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Siobhan (Malachy lánya) és a gye-
rekei, Fiona és Mark
A Bali szigetén élő Malachy (Ma-
lachy fia)
Nina (Malachy mostohalánya)
Mary Elizabeth (Michael lánya) és
a lánya, Sophia
Angela (Michael lánya)
Conor (Malachy fia) és a lánya,
Gillian



Cormac (Malachy fia) és a lánya,
Adrianna
Maggie (Frank lánya) és a gyere-
kei, Chiara, Frankie és Jack
Allison (Alphie lánya)
Mikey (Michael fia)
Katie (Michael lánya)
 
 
Mondd el az életed dalban, tánc-
ban, mesében.



Köszönetnyilvánítás

Köszönöm a római American Aca-
demy háromhónapos ösztöndíját, a fényt,
a pompát, a vidámságot.

Köszönöm Pam Carternak a londoni
Savoy Hotelban a háromhónapos ké-
nyeztetést a Temzére néző lakosztályban.

Köszönöm ügynökömnek, Molly
Friedrichnek a borús napokon mondott
napsugaras szavait.

Szerkesztőm, Nan Graham tiszteletére
szólaljanak meg dobok és trombiták! Én
csak egymás mellé hajigáltam a szava-
kat, ő pedig, őszinte ámulatomra, addig
mondta az ötleteit és addig farigcsált raj-



tuk, míg végül könyvvé álltak össze.
És szeretettel gondolok Rád, drága

csodafeleségem, Ellen, aki mindig vi-
dám és jókedvű vagy, és mindig készen
állsz a következő kalandra.



Előhang

Ha egy kicsit is értenék Sigmund Fre-
udhoz meg a pszichoanalízishez, minden
bajomat nyomorúságos írországi gyerek-
koromra fognám. Ez a nyomorúságos
gyerekkor fosztott meg az önbecsülésem-
től, miatta tört rám rohamokban az önsaj-
nálat, miatta bénultak meg az érzelmeim,
miatta lógtam ki mindig a sorból, váltam
iriggyé és hiányzott belőlem a tekintély-
tisztelet, miatta lassult le a fejlődésem és
miatta nem sikerült zöldágra vergődnöm
a lányokkal, miatta nem jutottam előbbre
a világban, és váltam szinte alkalmatlan-
ná arra, hogy beilleszkedjem az emberi



társadalomba. Hogy miként lett belőlem
tanár és miként sikerült megmaradnom a
pályán, azt a mai napig sem értem, min-
denesetre nagy ötös jár nekem azért,
hogy évtizedeken át kibírtam New York
tantermeiben. Kitüntetést érdemelnek,
akik túlélik nyomorúságos gyerekkoru-
kat, és tanárnak mennek – elsőként pedig
nekem kellene megkapnom a kitüntetést
meg a vele járó csillagot a későbbi szen-
vedéseimért.

Volna kit hibáztatnom. A nyomorúsá-
gos gyerekkor nem magától adódik, ha-
nem megteremtik. Léteznek sötét erők.
De bárkit okoljak is érte, a megbocsátás
szellemében teszem. Ennek értelmében
megbocsátok a következőknek: XII. Pius



pápának; általában az angoloknak és kü-
lönösen VI. György királynak; MacRory
bíborosnak, aki gyerekkoromban Íror-
szág legfőbb ura volt; Limerick püspö-
kének, akinek a szemében minden bűnnek
számított; Eamonn De Valerának, Íror-
szág korábbi miniszterelnökének (taoi-
seach), majd elnökének. A félig spanyol
származású Mr. De Valera fanatikus híve
volt az ír kelta nyelvnek (spanyol hagy-
mát főztek az irlandi ürügulyásba), és el-
rendelte, hogy minden ír tanár verje be-
lénk az ősi anyanyelvet, továbbá hogy
verjen ki belőlünk mindenfajta természe-
tes kíváncsiságot. Sok-sok órányi szen-
vedést köszönhettünk neki. Nem izgatta
magát kék-zöld foltjaink miatt, melyeket



a tanári pálca okozott ifjú testünk külön-
böző tájain. Megbocsátok annak a pap-
nak is, aki elzavart a gyóntatószékből,
amikor bevallottam, hogy bűnös vagyok
önfertőzésben és anyám erszényéből is
el-elloptam pár pennyt. Azt mondta, nem
látszik rajtam az őszinte megbánás szel-
leme, a testiség dolgában különösen
nem. S bár az utóbbi esetben fején találta
a szöget, azáltal, hogy nem adott feloldo-
zást, olyannyira súlyos veszélynek tette
ki a lelkemet, hogy ha akkor a templom
előtt elgázol egy teherautó, az ő hibájá-
ból kárhoztam volna el örök időkre.
Megbocsátok a veréseket kiosztó sok ta-
nárnak, akik a pajeszomnál fogva rángat-
tak ki a padból, és bottal, nadrágszíjjal



meg nádpálcával ütlegeltek rendszere-
sen, ha rosszul feleltem a katekizmusból,
vagy nem sikerült fejben elosztanom
937-et 739-cel. A szüleim és a felnőttek
azt mondták, mindez csak javamra válik.
Megbocsátom nekik mérhetetlen álszent-
ségüket, és kíváncsi vagyok, hol is lehet-
nek most. A mennyországban? A pokol-
ban? A purgatóriumban (ha még üze-
mel)?

Sőt saját magamnak is meg tudok bo-
csátani, bár amikor visszapillantok éle-
tem különböző stációira, följajdulok.
Ekkora barmot! Milyen gyáva és szé-
gyellős! És milyen hülye! Döntésképte-
len tévelygő.

Még egy pillantás a múltamra. Gye-



rek- és kamaszkoromat azzal töltöttem,
hogy vizsgálgattam a lelkiismeretemet,
és kivétel nélkül mindig bűnösnek talál-
tam magam. Erre idomítottak, e célból
mosták ki az agyamat, erre kondicionál-
tak, ami teljességgel kiölte az elbizako-
dottságot bűnös kasztom tagjaiból.

Azt hiszem, itt az ideje, hogy legalább
egy tulajdonságomról elismerően szól-
jak: szívós kitartásomról. Nem olyan
csillogó jellemvonás, mint a nagyra tö-
rés, a tehetség, az intellektus vagy a fér-
fiúi vonzerő, mégis ez a kitartás segített
egy életen át.

F. Scott Fitzgerald szerint az amerikai-
ak életében sosincs második felvonás –
de csak arról van szó, hogy Fitzgerald



túl fiatalon halt meg. Az én esetemben
mindenképpen téved.

Amikor harminc esztendőn át New
York-i állami középiskolákban tanítot-
tam, kizárólag a tanítványaim méltattak
némi figyelemre. Az iskolán kívüli vi-
lágban láthatatlan maradtam. Azután ír-
tam egy könyvet a gyerekkoromról, s
nyomban ír percemberke vált belőlem.
Azt reméltem, hogy a könyvből a Mc-
Court gyerekek és unokák megismerik a
család történetét. Abban bíztam, hogy el-
fogy belőle néhány száz példány, és eset-
leg író-olvasó találkozóra hív meg egy-
két olvasókör. Ehelyett a kötet a bestsel-
lerlistákra került, lefordították harminc
nyelvre, én meg csak bámultam. Ez a



könyv volt az én második felvonásom.
A könyvek világában későn érőnek,

friss húsnak számítok, aki majdnem le-
késte a csatlakozást. Első könyvem, az
Angyal a lépcsőn 1996-ban jelent meg,
[1] hatvanhat éves koromban, a második,
a De! 1999-ben,[2] amikor már hatvanki-
lenc voltam. Abban az életkorban már az
is csoda, ha az ember képes fölemelni a
tollat. Új barátaim (akiket a bestseller-
listára került könyvem révén szereztem)
már huszonévesen publikáltak. A tejfö-
lösszájúak.

De hát mi tartott ennyi ideig?
A tanítás. Amiatt tartott ilyen soká. És

nem főiskolán vagy egyetemen voltam
tanár, ahol az embernek bőven jut ideje



írogatásra meg más passziókra, hanem
négy különböző New York-i állami kö-
zépiskolában. (Olvastam én regényeket
egyetemi professzorokról, akiket annyira
lefoglalt a házasságtörés meg a sok
egyetemi belharc, hogy csodálkoztam:
honnan marad idejük egy kis tanításra
is?) Amikor az ember napi öt órát tanít,
ráadásul hetente öt alkalommal, akkor
hazaérve már nemigen van kedve ahhoz,
hogy kiszellőztesse a fejét, és halhatatlan
prózai műveket gyártson. Napi öt tanóra
után az ember fejében továbbra is ott dö-
römböl a tantermi lárma.

Sohasem gondoltam volna, hogy az
Angyal a lépcsőn a figyelem középpont-
jába kerül, mikor azonban felbukkant a



legkelendőbb könyvek között, nyomban
lecsapott rám a média. Százszámra ké-
szültek rólam a fényképek, én lettem az
aggastyán-újdonság, aki ír akcentussal
beszél. Több tucat lap kért tőlem inter-
jút. Találkoztam kormányzókkal, polgár-
mesterekkel, színészekkel. Találkoztam
az idősebbik Bush elnökkel, meg a fiá-
val, a texasi kormányzóval. Találkoztam
Clinton elnökkel és Hillary Rodham
Clintonnal. Találkoztam Gregory Peck-
kel. Találkoztam a pápával, és megcsó-
koltam az ujján a gyűrűt. Sára yorki her-
cegnő is interjút kért tőlem. Maga az
első Pulitzer-díjas szerzőm, mondta.
Maga meg az első hercegnőm, mondtam
én. Hú, szólt oda az operatőrnek, ezt vet-



ted? Megvan a felvételen? Grammy-díj-
ra jelöltek a próza kategóriában, és kis
híján még Elton Johnnal is összeismer-
kedtem. Más szemmel néztek rám az em-
berek. Ahá, szóval maga írta azt a köny-
vet! Erre parancsoljon, Mr. McCourt.
Vagy: Miben állhatunk még a rendelke-
zésére? Mit óhajtana még? Egy kávézó-
ban rám kacsintott egy nő, és így szólt:
Láttam ám a tévébe’! Maga biztosan na-
gyon fontos ember. Hogy is hívják?
Adna egy autogramot? Odafigyeltek rám.
Kikérték a véleményemet Írországról, a
kötőhártya-gyulladásról, az alkoholiz-
musról, a fogakról, az oktatásügyről, a
vallásról, a kamaszkori szorongásról,
William Butler Yeatsről s az irodalom-



ról általában. Mit fog olvasni ezen a
nyáron? Milyen könyveket olvasott az
idén? Katolicizmus, írás, éhezés. Felszó-
laltam fogorvosok, ügyvédek, szemorvo-
sok és persze tanárok gyűlésein. Beutaz-
tam a világot mint ír ember, mint tanár,
mint mindenféle gond-baj szakértője és
mint sok öreg reménysugara, akik mindig
el szerették volna mesélni a saját törté-
neteiket.

Az Angyal a lépcsőnből film is ké-
szült. Amerikában mindegy, mit ír vala-
ki, a beszélgetéseknek úgyis mindig A
Film a témájuk. Ha valaki megírja a
manhattani telefonkönyvet, attól is csak
azt kérdeznék: És mikor jön ki a film?

Ha nem írtam volna meg az Angyal a



lépcsőnt, rimánkodva halok meg: Jaj,
édes, jó Istenem, csak még egy évet,
csak egyetlenegyet, mert ez a könyv az
én hátralévő életem egyedüli célja. Ál-
momban sem gondoltam, hogy bestseller
lesz belőle. Abban reménykedtem, hogy
ott áll majd a könyvesboltok polcán, és
kileshetem, hogy szép nők lapozgatják,
és olykor egy könnycseppet törölnek ki a
szemükből. Azután persze megveszik a
könyvet, hazaviszik, leheverednek a dí-
ványra, és gyümölcsteát vagy finom
sherryt kortyolgatva olvassák az élete-
met. És az összes barátjuknak rendelnek
egy példányt.

A De! arról szól, hogyan illeszkedtem
be Amerikában, és hogyan lett belőlem



tanár. Miután megjelent a könyv, hossza-
san nyomasztott, hogy túlságosan is kur-
tán bántam el a tanítással. Amerikában
csak az orvosokat, ügyvédeket, táborno-
kokat, színészeket, televíziós szereplőket
meg a politikusokat csodálják és fizetik
meg rendesen. A tanárokat nem. A tanítás
a cselédlány a diplomával űzhető foglal-
kozások között. A tanárok szíveskedje-
nek a személyzeti bejáratot vagy a hátsó
ajtót használni. És gratulálnak nekik a
hosszú szünidőhöz. Atyáskodva szólnak
hozzájuk, és visszamenőleg megsimogat-
ják galambősz fürtjeiket. Nahát, jut
eszembe, volt nekem egy angoltanárom,
a Miss Smith, hát az tényleg hatott rám!
Sohasem felejtem el a kedves, jó Miss



Smitht. Azt szokta mondogatni, hogy ha
negyvenéves pályája során csak egy gye-
reket is sikerült megérintenie, akkor már
megérte az egész, boldogan hal meg. Az-
tán a gyerekre ható angoltanár eltűnik a
szürkeségben, és azon igyekszik, hogy ne
haljon éhen a nyomorúságos nyugdíjá-
ból, közben pedig arra az egy gyerekre
gondol, akit sikerült megérintenie. Ál-
modjon tovább, tanárnő. Senki se fogja
ünnepelni.

 
 
Azt hiszed, csak bevonulsz az osztály-

ba, megállsz egy pillanatra, hogy elcsön-
desedjenek, figyeled, ahogyan kinyílnak
a füzetek és kattannak a golyóstollak, be-



mutatkozol nekik, írsz valamit a táblára,
elkezdesz tanítani.

A tanári asztalon ott hever az iskola
készítette angol tanmenet. Helyesírást,
szókincsfejlesztést, nyelvtant, szövegér-
tést, fogalmazást és irodalmat fogsz taní-
tani.

Alig várod az irodalomórát. Élénk vi-
tákra számítasz versekről, színdarabok-
ról, tanulmányokról, regényekről, novel-
lákról. Százhetven diák esik ki a padból,
úgy nyújtja magasra a kezét: engem szó-
lítson fel, tanár úr, engem, Mr. McCourt,
mondani akarok valamit.

Reméled, hogy valóban akarnak majd
mondani valamit. Ki szeretné, hogy csak
bambuljanak, míg a tanár megfeszül,



hogy az óra ne fulladjon unalomba.
Fölfaljuk az angol és amerikai iroda-

lom nagyjait. De jó lesz, amikor sorra
kerül Carlyle és Arnold, Emerson és
Thoreau. Alig várod Shelley-t, Keatset,
Byront no meg a drága Walt Whitmant. A
gyerekek imádni fogják a sok romantikát
és lázadást, a sok dacos szembeszegü-
lést. Az ember maga is szereti, hiszen a
lelke mélyén meg az álmaiban a tanár is
vadromantikus. Ott látja magát a bariká-
dokon.

Igazgatók meg hasonló folyosón járká-
ló hatalmasságok fölkapják a fejüket az
osztályodból kiszűrődő izgatott hangok-
ra. Bekukucskálnak az ajtó kisablakán,
és ámulva nézik a sok jelentkezőt, a fiúk-



lányok arcára kiülő lelkesedést és izgal-
mat, íme, a jövő vízvezeték- és villany-
szerelői, kozmetikusai, ácsai, műszeré-
szei, gépírónői és gépkezelői.

Díjakra jelölnek: Az Év Tanára, Az
Évszázad Tanára. Meghívás Washington-
ba. Eisenhower szorongatja meg a keze-
det. Újságírók kérdeznek téged, egyszerű
tanárt, mi a véleményed az oktatásügy-
ről. A mindenit! Benne leszel a tévében.

A televízióban.
Mi a szösz: egy tanár a televízióban.
Repülőn Hollywoodba visznek, ahol

saját magadat kell játszanod a filmben.
Mélyről indultál, nyomorúságos gyerek-
kor, gondok az egyházzal (mellyel meré-
szen szembeszálltál), képek rólad, magá-



nyosan egy sarokban, gyertyafény mellett
olvasol: Chaucer, Shakespeare, Jane
Austen, Dickens. Hunyorogsz a sarokban
azzal a szerencsétlen, gyulladt szemed-
del, s bátran olvasol, míg csak anyád el
nem veszi a gyertyát, és azt nem mondja,
ha nem hagyod abba, menten kiesik a
szemed a fejedből. Visszakunyerálod a
gyertyát, na, már csak száz oldal van hát-
ra a Dombey és fiából, mire anya: szó
sem lehet róla, nem akarlak úgy kísérget-
ni Limerick utcáin, hogy közben minden-
ki azt kérdezi, mitől vakultál meg, holott
egy évvel azelőtt még együtt rúgtad a
labdát a legjobbakkal. Beletörődsz, mert
ismered a dalt:

 



Az anyád szeretete,
Bárhol járj, drága kincs,
Míg megvan, élhetsz vele,
Sírsz érte majd, ha nincs.[3]

 
Egyébként a csípős nyelvű, mártírarcú

öreg ír színésznőkkel, Sara Allgooddal
vagy Una O’Connorral nem is lehet fele-
selni. A saját anyád arcán is igencsak ott
ült a megbántottság, de semmi sem ha-
sonlítható ahhoz, amikor a szélesvásznú
filmen mutatják, akár fekete-fehérben,
akár színesben.

Apádat Clark Gable is adhatná, csak-
hogy (1) nem biztos, hogy utánozni tudná
apa vastag észak-ír kiejtését; (2) szörnyű
lecsúszás volna ez a színész számára az



Elfújta a szél után, melyet, mint emlék-
szünk rá, Írországban betiltottak, állító-
lag azért, mert Rhett Butler a saját fele-
ségét, Scarlettet a karjában cipelte föl az
emeletre és tette az ágyra, ami annyira
fölháborította a dublini filmcenzorokat,
hogy kénytelenek voltak végleg indexre
tenni a filmet. Nem, apa szerepére más
színész kell, mert az ír cenzorok résen
vannak, és micsoda csalódást ereznél, ha
tulajdon városod, Limerick polgárait, sőt
egész Írországot megfosztanák a lehető-
ségtől, hogy megnézzék a moziban nyo-
morúságos gyerekkorodat és későbbi di-
adalmenetedet tanárként meg filmsztár-
ként.

De nem így végződne a történet. Az



igazi történet úgy folytatódna, hogy mi-
után éjszakákon át etettek-itattak, ünne-
peltek és híres nők ágyába löktek, te hír-
nevet szerezve és emelkedő csillagzatod
ellenére is ellenálltál Hollywood szirén-
hangjainak, mert rájöttél, mennyire üres
a sztárok élete, akik a szatén ágyneműjü-
kön heverve öntötték ki neked a szívüket,
te pedig lelkifurdalással hallgattad, ho-
gyan fejezték ki csodálatukat irányodban,
mert olyan odaadással neveled a tanítvá-
nyaidat, hogy Hollywood eszményképe
és védjegye vált belőled, míg ők, a film-
ipar csillogó, nőnemű sztárjai, akik hír-
nevet szereztek és még többre törnek,
szánják-bánják, hogy életük félresiklott,
és már átlátják hollywoodi létezésük



ürességét, s ha abbahagynák, nap mint
nap élvezhetnék az őszinte és becsületes
pedagóguslét örömeit, taníthatnák Ame-
rika leendő iparosait, kereskedőit, irodai
dolgozóit. Milyen nagyszerű érzés lehet,
mondanák, reggel felébredni, vígan ki-
pattanni az ágyból, annak tudatában,
hogy előtted a nap, melynek során Isten-
nek tetsző módon oktatod-neveled Ame-
rika ifjúságát, elégedett vagy sovány fi-
zetéseddel, hiszen valódi elismerésed a
tanítványaid lelkes tekintetében megcsil-
lanó hála, amikor átnyújtják neked lekö-
telezett és elragadtatott szüleik ajándé-
kait: sütit, kenyeret, házitésztát, néha
egy-egy palack bort az olasz családok
kicsi szőlőskertjéből; attól a százhetven



gyerektől kapod, akik a McKee Szakkö-
zép- és Szakmunkásképző Iskolába jár-
nak New York Staten Island kerületében.



ELSŐ RÉSZ

A pedagógia rögös útján



1

Jönnek!
És még nem vagyok kész.
Hogyan is lehetnék?
Pályakezdő tanár vagyok, még csak ta-

nulom a szakmát.
Tanári pályafutásom első napján kis

híján kirúgtak, mert megettem egy közép-
iskolás fiú uzsonnáját. A második napon
kis híján kirúgtak, mert szóba hoztam,
hogy egy birkával is lehet barátságot
kötni. Ezt leszámítva semmiféle rendkí-
vüli esemény nem történt az alatt a há-
rom évtized alatt, amit New York tanter-
meiben töltöttem el. Sokszor merült föl



bennem a kétely, valóban ott van-e a he-
lyem; a végén meg azon ámuldoztam,
hogy bírtam ki ilyen sokáig.

 
 
1958 márciusa. Üres tanteremben ülök

a tanári asztalnál a McKee Szakközép-
és Szakmunkásképző Iskolában, New
York Staten Island kerületében. Új hiva-
tásom felszerelési tárgyaival babrálok:
öt barna kartondosszié van a kezem
ügyében, minden osztályomhoz egy; meg
egy marék meglazult gumiszalag; egy
barna színű, a háborús időkből itt maradt
írótömb a fogalmazásokhoz (ki tudja, mi
mindent kevertek bele a foltos papírba);
egy kopott táblatörlő; végül egy csomag



fehér cédula, ezeket egyenként fogom be-
dugdosni ütött-kopott, piros gyűrűs füze-
tem műanyag rekeszeibe, hogy sikerüljön
megjegyeznem százhatvan-egynéhány fiú
és lány nevét, akik nap mint nap a padso-
rokban ülnek az öt különböző órámon. A
cédulákon fogom vezetni a hiányzásokat
meg a késéseket, és itt fogom jelölni,
amikor a fiúk és lányok valami jót vagy
rosszat csinálnak. Szóltak, hogy pirossal
írjam be a rosszalkodást, de az iskola
nem adott hozzá piros tollat, úgyhogy
most vagy kérvényezek egy űrlapon,
vagy magam veszek egyet a boltban,
mert a magaviselet följegyzésére szolgá-
ló piros toll a pedagógus legerősebb
fegyvere. Sok minden mást is be kell



szereznem. Eisenhower Amerikája vi-
rágzik ugyan, de az iskolában ezt még
nem érezni, s végképp nem érzi a kezdő
tanár, akinek segédeszközökre van szük-
sége a munkájához. Feljegyzés érkezik
az iskola gazdasági igazgatóhelyettesé-
től, melyben emlékezteti a kartársakat a
város nehéz pénzügyi helyzetére, és kéri,
hogy takarékosan bánjunk a felszerelés-
sel. Ma reggel döntéseket kell hoznom.
Egy perc múlva becsengetnek. A diákok
megrohamozzák a termet, és mit szólná-
nak, ha azt látnák, hogy a tanári asztalnál
ülök? Odass! Elbújt! A gyerekek úgy is-
merik a tanárt, mint a tenyerüket. Ame-
lyik az asztalánál ül, arról rögtön tudják:
vagy lusta, vagy be van tojva. Sorompó-



nak használja az asztalt. A legjobb kiáll-
ni eléjük. Szemtől szemben a zsibongók-
kal. Légy férfi! Az első napon elég
egyetlen hiba, és hónapokba telik, míg a
tanár helyrehozza.

A beözönlő gyerekek az utolsó előtti
évfolyamba járnak, elmúltak tizenhat
évesek, óvodás koruk óta már a tizen-
egyedik esztendőt húzzák le a közokta-
tásban. A tanáraik jönnek-mennek, akad
köztük öreg és fiatal, szigorú és elnéző.
A gyerekek figyelnek, vizsgálódnak, ítél-
keznek. Tisztában vannak vele, mit jelent
a tanár testbeszéde, hangszíne, általában
a viselkedése. Nem mintha leülnének az
iskolai vécében vagy a menzán, hogy
megtárgyalják ezeket a kérdéseket. A ti-



zenegy év során egyszerűen beléjük ivó-
dik, majd továbbadják a tudást a követ-
kező nemzedéknek. Miss Boyddal jó lesz
vigyázni, mondják. A házi feladat, öre-
gem, mindig csak az a házi feladat – mert
kijavítja! Képes kijavítani. Nem ment
férjhez, és nincs más dolga. Az a jó, ha a
gyereknek családos tanár jut. Azoknak
nincs idejük rá, hogy leüljenek a dolgo-
zatokkal meg egy csomó könyvvel. Ha
Miss Boydot rendszeresen dugná valaki,
nem adna ilyen sok házi feladatot. De
csak üldögél odahaza a macskájával, és
klasszikus zenét hallgat, kijavítja a lec-
kénket, és nyaggat bennünket. Bezzeg a
többi tanár! Feladnak egy csomó leckét,
és láttamozzák, de rá se néznek soha. Le-



másolhatsz egy oldalt a Bibliából, a ta-
nár akkor is csak azt írná rá: „Tiszta,
rendes munka”. Nem így Miss Boyd. Ő
rögtön kiszúr veled. Elnézést kérek, ked-
ves Charlie, de ezt saját kútfődből merí-
tetted? És akkor be kell vallani, hogy
másoltad, és máris nyakig ülsz a szar-
ban, öregem.

Korán érkezni is hiba, mert túl sok idő
marad elgondolni, mi vár a tanárra. Hon-
nan volt bátorságom azt képzelni, hogy
majd elbánok az amerikai kamaszokkal?
A tudatlanságom miatt képzeltem így. Ez
itt az Eisenhower-korszak, amikor az új-
ságok az amerikai kamaszok súlyos bol-
dogtalanságáról cikkeznek. Ők „az elve-
szett nemzedék elveszett gyerekeinek el-



veszett gyerekei”. Filmek, musicalek,
könyvek szólnak a boldogtalanságukról:
a Haragban a világgal, a Palatábla-
dzsungel, a West Side Story, A zabhe-
gyező. Lehangoló beszédeket tartanak a
témában. Értelmetlen az élet. Minden
felnőtt becstelen. Mi haszna annak, hogy
élünk? Semmiben nem reménykednek,
még a saját háborújukban sem, amelyben
megölhetnék távoli tájak bennszülöttjeit,
hogy utána végigmasírozzanak a transz-
parensekkel feldíszített Broadwayn, és a
lányok megcsodálhassák az érdemrend-
jeiket meg a sántikálásukat. Annak sem-
mi értelme, hogy az apjuknak panaszkod-
janak, hiszen ők éppen most harcoltak
végig egy háborút, és annak sincs, hogy



az anyjuknak tegyenek vallomást, akik
kivárták, míg a férjük visszatér a csatá-
ból. Az apák azt mondják, jaj, pofa be,
és haggyá’ má’ békén. Nekem félkilós
srapnel ment a seggembe, és nem érek rá
hallgatni ezt a rinyálást, miközben tele a
hasad meg a ruhásszekrényed. Amikor
annyi idős voltam, mint te, ott gályáztam
a roncstelepen, a kurva életbe, aztán meg
mentem dógozni a dokkba, hogy iskolába
kűdhesselek. Tűnés, nyomogasd a patta-
násaidat, csak engem haggyá’ újságot
óvasni.

A tizenévesek annyira boldogtalanok,
hogy galerikbe verődnek, és összecsap-
nak a többi galerivel, csakhogy ezek nem
olyan bunyók, amilyeneket a moziban



mutatnak, elátkozott szerelmesekkel meg
vad zenei aláfestéssel, hanem alantas ve-
rekedések; közben dühödten hörögnek
egymásra, káromkodnak; az olaszok, a
feketék, az írek, a Puerto Ricó-iak kés-
sel, biciklilánccal, baseballütővel tá-
madnak a másikra a Central Parkban, a
Prospect Parkban, vérfoltok maradnak
utánuk a füvön, mindegy, kinek a vére,
így is, úgy is piros. És mikor valaki be-
lehal, kitör a nyilvános felháborodás és
vádaskodás: ha az iskolák meg a tanárok
rendesen végeznék a dolgukat, nem tör-
ténhetnének ilyen szörnyűségek. Egyes
hazafiak azt kérdezik: Ha ezeknek a
kölyköknek ennyi idejük és energiájuk
van egymással verekedni, miért nem



szállítjuk őket a tengerentúlra, hogy
azokkal a rohadék kommunistákkal vere-
kedjenek, és egyszer s mindenkorra be-
verjék a pofájukat?

A szakmunkásképző iskolákat sokan az
olyan gyerekek szemétlerakójának tekin-
tették, akiknek túl magas az egyetemre
felkészítő gimnázium. Sznobizmus. A
közvélemény fütyült rá, hogy fiatalok ez-
rei autószerelők, kozmetikusok, gépkeze-
lők, villanyszerelők, vízvezetékszerelők,
ács-állványozók akartak lenni. Ők vi-
szont nem óhajtottak a reformációval, az
1812-es amerikai-brit háborúval, Walt
Whitmannel, a magas művészet befoga-
dásával vagy a muslincák nemi életével
bajlódni.



De ha muszáj, haver, akkor muszáj.
Beülünk az órákra, amelyeknek az égvi-
lágon semmi közük az életünkhöz. Majd
dolgozunk a saját üzletünkben, és ott
megtanuljuk, milyen a valóság, addig is
megpróbálunk nem szemétkedni a taná-
rokkal, és négy év múltán ép bőrrel ki-
jutni innen. Phű!

 
 
Megjöttek. Az ajtó nekidöndül a tábla

alsó szélénél körbefutó polcnak, és nagy
krétaporfelhőt ver fel. A tanterembe lé-
pés jelentős esemény. Miért nem képe-
sek egyszerűen besétálni, köszönni, hogy
jó reggelt, és leülni a helyükre? Nem, ez
lehetetlen. Mindenáron tülekedniük, lök-



dösődniük kell. Az egyikük tréfás fenye-
getésképpen elkurjantja magát: Hé!, a
másik rögtön felesel vele: Hé! Sértegetik
egymást, rá se hederítenek az utolsó
csengőszóra, komótosan helyet foglal-
nak. Tök jó, csávókám. Nézzed, új a ta-
nár, az új tanárnak meg fingja sincs ar-
ról, mi a dörgés. Akkor meg? Csengő?
Tanár? Úgyis zöldfülű az illető. Hogy is
hívják? Ki a bánatot érdekel? Átkiabál-
nak a barátaiknak, elterpeszkednek az
egyébként túl kicsi padokban, kidugják a
lábukat, röhögnek, ha valaki átbukik raj-
ta. Kibámulnak az ablakon, megbámulják
a fejem fölött az amerikai zászlót vagy a
képeket, amelyeket még Miss Mudd erő-
sített a falra ragasztószalaggal. Miss



Mudd már nyugdíjba vonult, a képeken
Emerson, Thoreau, Whitman, Emily Dic-
kinson és – ő meg hogy került ide? – Er-
nest Hemingway. A Life magazin cím-
lapfotója, amit mindenütt látni. A gyere-
kek bicskával bevésik a monogramjukat
a padba, szerelmi vallomást tesznek
nyíllal átszúrt szívvel a bátyjuk meg az
apjuk ősrégi vésetei mellett. Némelyik
padot annyit faragták már, hogy a gyerek
a saját térdét is látja a lyukas írólapon
keresztül; a régi szívek és nevek helyén.
A párok egymás mellé ülnek, és fogják
egymás kezét, sugdolóznak, egymás sze-
mébe néznek, miközben hátul három fiú
énekel, dubappp, dubapp, tenor, bariton,
basszus, öregem, csettintenek az ujjuk-



kal, és közlik a világgal, hogy ők bizony
szerelmes kamaszok.

Naponta ötször nyomulnak be az ajtón.
Öt osztály, a létszámuk harminc és har-
mincöt között. Kamaszok? Írországban
az amerikai filmekben bámultuk őket,
nyűgös, mogorva fiatalok, saját kocsival
jönnek-mennek, nem is értettük, mitől
olyan nyűgösek és mogorvák. Volt mit
enniük, volt ruhájuk meg pénzük, és
mégis komiszul viselkedtek a szüleikkel.
Írországban nem léteztek kamaszok, az
én környezetemben legalábbis nem. A
kamaszt gyereknek könyvelték el. Tizen-
négy éves korunkig iskolába jártunk. Aki
komiszkodott a szüleivel, az kapott nad-
rágszíjjal a pofájára, aztán repült, mint a



győzelmi zászló. A gyerek megnőtt, vala-
milyen fizikai munkát vállalt, megnősült,
péntek este megitta a korsó sörét, és az-
nap este lerendezte az asszonyt is, aki
örökösen terhes volt. Pár évvel később a
fiatal emigrált Angliába, és vagy egy
építkezésen dolgozott, vagy jelentkezett
őfelsége hadseregébe, és a birodalomért
harcolt.

 
 
Az uzsonnával akkor kezdődtek a ba-

jok, amikor egy Petey nevű fiú elkurjan-
totta magát: Kell valakinek egy parizeres
kenyér?

Most hülyéskedsz? Anyád nagyon
utálhat, ha ilyen kajával ereszt el hazul-



ról.
Petey hozzávágta a barna papirosba

csomagolt uzsonnát a kritikus vélemény
megfogalmazójához, bizonyos Andyhez,
az osztály pedig üdvrivalgásban tört ki.
Bunyó, bunyó, kiabáltak, gyerünk,
játsszatok le. Az uzsonnás csomag a táb-
la és az első padban ülő Andy között fél-
úton ért földet.

Kiléptem a tanári asztal mögül, és ki-
mondtam tanári pályám első szavát:
Hohó! Négy év tanulás a New York
Egyetemen, és az eredmény egy hohó.
Nem jutott eszembe más.

Megismételtem. Hohó.
Észre se vettek. Lekötötte őket a vere-

kedés előkészítése, mert a verekedéssel



húzni lehet az időt, és el lehet téríteni a
tanárt az óravázlatától, bármi szerepel-
jen is benne. Petey-hez léptem, és el-
hangzott első tanári felszólításom: Tes-
sék abbahagyni az uzsonnadobálást. Pe-
tey és az osztály is megriadt. A tanár, ez
a kezdő, most megakadályozott egy jó
kis bunyót. A kezdő tanár törődjön csak
a maga dolgával, vagy hívassa az igaz-
gatót vagy valamelyik másik fejest, úgyis
tudja mindenki, hogy egy örökkévalóság,
míg az illető a tanterembe ér, addig meg
lehet egy jót bunyózni. Egyébként meg
mit lehet kezdeni egy olyan tanárral, aki
azután közli, hogy ne dobáljuk az uzson-
nát, amikor már rég eldobtuk?

Benny szólt közbe az egyik hátsó pad-



ból. Hé, tanár úr, kérem, há’szen már
eedobta! Tök értelmetlen aszondani neki,
hogy ne dobálja. Ott a kajája a padlón.

Az osztály nevetett. Nemigen létezik
nagyobb butaság annál, mint amikor a ta-
nár egy már megtörtént dolgot akar meg-
tiltani. Az egyik fiú eltakarta a száját,
úgy mondta, hogy hülye, és tudtam, hogy
nekem címezte. Kedvem lett volna kipo-
fozni a padjából, de azzal a tanári pálya-
futásom is véget ért volna. Ráadásul la-
pátkéz takarta azt a szájat, és a pad is túl
szűk volt a gyereknek.

