürödni fognak, s a zandvoorti dűnéket, ahol majd
utána szeretkeznek. Nem tudom viszont fölidézni a tejcsokoládé ízét két korty sör kö
zött. Annak idején Christopher szerette ezt a kombinációt, különösen, ha részeg volt.
Ma már arra sem tudom rávenni magam, hogy megkóstoljam.
J oe Ackerley, akit Christophernek már korábban ismernie kellett, ekkoriban lett a The
Listener hetilap művészet- és könyvkritikai rovatának a vezetője. Fölkérte Christop
hert, hogy rendszeresen írjon neki könyvkritikákat. Christopher örömmel ráállt,
nemcsak azért, mert jól jött a különpénz, hanem mert ez újabb erőpróbát jelentett,
akár a filmírás. 1935 és ’37 közt mintegy harmincöt könyvről írt kritikát. Arra kérte
Joe-t, amikor csak lehet, kortársi önéletrajzokat küldjön neki, de nem híres emberek
től - hanem egy lótrénertől például, vagy egy börtönorvostól, vagy egy közönséges
tengerésztől. Az ilyenek nem igényelnek különleges tudást vagy utánaolvasást; az em
ber tisztán a tartalmuk alapján ítéli meg őket. Egy ilyen könyv alighanem az egyetlen,
amelyet szerzője valaha írt és írni fog. Ilyen értelemben tehát remekmű; egy ember
egyéni életének végleges ábrázolása. Majdnem mindig van benne, amit fenntartás nél
kül dicsérni lehet - egy mesterkéletlenül őszinte mozzanat, az ártatlan öröm meleg
sége, egy anekdota, mely olyan hihetetlen, hogy képtelenség lett volna kitalálni.
Valahányszor azonban írókollégáinak műveiről kellett írnia, Christopher azon kap
ta magát, hogy túlzottan udvarias vagy álszent módon gonoszkodó. A hangja ilyenkor
mindig kissé hamisan csengett.
Forster Christophernek, május 11-én:
Már másodszor olvastam Mr. Norrist, és tele vagyok elismeréssel, annyira élveztem. Első olva
sásra nem tetszett annyira, mert nem egészen nekem való könyv - inkább a karakterek ellentmon
dásaival s nem a bonyolultságávalfoglalkozik, s mintha különböző oldalaikról külön-külön mu
tatná be az embereket, míg viszont a The Memorial, ha emlékezetem nem csal, rétegenként tette.
Ezen azonban túltettem magam, és sikerült, azt hiszem, csakugyan azt olvasnom, amit írtál.
A szerkezet kiváló, és Margot teljes meglepetés volt számomra. Az is kitűnő, ahogyan fönn
tartod a jó és a rossz szintjeit, és Norrist mégis meghagyod megnyerő embernek. És bolondos is,
meg szellemes is, akár egy Congreve-figura. Igazi remeklés.
A kényszer, hogy Williamben ravaszságot becsületességgel kell ötvöznöd, problematikusabbá
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teszi ezt a figurát, mert a művészetben e kettő nehezen fér össze egymással. Te mégis sikeresen
egyesíted benne. Kissé aggódtam, hogy Svájcban vajon meddig megy el a Báróval. Bedobja-e
magát egészen, vagy végül pótlékkal elégíti ki? Nekem ugyan teljesen mindegy, de úgy érzem, az
első esetben karakterének választékossága, a másodikban meg az integritása sérülne.
Valójában a regényben teljesen világos, hogy mire elindulnak Svájcba, a Báró már
nem vonzódik szexuálisan Williamhez. így hát nem vetődik föl, hogy lefeküdjenek
egymással, még ha William hajlandó lett volna is rá. Ezt Forsternek is észre kellett
vennie. Ma már úgy látom, hogy a William integritása miatti aggodalma valójában
Christopher jellemére vonatkozott. Bizonyos gyöngeségeket tapasztalván benne,
Forster burkolt és tapintatosan gyöngéd, ám mindazonáltal komoly figyelmeztetést
küldött neki.
Május végén Christopher Gerald Hamilton vendégeként egyedül utazott Brüsszelbe
a hétvégére. Gerald megkérte Christophert, segítsen neki átdolgozni frissen irt ön
életrajzának kéziratát. Az volt a tervezett címe, hogy „Fiatalon, mint Szophoklész” vagyis utalás William Johnson Corey Academus című versére:
„Mint Szophoklész, ha vén leszek
S e test kihűlne már,
Erőt majd kölcsönbe veszek,
Ad erdő és madár.
Mikor a vég már intene
És többé nincs tovább,
Hadd mondják: Ez volt mindene,
Szabadság s ifjúság.”
Gerald sajátságos hiúságával képes volt a négy utolsó sort halálos komolyan magára
érteni.
Azon a hétvégén Gerald elvitte Christophert ebédelni egy milliomossal, egyik ki
szemelt ügyfél-áldozatával. A nagy vagyon közelsége a fejébe szállt, akár az alkohol.
Ontotta az epigrammákat. Bár a milliomos folyékonyan beszélt angolul, Gerald ra
gaszkodott a franciához, kedvenc nyelvéhez. A kapitalizmusról szólva vidámanjegyez
te meg: „Je proteste mais j ’en profite.”
