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m agányosan nőttem föl. Időm nagy részét az utcára néző kis szobámban töltöt-
tem. Volt benne egy pamuttakaróval lefedett keskeny gyerekágy, a szembefalon 
egy bekeretezett kép, a Hattyúk tava egyik jelenete : a tánckar mint hattyúfió-

kák, hó, rózsaszínre színeződött víz. A könyveimet a komódon egy megcsorbult gipszló 
könyvtámasz és egy kutya nipp – úgy emlékszem, spániel – tartotta. Az egyetlen barátom 
a nappaliban lévő elefántcsontból készült kínai figura volt, akit a szüleim még Magyaror-
szágról hoztak magukkal. Simonnak hívták, és gyakran beszélt hozzám. Ezt sosem emlí-
tettem a szüleimnek.

A ruhák a szekrényben furcsák voltak. Legtöbbjük adomány a WRVS-től :* tweed szok-
nyák ; megsárgult viszkózblúzok Pán Péteres gallérral, gyöngyház gombokkal és piszkos hó 
színűre szürkült csipkeszegéllyel. Nincs arról kép, hogy ezeket bármikor is viseltem volna. 
Apámnak nem volt fényképezőgépe, nem is tudta, hogyan működnek. Úgy tudom, sem-
mi bizonyítéka nincs annak, hogy egyszer én is voltam gyerek.

Amire azokból az időkből emlékszem, az nem a gyermekkorom, hanem Benson Court, 
a ház, ahol laktunk. Látom magam a hosszú folyosókon, a közös udvaron és a szobámban, 
a szótárral bíbelődve, amit a szüleimtől kaptam. Díszes csomagolópapír borította, mintha 
legalábbis egy birodalom kulcsa volna (s szüleim számára, nem lévén angol anyanyelvűek, 
az is volt.) A szavak szeretete így született meg bennem. Bevándorlók jellemző tulajdon-
sága ez. A szobámban fekve és gondolkodva a létezésem misztériumát próbáltam kisak-
kozni. Nem a házi feladatommal törődtem, hanem a gondolataimmal játszottam, ahogy 
egy nálam sportosabb gyerek egy labdát ütögetett volna a falhoz teniszütővel vagy dobált 
volna kosárra. A Naptól és a Holdtól, majd Ausztráliától való távolságunkon merengtem, 
aztán az orrom hegyéhez közelítettem az ujjammal, és azt gyakoroltam, hogy mennyire 
közel tudom vinni egymáshoz a két felületet, anélkül, hogy valóban összeérnének, és hogy 
vajon mérhető-e ez a távolság. Minden félelmetesen közelinek, és egyben távolinak tűnt. 
Mintha egy gyorsan robogó vonat vastag üvegén keresztül szemléltem volna a kinti vilá-
got, legalábbis a könyvek így írták le a vonatút élményét, én ugyanis még sohasem ültem 
egyen sem. Tizennyolc éves koromig nem hagytam el Londont.

Időn és téren kívül lebegtem. Bonyolultakat álmodtam, időnként rémálmok gyötör-
tek. A liftben szellemeket láttam. Neurotikus voltam, félénk, hajlamos a megfázásra, inf-
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51

luenzára, mandulagyulladásra. Az ágy nyugalmát kedveltem – a puha takarót, télen dun-
nát – a szobám zárt terét, és a kisebbnél kisebb búvóhelyeket.

A számomra is megfogalmazatlan és érthetetlen vágyaim miatt érzett frusztrációt a rá-
gásban vezettem le. Tizenegy éves koromban pár hétig a körmömet rágtam, aztán meg 
üvegpoharakat haraptam szét, amelyek megvágták a szám. „Hogy lehet ennyire erős az 
állkapcsa ?” ‒ kérdezte apám meglepetten.