Valaki azt mondta, Bennykém, belőled
jogász lesz! – és az osztály megint neve-
tett. Ja, mondták, és várták, mihez kez-
dek. Mire képes ez az új tanár?



A New York Egyetem pedagógia tan-
székének professzorai soha nem tartottak
előadást arról, mi a teendő, amikor ala-
csonyan száll az uzsonna. Az oktatásügy
elméleteiről és filozófiájáról értekeztek,
az erkölcsi meg az etikai imperatívusz-
ról, arról, hogy a gyerek teljes személyi-
ségével kell foglalkozni, a Gestalt-tal,
kérem szépen, a gyerek saját igényeivel
– de soha egyetlen szó sem esett a válsá-
gos tantermi pillanatokról.

Most mondjam azt, hogy ejnye, Petey,
gyerünk, kapd föl azt az uzsonnát, mert
különben... Vegyem föl én magam, és
dobjam ki a szemétkosárba, hogy meg-
mutassam, mélyen megvetem azokat,
akik ennivalóval dobálóznak, miközben



milliók éheznek az egész világon?
Éreztetnem kell velük, hogy én vagyok

az úr a háznál, hogy szigorú vagyok,
hogy nekem ezt a disznóságot nem tudják
eladni.

A zsírpapírba csomagolt uzsonna félig
kicsusszant a papírzacskóból, és az illa-
tából éreztem, nem csak parizer van ben-
ne. Fölemeltem, kicsomagoltam. Valóban
nem közönséges parizeres kenyér volt,
egy karika két ízetlen szelet amerikai fe-
hérkenyér közé csapva. Nem. Komoly
szendvics volt, tartalmas barna kenyér,
olasz anya sütötte Brooklynban, és elég
masszív ahhoz, hogy megtartson néhány
jó minőségű parizerszeletet, a parizeren
vékonyra vágott paradicsom, hagyma,



zöldpaprika, rácsöpögtetve egy kis olí-
vaolaj meg ínycsiklandó fűszeres mártás.

Megettem a szendvicset.
Életem első fegyelmező intézkedése

az osztályban. Míg az én szájam tele volt
a szendvicscsel, az osztály tátott szájjal
bámult rám, mind a harmincnégy fiú és
lány, átlagéletkoruk tizenhat év. Az elis-
merés jeleit láttam a szemükben: az első
tanár voltam életükben, aki fölkap a pad-
lóról egy uzsonnát, és a nyílt színen be-
falja. Szendvicsember. Kisfiú koromban
Írországban ámulva néztük az egyik taná-
runkat, aki minden nap meghámozott és
megevett egy almát, és a héját a jó fiúk-
nak ajándékozta. Az amerikai gyerekek
meg azt nézték, hogyan szalad le egy



olajcsepp az államon a kétdolláros nyak-
kendőmre, amit a sarki Kleinnél vettem.

Megszólalt Petey: Na, tanár úr, az az
én uzsonnám.

Mire az osztály: Fogd már be, Petey.
Nem látod, hogy eszik a tanár úr?

Megnyaltam az ujjaimat, jóízűen cset-
tintettem a nyelvemmel, gombócot gyúr-
tam a zacskóból meg a zsírpapírból, és a
szemétkosárba pöcköltem. Üdvrivalgás.
Öregem, mondták, az-annya, ezt kapd ki.
Láttál már ilyet? Megeszi a kaját. Beta-
lál a szemétkosárba. Öregeeem!

Ez volna a tanítás? Még szép. Győz-
tesnek éreztem magam. Megettem a
szendvicset, betaláltam a kosárba. Úgy
éreztem, bármire rá tudnám venni azt az



osztályt. Zsebre vágtam őket. Ami na-
gyon szép, csakhogy sejtelmem sem volt
arról, mi következzen ezután. Azért áll-
tam ott, hogy tanítsam őket, és azon tör-
tem a fejem, miképpen lehet az uzsonna-
epizódról átnyergelni a helyesírásra, a
nyelvtanra vagy egy bekezdés szerkeze-
tére vagy bármire, aminek egy kis köze
van a tantárgyamhoz, az angolhoz.

A gyerekek mosolyogtak, míg észre
nem vették az igazgató arcát az ajtó kis-
ablakában. Bozontos fekete szemöldöke
felhúzva, mint aki kérdez valamit. Kinyi-
totta az ajtót, és intett, hogy menjek ki
hozzá. Mr. McCourt, szabad egy szóra?

Petey odasúgta: Tanár úr, az uzsonnám
nem számít. Úgyse voltam éhes.



Az osztály egyetértőleg zúgott, jelez-
ve, hogy ha összeütközésbe kerülök az
igazgatóval, ők a pártomat fogják. A ta-
nár-diák szolidaritás első élménye.
Akárhogyan húzzák is az időt az órán,
akármennyit siránkoznak is, ha megjele-
nik az igazgató vagy egy másik kívülálló,
azonnal teljes az egység, szilárd a front.

Kint a folyosón az igazgató ezt mond-
ta: Nyilván megérti, Mr. McCourt, hogy
nem a leghelyénvalóbb dolog, ha egy ta-
nár reggel kilenckor a tanteremben költi
el az uzsonnáját a diákok szeme láttára.
Tanári működésének nyitányaként meg-
uzsonnázik? Ez volna a megfelelő visel-
kedés, fiatalember? A mi oktatási intéz-
ményünkben ez eddig nem volt gyakor-



lat. Rossz példát mutat a gyerekeknek.
Tudja követni a gondolatmenetemet,
ugye? Gondolja csak el, mi várna ránk,
ha minden fiatal tanár megfeledkezne
magáról, és elkezdene falatozni az osz-
tályban – ráadásul ilyen korán, amikor
még nincs itt a reggeli ideje. Így is épp
elég baj van azokkal a gyerekekkel, akik
a reggeli tanórákon titokban nassolnak,
és idevonzzák a svábbogarakat meg min-
denféle rágcsálókat. Volt már olyan is,
hogy egy mókust kellett kikergetni az
osztályból, hogy a patkányokról most ne
is beszéljek. Ha nem vagyunk résen,
ezek a kölykök meg egykét tanár – a tisz-
telt kartársai, fiatalember – kávéházat
csinálnak az iskolából.



Szerettem volna megmondani neki az
igazat az uzsonnáról meg arról, milyen
jól sikerült megoldanom a helyzetet, de
ha megteszem, talán véget ért volna pe-
dagógusi pályafutásom. Pedig a nyelve-
men volt: Igazgató úr, ez nem az én
uzsonnám volt. Ezt a szendvicset tulaj-
donképpen az egyik fiú hozta, de hozzá-
vágta egy másikhoz, én meg fölszedtem a
padlóról, mert még kezdő tanár vagyok,
és az eset az én órámon történt, az egye-
temen pedig semmit sem tanítottak az
uzsonnákról, sem arról, mi van, ha el-
dobják, sem arról, hogyan kell fölszedni.
Bevallom, hogy megettem a parizeres
szendvicset, de elkeseredésemben tet-
tem, illetve azért, hogy megmutassam az



osztálynak, mi számít szemétnek és mi
nem, illetve hogy megmutassam, ki az úr
az órán, illetve, jaj Istenem, azért ettem
meg, mert éhes voltam, és megígérem,
hogy ilyesmi soha többé nem fog előfor-
dulni, mert félek, hogy elveszítem ezt a
jó kis állást, bár azt el kell ismernie,
hogy az osztály csöndben volt. És ha egy
szakközépben így lehet lekötni a gyere-
kek figyelmét, akkor hozasson az igazga-
tó úr egy egész tálca parizeres szendvi-
cset, mert még négy osztállyal lesz ma
órám. Nem szóltam egy szót sem.

Az igazgató kijelentette, azért jött,
hogy segítsen nekem mert, hahaha, na-
gyon is úgy nézek ki, mint aki rászorul a
segítségre. Elismerem, tette hozzá, hogy



sikerült teljesen lekötnie a figyelmüket.
Ami rendben is van, de nem lehetne ezt
kevésbé drámai eszközökkel elérni?
Esetleg próbálkozzon meg a tanítással.
Elvégre ebből a célból jár ide, fiatalem-
ber. Tanítani. Most mehet kiköszörülni a
csorbát. No, ennyi. Az osztályban nincs
étkezés. Se tanárnak, se diáknak.

Értem, igazgató úr, mondtam, ő pedig
visszaterelt az osztályba.

Mit mondott? – kérdezték a gyerekek.
Hogy ne uzsonnázzak az osztályban

reggel kilenckor.
Nem is uzsonnázott a tanár úr.
Tudom, de látta, hogy szendvicset

eszem, és szólt, hogy ez többé ne fordul-
jon elő.



Nahát, ez nem igazság.
Elmesélem anyámnak, hogy a tanár úr-

nak ízlett a parizeres kenyér – mondta
Petey. – Meg hogy nagy bajba került a
szendvicse miatt.

Rendben van, Petey, de azt ne meséld
el neki, hogy eldobtad.

Dehogy! Meg is ölne. Szicíliai. A szi-
cíliaiak hamar dühbe jönnek.

És mondd meg neki, Petey, hogy soha
életemben nem ettem még ilyen finom
szendvicset.

Oké.
 
 
Mea culpa.
Tanítás helyett történeteket meséltem.



Mindegy, hogy mit, csak maradjanak
nyugton a helyükön. Azt hitték, tanítom
őket.

Én is azt hittem.
Pedig tanultam.
És te még tanárnak nevezed magad?
Nem neveztem én magam semminek.

Több is voltam, mint tanár, és kevesebb
is. A középiskolai tanár egyszerre jutasi
őrmester, rabbi, váll (amelyre a diák rá-
borulhat, hogy kisírja magát), fegyelme-
ző erő, énekes, másodrangú tudós, irodai
adminisztrátor, bíró, bohóc, tanácsadó,
divatdiktátor, karmester, apologéta, filo-
zófus, kollaboráns, sztepptáncos, politi-
kus, terapeuta, tökfej, közlekedési rend-
őr, pap, apa-anya-testvér-nagynéni-nagy-



bácsi, könyvelő, kritikus, pszichológus,
az utolsó csepp a pohárban.

A tanári menzán figyelmeztettek az
öreg rókák, Fiacskám, egy szót se nekik
saját magadról. Elvégre gyerekek, az is-
ten tegye őket akárhová. Te vagy a tanár,
és neked is megvan a jogod a magánszfé-
rádhoz. Ismered a dörgést, nemdebár?
Rettenetes tud lenni a sok kis pöcs. Nem
ők, ismétlem: nem ők a tanár egyenrangú
barátai. Már messziről megérzik, ha ko-
moly órát akarsz tartani nekik, nyelvtant
vagy mittudomén, és máris tömegesen
kérik az engedélyt, hogy kimehessenek a
vécére. Jó lesz vigyázni. Ezek a kölkök
hosszú-hosszú ideje ezt csinálják, tizen-
egy vagy tizenkét éve, és minden tanárt



kiismertek már. Még csak halvány gon-
dolat a fejedben a nyelvtan vagy a he-
lyesírás, de ők már nyújtogatják a ke-
zecskéjüket, és kíváncsi arccal kérde-
zősködnek, hogy mivel játszottál gyerek-
korodban vagy melyik csapatnak druk-
kolsz a hülye baseballbajnokságban. Bi-
zony ám! Te meg csapdába esel. Innen
csak egy lépés, hogy kiadod magad, ezek
meg úgy mennek haza, hogy azt se tudják,
hol egy mondat eleje meg a vége, viszont
részletesen beszámolnak apunak-anyunak
a magánéletedről. Nem mintha izgatná
őket. Elfelejtik – de mi lesz veled? Soha
nem kérheted tőlük vissza az életed mor-
zsáit, amit felcsipegettek. A te életedről
van szó, világos? És nincs semmid, csak



az életed. Ne árulj el nekik semmit.
Hiábavaló volt a jó tanács. Próbálko-

zás és tévedés útján tanultam, és megad-
tam az árát. Egyedül kellett rájönnöm,
hogyan lehet belőlem felnőtt ember és
tanár – ezért küzdöttem szünet nélkül,
három évtizeden át New York különböző
tantermeiben. Mit tudtak arról a diákja-
im, hogy a tanáruk az ír történelem és a
katolicizmus védőhálójából próbál meg
kitörni, s mindenütt maga után hagyja a
háló foszlányait?

 
 
Az élettörténetem mentette meg az éle-

temet. A McKee-ben a második napon
olyat kérdez egy fiú, amitől visszaréve-



dek a múltba – ez színesítette meg tanári
munkám harminc évét. A kérdés vissza-
lök a múltba, régi életem kellékei közé.

Tanár úr, kérem! – szól közbe Joey
Santos.

Ne tessék közbekiabálni. Tessék je-
lentkezni.

Jó, jó – folytatta Joey –, de...
Úgy tudják mondani, hogy jó, jó, hogy

érezzem, már alig türtőztetik magukat.
Próbálunk türelemmel lenni – üzeni ez a
jó, jó –, nem akarjuk bosszantani, csak
mert maga a tanár.

Joey jelentkezik.
No most, tanár úr...
Mr. McCourt a nevem.
Jó. Szóval maga skót vagy micsoda?



Joey a szószóló. Minden osztályra jut
egy szószóló, egy panaszkodó, egy bo-
hóc, egy eminens, egy szépségkirálynő,
egy mindenre önként jelentkező, egy
mindenért lelkesedő, egy értelmiségi,
egy anyámasszony katonája, egy miszti-
kus, egy síró-picsogó fiú, egy hősszerel-
mes, egy kritikus, egy kétbalkezes idióta,
egy vallási fanatikus, aki mindenben
csak a bűnt látja, egy merengő, aki hátul
ül és csak a padot bámulja, egy boldog
meg egy szent, aki mindenkiben megta-
lálja a jót. A szószóló feladata, hogy fel-
tegye a kérdéseket, mindegy, hogy mit,
csak sikerüljön a tanárt eltéríteni az
unalmas órától. Bár még csak kezdő va-
gyok, mégis rögtön kapiskálom, mi a cél-



ja Joey elterelő hadműveletének, annyira
jellegzetes. Ugyanezt játszottam én is Ír-
országban. A Leamy Állami Iskolában
én voltam az osztályom szószólója. A ta-
nár fölírt egy algebrafeladatot vagy egy
ír igeragozási sort a táblára, a fiúk meg
azt sziszegték felém, kérdezz már tőle
valamit, McCourt. Hagyja már abba a
hülye magyarázást. Gyerünk, gyerünk.

Tanár úr, azt szeretném kérdezni, hogy
Írországban már a régi időkben is ismer-
ték az algebrát?

Mr. O’Halloran kedvelt engem, rendes
ez a gyerek, szép a kézírása, mindig ud-
varias és szófogadó. Ilyenkor letette a
kezéből a krétát, és abból, ahogyan leült
a tanári asztalhoz, és amilyen komótosan



fogott hozzá a meséléshez, mi is láthat-
tuk, mekkora örömmel tér el az algebrá-
tól vagy az ír mondattantól. Így szokta
kezdeni: Fiúk, ti igazán büszkék lehettek
az őseitekre. Elődeink ezen a csodálatos
szigeten már jóval a görögök, sőt az
egyiptomiak előtt is képesek voltak a tél
kellős közepén elcsípni a nap sugarát, és
néhány nagyszerű pillanat erejéig a sötét
helyiségekbe irányítani. Ismerték az égi-
testek viselkedését, és messzebbre lát-
tak, mint az algebra, mint a differenciál-
és integrálszámítás, messzebbre, fiúk,
sokkal-sokkal messzebbre.

Meleg tavaszi napokon előfordult,
hogy Mr. O’Halloran elbóbiskolt a szé-
kében, mi pedig némán ültünk, mind a



negyvenen, és vártuk, mikor ébred fel, és
akkor sem mertünk fölkelni a helyünkről,
ha átaludta azt az időt, amikor már haza-
mehettünk volna.

Nem, nem skót vagyok, hanem ír.
Ír? Az meg micsoda? Joey kérdése

őszintének hangzik.
Ír az, aki vagy ami Írországból szár-

mazik.
Mint mondjuk Szent Patrik?
Nem egészen, mondom. Ez oda vezet,

hogy elmesélem Szent Patrik történetét,
ami egyfelől háttérbe szorítja az u-naaal-
maaas angolórát, másfelől újabb kérdé-
seket vet fel.

Jaj, tanár úr, odaát, Írországban min-
denki angolul beszél?



Mit sportolt ott a tanár úr?
Írországban mindenki katolikus?
Ne hagyd, hogy átvegyék az uralmat az

osztályban. Lépj fel keményen. Mutasd
meg, ki az úr a tanteremben. Légy hatá-
rozott, különben elintéznek. Ne szopd be
a hülyeségeiket. Szólj oda nekik, hogy
nyissák ki a füzetüket, jön a helyesírási
gyakorlat.

Jaaaj, tanár úr, kérem, most igazááán,
ne má’. Helyesírás, mindig csak az a he-
lyesírás. Most muszáj? És felnyögnek:
Dögunalmas ez a helyesírás. Úgy tesz-
nek, mintha a padba vernék a fejüket, a
karba tett kezükkel takarják el az arcu-
kat. Vécéengedélyt kérnek. Ki kell men-
nem. Muszáj kimennem. Azt hittük, jó fej



a tanár úr, fiatal is, és most tessék. Miért
csinálja mindig minden angoltanár
ugyanazt? Ugyanazok a helyesírási gya-
korlatok, ugyanaz a szókincsfeladat, min-
dig ugyanaz a baromság, már elnézést a
kifejezésért. Nem tudna a tanár úr mást
is elmondani Írországról?

Na, tanár úr, igazán...
Megint Joey az. A megmentő.
Joey, már többször is említettem, hogy

a nevem Mr. McCourt. Mr. McCourt.
McCourt.

Persze, tanár úr. Szóval járt a tanár úr
valakivel odaát, Írországban?

A francokat. Mi birkákkal jártunk.
Mégis, mit gondolsz, kivel járnak az ír
fiúk?



Az osztály szinte felrobban. Nevetnek,
a hasukat fogják, a könyökükkel böködik
egymást, eljátsszák, hogy a padból is ki-
esnek. Nahát, ez a tanár! Őrület, öregem.
Van neki humora. Birkákkal jár! Minden-
ki zárja be jól a juhait!

Figyelem! Nyissuk ki a füzeteket, he-
lyesírási gyakorlat következik.

Hisztérikus röhögés. A birka is szere-
pel a feladatban? Aranyapám!

Roppant szellemes válaszom hiba
volt. Ebből baj lesz. Az eminens, a szent
és a kritikus biztosan árulkodni fog rám:
juj, anyu, juj, apu, nahát, igazgató úr, tes-
sék kitalálni, mit mondott ma az új tanár
az angolórán. Csúnya dolgokat a birkák-
ról.



Erre nem vagyok se felkészülve, se
felkészítve, ilyesmire nem is számítot-
tam. Ez nem tanítás. Ennek semmi köze
az angol irodalomhoz, a nyelvtanhoz, a
fogalmazáshoz. Mikor leszek már olyan
erős, hogy ha belépek egy osztályba,
rögtön rám figyelnek, és kezdhetem a ta-
nítást? Ebben az iskolában is akadnak
csöndes, szorgalmas osztályok, amelyek-
ben a tanároké az irányítás. A menzán
hallom az idősebb tanároktól, bizony,
ehhez legalább ötéves gyakorlat szüksé-
ges.

Másnap hívat az igazgató. Az íróaszta-
lánál ül, telefonál, cigarettázik. Bocsá-
natot kérek, többé nem fog előfordulni –
ezt ismételgeti. Személyesen beszélek az



illetővel. Kezdő kartársunkról van szó,
azt hiszem.

Leteszi a kagylót.
Birkák. Mi a helyzet a birkákkal?
Birkákkal?
Tényleg nem tudom, mihez kezdjek

magával. Panasz érkezett, hogy a franc
szót használta az órán. Megértem én,
hogy most érkezett a hathúszas hajóval
egy agrárországból, és még nem tudja,
hol a határ, de akkor is meglehetne a jó-
zan esze.

Nem, igazgató úr, nem most érkeztem.
Nyolc és fél éve élek itt, beleszámítva a
két év katonáskodást, de nem számítva a
Brooklynban töltött kisgyermekkoromat.

No, ide figyeljen. Először az a szend-



vics-ügy, most meg a birkák. Azóta ál-
landóan cseng ez a nyavalyás telefon. A
szülők szeme vérben forog. Valahogy ne-
kem is hárítanom kell. Maga még csak
két napja dolgozik itt, de már két napja
nyakig ül a slamasztikában. Hogy sike-
rült ez a bravúr? Elnézést a kifejezésért,
de hajlamos elcseszni a dolgokat. Mi a
fenének kellett szóba hozni a kölykök
előtt a birkákat?

Bocsánatot kérek, de nagyon fel-
bosszantottak az állandó kérdezősködé-
sükkel. Mindenáron meg akarták úszni a
helyesírást.

Ennyi?
És akkor úgy tűnt, megfelelő poén lesz

a birka.



Elsőrangú humorforrás. Kiáll az osz-
tály elé, és a fajtalankodást népszerűsíti.
Tizenhárom szülő követeli, hogy rúgjam
ki magát. Staten Island kerületből még
nem veszett ki az erkölcs.

Csak vicceltem.
Nem, fiatalember, itt nem viccelő-

dünk. Mindennek megvan a maga helye
és ideje. Amit maga az órán mond, azt
komolyan veszik. Elvégre maga a tanár.
Ha arról beszél, hogy birkákkal járt, ak-
kor is isszák minden szavát. Nincsenek
tisztában az írek párzási szokásaival.

Bocsánatot kérek.
Most az egyszer még elnézem. Meg-

mondom a szülőknek, hogy nemrég érke-
zett Írországból.



De hát én itt születtem.
Hajlandó volna csöndben maradni és

rám figyelni arra a rövid időre, amíg
megmentem az életét? Most az egyszer
még elnézem. Nem jegyzem fel a karton-
jára. Fogalma sincs róla, milyen súlya
van egy ilyen feljegyzésnek a kartonon.
Legyen bármilyen ambíciója is az okta-
tási rendszerben, ha igazgató, igazgató-
helyettes, nevelési tanácsadó szeretne
lenni, egy ilyen feljegyzés megakasztja a
karrierjét. A feljegyzéssel kezdődik a ta-
nár hosszan tartó lecsúszása.

Én igazán nem akarok igazgató lenni.
Elég nekem a tanítás.

Persze, persze, mind ezt mondják.
Majd túllesz ezen is. Meglátja, már har-



mincéves korára beleőszül ezekbe a gye-
rekekbe.

Egyértelmű volt, hogy nem rólam min-
tázták a céltudatos tanár szobrát, az olya-
nét, aki félresöpör minden kérdést, ké-
rést, panaszt, csak hogy az óravázlata
szerint haladhasson. Ez nagyon hasonlí-
tott volna a limericki iskolámra, ahol az
óraterv volt az atyaúristen, a gyerek pe-
dig semmit sem számított. Már akkoriban
olyan iskoláról álmodoztam, amelyikben
a tanár inkább kalauz, mentor, nem pedig
feladatokat kiszabó gép. Nem volt nekem
semmiféle oktatási filozófiám, csak ép-
pen kellemetlennek találtam a bürokratá-
kat, a felsőbbséget, akik abból a célból
menekültek el a tantermi munkából, hogy



az osztályban maradottakat szekírozhas-
sák – gyereket és tanárt egyaránt. Soha-
sem akaródzott kitöltenem az űrlapjaikat,
követnem az iránymutatásukat, levezé-
nyelnem az általuk kitalált vizsgákat; ne-
hezen tűrtem az örökös szimatolásukat
meg azt, hogy az ő tanmenetükhöz kellett
alkalmazkodnom.

Ha egy igazgató egyszer azt mondta
volna: No, ez az osztály itt a magáé, ta-
nár úr, kezdjen vele, amit akar – hát
nyomban azt mondom a tanítványaimnak:
Toljátok félre a padokat. Tessék leülni a
padlóra. Aludjatok.

Tessééék?
Azt mondtam, hogy aludjatok.
De miért?



Ezt ráértek kitalálni, míg a földön he-
vertek.

Erre lefeküdnének a padlóra, és néme-
lyik el is szenderedne. Nevetgélést hal-
lanék, amikor valamelyik fiú közelebb
kúszik az egyik lányhoz. Az alvók ked-
vesen horkolnának is. Én is kinyújtóznék
közöttük a padlón, és megkérdezném,
tud-e valamelyikük énekelni egy altatót.
Egy lány elkezdené, a többiek csatlakoz-
nának hozzá. Egy fiú megjegyezné: Öre-
gem, mi lenne itt, ha bejönne az igazga-
tó... Az altató tovább szól, halkan dúdol-
ják a teremben. Mr. Mc-Court, mikor ke-
lünk fel innen? Ssss, mondják a kérdező-
nek, aki elhallgat. Megszólal a csengő,
mire a gyerekek szép lassan felkászálód-



nak. Pihenten és tanácstalanul távoznak a
teremből. Ne kérdezze senki, miért sze-
retnék ilyen órát tartani. Nyilván a szel-
lemem diktálja.
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Ha valaki belesett volna az órámra a
mckee-beli pályafutásom kezdetén, zör-
gő csontú fiatalembert látott volna, még
innen a harmincon; kifésülhetetlen haja
fekete; bűnbánó tekinteté meg olyan, mint
az Ellis Islanden éppen partra szállt be-
vándorlóké a fényképeken, vagy egy tet-
ten ért zsebtolvajé.

A bűnbánó tekintet nem volt véletlen.
New Yorkban születtem, és négyéves

korom előtt Írországba vittek. Három
öcsém volt. Amikor tíz-tizenegy éves
lettem, apám – alkoholista vadember és
nagy hazafi, aki mindig kész volt Íror-



szágért halni – elhagyott bennünket.
Meghalt egy kishúgom, meghalt egy fiú
ikerpár, mindegyik kisbaba korában, és
született két fiú. Anyám koldulással
szerzet élelmet, ruhát, szenet, hogy teavi-
zet forralhassunk. A szomszédok azt
mondták neki, adjon be minket az árva-
házba, mármint engem meg az öcséimet.
Na, azt az egyet soha. Micsoda szégyen
volna! Anyám kitartott, mi pedig nőttünk.
Tizennégy évesen fejeztük be az iskolát,
dolgoztunk, Amerikáról álmodoztunk,
azután egyenként át is hajóztunk oda.
Anyám a legkisebb öcsémmel jött át,
hogy boldogan éljen, míg meg nem hal.
Hiszen ez a dolgok rendje Amerikában –
de anyám egy pillanatig sem élt boldo-



gan.
New Yorkban mindenféle alantas fizi-

kai munkát végeztem, míg be nem soroz-
tak a hadseregbe. Két évet töltöttem Né-
metországban, majd a katonákra vonat-
kozó törvény alapján beiratkozhattam
egy tanárképzőbe. Az egyetemen iroda-
lomról, fogalmazásról tartottak kurzuso-
kat, és olyan professzorok adtak elő a ta-
nításról, akiknek fogalmuk sem volt róla,
hogyan kell tanítani.

Szóval, Mr. McCourt, milyen volt a
gyerekkora abban a... na, hogy is hív-
ják... Írországban?

Huszonhét éves kezdő tanár vagyok,
és megmerítkezem a múltamban, hogy az
amerikai kamaszok kedvére tegyek, hogy



befogják a szájukat, és veszteg maradja-
nak a helyükön. Sohasem hittem volna,
hogy ekkora hasznát látom még a múl-
tamnak. Miért érdekelne bárkit is az én
nyomorúságos életem? Csak később jö-
vök rá, hogy hiszen apám is ugyanezt
csinálta, amikor mesélt nekünk a tűz
mellett. Beszélt az országot járó igricek-
ről, akik a fejükben hordott történetek
százait mondták tovább a hallgatóságnak.
Az emberek hagyták, hogy megmeleged-
jenek a tűznél, megkínálták őket egy
korty itallal, meg azzal, amit maguk is et-
tek, és órák hosszat hallgatták a végte-
lennek tűnő történeteket, énekeket, majd
adtak nekik egy pokrócot vagy zsákot,
hogy legyen mivel betakarózniuk a sa-



rokban a szalmavackon. Ha az igricnek
szerelemre támadt kedve, gyakran akadt
egy nagylány a családban.

Vitatkozom magammal. Történeteket
mesélsz, ahelyett, hogy tanítanál.

Tanítok. A történetmondás tanítás.
A történetmondás csak időpocsékolás.
Nem tehetek róla. Előadások tartása

nem az erősségem.
Ez így csalás. Becsapod a gyerekein-

ket.
Egyiken sem látszik, hogy becsapva

érezné magát.
Mit tudja azt a szegény gyerek.
Egy amerikai iskolában tanítok, és az

írországi iskolás éveimről mesélek. Ez-
zel puhítom fel a talajt arra a valószínűt-



len esetre, ha mégis a tananyagból szed-
nék elő valami komoly dolgot.

Úgy néz ki ez a gyerek, viccelődött
rajtam Írországban az egyik tanárom,
mintha a kutya szájából rángatták volna
ki. Az osztálytársaim nevettek. A tanár
elmosolyodott, kivillant sárga lófoga, és
harákolt, mert pár csepp slejm irritálta a
nyelőcsövét. Az osztálytársaim ezt neve-
tésnek tekintették, és amikor kórusban
nevettek a tanárral, utáltam érte őket. A
tanárt is utáltam, mert tudtam, hogy most
napokig azt fogják emlegetni az iskola-
udvaron, hogy engem a kutya szájából
rángattak ki. Ha a tanár egy másik fiúra
tette volna ezt a megjegyzést, akkor per-
sze én is együtt nevetek a többiekkel,



mert én se voltam kevésbé gyáva a töb-
binél, én is rettegtem a botütéstől.

Csak egy fiú volt az osztályban, aki
nem nevetett együtt a többiekkel: Billy
Campbell. Amikor mindenki nevetett,
Billy mereven előre nézett, a tanár meg
őt bámulta, hogy mikor fog már csatla-
kozni az osztályhoz. Vártuk, hogy a tanár
úr kirángassa Billyt a padból, de ezt so-
hasem tette meg. Szerintem a tanár is
csodálta Billy függetlenségét. És persze
csodáltam őt én is, és azt kívántam, bár-
csak én is ilyen bátor fiú lennék. De so-
hasem voltam ennyire bátor.

Az ír iskolában a fiúk a New Yorkban
fölszedett amerikai kiejtésemért gúnyol-
tak. Persze lehetetlen úgy elutazni, hogy



a kiejtésünket otthagyjuk a másik ország-
ban, és amikor emiatt csúfolódnak a töb-
biek, az ember nem is tudja, mit tegyen
vagy gondoljon, míg végül elkezdenek
piszkálni, és nyilvánvalóvá lesz, hogy
föl akarnak mérgesíteni. Egyedül vagyok
negyven srác ellen, mind a limericki si-
kátorok lakója, és elfutni nem lehet, mert
rögtön azzal jönnek, hogy síró-picsogó,
meg hogy buzi gyerek, ami egy életre
rám ragadna. Azt mondják, hogy gengsz-
ter vagyok vagy rézbőrű, mire elkezdek
verekedni, a verekedés meg addig tart,
míg valaki alaposan orrba vág, akkor
pedig vér folyik az egyetlen ingemre,
ami miatt rettenetesen ki fogok kapni
anyámtól, fel fog állni a székéről, odalép



hozzám a tűz mellől, és ad egy kiadós
kokit a fejemre – és ezt még csak a vere-
kedésért kapom. Hiába is magyaráznám,
hogy csak amiatt volt ez az egész vérzés,
mert megvédtem az amerikai kiejtése-
met, márpedig ennek a kiejtésnek első-
sorban ő, az anyám az oka. No nem,
mondja majd erre, most kezdhet vizet
forralni, és moshatja ki a véres ingemet,
és próbálhatja megszárítani a tűznél,
hogy másnap legyen mit fölvennem az is-
kolába. De nem nagy ügy az egész, mert
néhány hónap múlva úgyis lekopik rólam
az amerikai kiejtés, és hál’Istennek olyan
vérbeli limericki akcentusom lesz, amire
az apámon kívül mindenki büszke lenne.

Apám más bajt is hozott rám. Az em-



ber azt hinné, hogy a négyévesen meg-
szerzett tökéletes limericki kiejtésem mi-
att már békén hagy a többi fiú, de nem –
most elkezdik utánozni apám észak-ír
tájszólását, és azzal jönnek, hogy apa is
valami protestánsfajzat, mire apámat is
meg kell védenem, s megint állhatok
anyám elé véres ingben, ő pedig azt kia-
bálja, hogy ha csak még egyetlenegyszer
ki kell mosnia ezt az inget, akkor bizto-
san az ujjai közt mállik szét az egész.
Akkor volt a legrosszabb, amikor reg-
gelre nem száradt meg, nedvesen kellett
fölvennem, és úgy mentem iskolába.
Mire hazaértem, tele volt az orrom, és az
egész testem reszketett a nedvességtől,
csak az már az én verítékem volt. Anyám



oda se figyelt rám a nagy aggódásban, és
ordibált velem, hogy jaj, miért is volt
olyan kegyetlen hozzám, miért kellett el-
zavarnia az iskolába abban a nedves ing-
ben, amelyik úgyis egyre pirosabb a sok
verekedéstől. Ágyba dugott, és régi ka-
bátokkal meg a saját pokrócával takart
be, míg el nem múlt a hideglelésem, és
álomba nem merültem, miközben ő apá-
val tárgyalt a földszinten, és azt magya-
rázta neki, gyászos nap volt, amikor ha-
zaindultunk Brooklynból, hogy a szegény
gyerekek a limericki iskolaudvaron
szenvedjenek.

Két napig nyomtam az ágyat, majd
megint mehettem iskolába az immár hal-
vány rózsaszín ingben. Az osztálytársaim



kijelentették, hogy a rózsaszín a nyám-
nyila alakok színe, és érdeklődtek, nem
vagyok-e lány.

Billy Campbell fölállt, és odament a
legnagyobb gyerekhez.

Hagyj átok békén a jenkit, j ó?
Tényleg? – kérdezte a nagy darab gye-

rek. – És ezt ki mondja?
Én – felelte Billy, mire a nagyfiú fogta

magát, és az udvar túlsó végén játszott
tovább. Billy megértette a helyzetemet,
mert az apja dublini volt, és a fiúk néha
még emiatt is felhúzták az orrukat.

Azért meséltem el Billy történeteit,
mert felnéztem rá a bátorsága miatt. Egy-
szer aztán az egyik tanítványom a Mc-
Kee-ben föltette a kezét, és azt mondta,



de hát a tanár úr végül is kiállt az egész
osztállyal szemben az amerikai kiejtése
mellett, hát emiatt nem néz fel saját ma-
gára? Nem én, válaszoltam neki, hiszen
csak azt tettem, amit tennem kellett, ami-
kor az ír iskolában mindenki piszkált
meg csúfolt miatta, erre viszont ez a ti-
zenöt éves szakközépiskolás kijelentette,
hogy igenis, nyugodtan büszke lehetek
magamra, persze csak kicsit, nehogy
hencegés legyen belőle. Hát jó, mond-
tam, azért tényleg dicséretet érdemlek,
hogy fölvettem a kesztyűt, de azért nem
voltam olyan bátor gyerek, mint Billy,
aki nem csak saját maga miatt, hanem
másokért is harcolt. Nem voltam én se
kutyája, se macskája, mégis kiállt értem,



és remélem, hogy egyszer én is olyan bá-
tor leszek, mint ő.