Christopher most Heinz miatt minden korábbinál közelebbi kapcsolatba került Geralddal. Gerald volt az egyetlen ismerőse, aki meg tudta szerezni Heinznek a szüksé
ges engedélyeket, sőt talán még az új állampolgárságot is. Akkor éppen - ahogy ő
mondta - „azon dolgozott”, hogy Heinz tartózkodási engedélyt kapjon Belgiumban,
de beismerte, hogy ahhoz még esetleg további hónapokig kell tárgyalnia a rendőrség
gel. Ez indította arra Christophert, hogy segítsen Geraldnak az önéletrajza formába
öntésében.
Christophert nem bosszantotta, nem is alázta meg ez a szoros kapcsolat Geralddal,
ugyanis tulajdonképpen kedvelte Geraldot. Gerald előtt az embernek nem kellett tet
tetnie magát. Gerald egy olyan világban élt, amelybe Christopher éppen csak bepil
lantott. „Valódi”-nak is lehet nevezni, mivel nem létezett benne a képmutatás, s céljai
és eszközei bevallottan törvénytelenek voltak. Ebben a világban a dolog természeténél
fogva szörnyűségek eshettek meg az emberrel; tönkremenés, börtön, de még a gyil
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kosság is szakmai kockázatnak számított. Geralddal meg is esett már egyik-másik, de
ő eltökélte, hogy mégis benne marad és túléli. Christophert néha megdöbbentette és
fölháborította az a kevés, amit ebből a világból meglátott. És mégis, Gerald példája
arra sarkallta, hogy merészebben élje a saját életét.
Május lehetett, amikor Thomas Mann legidősebb lánya, Erika, Amszterdamba érke
zett kabarétársulatával, a Die Pfeffermühlével [A borstörő]. Számaik többnyire szati
rikusak és náciellenesek voltak. Sikerreljátszottak a Németországgal szomszédos többi
országban, ahol értették a németet. Klaus Mann révén, aki akkor szintén Amszter
damban volt, Christopher megismerkedett Erikával, aki karcsú, sötét szemű, csinos,
vele körülbelül egyidős nő volt. Színpadon inkább valamiféle politikai vezérnek tet
szett, mintsem színésznőnek, ahogy metsző humorral, szép nyugodt tartással és me
részen szembeszállt a fasiszta ellenséggel. A társulatba tartozott a feledhetetlen színész
nő, Therese Giehse is. Legélénkebben arra a jelenetére emlékszem, amelyben a föld
gömböt ringatta az ölében, mint valami beteg csecsemőt, és hátborzongató hangon
dudorászott neki.
Egy napon Erika zavart mosollyal így szólt Christopherhez: „Valami nagyon szemé
lyeset kérdeznék magától - nem venne feleségül?” Megtudta, a nácik arra készülnek,
hogy mint a Harmadik Birodalom egyik közellenségét, megfosszák német állampol
gárságától. Ha hozzámenne egy angolhoz, azonnal megkaphatná a brit állampolgár
ságot.
Christopher megtiszteltetést, izgalmat érzett, és nevethetnékje is támadt - majd vo
nakodva nemet mondott. Mégpedig azért, ahogyan ködösen megfogalmazta Eriká
nak, mert „nehézségeim lennének a családommal”. Ami bizonyos értelemben igaz is
volt. Kathleen, aki még mindig nem adta föl a reményt, hogy idővel házassági köte
lékből született unokái lesznek, iszonyodna egy ilyen érdekházasságtól. Ha Christopher éppen akkor rosszban van vele, nyilván szívesen megteszi, csak azért, hogy
bosszantsa. De nem volt vele rosszban, meg különben is, ennél súlyosabb indokai is
voltak, hogy nemet mondjon Erikának. Ezek egyike, hogy attól félt, kompromittálja
Heinzet, aki nyilván belekerül a várható publicitásba, és akkor a nácik megbélyegez
hetik, mint ellenségük férjének szeretőjét. És nem hiszem, hogy ebben tévedett Christopher.
Másik indoka közel sem ilyen ésszerű, de ugyanilyen súlyos volt - mélyen gyökerező
undora a házasságtól. Az ő szemében a házasság A Többiek szentsége volt, diktatúrájuk
legfőbb kinyilvánítása. Christopher még heteroszexuális barátainak házasodásakor is
kissé ízléstelennek találta lépésüket. Mikor pedig alapjában homoszexuális barátai há
zasodtak - kijelentve, hogy ők valójában biszexuálisak, vagy hogy gyereket akarnak,
vagy hogy feleségük „olyan nő, aki megérti” - Christopher gratulált, de magában u n 
dort érzett. Később aztán sokan ezek közül elkezdtek mellékesen férfiakkal szeretkez
ni, de közben azt bizonygatták, hogy csakis a házasságnak van értelme, s hogy a ho
moszexualitás éretlen dolog - azaz szégyellni való, veszélyes és törvénytelen... Ám azt
is be kell ismernem, hogy maga Christopher is éretlen módon viselkedett, amikor nem
merte elvenni Erikát, attól tartva, hogy valahol valaki netán még majd meggyanúsítja,
azért tette, hogy heteroszexuálisnak próbálja kiadni magát.
