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„Ki mond ta, hogy az élet vé ge már nem tar to gat meg -

le pe té se ket?” – te szi fel a kér dést az an gol író és új -

ság író, Julian Barnes Man Booker-díjas re gé nyé nek

egyes szám el sõ sze mély ben nyi lat ko zó hõ se, Tony

Webster, ami kor ese mény te len nek tet szõ nyug dí jas

hét köz nap ja i ba egy szer csak fur csa örök ség „top pan”.

500 font „vér díj” for má já ban, va la mint az an nak ide jén,

egye te mis ta ko ruk ban ön gyil kos sá got el kö ve tõ ba rát,

Adrian Finn egy elõ re csak be ígért nap ló ja ké pé ben.

Rá adá sul úgy, hogy mind ezt az a Mrs. Ford hagy ja rá,

aki nek lá nyá val, Veronicával an nak ide jén elõbb ma ga

Tony, majd õu tá na köz vet le nül a rég el hunyt ba rát,

Adrian is járt.

Az örök ség kap csán az el sõ – ha mar el hes se ge -

tett, mert egy elõ re ér dek te len nek lát szó kér dés fel te vés

után, hogy va jon ho gyan ke rült Adrian nap ló ja

Veronica any já hoz? – nem várt fo lya ma tok in dul nak el

a hõs ben. El sõ ként az em lé ke zés el ke rül he tet len sé gé -

nek ér zé se. Hisz an  nyi idõ után is mét, óha tat la nul fel

kell idéz nie ma gá ban fi lo zo fá lás ra haj la mos, kü lönc,

osztályelsõ ba rát já nak alak ját, aki az éle tet már ti zen -

éve sen Erósz és Thanatosz har ca ként ér tel mez te. S

aki vel kap cso lat ban sen ki sem ér tet te, hogy épp ak kor,

ami kor egyéb ként Erósz ha tá roz ta meg a min den nap -

ja it, va gyis a Veronica iránt ér zett sze rel me, õ éle tét el -

dob va még is Thanatoszt, a ha lált vá lasz tot ta.

Ez a tra gi kus ese mény azon ban olyan ré gen tör -

tént, hogy azt már el vi leg a tör té ne lem ka te gó ri á já ba

le het ne so rol ni. Ab ba a ka te gó ri á ba, amely rõl fi a tal ko -

ruk ban oly so kat vi tat koz tak a ba rá tok, és amely rõl is -

mét csak Adrian ren del ke zett meg gyõ zõ de fi ní ci ó val:

„A tör té ne lem az a bi zo nyos ság, ami az em lé ke zet el -

hal vá nyu lá sá nak és a do ku men tá ció pon tat lan sá gá nak

ta lál ko zá sá ból jön lét re.”

Tonynak épp ez a meg ha tá ro zás jut az eszé be,

ami kor az ön gyil kos ság ról és an nak el kö ve tõ jé rõl, s

per sze Veronicáról új ra gon dol kod ni kény sze rül.  De

épp ezt a de fi ní ci ót kell el vet nie, ami kor azt ta pasz tal ja,

hogy az em lé ke zet, amely rõl azt hit te, hogy az nem

más, mint „ese mé nyek, plusz idõ”, nem úgy mû kö dik,

mint ed dig: nem egy re hal vá nyabb tör té né sek lán co la -

ta ként, ha nem cso mó pont sze rû en, pél dá ul egy rég el -

fe le dett nek hitt, Veronica csa lád já nál töl tött hét vé ge fel -

to lu lá sá ban. A múlt bé li ese mé nyek te hát – ta pasz tal ja

meg döb ben ve – bi zo nyos ese tek ben ön já ró vá vál nak,

s bár mi kor elõ tör het nek. De a fen ti tör té ne lem-de fi ní ci -

ó ból, ha vég re meg kap ja örök sé ge má so dik ré szét,

Adrian nap ló ját, a do ku men tá ció pon tat lan sá ga se lesz

igaz: hi szen ab ban a ba rát ja nyil ván pon to san be szá -

molt ar ról, mit mi ért tett. Adrian ön gyil kos sá ga így in -

nen tõl kezd ve a tör té ne lem be ve szõ tény he lyett új ra a

je len fá jó pont ját ké pe zi, s az, hogy épp a kö zös

„anyó suk tól” ka pott örök ség for má já ban buk kan fel új -

ra, a hõst nyo mo zás ra kész te ti. Most már tény leg ki

akar ja de rí te ni, mi tör tént Adriannal, Veronicával, s így

köz vet ve ve le is negy ven év vel ez elõtt. 