A tanítványok a családomról kérdez-
nek; a múlt emlékei zúgnak a fejemben.
Azt veszem észre, hogy új felfedezéseket
teszek saját magamról, és a következő
történetet úgy mesélem el, ahogyan
anyám mondta el az egyik szomszédunk-
nak:

Tolom a babakocsit Malachyval, aki
akkor alig kétéves kis pocok volt csak.
Frank ott lépked mellettem. Az O’Con-
nell Streeten, a Todd-féle bolt előtt meg-
áll a járda mellett egy nagy, fekete autó,
és kilép belőle egy gazdag fehérnép,
csupa ékszerben meg szőrmében. Hát
nem bekukkant a babakocsiba? És nem



ajánlotta fel ott helyben, hogy megveszi?
No, képzelheti, mennyire megdöbben-
tem, hogy ez a nő megvenné a Malachyt,
ezt az aranyszőke loknis, rózsaszín ar-
cocskájú, gyöngysorfogú kisgyereket.
Olyan édesen ült ott a babakocsiban, és
tudtam, hogy megszakad a szívem, ha
megválok tőle. Ráadásul mit szól majd a
férjem, ha hazamegyek, és bejelentem,
hogy eladtam a gyereket? Mondtam a nő-
nek, hogy szó sem lehet róla, mire úgy
elszomorodott, hogy a szívem is elfacsa-
rodott miatta.

Amikor már megnőttem, és vagy szá-
zadszor hallottam anyám előadásában ezt
a történetet, azt találtam mondani, hogy
igazán eladhatta volna Malachyt, nekünk



meg több ennivaló jutott volna. Mire
anyám: Szóltam a nőnek, hogy téged
megvehet, de egyáltalán nem érdekelte
az üzlet.

Az osztályban a lányok a fogukat szív-
ták: Nahát, Mr. McCourt, a mamájának
ezt nem lett volna szabad. Az embernek
nem szabad eladásra kínálnia a gyerekét.
És a tanár úr nem is olyan csúnya.

Mire a fiúk: Hát nem is egy Clark
Gable. Jaj, csak hülyéskedtünk, Mr. Mc-
Court.

Mea culpa.
Hatéves koromban az ír tanárom kije-

lentette, hogy rossz fiú vagyok. Nagyon
rossz fiú vagy! És hozzátette, hogy az
osztályban mindegyik fiú nagyon rossz.



Emlékeztetett rá, hogy a mondatban a na-
gyon szót is használta, márpedig azt ő
csak olyan különlegesen indokolt eset-
ben használja, amilyen ez itt most. Ha el-
lenben mi használnánk ezt a szót a fele-
letünkben vagy egy dolgozatban, hát ő
elevenen megnyúz bennünket érte. Ebben
az esetben persze megengedhető a szó-
használat, mert mi annyira rosszak va-
gyunk. Még soha életében nem találko-
zott ilyen bagázzsal, és azon is eltűnő-
dött, ugyan mi haszna félkegyelműeket
meg utcakölyköket tanítani. A fejünk
úgyis teli van azzal az amerikai szemét-
tel, amit a Lyric moziban bámulunk. In-
kább hajtsuk le a fejünket, verjük a mel-
lünket, és mondjuk, hogy mea culpa,



mea culpa, mea maxima culpa. Azt hit-
tem, a kifejezés azt jelenti, bocsánatot
kérek, de aztán fölírta a táblára, hogy
„Mea culpa. Bűnös vagyok.” Közölte,
hogy mindannyian az eredendő bűnben
születtünk, amit a keresztségben a szen-
teltvíznek kellett volna lemosnia rólunk.
De nyilvánvaló, tette hozzá, hogy a ma-
gunkfajtára nemigen vesztegettek szen-
teltvizet. Elég egy pillantást vetni a sunyi
tekintetünkre, és az ember már meg is bi-
zonyosodott a megátalkodottságunkról.

Ez a tanár készített fel bennünket az
első gyónásra meg az első áldozásra,
hogy hitvány lelkünket megmenthessük a
kárhozattól. Lelkiismeret-vizsgálatot ta-
nított nekünk. Az volt a feladatunk, hogy



befelé figyeljünk, és bejárjuk lelkünk tá-
jait. Az eredendő bűnben születtünk, ami
elég randa, szivárgó izé volt, és foltot
ejtett lelkünk vakító fehérségén. A ke-
resztség visszaállította a lélek hófehér
tökéletességét. Mostanra azonban meg-
nőttünk, és megint ott vannak rajta a bű-
nök: sebek, vágások, fekélyek. Ha csúsz-
va-mászva, szégyenkezve is, de oda kell
vonszolnunk rothadó bűneinket Isten di-
csőséges fényébe. Lelki ismeret-vizsgá-
lat, fiúk, és utána mea culpa. Igazán erős
purgáló szer, jobban megtisztít bennete-
ket, mint sok hashajtó.

A lelkiismeret-vizsgálatot minden ál-
dott nap gyakoroltuk, a bűneinket pedig a
tanárnak és az osztálynak vallottuk be. A



tanár csak hallgatott, ült az asztalánál és
bólogatott, meg a vékony pálcát marko-
lászta, amellyel a kegyelem állapotában
igyekezett tartani bennünket. Beváltottuk
az összes halálos bűnt: kevélység, fös-
vénység, bujaság, harag, torkosság,
irigység, restség. A tanár rámutatott va-
lakire a pálcájával, és így szólt: No,
Madigan, valld be nekünk szépen, ho-
gyan követted el az irigység halálos bű-
nét. Legjobban a torkosság halálos bűnét
szerettük bevallani, s amikor a pálca
Paddy Clohessyre mutatott, és a tanár
felszólította, gyerünk, Clohessy, torkos-
ság, Paddy olyan pazar ételsort írt le,
amilyenről csak álmodni tudtunk: sertés-
fej mustárral, krumplival és káposztával,



leöblítve rengeteg limonádéval, azután
fagylalt, édes aprósütemény, tea sok tej-
jel meg cukorral, és aki még bírta, az kis
pihenés után folytathatta ugyanezt a lako-
mát, anyánk sem esett kétségbe a hatal-
mas étvágyunk miatt, mert jutott bőven
mindenkinek, sőt még maradt is.

Ez a Clohessy kész ínyesmester,
mondta a tanár. Egyikünk sem tudta, mi
lehet az az ínyes-mester, végül hárman
elmentünk a sarokra, hátha az Andrew
Carnegie Könyvtárban a könyvtárosnő
megengedi, hogy belenézzünk az asztala
melletti nagyszótárba. Mit érdekel tite-
ket, hogy mi az ínyesmester? – kérdezte
a könyvtárosnő, mire rögtön mondtuk,
hogy a Paddy Clohessy, hát az egy kész



ínyesmester, és a nő meg is nézte a szót,
majd azt mondta, hogy a tanárunknak va-
lószínűleg elment az esze. De Paddy ma-
kacskodott, és megkérdezte a könyvtá-
rosnőtől, hogy mégis mi az, és kiderült,
hogy olyan szakács, aki művészi szinten
tud főzni. Paddy roppant elégedett volt
saját magával, és hangosan csettintgetett
a nyelvével. Még az utcán se hagyta
abba, csak amikor Billy Campbell meg-
kérte rá, mert ettől a hangtól rájön az éh-
ség.

Bevallottuk, hogy megszegtük mind a
tíz parancsolatot. Aki azt mondta, hogy
házasságtörést követett el, vagy megkí-
vánta a felebarátja feleségét, arról a ta-
nár rögtön tudta, hogy félrebeszél, Hát-



rább az agarakkal, kisfiam, szólt rá, és
máris a következő bűnbánó növendékét
vette sorra.

Az első áldozás után folytattuk a lelki-
ismeret-vizsgálatot, mert készültünk a
következő szentségre, a bérmálásra. A
pap azt mondta, hogy a lelkiismeret-
vizsgálat meg a gyónás megment bennün-
ket a pokoltól. White atyának hívták ezt a
papot, és nagyon izgatott bennünket a
személye, ugyanis az egyik osztálytár-
sunk állítása szerint eredetileg nem is
akart papnak menni. Nem nagyon hittünk
a fiúnak, de ő kijelentette, ismeri az
egyik cselédet a papok házából, és tőle
hallotta: egyszer White atya jól berúgott
a vacsoránál, és elmesélte a paptársai-



nak, hogy egyetlen álma az volt, hogy ha
majd felnő, buszvezető lehessen a Lime-
rick-Galway járaton, csakhogy az anyja
nem engedte. Furcsa érzés volt, hogy
olyasvalaki vizsgálgatja a lelkiismere-
tünket, akiből csak azért lett pap, mert az
anyja rákényszerítette. Kíváncsi voltam,
ez az álom a buszvezetésről akkor is a
fejében van-e, amikor az oltárnál állva
misézik. S persze azt is furcsa volt el-
képzelni, hogy egy pap berúg, hiszen
mindenki tudja, hogy nekik azt nem sza-
bad. Néha elnéztem a buszokat, és elkép-
zeltem, hogy az egyiket ő vezeti széles
mosollyal az arcán, és még a papi gallér
sem fojtogatja.

Aki rászokik saját lelkiismeretének



vizsgálatára, az nehezen hagyja abba,
különösen akkor, ha ír katolikus fiú az il-
lető. Ha rossz fát tesz a tűzre, belepillant
saját lelkébe, és ott látja a sok gennyedő
bűnt. Valami vagy bűn, vagy nem bűn –
ezt a gondolatot nem árt életünk végéig
az emlékezetünkbe vésni. Azután, amikor
már felnő az ember, és eltávolodik az
egyháztól, a mea culpa a múlt alig hall-
ható sóhajtásává lesz. Még mindig jelen
van, de aki idősebb, az nem ijed meg
olyan könnyen.

Aki a kegyelem állapotában van, an-
nak a lelke tiszta, ragyogó, hófehér, a bű-
nök azonban csúf kelések rajta, melyek-
ből bűzös nedv szivárog. És mea culpá-
val igyekszünk megmenteni magunkat,



azzal a két latin szóval, amely bármit je-
lenthet számunkra vagy az Istennek.

Ha visszautazhatnék az időben huszon-
hét éves koromba – amikor elkezdtem a
tanítást –, meghívnám magam egy szelet
marhasültre, héjában sült krumplira meg
egy korsó fekete sörre, és barátságosan
elbeszélgetnék magammal. Az ég szerel-
mére, húzd ki magad, öregem. Ne lógjon
előre a két gyenge, csontsovány vállad.
Hagyd abba a motyogást. Beszélj hango-
san, érthetően. Több önbecsülést! Ezzel
a külvilág is lelkesen egyetért majd.
Most indul a tanári pályafutásod, és
mondhatom, nem lesz könnyű életed. Tu-
dom, én is végigcsináltam. Jobban jár-
nál, ha rendőrnek mennél. Akkor leg-



alább volna nálad egy pisztoly meg egy
gumibot, hogy megvédd magad. A tanár
egyetlen eszköze a szája. Ha nem tanulod
meg becsülni, akkor a pokol fenekén
fogsz vergődni.

Jó lett volna, ha valaki már akkor
szól: Ide hallgass, Mac, az életedből –
világos? –, az egyetlen életedből har-
minc évet fogsz lehúzni az iskolában, vi-
lágos?, iskola, iskola, iskola, gyerekek,
gyerekek, gyerekek, dolgozat, dolgozat,
dolgozat, olvasni és javítani, olvasni és
javítani, dolgozathegyek gyűlnek össze
az iskolában és otthon, éjjel-nappal ol-
vashatod a történeteiket, verseiket, nap-
lójukat, búcsúleveleiket, gyalázkodásai-
kat, bocsánatkéréseiket, színdarabjaikat,



tanulmányaikat, sőt regényeiket, az évek
során New York-i tizenévesek ezreinek
– ezreinek! – Írásait kell elolvasnod, to-
vábbá néhány száz dolgozó férfiét és
nőét, és nem marad időd, hogy Graham
Greene-t vagy Dashiell Hammettet ol-
vass, F. Scott Fitzgeraldot vagy a drága,
jó P. G. Wodehouse-t, vagy a kedvence-
det, Jonathan Swiftet. Belevakulhatsz
Joey és Sandra, Tony és Michelle fogal-
mazásaiba, a fájdalmaikba, szenvedélye-
ikbe és elragadtatásaikba. Kamaszok
írásai fognak előtted tornyosulni, Mac.
Ha belekukkantanának a fejedbe, azt lát-
nák, hogy tizenévesek ezrei hemzsegnek
az agyadban. Minden júniusban kirepül-
nek az iskolából, felnőnek, dolgoznak és



odébbállnak. Gyerekeik születnek, Mac,
és egy napon azok is hozzád fognak járni
angolórára, és akkor következhet még
egy eresztés Joey, Sandra, Tony és Mi-
chelle, és megfogalmazódik benned a
kérdés: tulajdonképpen ennyi az egész?
Ebben a világban éled le a következő
húsz-harminc évet? Ne feledd: ha ez a te
világod is, akkor te is közéjük tartozol,
te is tizenéves maradsz. Egyszerre két
világban élsz. Nap mint nap köztük vagy,
és nem tudhatod, Mac, milyen nyomot
hagy ez rajtad. Örök tizenéves lesz belő-
led. Eljő a június, akkor aztán viszlát, ta-
nár úr, örülök, hogy megismerhettük,
szeptembertől magához fog járni a hú-
gom. De van itt még egy dolog, Mac.



Egy osztályban mindig történik valami.
Örök készenlét, ami frissen tartja az em-
bert. Sohasem öregszel meg, de fennáll a
veszély, hogy mindörökké kamaszfejjel
fogsz gondolkodni. Ez nem vicc, Mac.
Hozzászoksz, hogy a saját szintjükön
szólsz a gyerekekhez. Aztán amikor a
bárpultnál rendelsz egy sört, nem jut
eszedbe, hogyan is kell szólni a baráta-
idhoz, ők meg furcsán néznek rád. Mint-
ha akkor érkeztél volna a Marsról – és
igazuk is van. Aki mindennap a tante-
remben tölti az idejét, az egy másik vi-
lágban él, Mac.

 
 
Szóval, akkor hogy került Amerikába



a tanár úr, meg minden?
Elmesélem nekik Amerikába érkezé-

semet tizenkilenc éves koromban, és
hogy semmi sem utalt arra – sem a bő-
röndömben, sem a fejemben –, hogy né-
hány esztendő múltán napi öt órában kell
farkasszemet néznem New York-i kama-
szokkal.

Középiskolai tanár? Nem is álmod-
tam, hogy ilyen magas rangot érhetek el a
világban.

Leszámítva egy kötetet a bőröndöm-
ben, minden holmimhoz, amit viseltem
vagy magammal hoztam a hajón, kéz alatt
jutottam hozzá. És a fejemben is csak kéz
alatt szerzett gondolatok voltak: katoli-
cizmus; Írország bús története; a szenve-



désről és mártíriumról szóló litánia, amit
papok, tanárok meg a szüleim sulykoltak
belém – egyiküknek sem akadt jobb ötle-
te.

A barna öltönyömet a Nagyorrú Par-
ker Parnell Street-i zálogházában vettük,
Limerickben. Anyám alkudott rá. A
Nagyorrú azt mondta, négy fontért adja
az öltönyt, mire anyám: Most ugrat en-
gem, Mr. Parker?

Dehogyis ugratom, feleli a Nagyorrú.
Eztet az őttönyt annak idején maga a dun-
raveni gróf unokatezsvére hórtta, és hát
amit az arisztokrácia vet le magáról, az
mind többet ér.

Mire anyám, hogy ő fütyül arra, ha
akár maga a gróf viselte is, már amit az



az ember meg az egész pereputtya tett Ír-
országért, csak ücsörögtek a kastélyaik-
ban a szolgáik között, eszükbe se vették
a szegény nép szenvedéseit. Három fon-
tot tud adni ezért az öltönyért, egy penny-
vel se többet.

A Nagyorrú fölcsattant, hogy a nagy
hazafiságnak nem a zálogházban van a
helye, mire anyám rávágta, hogy ha a ha-
zafiság is olyan dolog volna, hogy ki
lenne téve a zálogos polcára, akkor a
Nagyorrú azt is csak földicsérné, és jól
megvágná a szegényeket. Isten az anyám,
mondta ekkor a zálogos, maga sose vót
ilyen, asszonyom. Mi ütött magába?

Az ütött anyámba, hogy bele akart ka-
paszkodni az utolsó szalmaszálba. A



nagyfia, Frank Amerikába készült, és
nem engedhette el abban az állapotban,
úgy, hogy csupa ócska kacat van rajta,
egy valaki inge, más valaki nadrágja.
Aztán anyám megmutatta, milyen ravasz
tud lenni. Már csak nagyon kevés pénze
maradt, de ha Mr. Parker most tudna mu-
tatni egy pár cipőt, két inget, két pár zok-
nit, és előkapná azt a csinos zöld nyak-
kendőt, az arany hárfa-mintásat, hát
anyám sose felejtené el a szívességét.
Frank úgyis hamarosan küldözgetni fogja
haza a sok dollárt Amerikából, és egyéb-
ként is, ha otthon fazékra, serpenyőre
vagy vekkerórára lesz szükség, elsőként
úgyis a Nagyorrú fog az eszébe jutni.
Komolyan, legalább fél tucat dolog sora-



kozik ott a polcon, amire mindenképpen
szüksége van, csak érkezzen meg a pénz
Amerikából.

A Nagyorrú se most jött le a falvédő-
ről, elég sok évet töltött el a pult mögött
ahhoz, hogy kiismerje a vásárlók trükk-
jeit. Azt is tudta: anyám olyan becsüle-
tes, hogy utál bárkinek is tartozni. Kije-
lentette, hogy neki sem közömbös a ké-
sőbbi üzletmenet, és ő se szeretné, ha ez
a srác ilyen ágrólszakadtan szállna part-
ra Amerikában. Mit szónának hozzá a
jenkik? Úgyhogy még egy fontért (amiből
levonhatunk egy shillinget) a többi árut
is elviheti a kedves vevő.

Anyám finom embernek nevezte a
Nagyorrút, akinek puha ágyat fognak vet-



ni a mennyországban, s akit ő maga sem
fog elfelejteni – meglepve láttam, hogy
hirtelen milyen tisztelettel tárgyalnak
egymással. A sikátorlakók lenézték a zá-
logosokat, de mire mentek volna nélkü-
lük?

A Nagyorrú nem tartott bőröndöket.
Az ő vevői nem éppen világutazók –
ezen jót nevettek anyámmal. Jó napot kí-
vánok, tisztelt világutazók, mondta,
anyám meg rám nézett, mintha figyelmez-
tetne, nézd meg jól magadnak a Nagyor-
rút, mert szökőévenként egyszer ha ne-
vetni látod.

A Tollas Burke-nél Irishtownban bő-
röndöt is lehetett vásárolni. Az ő boltjá-
ban valóban minden régi, ütött-kopott,



ócska, hasznavehetetlen vagy már tűzre
való vacakot meg lehetett kapni. Jaj, hát
hogyne, pontosan olyan darabot tud mu-
tatni, amire az Amerikába készülő fiatal-
embernek szüksége van, az Isten áldja
meg őt, hogy pénzt fog küldeni szegény,
öreg édesanyjának.

Nem vagyok én öreg, úgyhogy hagyjuk
a lírázást. Mennyit kér ezért a bőrön-
dért?

Jaj, asszonyom, odaadom már két
fontért, mert nem akarom, hogy miattam
ne csinálhassa meg a szerencséjét ez a
fiú Amerikában.

Mire anyám: Ahelyett, hogy két fontot
adnék ezért a rongyos kartonpapírért,
amit csak az imádság tart egyben, inkább



berakom a hóbelevancát barna csomago-
lópapírba, spárgával ösz-szekötöm, és
mehet a gyerek New Yorkba Isten híré-
vel.

A Tollas megdöbbent. A limericki si-
kátorokban lakó asszonyoktól nem ehhez
a hanghoz volt szokva. Azoknak tisztelet-
tudóan illett szólniuk a náluk különbek-
hez, és nem illett túlmerészkedniük a tár-
sadalmi helyzetükön. Magam is megle-
pődtem anyám harciasságán.

De győzött – megmondta a Tollas Bur-
ke-nek, hogy ez az ár kész rablás, ilyen
még az angolok uralma alatt se fordult
elő, és ha nem enged a két fontból, már
indulunk is a Nagyorrú Parker-hez, az
legalább finom úriember. A Tollas bead-



ta a derekát.
Magasságos atyaúristen, asszonyom,

még szerencse, hogy nincsenek gyereke-
im, mert ha lennének, és minden nap
olyan vevőkkel volna dolgom, amilyen
maga, hát éhen veszne valamennyi po-
rontyom.

Végtelenül sajnálom magát is és a meg
nem született gyerekeit is, replikázott az
anyám.

Összehajtogatta és a bőröndbe tette a
ruhákat, majd azt mondta, hazaviszi az
egészet, hogy én még megvehessem ma-
gamnak azt a könyvet. És már el is indult
a Parnell Streeten, szájában cigaretta.
Aznap nagyon határozottan lépkedett,
mintha az új ruha, a bőrönd meg az eluta-



zásom új távlatokat nyitott volna meg
előtte.

Az O’Mahoney könyvesboltba men-
tem, hogy megvegyem életem első köny-
vét, azt, amit a bőröndömben hoztam át
Amerikába.

William Shakespeare összes művei
egy kötetben, ez volt a címe, kiadta a
Shakespeare Head Press, az Oldhams
Press Ltd. és Basil Blackwood,
MCMXLVII. Itt van, tessék, a fedele már
mállik szét, és mindjárt leválik a könyv-
ről, egy árva ragasztószalag tartja csak a
helyén. Látszik a köteten, hogy sokat la-
pozgatták, és tele van bejegyzésekkel.
Egyes részeket annak idején alá is húz-
tam – akkor valami különlegeset jelen-



tettek a számomra, de ma már nemigen
tudnám felidézni, hogy mit. A margón
jegyzetek, kommentárok, elismerő meg-
jegyzések, itt-ott gratulálok is a zseniális
szerzőnek. Felkiáltójelek mutatják, ha
valami nagyon tetszett vagy valamit na-
gyon nem értettem. A fedél belső oldalá-
ra odaírtam: „Ó, hogy nem olvad, nem
hígul s enyész harmattá e nagyon, na-
gyon merő hús!” stb. Lám, ilyen búval
bélelt fiatalember voltam.

Tizenhárom-tizennégy éves koromban
Shakespeare-darabokat hallgattam Mrs.
Purcell rádióján. Mrs. Purcell a szom-
szédunkban lakott és világtalan volt. Azt
állította, hogy Shakespeare is ír ember,
csak szégyellte a származását. Azon az



estén, amikor a Julius Caesart hallgat-
tuk, kiégett egy biztosíték, engem viszont
annyira izgatott, hogy mi lett Brutusszal
meg Marcus Antoniusszal, hogy bemen-
tem az O’Mahoney könyvesboltba, meg-
ismerni a történet folytatását. Odabent az
eladó lekezelő hangon megkérdezte,
szándékomban áll-e megvásárolni a kö-
tetet, mire azt feleltem, hogy fontolóra
vettem a vételt, de először meg kell néz-
nem, mit történt a szereplőkkel a darab
végén, elsősorban Brutusszal, akit a leg-
inkább szerettem. Ne is törődjek én
Brutusszal, tanácsolta az eladó, kikapta a
kezemből a könyvet, és közölte, hogy ez
itt nem kölcsönkönyvtár, és legyek szíves
távozni. Zavartan, fülig pirulva somfor-



dáltam ki a boltból, s közben azon töp-
rengtem, miért képtelen az egyik ember
békén hagyni a másikat. Már nyolc-ki-
lenc éves korom idején is ezen törtem a
fejem, és azóta is keresem a választ.

A könyv 19 shillingbe került, a heti fi-
zetésem felébe. Szép lenne, ha azt mond-
hatnám, hogy Shakespeare iránti olthatat-
lan érdeklődésem miatt vettem meg, de
hát egyáltalán nem erről volt szó. Azért
kellett mindenképpen beszereznem, mert
láttam egy filmet, és abban egy amerikai
katona Angliában szünet nélkül Shakes-
peare-ről szövegelt, mire minden lány
azonnal belebolondult. Továbbá, ha az
ember épp csak megemlíti, hogy Shakes-
peare-t olvas, a többiek nagyobb tiszte-



lettel tekintenek rá. Úgy képzeltem, hogy
ha hosszabb szakaszokat vágok be a da-
rabjaiból, azzal eredményesen tudom
majd kábítani a New York-i leányzókat.
Annyit már akkor tudtam, hogy „Baráta-
im, rómaiak, földieim”, de amikor e sza-
vakkal fordultam egy limericki lányhoz,
az úgy nézett rám, mintha épp az elmebaj
tört volna ki rajtam.

Az O’Connell Streeten baktatva sze-
rettem volna kinyitni a csomagot, hogy
az egész világ láthassa, egy Shakes-
peare-összest viszek a hónom alatt, de
nem volt hozzá bátorságom. Utam az
előtt a színház előtt vitt el, ahol annak
idején vándorszínészekkel láttam a Ham-
letet, és eszembe jutott, mennyire sajnál-



tam magam, hogy én is pont úgy szenve-
dek, mint a királyfi. Akkor este, miután
véget ért az előadás, maga Hamlet jött
vissza a színpadra, hogy elmondja a kö-
zönségnek, mennyire hálás ő is meg az
egész társulat nekünk, nézőknek, amiért
megtiszteltük a munkájukat, s hogy
mennyire kimerült ő is meg a művészkol-
légái is, és hogy milyen nagyra értékel-
nék, ha segítenénk rajtuk némi aprópénz
formájában, melyet a bejárat melletti
zsírosbödönben áll módunkban elhelyez-
ni. Annyira meg voltam hatva a tragédiá-
tól, amely jelentős részben rólam és re-
ménytelenül bús életemről szólt, hogy
bedobtam egy hatpennyst a bödönbe, sőt
a legszívesebben még egy cédulát is



mellékeltem volna hozzá, amelyen tudó-
sítom Hamletet, hogy kicsoda is vagyok
én, továbbá megírtam volna neki, hogy
az én szenvedésem valódi, nem csupán
színjáték.

Másnap egy táviratot kézbesítettem a
Hanratty Szállodába, és ott találtam a
Hamlet összes szereplőjét, a bárban
iszogattak meg énekeltek, s közben egy
hordár szaladgált föl-alá, hogy egy fur-
gonra tegye a poggyászukat. Hamlet, dán
királyfi egymagában ült a bárpult végé-
nél, és a whiskey-jét kortyolgatta; én
meg nem tudom, honnan vettem hozzá a
bátorságot, de odaköszöntem neki. El-
végre mindkettőnket elárult a tulajdon
anyánk, s mindketten súlyos szenvedése-



ken mentünk keresztül. Az én bajaimról
persze sohasem fog tudomást szerezni a
világ, és irigyeltem a színészt, hogy ő es-
téről estére szóvá teheti a megpróbálta-
tásait. Köszöntem neki, ő meg visszabá-
mult rám, fekete szempár, fekete szemöl-
dök, fehér arc. Fejből tudta azt a tömén-
telen mennyiségű Shakespeare-szöveget,
de ezúttal mindet megtartotta magának,
én meg elvörösödtem, és megbotlottam a
saját lábamban.

Megszégyenülve bicikliztem végig az
O’Connell Streeten. Azután eszembe ju-
tott a zsíros-bödönbe pottyantott hatpen-
nys, az a hat penny, amivel hozzájárultam
a whiskey-zésükhöz meg a danászásuk-
hoz a Hanratty Szálloda bárjában, és



szerettem volna visszamenni, és a sze-
mébe vágni az egész társulatnak s termé-
szetesen magának Hamletnak, hogy meg-
van a véleményem róluk meg a fáradt-
ságról szóló meséikről, és arról, ahogy
elisszák a szegény emberek pénzét.

Hadd vesszen az a hatpennys. Ha
visszamentem volna, bizonyára Shakes-
peare szavaival replikáznak, Hamlet pe-
dig megint végigmér a hideg, fekete sze-
mével. Én erre úgysem találtam volna
szavakat, és az is elég hülyén venné ki
magát, ha farkasszemet néznék Hamlet-
tal, mikor az én szemem teljesen ki van
vörösödve.

A diákjaim szerint ostobaság volt
annyi pénzt kidobni egy Shakespeare-kö-



tetre, már nehogy tiszteletlenségnek ve-
gyem, és ha fel akartam vágni vele, miért
nem mentem be a könyvtárba kimásolni
az összes idézetet? És az is eléggé
buggyant lehet, aki bedől egy olyan kra-
peknak, amelyik ettől a réges-régi írótól
idéz, akit úgyse képes elolvasni senki.
Néha adnak ilyen tévéjátékokat Shakes-
peare-darabokból, hát egy árva szót se
érteni belőle, akkor meg kár a gőzért.
Amit kidobtam a könyvre, azon igazán
klassz dolgokat is lehetett volna venni,
mondjuk egy pár cipőt vagy egy jobb za-
kót, vagy elhívhattam volna egy csajt a
moziba.

Egyik-másik lány tanítványom azt
mondja, nagyon is jó fej voltam, hogy



Shakespeare-rel akartam bevágódni a
csajoknál, bár nem értették volna, amit
beszélek. Miért kellett annak a Shakes-
peare-nek azon az ősrégi nyelven írnia,
amit úgyse ismer senki? Miért?

Erre nem tudtam válaszolni. Megint
megkérdezték, miért?, én pedig úgy érez-
tem, csapdába estem, és csak annyit tud-
tam kinyögni, hogy nem tudom. Ha van
hozzá türelmük, utánajárok, és megmon-
dom. Egymásra néztek. A tanár se tudja?
Hát ez meg hogy lehet? Ez komoly? Na-
hát. De akkor hogyan lehetett belőle ta-
nár?

Na, tanár úr, van még valami, amit el-
mesélhet?

Nincs, nincs.



Mindig azzal jön, hogy nincs.
Ennyi. A mesének vége, ez itt egy an-

golóra, és már a szülők is panaszkodnak.
Na, igazááán. Mr. McCourt, volt kato-

na? Harcolt Koreában?
Sohasem tartottam sokra az életemet,

de apránként elmeséltem nekik mindent,
az apám alkoholizmusát, napjaimat a li-
mericki szegénynegyedben, amikor Ame-
rikáról álmodoztam, a katolikus vallást,
a reménytelen New York-i időszakot, és
meg voltam lepve, hogy a New York-i
kamaszok nem tudnak betelni vele.
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Elmeséltem nekik, hogy a kétéves
szolgálat után a katonákra vonatkozó tör-
vény jóvoltából bóbiskolhattam át négy
évet a New York Egyetemen. Éjszakán-
ként dolgoztam, hogy kiegészítsem álla-
mi ösztöndíjamat. Járhattam volna leve-
lező vagy esti tagozatra is, de minden-
képpen diplomát akartam szerezni, hogy
elkápráztassam a világot meg a nőket a
végzettségemmel és az egyetemen szer-
zett tudással. Mesterfokon gyártottam a
kifogásokat a késve beadott dolgozatok-
hoz és az elhalasztott vizsgákhoz. Oda-
csoszogtam türelmes professzoraimhoz,



elmotyogtam, milyen szerencsétlenségek
értek, és célozgattam rá, milyen nagy bá-
natom van. A bizalom és a botrányoko-
zás mezsgyéjén egyensúlyoztam.

Az egyetemi könyvtárosok megböktek,
amikor horkolni kezdtem egy nagy kupac
könyv mögött. Az egyik könyvtárosnő
közölte velem, hogy szundikálni szigorú-
an tilos, és volt olyan kedves, hogy fel-
világosított arról, milyen praktikus pa-
dok találhatók kint, a Washington Squa-
re Parkban, melyeken tényleg addig he-
verészhetek, míg meg nem érkeznek a
rendőrök. Megköszöntem az információt,
és megvallottam neki, hogy mindig cso-
dálattal néztem föl a könyvtárosokra,
akik nem csak az egyetemes tizedes osz-



tályozás rejtelmei között igazodnak el
magabiztosan, hanem a hétköznapi gon-
dok megoldásában is roppant segítőké-
szek.

A pedagógiaprofesszorunk fölhívta fi-
gyelmünket az előttünk álló pálya bukta-
tóira. Szerinte az első benyomás döntő
fontosságú. Azt mondta: Ahogyan első
alkalommal összetalálkoznak az új osz-
tályukkal és köszönnek nekik, az kihathat
az egész pályájukra. Az egész pályájuk-
ra! A növendékek fürkészik a tanárt, a ta-
nár fürkészi a növendékeket. Amerikai
kamaszokkal fognak dolgozni, az pedig
veszedelmes fajta, nem ad kegyelmet.
Fölmérik a tanárukat, azután eldöntik,
mit is kezdjenek vele. Azt hiszik, kézben



tartják a helyzetet? Jól teszik, ha még
egyszer átgondolják. Olyanok azok, mint
a sötétben is célba találó rakéta. Amikor
megpróbálják elkapni a tanárukat, csak
az ősi ösztöneiknek engedelmeskednek.
Az új nemzedéknek úgyis az a szerepe,
hogy eltakarítsa az idősebbeket, hogy he-
lyet teremtsen a bolygón. De hát ezt úgy-
is tudják, nem igaz? Már a régi görögök
is tudták. Olvassanak görög klasszikuso-
kat.

A professzor tanácsa szerint mielőtt a
diákok belépnek a tanterembe, el kell
döntenünk, hová állunk – „testtartás és
harcálláspont” –, és kik leszünk – „egyé-
niség és összkép”. Sohasem hittem vol-
na, hogy ennyire bonyolult dolog a taní-



tás. Nem lehet úgy tanítani, mondta, hogy
nem tudják, pontosan hová álljanak a te-
remben. Mert a terem maguknak hol csa-
tamező, hol játszótér. És azt is tudniuk
kell, kicsodák maguk tulajdonképpen.
Jussanak eszükbe Alexander Pope sza-
vai: „Ismerd meg magad, Istent nem le-
het; / az emberfaj az embert fejtse
meg.” Az első tanítási napjukon álljanak
oda a terem ajtajához, hadd lássák a ta-
nítványaik, hogy maguk mennyire örül-
nek a találkozásnak. Mondom: álljanak.
Bármelyik színműíró megmondhatja ma-
guknak, hogy amikor a színpadon a szí-
nész leül, olyankor a darab is rögtön
leül. A leghelyesebb, ha nyomatékosítják
a jelenlétüket, és már az ajtón kívül, a



folyosón várják őket. Mondom: kívül, a
folyosón. Az is a maguk területe, és ha
kimennek oda, a diák azt látja, hogy ez a
tanár erős ember, nem ismeri a félelmet,
szembe tud nézni a nyüzsgéssel. Mert
egy osztály, az mindig csak nyüzsög. Ma-
guk viszont harcias tanárok – ez nem
szokott az emberek eszébe jutni. A ma-
guk területe olyan mint a saját aurájuk,
mindig ott van maguk körül, a folyosón,
a lépcsőházban és – kétségen kívül – a
tanteremben. Soha ne hagyják, hogy a
növendékek megszállják a maguk terüle-
tét! Soha! És ne felejtsék el: az a tanár,
amelyik az asztala mögött ül, vagy akár
áll, alapvetően bizonytalanul érzi magát,
és jobban teszi, ha más pályát választ.