Christopher azt ajánlotta, hogy ír Audennek, elmagyarázza neki a helyzetet, s meg
kérdi, nem volna-e hajlandó. Erika beleegyezett. Auden táviratilag válaszolta: „Oeroemmel.” Mikor megérkezett a távirat, Christopher némi irigységet érzett. Sir Wys-
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tant a kóbor lovag dicsősége övezi majd, aki megmenti hölgyét a szörnytől. Saját dön
tését mindazonáltal komolyabban sohasem bánta meg.
Nem vesztegették az időt. Erika átrándult Angliába, és a herefordshire-beli Ledburyben megtartották az esküvőt; Wystan ugyanis a közeli Downs Iskolában tanított.
Június 15-én, éppen az esküvő napján, Goebbels, nem tudva persze, hogy nevetsé
gessé teszi magát, ünnepélyesen bejelentette, hogy Erika nem német többé.
(1939-ben, nem sokkal Amerikába érkezése után, Wystan és Christopher megláto
gatta Thomas és Katia Mannt, akik akkor Princetonban éltek Erikával, Klausszal és
még néhány más gyermekükkel. Véletlenségből jelen volt a Time egyik fotósa is. Tho
mas megkérte Wystant és Christophert, álljanak be ők is egy csoportképbe. „Azt tu
dom, hogy Mr. Auden a veje - mondta a fotós Thomasnak -, de Mr. Isherwood - neki
mi a szerepe a családban?” Thomas azonnali válaszára mindenki elnevette magát, a
fotóst kivéve, aki nem értett németül: „Családi strici.”)
Június 21-i levelében Christopher elmondja Kathleennek, hogy előző nap belekezdett
egy új regénybe.
Remélem, ez ténylegjó lesz. Nem olyanfelületes, mint a Mr. Norris, és mégis, a maga módján
még mulatságosabb. Hőse egyfajta van der Lubbe, korunk őrültségének és hisztériájának meg
testesülése. Az a fajta tökéletes hazudozó, akinek már halvány fogalma sincsen, hogy nem az
igazat mondja. Azt hiszem, igazi hőssé tudom majd tenni.
Christopher egy ideje már tervezte ezt a regényt. Elhatározta, hogy Paul is Alone
[Paul egyedül van] lesz a címe. A napló különböző helyeiről összeszedett bejegyzések
alapján ez volt a cselekmény szinopszisa:
Első rész: Ambrose (Francis) St. Nicholas szigetén él. Egyik éjjel Paul drámai körülmények
közt, úszva odaérkezik a szárazföldről. Csaknem összeesik az éhségtől. Ambrose ételt és szállást
adat neki.
Paul jó szakácsnak bizonyul. Átveszi az uralmat a konyhán, parancsolgat a görög fiúknak,
és kiváló ételeket szolgál föl. Titokzatoskodással igyekszik fölhívni magára Ambrose figyelmét.
Beismeri, hogy nincsen pénze, de azt nem árulja el, hogyan került Görögországba. Azt állítja,
hogy Paul von Hartmann a neve, s hogy német báró. Többfőrangú angolt emleget, mint barátját.
Leírásaiból Ambrose megállapítja, hogy valóban ismeri őket. Ambrose azonban inkább csak meg
lepetést érez, másképp nem hat rá a dolog, mert Paul ugyan anyanyelvként beszéli az angolt, ám
némi kis cockney akcentussal. Később fölfedezi, hogy németül szintén anyanyelvi tökéllyel beszél,
németsége azonban művelt, fölső osztálybeli.
Néhány nap múlva fölbukkan egy elragadó, melegszívű, természetes viselkedésűfiatal német.
A neve Fritz. Elmondja Ambrose-nak, hogy Németországból szökött, ahol mint kommunistát a
nácik lecsukták, s most Görögországban csatangol. Eleinte Paul megpróbál Fritzcel különleges
barátságot kötni. Hamarosan azonban Fritz oly népszerű lesz Ambrose és a görögök körében,
hogy Paul féltékennyé válik. Ellopja A mbrose gyűrűjét, s a lopást Fritzre keni. Ezért A mbrose
elküldi Fritzet.
Akkor megérkezik vendégségbe Ambrose egy angol barátja. Azonnal megismeri Pault, mint
annak a londoni klubnak a pincérét, amelynek ő tagja. Pault lopásért elbocsátották a klubból.
Azok az angolok, akiket barátaiként emlegetett, valójában tagjai a klubnak, s Paul csak annyiban
ismerte őket, hogy fölszolgált nekik. Egy turistahajó pincéreként jött Görögországba, s itt lelépett
a hajóról. Paul megsemmisül, amikor az angol mindezt elmondja Ambrose-nak. Azonnal el is
hagyja a szigetet.
Második rész: Paul ismét Londonban van, teljesen letörve. Egyik éjjel az utcán csatangolva
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egy Bergmann nevü osztrák filmrendezővel (Viertel) ismerkedik meg, akit mulattat a beszéde, s
aki látva, hogy éhezik, hazaviszi magához. Magda, Bergmann felesége, azonnal erősen érdek
lődni kezd Paul iránt, s érdeklődése eleinte anyás.
