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A Füveskönyv

a Füveskönyv nemcsak kalendárium volt, hanem jegyzetfüzet 
és bölcsességgyűjtemény is. gyakran adták ajándékba gyerekek-
nek, hogy felkeltsék az érdeklődésüket a tanulás és a világ iránt. 
egy nagyon személyes napló, amelyben az idézetek és tanácsok 

mellett megfértek az újságkivágások, levelek és receptek.
Lényegében egy könyv valakinek az életéről.

giovanni rucellai, egy, a régmúltban élt olasz költő a Füves-
könyvét egy gazdag salátához hasonlította.
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CorAl GArden Füveskönyve
5. kötet

Green Place, 1986. június 3.

Újságkivágás az Egham Echo „Születések, házasságok, elhalálozá-
sok” rovatából, 1986. május 20.:

evelyn William Garden (1898–1986)
emlékét lányai, Coral elizabeth garden 

és Buddleia rose garden őrzik

Nem számítunk a halálunkra, noha az elkerülhetetlen. Ha apa 
tudta volna, hogy kedden meg fog halni, biztos vagyok benne, 
hogy mindent elrendezett volna vasárnap, mintha csak valami-
lyen találkozóra készülődne.

meghagyta nekem, hogy semmisítsem meg az iratait. azonban 
az iratmegsemmisítő egyszerre csak egy lapot képes elnyelni, így 
Buddleia besegített, és tüzet gyújtott a kertben. a szomorú tűz 
halkan lobogott, füstje sokáig látszott a napfényben, amely a reggeli 
bizonytalan időjárás ellenére is kitartóan ragyogott. mind a ketten 
a saját oldalunkra figyeltünk, hogy a szél ne kapjon bele a lángokba. 
Nyolcvanévnyi irat, egy egész élet tornyosult a lángokkal az ég felé.

gyengéden megpiszkáltam egy régi kártyákból, húsvéti nyu-
szikból, karácsonyi angyalokból, egy naplóból kicsúszott fogászati 
beutalóból, receptekből és utalványokból álló kupacot. ekkor pil-
lantottam meg a lángokon és a ködön túl, amint Buddleia felvesz 
a földről egy borítékot. a máglyán égő többi irat közül hullt ki 
a tűz mellé, a tavaly őszről megmaradt falevelekre. mintha az 
isteni gondviselésnek köszönhetően mutatta volna meg magát 
a boríték, az emberi kíváncsiságnak köszönhetően pedig meg-
menekült – ugyanis ennek a jelentéktelen borítéknak a mélyén 
rábukkantunk az igazságra.
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CorAl GArden Füveskönyve
5. kötet

Green Place, 1986. december

egy levél másolata:

Green Place
Clockhouse Lane
Egham

Drága Nicholas!

Azért írok Neked, mert nagy örömmel töltene el, ha 
Sue-val együtt meglátogatnátok itt, Green Place-ben. 
Tudom, hogy most mindketten nehéz időszakon men-
tek keresztül, és lehetőségeimhez mérten szeretném 
alázatosan felajánlani segítségemet.

A lakótársam lánya is nálunk tölti az ünnepeket, 
így megnyugtathatod Sue‑t, hogy nem csak idős em-
berekkel lesz körülvéve.

Örömmel biztosítanék számára szerény szükség-
leteinek ellátása céljából havi 50 fontnyi járadékot. 
Biztos vagyok abban, hogy Sue jelenléte napfényt 
csempészne a ház életébe, mint ahogy remélem, én 
is az övébe.

Őszinte részvétem.

Üdvözlettel:
               Coral
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Sue
1987. január 4., vasárnap

Nem volt nehéz meggyőzni apát arról, hogy engedjen el. azért 
bíztam abban, hogy ellenkezni fog, de mivel így több időt tölthet 
ivanával, nem tiltakozott az ötlet ellen. Önmagamat sem kellett 
sokáig győzködni. maradjak Titfordban vagy menjek eghambe? 
a barátaim többsége kihagy egy évet az egyetem előtt, hogy ep-
ret szedjen, kommunákban éljen, én meg egyenesen bele akarom 
vetni magam a nagybetűs életbe mindennemű átmenet nélkül, és 
még jól is szeretnék keresni vele. egy ilyen tervekkel induló lány 
számára Titford semmivel sem tud szolgálni.