Tetszett, ahogyan azt mondta: kétségen
kívül; addig csak viktoriánus regények-
ben találkoztam ezzel a kifejezéssel.
Megfogadtam, hogy ha egyszer tanár lesz
belőlem, én is fogom használni. Annyira
fontosnak tűnik tőle az ember mondóká-
ja, hogy a hallgatóság nyomban kiegye-
nesedik és jobban odafigyel.

Nagyszerűnek találtam, hogy felállha-
tok a katedrára a tanári asztal elé, és egy
óra hosszat beszélhetek, s közben min-
denki buzgón jegyzetel, és ha az ember
egy kicsit is jóképű vagy van egyénisége,
akkor a lányok egymás sarkára fognak
taposni, hogy óra után találkozhassanak
velem az irodámban vagy bárhol másutt.
Így gondolkodtam akkoriban.



A professzor úr elmesélte, hogy készí-
tett egy nem hivatalos felmérést a kama-
szok középiskolai viselkedéséről, és ha
kellőképpen érzékeny és figyelmes taná-
rok leszünk, akkor már a becsengetés
előtt észre fogunk venni bizonyos jelen-
ségeket. Észrevehetjük például, ha fe-
szült a kamaszok hangulata, ha lüktet a
vérük, és olyan magas az adrenalinszint-
jük, hogy attól még egy csatahajó is be-
indulna. Elmosolyodott, amiből tudtuk,
hogy el van ragadtatva a szellemességé-
től. És visszamosolyogtunk, hiszen a
professzoroké a hatalom. A tanárok fi-
gyeljék meg, milyen a diákok megjelené-
se – folytatta. – Rengeteg minden – mon-
dom: rengeteg minden – múlik azon, ho-



gyan lépnek be a terembe. Figyeljék meg
jól a belépésüket. Az egyik cammog, a
másik peckesen jár vagy éppen csoszog;
összeütköznek, viccelődnek, dicseked-
nek. Lehet, hogy maguk úgy gondolkod-
nak, nincs abban semmi, ha belépünk egy
helyiségbe, de a kamaszok esetében ez
mindent jelenthet. Amikor bemegyünk
egy helyiségbe, tulajdonképpen átlépünk
az egyik környezetből a másikba, ami a
kamaszok számára traumatikus élmény
lehet. Mindenféle riadalom és hétközna-
pi iszonyat járhat vele, ától cettig.

Nemigen értettem a professzor mon-
dókáját, de le voltam nyűgözve. Soha-
sem jutott volna eszembe, hogy ennyi
mindent elárul valakiről az, ahogy belép



egy terembe. Addig azt hittem: a tanítás
egyszerűen annyit tesz, hogy kiállok az
osztály elé, elmondom nekik, amit tudok,
azután jöhet a számonkérés és az osztály-
zás. Itt pedig megtanultam, milyen bo-
nyolult is lehet a tanár élete, és csodál-
tam a professzor urat, hogy mindent tud a
témáról.

A mellettem ülő hallgató odasúgta ne-
kem: Mennyi hülyeséget hord össze ez a
pasas! Soha a büdös életben nem tanított
középiskolában. Ezt a diákot Seymour-
nak hívták, és kapedlit viselt a fején,
nem csoda hát, hogy időről időre böl-
csességeket mondott, persze lehet, hogy
csak az előtte ülő vörös hajú lánynak
akart felvágni. Amikor a lány hátrapil-



lantott, és mosolygott Seymour megjegy-
zésein, láttam, mennyire szép. Szerettem
volna én is felvágni valamivel, de nem
jutott eszembe semmi jó, miközben Sey-
mournak mindenről megvolt a vélemé-
nye. A vörös hajú azt súgta Seymournak,
hogy ha ennyire határozottak a nézetei,
mondja meg hangosan.

Azt már nem – válaszolta Seymour. –
Máris repülnék, mint a győzelmi zászló.

A lány megint rámosolygott, és amikor
én is kaptam egy mosolyt, úgy éreztem,
elolvadok a székemen. A lány bemutat-
kozott: June-nak hívták. Azután magasra
tartott kézzel jelentkezett.

Tessék.
A professzor úr, mennyi ideig tanított



középiskolában?
Ó, több tucat órán hospitáltam az évek

során.
Na de ténylegesen tanított is?
Hogy hívják a kis hölgyet?
June Somers.
Nem hall? Most mondom, hogy a ta-

nárjelöltek több tucat óráján is hospitál-
tam már.

Professzor úr, az apám középiskolai
tanár, és azt mondja, az embernek fogal-
ma sincs róla, milyen a tanítás, amíg sa-
ját maga nem próbálta.

A professzor azt mondta, nem érti,
hová akar kilyukadni a kisasszony. Csak
rabolja itt az osztály drága idejét, de ha
mindenáron folytatni óhajtja ezt a be-



szélgetést, bejelentkezhet a titkárnőjénél,
akitől majd kap egy időpontot.

June Somers felállt, és a vállára dobta
a táskáját. Nem fog időpontot kérni, hogy
találkozhasson a professzor úrral, és
nem érti, miért nem lehet egyenesen vá-
laszolni arra az egyszerű kérdésre, hogy
van-e tanítási gyakorlata vagy nincs.

No, most aztán elég, Miss Somers.
June megfordult, Seymourra nézett, az-

után rám is vetett egy pillantást, és az aj-
tóhoz indult. A professzor csak bámult,
és kiejtette a kezéből a krétát. Mire föl-
szedte, June már nem volt a teremben.

Mit fog ezek után mondani a pro-
fesszorunk June Somersről?

Semmit. Közölte, hogy az időnk már



majdnem letelt, találkozunk a jövő héten,
fogta a táskáját, és kiment. Hát June So-
mers kurvára kiszúrt magával, jelentette
ki Seymour. Kurvára. Egyet mondhatok,
tette hozzá, a professzorokkal sose szó-
rakozz, mert csakis te veszíthetsz.

A következő héten Seymour megkér-
dezte: Láttad? Jézusom!

Azt hittem, hogy ha valaki kapedliben
jár, az nem jézusomozik. Neki talán tet-
szene, ha a kimondhatatlan négybetűs is-
tennevet káromolnám előtte? De nem
szóltam egy szót sem, mert féltem, hogy
kinevet.

Járnak – mondta. – Láttam őket egy
Macdougal Street-i kávézóban, ahol a
turbékoló gerlepár együtt szürcsölte a



kávét, fogták egymást kezét és bámulták
egymást. Az Isten bassza meg. Biztos
volt egy kis megbeszélés a professzor úr
irodájában, és utána következtek a to-
vábbi fejlemények.

Kiszáradt a szám. Úgy képzeltem,
hogy egy szép napon összefutok June-
nal, megered a nyelvem, és elmegyünk
együtt moziba. Persze külföldi, feliratos
filmre vinném, hogy mutassam, mennyire
művelt vagyok, amiért csodálna engem,
és hagyná, hogy megcsókoljam a sötét-
ben, miközben kihagynánk tucatnyi fel-
iratot, és elveszítenénk a cselekmény fo-
nalát. Ami természetesen nem számítana,
úgyis annyi minden megbeszélnivalónk
lenne abban az otthonos kis olasz étte-



remben, ahol a vörös haján megcsillan-
nának a lobogó gyertyák fényei, és ki
tudja, hová vezet majd az egész, mert ál-
maimban is csak idáig merészkedtem.
Egyébként is, mit képzelek én magam-
ról? Miből gondoltam, hogy akár egy
másodpercig is a figyelmére méltat?

Becserkésztem az összes kávézót a
Macdougal Streeten, abban a reményben,
hogy esetleg észrevesz, elmosolyodik, én
meg visszamosolygok, és oly könnyed-
séggel iszogatom a kávémat, hogy az
June-nak is tetszik, és másodszor is vé-
gignéz rajtam. Persze arra is vigyáznék,
hogy megpillantsa a kezem ügyében levő
könyv borítóját – valami Nietzschétől
vagy Schopenhauertól –, és akkor el-



kezdhetne azon tűnődni, vajon miért is
fecsérelte az idejét a professzor úrra,
amikor itt van ez a német filozófiába te-
metkező, gyengéd ír fiatalember. Elné-
zést kérne, és a vécére menet egy kis cé-
dulát ejtene az asztalomra a telefonszá-
mával.

És pontosan ezt cselekedte azon a na-
pon, amikor megláttam a Café Figaró-
ban. June felállt az asztaluktól, és miköz-
ben távozott, a professzor a tulajdonos
büszkeségével nézett rá – képes lettem
volna lepofozni a pasast a székéről. Utá-
na a professzor úr rám is vetett egy pil-
lantást, és láttam, hogy meg se ismeri a
saját növendékét.

Kérte a számlát, s míg a pincérnő az



asztalánál állt, és eltakarta a kilátást,
June le tudott tenni egy cédulát az aszta-
lomra. Csak akkor vettem kézbe, amikor
már mindketten kimentek. „Frank, hívj
fel holnap” – ez állt rajta. A telefonszá-
mot a rúzsával firkantotta rá.

Atyaisten. Írt nekem, a tanári munka
felé bukdácsoló dokkmunkásnak, miköz-
ben a professzor úr mégiscsak egy pro-
fesszor. És tudta a nevemet! Szédelegtem
az örömtől. Ott állt a nevem a papírszal-
vétán, azzal a rúzzsal, amely June ajkát
is érintette – tudtam, hogy ezt a szalvétát
egész életemben megőrzöm. Vele fognak
eltemetni.

Fölhívtam, ő pedig azt kérdezte, isme-
rek-e egy helyet, ahol nyugodtan meg-



ihatnánk valamit.
A Chumleyban?
Jó.
Ilyenkor mit kell csinálni? Hogyan ül-

jek? Mit mondjak neki? Iszogattam a leg-
szebb manhattani lánnyal, aki valószínű-
leg minden este lefeküdt a professzo-
runkkal. Kész kínszenvedés volt, ha
eszembe jutottak ketten együtt. A Chum-
ley férfivendégei megbámultak, irigy-
kedtek, én pedig tudtam, mit gondolnak
rólam. Ki lehet az a szerencsétlen nyo-
moronc ott, a gyönyörű lány mellett, a
mellett a bombázó, sőt istennő mellett?
Esetleg testvér vagy unokatestvér. De
mégsem – az is nagyon valószínűtlen.
Ahhoz sem voltam elég jóképű, hogy a



harmad- vagy negyedunokatestvére le-
gyek.

Rendelt egy italt. Norm elutazott,
mondta. Hetente két napig Vermontban
vezet egy kurzust. Gondolom, az a nagy-
szájú Seymour már mindent kifecsegett.

Nem.
Hát akkor miért jöttél el?
Hát... meghívtál.
És mit gondolsz saját magadról?
Tessék?
Egyszerű a kérdés. Mit gondolsz saját

magadról?
Nem is tudom. Szóval...
June rosszallóan nézett rám. Telefo-

nálsz, amikor szólnak, hogy telefonálj;
megjelensz, amikor hívnak; de nem tu-



dod, mit gondolj magadról. Az ég szerel-
mére, mondj már valami pozitívumot
magadról. Gyerünk.

Éreztem, hogy vér tolul az arcomba.
Mondanom kellene valamit, különben le-
het, hogy feláll, és itt hagy egyedül.

A dokkban az egyik rámpafőnök azt
mondta, szívós ír krapek vagyok.

Hát, hát... Ha ehhez a megjegyzéshez
még hozzácsapsz egy tízcentest, biztosan
kapsz érte egy szakaszjegyet a metrón.
Elveszett ember vagy, a vak is látja.
Norm kedveli az elveszett embereket.

Fütyülök rá, mi tetszik Normnak – bu-
kott ki belőlem.

Jaj, Istenem. Most mindjárt feláll és
elmegy. Mégsem. Akkorát nevetett, hogy



a bort is félrenyelte, csaknem megfulladt
tőle. Ettől fogva minden megváltozott.
Rám mosolygott, és csak mosolygott,
mosolygott. Olyan boldog voltam, hogy
majd’ kibújtam a bőrömből.

Átnyúlt az asztal fölött és a kezemre
tette a kezét. A szívem vadul vert. Gye-
rünk, mondta.

Átmentünk a Barrow Street-i lakásá-
ba. Megfordult, megcsókolt. Körkörösen
mozgatta a fejét, úgy, hogy a nyelve az
óramutató járása szerint körözött a szá-
jamban, nekem meg az jutott eszembe:
Uram, nem vagyok méltó. És Isten miért
nem értesített erről még a huszonhatodik
életévem betöltése előtt?

Érzelmekre kiéhezett egészséges pa-



rasztgyereknek nevezett. Nem tetszett,
hogy parasztnak hív – jesszusom, olvas-
tam én elég könyvet, E. Laurie Long, P.
G. Wodehouse, Mark Twain, E. Philips
Oppenheim, Edgar Wallace meg a drága
jó Dickens összes művét – és úgy talál-
tam, hogy amit csinálunk, több egyszerű
érzelemnyilvánításnál. De egy szót se
szóltam, mert nem volt semmiféle ilyen
irányú tapasztalatom. Megkérdezte tő-
lem, szeretem-e az ördöghalat, mire én,
hogy nem tudom, még nem is hallottam
róla. Elmagyarázta: minden azon múlik,
hogyan készítjük el. Az ő titka a gyöngy-
hagyma. Nem mindenki ért vele egyet,
tette hozzá, de neki nagyon bevált. Fi-
nom, fehér húsú hal, akkor a legfino-



mabb, ha jóféle fehérborral főzik meg.
De nem valami főzésre szánt lőrével, ha-
nem minőségi borral. Norm egyszer ha-
lat főzött, de elrontotta az egészet, vala-
mi kaliforniai pisit locsolt rá, amitől
olyan lett a hal, mint a cipőtalp. Sze-
génykém ért az irodalomhoz, meg tud
előadni, de halvány fogalma sincs a ha-
lakról vagy a borokról.

Furcsa érzés olyan nővel lenni, aki a
kezébe fogja az arcomat, és azt kéri, bíz-
zak magamban. Az apám liverpooli –
mesélte –, és annyira félt a világtól, hogy
halálra itta magát. Szívesen lett volna
katolikus, hogy elvonulhasson egy kolos-
torba, és soha többé ne találkozzon em-
berekkel, és az anyukám próbálta meg



rábeszélni, hogy apu kedvező dolgokat is
mondjon magáról. De nem volt rá képes,
úgyhogy csak ivott és belehalt. Te iszol?

Csak keveset.
Vigyázz, hiszen ír fiú vagy.
A te apád viszont nem volt ír.
Nem, de lehetett volna. Liverpoolban

mindenki ír származású. No, lássuk azt
az ördöghalat.

Adott egy kimonót. Jó lesz rád, a für-
dőszobában átöltözhetsz. Ha megfelelt
egy szamurájnak, megfelel egy szívós ír
krapeknak is, még ha nem is annyira szí-
vós.

June egy ezüstszínű köntösbe bújt,
amely mintha önálló életet élt volna. Az
egyik pillanatban szorosan rátapadt, a



következőben meg csak lógott rajta, és
engedte szabadon mozogni. Nekem a ta-
padós periódusok tetszettek jobban, attól
sokkal élénkebb lettem a kimonó alatt.

Megkérdezte, szeretem-e a fehérbort.
Igent mondtam, mert lassan megtanultam,
hogy mindig az igen a legmegfelelőbb
válasz, legalábbis June számára. És
igent mondtam az ördöghalra, a gőzölt
spárgára meg a két pislákoló gyertyára
az asztalon. Igent mondtam arra, ahogyan
a kezében tartotta a borospoharat, és
ahogyan az enyémhez közelítette, míg vé-
gül összecsendültek. Közöltem, hogy ez
volt eddigi életem legcsodálatosabb va-
csorája. Már-már azzal folytattam, hogy
a mennyországban érzem magam – de mi



van, ha ezt erőltetettnek találja, és olyan
ferdén néz rám, ami tönkreteszi az egész
éjszakát és a hátralévő életemet?

Az ördöghalas estét követő hat éjsza-
kán Norm egyszer sem került szóba, ki-
véve azt az esetet, amikor tizenkét szál
friss rózsa állt a vázában June hálószo-
bájában, mellettük egy üdvözlőkártya:
„Szeretettel Normtól”. Még egy kis bort
rátöltöttem, hogy meg merjem kérdezni
June-tól: Hogy a fenébe vagy képes be-
lefeküdni velem ebbe az ágyba, miköz-
ben itt áll Norm rózsacsokra? – de nem
kérdeztem meg. Nekem nem telt rózsára,
úgyhogy egy csokor szegfűvel állítottam
be, amit June egy nagy üvegkancsóba
tett, a rózsák mellé. A szegfűim nem



mérkőzhettek a rózsákkal. Norm csokra
mellett oly bánatosnak tűntek, hogy az
utolsó pénzemen én is vettem June-nak
egy tucat rózsát. Megszagolta őket, és azt
mondta, gyönyörűek. Nem tudtam mit fe-
leljek, hiszen nem én neveltem a virágo-
kat, csak megvettem őket. Norm rózsái
száraznak látszottak az üvegkancsóban,
és elégedettséggel töltött el, hogy az én
csokrom lép a rózsái helyébe, de amit
ezek után tett velük June, abba úgy bele-
sajdult a szívem, mint soha azelőtt.

A konyhai székről láttam, mit csinál a
hálószobában. A rózsáimat egyenként
Norm virágai mellé, közé és köré rakos-
gatta, hátralépett, gusztálta a látványt, az
én friss rózsáimmal támasztotta meg az ő



hervadó virágait, és úgy simogatta mo-
solyogva a növényeket, Normét meg az
enyéimet is, mintha az egyik csokor
ugyanannyit érne, mint a másik.

Biztosan tudta, hogy figyelem. Felém
fordult, és én is kaptam egy mosolyt, mi-
közben szenvedtem, és majdnem elbőg-
tem magam a konyhában. Gyönyörűek! –
mondta még egyszer. Tudtam, hogy hu-
szonnégy szál rózsáról beszél, nem csak
az én tizenkettőmről, nekem meg kedvem
lett volna felüvölteni és elrohanni, mint-
ha igazi férfi lettem volna.

De csak ültem a helyemen. June töltött
sertésbordát készített almamártással és
krumplipürével, de akár ha csomagoló-
papírt etetett volna velem. Ágyba búj-



tunk, ám folyton az járt az eszemben,
hogy a rózsáim annak a szemét vermonti-
nak a rózsáival elegyednek, a jó kurva
anyját neki. June megjegyezte, úgy lát-
szik, elhagyott az erőm, én meg legszíve-
sebben azt mondtam volna, bárcsak meg-
halnék. Semmi baj, nyugtatott meg. Az
emberek egy idő után megszokják egy-
mást. Az élményt frissen kell tartani.

És nála ez volt a frissen tartás? Hogy
kettőnkkel ügyeskedett egyszerre, és a
vázájában különböző férfiaktól kapott
virágokat dugdosott egymás mellé?

A tavaszi félév vége felé Seymourba
botlottam a Washington Square-en. Na,
hogy s mint?, kérdezte, és sokatmondóan
röhögcsélt. Hogy van a csodálatos June?



Dadogtam valamit, és egyik lábamról
a másikra álltam. Nyugi, velem is ugyan-
így bánt el, de velem csak két hétig tar-
tott az egész, mondta Seymour. Tudtam,
hogy mire készül, úgyhogy elküldtem a
francba.

És mire?
Az egészet az öreg Norm kedvéért csi-

nálja. Fölvisz magához engem, fölvisz
téged, csak a jó ég tudja ki mindenkit,
utána pedig szépen beszámol róla Norm-
nak.

De hát ő Vermontba ment.
Peeersze, Vermontba, majd mindjárt

megmondom, hogy hova. Abban a pilla-
natban, hogy kiteszed a lábad, Norm már
ott is van nála, hogy meghallgassa a



részleteket.
Honnan tudod?
Norm mondta. Kedvel engem. June-

nak rólam mesél, June meg rólad mesél
neki, és azt is tudják, hogy én meg róluk
mesélek neked. Marhára élvezik. Egy-
más között rólad dumálnak, főleg arról,
hogy gőzöd sincs egy csomó dologról.

Otthagytam, mire utánam kiabált: Ál-
lok rendelkezésedre, öregem.

 
 
Átcsúsztam a tanári vizsgáimon. Át-

csúsztam az összes vizsgán. A tanári
vizsgán hatvanöt pont kellett a „megfe-
lelt” minősítéshez, és hatvankilencet ér-
tem el. A sikerhez hiányzó pontokat, azt



hiszem, a brooklyni Eastern District Kö-
zépiskola angol munkaközösség-vezető
tanárának köszönhettem, aki a vizsgata-
nításomon hospitált, meg a szerencsém-
nek, hogy valamit össze tudtam kaparni
az első világháború költészetéről. A
New York Egyetem egyik alkoholista
professzora négyszemközt, barátságosan
felvilágosított, hogy félművelt seggfej
vagyok, amire jól megsértődtem, de ké-
sőbb végiggondoltam az egészet, és be-
láttam, hogy igaza van. Félművelt segg-
fej voltam minden tekintetben, de megfo-
gadtam, hogy egy szép napon összesze-
dem magam, odafigyelek, rendesen kon-
centrálok, lesz belőlem valaki, abbaha-
gyom a szerencsétlenkedést, viszem va-



lamire – úgy, ahogy Amerikában szokás.
A Brooklyni Műszaki Szakközépiskola

folyosói székein ültünk, és az államvizs-
gára várakoztunk, közben űrlapokat töl-
töttünk ki, nyilatkozatot írtunk alá, mely
szerint hűségesek vagyunk és maradunk
Amerikához, és az egész világot biztosí-
tottuk arról, hogy nem vagyunk és soha
nem is voltunk tagjai a Kommunista
Pártnak.

Már jóval azelőtt kiszúrtam, hogy le-
ült mellém. Zöld kendő volt rajta meg
sötét szemüveg, és amikor levette a ken-
dőt, kibomlott ragyogó, vörös haja. Szin-
te fájt, annyira vágyakoztam utána, de
nem adtam meg neki azt a diadalt, hogy
én forduljak oda hozzá.



Szia, Frank.
Ha regényhős volnék, vagy egy film

főszereplője, akkor nyomban felállók, és
büszkén kivonulok. Megint köszönt, és
hozzátette, hogy fáradtnak látszom.

Rámordultam, hogy lássa, nem fogok
vele udvariaskodni azok után, amit elkö-
vetett ellenem. Egyáltalán nem vagyok
fáradt, jelentettem ki. Ekkor azonban az
ujja hegyével megsimogatta az arcomat.

Egy igazi regényhős hátravetette volna
a fejét, hogy megmutassa, nem felejtett el
semmit, és a szívét nem lágyítja meg se
két köszönés, se a nő ujjhegye. Elmoso-
lyodott, és megint végigsimított az arco-
mon.

A folyosón mindenki őt bámulta, én



pedig úgy véltem, azon csodálkoznak,
mit vacakol velem – egy szexbomba egy
nímanddal. Látták, hogy megfogja a ke-
zemet.

Egyébként hogy vagy?
Remekül, mondtam rekedtes hangon.

A kezét néztem, és elképzeltem, ahogy
Norm testén matat.

Ideges vagy a vizsga miatt?
Nem én, mordultam rá megint.
Jó tanár lesz belőled.
Nem érdekel.
Hogyhogy nem érdekel? Akkor miért

csinálod végig ezt az egészet?
Nincs más lehetőségem.
Aha. Azt mondta, azért kell neki a ta-

nári diploma, hogy egy évig tanítson, és



azután könyvet írjon róla. Norm ötlete.
Hja, a nagy szakértő. Norm azt mondta,
az amerikai közoktatás kaotikus, és egy
bennfentes szerző tényfeltáró könyve
biztosan bestseller lesz. Taníts egy-két
évig, azután panaszold el, micsoda ré-
mes állapotok uralkodnak az iskolákban,
és máris sikerkönyvet írtál.

Engem szólítottak. Megiszunk utána
egy kávét? – kérdezte.

Ha lett volna bennem fikarcnyi büsz-
keség vagy önérzet, nemet mondok és tá-
vozom, ehelyett bólintottam, hogy rend-
ben, és vadul kalapáló szívvel indultam
a meghallgatásra.

Jó reggelt kívántam a három vizsgáz-
tatónak, akiket arra szoktatott az élet,



hogy sose nézzenek a tanárjelölt szemé-
be. A középső szólalt meg. Néhány perce
van arra, hogy elolvassa a verset, amit
odakészítettünk magának az asztalra. Mi-
után elolvasta, meg fogjuk kérni, hogy
elemezze, és elmondja, hogyan tanítaná
egy középiskolai osztályban.

A vers címe pontosan leírta a lelkiál-
lapotomat: „Bár elfeledném, hogy én én
vagyok”.

A jobb oldali kopasz megkérdezte, is-
merem-e a versformát.

Igen, hogyne. Ez egy szonáta.
Egy micsoda?
Akarom mondani: szonett. Bocsánat.

Tizennégy soros.
És a rímképlete?



Öööö... hm... abbaabbacdcdcd.
Összenéztek, és nem tudtam, jót mond-

tam-e.
És a költő?
Hááát... azt hiszem, Shakespeare.

Nem, inkább Wordsworth.
Egyik sem, fiatalember. A verset San-

tayana írta.
A kopasz úgy meredt rám, mintha sze-

mélyében sértettem volna meg. Santaya-
na, ismételte, Santayana, és szinte elszé-
gyelltem magam a tudatlanságom miatt.

Marconán néztek, én meg szerettem
volna kijelenteni, hogy Santayanáról kér-
dezni nem igazságos, lévén hogy nem
szerepelt egyik tankönyvben vagy szö-
veggyűjteményben sem, amelybe a New



York Egyetemen töltött négy esztendei
szendergésem folyamán belenéztem.
Nem kérdezték, hát önként elmondtam,
amit tudtam Santayanáról, vagyis hogy
ha nem tanulunk a történelemből, akkor
szükségképpen megismételjük a hibáin-
kat. Egyáltalán nem hatódtak meg ettől,
és attól sem, hogy Santayana keresztne-
vét, a George-ot is megemlítettem.

No szóval, mondta a középső, hogyan
tanítaná ezt a verset?

Csak makogni tudtam. Hááát... szerin-
tem... azt hiszem... a vers részben az ön-
gyilkosságról szól, és hogy Santayanának
már mindenből elege van, és ejtenék né-
hány szót James Dean-ről is, mert a ti-
zenéves korosztály rajong érte, és hogy



tudat alatt valószínűleg öngyilkos akart
lenni a motorjával, és bevonnám Hamlet
öngyilkossági monológját is, a Lenni
vagy nem lennit, és arról beszéltetném a
diákokat, milyen érzések vannak bennük
az öngyilkossággal kapcsolatban, már
amennyiben vannak bennük ilyen érzé-
sek.

A jobb oldali azt kérdezte: és milyen
visszacsatolást alkalmazna?

Nem tudom. Mi az a visszacsatolás,
professzor úr?

Felhúzta a szemöldökét, és úgy nézett
a másik kettőre, mint akinek nehezére
esik megőriznie a türelmét. A visszacsa-
tolás, mondta, egy tevékenység, gazda-
gítja a tananyagot és segít visszaemlé-



kezni a tanultakra. Olyasféle feladat,
amellyel el lehet érni, hogy a tudás be-
vésődjék az emlékezetbe. Légüres térben
ugyanis nem lehet tanítani. A jó tanár a
való élettel hozza kapcsolatba az anya-
got. Ezt érti, ugye?

Phű. Kétségbeestem. Hirtelen kivág-
tam, hogy a tanítványaimmal íratnék egy
féloldalas búcsúlevelet. Ezzel eredmé-
nyesen ösztönözhetem őket arra, hogy
magáról az életről gondolkodjanak el,
mert amint Samuel Johnson is mondta, az
előttünk álló reggeli akasztás rendkívüli
módon élesíti elménket.

A középső kirobbant. Mit beszél?
A jobb oldali a fejét csóválta. Most

nem Samuel Johnson a témánk.



A bal oldali fölszisszent. Búcsúlevél?
No, azt már nem. Hallja, amit mondok?
Az iskolában zsenge ifjakkal foglal-
kozunk. Jézus Mária! Jó, meg van bo-
csátva.

Megköszöntem szépen, de ugyan mi
haszna volt? Biztos voltam benne, hogy
nem feleltem meg. A vak is látja, hogy
nem voltam nekik rokonszenves, és nem
tetszett nekik, hogy nem ismerem Santa-
yanát meg a visszacsatolást, és éreztem,
hogy a búcsúlevél volt az utolsó csepp a
pohárban. Középiskolai munkaközösség-
vezető tanárok voltak vagy más fontos
állásban működtek, és utáltam őket, mi-
ként mindenkit, akinek hatalma van fölöt-
tem, legyen az főnök, püspök, egyetemi



professzor, adóellenőr – bármiféle elöl-
járó. Ennek ellenére elgondolkodtam,
miért kell az efféle vizsgáztatóknak
annyira udvariatlanul viselkedniük, hogy
a jelölt eleve méltatlannak érezze magát.
Úgy képzeltem, hogy ha a helyükben vol-
nék, bizonyára segítenék a jelölteknek
úrrá lenni az idegességükön. Ha egy fia-
talember tanár szeretne lenni, akkor a
vizsgáztatóknak, akik számára, úgy lát-
szik, Santayana a világ közepe, biztatni-
uk kell őt, nem pedig elbátortalanítani.

Így éreztem akkor, csakhogy még nem
tudtam, hogyan működik a világ. Nem
tudtam, hogy akiknek odafent jutott pozí-
ció, azoknak meg kell védeniük magukat
az idelentiekkel szemben. Azt sem, hogy



az idősebbeknek pedig a fiatalok ellen
kell védekezniük, akik el akarják őket
törölni a föld színéről.

A meghallgatásom után June már a fo-
lyosón várt rám, a kendőjét megkötötte
az álla alatt, és kijelentette, hogy na, ez
könnyen ment.

A legkevésbé sem. Santayanát kérdez-
ték.

Tényleg? Norm rajong érte.
Hát ez a nő teljesen hülye? Muszáj

tönkretennie ezt a napot Normmal meg
Santayanával?

Szarok én Normra. És Santayanára is.
Ajjaj. Minő ékesszólás. Dührohamot

kapott volna az ír úriember?
Szerettem volna a mellkasomra szorí-



tott kézzel lecsillapítani magam, ehelyett
fel-alá járkáltam, még akkor is, amikor
utánam szólt: Frank, Frank, komolyan is
kezdhetnénk egymással.

Átmentem a Brooklyn hídon, s míg el
nem értem a McSorley sörözőig a Keleti
7. utcában, folyvást csak azt hajtogattam:
komolyan is kezdhetnénk egymással. Hát
ezt meg hogy értette?

Egyik sört döntöttem magamba a má-
sik után, sós kekszet ettem kenőmájassal
meg hagymával, jelentős mennyiségeket
pisiltem a McSorley nagyszabású piszo-
árjában, telefonáltam neki a nyilvános
készülékről, de lecsaptam, amikor Norm
vette föl a kagylót, sajnáltam magam, új-
ból telefonálni akartam Normnak, hogy



lehívjam, és a kocsma előtti járdán in-
tézzem el vele az ügyet, megint fölvettem
a kagylót, letettem, hazamentem, a párná-
ba fúrtam a fejem, és nyüszítve sírtam,
gyaláztam magam, és addig mondogat-
tam, hogy seggfej vagyok, míg végül ré-
szeg álomba merültem.

Reggel másnaposan és elkínzottan
metróztam a brooklyni Eastern District
Középiskolába, a vizsgatanításra, ami az
utolsó akadály a diploma megszerzése
előtt. Hatvan perccel az óra előtt kellett
volna megérkeznem, ehelyett harmincat
késtem, mert sikerült rossz metróra
szállnom. Az angol munkaközösség-ve-
zető tanár szólt, hogy nyugodtan vizsgáz-
hatok egy másik alkalommal is, de in-



kább túl akartam esni az egészen, főleg
hogy tudtam, így is, úgy is bukás lesz a
nóta vége.

Az elnök átadott néhány papírlapot,
rajtuk az órám tárgya: háborús költészet.
A verseket kívülről tudtam. Siegfried
Sassoon: Mit számít? és Wilfred Owen:
Halálra szánt ifjúság himnusza.

Aki New Yorkban akar tanítani, annak
követnie kell az óravázlatot. Először
meg kell jelölni az óra célját. Ezután
motiválni kell az osztályt, hiszen min-
denki tudja, azok a kölkök nem akarnak
tanulni semmit.

Az osztályt azzal motiválom, hogy me-
sélek nekik a nagynéném férjéről, aki az
első világháborúban sok gázt lélegzett



be egy gáztámadáskor, és amikor hazake-
rült, már csak szenet meg kokszot lapá-
tolhatott a Limericki Gázműveknél. Az
osztály nevet, az elnök is elmosolyodik
kissé. Jó jel.

Nem elég megtanítani a költeményt. A
tanárnak „aktivizálnia” is kell a növen-
dékeket, továbbá „megeleveníteni” a ta-
nulandókat, a diákokat is bevonva a tan-
anyagba. Vigyünk izgalmat az órába, ezt
kívánja az oktatásügyi hatóság. A jó ta-
nár annyi irányító kérdéssel bombázza a
gyerekeket, hogy 45 percen át feszülten
figyel az osztály.

Egy-két gyerek a háborúról mesél, és
a második világháborút meg Koreát túl-
élő családtagjairól. Azt mondják, nem



volt igazságos, hogy néhányan roncsolt
arccal vagy láb nélkül érkeztek haza.
Egy kar elvesztése még hagyján, hiszen
ott a másik. De teljesen kar nélkül haza-
jönni már nagy baj, mert az olyat már
etetni kell. A szétroncsolt arc már egé-
szen más tészta, mert arca csak egy van
az embernek, és ha az odavész, akkor az
illetőnek annyi. Egy remek alakú, rózsa-
szín csipkeblúzt viselő kislány azt mond-
ta, hogy a nővére férje megsebesült
Phenjannál, és egyáltalán nem maradt
karja, még egy csonk sem, ahová művég-
tagot lehetne rögzíteni. Így azután a nő-
vére etetheti és borotválhatja az urát,
meg mindent megcsinál helyette, és a
férjének nem kell más, csak a szex. Min-



dig csak szex, szex, szex, és a nővére
lassan már kinyúlik ettől.