Paul mindkettőnek igyekszik a kedvére tenni, mégpedig úgy, hogy annak adja ki magát, aminek
érzése szerint látni akarják: tolvajnak és hazudozónak, aki mindamellett romantikus módon ár
tatlan. Elmondja, hogy angol-német szülőktől származó angol, hogy német bárónak adta ki ma
gát (német anyja valójában csak nagypolgárszármazék volt, s egy angol munkás boldogtalan
felesége), hogy pincér volt, s hogy meglopta munkaadóit és Ambrose-t. Arra céloz, hogy képtelen
fölhagyni a lopással és hazudozással, s hogy Bergmannék segítségére van szüksége.
Bergmann és Magda, az igazi ártatlanok ebben a szituációban, lelkesen segítenek. Mivel Paul
beszél németül, ezenkívüljó munkaerő és tanulékony is, Bergmannfölveszi titkár-asszisztensének.
Paul néha elkíséri a műterembe, ahol a filmjét rendezi; néha a lakásban, Magda keze alatt dol
gozik.
Magda pszichológusnak képzeli magát, azt hiszi, ki tudja gyógyítani Pault a kleptomániából,
ha szeretetet és bizalmat ad neki. Feladatokkal bízza meg, s ezek során Paulnak Bergmannék
pénzét kell kezelnie. Eleinte méltónak mutatkozik a bizalomra; Magda szeretetére is válaszol,
mindaddig, amíg az csupán anyai. Mikor azonban Magda megpróbálja elcsábítani, Paul iszo
nyodik, és zavarba jön - annál is inkább, mivel homoszexuális. Elszökik, és elvisz Bergmannék
pénzéből egy nagyobb összeget.
Harmadik rész: Paul szállodában lakik a Kanári-szigeteken. Bergmannékpénzének köszön
hetően jól öltözött, és pillanatnyilag jól áll anyagilag. Filmszínésznek adja ki magát, aki első
sztárszerepére készül - mégpedig új néven, melyet azonban nem árulhat el, amíg a filmstúdió el
nem kezdi e célra tervezett reklámkampányát. Mindezt azzal teszi hihetővé, hogy mesél afilmgyári
életről annak alapján, amit Bergmann mellett látott.
Közben Paul, német származását hangoztatva, összebarátkozik a szigeteken élő több némettel.
Egyikük, fiatal tanító, egy náci csoportnak a vezetője. Paul beleszeret, s a tanítványa lesz - holott
amíg a zsidó Bergmannéknál lakott, heves náciellenes nézeteket vallott.
A tanító megmássza Paullal Tenerifén a Pico-csúcsot. A menedékházban azon az éjszakán a
tanító északi kegyetlenséggelfejtegeti neki a hitlerista credót. A jelenet szexuális aktusba megy át.
Paul már annyira szerelmes, hogy vállalja: hajlandó megfigyelni az egyik németet, aki meggyőződéses náci, de a tanító mégis azt gyanítja, hogy áruló.
Paul megbarátkozik ezzel az emberrel, sikerül a bizalmába férkőznie. Amikor híre jön, hogy
Hitler kivégeztette Röhmöt, a férfi boldogan kijelenti, hogy ez a náci rezsim összeomlását fogja
hozni. Szavait Paul jelenti a tanítónak s a náci csoportnak. Fölkerekednek, elmennek hozzá, és
annyira összeverik, hogy életben maradására nem sok a remény. Paul rémülten távozik a követ
kező hajóval, amely véletlenségből Dániába tart.
Negyedik rész: Koppenhágában Paul feleségül vesz egy német zsidó lányt, akinek lejáróban
van az útlevele, hogy ezáltal brit állampolgársághoz juttassa. A lány kommunista, és tettével
Paul megnyeri a városban élő többi kommunista tiszteletét és bizalmát. Osszeköltözik a lánnyal
és annak szeretőjével, aki ugyancsak német kommunista.
Paul azt állítja, hogy Hitler hatalomrajutása idején a német kommunistákkal dolgozott együtt.
A Fritztől St. Nicholas szigetén hallott történeteket saját kalandjaiként adja elő. Mivel Fritz mün
cheni volt, a lány és szeretőjepedig berliniek, elég csekély a valószínűsége, hogy Paul lelepleződjék.
Ekkor a szeretőpártküldetésben Németországba utazik, a német ellenállási mozgalomhoz. Telik
az idő. Nem érkezik vissza. Már szinte biztos, hogy lebukott.
És most Paul áldozatul esik tulajdon képzelgéseinek és hazugságainak. Nem tud ellenállni a
késztetésnek, hogy nagyvonalú gesztust tegyen: önként vállalkozik, hogy Németországba megy, és
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megtudja, mi történt a szeretővel. A többi kommunista helyesli a lépést, abban a hiszemben, hogy
Paul tapasztalt aktivista, s ugyanolyan esélye van, hogy megússza, mint bármelyiküknek, ha nem
jobb. Holott szinte semmi esélye sincs, hiszen még Németországban semjárt soha.
Paul átlépi a határt, és aztán soha többé nem hallanak róla. Idővel elkezdik őt a mozgalom
mártírhalált halt egyik hőseként tisztelni. Az olvasónak azonban, aki sokkaljobban ismeri Pault,
mint ők, megvannak a maga kétségei.