Érthető, ám mégis borzasztó, hogy apa ízlése erősen megrom-
lott anya halála után. az az érzésem, annyira magányos, hogy 
bárkivel összekötné az életét. ivanával a titfordi golfklubban ta-
lálkoztak. a nő apa főnökével golfozott, majd apa vitte el őket 
vacsorázni. ivanát igazából a főnök érdekelte, de végül engedett 
apa udvarlásának, mert a főnökkel nagyon megjárta. Nem tudok 
róla sokat azon kívül, hogy valahonnan Dániából származik. egy-
szer csak a semmiből megjelent az életünkben.

eddigi életemből csak a szavak szeretetét és néhány furcsa ro-
kont tudok felmutatni, pedig anya mindig arra bátorított, hogy 
hozzam ki mindenből a legjobbat. Végül is a döntésemnek semmi 
köze apához vagy ivanához. azt hiszem, green place remek hely 
lesz arra, hogy írjak.
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Január 9., péntek

Coral néni anya testvére, bár huszonnégy év van közöttük (anya 
kései gyerek volt), és emiatt sokkal inkább úgy tekintek rá, mint egy 
nagymamára, és nem úgy, mint nagynénire. a földig érő ruhákban 
éneklő, korosodó énekeseket szereti, meg a virágos teáskannákat, 
ezért egy doboz különleges ízű teával és egy csokor korai nárcisszal 
a kezemben állítottam be hozzá a hét elején. meglepődtem, amikor 
kinyitotta az ajtót, ugyanis elfelejtettem, hogy milyen alacsony, és 
hogy mennyire jól vág az esze, de barátságos természete miatt na-
gyon hamar otthon éreztem magam nála.

green place-ről szerzett első benyomásaim valójában második 
benyomások voltak, hiszen gyerekként már jártam itt rokonláto-
gatóban, bár a nagyapám zavaros végrendelete miatt már rég nem 
kerestük fel a házat. a műemlékvédelem alatt álló épület olyan 
nagy, hogy fel kellett osztani, mint ahogy egy kontinenst orszá-
gokra darabolnak fel. egyedül a nyugati szárnyat fűtik, így a ház 
többi részében éppúgy kabátot kell viselnem, mintha kimennék a 
levegőre. a titfordi házunk vagy négyszázszor beleférne Coral né-
niébe. eddig fel sem tűnt, hogy milyen kicsi helyen lakunk apával.

a Clockhouse Lane-ről, a B4532-es jelű útról lehet megközelí-
teni a házat, az út végén be kell kanyarodni jobbra két oroszlános 
oszlop között. a jobb oldali oroszlánnak nincs meg a feje, csak a 
teste és a letöredezett, mohos mancsa, a bal oldali azonban érin-
tetlen, és valamiféle önelégültség sugárzik róla. aztán egy hosszú 
út kanyarog ide-oda, a második kanyar után azonban már feltűnik 
green place. olyan álomszerű, mint egy palota, és mikor odaér 
az ember, az az érzése, hogy nem is 1987-et írunk.

a Clockhouse Lane felől fenséges kertek nyúlnak fel a házhoz, 
apró kaviccsal borított ösvények vezetnek a napsütötte parkhoz, 
amelyet tövises bokrokkal benőtt virágágyások szegélyeznek. 
egy régi fészer ad otthont a szebb napokat látott krokettütőknek 
és -kapuknak. a parkban van még gyümölcsös, sziklakert, futó-
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rózsa-ösvények, egy hinta és egy székekkel teli tároló. az épület 
hátsó része a fodrozódó dombok fölé magasodik, a távoli fuvalla-
tok hátán madarak keringenek, mint porszemek a szélben.

a ház mögött, a konyhánál egy óriási, fényűző terasz áll, a kö-
zepén medencével, amelyben Delia, Coral néni lakótársa minden-
nap megmártózik, még ilyenkor, januárban is. Delia egy nagyon 
szívélyes, bohém hölgy, aki gyakran fürdött meztelenül. a bőre 
hamvas volt és jó illatú, mint egy viktoriánus szappanhirdetés, a 
haja üde barna színű, bár az arca alapján valószínűleg szőke az 
eredeti színe. Két bánatos, kerek szem uralta gömbölyű arcát az 
apródfrizurája alatt, amelyet mindennap meg kell igazítania.