Tinikorom elején volt egy rövid időszak, amit ma étkezési zavarnak mondanának : ki-
zárólag fehér és sárga ételeket voltam hajlandó enni. Ám mivel ez nagyjából kenyeret, va-
jat, krumplit, csirkét és piskótát jelentett, nem lefogytam, hanem meghíztam. Ezután vö-
rös ételeket kívántam : marhát, paradicsomot, almát, paradicsomos babot. Miután lefe-
küdtem, a szüleim kibeszéltek. Mikor éjjel kimentem pisilni az előszobából, hallgattam, 
mit mondtak rólam : azon vitatkoztak, hogy elvigyenek-e orvoshoz vagy ne. Az anyám azt 
monda, igen, az apám, hogy ne. „Ne aggódj,” mondta, „majd kinövi.” „Nem neked kell 
fizetni, ha emiatt aggódsz,” mondta anyám. „Ennek semmi köze az anyagiakhoz. Min-
den rendben Viviennel, a lányok mind ilyen hisztérikusak. Persze, téged kivéve, Berta.”

Idővel valóban megnyugodtam és sztoikusan tekintettem az életre : elfogadtam, hogy 
a létezés fájdalma normális, és elkerülhetetlen.

Mire tizenéves lettem, elkezdtem magamat kívülről szemlélni. Mikor jöttem haza az 
iskolából, sokszor megálltam a kirakatok előtt, hogy megnézzem magam. Tanulmányoz-
tam az embereket, hogy hogyan viselkednek a tömegben és individuumként, és ezen ke-
resztül elsajátítottam a beilleszkedés technikáját. Ódzkodva bár, de megismerkedtem né-
hány lánnyal – a csendes kívülállókkal – az iskolából, és észrevétlen egy intellektuális cso-
port tagja lettem, akikkel hétvégente moziba, az Oxford Streeten lévő Academybe jártam, 
ahol idegen nyelvű filmeket néztünk. Utána elmentünk a Sohóba habos kávét inni. Majd 
hazamentem Benson Courtba, ahol a szüleim vacsorával, egy tálcán az ölükben tévéztek, 
kvíz show-kat, szappanoperákat, vígjátékokat néztek. A kreativitás nem volt erős oldaluk.

Az anyámnak egyik lába rövidebb volt, mint a másik. Soha nem láttam barna botja és sa-
ját kezűleg készített barna nemezmellénye nélkül, hogy „a hátamat melegen tartsa.” Egyik 
nap, mikor jöttem haza az iskolából, láttam, ahogy a nagy forgalomban próbál átkelni az 
úton Marylebone Hight Streetnél, a kocsmánál. Ő nem vett észre engem. Amikor bot-
ját a járdáról az úttestre tette és várta, hogy az autók és teherautók lelassítsanak, egy ve-
réb szállt a fejére. Biztosan érezte, ahogy a karmok a bőrébe karmolnak, de nem sikított. 
A feje fölé nyúlt, és megsimította a veréb hideg, száraz szárnyát. A madár nem repült el 
azonnal, és nem próbálta kivájni a szemét, hanem pár pillanatig a feje fölött repkedett, 
pár centire gesztenyebarna hajától, amire távozása előtt egy kis fehér kupacot pottyantott.

Szégyelltem volna – karonfogva – egy olyan nővel hazasétálni, akinek nem elég, hogy 
madárszar van a fején, még egy vastag barna gumivégű bottal is jár. Egy nővel, aki magá-
tól értetődően belekarol a lányába, mert úgy gondolja, így sétál együtt anya és lánya, így 
fejezik ki egymáshoz tartozásukat. Hogy elkerüljem, befordultam a Moxon Streeten, és 
egy sor jobbra kanyar után visszaérkeztem oda, ahonnan elindultam. Így anyám után pár 
perccel értem haza.

A fürdőszobában találtam, ahol éppen hajat mosott. Mosolyogva egy rádióból ismert 
dallamot énekelt. „Képzeld”, mondta, „tiszteletét tette nálam egy kismadár, és bár először 
nagyon nem örültem neki, úgy tudom, jó szerencsét hoz. Igen, holnap biztosan valami-
lyen szerencse fog érni.”

És így is történt. A reggeli postával egy levél érkezett : nyereménybetétkönyvön nyer-
tünk 10 fontot. „A madár miatt van”, mondta anyám. „Köszönjük, kismadár !”

Szóval, ilyen volt ő.   
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