(Paul nem valamilyen konkrét személy portréja. A figura általános elképzelése egy
angolra épült, akit Christopher még berlini korszaka elején ismert futólag. Ez a fia
talember kleptomániás volt - vagy talán csak annak adta ki magát, hogy érdekesebb
nek látsszék. Christopher Homer Lane evangéliumát hirdette neki, és klasszikus
Lane-féle gyógymódot javasolt - folytassa a lopást, de vezessen nyilvántartást az ello
pott tárgyak becsült értékéről, mintha csak üzleti könyvelést vezetne. Ez megfosztotta
volna a lopást a romantikától. A gyógymód nem használt. Christopher azonban ké
sőbb mégis azt mondta Stephennek és másoknak, hogy használt.)
Akár a The Lost [Az elveszettek], a Paul is Alone is arra szolgált volna, hogy Christopher
megpróbálja elmúlt életének egy részét valamilyen cselekmény szerkezetébe gyömö
szölni - ebben az esetben a Berlin utáni időt, egészen az Auden-Mann házasságig be
zárólag. Amikor elmondta a regény szinopszisát - sokkal színesebben, mint ahogyan
én itt leírtam - Upwardnak, Audennek, Spendernek és Lehmann-nak, azok mind lel
kesedtek érte. Csak neki magának voltak súlyos kételyei. De újra meg újra beszélt róla
a barátainak, s ezzel mindig rávette magát a folytatására, ám újra meg újra elment
tőle a kedve. Még legalább egy évig elpiszmogott vele, de pár fejezetnél többet nem
tudott megírni belőle.
Végül aztán rájött, hogy nem akar ő mást, mint leírni az életét, úgy, ahogy megélte.
A hozzá fűzhető kommentár lehetősége izgatja, s nem a melodráma, amit kihozhat
belőle. Sok epizódot persze majd regényesíteni fog, hogy ezáltal egyszerűsítse és ki
emelje a lényegét; a tények irodalmi nyersanyaggá változtatása gyakran a fölösleges
részletek kigyomlálásával kezdődik. De a hazugságait elmondhatja ő maga is; nincs
neki szüksége egy Paulra, hogy hazudjon helyette. Az csakjobban eltávolítaná könyvét
a valóságtól.
Július 7-én Lehmann Amszterdambajött, hogy a New Writing címen tavasszal indítan
dó új folyóiratról tárgyaljon Christopherrel, amelynek szerkesztője és kiadója lesz.
Christopher hamarosan nagy lekötelezettje lett Johnnak. Állandó szüksége lévén
ugyanis anyagra, John rászorította Christophert arra, amit addig ostobán nem volt
hajlandó megtenni - folyóiratba való terjedelemben, egymással össze nem függő tö
redékekként közzétette Berlinről szóló maradék írásait, ahelyett, hogy valami nehéz
kes cselekményű szerkezetbe igyekezett volna erőltetni őket.
A látogatás során többnyire az amszterdami utcákon sétálva tárgyaltak. Kedvenc
sétaútvonaluk egy atlétikapálya mellett vitt el, ahol tizenéves fiúk sportoltak. Volt ezek
közt néhány egzotikus szépségű gyerek, Hollandia kelet-indiai jelenlétének terméke:
északias szőke haj, őszibarackszín arcbőr indonéz járomcsonttal és tiszta, fekete egyen
lítői szem. A pálya egyik sarkában ökölvívó-szorító volt. A fiúk nem harcoltak, csak
könnyedén játszva vívtak egymással, olyan sportszerű visszafogottsággal, ami valami
féle abszurd udvariasságnak hatott. A simogató puhaság, ahogyan nagy bőrkesztyű
ikkel egymás csupasz testét lapogatták, őrjítően erotikus hatással volt Christopherre.
Figyelme messze kalandozott az irodalomtól, s a hangja - bár tovább beszélt róla, úgy
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szólhatott, akár valami beprogramozott roboté: „Ó, persze, hogyne - teljesen igazad
van -, szerintem is ő a legjobb abban a műfajban, nem is kétséges - ”
Christopher július 30-án Kathleennek Irt levelében elmondja, hogy Gerald Hamilton
levelezőlapokat küldözget, mindet más-más aláírással, az egyik holland kiadónak, és
arra biztatja, hogy adja ki hollandul a Mr. Norrist. Már addig negyvenet adott föl. (A
kiadó azonban elutasította a könyvet, azzal a furcsa indoklással, hogy „túlzottan aktu
ális”. „Aktuális”-on talán náciellenest értett, s arra célzott, hogy tart tőle, a könyv ki
adásával kitenné magát a hollandiai náciszimpatizánsok megtorlásának.)
Augusztus elején Kathleen rövid időre meglátogatta őket. Szokásos energiájával kezd
te a városnézést, bár a holland kultúra túlságosan germán volt az ő ízlésének. Egyik
este együtt sétáltak, és Christopher önkéntelenül a Zeedijk felé vette az irányt, ahol
hívogatóan kivilágított szalonok ablakaiban neglizsébe öltözött hölgyek üldögéltek.
Kathleen úgy viselkedett, mintha csak színpompás helyi népviseletbe öltözött kézmű
vesek árulták volna a portékáikat. Egy lelkesedésre kész turista hangján kérdezte: „A,
szóval ez az, amit vöröslámpás negyednek hívnak?”