Coral néni épp az ellentéte volt Deliának. Nagyon csinos alakja 
volt fürdőruhában, a medence partján mégis feszengett, és hátra-
felé haladva hagyta el a teraszt, ha tudta, hogy valaki áll mögötte, 
különösen ha az a valaki az albérlője, Little admirális, Coral néni 
szeme fénye.

az admirális először egy hóvihar alkalmával szállt meg green 
place-ben. egy hirdetésre jelentkezett, amelyet Coral néni a Lady 
magazinban adott fel három hónappal nagypapa halála után. a hir-
detés így szólt: „a szobák kisebb felújítást igényelnek, a természet 
iránt rajongóknak megfelel. Két tetterős hölgy is a ház lakója.”

Nem készültek arra, hogy rögtön ott marad éjszakára, de mu-
száj volt, mert nem tudott visszamenni a házhoz vezető úton. 
elővigyázatosságból ezért a keleti szárnyban ágyaztak meg neki, 
mert ötletük sem volt, hogy mit kezdjenek egy olyan férfival, 
akinek még nem látták a referenciáit. (azt viszont tudták, hogy 
ha átkísérik a keleti szárnyba, nem lesz képes visszatalálni a ház 
nyugati részébe.)

a keleti szárny az Északi-sarkhoz volt hasonlatos, még egy hő-
sugárzó, takarók és megfelelő mennyiségű whisky társaságában is, 
de szerencséjükre az admirális tengerész volt, és a természet ellen 
sem volt kifogása, így kivette a szobát, és megkímélte a hölgyeket 
attól, hogy zavarban érezzék magukat.
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pontos iránymutatást kell követnem ahhoz, hogy odataláljak 
a lakrészéhez. Fel kell menni a lépcsőn, aztán balra, el a gyerek-
szoba előtt, majd ismét balra fordulva a keleti szárnyba jutok, az 
első elágazásnál jobbra, a képek mentén végig. ezek a keretbe 
zárt emlékképek királyokat ábrázoltak a napnyugtában, és arra 
szolgáltak, hogy az admirálisnak mutassák az utat, ha eltévedne.

amikor az ember végre eljut az admirális lakrészébe, egy úri 
klubban találja magát. a szobában egy Napóleon korabeli ágy 
áll, a polcokon pedig arcképes kancsók gyűjteménye sorakozik, 
amelyek egykor Coral néni édesapjának tulajdonát képezték. Ha 
másért nem is, a kincsek miatt megéri átsétálni ide.

arról azonban nem tud az admirális, hogy Coral néni regge-
lente a függöny mögül, titokban figyeli, ahogy elhajt az autójával.

– Jaj, Sue – súgja Coral néni bizakodva –, hát még nem késő.
a legérdekesebb az admirálisban azonban az, hogy meglehe-

tősen lassú a felfogása, és hogy egyáltalán nem tudatosul benne, 
hogy a néni milyen érzéseket táplál iránta. Coral néni elsétálhatna 
előtte félmeztelenül, és akkor sem esne ki a pipa a férfi szájából.

Coral néni legkedvesebb napi szokása a vacsora előtt a bérlőivel 
(különösen az admirálissal) elszopogatott ital. Télen a szalonban 
gyűlnek össze, ahová szívet melengetően süt be az utolsó esti nap-
sugár. Beszélgetésüket a kandallón álló óra harangjátéka kíséri: a 
mély kattogást és berregést tizenhat kongatás követi, majd az óra 
elüti a pontos időt.

a vacsora mindig nagy felhajtás, általában mrs. Bunion készíti. 
Ő egy személyben green place takarítónője, szakácsnője és ház-
vezetőnője, aki hetente többször jön. Számos és sokféle feladata 
van, többek között a könnyebb kerti munkák vagy a gereblyézés. 
illetve ő a denevérőrjárat vezetője, ugyanis green place rengeteg 
denevérnek nyújt szállást. mrs. Bunion épp vacsoraidő előtt vé-
gez a tennivalóival, amikor is valami étvágygerjesztő fogást hagy a 
tűzhelyen, majd a nap befejezéseképpen megkongatja a vacsorára 
hívó gongot. ekkor az admirális és a két hölgy előjön, és elfogyaszt 
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egy italt vacsora előtt. ez a hely fényévekre van Titfordtól, a mik-
rótól, apától és ivanától.