A mû in nen tõl de tek tív re gény ként is ol vas ha tó: a

hõs ki nyo moz za Veronica e-mail-címét, kap cso lat ba

ke rül ve le, s kö ve tel ni kez di tõ le örök sé gét, Adrian

nap ló ját. Veronica azon ban – a nap ló egy, Tonynak át -

nyúj tott, s a hõs szá má ra egy elõ re ért he tet len ös  sze -

füg gé se ket tar tal ma zó ol da lán kí vül – a do ku men tu mot

„nincs jo gunk má sok nap ló it el ol vas ni” fel ki ál tás sal el -

éget te. Meg õriz te vi szont azt a le ve let, amit Tony an nak

ide jén – ki csi nyes fél té keny ség tõl ve zé rel tet ve – ak kor

írt, ami kor Veronica és Adrian ös  sze jöt tek. S a nyo mo -

zás a nap ló mint bi zo nyí ték meg szûn te, de a le vél lé te

s új ra ol va sá sa után, va gyis azt kö ve tõ en, hogy Tony

negy ven év el tel té vel új ra szem be sül sa ját so ra i val,

sok kal in kább Tonyról, mint sem Adrianról és

Veronicáról fog szól ni. A detektivesdi fur csa ön ana lí zis -

be csap át, pon to sab ban: a de tek tív re gény for dí tott fej -

lõ dés re gény re vált. Amely ben a hõs az egy ko ri le ve lé -

ben fel fe de zett ér zé sei alap ján vissza fe lé kez di ele -

mez ni ma gát: „Ami kor ezek a fur csa dol gok tör tén tek

ve lem – ami kor ezek az új em lé kek ki buk kan tak be lõ -

lem –, olyan volt, mint ha az idõ visszá já ra for dult vol na.

Mint ha ab ban a pil la nat ban a fo lyó fel fe lé folyt vol na.”

Tony vis  sza fe lé, az em lé kei ál tal, s a le ve lé ben tük -

rö zõ dõ ér zel mei ál tal néz szem be fi a tal ko ri, el fe le dett -

nek és túl ha la dott nak hitt, s „fej lett”, fel nõtt sze mé lyi sé -

ge szem pont já ból el fo gad ha tat lan ön ma gá val – a ben -

ne mun ká ló bos  szú vág  gyal, a fél té keny ség gel és az

irigy sé gé vel – s mind eze kért csak most, hogy

Veronicával új ra ta lál ko zik, kezd lel ki fur da lást érez ni.

Sõt, bûn tu da tot, ami kor rá döb ben, hogy va la mi ko ri

bosszú vá gya, mint egy rossz átok, fé lig-med dig be tel -

je se dett. Még pe dig egy ko ri le ve lé nek „a he lyed ben ki -

csit pu ha to lóz nék Anyucinál” rosszindulatú mon da tán

ke resz tül, egy fo gya té kos utód ké pé ben, aki nek lé te

vé gül ar ra a bi zo nyos „vér díj” szó ra is meg ad ja a ma -

gya rá za tot.   
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Sok he lyen jár tam, és na gyon nyi tott em be rek kel ta lál koz tam. An nak

el le né re is, hogy az an gol nyel vû könyv pi ac okon 3-4 szá za lék a for -

dí tá sok ará nya, mert egy ilyen óri á si ol va só kö zön sé gen be lül egy vi -

szony lag kis kö zön ség is né pes le het. Azt vet tem ész re, hogy míg a

re gény a ma gyar iro da lom ban meg le he tõ sen test ide gen volt, és

2002-ben fur csáll va fo gad ták a kri ti ku sok, az an gol re cen zi ók szer -

zõi ter mé sze tes nek vet ték a mû fa ját, hang üté sét és té má it.

IIzz  ggaall  mmaass  nnaakk  ttaa  rrttoomm,,  hhooggyy  éépp  ppeenn  aazz  eell  ssõõ  rree  ggéé  nnyyeedd  vviisszz  eell  eenn    nnyyii

uuttaa  zzááss  rraa..  HHooggyy  lláá  ttoodd  mmoosstt,,  mmii  llyyeenn  vvii  sszzoonnyy  bbaann  vvaaggyy  aazz  eeggyyee  ttee  mmiiss  --

ttaa  kkoo  rrii  öönn  mmaa  ggaadd  ddaall??

El lent mon dá sos. Egy részt min den bi zon  nyal sze rez tem gya kor la tot

az írás ban, és job ban meg tud nám for mál ni a szer ke ze tet, egyes ré -

sze ket, ezért van ben nem elé ge det len ség. Más részt hi ány zik már

be lõ lem az a fi a ta los len dü let, ener gia és pi masz ság, ami vel a Vám -

pírt ír tam. Ez már so sem tér vis  sza, egye di al ka lom volt.

HHooggyy  vvaaggyy  mmeegg  eelléé  ggeedd  vvee  aa  ffoorr  ddíí  ttááss  ssaall??  HHoo  ggyyaann  ffoo  llyyiikk  aa  mmuunn  kkaa??