Augusztus 24-én megérkezett Forster és barátja, Bob Buckingham, valamint Brian
Howard és barátja, Toni. (Mivel most egyetlen mondatban kétszer is használtam a „ba
rát” szót, ez jó alkalom arra, hogy megmagyarázzam. A szó bevallottan kétértelmű.
Christopher esetében például fednie kell kapcsolatát Upwarddal, Forsterrel, Audennel és Heinzzel - és e kapcsolatok mindegyike jellegét tekintve nagymértékben kü
lönbözött a többitől. Mindenesetre az olyan férfibarátság esetében, amely a testi sze
relmet is magában foglalja, egyik barátot sem szeretem a másik „szeretője” vagy „fiúja ”-ként emlegetni. Egyes számban a „szerető” énnekem egyoldalú vonzalmat jelent;
„fiú” pedig leereszkedően hangzik, és gyakran nevetségesen oda nem illő. így hát to
vábbra is a „barát”-ot fogom használni, s majd igyekszem megmutatni, hogy az adott
pár esetében mit jelent.)
Augusztus 27-én Forster és Bob, Brian és Toni, Stephen Spender (aki előző nap
váratlanul beállított), Klaus Mann és Gerald Hamilton Christopherrel és Heinzcel
együtt átrándult Hágába, ahol Gerald egy vendéglőben születésnapi ebédet adott
Christopher tiszteletére. (Christopher születésnapja ugyan 26-án volt, de gyerekko
rában megszokta, hogy egy nappal később ünneplik, mivel azon a napon volt John
nagypapa születésnapja is.) Alighogy megérkeztek, felhőszakadás tört ki, s bekergette
őket a legközelebbi középületbe. Ez történetesen a Gevangenpoort börtön volt, most
múzeum. Olyan szükséghelyzet állt elő, amelyben Geraldnak minden vendéglátói
művészetére szüksége volt. Alkohol, sőt székek segítsége nélkül kellett elszórakoztat
nia vendégeit, kiállított ódon kínzóeszközök nyomasztó környezetében.
Különös keverék volt ez a csupa férfi társaság. Maga Gerald szikrázva ontotta a vic
ceket, melyekre azonban nem egészen figyelt oda; olyan idegesnek látszott, mintha a
rendőrség megjelenésére számított volna. Stephenből csúfondáros kuncogás bugybo
rékolt, éreztette a viccek mögött a Viccet, de alapjában ő sem figyelt oda, talán mert
fejben épp verset írt. Az elbűvölő és kulturált Klaus Mann a maga izgatottan pergő
beszédével, de vidáman a kort jellemezte, amelyben élnek. (Legújabb könyvét, a Flucht
in den Nordent [Menekülés Északon] vigyorogva így említette Christophernek: „A, csak
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egy újabb háború előtti regény.”) Brian Howard sötét, súlyos szemhéjú, fürkésző s
mérlegelő tekintete a szituáció egyetlen részletét sem mulasztotta el, de nyugtalansága
jelezte, mennyire kívánja az italt, s fél, nehogy Toni valami tapintatlanságot találjon
mondani. Ajóképű, bajorosan szőke Toni kínosan feszengett drága öltönyében, rop
pantul vigyázott, hogy meg ne bántson senkit, szintén italra vágyott, s a jelenlevők
közt legkevésbé érezte jól magát. Forster ragyogó szemmel bámult ki a szemüvege
mögül, s alighanem legjobban érezte magát közöttük, mivel Bob Buckingham is vele
volt. Minduntalan szerető és évődő pillantásokat váltottak egymással. Bob széles, d u r
va vonású arcát megszépítette az erő s a jóindulat. Heinz azonnal vonzódni kezdett
hozzá, és Christopher úgy vélte, hogy bizonyos mértékig hasonlítanak egymáshoz kö
zös munkásosztálybeli származásuk révén. O maga szokatlanul jókedvű volt.
Mikor hazatért Angliába, Forster ezt írta:
Amszterdammal kapcsolatban csupán az a bajom, hogy egy percet sem tölthettem veled négy
szemközt. Nem akartam én sem közölni, sem megtudni semmit, de mégis örömteli ráadás lett volna.
Elvégre mindketten írók vagyunk, mégpedigjók.
Azt hiszem, észrevetted, mennyire megkedveltük mindketten Heinzet.
Ez volt az első Forster-levél, amely így kezdődött: „Drága Christopher”, s így vég
ződött: „Morgan”.
Gerald, a mindig pontos, a mindig udvarias Gerald mondogatta, hogy Brian Howard
modora olyan, „mint egy nagyon nagy zsenié” - amin azt értette, hogy Brian megbíz
hatatlan, pontatlan, hangos és veszekedős a nyilvánosság előtt, könnyen lerészegedik
vagy elkábul - s hogy nincs akkora tehetsége, amekkora ezt a magatartást menthetné.
Ebben Geraldnak - aki nem sokat értett az irodalomhoz - nem volt igaza. Briannak
igenis volt költői tehetsége. Inkább az volt megbocsáthatatlan, hogy oly kevéssé hasz
nálta. Infantilis kielégíthetetlenségével ő volt nemzedékének legelragadóbb és legve
szedelmesebb csecsemője. Ha azzal hízelegtél magadnak, hogy majd te kicsalogatod
a csecsemőkorból, ő boldogan hagyta, nosza, próbáld, de aztán győzd is türelemmel.