A terem végéből az elnök figyelmezte-
ti: Helen, mire a lány: Márpedig igazat
beszélek. Más se örülne, ha olyasvalaki-
vel élne, akit fürdetni meg etetni kell, és
a tetejébe még naponta háromszor le is
kell feküdni vele. Egyik-másik fiú felrö-
hög, de abbahagyják, amikor Helen foly-
tatja: Bocsánat, de annyira sajnálom a
nővéremet meg Rogert, mert a nővérem
azt mondja, nem bírja tovább. Elhagyná,
de akkor a férje a rokkant katonák kórhá-
zába kerülne, Roger pedig mondta, ha
egyszer oda kerül, hát nyomban végez
magával. Helen hátrafordul, és egyene-
sen az elnökhöz beszél. Bocsánatot kérek



azért, amit a szexről mondtam, de hát ez
a helyzet. Nem akartam tiszteletlen lenni.

Csodáltam Helen érettségét, bátorsá-
gát meg a gyönyörű mellét, és alig tud-
tam folytatni az órát. Úgy éreztem, el
tudnám viselni, hogy az én karjaimat is
amputálják, csak folyton Helen mellett
lehessek, ő pedig megmosdatna, szárazra
törölne, minden nap megmasszírozna. A
tanárnak persze nem szabad ilyesmire
gondolnia, de mit tehet az ember, amikor
huszonhét éves, és ott ül vele szemben
Helen, akinek olyan a külseje, amilyen,
ráadásul a szexről beszél.

Az egyik fiú nem akar leszállni a té-
máról. Helen nővére csak ne aggódjon,
mondja, mert akinek egyetlen karja



sincs, az úgysem képes öngyilkosságot
elkövetni. Ha nincs karod, nincs mivel
megölnöd magad.

Két fiú szerint annak nem volna sza-
bad előfordulnia, hogy egy huszonkét
éves ember arc vagy láb nélkül kénysze-
rüljön leélni az életét. Műlábat persze
mindig be lehet szerezni, de műarc nem
létezik, és egyébként is, ki akarna járni
egy olyannal? Az már mindennek a vége,
úgy gyereke sem lehet az embernek és
egyébként is. A saját anyád se akarna rád
nézni, és csak szívószállal bírnál enni-
inni. És az is nagyon rossz, hogy a fürdő-
szobában soha többé nem akarnál a tü-
körbe nézni, mert félnél attól, amit ott
látsz vagy nem látsz – mármint a hiányzó



arcodat. Képzeld el, milyen rémes lehet
annak a szerencsétlen anyának, amikor
eldönti, hogy na, most kidobom a fiam
borotváját és borotvakrémjét, mert tudja,
többé úgyse lesz rájuk szükség. Soha az
életben. És még csak be se mehet a fia
szobájába azzal, hogy édes fiam, ezt a
holmit már úgysem fogod használni töb-
bé, és amúgy is sok kacat gyűlt már
össze a házban, úgyhogy ezt most mind
kihajítom. Képzelheted, mit érezne a fia,
aki csak ül ottan, arc nélkül, és a saját
anyja közli vele ezen a módon, hogy
vége mindennek. Ezt csak olyan sze-
méllyel teszi meg az ember, akit nem
szeret, azt meg mégiscsak alig lehet el-
képzelni, hogy egy anya ne szeresse a



gyerekét, még ha arca nincs is neki.
Akármilyen állapotban van a fia, az
anyának szeretnie kell, és mellette kell
állnia. Hová is jutnánk, ha nem így len-
ne, és mi értelme volna akkor az élet-
nek?

Néhány fiú szeretné megvívni a saját
háborúját – elmenne Koreába, hogy ki-
egyenlítse a számlát. Az egyik közbe-
szól, nagy túrót, azt a számlát soha nem
lehet kiegyenlíteni, de lehurrogják és túl-
kiabálják. A srácot Richardnak hívják,
és állítólag mindenki tudja róla az isko-
lában, mekkora kommunista. A hospitáló
elnök jegyzeteket készít, vélhetőleg ar-
ról, miként csúszott ki a kezem közül az
irányítás, hiszen többen is beszélnek



egyszerre. Kétségbe esem, fölemelem a
hangom. Látta itt valaki azt a német kato-
nákról szóló filmet, a Nyugaton a helyzet
változatlant? Nem, senki sem látta,
egyébként is miért adnának pénzt egy
olyan filmért, amelyik a németekről szól,
pláne azok után, amit velünk tettek. Ro-
hadt friccek.

Hányan vagytok olasz származásúak?
Az osztály fele.

Ezek szerint ti soha nem néznétek meg
egy olasz filmet, mert Olaszország elle-
nünk harcolt a háborúban?

Nem, ennek semmi köze nincs a hábo-
rúhoz. Egyszerűen nem kell nekik olyan
film, ahol a hülye feliratokat kell olvas-
ni, olyan gyorsan kapkodják őket, hogy



képtelenség követni a történetet, amikor
meg havas a kép és fehér a felirat, olyan-
kor eleve nem lehet elolvasni semmit.
Egy csomó olasz filmben van hó, meg
falra pisáló kutyák, mindegyik elég nyo-
masztó, csak állnak az emberek az utcán,
és arra várnak, hogy végre történjen va-
lami.

Az oktatásügyi hatóság megköveteli,
hogy az órát a tanár összefoglalással fe-
jezze be, amely rendet teremt a témában,
és elvezet a házi feladathoz, vagy vissza-
csatolással vagy valamivel, ami lezárja
az egészet, de megfeledkezem róla, és
amikor kicsöngetnek, éppen heves vitát
folytat egymással két fiú, az egyik védel-
mébe veszi John Wayne-t, míg a másik



kijelenti, hogy az illető színész link alak,
aki soha nem harcolt a háborúban. Meg-
próbálok egyetlen nagy összefoglalással
mindent lezárni, de kettejük vitája köz-
ben tovább csordogál. A végén megkö-
szönöm nekik, de a kutya se figyel rám,
az elnök a homlokát vakarja és jegyzetel.

Elballagtam a metróhoz, s közben ma-
gamat szidalmaztam. Persze azt is fölös-
legesen. Még hogy tanár – én? Frászt.
Bent kellett volna maradnom a seregben
a kutyákkal. Azzal is többre mentem vol-
na, ha dokkmunkás maradok vagy a rak-
tárakban trógerolok, cígölök, káromko-
dom, óriásszendvicseket eszem, sört
nyakalok, és a parti kurvákat hajkurá-
szom. Legalább a saját fajtám között len-



nék, az én osztályomba tartozók sorában
– nem akarnék többnek látszani, mint ami
vagyok, ugye. A papokra kellett volna
hallgatnom meg a köztiszteletben álló
emberekre, még Írországban. Ők azt
mondogatták: óvakodj a hiúságtól, és fo-
gadd el a sorsodat – minden béketűrő
szívet, alázatos lelket, puha ággyal vár-
nak a mennyországban.

Mr. McCourt, Mr. McCourt, álljon
meg egy szóra.

Az elnök kiabált utánam a másik utca-
sarokról. Álljak meg egy szóra. Vissza-
mentem hozzá. Kedves arcú férfi, gon-
doltam, meg akar vigasztalni: Őszintén
sajnálom, fiatalember.

Alig kapott levegőt. Nézze, nem volna



szabad szóba állnom magával, úgyhogy
csak annyit akarok mondani, hogy pár
héten belül kézhez kapja a vizsgaered-
ményeit. Magában ott rejlik a jó tanár le-
hetősége. Elvégre, a jóisten áldja meg,
pontosan tudta, kicsoda Sassoon meg
Owen. Elvégre az emberek felének fo-
galma sincs arról, mi a különbség Emer-
son és Mickey Spillane között. Szóval
amikor kézhez veszi a diplomáját és ál-
lást keres, hívjon fel. Rendben?

Hogyne, természetesen. Fel fogom
hívni. Köszönöm.

Végigtáncoltam az utcát, röpültem a
boldogságtól. A metró peronjának szélén
madarak csiripeltek. Az emberek moso-
lyogva és tisztelettel pillantottak rám,



látták hogy igazi tanáremberrel van dol-
guk, nem csak afféle közönséges idiótá-
val. Istenem, Istenem! Mit fognak szólni
a családban? Tanár úr! Egész Limerick
erről beszél majd. Hallottad, mi lett
Frankie McCourt-ból? Isten az atyám, ta-
nár lett belőle odaát, Amerikában! Em-
lékszel rá, hogy nézett ki, amikor el-
ment? Nem volt ő senki se. Szerencsét-
len ördög volt, és mintha a kutya szájá-
ból rángatták volna ki. Felhívom June-t,
elmondom neki, hogy máris kaptam ál-
lásajánlatot. Középiskolában. Nem tar-
tok ott, mint Norm, aki professzor, de
azért mégis... Bedobtam egy tízcentest a
telefonfülkében. Az érme leesett, de
visszatettem a kagylót a helyére. Ha



most felhívom, az azt jelenti, szükségem
van arra, hogy beszéljek vele, és nem
akartam, hogy szükségem legyen rá. El-
vagyok én nélküle, a fürdőkád, az ördög-
hal meg a fehérbor nélkül. Bedübörgött a
metrószerelvény. El akartam mondani az
összes utasnak, hogy tanári állást aján-
lottak nekem. Biztosan kimosolyognának
az újságjuk mögül. Nem, June-t nem kell
felhívnom. Maradjon csak együtt Norm-
mal, aki elrontotta az ördöghalat, és aki-
nek fogalma sincs a fehérborokról, a
romlott Normmal, aki nem képes June-t
olyannak elfogadni, amilyen. Inkább
irány a kikötői raktár az alsóvárosban,
majd eldolgozgatok ott, míg a diplomám
megérkezik. A tanári diplomám. Szeret-



nék vele fölmászni az Empire State Buil-
ding tetejére, és onnan lobogtatni.

Amikor tanárnak jelentkeztem, az is-
kolában azt mondták, nagyon sajnálják,
de az a kedves vizsgaelnök már elhunyt,
továbbá sajnálják, de jelenleg nincs üre-
sedés, és sok szerencsét kívánnak az ál-
láskereséshez. Mindenki azt mondta,
hogy diplomával a kezemben nem lesz
gond munkához jutni. Ki a fene akarna
egy ilyen ótvar állást? Rengeteg munka,
alacsony fizetés, és a végén mi a hála
azért, hogy ezekkel a csibészekkel vesz-
kődsz? Ezért volt olyan nagy szükség az
országban tanárokra.

Egyik iskola a másik után, és mind-
egyikben azt mondták, sajnáljuk, de gon-



dok lesznek a kiejtésével. Tudja jól,
hogy a gyerekek mindent rögtön leutá-
noznak, a végén még ír tájszólással be-
szélne az egész iskola. Gondolja el, mit
szólnának a szülők, ha a gyerek haza-
megy, és úgy kezd beszélni, mint Barry
Fitzgerald? Érti, ugye, miről van szó? Az
igazgatóhelyettesek álmélkodtak, hogyan
szerezhettem diplomát ilyen erős tájszó-
lással. Hát az oktatásügyi hatóságnál már
mindent lehet?

Teljesen elcsüggedtem. Nincsen szá-
momra hely a nagy amerikai álomban.
Visszatértem a vízpartra, ahol nagyobb
biztonságban éreztem magam.
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Hé, Mr. McCourt, dolgozott már életé-
ben igazából? Szóval nem az, hogy taní-
tott, hanem hogy végzett-e már igazi
munkát?

Micsoda vicc ez? Hát mi a tanítás, ha
nem munka? Tessék jól körbenézni az
osztályban, és utána eldönteni, melyikő-
tök szeretne ideállni, és nap mint nap
szembenézni a többiekkel. Veletek. A ta-
nítás nehezebb, mint a dokkmunka vagy a
raktári áruszállítás. Kinek van olyan ro-
kona, aki kint dolgozik a vízparton?

Az osztály felének magasban a keze.
Főleg olaszok, egy-két ír is van köztük.



Mielőtt ebbe az iskolába kerültem, a
manhattani, hobokeni és brooklyni móló-
kon dolgoztam, meséltem nekik. Az
egyik fiú közbeszólt, hogy az apja ismer
engem Hobokenből.

Az egyetem végén, folytattam, átmen-
tem a vizsgáimon, megkaptam a tanári
diplomát, de nem hittem, hogy nekem
való a tanári pálya. Semmit sem tudtam
az amerikai kamaszokról. Gőzöm sem
volt róla, mit mondhatnék nektek. Egy-
szerűbb volt dokkmunkásként. Befarolt a
teherautó, meglóbáltuk a csáklyáinkat,
húzd meg, emeld föl, nyomd ki, told be.
Tedd szépen egymás tetejére a raklapra.
Begördül a villás targonca, fölkapja a
raklapot, rükverc, és leteszi a terhet a



raktárban, aztán jön vissza a mólóra. Az
embernek a teste dolgozott, az agya sza-
badnapot vett ki. Nyolctól délig munka,
akkor egy rőfnyi hosszú óriásszendvics
meg két korsó sör, azt kiizzadtuk egytől
ötig, alig vártuk a vacsorát, és rögtön in-
dultunk volna moziba meg néhány sörre
egy kocsmában a Harmadik Avenue-n.

Aki elkapta a fonalat, az utána már
úgy dolgozott, mint egy robot. A rámpa
legerősebb emberével kellett tartani a
lépést, a súlycsoportja nem számított. A
térdünkkel tehermentesítettük a hátunkat.
Aki megfeledkezett erről, arra ráordított
a többi: Mi van, talán gumiból van a há-
tad? Megtanultuk használni a csáklyán-
kat, másképp kellett beakasztani ládába,



zsákba, kartondobozba, bútorba, nagy
méretű, olajos gépbe. A babbal vagy
borssal teli zsáknak lelke van. Bármikor
képes megváltoztatni az alakját, és
olyankor együtt kell mozdulni vele.
Megnéztük a teher méretét, alakját meg a
súlyát, és egy szempillantás alatt tudtuk,
hogyan kell megemelni és elmozdítani.
Kitanultuk a teherautósofőrök meg a ko-
csikísérők szokásait. Az önállóan dolgo-
zó sofőrökkel nem volt gond, mind a
maga ura volt és a saját tempójában dol-
gozott. A nagy cégek sofőrjei erőszako-
san siettették az embert, csipkedd már
magad, apafej, emeld meg, gyerünk, nem
akarok itt megöregedni. A kocsikísérő
mind barátságtalan és goromba volt, nem



számított, kis cégnél dolgozik vagy nagy-
nál. Apró trükköket dobtak be, hogy pró-
bára tegyenek bennünket és kizökkentse-
nek a munkából, főleg azzal szúrtak ki,
akiről úgy gondolták, tegnap szalajtották
Európából. Aki a móló vagy a rámpa
szélénél dolgozott, avval megcsinálták,
hogy elejtették a közösen cipelt zsákot
vagy ládát, amitől a másiknak majdnem
kiszakadt vállból a karja, és egy életre
megtanulta, hogy nem kell semminek se a
szélére menni. A kocsikísérők meg jól
kiröhögték: Láttál má’ ilyet, mekkorát
koppant az ír cickány, vagy: Ez a nap se
mútt ee híjába, mondták, utánozva az ír
kiejtést. A főnökhöz emiatt sose mentünk
panaszra. Úgyis azt mondta volna: Most



mi a hézag, fiacskám? Nem érted a tré-
fát? Panaszkodással csak rontani lehetett
a helyzeten. Elég ha valamelyik sofőr
vagy kocsikísérő fülébe jutott a híre, és
máris bekövetkezhetett egy baleset, jó
esetben a rámpáról, rosszabb esetben a
mólóról lökött le. Egy nagy darab újonc
dokkmunkás az írországi Mayo megyé-
ből szóvá tette, hogy valaki egy patkány-
farkat dugott a szendvicsébe, és amikor
azzal fenyegetőzött, hogy megöli a tet-
test, véletlenül belebuktatták a Hudson
folyóba, amin először mindenki nagysze-
rűen nevetett, és csak utána dobtak oda
neki egy kötelet és húzták ki, csak úgy
csorgott róla a folyó mocska. Később ő
is megtanult nevetni az ilyesmin, és ak-



kor már nem szekírozták. Savanyú kép-
pel nem lehet dokkmunkás az ember.
Amúgy meg egy idő után abbahagyják a
piszkálódást, és elterjed, hogy na, ez a
pasas bírja az ugratást. Eddie Lynch, a
főnök a rámpán, azt mondta, szívós ír
krapek vagyok, ami többet jelentett ne-
kem mint az, amikor tizedessé léptettek
elő az amerikai seregben. Mert tudtam,
nem vagyok én olyan szívós, csak két-
ségbeesett.

Megmondtam a diákjaimnak: annyira
bizonytalan voltam a tanítással kapcso-
latban, hogy azt gondoltam, jó lesz ne-
kem, ha a kikötői raktárakban dolgozom
le az életemet, minden kakas úr a maga
szemétdombján. A főnökeimet elkápráz-



tatom az egyetemi diplomával, és rögtön
ellenőrnek fognak fölvenni, azután elő-
léptetnek valamilyen irodai munkára, és
akkor ki állíthatja meg az előmenetele-
met? Még az ellenőrök főnöke is lehet
belőlem. Tudtam én, mi a dörgés a raktár
irodai alkalmazottjai körében, és egyál-
talán az irodistáknál. Aktatologatás
jobbra-balra, ásítozás, és közben az ab-
lakon át bámulják, hogyan robotolunk
kint a rámpán.

Helenát, a telefonos kisasszonyt in-
kább elhallgattam a tanítványaim elől. Ő
a bájait kínálgatta a raktár mögött. Csá-
bító volt az ajánlat, de Eddie figyelmez-
tetett, hogy elég, ha csak hozzáérek a
csajhoz, és már vihetem is a St. Vincent-



kórházba a gennyes pöcsömet.
A dokkok világából az hiányzott a leg-

jobban, hogy ott aztán mindenki kimond-
ta, amit gondolt, a többit meg nagy ívben
leszarta. Ellentétben az egyetemi pro-
fesszorokkal, akik rögtön elkezdenék
magyarázni, hogy: egyfelől, ugyebár,
igen, másfelől pedig nem, utána meg az
ember azt se tudja, mit gondoljon. Pedig
fontos volt ismerni a professzorok véle-
ményét, hogy ugyanazt kérődzhessük
vissza a vizsgaidőszakban. A raktárak-
ban mindenki sértegetett mindenkit, de
csak ugratásképpen, míg valaki át nem
lépte a határt, akkor aztán elő a csáklyát!
Ez mindig rendkívüli eseménynek számí-
tott. Abból, hogy lassan elhalt a nevetés



és elillant a szájakról a mosoly, tudni le-
hetett, hogy valamelyik nagyszájú túlsá-
gosan húsbavágót mondott, és a követke-
ző lépésben előkapják a csáklyát vagy
ökölharc kezdődik.

Amikor kitört a verekedés, leállt a
munka a mólókon és a dokkokban. Eddie
azt mondta, a melósok belefáradtak a sok
emelgetésbe, cipelésbe, rakodásba,
ugyanaz a rabszolgaság egész álló esz-
tendőben, emiatt szidalmazzák és lökdö-
sik egymást egészen addig, míg élesben
kezdenek el bunyózni. Valahogyan nekik
is meg kell törniük a hosszú hallgatást
meg a munka egyhangúságát. Említettem
neki, hogy én nem bánom, ha egész nap
dolgoznom kell, és közben nem szólok



egy árva szót sem, mire ő: Jó, jó, de te
különleges eset vagy, és még csak másfél
éve dolgozol itt. Ha te is tizenöt évet
húztál volna le, te is jártatnád a szádat.
Közülük némelyik már Normandiában
meg a Csendes-óceánnál is harcolt, aztán
mire vitte? Igavonó barmok, bele is rok-
kantak már. Szerencsétlen, zsákutcába té-
vedt barmok. Jól bepiálnak a Hudson
Streeten, és dicsekednek a kitüntetéseik-
kel, a nagyvilág meg szarik a fejükre. El-
mesélik szépen, hogy a gyerekeik kedvé-
ért lejsztolnak, a gyerekek így, a gyere-
kek úgy. Hogy azoknak majd jobb le-
gyen. Isten az atyám, örülök, hogy sose
nősültem meg.

Eddie nélkül a verekedések elfajultak



volna. Csak neki volt mindenre szeme,
csak ő tudta megszimatolni, mikor pus-
kaporos a levegő. Ha két emberére rájött
az ötperc, Eddie közibük tolta terebélyes
pocakját, majd közölte velük, hogy tűn-
jenek el a rámpáról, és szíveskedjenek a
bunyót az utcán befejezni. Ami persze
egyszer sem fordult elő, mert tulajdon-
képpen hálásak voltak Eddie-nek, hogy
ürügyet adott az ökölharc, és főleg a
csáklyázás elnapolására. Az öklének
még csak-csak ura az ember, de ki tudja
hol áll meg a csáklya? A két érintett per-
sze továbbra is morgott és mutogatott
egymásra, de már elszállt belőlük a gőz,
elmúlt a pillanat, a viadalt lefújták, a
többiek meg visszatértek a munkához, és



mi értelme van a bunyónak, ha nincs, aki
a végén tanúsítsa, mekkora bajnok is az,
aki győztesen hagyja el a csatamezőt.

Helena kijött az irodából, hogy végig-
nézze a verekedéseket, és amikor befeje-
ződött a harc, mindig súgott valamit a
győztesnek, és meghívta valami eldugott
helyre a raktárban, hogy elszórakozza-
nak.

Eddie szerint akadt néhány rohadék
melós, aki csak színlelte a verekedést,
hogy elnyerje Helena kegyeit, s hozzátet-
te, ha engem csak egyszer is rajtakap
vele egy bunyó után, hát úgy seggbe rúg,
hogy berepülök a folyóba. Ezt akkoriban
mondta, amikor összeverekedtem, illetve
majdnem összeverekedtem a Dagadt Do-



minickal, ami nem volt veszélytelen, azt
beszélték ugyanis, hogy a Dagadtnak
kapcsolatai vannak az alvilággal. Eddie
kijelentette, hogy ez baromság. Akinek
igazán megvannak a kapcsolatai, az soha
a büdös életben nem fogja halálra stra-
pálni magát árurakodással. A legtöbben
úgy gondoltuk, hogy Dominicnak azért
vannak olyan ismerősei, akiknek az is-
merősei már rendelkeznek alvilági kap-
csolatokkal, esetleg maguk is tagok, emi-
att az a vélekedés alakult ki, hogy nem
árt jóban lenni a Dagadttal. No, de ho-
gyan legyen az ember jóban olyasvalaki-
vel, aki azt veti oda foghegyről: Mi a hé-
zag, ír köcsög? Eldugultál? Talán egy sü-
ketnéma mászott rá az anyádra?



Közismert, hogy a dokkokban meg a
rámpán vagy bárhol másutt nem szabad
hagyni, hogy szidják az anyádat. Ezt min-
den gyerek megtanulja, mire beszélni
tud. Lehet, hogy nem kedveled túlzottan
az édesanyádat, de az ilyenkor nem szá-
mít. Azt vágunk egymás fejéhez, amit
csak akarunk, de ha az anyádat szidják,
az már kihívás, és minden tekintélyét el-
veszíti, aki nem veszi föl a kesztyűt. Ha
legközelebb segítségre szorul egy na-
gyobb rakománnyal, a többi csak a hátát
mutatja neki. Az illető megszűnik létezni.
Még a kenőmájas szendvicsét sem osztja
meg vele senki ebédszünetben. Ha a
dokkok és a raktárak környékén egy mun-
kás magányosan falatozik, arról biztosan



lehet tudni, hogy nyakig ül a szarban:
vagy eltűrte, hogy szidják az anyját, vagy
sztrájktörő. A sztrájktörőnek még csak-
csak megbocsátanak esztendő múltán, de
annak, aki hagyta, hogy szidják az anyját,
hát annak soha.

Dominicnak katonás sértéssel vágtam
vissza. Ide hallgass, Dominic, te hájpac-
ni, a nagy hasadtól nem is látod a farkad,
talán már el is vesztetted.

Megfordult, és akkorát adott vissza-
kézből, hogy lezúgtam a rámpáról. Ami-
kor padlót fogtam, elborult az agyam,
visszaugrottam a rámpára, és felé hají-
tottam a csáklyámat. Vigyorgott, mint aki
azt mondja, szerencsétlen szarjancsi, itt
fogsz megnyuvadni, és amikor nekies-



tem, eltolta az arcomat a tenyerével, és
megint leütött. A tenyeres a legmegalá-
zóbb a verekedésben; az igazi ökölcsa-
pás számít egyenes és tiszteletreméltó
dolognak, hiszen a bokszolók is így küz-
denek. Amikor tenyérrel csapnak képen,
az a legsúlyosabb megvetés jele – in-
kább sétáljon valaki egy-egy nagy, fekete
monoklival a szeme alatt. A monokli el-
múlik, a szégyen soha.

A Dagadt Dominic sértést sértésre
halmozott. Amikor megkapaszkodtam a
rámpa szélében, hogy visszahúzzam ma-
gam, rálépett a kézfejemre, és a fejemre
köpött, ettől olyan elvakult düh szállt
meg, hogy hozzávágtam a csáklyámat,
ami a vádlijánál állt meg, én meg addig



rángattam magam felé, amíg azt nem
üvöltötte: Te mocskos tetű, ha csak egy
csepp vérem folyik, meghalsz.

Vérnek azonban nem volt nyoma. A
csáklyát eltérítette melós-bakancsa vas-
tag bőre, de már dobtam volna újból,
hogy a vérét ontsam, amikor Eddie le-
szaladt a lépcsőn és elvonszolt onnan.
Na, add ide szépen azt a csáklyát. Telje-
sen bezsongott ez az ír krapek. Csak kap-
jon el Dominic istenigazából, és máris
szétlapítva fekszel a földön.

Behívott, szólt, hogy öltözzek át, és
egy hátsó ajtón át hagyjam el a helyszínt.
Minél hamarabb tűnjek el.

Ki vagyok rúgva?
Nem, a kurva istenit. Nem rúghatunk



ki mindenkit, aki balhézik, de fél napi fi-
zetésed ugrott, átírjuk Dominic nevére.

Miért kellene az én fizetésemet neki
megkapnia? Ő kezdte.

Dominic megrendeléseket hoz a cég-
nek, te meg csak vándormadár vagy.
Amikor te megkapod a diplomádat, ő
még akkor is itt fog cígölni. Örülhetsz
kisfiam, hogy ezt túlélted, úgyhogy most
ne sírjon a szád, hanem húzzál szépen
hazafelé. És gondolkodjál.

Kifelé menet kétszer is hátrapillantot-
tam, ott van-e Helena, és persze ott volt,
arcán a gyere-csak-ide mosoly, de ott
volt Eddie is, és tudtam, nincs remény,
hogy elvonuljak Helenával egy eldugott
helyre, amíg Eddie dühösen figyel.



Majd egyszer, amikor én leszek a so-
ros a villás targoncával, bosszút állok a
Dagadt Dominicon. Rálépek a gázra, és
nekipasszírozom a dagadékot a falnak,
és elhallgatom az ordítását. Erről álmo-
doztam.

Csakhogy ebből nem lett semmi, mert
minden megváltozott köztünk azon a na-
pon, amikor betolatott a teherautójával,
és ezt kiabálta Eddie-nek a vezetőfülké-
ből: Hé, Eddie, ki van beosztva a lera-
kodáshoz?

Durkin.
Ne csináld már. Nem kell nekem a

Durkin. Adjad mellém azt a nagy pofájú
ír gyereket, aki meg akart csáklyázni.

Ne hülyéskedj már, Dominic. Hagyd



békén.
Add csak mellém azt a nagypofájút.
Eddie megkérdezte, vállalom-e. Ha

nem akarom, nem muszáj. Megmagyaráz-
ta: Egyelőre nem Dominic a főnök.
Mondtam, megoldom én a feladatot bár-
melyik hájpacnival, mire Eddie rám
szólt, hogy ezt hagyjam abba. Az úriste-
nit neki, vigyázz már a szádra. Nem tu-
dunk még egyszer kimenekíteni. Dolgoz-
zál, és fogd be a pofád.

Dominic komor arccal állt a rámpán.
Azt mondta, ez komoly meló, sok karton
ír whiskey, és egy elejtett karton belefér.
Lehet, hogy egy-két üveg összetörik, de a
többi a miénk, és szerinte simán meg
tudjuk csinálni. Egy mosoly suhant át az



arcán, de túlságosan zavarban voltam
ahhoz, hogy visszamosolyogjak rá. Ho-
gyan is tudnék mosolyogni arra, aki ko-
rábban nem ököllel, hanem tenyérrel jött
nekem?

Na, te is egy jó mogorva ír krapek
vagy.

A nyelvemen volt, hogy te meg macs-
kazabáló, de nem akartam, hogy megint a
tenyerével nyomjon le.

Vidáman beszélt, mintha soha semmi
nem történt volna köztünk. Ettől zavarba
jöttem, mert addig bárkivel verekedtem
is össze, utána hosszú ideig nem álltam
szóba az illetővel. Lecipeltük a kartono-
kat a raklapokra, azután teljesen normá-
lis hangon kezdte mesélni, hogy az első



felesége ír volt, de elvitte a tébécé.
El tudod ezt képzelni? Az a kurva té-

bécé. Borzalmasan főzött az első felesé-
gem, mint az írek általában. Nem kell
begurulni, kisfiam, nem kell szigorúan
nézni. Viszont énekelni, azt marhára tu-
dott. Még operát is. Most egy olasz nő a
feleségem. Egy árva hangot se képes el-
énekelni, de főzni, azt nagyon tud, kisfi-
am.

Rám nézett. A feleségem etet. Azért
vagyok hájpacni, aki a térdét se látja.

Elmosolyodtam, mire átkiabált Eddie-
hez. Ide hallgass, seggfi Eddie, jössz egy
tízessel, mert elmosolyodott a kis kra-
pek.

Befejeztük a munkát, egymásra pol-



coltuk a raklapokat, és eljött az ideje,
hogy elejtsük az egyik kartont, amit úgyis
leírnak kálóba, aztán leültünk a borsos
zsákokra a fertőtlenítő helyiségben a
többi sofőrrel meg rakodóval, és egy
csepp se ment veszendőbe abból a kar-
tonból.

Eddie-t nagyon elfogadtam volna apá-
nak. Amikor két munka között ültünk a
rámpa padján, mindig magyarázott vala-
mit. És amikor elmagyarázta, mindig
csodálkoztam: hogyan lehetséges, hogy
én ezt eddig nem tudtam? Elvégre én jár-
tam egyetemre – mégis ő tudott sokkal
többet, és jobban is tiszteltem bármelyik
professzoromnál.

A saját élete zsákutcába futott. Az ap-



ját gondozta, aki légnyomást kapott az
első világháborúban. Eddie berakhatta
volna egy veteránkórházba, de azt mond-
ta, rosszabb az, mint a pokol. Míg Eddie
a munkahelyén volt, egy nő járt be min-
dennap az apjához, az etette és mosdatta.
Esténként Eddie kitolta az apját a toló-
kocsiban a közeli ligetbe, azután haza-
mentek megnézni a tévében a híradót, és
nagyjából ennyiből állt Eddie élete. So-
hasem panaszkodott. Csak annyit mon-
dott, mindig azt remélte, hogy lesznek
gyerekei, de hát más lapokat osztottak
neki. Az apja elméje elborult, de testileg
egészséges volt. Örökké fog élni, és soha
nem lehet a lakás Eddie-é.

Eddie egyik cigarettáról a másikra



gyújtott a rámpán, és hatalmas fasírtos
szendvicseit hatalmas pohár kakaóval
öblítette le. Egyszer nagyon elkapta a
köhögés a cigaretta miatt, éppen amikor
azt kiabálta Dominicnak, hogy egyenesít-
se már ki azt a kurva teherautót, és tolas-
son be rendesen – te is úgy mész azzal a
járgánnyal, mint az ökörhugyozás –, de
amikor rájött a köhögés, elfogta a neve-
tés is, és nem kapott levegőt, és úgy esett
össze a rámpán, hogy a cigaretta még a
szájában volt, közben a Dagadt Dominic
még javában szidalmazta Eddie-t a veze-
tőfülkében, azután látta, hogy Eddie egy-
re sápadtabb lesz, majd falfehér, és le-
vegő után kapkod. Mire a Dagadt Domi-
nic nagy nehezen előmászott a vezetőfül-



kéből, és fölcammogott a rámpán, Eddie
már nem élt. De a Dagadt Dominic nem
ment oda hozzá, és nem szólongatta, aho-
gyan a moziban szokták a halottakat, ha-
nem – miközben úgy bőgött, mint egy
nagy, kövér bálna – imbolygó léptekkel
lemászott a lépcsőn a teherautójához, és
elhajtott. Még a rakományát is elfelejtet-
te kirakodni.

Ott maradtam Eddie mellett, míg el
nem vitte a mentőautó. Helena előbújt az
irodájából, és kijelentette, rémesen né-
zek ki, továbbá részvétet nyilvánított,
mert Eddie mintha az apám lett volna.
Mondtam neki, hogy nagyon szégyellem
magam, mert alighogy eltűnt a színről
Eddie, máris eszembe jutott, hogy meg-



pályázhatnám az állását. Hát el tudnám
látni azt a munkát, nem igaz? – kérdez-
tem. Végül is diplomás vagyok. Helena
úgy vélte, azonnal fölvennének. A főnök
büszke lenne rá, hogy az ő Kikötői Rak-
tárház nevű cége az egyetlen a New
York-i parton, amely diplomás ellenőrt
és rámpafelügyelőt alkalmaz. Üljek csak
oda Eddie íróasztalához, biztatott Hele-
na, szokjam meg mielőbb, és azonnal ír-
jam meg a főnöknek, hogy érdekel az ál-
lás.

Eddie csiptetős írómappája ott hevert
az íróasztalán, és még mindig rajta volt a
Dagadt Do-minic szállítólevele. A map-
páról spárgával odakötött piros ceruza
lógott le. Fél bögre feketekávé is állt az



íróasztalon, a bögrén EDDIE felirat.
Eszembe jutott, hogy nekem is be kell
szereznem egy ilyen bögrét, FRANK fel-
irattal. Helena biztosan tudja, hol árul-
nak ilyet. Megnyugtató érzés volt, hogy
talán eljön velem, és segít a beszerzés-
ben. Mire vársz még? – nógatott. – Írd
meg azt a feljegyzést! Megint Eddie ká-
vésbögréjére tévedt a szemem. Kinéztem
a rámpára, oda, ahol összeesett és meg-
halt, és nem tudtam rávenni magam, hogy
megírjam a feljegyzést. Helena azt
mondta, az életben csak egyszer adódik
ilyen lehetőség. Heti száz dollárt keres-
nék, az ég szerelmére, nagy ugrás az az
ócska hetvenhétről, amennyit most vi-
szek haza.



Á, nem, soha nem volnék képes átven-
ni Eddie helyét ezen a rámpán, se akkora
pocakom nincs, se olyan jó szívem. Jó,
jó, igazad van, helyeselt Helena. Mi a
fenének jártad ki az egyetemet, ha foly-
ton csak a rámpán ácsorognál, és húznád
a strigulákat a borsos zsákok mellé?
Arra bárki képes, az is, aki közben le-
morzsolódott, amivel persze nem szeret-
ném megbántani Eddie emlékét. Belőled
is csak egy újabb Eddie legyen? Egész
életedben a dagadt Dominicot akarod el-
lenőrizni? Menj csak el tanítani, édesem.
Ott majd jobban megbecsülnek.