Rend sze rint nem dol go zom együtt a for dí tók kal, de több ször elõ for -

dult már, hogy meg ke res tek kér dé sek kel, pél dá ul hogy mi a bú za -

hús (Jerne egy ve ge tá ri á nus ét te rem ben dol go zik) vagy hogy ez

vagy az az idé zet hon nan szár ma zik. Peter Sherwood le nyû gö zött

az zal, hogy rá jött, az egyik idé zet Thomas Mann Lotte Weimarban-

jából szár ma zik, no ha én már rég elfelejtettem…

MMiitt  sszzóóllsszz  aa  bboo  rríí  ttóókk  hhoozz??

Az an gol nyel vû köny vek bo rí tó it il le tõ en csak a brit ki adás bo rí tó ját

lát hat tam meg je le nés elõtt, és az tet szett is ne kem. Az ame ri kai ki -

adó már csak a kész köny vet küld te el, és a bo rí tót lát va, el ol vas va

bi zony ér tek meg le pe té sek. Ami a ma gyar bo rí tó kat il le ti, töb bek kö -

zött azért sze re tek az Eu ró pa szer zõ je len ni, mert na gyon igé nyes

ki ál lí tá sú ak, szép tör de lé sû ek a köny ve ik. A bo rí tó kért Gerhes Gá bor

mû vé sze ti ve ze tõ fe lel, bár a két re gény ese té ben – a Mand ra gó ra

ut ca 7. bo rí tó ját az il luszt rá tor, P. Szathmáry Ist ván ter vez te – a ké -

pet én vá lasz tot tam. A Nyug ha tat la nok bo rí tó ján William Dyce

Pegwell Bay cí mû fest mé nye lát ha tó, pont ab ból az év bõl – 1853 –,

ami kor a re gény ját szó dik, a Gon do lat ol va só bo rí tó ján pe dig egy

1861-es an gol fo tó lát ha tó: egy hin ta lo von ülõ, szo mo rú ar cú kis fiú a

nõ vé ré vel.

ÚÚggyy  ttuu  ddoomm,,  kkéé  sszzüüll  aazz  oollaasszz  ffoorr  ddíí  ttááss  iiss..  ÉÉrr  ddee  kkeess,,  aammiitt  mmee  ssééll  ttééll,,

hhooggyy  mmiinn  ddiigg  mmeegg  kkéérr  ddee  zziikk,,  aann  ggoo  lluull  íírrsszz,,  uuggyyee??  MMii  vveell  aann  ggoo  lluull  ppuubb  llii  --

kkááll  nnaakk  aazz  aann  ggooll  sszzáásszz  ppii  aa  ccoonn  aazzookk  iiss,,  aakkiikk  nneekk  nneemm  aazz  aannyyaa  nnyyeell  vvee..
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AA  ttõõ  llee  mmeegg  sszzoo  kkootttt  iirroo  nnii  kkuuss,,  sszzkkeepp  ttii  kkuuss  sszzóó  kkii  mmoonn  ddááss  hhee  --

llyyeetttt  eeggéé  sszzeenn  mmááss  ssttíí  lluuss  bbaann  íírr  ttaa  mmeegg  lleegg  uuttóóbb  bbii  rree  ggéé  nnyyee  --

iitt  SSzzééccssii  NNoo  éé  mmii..  AA  NNyyuugg  hhaa  ttaatt  llaa  nnookk íízziigg--vvéé  rriigg  ttii  zzeenn  kkii  lleenn  --

ccee  ddiikk  sszzáá  zzaa  ddii  nnaaggyy  rree  ggéénnyy,,  aammeellyy  nneekk  ffoollyy  ttaa  ttáá  ssaa,,  aa  GGoonn  --

ddoo  llaatt  ooll  vvaa  ssóó nneemm  rréégg  kkee  rrüülltt  aa  bbooll  ttookk  bbaa..

TTööbbbb  mmiinntt  kkéétt  éévvee  bbee  sszzééll  ggeett  ttüünnkk  uuttooll  jjáá  rraa,,  aazz  óóttaa  rreenn  ggee  --

tteegg  mmiinn  ddeenn  ttöörr  ttéénntt..  TTaa  vvaallyy  mmeegg  jjee  lleenntt  ggyyee  rreekk  rree  ggéé  nnyyeedd,,  aa

MMaanndd  rraa  ggóó  rraa  uutt  ccaa  77..,, aazz  iiddeeii  éévv  rree  vvee  lláá  ccii  óó  jjaa  ppee  ddiigg,,  hhooggyy

kkii  aadd  ttáákk  aa  FFiinnnn  uuggoorr  vváámm  ppíírrtt aann  ggoo  lluull,,  ééss  ffeell  ooll  vvaa  ssóó  kköörr  úúttoonn

jjáárr  ttááll  AAnngg  llii  áá  bbaann,,  NNeeww  YYoorrkk  bbaann  iiss..  MMii  llyyeenn  vvoolltt  aa  ffoo  ggaadd  ttaa  --

ttááss??  MMee  sséélljj!!
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