Csak később nem panaszkodhattál, hogy nem figyelmeztetett: aligha fog sikerülni, sőt
a végén ráadásul még esetleg te fogod eltanulni az ő bűnös szokásait. Christophert, a
botcsinálta csodadoktort is figyelmeztette: „Azt kell megtanulnod, drágám, hogy te
sose fogsz megérteni egy ilyen alakot, mint amilyen én vagyok - aki az egész életét a
gyönyöröknek szenteli.” Úgy tudta kimondani a „gyönyörök” szót, hogy Christopher
hátán végigfutott a hideg, s a középkori szerzetesek legrémesebb önsanyargatásai ju 
tottak eszébe.
Christophernek volt annyi esze, hogy nem került közelebbi kapcsolatba Briannal,
de egy ideig úgy látszott, hogy a körülmények összehozzák őt és Heinzet meg Briant
és Tonit egy négyes fogatba. Toni nem kapott tartózkodási engedélyt Angliában - azzal
az indokolással, hogy korábbi látogatásakor egy kábítószer-élvezővel állt kapcsolatban.
Ezért ő meg Brian, akár Christopher és Heinz, országot kerestek maguknak, ahol le
telepedhetnének.
Szeptember 1. Vacsora Briannal és Tonival. Hírt kaptak Írországból, s kétségessé vált, ér
demes-e elmenni oda, mivel az írek kicserélik a letelepedett idegenek listáját az angolokkal. Brian
Portugáliába akar menni, ott megvenne valami romos kastélyt, ahol baromfit és kecskét tartana,
és narancsot termelne. Toni tiltakozik ellene, és figyelmezteti Briant, hogy o ugyan nem hordja
majd a kecskék alól a ganét. Brian megharagudott rá, és azon aggódott, hogy a többieknek is
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elveheti a kedvét, ha ennyire hiányzik belőle a lelkesedés. Én sem akarok menni, csak ha Geraldot
és Stephent is rá tudjuk venni, hogy jöjjön velünk.
Szeptember 6. Tegnap este elmentünk Briannal és Tonival, és a Koncertterem közelében egy
kávéházban üldögéltünk. A fiuk biliárdoztak. Brian a kávéház berendezését tárgyalta, darabról
darabra - a lámpákat, vázákat, díszeket -, és kiállította mindegyiknek a műtörténeti pedigréjét:
ez hamis XIV Lajos, az álkeleti Deuxieme Empire-ral keverve, amaz háború előtti német giccs
(golyók zsinóron) stb. stb. Rengeteget tud az ízléstelenség történetéről, és rettentően mulatságos
volt.
Christopher naplója leír egy délutáni jelenetet is, amikor ő meg Brian egy szálloda
halijában teázik. Brian kis papírcsomagot húz elő a zsebéből, valami fehér por van
benne. ,,Tudod-e, mi van ebben, drágám?” - kérdezi jó hangosan, hogy Christophert
is, meg a többi vendéget is zavarba hozza. „Jól nézd meg, drágám - nem, nem só az,
nem is cukor, drágám, hanem kokain, drágám, KOKAIN!” Tüntetően szippant belőle,
miközben magyarázza, hogy ez sajnos nem jófajta kokain: „Ajó kokain olyan ragyogó
fehér, hogy nem is lehet ránézni.” Tovább szippantgat, és elmondja Christophernek,
hogy a kokain „összeáll az ember mellében egy csomóba, és olyan, mint az ózon”, a
hasis meg „olyan, mint a karamellás cukorka, az ember a Pokol kapujában érzi magát
tőle”, a heroin pedig „mint egy kővirág, a gyomorból nyomul a lábak és a karok felé”.
Christopher megkérdi, mit érez éppen abban a pillanatban. A válasza: „Képzeld ma
gadat részben egy csodás, kihalt velencei palotának napsütésben, részben Szent Jo 
hannának.”
Aztán még egy este, amikor mindannyian együtt voltak valahol, s végül, miután
elbúcsúztak Briantól és Tonitól, Christopher és Heinz kényelmesen sétál az utcán a
lakásuk felé. Brian ezalatt végigrohant a párhuzamos utcán, megvárta őket a követ
kező sarkon, s hirtelen, fekete bundáját a fejére borítva, rájuk rontott. Rémülten ki
áltoztak ijedtükben, aztán nevetésben törtek ki, és Brian üldözőbe vette őket...
Visszatekintve Christopher a vonzalom szép és ötletes kifejezésének látta ezt. „Van-e
más ismerősünk - kérdezte magától -, akinek megérünk annyit, hogy ilyet tegyen?”
(Brian és Toni az év októberében végül is elment Portugáliába. Nem maradtak so
káig. Christopher és Heinz, amikor később ők is Portugáliába mentek, nem sokat lát
ták őket.) Szeptember 12-én Christopher és Heinz elment a rotterdami belga konzu
látusra, és újra megkísérelt Heinz számára belgiumi tartózkodási engedélyt szerezni.
A kérést ismét elutasították. Gerald Hamilton tehát semmit sem intézett el nekik. Mi
kor undorodva és letörten visszaérkeztek Amszterdamba, ott találták egy barátjuk le
velét, amelyben azt ajánlotta nekik, hogy a luxemburgi belga konzulátuson próbálják
meg kérelmezni a tartózkodási engedélyt. Luxemburgba minden formalitás nélkül
lehet belépni.