Talán a kávésbögre volt az oka? Vagy
Helenától kellett megkapnom ezt a lö-
kést, hogy otthagyjam a dokkot, és átte-



gyem a székhelyemet egy tanterembe?
Vagy a lelkiismeretem szólalt meg, hogy
öregem, nézz szembe az élettel, hagyd
abba a bujkálást, irány az iskola?

Amikor rakodómunkási múltamról
meséltem a tanítványaimnak, más szem-
mel néztek rám. Az egyik srác megje-
gyezte, eléggé röhejes elgondolni, hogy
olyan tanár áll a katedrán, aki úgy gür-
cölt azelőtt, mint az igazi emberek, és
nem egyenesen az egyetemről szabadult
be az iskolába, és nem csak könyvekről
dumált egész életében. Korábban ő is
tervezgette, hogy a dokkban vállal mun-
kát, mert sokat lehet keresni a túlórákkal,
meg mindig adódik egy kis umbulda az
elejtett és sérült áruval, de az apja azt



mondta neki, úgy szétrúgja a seggét,
hogy az lesz csak a sérült áru, hahaha,
márpedig egy olasz családban az ember
nem felesel az apjával. Az apja közölte
vele: Ha ennek az ír fazonnak sikerült a
tanárságig vinnie, akkor neked is sike-
rülni fog, Ronnie. Úgyhogy ne is ábrán-
dozz a dokkról. Lehet, hogy jól keresnél,
de mire mész vele, ha közben nem jár-
hatsz emelt fővel?



5

Jóval azután, hogy abbahagytam a ta-
nítást, számokat firkálok néhány papír-
fecnire, és az eredmény elégedettséggel
tölt el. New Yorkban öt különböző kö-
zépiskolában és egy népfőiskolán dol-
goztam: Staten Islanden a McKee Szak-
közép- és Szakmunkásképző Iskolában;
Manhattanben a Divatintézeti Szakkö-
zépiskolában, a Seward Park-i Középis-
kolában, illetve a Stuyvesant Gimnázi-
umban; esti tagozaton a manhattani Wa-
shington Irving Középiskolában; továbbá
a New York-i Népfőiskolán, Brooklyn-
ban. Tanítottam nappal, este, nyári kurzu-



sokon. A számításaim azt mutatják, hogy
nagyjából tizenkétezer fiú, lány, férfi és
nő ült be az óráimra, és hallgatták, aho-
gyan előadok, kántálok, bátorítom őket,
hablatyolok, énekelek, deklamálok, reci-
tálok, prédikálok, míg el nem áll a sza-
vam. Erre a tizenkétezerre gondolok,
meg arra, mit tettem értük. És hogy mit
tettek ők értem.

Számításaimból az is kiderül, hogy
legalább harmincháromezer órát tartot-
tam.

Harminc év alatt harmincháromezer
órát: nappal, este és nyáron.

Az egyetemen régi, sárguló papírla-
pokból is fel lehet olvasni az előadást,
egy nyilvános középiskolában ez képte-



lenség volna. Az amerikai kamaszok
nagy szakértői a tanárok trükkjeinek, és
aki be akarja csapni őket, azt rögtön a
víz alá nyomják.

Hát akkor, tanár úr, mi is történt még
Írországban?

Erre most nincs időnk. Végeznünk kell
a tankönyvben a szókincs-fejezettel.
Nyissátok ki a könyvet a hetvenkettedik
oldalon.

Naaa, igazán, a többi osztályban min-
dig mesél a tanár úr. Legalább valami
rövidet!

Hát jó, csak egy rövidet. Amikor kis-
fiú voltam Limerickben, sohasem hittem
volna, hogy egyszer tanár lesz belőlem
New Yorkban. Szegények voltunk.



Tudjuk. Hallottuk, hogy még hűtőszek-
rényük se volt.

Úgy van. És nem volt nekünk vécépa-
pírunk sem.

Na ne! Vécépapírjuk se volt? Hát Kí-
nában tényleg mindenki éhezik, de még
nekik is van vécépapírjuk. Sőt az afrika-
iaknak is van.

Azt hiszik, eltúlzom a valóságot, és ez
nem tetszik nekik. A nyomorról szóló
történeteknek is megvan a maguk határa.

Most azzal jön a tanár úr, hogy a tanár
úr felállt és felhúzta a nadrágját, anélkül,
hogy kitörölte volna?

Nancy Castigliano fölteszi a kezét.
Bocsánatot kérek, Mr. McCourt, de
mindjárt ebédidő, és nem szeretnék egy



szót se hallani többé senkiről, akinek
nincs vécépapírja.

Rendben van, Nancy, inkább tovább-
lépünk az anyagban.

Aki nap mint nap kamaszok tucatjaival
néz farkasszemet, az megtanul a földön
járni. Reggel nyolckor nem törődnek az-
zal, mit érez a tanár, aki maga elé képze-
li a napot: öt óra, csaknem százhetvenöt
amerikai tizenéves; akad közte éhes, sze-
relmes, szorongó, szereleméhes, erőtől
duzzadó, kihívó. És nincs menekvés elő-
lük. Bent ülnek az osztályban, velük
szemben a tanár, akinek fáj a feje,
emésztési zavarokkal küzd, a fülében
még ott visszhangzik a feleségével, a
szeretőjével, a háziúrral vagy a mihasz-



na fiával lefolytatott veszekedés, mert a
gyerek mindenáron Elvis akar lenni, és a
lelkét is kiteheti érte az ember, az a bü-
dös kölyök a füle botját se mozgatja. A
tanár nem tudott aludni előző éjjel. Még
mindig tele van az a táska a százhetvenöt
diák dolgozataival, úgynevezett fogalma-
zásokkal, valójában kusza macskakapa-
rással. Tanár úr, az enyémet olvasta?
Nem mintha izgatnák magukat miatta.
Életük hátralévő részét nem fogalmazá-
sok írásával óhajtják eltölteni. Ilyesmit
csak ezen az unalmas órán kell csinálni.
Szemügyre veszik a tanárt, aki nem búj-
hat el. Várakoznak. Ma mit veszünk, ta-
nár úr? A bekezdést? Nahát! Figyuzz,
hallottad, ma a bekezdést vesszük, a



szerkezetét meg a tézismondatot meg
minden. Alig várom, hogy este elmesél-
hessem anyunak. Képzeld, anyu, a bekez-
désről tanultunk! A tanár úrnak volt róla
mit mondania. Anyu majd megjegyzi, No
ez derék, és visszamegy nézni a soroza-
tot a tévében.

Autószerelő műhelyből szállingóznak
be az órára, a valódi világból, ahol ízek-
re szedik és megint összerakják a kocsi-
kat Volkswagentől Cadillacig, utána meg
ez a tanár a bekezdés részeiről povedál.
Atyavilág. Egy autószerelőnek semmi
szüksége a bekezdésekre.

Aki rájuk förmed vagy felcsattan, az el
is veszíti őket. Rendszerint ez jut nekik
otthon is meg az iskolában is: rájuk för-



mednek, felcsattannak miattuk. Ha néma-
sággal ütnek vissza, akkor vége a tanár-
nak. Nyomban megváltozik az arcuk:
üres tekintettel merednek a semmibe. A
tanár kéri, nyissák ki a füzeteket. Ők
csak bámulnak. Nem siettetnek semmit.
Hát hogyne, hamarosan kinyitják a füze-
tüket is. Igenis, tanár úr, már nyitjuk is ki
szépen, lassan a füzetünket, és vi-
gyázunk, hogy semmi se potyogjon ki be-
lőle. A tanár megkéri őket, hogy másol-
ják le, amit fölírt a táblára. Bámulnak.
Hát peeersze, mondják egymás közt. Ez a
tanár itt azt szeretné, hogy másoljuk le,
amit a táblára írt. Még ilyet! Fölírt vala-
mit a táblára, most meg azt szeretné, má-
soljuk le. Lassított felvételben ingatják a



fejüket. Van valakinek kérdése? – érdek-
lődik a tanár, a teremben pedig mindenki
ártatlan képet vág. A tanár megáll, vára-
kozik. A diákok tudják, hogy az össze-
csapás időtartama negyven perc, osztály
kontra tanár, harmincnégy New York-i
kamasz, Amerika leendő szerelői és kéz-
művesei.

Te is csak az egyik tanáruk vagy a sok
közül, hát most mihez kezdesz? Állod az
egész osztály tekintetét? Megbuktatod
mind a harmincnégyet? No, ne komolyta-
lankodjunk. Kegyetlenül megszorongat-
ják a tökeidet, ráadásul te leszel az oka.
Senki nem kérte, hogy ilyen hangon be-
szélj velük. Nem érdekli őket, milyen a
hangulatod, fáj-e a fejed, nyomaszt-e va-



lami. Nekik is megvan a maguk baja, s te
csak az egyik vagy e bajok közül.

Jó lesz vigyázni, tanár úr. Ne terheld a
tanítványokat saját magaddal, mert ala-
posan helybenhagynak.

 
 
Az eső megváltoztatja az iskola han-

gulatát, mindent letompít. Az első órára
szó nélkül érkeznek, csak elvétve köszön
egyik-másik. Lerázzák a vizet a dzseki-
jükről. Félálomban vannak. Csak ülnek
és várnak. Senki sem beszél. Senki nem
kér vécélátogatási engedélyt. Nem pa-
naszkodnak, nem kihívóak, nem felesel-
nek. Az eső csodát tesz. Az eső minden-
ható. No, rajta, tanár úr. Csak nyugodtan.



Halkítsa le a hangját. És eszébe ne jus-
son angolórát tartani. A hiányzókat se
írja be. Olyan a hangulat, mint temetés
után. Nem kérünk a zord szalagcímekből,
a kegyetlen vietnami hírekből. A folyo-
sóról lépések hallatszanak, egy tanár el-
neveti magát. Eső veri az ablakot. Min-
denki üljön nyugton a padban, hadd il-
lanjon el ez az óra. Egy lány jelentkezik.
Azt kérdi, Mr. McCourt, volt már szerel-
mes? A kezdő tanár is tudja, hogy amikor
ilyen kérdést tesz fel a tanítvány, volta-
képpen saját magára gondol. A válasz:
Igen.

És ő hagyta ott magát, vagy maga
hagyta ott őt?

Hol így, hol úgy.



Tényleg? Hát már többször is volt
szerelmes?

Igen.
Azannya.
Egy fiú keze a magasban. Azt kérdi,

miért nem vesznek minket emberszámba
a tanárok?

Nem tudom a választ. Ha nem tudod a
feleletet, be kell vallani, hogy nem tu-
dod. Ilyenkor lehet mesélni nekik vala-
mit Írországról. Ott tényleg reszketve
ment sok gyerek az iskolába. Mindenki
utálta, és arról álmodozott, hogy tizen-
négy évesen majd elmehet dolgozni.
Soha nem gondoltam így az iskolás éve-
imre, soha nem beszéltem így róluk. Bár-
csak örökké tartana ez az eső. Mindenki



nyugton ül a helyén. Senkinek se kell
szólni, hogy akassza a fogasra a kabátját.
Úgy néznek rám, mintha csak most vettek
volna észre.

Mindennap kellene egy kis eső.
Vagy ott vannak például azok a tavaszi

napok, amikor otthon hagyják a meleg,
téli holmit, s az osztályban csakis szép
melleket és bicepszeket látni. Könnyű
szellő szökik be az ablakon, végigsimít a
tanár meg a diákok arcán, mosolyt küld
egyik padból a másikba, egyik padsorból
a másikba, míg furcsa izgalom lesz úrrá
az egész osztályban. A galambok buruk-
kolása, a verebek csivitelése arra int, le-
gyünk jókedvűek, nyár van, nyár. Ezek a
szégyentelen galambok, mit sem törőd-



nek a tanítványaimat feszítő vágyakkal,
és csakis az ablakpárkányon képesek pá-
rosodni, ami persze sokkal csábítóbb a
világ legjobb tanárának legizgalmasabb
órájánál is.

Egy ilyen napon úgy érzem, a leges-
legnehezebben kezelhető meg a legesleg-
okosabb gyerekekkel is elbírnék. És meg
tudnám vigasztalni, ölelgetni a legesleg-
szomorúbbakat is.

Ezeken a napokon háttérzene duruzsol,
hozzá szellő, mell, bicepsz, mosoly és
nyár.

És ha egy tanítványom irkálna ilyene-
ket, hát nyomban kisegítő iskolába kül-
deném.

 



 
A McKee-ben évente kétszer tartottak

fogadóórát délután, illetve este, amikor a
szülők bejöttek az iskolába, és meggyő-
ződtek gyermekük előmeneteléről. A ta-
nárok a tantermekben ültek le, ott érte-
keztek a szülőkkel, és ott hallgatták meg
a panaszaikat. A legtöbb megjelenő szü-
lő persze anya volt, hiszen az iskola föl-
keresése a nő feladata. Ha az anya azzal
szembesült, hogy a gyerek rosszul visel-
kedik vagy rosszul teljesít, akkor már az
apára várt, hogy ellenlépéseket tegyen.
Természetesen az apa csak a fiúgyerek
esetében intézkedett, a lánygyerek ügye
az anyára tartozott. Hiszen az mégse jár-
ja, hogy az apa végigpofozza a saját lá-



nyát a konyhán, vagy hogy azt mondja
neki: egy hónap szobafogság. Bizonyos
problémákat az anyának kellett rendez-
nie. Ugyancsak az anya tiszte volt eldön-
teni, mennyi információt ad át a férjének.
Ha a fiúgyereknek rosszak voltak a je-
gyei, az apa pedig keménykezű volt, az
anya gyakran szépített a valóságon, ne-
hogy a padlón végezze az a gyerek, véres
orral.

Előfordult hogy az egész család befá-
radt a tanárhoz, ilyenkor a terem megtelt
apákkal, anyákkal, és kisgyerekek szá-
guldoztak a padsorok között. A nők ba-
rátságos hangon beszélgettek, a férfiak
azonban hallgatagon ültek a padban,
amelybe alig tudták belepréselni magu-



kat.
Soha senki nem tanított meg rá, hogyan

kell bánni a szülőkkel a fogadóórán.
Amikor először vettem részt rajta a Mc-
Kee-ben, az egyik diákom, Norma segí-
tett: sorszámokat osztott ki a szülőknek,
hogy tudják, melyikük következik.

Először is az akcentusomat kellett
tisztázni, főleg az anyákkal. Mihelyt ki-
nyitottam a számat, már mondták is, Iste-
nem, milyen helyes tájszólása van! Ezu-
tán elmesélték, hogyan települtek át a
nagyszüleik az óhazából, hogyan kezdtek
mindent a nulláról, most pedig már saját
benzinkútjuk van New Dorpban. Kíván-
csiak voltak, mennyi ideje élek Ameri-
kában, és hogyan lett belőlem tanár. De



hiszen ez csodddálatos, hogy a tanársá-
gig vittem, mondták, mert a fajtánkbeliek
zöme zsaru vagy pap, majd odasúgták,
hogy szerintük túl sok zsidó gyerek jár
az iskolába. Ők is inkább katolikus isko-
lába küldenék a magukét, csak az a baj,
hogy a katolikus iskolában nincs ilyen jó
híre a műszaki meg a szakképzésnek. Ott
csak történelemóra van meg imádság, és
ez rendben is volna, ami a túlvilágot il-
leti, de az ő gyereküknek mégiscsak eb-
ben a világban kell megállnia a helyét,
már elnézést kérnek az őszinte szóért.
Végül megkérdezték, hogy halad a kis
Harry.

Amikor az apa is ott ült, körültekintő-
en kellett válaszolnom. Ha ilyenkor va-



lami rosszat mondtam szegény Harryre,
otthon az apja lekevert neki egy nagyot,
és hamarosan elterjedt a diákok között,
hogy nem lehet megbízni bennem. Meg-
tanultam, hogy a tanárnak és a diáknak
egységfrontot kell alkotnia a szülőkkel,
szakfelügyelőkkel s általában az egész
világgal szemben.

Kedvező híreket adtam minden tanít-
ványomról. Figyel, pontos, előzékeny,
sokat akar megtanulni, vagyis mindegyi-
kük fényes jövő előtt áll, és a szülőnek
minden oka megvan, hogy büszke legyen
rá. Ilyenkor apu és anyu összenézett, el-
mosolyodott, és azt mondta, na látod.
Vagy zavartan megkérdezték: A mi fiunk-
ról beszél? A mi Harrynkről?



Persze. Harryről.
És rendesen viselkedik az órán? Tisz-

telettudó?
Hogyne. És részt vesz minden vitában.
Komolyan? Hiszen otthon nem is

ilyen. Biztosan megváltozik, amikor az
iskolában van, mert odahaza mindig csak
szemétkedik, már elnézést a kifejezésért.
Harapófogóval kell kiszedni belőle min-
dent, és a kisujját se hajlandó megmoz-
dítani. Egész álló nap csak azt a rohadt
rock and rollt hallgatná, reggeltől estig.

Az apuka heves vérmérsékletűnek bi-
zonyult. Hát ez a legnagyobb tragédiája
ennek az országnak, hogy ez az Elvis
nevű ott riszálja a valagát a tévébe’, már
bocsánat a kifejezésért. Még szerencse,



hogy nem lányom van ebben a mai világ-
ban, aki ezt a szart nézegetné. Már télleg
ott tartok, hogy kivágom azt a lemezját-
szót a szemétbe. Legszívesebben a tévét
is kihajítanám, de egy kis pihenésre ne-
kem is szükségem van, egész nap a dokk-
ban gürcölök, tudja, hogy van ez.

A többi szülőnek fogytán volt a türel-
me, és ironikus udvariassággal tudakol-
ták, képesek vagyunk-e elszakadni Elvis
Presley kitárgyalásától, és lehetséges-e,
hogy a gyermekükről váltsanak velem
néhány szót. Harry szülei kijelentették,
hogy most rajtuk a sor, és az ő fiuk a
téma. Szabad országban élnének, vagy
mi, legalábbis a legutóbb még ez volt a
helyzet, és nem fogják hagyni, hogy bárki



beléjük fojtsa a szót, amikor épp a dol-
gok közepén tartanak ezzel a nagyon ked-
ves tanár úrral az óhazából.

De a többi szülő nem hagyta magát.
Bizony, tanár úr, mehetne ez egy kicsit
szaporábban is. Nem szeretnénk itt tölte-
ni az éjszakát, mi is dolgozó emberek
vagyunk.

Tanácstalan voltam. Arra gondoltam,
ha most megköszönöm a tanári asztalnál
ülő házaspárnak, talán megértik és el-
mennek, de a heves vérű apa odaszólt:
Még nem fejeztük be.

A segítőm, Norma fölfogta, milyen di-
lemmával kell szembenéznem, és úrrá
lett a helyzeten. Bejelentette a szülőknek,
hogy aki hosszabban szeretne beszélgetni



velem, az kérjen időpontot valamelyik
délutánra.

Ilyesmit egyáltalán nem mondtam Nor-
mának. Nem akartam egész életemet nap
nap után a tanteremben tölteni az elége-
detlenkedő szülőkkel, de Norma nyugodt
hangon folytatta, körbe küldött egy pa-
pírlapot, és kérte a zúgolódókat, hogy
nyomtatott betűkkel, ha csak egy mód
van rá, nyomtatott betűkkel írják föl a
nevüket meg a telefonszámukat, és majd
beszélhetnek Mr. McCourttal.

Elült a morgás, és mindenki Normát
dicsérte az ügyességéért, és azt tanácsol-
ták neki, menjen ő is tanárnak. Norma azt
felelte, esze ágában sincs tanítani, mert
az ő nagy álma az, hogy egy utazási iro-



dában kapjon állást, és mindenhová sza-
badjeggyel mehessen. Az egyik anyuka
megkérdezte tőle, nem akarsz inkább
fészket rakni, és gyerekeket nevelni? Na-
gyon jó anya lenne belőled.

Norma erre rossz választ adott, mire a
szülők megint rákezdtek a morgást. Nem
szeretnék gyerekeket, szögezte le a tanít-
ványom. Csak nyűg van velük. Folyton
tisztába tenni őket, amikor meg iskolások
lesznek, örökké figyelni kell, rendesen
tanulnak-e, és az embernek nem marad
egyetlen szabad pillanata sem.

Ezt nem kellett volna mondania. Érez-
ni lehetett a teremben a Norma felé ára-
dó gyűlölethullámot. Pár perce még meg-
dicsérték a jó ügyintézésért, most viszont



megsértődtek a szülői státusra és a gye-
rekekre tett megjegyzései miatt. Az egyik
apuka összetépte a neveket és telefon-
számokat tartalmazó papírlapot, és előre
hajította, oda, ahol én ültem. Na, valaki
dobja ki gyorsan a szemétbe, mondta.
Magára kapta a kabátját, és odabökte a
feleségének: Gyerünk innét, tisztára bo-
londokháza ez a hely. A felesége rám
mordult: Hát nem bírja fegyelmezni eze-
ket a kölykeket? Ha az én lányom volna,
lekevernék neki egy akkorát, hogy a fal
adja a másikat. Milyen jogon sértegeti az
ilyen az amerikai anyákat?

Égett az arcom. Szerettem volna bo-
csánatot kérni a teremben helyet foglaló
szülőktől és az amerikai anyáktól. Szólni



akartam Normának, menj haza, sikeresen
tönkretetted az első fogadóórámat. Nor-
ma higgadtan állt az ajtóban, jó éjszakát
kívánt a távozó házaspárnak, és ügyet
sem vetett haragos tekintetükre. Most mit
csináljak? Melyik pedagógiaprofesszor
írt olyan könyvet, amelyből segítséget
meríthetek? Még mindig tizenöt szülő
várt a sorára, hogy meghallgassa, mit
mondok a gyerekükről. Mit mondjak ne-
kik?

Norma ismét megszólalt, nekem pedig
összeszorult a gyomrom. Hölgyeim és
uraim, nagy butaságot mondtam, bocsá-
natot kérek érte. Mr. McCourt nem tehet
róla. Jó tanár, de még kezdő, tudják, csak
pár hónapja dolgozik az iskolában, szó-



val még csak most tanul bele. Be kellett
volna fognom a számat, mert így csak
kellemetlenséget okoztam neki. Még egy-
szer bocsánatot kérek.

Ekkor Norma elsírta magát, és néhány
anyuka köré sereglett, hogy megvigasz-
talja. Közben egyedül kuksoltam a tanári
asztalnál. Norma feladata lett volna,
hogy egymás után szólítja a szülőket, de
a vigasztalók teljesen elzárták előlem, én
meg nem tudtam, kiálljak-e elébük egy-
magam, hogy kérem a következőt. Úgy
tűnt, a szülőket jobban érdekli, mi baja
Normának, mint a saját gyermekük jövő-
je, és amikor a csengő a fogadóóra végét
jelezte, mosolyogva álltak föl, és távo-
záskor megjegyezték, milyen szép volt ez



az este, örülnek, hogy fölkereshettek, és
sok sikert kívánnak nekem a tanári pá-
lyán.

Lehet, hogy Paulie anyukájának volt
igaza. A második fogadóórán megjegyez-
te, hogy nagy széltoló vagyok. Büszke
volt az ő Paulie-kájára, a leendő vízve-
zeték-szerelőre, erre a rendes gyerekre,
aki szeretett volna később a maga ura
lenni, elvenni egy helyes lányt, családot
alapítani és kimaradni minden zűrből.

Meg kellett volna sértődnöm, és meg
kellett volna kérdeznem, tisztában van-e
azzal, hogy ki a fenével is beszél, de a
lelkem mélyén mindig ott volt a kínzó
kétely, hogy a tanításom merő képmuta-
tás.



Kérdem a gyereket, na, ma mit tanulta-
tok az iskolában, erre mindenféle íror-
szági történettel jön, meg azzal, hogyan
került maga New Yorkba. Mese, mese,
meskete. Tudja, mi maga? Egy kókler
széltoló, a rosseb, aki megeszi, úgy van,
ahogy mondom. És belőlem a jóindulat
beszél, segítő szándékkal mondom.

Jó tanár akartam lenni. Be akartam
gyűjteni az elismeréseket, amikor kevés-
bé hibás helyesírással és nagyobb szó-
kinccsel küldtem haza a tanítványaimat,
csupa olyasmivel, amitől jobb lesz majd
az életük, de hát, mea culpa, fogalmam
se volt róla, hogyan érhetném ezt el.

Az anyuka közölte, hogy ő ír, a férje
olasz, és hogy átlát ő rajtam. Kezdettől



fogva tudja, miben sántikálok. Amikor
azt feleltem, igaza van, azt mondta, hohó,
tehát egyetért velem. Szóval tudja magá-
ról, hogy széltoló!

Csak megpróbálok valahogy elevic-
kélni. A gyerekek kérdezősködnek az
életemről, én meg válaszolok nekik, mert
ha angolórát akarok tartani, nem figyel-
nek rám. Kibámulnak az ablakon, vagy
elbóbiskolnak, vagy az uzsonnájukat
majszolják. Esetleg kikéredzkednek a
vécére.

Azért megtaníthatná nekik, amit tény-
leg tudniuk kellene, a helyesírást meg a
fontos szavakat. Az én Paulie fiacskám-
nak a nagyvilágban kell majd helytállnia,
és mihez kezdjen, ha nem tud helyesen



írni, és nem ismeri a fontos szavakat?
Na?

Azt válaszoltam Paulie anyukájának,
hogy szeretnék egyszer a szakmám mes-
tere lenni, és magabiztosan belépni egy
osztályba. De addig nem marad számom-
ra más, mint az igyekezet. Ez erősen ha-
tott az anyuka érzelmeire, mert sírva fa-
kadt. Olyan sokáig turkált a táskájában
zsebkendőért, hogy végül fölajánlottam a
magamét. Csak a fejét rázta. Ki mos ma-
gára? Hogy néz ki ez a zsebkendő, édes
Jézus, segíts meg! A fenekemet se töröl-
ném ki vele. Maga tán agglegény?

Igen.
Rögtön láttam a zsebkendőjéről. Ennél

szomorúbb, ennél szürkébb zsebkendőt



még nem látott a világ. Agglegényszürke,
úgy mondják a színét. És hát a cipője
is... Még sose láttam ennyire elhanyagolt
cipőt. Nincs az a nő, aki hagyná, hogy
megvegye az ilyet. Rögtön látszik, hogy
még soha nem volt nős.

A kézfejével törölte le az arcáról a
könnyeit. Maga szerint Paulie le bírja
írni, hogy zsebkendő?

Nem hiszem. Nem szerepelt a listán.
Hát pont erről beszélek. Mintha nem

is ezen a világon élnénk. Nincs rajta a
listán a zsebkendő, pedig az a gyerek
egész életében fújni fogja az orrát. És
közben meg tudja, miféle dolgokat rak-
nak rá arra a listára? Olyat, hogy lom-
bardkamatláb! Atyaisten, lom-bard-ka-



mat-láb! Ez meg melyik pihent agyúnak
jutott az eszébe? Ilyet csak a gazdagok
mondanak a manhattani koktélpartikon!
Mi a francot kezdjen ezzel az én szeren-
csétlen Paulie-m? Vagy itt van egy má-
sik, az, hogy p-a-r-i-t-á-s. Hat embertől
is megkérdeztem, ismeri-e, még az igaz-
gatóhelyettest is a folyosón. Úgy tett,
mintha tudná, mi az, de a vak is látta,
hogy csak hantázik. Vízvezeték-szerelő
lesz a fiamból, vízvezeték-szerelő, nagy
pénzeket fog leszakítani, amikor kihívják
házakhoz, ugyanúgy, mint egy orvos, és
hát nem tudom belátni, minek kell a fejét
ilyen hatvannégyezer dolláros szavakkal
teletömni, hogy paritás meg az a másik.
Maga tudja, mi ennek az értelme?



Azt feleltem, nem árt vigyázni azzal,
amivel teletömik az ember fejét. Az
enyémet úgy megrakták ír meg vatikáni
dolgokkal, hogy alig voltam képes önál-
ló gondolkodásra.

Az őt nem érdekli, hogy mi van az én
fejemben. Az az én bajom, az istenit
neki, és jobban tenném, ha megtartanám
magamnak. Az én Paulie-m minden ál-
dott nap ezeket az írországi történeteket
hurcolja haza az iskolából, mi viszont
köszönjük, nem kérünk belőlük. Megvan
nekünk a magunk baja. Látszik rajtam,
tette hozzá, hogy nemrég kászálódtam le
a hajóról, olyan tudatlan vagyok, mint a
fészkéből kiesett veréb.

Nem most érkeztem Amerikába. Le-



szolgáltam az időmet a hadseregben –
hogy lehetnék tudatlan? Dolgoztam sok
helyen, a dokkokban is, és a New York
Egyetemen végeztem.

Hát pont ezt magyarázom! Feltesz az
ember egy egyszerű kérdést, maga meg
előadja itt nekem az egész életét. Na,
erre kellene jobban odafigyelnie, kedves
Mr. McCurd. A gyerekek nem kíváncsiak
az összes tanáruk életrajzára. Én, ugye,
az apácákhoz jártam. Azok annyit se
mondtak nekünk, hogy fapapucs. Aki az
életükről kérdezősködött volna, annak
szóltak volna, hogy törődjön a saját dol-
gával, jól meghúzták volna a fülét, aztán
úgy leteremtik, hogy jobban nem is kell.
Úgyhogy maradjon a helyesírásnál és



szavaknál, Mr. McCurd, és a szülők
örökké hálásak lesznek magának. Hagyja
abba a mesélést. Ha valami történetet
akarunk, otthon kinyitjuk a tévéújságot
vagy a Válogatást.

Küszködtem. Arra gondoltam, milyen
jó is volna szigorú, tárgyszerű angolta-
nárnak lenni, olyannak, aki komoly em-
ber és tudományos alapon dolgozik,
néha-néha eltűri a nevetést, de ennél to-
vább nem merészkedhetnek a tanítvá-
nyai. A tanári menzán a rutinos kollégák
azt mondogatták, szorosan kell fogni eze-
ket a csibészeket. A kisujjadat mutatod
nekik, és máris az egész kezedet kérik.

Minden a szervezésen múlik. Óraváz-
latot kell készíteni minden alkalomra, és



bele kell írni, mi fog történni minden
egyes percben. Elvégre én vagyok itt a
kapitány, én mondom meg, merre menjen
a hajó. Majd megérzik, mi a célom.
Megtanulják, merre tartsanak, mit várok
el tőlük, mert különben...

Mert különben... Tényleg, tanár úr, ezt
mondogatja a többi tanár is. Mert külön-
ben. Azt reméltük, maga másmilyen lesz,
mégiscsak írországi, meg minden.

Ezen a ponton kell átvenni az irányí-
tást. Ebből elég, mondtam. Hagyjuk már
ezt az egész írezést. Nem lesz több me-
sélés, nem fogjuk pazarolni a drága időt.
Az angoltanár angolórát fog tartani, és
nem dől be a kamaszok trükkjeinek.

Tessék elővenni a füzeteket. Úgy van,



a füzeteket.
Felírtam a táblára: „John elment köny-

vet venni.”
Az osztály egy emberként nyögött fel.

Mit akar ez tőlünk? Az angoltanár mind
egykutya. Már megint kezdi. Az öreg
John bement a boltba. Jaj, már megint
nyelvtan.

Akkor lássuk, mi az alanya ennek a
mondatnak? Tudja valaki? Tessék, Ma-
rio.

Arról van szó hogy a hapsikám elment
könyvet venni. Mindenki tudja.

Úgy van, igen, pontosan ezt állítja a
mondat, de mi az alanya? Egyetlen szó.
Halljuk, Donna.

Szerintem jól mondja a Mario, arról



van szó, hogy...
Nem, Donna. Az alany ebben a mon-

datban egyetlen szó.
Hogyhogy?
Mi az, hogy hogyhogy? Nem jársz spa-

nyolra is? Ott nem esett szó a nyelvtan-
ról? Miss Grober nem tanította a mon-
datrészeket?

De. Csak nem nyaggat bennünket
Johnnal, meg hogy mit vett.

A fejem lüktet, és ordítani szeretnék:
Miért vagy ilyen állati nagy barom? Hát
soha nem voltál még nyelvtanórán? A jó-
isten áldjon meg, hát még nekem is taní-
tottak nyelvtant, ráadásul írül! Miért kell
nekem ezekkel hadakoznom egy ilyen
szép, napos délelőtt, amikor odakint da-



lolnak a madarak? Miért kell a sötét,
sértődött képeteket bámulnom? Beültök
ide, teli hassal, jó meleg ruhában. Ingyen
járhattok középiskolába, és a hála mini-
muma is hiányzik belőletek. Pedig nincs
más dolgotok, csak egy kis együttműkö-
dés, egy kis részvétel. Megtanulhatnátok
a mondatrészeket. Istenem, ez olyan óri-
ási kérés?

Néha kedvem volna itt hagyni az egé-
szet, bevágni magam mögött az ajtót,
megmondani az igazgatónak, hogy lesza-
rom ezt az állást, aztán lemennék a
dombról a komphoz, és irány Manhattan.
Séta, utána sör és hamburger a White
Horse-ban, ücsörgés a Washington Squa-
re-en, megbámulnám a klassz csajokat a



New York Egyetemről, és örökre elfelej-
teném a McKee Szakközép- és Szakmun-
kásképző Iskolát. Örökre. Egyértelmű,
hogy a legapróbb dolgot se lehet úgy
megtanítani nekik, hogy ne lennének ki-
fogásaik. Hogy ne volna bennük ellenál-
lás. Egyszerű mondat: alany, állítmány.
Talán egyszer, a távoli jövőben elérke-
zünk a bővítményekhez is: tárgy, határo-
zó, jelző. Nem tudom, mihez kezdjek ve-
lük. Próbáljam ki a régi fenyegetéseket?
Aki nem figyel, az megbukik. Aki meg-
bukik, annak nem lesz érettségije, és aki
nem szerez érettségit, az... blabla, bla-
bla. Az összes barátod kijut innen a szé-
les világba, és mind kitűzi a munkahelye
falára az érettségi oklevelét, sikeres



lesz, mindenki tisztelni fogja. Hát akkor
miért nem lehet odafigyelni erre a mon-
datra, és a nyavalyás kamaszkorotokban
egyszer végre komolyan venni a tanu-
lást?

Mindegyik osztálynak megvan a maga
sajátos összetétele. Akadnak köztük kel-
lemesek, azoknak már előre örül az em-
ber. A tanítványok is érzik, hogy a tanár
szereti őket, s ezért viszontszeretik. Elő-
fordul, hogy közlik, egész jó kis óra volt
ez a mai, és olyankor a tanár röpköd a
boldogságtól. Ettől valahogy új erőre
kap, és kedve volna hazáig énekelni.

Más osztályok esetében pedig azt kí-
vánja a tanár, bárcsak ülne föl az összes
gyerek a manhattani kompra, és ne is tér-



jen vissza soha többé. Van abban valami
ellenséges, ahogy bevonulnak a terembe,
meg abban is, ahogyan kimennek, vala-
mi, ami elárulja, mit gondolnak tulajdon-
képpen a tanárukról. Talán csak képzelő-
dés – de ettől még a tanár azon töpreng,
hogyan állíthatná maga mellé az osztályt.
Meg lehet próbálkozni egy olyan órával,
ami másoknál már bevált, de ez sem szo-
kott segíteni, és ennek is az osztály sajá-
tos összetétele az oka.