mrs. Bunion szegény családból származik. gyerekkorában eg-
hambe küldték szakmát tanulni. Főzőtudományát nagyrészt az 
itteni középiskola kegyetlen főszakácsának keze alatt sajátította 
el, és úgy tűnik, szerencséje volt, amikor elfogadta Coral néni 
meghívását. minden ételt ő maga készít el, még a kenyeret is, és 
minden desszerthez vaníliasodó jár.

az öregek számára ez nem probléma, teleehetik magukat zsí-
ros ételekkel, aztán meg beveszik a szívgyógyszerüket, de nekem 
ez nem ilyen egyszerű, igen nehéz kordában tartanom a poca-
komat. Sajnos Coral nénit semmi sem teszi boldogabbá annál, 
hogyha enni lát, és bizony én is boldogabb vagyok, ha ehetek. 
Hiszen a kínai közmondás is úgy szól, hogy „ha szomorú a szíved, 
tápláld a gyomrod”.

az új hálószobám, a szürke szoba a nyugati szárnyban talál-
ható, a házigazdák szobája felett. egy kis padlásszobában lakom, 
ahonnan rálátni a medencére; annak idején a személyzet lakott 
itt. Késő éjszakánként a szoba rég elhunyt lakóinak arcát vélem 
felfedezni a sötétségben. Ha félősebb lennék, már biztos megállt 
volna bennem az ütő.

a takarodó legnyugtalanítóbb eleme azonban az, hogy Delia 
káromkodik álmában. Néha olyan, mintha épp azon lenne, hogy 
hússzor megcsapkodjon a fürdősapkájával, ilyenkor azért meg 
kell nyugtatnom magam.

Coral néni imád arról beszélni, hogy mennyire hiányzott va-
lami az életéből, mielőtt megismerte Deliát, és ezért ajánlotta fel 
neki néhány próbanyaralás után a visszautasíthatatlan ajánlatot, 
hogy költözzön hozzá. Delia, hozzám hasonlóan, nem igazán gaz-
dag, de kiváló és szerető társa Coral néninek, még akkor is, ha 
alvás közben egy-két bazdmeg csúszik ki a száján. Tökéletesen 
kiegészítik egymást: Coral néni hagyománytisztelő, gyakorlatias, 
szóval teljes mértékben olyan, mint egy nagyi, míg Delia életteli, 

campari.indd   15 2015.08.05.   14:14



16

nyughatatlan, és felvillanyozza a nagynénémet. mindketten ér-
deklődnek a hogylétem felől, és mindig rákérdeznek, hogy hala-
dok az írással.

a külsőségek és a nagy ház ellenére azt hiszem, Coral néni 
sincs anyagilag jól eleresztve, ezért is fogad albérlőket. most meg 
még engem is támogatnia kell, bár azt hiszem, az admirális borsos 
albérletet fizet, amiből tudja finanszírozni a kiadásait.

Január 10., szombat

Hideg és viharos a mai este, mint általában januárban, így régi 
takarókba burkolózva hallgatom, ahogy az eső kopog a meden-
cetakarón. itt, a szürke szoba csendjében elöntenek az anyával 
kapcsolatos emlékek. Nem tudom elhinni, hogy nincs többé, az 
agyam egyszerűen nem képes felfogni. még annak is több értelme 
lenne, ha valami pavilonban bukkannék rá, mint hogy elfogadjam, 
eltávozott közülünk.

Buddleia volt a keresztneve, a nyáriorgona latin neve után, 
amely híres arról, hogy vonzza a lepkéket, de ő jobban szerette, 
ha Blue-nak szólították, mivel a Buddleiát sokan rosszul ejtették 
ki, ugyanis a látszat ellenére a név végén álló két magánhangzót 
külön kellett ejteni. Úgy tartotta, hogy a nyáriorgona virágai kék 
színűek, bár én gyakran visszavágtam, hogy szerintem lilák. Nem 
sokkal a halála előtt megegyeztünk abban, hogy ebben a kérdés-
ben más nézőpontot képviselünk.

a Clockhouse Lane-ről induló hosszú utat egyébként nyári-
orgona-bokrok kísérik. Fásabb az illatuk, mint a közönséges or-
gonának, és nem is annyira édeskés, mint ahogy anya sem volt 
cukormázas, hanem inkább magával ragadó. apa és anya egy re-
pülőgépen találkoztak a hatvanas években – apa utazott valahová, 
anya pedig stewardess volt, majdnem kilenc hónappal később, 
egy sebtében megkötött esküvő után pedig megszülettem én is.
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