Szeptember 14-én beléptek tehát Luxemburgba, elmentek az ottani belga konzu
látusra, és öt perc alatt kaptak Heinz számára egy harmincnapos tartózkodási enge
délyt. Másnap autóbusztúrára indultak a luxemburgi Svájcnak nevezett erdős-hegyes
vidékre, amelyet Christopher olyannak képzelt el, mint a Ruritánia nevű ország a The
Prisoner of Zenda című regényben [A zendai fogoly]. Echternachnál a busz, átlépve a
határt, rövid kitérőt tett Németországba, majd vissza. A vezető biztosította őket, hogy
a német hatóságok nem kérik az útlevelet. Néhány utas mégis ideges lett, és inkább
hátramaradt azzal, hogy majd utána visszaszáll a buszra, de Christopher és Heinz nem
tudott ellenállni a kalandnak. Éppen csak a határ túloldalán, egy kávézónál kiszáll
hattak a buszból, s negyedóra hosszat sört ittak, és képeslapokat irkáltak. Ült ott egy
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fiatalember SS-egyenruhában, de ugyanolyan valószerűtlennek, dlszletszerűnek lát
szott, mint a falra szögezett antiszemita uszító plakát. Geraldnak is föladtak egy lapot,
de a megdöbbentést, melyet ezzel akartak okozni neki, eltompltotta a tény, hogy előbb
érkeztek Brüsszelbe, mint a levlapjuk.
Szeptember 19. Tegnap este költöztünk be ide, a Boulevard Adolphe Maxra néző második
emeleti lakásba (22-es szám). A nappaliban halászháló-függöny lóg, hatalmas kredencek állnak
tele ezüst tortástálakkal és cifra hamutartókkal, a heverőn két baba, aztán van két asztali lámpa,
amelynek az ernyője balerinaszoknya (mint a kuplerájokban), hat nagy és kisfotó Clark Gable-ről
és hat Ramon Novarróról, egy miniatűr légcsavar, amely egész csomófényképet tart, csupajóképű,
fiatal pilótáét (az egyiken fölirat: „Pour Claire, l’audacieuse”), aztán egy nagy álló ingaóra
(amelyet megállítottam, hogy ne üssön) akkora súlyokkal, mint a kisebb ágyúgránátok. A háló
szobához csinos fehér fürdőszoba tartozik, veszélyes gáz vízmelegítővel, s van benne egy nagy
festmény is, Léda a hattyújával.
Háziasszonyunk (Claire l'audacieuse) vidám, locsogó, elnyűtten elegáns nő, hullámos ősz haja
van, sötétrefesti a szemhéját, és ujjatlan fehér szaténblúzt visel. Meglepően nagyvonalú, ingyen
ad reggelit, és takarítja a szobáinkat, s most épp az összes szennyesünket mossa, amiért csak a
szappan árát kéri.
Claire tragikus alak volt. Azt hiszem, közel járhatott az éhezéshez. Egy darabig leg
alábbis nem volt hol laknia, és Christopher meg Heinz észrevette, hogy ott alszik a
lakás konyhájában anélkül, hogy nekik bejelentette volna. Ez tűrhetetlen helyzetet
teremtett: megfosztotta őket a magánélettől. A végén aztán, bár nagy lelkifurdalások
közepette, de megszabadultak tőle valahogy.
Október közepére tetőpontjára ért az etiópiai válság. Olaszország megtámadta Eti
ópiát, és a Népszövetség Közgyűlése büntetőszankciókat szavazott meg. Közben
Heinz hat hónapos tartózkodási kérelmét elutasltották a belgák, harmincnapos enge
délye pedig már lejárt. Gerald hétről hétre intézte, hogy a kiutasítást elhalasszák, de
nyilvánvaló volt, hogy hamarosan költözni kell. Stephen Brüsszelben volt azzal a fia
talemberrel, akit Jimmy Youngernek nevez a World Within Worldben [Világ a világban],
s ők ketten megígérték, hogy Christopherrel és Heinzcel együtt Portugáliába mennek.
De még egy további hónapig nem tudtak elutazni - már elfeledtem, hogy miért.
Október 19. Heinz mostantól szemüveget visel. A szemész ezt mondta nekem: „Az ő világa
más, mint a mi világunk, Monsieur. A függőleges vonalak gyakorlatilag egész életében láthatat
lanok voltak a számára, a vízszinteseket viszont különlegesen élesen látta. Ha egy kört néz, ová
lisnak látja, de mivel tapasztalatból tudja, hogy kör alakú, az agya körré egészíti ki a képét.”
Valamelyik nap Heinz, életében először, lefeküdt egy kurvával. A nőnek nem volt melle, és
száz frankot kért. A dolog nem sikerült.
Novemberben Christopher befejezte a The Novaks [Novákék] írását, s elküldte John
Lehmann-nak, aki a New Writing első számában szándékozott közölni a következő ta
vasszal. Ez lett tehát a Goodbye to Berlin [Isten veled, Berlin] első nyomtatásban megjelent
részlete.
December 16-án Stephen, Jimmy, Christopher és Heinz egy Rióba tartó brazil hajó
fedélzetén elhagyta Antwerpent, és elindult Lisszabon felé.