Megérzik, mikor kaphatják el a sza-
bályt megkerülő tanárt. Ösztönösen ráta-
pintanak a frusztrációira. Akadtak olyan
napjaim, amikor kedvem lett volna elül-
dögélni a tanári asztalnál, ők meg csinál-
ják, ami csak jólesik nekik, fütyülök rá.



Képtelen voltam közel férkőzni hozzá-
juk. 1962-ben, amikor már négy éve ta-
nítottam, nem törődtem ezzel tovább. És
bemeséltem magamnak, hogy eleve nem
izgattam magam miatta. Elszórakoztatom
őket nyomorúságos gyermekkorom törté-
neteivel, utána pedig hallom a sok hamis
hangot. Jaaaj, a szegény Mr. McCourt,
biztos nagyon rossz volt Írországban
gyereknek lenni. Mintha érdekelte volna
őket. Soha semmivel nem elégedettek.
Okosabb lett volna megfogadni az idős
kollégák tanácsát, és befogni a nagy szá-
jamat. Egy szót se nekik magadról. Úgyis
csak kihasználnak. Kiismernek, aztán
hátba támadnak, amikor a legkevésbé
gondolnád. Kipuhatolják a gyenge pont-



jaidat. Sejtették vajon, hogy a „John el-
ment könyvet venni” nagyjából a nyelv-
tani ismereteim csúcsa? Isten ments,
hogy igenevekről, hátravetett elöljárók-
ról vagy elliptikus mondatokról kelljen
beszélnem. Nyomban elveszíteném a fo-
nalat.

Komoran néztem rájuk a tanári asztal-
tól. Ebből elég. Nem voltam képes to-
vább játszani a nyelvtantanárt.

Miért ment el John vásárolni? – kér-
deztem.

Meglepődtek. Hát ez meg mi a csuda?
Ennek semmi köze a nyelvtanhoz.

Egyszerű kérdést tettem fel. Semmi
köze a nyelvtanhoz. Miért ment el John
vásárolni? Van valakinek ötlete?



Hátul egy kéz emelkedik a magasba.
Tessék, Ron.

Szerintem azért ment el vásárolni,
hogy vegyen egy angol nyelvtankönyvet.

És milyen okból ment el angol nyelv-
tankönyvet vásárolni?

Hát mert mindent meg akart belőle ta-
nulni, hogy azután itt a kedves Mr. Mc-
Courtnak leessen az álla.

És miért akarná, hogy a kedves Mr.
McCourtnak leessen az álla?

Hát mert van ez a barátnője, a Rose,
és ő jó tanuló, nyelvtanból is sokat tud,
és Rose érettségi előtt áll, és titkárnő
lesz egy nagy manhattani cégnél, John
meg nem akar nagy bunkó paraszt marad-
ni, mert el akarná venni Rose-t. És hát



ezért megy könyvet vásárolni. Megfo-
gadja, hogy jó gyerek lesz, megtanulja a
nyelvtant, és ha nem ért a könyvben va-
lamit, majd megkérdezi Mr. McCourttól,
mert Mr. McCourt mindent tud, és ami-
kor John elveszi Rose-t, Mr. Mc-Courtot
is meghívja az esküvőre, és felkéri, hogy
legyen az első gyerekük keresztapja, és a
gyereket Mr. McCourt után Franknek
fogják hívni.

Köszönöm szépen, Ron.
Az osztály szinte fölrobbant, éljenez-

ték és megtapsolták Ront. Ő azonban
nem hagyta abba, újból jelentkezett.

Tessék, Ron.
Amikor elment könyvet venni, nem

volt nála pénz, úgyhogy el kellett rabol-



nia azt a nyelvtankönyvet, de amikor
megpróbált kimenni az ajtón, megállítot-
ták, aztán kihívták a zsarukat, és John
most a Sing Singben ül, Rose pedig a
szemét is kisírja miatta.

Együttérző hangok a teremben. A fiúk
érdeklődtek, hol találkozhatnának Rose-
zal, és kijelentették, készek rá, hogy pó-
tolják Johnt. A lányok a szemüket töröl-
gették, míg az osztály bikája, Kenny Ball
meg nem szólalt, hogy ez úgyis csak
mese, és egyébként is, mi ez az egész
marhaság? Azt mondta: A tanár fölír va-
lamit a táblára, a következő percben meg
a krapek könyvet rabol az üzletben, és
már be is vágják a sittre. Ki a fene hal-
lott már ekkora ökörséget, és egyáltalán,



ez most itt egy angolóra, vagy el vagyok
tévedve?

Mire Ron: Miért, te talán jobbat talál-
tál volna ki?

Ezek a kitalált történetek semmire se
jók. Ezektől nem találsz hamarabb állást.

Kicsöngettek. Az osztály távozott, én
pedig letöröltem a tábláról, hogy „John
elment könyvet venni.”

Másnap megint a levegőben volt Ron
keze. Tanár úr, mi volna, ha egy kicsit
variálnánk ezekkel a szavakkal?

Mire gondolsz?
Mondjuk, ha azt írná a táblára, hogy

„John könyvet venni ment el.” Akkor mi
van?

Semmi. Akkor is John a mondat ala-



nya.
Jó. És ha „Elment John könyvet ven-

ni”?
Akkor is.
Vagy „Könyvet venni ment el John.”

Akkor is?
Igen. Van értelme, nem igaz? De értel-

metlenséget is lehet csinálni belőle. Ha
azt mondanád: „Venni John el könyvet
ment”, azt már halandzsának tartanák.

Mi az a halandzsa?
Olyan beszéd, aminek nincs értelme.
Hirtelen beugrott egy ötlet. Azt mond-

tam: A pszichológia az a tudomány,
amely az emberek viselkedésével foglal-
kozik. A nyelvtan meg az a tudomány,
amely azzal foglalkozik, hogyan viselke-



dik a nyelv.
Folytassa, tanár úr. Mondja el nekik

ragyogó felfedezését, tájékoztassa őket a
nagy áttörésről. Tessék megkérdezni:
No, ki tudja, mi is az a pszichológia?

Írjuk föl a szót a táblára. Úgyis szere-
tik a fontos szavakat. Hazaviszik őket, és
zavarba hozzák velük a családot.

Pszichológia. Ismeri valaki?
Hát, amikor valaki megbolondul, és rá

akarnak jönni, pontosan mitől is kattant
be, még mielőtt beteszik az illetőt a dili-
házba.

Az osztály röhög. Úgy van, úgy van,
például ebbe az iskolába.

Folytattam. Ha valaki bolondságot
csinál, a pszichológus megvizsgálja,



hogy rájöjjön, mi a baj. Ha valaki fur-
csán beszél, és képtelenség megérteni,
amit mond, olyankor kezdünk el gondol-
kodni a nyelvtanról. Például ha azt hall-
juk, hogy „Venni John ment könyvet el”.

Szóval ez a halandzsa, világos?
Tetszett nekik ez a szó, meg is vereget-

tem érte a saját vállamat, milyen jól tet-
tem, hogy bedobtam; újdonság anyanyel-
vünk kimeríthetetlen kincsesbányájából.
A tanítás voltaképp újdonságok átadása.
Micsoda áttörés ez a kezdő tanár számá-
ra! Halandzsa. Egymásnak mondogatták
a szót, és nevettek rajta. De legalább
megragadt a fejükben. Néhány évi tanítás
után sikerült elérnem, hogy legalább
egyetlen szó megmarad bennük. Tíz év



múlva, ha azt hallják, „halandzsa”, én
fogok az eszükbe jutni. Mégiscsak történt
valami. Elkezdték kapiskálni, mi is az a
nyelvtan. Ha kitartó leszek, talán magam
is megértem.

A nyelv viselkedésének tudománya.
Most már feltartóztathatatlanul török

előre. Venni el John ment könyvet. Van
értelme? Nincs. Ebből is látható, hogy a
szavakat a megfelelő sorrendbe kell állí-
tani. A helyes szórendtől kap a mondat
jelentést, ha viszont értelmetlenséget be-
szélünk, akkor csak makogunk, és jönnek
a fehér köpenyes emberek, hogy elvigye-
nek. Bezárnak a sárgaház halandzsaosz-
tályára. No, hát ez a nyelvtan.

Ron barátnője, Donna jelentkezett. És



mi lett Johnnal, az első olyan sráccal,
akit egy nyelvtankönyv ellopásáért csuk-
tak börtönbe? Otthagytuk a Sing Singben
azzal a sok rémes alakkal. És mi történt
Rose-zal? Megvárta Johnt? Hű maradt
hozzá?

Á, sose várnak meg, szólt közbe Ken,
az osztály bikája.

Ne is haragudj, vágott vissza Donna
ironikus éllel, de én megvárnám Ront, ha
lecsuknák egy nyelvtankönyv elrablása
miatt.

Ellopása, vetettem közbe. Az angolta-
nároktól azt várja el a felsőbbség, hogy
igazítsák ki az efféle apróbb tévedése-
ket.

Mi van? – kérdezte Donna.



Nem rablás. A lopás a megfelelő szó.
Tőlem...
Pofa be, szóltam magamra. Nem kell

állandóan félbeszakítani őket. Ki nem
szarja le, mi a különbség lopás és rablás
között? Hadd beszéljenek.

Ken gúnyos mosolyt küldött Donna
felé. Peeersze, peeersze. Tuti, hogy kivá-
rod. Az a sok srác, aki szétlövette a seg-
git Franciaországba meg Koreába, aztán
csak dőltek hozzájuk a levelek, hogy
„Kedves John!”, a csajuktól meg a fele-
ségüktől. Szép is lett volna.

Kénytelen voltam közbelépni. Jól van,
na, nyugalom. Most Johnról beszélge-
tünk, akit a Sing Singbe zártak, mert el-
lopott egy nyelvtankönyvet.



Újabb gúnyos mosoly Kentől. Na,
ammá egyszer biztos, hogy a Sing Sing-
be’ nagyon vágják a nyelvtant. Az a sok
gyilkos a siralomházba’ mind csak a
nyelvtanról dumál.

Ken, szóltam közbe, Ronról beszé-
lünk, nem Johnról.

Pontosan, fűzte tovább Donna. John ül
a börtönben, azután mindenkinek elkezdi
magyarázni a nyelvtant, és amikor a ra-
bok szabadulnak, mind úgy beszél, mint
az egyetemi tanárok, a kormány pedig
nagyon hálás Johnnak, annyira, hogy meg
is teszik nyelvtantanárnak a McKee
Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolá-
ban.

Ken épp visszavágott volna, de az



osztály megint éljenzett és tapsolt. Ez az,
Donna, csak így tovább, és ezzel túlhar-
sogták Kent.

Az angoltanárok azt szokták mondani,
hogy ha valaki képes nyelvtant tanítani
egy szakmunkásképzőben, az már bárhol
bármit képes tanítani. Az osztályaim fi-
gyeltek. Aktívak voltak az órán. Észre se
vették, hogy nyelvtant tanítok nekik. Le-
het, hogy azt gondolták, csak történeteket
találunk ki a Sing Sing börtönbe zárt
Johnról, de amikor az óra végén kimen-
tek, már másképp néztek rám. Ha minden
nap ilyen volna a tanítás, nem hagynám
abba nyolcvanéves koromig. A Deres
Fejű Agg a katedrán kissé hajlott hátú
már, de nem tanácsos lebecsülni. Elég



neki egyetlen kérdés a mondatszerkezet-
ről, máris kiegyenesedik a gerince, és
elmeséli, hogyan sikerült összehoznia a
pszichológiát és a nyelvészetet, még va-
lamikor a huszadik század derekán.



6

Mikey Dolan átadott egy szülői igazo-
lást a mamájától. A szöveg megmagya-
rázta, miért hiányzott Mikey előző nap az
iskolából.

Tisztelt Mr. McCort Tanár Úr, Mikey
nagymamája, vagyis az én édesanyám,
aki nyolcvan éves, tegnap elesett a lép-
csőn a túl sok kávé miatt, és itthon tartot-
tam Mikey-t, hogy vigyázzon a nagyma-
májára meg a kishúgára, hogy én elme-
hessek dolgozni a kompállomáson lévő
kávézóba. Elnézését kérem Mikey hiány-
zása miatt, a jövőben nagyon fog igye-
kezni, mert szereti a tanár úr óráit. Tisz-



telettel üdvözli Imelda Dolan. Ui. A
nagymama jól van.

Egy szót se szóltam, amikor Mikey át-
adta a pofátlanul hamisított igazolást. Ott
csinálta, az orrom előtt. Láttam, amikor a
padjában ülve bal kézzel írta, hogy ne
ismerjem föl a kézírását. Az ő írása volt
a legszebb az osztályban, mert évekig
katolikus általános iskolába járt. Ha va-
laki tisztán és szépen írt, akkor az apácá-
kat nem izgatta, hogy a mennyországba
vagy a pokolba kerül, vagy éppen egy
protestánssal köt házasságot, no de ha
egy gyereknek nem ment a szépírás, an-
nak addig feszítették hátra a hüvelykuj-
ját, míg üvöltve könyörgött kegyelemért,
és megígérte, olyan gyöngybetűkkel fog



írni, hogy attól a mennyország kapui is
megnyílnak. Továbbá ha a gyerek balke-
zesnek született, abból az apácák rögtön
látták, hogy sátánfajzat az illető, és
megint csak kénytelenek voltak hátrafe-
szíteni a hüvelykujját, még itt, Ameriká-
ban, a szabadság és a bátor hősök orszá-
gában is.

Elég az hozzá, hogy Mikey bal kézzel
dolgozott, hogy ne lehessen észrevenni
feltűnően szép, katolikus kézírását. Nem
most hamisított először szülői igazolást,
mégse szóltam érte, ugyanis a fiókomban
heverő igazolások legtöbbjét a McKee
Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
növendékei írták, és ha mindegyik hami-
sítót le akartam volna leplezni, arra a



nap huszonnégy órája sem lett volna
elég. Nem beszélve a sértődésekről, a
megbántott érzelmekről, és a várhatóan
feszült tanár-diák viszonyról.

Az egyik fiútól megkérdeztem: Ezt
tényleg az anyukád írta, Danny?

Danny ellenségesen védekezett. Aha,
anyám írta.

Csinos igazolás, Danny, édesanyád jól
ír.

A McKee-ben a gyerekek büszkék
voltak az anyjukra, és csak egy faragat-
lan fickó hagyta volna köszönet nélkül a
dicséretet.

Köszönöm, mondta Danny, és vissza-
süllyedt a padba.

Megkérdezhettem volna, nem írta-e



mégis ő azt az igazolást, de ennél már
több eszem volt. Kedveltem Dannyt, és
semmi kedvem sem volt ahhoz, hogy mo-
gorván hallgasson a harmadik padban.
Továbbadná az osztálytársainak, hogy
meggyanúsítottam, amitől a többiek is
mogorván hallgatnának, elvégre ők is az-
óta hamisítják az igazolásokat, mióta
csak megtanultak írni, és semmi kedvük
ahhoz, hogy egy tanár erkölcsbíróként
piszkálja őket.

Az igazolás szerves része az iskola
mindennapjainak. Mindenki tudja, hogy
kitalált dolgokat írnak rá, akkor meg mi
értelme fennakadni rajta?

Reggelente a gyerekét kipateroló szü-
lőnek nemigen jut ideje igazolásokat



írni, amúgy is tudja, hogy a cédula a sze-
metesben végzi. Úgyis ideges a reggeli
rumlitól, és inkább azt mondja, ja, igazo-
lásra van szükséged, drágám? Írd csak
meg nyugodtan, majd én aláírom. És alá-
írja, anélkül, hogy egy pillantást vetne
rá. Ami szomorú: a szülők nem is tudják,
mit veszítenek ezzel. Mert ha elolvasnák,
rájönnének, hogy gyermekeik nemes ve-
retű amerikai prózára is képesek: folyé-
kony, képzeletgazdag, tiszta, drámai,
szárnyaló, koncentrált, meggyőző, tárgy-
szerű angolsággal írnak.

Mikey igazolását behajítottam a fió-
komba a több tucat másik közé – ezek
minden elképzelhető méretű és színű pa-
píron érkeztek, macskakaparással, áthú-



zásokkal, pecsétesen. Aznap, míg az
egyik osztályom dolgozatot írt, végigol-
vastam az igazolásokat, pedig korábban
épp csak átfutottam őket. Két kupacot ké-
szítettem, az egyikbe a valódi igazoláso-
kat tettem, amelyeket az anyukák írtak, a
másikba a hamisítványokat. Az utóbbi
lett a magasabb halom, s benne a fantá-
ziadús írástól a tébolyultig terjedt a ská-
la.

Valóságos örömünnepet ültem. Mindig
szerettem volna tudni, tulajdonképpen
milyen egy igazi örömünnep, hát most
megtudtam. És csodálkoztam, miért kel-
lett ilyen sokat várnom vele.

Hát nem figyelemre méltó, gondoltam,
milyen elszántan képesek ellenállni min-



den írásbeli munkának, akár iskolai, akár
házi feladatról van szó? Panaszkodnak,
jajveszékelnek, hogy milyen sok a dol-
guk, és hogy mennyire nehéz bármiről
egyoldalas összefüggő szöveget írni. De
amikor igazolást kell hamisítani, utat tör
magának a tehetség. Vajon miért? Az
egyik fiókom tömve van igazolásokkal,
ezekből össze lehetne állítani Az ameri-
kai mellébeszélés magasiskolája vagy a
Legszellemesebb amerikai hazugságok
című antológiát.

A fiókom tele volt az amerikaiak te-
hetségének ékes bizonyítékaival, csupa
olyasmivel, amit nem említ sem dal, sem
elbeszélés, sem tudományos tanulmány.
Miként lehetséges, hogy ez idáig nem



vettem észre ezt a kincsesbányát, ezt a
sok kis remeklést – igazi szépírói telje-
sítmények, bennük fantázia, teremtő erő,
mellverdeső bűnbánat, önsajnálat, csalá-
di gondok; felrobbant vízforralók, beom-
ló mennyezetek, egész háztömböket el-
emésztő tűzvészek, házi feladatot lepisi-
lő csecsemők, továbbá állatok, koraszü-
lések, szívrohamok, agyvérzések, vetélé-
sek, rablások. Az amerikai középiskolák
írásművészetének színe-java – nyers,
életszagú, szókimondó, világos, tömör,
hazug próza:

Tüzet fogott a sütőnk, amitől a tapé-
tánk is teljesen elégett, és a tűzoltók
egész éjjel nem engedtek bennünket
vissza a házba.



Eldugult a vécénk, és kénytelenek vol-
tunk lemenni az utcánkban található Kil-
kenny sörözőbe, ahol az unokatestvérem
dolgozik, hogy az ottani vécét használ-
juk, de sajnos az is el volt dugulva még
az előző esti események miatt, és képzel-
heti a tanár úr, milyen nehéz lett volna
szegény kis Ronnie-mnak felkészülni az
órákra. Kérem, ez egyszer bocsásson
meg neki, többé nem fog előfordulni. A
Kilkenny söröző csaposa nagyon rendes
volt velünk, amikor kiderült, hogy ismeri
a Mr. McCord tanár úr testvérét.

Arnold ma nem tudja bevinni a házi
feladatát, mert amikor tegnap leszállt a
metróról, rácsukódott a táskájára az ajtó,
és a metró elvitte a táskát. A gyerek or-



dított a kalauznak, aki csupa disznóságot
szólt vissza, miközben a vonat kihúzott
az állomásról. Micsoda állapotok!

A fiam nővérének a kutyája megette a
házi feladatot, remélem, bele is döglik.

A lányom kisöccse, aki még csecse-
mő, lepisilte a lányom fogalmazását, míg
reggel a lányom vécézett.

A fölöttünk lakó meghalt a fürdőkád-
ban, és a kifolyt víz teljesen eláztatta
Roberta házi feladatát az asztalunkon.

A lányom bátyja nagyon begurult, és
kivágta a lányom fogalmazását az abla-
kon, a szél meg sajnos elvitte Staten Is-
land túlsó végébe, ami azért baj, mert
mások fogják elolvasni, és félreértik, ha-
csak el nem olvassák a végét is, ami



mindent megmagyaráz.
Megvolt neki a fogalmazása, amit a ta-

nár úr feladott neki, de amikor átolvasta
a kompon, nagy szél kerekedett, és elvit-
te az egészet.

Kiköltöztettek bennünket otthonról, és
az a szörnyű seriff azt mondta, ha a fiam
még sokáig óbégat a füzetéért, hát mind-
annyiunkat lecsukat.

Elképzeltem az igazolások szerzőit a
buszon, metrón, kompon, kávézóban, li-
geti padon, amint új és logikus kifogáso-
kon törik a fejüket, és megpróbálnak a
szüleik modorában írni.

Nem tudták, hogy a szülők által írt,
igazmondó igazolások általában unalma-
sak. „Péter azért késett el, mert nem szólt



a vekkeróránk.” No, egy ilyen cédula
még a szemétkosárra se méltó.

A tanév vége felé stencileztem egy tu-
cat igazolást, és szétosztottam a két vég-
zős osztályom tagjai között. Csöndben,
nagy figyelemmel olvasták.

Hát ez meg micsoda, Mr. McCourt?
Igazolások.
Miféle igazolások? Kik írták?
Ti, illetve néhányan közületek. A ne-

veket lehagytam, hogy ne adjam ki a bű-
nösöket. Ezeket ugyebár a szüleiteknek
kellett volna megírniuk, de ti is tudjátok,
én is tudom, hogy kik a szerzők. Tessék,
Mikey.

Jó, de hát most mit csináljunk ezekkel
az igazolásokkal?



Hangosan felolvassuk őket. Remélem,
felfogjátok, hogy ti vagytok a történelem-
ben az első iskolai osztály, amely az iga-
zolásírás művészetével foglalkozik, az
első osztály a világon, amely az igazolá-
sok írását gyakorolja. Hatalmas mázli,
hogy olyan tanárotok van, aki összeszedi
írásművészetetek legjavát, ezt a sok iga-
zolást, és tanulmányozásra érdemes iro-
dalomnak minősíti.

Mosolyognak. Értik. Közös a bűnünk.
A lapon olvasható igazolások egy ré-

szét ebben az osztályban kaptam. Ismeri-
tek magatokat. Használtátok a fantáziáto-
kat, és nem értétek be az ósdi vekkeróra-
hivatkozással. Felnőtt életetekben is ki-
fogásokat fogtok keresni, és azt szeretné-



tek, hogy hihető és eredeti mentségeket
adjatok elő. Még az is lehet, hogy a saját
gyerekeiteknek kell igazolást írnotok, ha
elkésnek, vagy hiányoznak, vagy rossz
fát tesznek a tűzre. Ugorjunk neki most.
Képzeljétek el, hogy van egy tizenöt
éves gyereketek, akinek igazolást írtok,
mert lerontotta a jegyét angolból. Esse-
tek neki.

Nem nézelődtek jobbra-balra, nem
rágcsálták a tolluk szárát, nem tétováz-
tak. Lelkesen, elszántan kezdtek mentsé-
geket keresni a tizenöt éves gyereküknek.
Kimutathatták a hűségüket, a szeretetü-
ket, s ki tudja, egyszer talán valóban
szükségük lesz egy ilyen igazolásra.

Egész rapszódia állt össze a sok iga-



zolásból, az egész családot sújtó hasme-
néstől a házuk oldalába csapódott ka-
mionon át egészen egy súlyos ételmérge-
zésig, amelyért a McKee Középiskola
menzája volt a felelős.

Még! Még! Írhatunk még? – kérdezték.
Igencsak meglepődtem. Hogyan csilla-

pítsam a nagy fellángolást?
Újabb örömünnep, ihletroham és meg-

világosodás (vagy mi). Felírtam a táblá-
ra: „Házi feladat holnapra”.

Hiba volt. A házi feladat kifejezésnek
negatív a tartalma. Le is töröltem, mire
ők: Na, azért.

Elkezdhetitek most, mondtam, tőlem
aztán folytathatjátok otthon, vagy ahol
tetszik. Legyen mondjuk...



És fölírtam a táblára: „Igazolás. Ádám
az Úristennek”, vagy: „Igazolás. Éva az
Úristennek”.

Lehajtották a fejüket, és azonnal ser-
cegni kezdtek a tollak. Ezt akkor is meg-
itták volna, ha közben hátra kötik a má-
sik kezüket. Vagy bekötött szemmel. Tit-
kos félmosolyok a teremben. Hát ez most
tényleg klassz, öregem, és előre tudjuk,
mi következik, nem igaz? Ádám Évára
fogja, Éva Ádámra keni. Mindketten az
Urat meg Lucifert hibáztatják. Vagy min-
denben bűnbakot keresnek, kivéve az
Úristent, mert úgyis ő az erősebb, és ki
is rúgja őket a Paradicsomból, s emiatt
kései leszármazottaik a McKee Szakkö-
zép- és Szakmunkásképző Iskolában köt-



nek ki, ahol igazolásokat írnak az első
férfi meg az első nő számára, sőt talán
Magának az Úristennek is szüksége van
igazolásra valamelyik súlyos hibája mi-
att.

Kicsöngetés. Három és fél éves pálya-
futásom alatt először fordult elő, hogy a
tanítványaim annyira belemerültek a
munkájukba, hogy éhes barátaiknak kel-
lett őket kihívniuk a teremből ebédelni.

Na, Lenny, majd befejezed a menzán.
Másnap mindenki hozott igazolást,

nem csak Ádámnak és Évának, hanem az
Úristennek és Lucifernek is. Volt köztük
együttérző és durva. Lisa Quinn azzal
kelt Éva védelmére, hogy csak azért csá-
bította el Ádámot, mert már unta az



egész napos semmittevést, heverészést a
Paradicsomban. És abból is elege lett,
hogy az Úr mindenbe beleüti az orrát,
egy pillanatra sem hagy nekik nyugtot,
hogy végre kettesben maradhatnának.
Mert Neki persze könnyű. Csak elbújik
valamelyik felhő mögé, és onnan dörren
rájuk, ha azt látja, hogy Éva vagy Ádám
közel merészkedik az Ő nevezetes alma-
fájához.

Heves viták kezdődnek Ádám és Éva
viszonylagos bűnösségéről. Teljes az
egyetértés abban, hogy Lucifer egy sze-
mét alak, egy rohadék, akinek a szerepe
abszolút negatív. Senkinek sincs bátorsá-
ga rosszat mondani az Úrra, bár elhang-
zik egy-két célzás, hogy azért lehetett



volna kissé megértőbb az első férfi és az
első nő szorongattatásakor.

Mikey Dolan megjegyzi, hogy egy ka-
tolikus iskolában soha nem beszélnének
így. Te jó Isten (bocs), az apácák a fülé-
nél fogva rángatnák ki a padjából a gye-
reket, és magyarázatot követelnének a
szülőktől: ugyan hol tanulta a kölyök az
istenkáromlást?

Néhány nem katolikus fiú az osztály-
ból fennen dicsekszik, hogy ők bizony
nem hagynák magukat. Jól valagba rúg-
nák az apácákat, egyébként meg hogy van
az, hogy az összes katolikus srác ilyen
síró-picsogó?

A vita más témákra is átterjedt, én pe-
dig aggódtam, hogy a részletek a katoli-



kus szülők fülébe jutnak, akik nyilván
tiltakoznának az apácákat ért erős kifeje-
zések miatt. Azt kértem tőlük, mondjanak
egy embert, akár élő személyt, akár vala-
kit a történelemből, akinek nagy szüksé-
ge volna egy jó kis igazolásra.

Az ötleteiket felírtam a táblára:
Eva Braun, Hitler barátnője.
No és mi a helyzet magával Hitlerrel?

– kérdeztem.
Na, az soha nem kap igazolást. Arra

nincs mentség.
És ha rettenetes gyerekkora volt?
Akkor sem kapna. Egy igazolás Hitler

számára komoly feladat egy írónak, de
ebből az osztályból soha senki nem fogja
Hitlert igazolni.



A táblán: Julius és Ethel Rosenberg,
akiket 1953-ban végeztek ki hazaárulá-
sért.

És kapjanak-e igazolást a katonai
szolgálatmegtagadók?

Még szép, Mr. McCourt. Ezeknek a
paliknak vannak is nagy igazolásaik.
Nem akarnak harcolni a hazájukért, de
mi nem ilyenek vagyunk.

A táblán: Júdás, Attila, a hunok kirá-
lya, Lee Harvey Oswald, Al Capone,
Amerika összes politikusa.

Jaj, Mr. McCourt, nem írna fel a táb-
lára néhány tanárt is? Nem saját magát,
hanem ezeket a cseszegetős tanárokat,
akik minden másnap dolgozatokat íratnak
velünk.



Sajnos erre nincs lehetőség. A kollé-
gáimról van szó.

Jó, jó, írhatunk nekik igazolást, ami-
ben elmagyarázzuk, miért is kell így bán-
niuk velünk.

Mr. McCourt, az igazgató úr áll az aj-
tóban.

A torkomban dobog a szívem.
A terembe bevonul a Staten Island-i

legfőbb tanfelügyelő, Mr. Martin Wolf-
son, a kíséretében az igazgató. Tudomást
sem vesznek a létezésemről. Nem kérnek
bocsánatot az óra megzavarásáért. Föl-le
járkálnak a padsorok között, belenéznek
a tanulók munkáiba. Kézbe veszik, ala-
posabban megszemlélik. A tanfelügyelő
megmutatja az egyiket az igazgatónak. A



tanfelügyelő a homlokát ráncolja, és le-
biggyeszti az ajkát. Az igazgató is le-
biggyeszti az ajkát. Az osztály fölfogja,
hogy fontos fejesek érkeztek. Hűségük és
szolidaritásuk kifejezéseképpen megtar-
tóztatják magukat, és nem kérnek vécéen-
gedélyt.

Kifelé menet az igazgató zord tekintet-
tel odasúgja, hogy a következő órán a
tanfelügyelő beszélni szeretne velem,
akkor is, ha emiatt valakinek helyettesí-
tenie kell engem. Tudom, tudom. Már
megint valami rosszat tettem. Kitör a
balhé, és nem is sejtem, miért. Fegyelmi
bejegyzés kerül a kartonomra. Az ember
megteszi, ami tőle telik. Megragadja a
lehetőséget. Megpróbál valamit, amit



még soha senki a világtörténelemben. A
tanítványok őrült lelkesedéssel írják az
igazolásokat. De most majd számolunk,
tanár úr. Irány a folyosó vége, az igazga-
tói iroda.

Az igazgató az íróasztalánál ül. A tan-
felügyelő meg úgy áll az iroda közepén,
mint egy bűnbánó gimnazista.

Khm, ööö... Mr... Mr...
McCourt.
Jöjjön be. Jöjjön csak be. Egy perc az

egész. Mindössze azt akarom mondani
magának, hogy ez az óra, ez a projekt
vagy mi a nyavalya az, amit odabent csi-
náltak, hát ez csúcs. Csúcs. Ez az, fiatal-
ember, amire szükségünk van, ez kell,
ezt nevezem én a rögvalósághoz tapadó



tanításnak. Azok a srácok úgy írnak, mint
egy főiskolás.

Az igazgatóhoz fordulva folytatja.
Hát az a kölök, aki igazolást írt Júdás-

nak! Óriási! Maradt azért bennem egy-
két kérdőjel. Nem tudom, mennyire
bölcs dolog és indokolható-e, ha gonosz
embereknek vagy bűnözőknek keresnek
mentségeket, bár az is tény – most jut
csak eszembe –, hogy az ügyvédek sem
csinálnak mást, nem igaz? És amennyit
láttam ebből az osztályból, megbújik
köztük néhány ígéretes ügyvédjelölt.
Elég az hozzá, hogy csak meg akartam
szorítani a kezét, és semmiképpen se le-
pődjön meg, ha a kartonján megjelenik
egy bejegyzés, amely tanúsítja, hogy



energikusan és nagy fantáziával végzi a
munkáját. Köszönöm – és talán távolabbi
történelmi alakokhoz is elirányíthatná
őket. Kissé kockázatos, ha Al Caponét
próbálják meg igazolni. Mégegyszer kö-
szönöm szépen.

Atyaúristen! Kiemelt dicséret a Staten
Island-i legfőbb tanfelügyelőtől! Most
táncoljam végig a folyosót, vagy inkább
kezdjek el röpdösni? Nem baj, ha rögtön
dalra fakadok?

Énekelek. Másnap közlöm az osz-
tállyal, hogy tudok egy dalt, ami tetszeni
fog nekik, a szövege egy kicsit nyelvtö-
rő:

 
Rücskös rőzse görög a völgyre, hó!



Rücskös rőzse görög a völgyre, hó!
A rőzse közt fa törzse, ritka fa tör-
zse, rücskös,
Törzs rücskös rőzse közt, rőzse
rücske törzzsel
görög a völgyre, hó![4]

 
Egyik strófát énekeltük a másik után, a

gyerekek pedig nevettek, amikor elakadt
a nyelvük, de micsoda nagyszerű látvány
a katedrán éneklő tanár! Komolyan mon-
dom, minden napnak ilyennek kellene
lenni az iskolában, a diákok igazolásokat
írnának, a tanár meg – ki tudja, miért –
hirtelen dalra fakad.

Hogy miért? Mert rájöttem, hogy az
emberiség története igazolások milliói-



hoz ad anyagot. Előbb-utóbb mindenki
rászorul egy igazolásra. Továbbá: ha ma
énekeltünk, miért ne énekelhetnénk hol-
nap is? Az énekléshez nincs szükség
semmiféle igazolásra.
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Augie volt az osztály réme. Szüntele-
nül visszabeszélt, és abajgatta a lányo-
kat. Fölhívtam az anyját. Másnap kivá-
gódik a terem ajtaja, és elkurjantja magát
egy fekete trikós, súlyemelő alkatú pa-
sas: Hé, Augie, gyere ide.

Augie levegő után kapkod.
Neked beszélek, Augie. Ha nekem kell

odamennem, bizony Isten azt fogod kí-
vánni, bár meg se születtél volna.

Semmit se nem csináltam, vonyít Au-
gie.

A fickó bedübörög a terembe, egészen
Augie padjáig, fölemeli a fiút a levegő-



be, a terem falához viszi, és többször
egymás után odacsapja.

Nem megmondtam, durr, hogy ne csi-
nálj, durr, semmi disznóságot? Durr! Ha
meghallom, durr, hogy panasza van rád,
durr, a tanárnak, durr, szétrúgom a seg-
gedet, durr, és kiváglak az ablakon!
Durr. Értve vagyok? Durr.

No, ebből elég. Ez itt az én osztályom,
és én volnék a tanár. Ide nem lehet csak
így benyomulni az utcáról. A tanterem-
ben egyelőre én vagyok a főnök.

Elnézést kérek...
A fickó rám se bagózik. Teljesen el-

merült a fia falhoz csapkodásában. Au-
gie csak lóg a kezében, mint egy bábu.

Meg kell mutatnom, ki az úr ebben az



osztályban. Olyan nincs, hogy valaki
csak besétál ide, és pépesre veri a gye-
rekét. Megint szólok neki. Elnézést ké-
rek.

A pasas visszagyömöszöli Augie-t a
padjába, és felém fordul. Csak még egy-
szer legyen rossz ez gyerek, tanár úr, és
akkorát kap, hogy New Jersey-ig repül.
Mink tisztelettudásra neveltük.

Az osztályhoz fordul. A tanár arra van,
hogy tanítsa a gyerekeket. Ha nem hall-
gassátok meg, amit mond, sose nem lesz
érettségitek. Érettségi nélkül meg nem
viszitek semmire, egész életetekben tró-
gerolhattok a mólón. Aki nem hallgassa
meg, mit mond a tanár, az csak magának
árt. Értve vagyok?



Senki nem szól.
Na most értve vagyok, vagy ez itten a

süketnémák gyülekezete? Vagy van itt
olyan belevaló gyerek, aki mond is vala-
mit?

Értjük, mondják, de a belevaló gyere-
kek mélyen hallgatnak.

Na jó’ van, tanár úr, folytathassa.
Úgy vágja be az ajtót maga után, hogy

minden ablak beleremeg, és kis krétafel-
hő válik le a tábláról. Az osztály ellen-
ségesen hallgat, amivel azt üzeni: Tud-
juk, ki hívta ide Augie apját. Nem sze-
retjük az olyan tanárt, aki behívja az is-
kolába egy gyerek apját.

Hiába is mondanám: Jaj, ide figyelje-
tek csak, én aztán nem kértem Augie ap-



ját, hogy ilyen jelenetet csináljon. Csak
az anyukájával beszélgettem, és azt hit-
tem, majd szólnak Augie-nak, hogy vi-
selkedjen rendesen az órán. Késő. A há-
tuk mögött intézkedtem, és megbizonyo-
sodhattak róla, hogy nem vagyok képes
kézben tartani őket. Senki sem tiszteli az
olyan tanárt, aki az igazgatói irodába
küldözgeti a gyereket, vagy fölhívogatja
a szüleit. Aki képtelen maga kezelni a
helyzetet, jobb, ha nem is megy tanárnak.
Az olyan inkább söpörje az utcát, vagy
menjen kukabúvárnak.

 
 
Sal Battaglia minden reggel moso-

lyogva köszönt: Kívánok, tanár úr. Sal



ott ült a barátnője, Louise mellett, és
roppant elégedettnek tűnt. Amikor a pad-
sorok közötti folyosón átnyúlva fogták
egymás kezét, mindenki hajlandó volt
kerülő úton közlekedni, mert felfogták,
hogy ez tényleg komoly. Sal és Louise
össze fognak házasodni, és ez szent ügy-
nek számított.

Sal olasz, illetve Louise ír családja
nem helyeselte a kapcsolatot, de leg-
alább tiszta katolikus esküvő lesz, ami
mégiscsak rendjén való. Sal azon vicce-
lődött, hogy igencsak félti őt a családja,
mert az ír felesége mellett biztosan éhen
hal, hiszen az írek nem tudnak rendesen
főzni. Hozzátette, az anyukája nem is
érti, hogyan maradhattak életben az írek



egyáltalán. Mire Louise kijelentette,
hogy mondhatnak az olaszok, amit csak
akarnak, akkor is az ír kisbabák a leges-
legszebbek az egész világon. Sal elpi-
rult. Egy dús, göndör, fekete hajú nyugis
olasz srác, és mégis elpirult. Louise el-
nevette magát, és nevetett az egész osz-
tály, amikor Louise átnyúlt a padsorok
közti folyosón, hogy finom fehér kezével
megsimogassa Sal piros arcát.

Amikor Sal megfogta Louise kezét és
az arcához szorította, mindenki elhallga-
tott. Láttuk, hogy könny szökik Sal sze-
mébe. Mi lelte ezt a fiút? A táblának tá-
maszkodva álltam, és fogalmam se volt
róla, mit kellene mondanom vagy ten-
nem. Nem akartam megtörni a varázst.



Hogyan is folytathattuk volna egy ilyen
pillanatban A skarlát betű tárgyalását?

Leültem a tanári asztalhoz, és úgy tet-
tem, mintha sürgős dolgom volna. Még
egyszer átfutottam a névsort meg a hiány-
zókat, kitöltöttem egy űrlapot, vártam,
hogy elteljen a csöngetésig hátra lévő tíz
perc, végignéztem, amint Sal és Louise
kéz a kézben távozik, és irigyeltem őket
a biztos jövőjükért. Érettségi után meg-
tartják az eljegyzést; Salből vízvezeték-
szerelő mester lesz, Louise-ból meg
gyors- és gépíró egy ügyvédi irodában,
ami legmagasabb rang, amit egy titkárnő
elérhet, ha csak nem jut eszébe valakinek
az az őrült gondolat, hogy maga is jogi
pályára lépjen. Megmondtam Louise-



nak, hogy szerintem az ő eszével bármi
lehet belőle, mire azt felelte, az ki van
zárva, mit szólna a család. El kell tarta-
nia magát, és fel kell készülnie a közös
életre Sallel. Továbbá alaposan meg kell
ismernie az olasz konyhát, hogy ne kell-
jen állandóan hálálkodnia Sal anyukájá-
nak. Egy évvel az esküvő után megszüle-
tik a gyerek, jól táplált, gömbölyded
olasz-ír-amerikai baba, ami végleg
összehozza a két családot, és akkor már
a kutyát se érdekli majd, ki melyik or-
szágból származik.

Semmi sem lett az egészből, mert az
egyik Prospect Park-i bandaháború ide-
jén egy ír srác Sal nyomába eredt, és le-
ütötte egy husánggal. Pedig Sal nem is



volt tagja a rivális bandának. Csak vé-
letlenül járt arra – éppen ételt szállított
házhoz egy étteremből, ahol esténként és
hétvégén dolgozott. Ő is, Louise is tudta,
mennyire értelmetlenek ezek a bandahá-
borúk, főleg az írek meg az olaszok kö-
zött, akik mind katolikusok és fehér bő-
rűek. Akkor meg minek? Miről szól ez az
egész? A saját grundról, a banda terüle-
téről, és ami még rosszabb, lányokról.
Na, gyorsan vedd le a koszos digó man-
csodat a csajomról, jó? Meg ne lássam
az ír pofádat a környéken! Sal és Louise
azt még csak-csak megértette, hogy ezek
a bandák csatákat vívnak a Puerto Ricó-
iakkal vagy a négerekkel, no de hogy
egymással? Az ég szerelmére!



Amikor Sal belépett az osztályba, kö-
tés védte az öltéseket a fején. Gyorsan
áttelepedett a terem jobb oldalára, minél
messzebb Louise-tól. Tudomást sem vett
a többiekről, és az osztály sem nézett rá
vagy szólt hozzá. Louise a saját régi he-
lyére ült le, és kereste Sal tekintetét. Az-
után felém fordult, mintha nálam volna a
helyzet kulcsa, vagy helyre tudnám hozni
azt, ami történt. Alkalmatlannak és hatá-
rozatlannak éreztem magam. Menjek oda
Louise-hoz, öleljem át a vállát, és súgjak
a fülébe valami biztatót arról, hogy Sal
majd úgyis túlteszi magát az egészen?
Vagy inkább menjek oda Salhez, és kér-
jek bocsánatot ír fajtám nevében, és bi-
zonygassam neki, hogy nem lehet egy



egész népet egyetlen Prospect Park-i
vadbarom alapján megítélni? Emlékez-
tessem rá, hogy Louise ma is ugyanolyan
édes lány, mint volt, és ma is ugyanúgy
szereti?

Ki volna képes elemezni A skarlát
betű befejezését, Hester és Pearl bol-
dogságát a könyv végén, amikor pár pad-
dal odébb magába roskadva ül a bánatos
Louise, Sal pedig mereven bámul előre,
és képes volna agyoncsapni az első írt,
aki az útjába akad?

Ray Brown jelentkezik. Kedves srác,
de mindig képes egy kis vihart támaszta-
ni. Mr. Mc-Court, hogy van az, hogy eb-
ben a könyvben egy árva néger se szere-
pel?



Nagyon bambán nézhettem. Louise és
Sal kivételével mindenki fölnevetett.
Nem tudom, Ray. Lehet, hogy annak ide-
jén New Englandben nem voltak nége-
rek.

Sal fölpattant a helyéről. Dehogy nem
voltak ott négerek, Ray, csakhogy az írek
mindet eltették láb alól. Mögéjük lopa-
kodtak, és betörték a fejüket.

Tényleg?, kérdezte Ray.
Jó hogy, felelte Sal. Fölkapta a táská-

ját, kivonult az osztályból, és egyenest a
nevelési tanácsadóhoz ment. A tanács-
adótól azt hallottam, hogy Sal megkérte,
hadd járjon ezentúl Mr. Campbell osztá-
lyába, aki legalább nem ír származású,
és nem avval a hülye tájszólással beszél.



Mr. Cambellről senki sem feltételezhet-
te, hogy hátulról leüt valakit egy husáng-
gal, viszont ez a Mr. McCourt, hát ez
mégiscsak ír, és ezekben az alattomos ír
mocskokban sohasem bízhat meg az em-
ber.

Nem tudtam, mihez kezdjek Sallel.
Három hónapunk volt az érettségiig, és
meg kellett volna próbálnom beszélni
vele, de nem tudtam, mit is mondjak
neki. A folyosón gyakran láttam tanítvá-
nyukat vigasztaló tanárokat. Átkarolták a
gyerek vállát, melegen magukhoz ölelték,
Ne aggódj, nem lesz semmi baj. A fiú
vagy lány szépen megköszönte, néhány
könnycsepp, a tanár még egyszer, utoljá-
ra magához szorítja a gyereket. Én is ezt



szerettem volna. Meg kellett volna mon-
danom Salnek, hogy én nem vagyok hu-
sánggal hadonászó vadbarom? Azt kel-
lett volna hangsúlyoznom, hogy Louise
nem érdemli meg ezt a szenvedést egy
minden valószínűség szerint részeg em-
ber cselekedete miatt? Hiszen tudod, mi-
lyenek az írek, Sal. Amire nevetett vol-
na, mondván, oké, valóban, az ital az
írek gondja – és kibékül Louise-zal.

Vagy inkább Louise-zal kellett volna
beszélgetnem, előhozakodva néhány ősi
közhellyel? Hogy sebaj, majd csak túl
leszel rajta, vagy hogy úgyis minden uj-
jadra találsz magadnak valakit, vagy
hogy úgysem maradsz sokáig magányos,
a fiúk dörömbölni fognak az ajtódon?



Tudtam, hogy ha bármelyikükkel leál-
lok beszélgetni, csak ostobán gesztiku-
láltam és dadogtam volna. A legokosabb
mégiscsak egy lépést sem tenni – s más-
ra amúgy sem voltam képes. Egyszer
majd én is megvigasztalok valakit a fo-
lyosón, erős karomat a vállára teszem,
gyengéden szólok hozzá, és megölelem.

 
 
Egyik tanár se vállalja, hogy Kevin

Dunne-t az ő osztályába tegyék. Minden-
kinek csak púp a hátán a srác – fékezhe-
tetlen bajkeverő. Ha az igazgató ragasz-
kodik ahhoz, hogy Kevint X vagy Y ta-
nárra bízza, akkor X vagy Y azonnal be-
adja a felmondását, vagy kéri nyugállo-



mányba helyezését, vagy egyszerűen el-
menekül. Állatkertbe való ez a gyerek,
nem iskolába. A majomházban a helye.

Végül rásózzák az új tanárra, aki nem
mondhat nemet? – ez volnék én. Meg hát
a vak is látja a fiú vörös haját, tengernyi
szeplőjét – ír az istenadta, és ha valaki,
hát egy erős ír tájszólással beszélő tanár
majd féken tudja tartani ezt a gazfickót.
A nevelési tanácsadó arra számít, hogy
összejön itt valami, tudod, talán valami
ősi kötődés, aminek révén esetleg megta-
láljátok a közös hangot. Egy valódi ír ta-
nár bizonyára ki tudja hozni Kevinből az
ír etnikumot, nem igaz? És elmeséli,
hogy Kevin már benne jár a tizenkilence-
dikben, s tulajdonképpen az idén kellene



érettségiznie, de miután kétszer is évis-
métlésre bukott, esélye sincs rá, hogy
egyszer magára öltse a ballagási kalapot
és tógát. Kizárt dolog. Az iskola kivá-
rásra játszik, abban reménykedik, hogy
végül mégiscsak lemorzsolódik, vagy
belép a hadseregbe, vagy valami. Ma-
napság már mindenkit bevesznek a se-
regbe, sántát, bénát, vakot is, a világ
összes Kevin Dunne-ját. A kartársaim
azt mondják, Kevin be nem tenné a lábát
az osztályomba magától, leszek szíves
bekísérni őt a nevelési tanácsadó irodá-
jából.

Az iroda sarkában gubbaszt, ki se lát-
szik a több számmal nagyobb anorákjá-
ból, az arcát eltakarja a kapucni. A neve-



lési tanácsadó közli: Tessék, ez itt Ke-
vin; Kevin ő az új tanárod. Vedd le a fe-
jedről a kapucnit, hogy láthassa az arco-
dat.

Kevin nem mozdul.
Na, mi lesz már, Kevin, vedd le a ka-

pucnidat.
Kevin csak a fejét rázza. Míg a feje

forog, a kapucni meg se moccan.
Hát jó. Most elmész szépen Mr. Mc-

Courttal, és próbálj meg együttműködni
vele.

A tanácsadó a fülembe súgja: Veled
talán hajlandó lesz egy kicsit azonosulni.

Kevin senkivel és semmivel nem azo-
nosul. Leül a padjába, az ujjaival dobol
az asztallapon, s továbbra is elbújik a



kapucnijában. Amikor az igazgató végig-
járja az osztályokat, bedugja a fejét az
ajtón, és rászól, kisfiam, vedd le azt a
kapucnit. Kevin fütyül rá. Az igazgató
hozzám fordul. Úgy látom, kisebbfajta
fegyelmezési problémával állunk szem-
ben.

Kevin Dunne, mondom én.
Ahá, mondja az igazgató, és már ott

sincs.
Rejtély ez a gyerek, amely fogva tart.

Amikor szóba hozom a többi tanár előtt,
mindenki a plafonra emeli a tekintetét, és
azt mondja, hja, gyakran lőcsölik a kez-
dőkre a reménytelen eseteket. A nevelési
tanácsadó szerint ne izgassam magam
miatta. Kevinnel sok a baj, de hát úgyis



diszfunkcionális gyerek, nem jár hozzánk
sokáig. Csak türelem.

Másnap, nem sokkal 12 óra előtt Ke-
vin vécélátogatási engedélyt kér, majd
megkérdezi: Hogyhogy rögtön megírja
nekem az engedélyt? Hogy lehet ez? Meg
akar szabadulni tőlem, mi?

Kérted az engedélyt, tessék, itt van.
Eredj.

Miért mondja, hogy eredj?
Ez csak egy kifejezés.
Nem igazság! Nem is csináltam semmi

rosszat se. Utálom, ha ide-oda küldöz-
getnek, mint valami kutyát.

Legszívesebben félrevonulnék vele a
folyosón egy kis négyszemközti beszél-
getésre, de tudom, hogy az nem az erős-



ségem. Könnyebb az egész osztállyal be-
szélgetni, mint egyetlen fiúval. Az nem
annyira bizalmas közeg.

Oda nem illő megjegyzésekkel zavarja
az órát: szerinte az angolban több a csú-
nya szó, mint bármelyik más nyelvben;
aki a jobblábas cipőjét a balon hordja és
a ballábasat a jobbon, annak több lesz az
esze, és csupa ikrei születnek majd; Is-
tennek olyan örökíró tolla van, amelybe
soha nem kell tintát tölteni; a csecsemők
mindentudónak születnek. Éppen emiatt
nem tudnak beszélni, mert ha megszólal-
nának, hülyét csinálnának belőlünk.

Kevin azt is tudatja, hogy a babtól fin-
gik az ember, és jó dolog, ha a kisbabá-
val babot etetnek, mert a babtermelők



arra idomítják be a kutyákat, hogy be-
cserkésszék az elveszett vagy elrabolt
kisgyerekeket. Pontosan tudja, hogy gaz-
dagéknál rengeteg babot adnak a gyere-
keknek, mert a gazdag gyerekeket mindig
félteni kell attól, hogy elrabolják őket, és
amikor majd kikerül ebből az iskolából,
ő is olyan kutyákat fog idomítani, akik a
fingásuk alapján megtalálják a babbal
etetett kisgyerekeket, és akkor róla fog-
nak írni az újságok, és őt fogják mutatni
a tévében, és akkor most kér egy vécére
menési engedélyt.

Kevin anyja megjelenik a fogadóórán.
Semmit se tud kezdeni a fiával, nem is
sejti, mi lehet a baj vele. Az apja, az a
gazember, lelépett, mikor a gyerek még



csak négyéves volt, most Scrantonban
lakik, Pennsylvaniában, egy olyan nővel,
aki egereket tenyészt kísérleti célokra. A
gyerek imádja a fehér egereket, viszont
rühelli a mostohaanyját, aki olyanoknak
adja el az állatokat, akik mindenfélét be-
léjük böknek, vagy szétvágják az egeret,
csak azért, hogy megtudják, hízott-e vagy
fogyott. Tízévesen Kevin megfenyegette
a mostoháját, hogy majd elkapja, és ki
kellett hívni a rendőrséget. Az anyuka kí-
váncsi, hogyan teljesít a gyerek az órái-
mon. Tanul is valamit? Szoktam házi fel-
adatot adni? Mert a Kevin sose hoz haza
könyvet, füzetet vagy ceruzát.

A fia gyors eszű, mondom, és élénk a
képzelete. Na, jól is jön magának egy



okos gyerek az osztályában, feleli az
anyja, de mi lesz vele később? Az
asszony fél, hogy a gyerekét végül be-
szippantja a hadsereg, és Vietnamban köt
ki, ahol mindenkinek fel fog tűnni a láng-
vörös haja, és kiváló célpont lesz sze-
gény a vágott szeműeknek. Azzal akarom
megnyugtatni, hogy szerintem nem fogják
besorozni, mire az anyja sértett arcot
vág. Miről beszél maga?, kérdezi.
Ugyanúgy beválik, mint akármelyik más
fiú az iskolában. Az apja még egyetemre
is járt egy évig, és valaha újságot is ol-
vasott.

Nem úgy értem. Szerintem Kevin nem
katonás alkat.

Az én Kevinkém mindent meg tud csi-



nálni. Egyik gyerek se különb nála az is-
kolában. A maga helyében én nem be-
csülném le.

Megpróbálok szót váltani Kevinnel,
de tudomást se vesz rólam, vagy úgy
tesz, mintha nem hallana. Elküldöm a ne-
velési tanácsadóhoz, aki egy cédulával
küldi vissza, amelyen azt javasolja, hogy
mindig találjak Kevinnek valamilyen fel-
adatot. Vele töröltessem le a táblát. Öt
küldjem le az alagsorba, hogy mossa ki a
táblatörlő szivacsokat. Esetleg, teszi
hozzá a nevelési tanácsadó, a következő
űrhajós társaságában Kevint is kilőhet-
nék az űrbe, és ott is hagyhatnánk föld
körüli pályán. Így tréfálkozik egy neve-
lési tanácsadó.



Szólok Kevinnek, hogy ő lesz az osz-
tályfelelős, és minden teendő hozzá tar-
tozik. Pár perc alatt befejezi a munkát, és
kéri az osztály elismerését a gyorsaságá-
ért. Danny Guarino megjegyzi, hogy ő
mindig, mindenben gyorsabb Kevinnél,
és hogy tanítás után megvárja az iskola
mögött. Szétválasztom őket, és a szavu-
kat veszem, hogy nem fognak verekedni.
Kevin vécélátogatási engedélyt kér,
majd visszautasítja, hogy kijelenthesse,
ő bizony nem kisbaba már, mint egyesek,
neki nem kell percenként a vécére sza-
ladgálnia.

Az anyja csodálja, a kartársaim nem
hajlandók beengedni az óráikra, a neve-
lési tanácsadó elhárítja magától a fele-



lősséget – én meg nem tudom, mihez
kezdjek vele.

Kevin több száz vízfestékes üvegcsét
talál a szertárban – a festék annyira be-
leszáradt az üvegekbe, hogy már repede-
zik. Mi a fene!, örvendezik Kevin. Állati
sok üveg! Mennyi festék! Ez az enyém,
mind az enyém.

Jól van, Kevin. Szeretnéd rendbe tenni
őket? Nyugodtan itt maradhatsz a moso-
gató mellett ezzel az állvánnyal, és többé
nem kell a padban ülnöd.

Ezzel kockázatot vállaltam. Mi lesz,
ha megsértődik a monoton munka miatt?

Ja, ja. Ezek az én üvegeim. És ez lesz
az asztalom. Mindjárt leveszem a kapuc-
nimat.



Letolja a fejéről a kapucnit, a haja
messzire vöröslik. Mondom neki, hogy
még soha életemben nem láttam ennyire
vörös hajat, mire vigyorog. Órákon át
ügyködik a mosogatónál, a régi festéket
átteszi egy savanyúságos üvegbe, az
üvegcsék kupakjait tisztára sikálja, a
tiszta üvegeket sorba rendezi a polcon.
Az év végén még mindig ezzel foglalko-
zik, még mindig nem készült el. Szólok
neki, hogy nyáron nem járhat be az isko-
lába – feljajdul a csalódás miatt. Haza
szabad vinnie az üvegeket? Nedves az
arca.

Persze, Kevin, nyugodtan vidd haza.
Tarkabarka kezével megérinti a válla-

mat, és kijelenti, hogy én vagyok a leg-



jobb tanár a világon, és ha bárki szemét-
kedik velem, ő majd kezelésbe veszi az
illetőt, mert megvannak a módszerei
azok ellen, akik szemétkednek a tanárral.

Tucatjával viszi haza a festékes üveg-
cséket.

Szeptemberben nem látom viszont. Az
Oktatási Osztály nevelési tanácsadói a
menthetetlenek kisegítő iskolájába küld-
ték. Kevin elmenekül az apjához, és egy
darabig együtt lakik a fehér egerekkel az
apja garázsában. Azután besorozzák, és
az anyja bejön hozzám az iskolába elpa-
naszolni, hogy a fia eltűnt Vietnamban,
továbbá egy fényképen megmutatja Ke-
vin szobáját. Az asztalán betűket formá-
zott a festékes üvegcsékből, s a betűk azt



a szöveget adják ki, hogy RENDES A
MCCORT.

Látja, szerette magát, amiért segített
neki, magyarázza az anyja, de a komo-
nisták elkapták, hát most mondja meg,
volt így az egésznek értelme? Maga is
látja a sok anyát, akinek miszlikbe aprí-
totta a gyerekét a gránát. Istenem, még a
kisujját se temethetem el, és hát a tanár
úr el tudná magyarázni, mi a fene folyik
abban az országban, amelynek még a ne-
vét se hallottuk soha? Na, el tudná ma-
gyarázni? Alighogy vége az egyik hábo-
rúnak, már kezdik is a másikat, és még
az a szerencsés, akinek csupa lánya van,
mert a lányokat nem küldik oda.

Egy vászonszatyorból kivesz egy nagy



konzerves üveget, tele Kevin kiszáradt
festékeivel. Na, ezt tessék csak megnéz-
ni, mondja az asszony. A szivárvány
minden színe egyetlen üvegben. És tudja,
mit csinált? Az egész haját levágta, és itt
lehet látni az üvegben, mert belekeverte
a festékek közé. Kész műalkotás, nem
igaz? És tudom, hogy a tanár úrnak szán-
ta.

Lehettem volna őszinte is Kevin ma-
májával, megmondhattam volna neki,
hogy nem sokat segítettem a fián. A gye-
rek, mint egy bolygó lélek, kereste, hol
kapaszkodhatna meg, de az én tudásom
kevés volt ehhez, vagy túlságosan félénk
voltam, hogy több szeretetet mutassak az
irányában.



A színes üveget a tanári asztalomon
őriztem, ott ragyogott, és amikor Kevin
tincseire esett a pillantásom, szégyell-
tem, hogy nem tettem semmit, amikor el-
küldték az iskolából, s egészen Vietna-
mig sodródott.

A tanítványaim – elsősorban a lányok
– gyönyörűnek találták az üveget, tény-
leg, ez már igazi művészet, biztos renge-
teget kellett dolgozni vele. Elmeséltem
nekik, mi történt Kevin-nel, és némelyik
lány sírva fakadt.

Az egyik takarító azt hitte, az üveg
csak szemét, és levitte a pincébe, a sze-
méttárolóba.

A tanári menzán is beszéltem Kevin-
ről. A kartársaim csak a fejüket rázták.



Hát ez bizony szomorú, mondták. Mindig
akad gyerek, akit nem tart meg a védőhá-
ló, és akkor mi az ördögöt tehet a tanár?
Nagy az osztálylétszám, nem jut minden-
re időnk, és hát nem vagyunk mi pszicho-
lógusok.
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Harmincévesen feleségül vettem Al-
berta Smallt, és beiratkoztam a Brooklyn
College bölcsészdoktori képzésére angol
irodalomból. Ettől a diplomától majd
rangosabb tagja leszek a társadalomnak,
megnő a tekintélyem és a tanári fizeté-
sem.

A doktori cím megszerzéséhez dolgo-
zatot írtam Oliver St. John Gogartyról,
aki orvos, költő, színpadi szerző, re-
gényíró és híresen szellemes ember volt,
Oxford ivóbajnoka, emlékiratszerző, ír
szenátor, átmenetileg James Joyce jó ba-
rátja, s e minőségében Buck Mulligan



modellje az Ulyssesben, amitől örökre
világhírű lett.

Doktori értekezésem címe ez volt:
„Oliver St. John Gogarty. Irodalomkriti-
kai tanulmány”. De nem volt abban fi-
karcnyi kritika sem. Azért választottam
Gogartyt, mert csodáltam. Ha sokat ol-
vasok tőle és írok róla, akkor bizonyára
rám ragad egy kevés a vonzerejéből, te-
hetségéből és műveltségéből. Talán be-
lém költözik könnyed lendülete, elegan-
ciája, magabiztos fellépése. Dublini fi-
gura volt, én pedig olyan divatos, elra-
gadó, masszívan alkoholizáló, költői ír
pasas szerettem volna lenni, mint ő. Be-
lőlem is New York-i vagány lesz. Vil-
lámló élceim az egész asztalt hahotára



fakasztják, és az én nótázásomtól meg az
én történeteimtől fognak zengeni a
Greenwich Village-i kocsmák. A Lion’s
Head-ben egyik whiskeyt döntöttem ma-
gamba a másik után, hogy legyen bátor-
ságom színes egyéniséggé válni. Ne
olyan hevesen, tanácsolták a csaposok.
A barátaim állították, hogy egyetlen sza-
vamat sem értik. Kicipeltek a kocsmá-
ból, betuszkoltak egy taxiba, előre kifi-
zették a fuvart, és a sofőr lelkére kötöt-
ték, hogy meg se álljon velem brooklyni
lakásomig. Albertával megpróbáltam go-
gartysan szellemeskedni, mire rám szólt,
hogy az ég szerelmére, fogjam már be, és
a szenvedélyes Gogarty-utánzás egyetlen
eredménye olyan rettentő másnaposság



lett, hogy térdre hullva könyörögtem Is-
tenhez, vegyen magához.

Julian Kaye professzor elfogadta a
doktorimat, bár „stílusa monoton, és ün-
nepélyes komolysága nem illik tárgyá-
hoz, Gogartyhoz”.

 
 
A Brooklyn College-ban első és leg-

kedvesebb tanárom Morton Irving Sei-
den Yeats-kutató volt. Csokornyakkendőt
viselt, és három órán át is képes volt be-
szélni az angolszász krónikákról vagy
Chaucerről vagy Matthew Arnoldról; az
anyag tökéletes rendben sorakozott a fe-
jében. Azért ült le velünk, hogy előad-
jon, tudást töltsön az üres fejekbe, és



akinek kérdeznivalója akadt, azt a szobá-
jában fogadta. Az előadás idejéből nem
pocsékolt el semmit.

Doktori disszertációját a Columbia
Egyetemen írta Yeatsről; és egyik köny-
vében, A gyűlöletparadoxonban azt tag-
lalta, hogy a németországi antiszemitiz-
must jelentős részben a zsidók szexuali-
tásától való félelem okozta.

Két féléven át tartó kurzusát vettem
föl: Az angol irodalom története Be-
owulftól Virginia Woolfig – a háborús
csatáktól a lelki csatákig. Látszott rajta,
mennyire meg akarja ismertetni és értetni
velünk az angol irodalom, s vele együtt
az angol nyelv fejlődését. Ragaszkodott
hozzá, hogy ugyanúgy ismerjük az iro-



dalmat, ahogyan az orvos az emberi tes-
tet.

Számomra minden szava újdonságként
hatott – lám, mekkora előny, ha valaki
ártatlan és műveletlen. Ismertem persze
az angol irodalom morzsáit, de micsoda
izgalom volt Seidennel végigvenni az
írókat, egyik évszázadról a másikra, s
meg-megállva, hogy alaposabban szem-
ügyre vegyük Chaucert, John Skeltont,
Christopher Marlowe-t, John Drydent, a
felvilágosodást, a romantikusokat, a vik-
toriánus szerzőket, egészen a huszadik
századig. Közben a professzor fölolva-
sott egy-egy részletet, hogy bemutassa az
angol nyelv fejlődését az angolszásztól a
középangolon át a mai angolig.



Seiden órái után sajnálkozva tekintet-
tem végig a metró utasain, akik nem tud-
ták mindazt, amit én igen, és alig vártam,
hogy belépjek a tanterembe, mert el
akartam mesélni, miként változott meg az
angol nyelv az évszázadok során. A Be-
owulfból fölolvasott részletekkel igye-
keztem alátámasztani állításomat, de a
tanítványaim azt mondták, hiszen ez
nincs is angolul. Ne tessék minket hülyé-
nek nézni.

Az osztályban ülő leendő vízvezeték-,
villany- és autószerelők jelenlétében
megpróbáltam utánozni Seiden pro-
fesszor elegáns stílusát, de a gyerekek
úgy néztek rám, mintha elment volna az
eszem.



A professzorok tetszésük szerint pré-
dikálhatnak a katedrájukról, sohasem
kell attól félniük, hogy meghazudtolják
őket vagy kisstílű vitába keverednek. Ezt
nagyon irigylésre méltónak találtam. Egy
professzornak soha nem kell azt monda-
nia, hogy ülj le; nyisd ki a füzeted; nem,
most nem kaphatsz vécélátogatási enge-
délyt. Soha nem kell szétválasztania ve-
rekedő diákokat. A feladatokat minden-
kinek határidőre kell beadnia. Vele
szemben nem lehet kifogásokat keresni,
hogy tanár úr, így, vagy tanárnő, úgy –
elvégre nem középiskolában vagyunk.
Akinek nem sikerül lépést tartania, az le-
gyen szíves és adja le a kurzust. Kifogá-
sokat csak kisgyerekek keresnek.



Irigyeltem Seident, irigyeltem minden
egyetemi professzort, a heti négy-öt órá-
jukat. Nekem heti huszonötöt kellett meg-
tartanom. Az egyetemi tanároknak csor-
bítatlan a tekintélyük, nekem küzdeni
kell érte. Mondtam is a feleségemnek,
mit kell nekem nyűgös kamaszokkal ha-
dakoznom, amikor az egyetemi tanárok
könnyű életét is élhetném? Micsoda él-
vezet volna könnyed léptekkel megjelen-
ni az előadóteremben, tudomást sem
véve a jelenlévők létezéséről, a terem
túlsó falához vagy az ablakon át egy fá-
hoz intézni a szavaimat, néhány olvasha-
tatlan megjegyzést firkantani a táblára,
bejelenteni a következő dolgozat beadá-
sának határidejét, négy oldal a pénz



szimbolikájáról Dickens Örökösök című
regényében. Sehol egy panasz, egy prob-
léma, egy kifogás.

Hagyd már abba a nyafogást, szólt rám
Alberta. Ahelyett, hogy itt mereszted a
segged, szerezz PhD-t, és snájdig egyete-
mi tanár lesz belőled. Ott majd lyukat
beszélhetsz a másodéves hölgyikék hasá-
ba.

 
 
Amikor Alberta a vizsgatanítására ké-

szült, összefutott R’lene Dahlberggel, és
fölhozta hozzánk vacsorára. R’lene le-
rúgta magáról a cipőjét, föltelepedett a
kanapéra, és egy pohár borral a kezében
elmesélte, hogyan él a férjével, Edward-



dal. Mallorca szigetén laktak, de R’lene
időről időre visszatért az Államokba,
hogy tanítással szerezzen pénzt a spa-
nyolországi tartózkodásukhoz. Azt mond-
ta, Edward már elég híres, mire én mé-
lyen hallgattam, mert emlékeztem a ne-
vére egy Edmund Wilson-esszéből,
amely a proletár írókról szólt. R’lene azt
is említette, hogy pár hónap múlva a fér-
je is megérkezik Spanyolországból, és
akkor majd meghív bennünket magukhoz
egy italra.

Edward Dahlberget a megismerkedé-
sünk pillanatától fogva nem szerettem,
illetve az is lehet, hogy túlságosan elfo-
gódott voltam amiatt, hogy egy igazi író-
emberrel kell találkoznom, és amiatt,



hogy most mutatkozom be az amerikai
irodalmi társaságban.

Azon az estén, amikor Albertával át-
mentünk hozzájuk, Edward Dahlberg egy
mély fotelba süppedve ült a sarokban az
ablak mellett, vele szemben félkörben
helyezkedtek el a rajongói. Különböző
írókról kérték ki a véleményét. Nagyokat
legyintett, és a huszadik századi iroda-
lomból kizárólag saját magával volt
megelégedve, a többieket leszólta. He-
mingway prózája „gyermekded locso-
gás”, Faulkneré „trutymó”. Joyce Ulys-
sese. „vánszorgás a dublini szartenger-
ben”. Mindenkinek azt tanácsolta, hogy
otthon olyan szerzőket olvasson, akiknek
még a nevét se hallottam soha: Suetoni-



ust, Anaxagoraszt, Sir Thomas Brownt,
Szent Özsébet, a sivatagi atyákat, Josep-
hus Flaviust, Randolph Bourne-t.

R’lene bemutatott a házigazdának.
Frank McCourt, Írországból. Angolt tanít
egy középiskolában.

Kinyújtottam a kezemet, de Dahlberg
a levegőben hagyta. Ahá, még mindig
középiskolába járunk, ugye?

Nem tudtam, mit mondjak. Szerettem
volna orrba vágni ezt az udvariatlan bar-
mot, de nem csináltam semmit. Nevetett,
és odaszólt a feleségének: A barátunk ta-
lán süketnémáknak tanít angolt? Dahl-
berg világában a tanítás kizárólag női
foglalkozásnak számított.

Nagy zavarban hátráltam el a széke-



mig.
Dahlberg erőteljes fején a kopaszsá-

got néhány ősz tincs próbálta meg áthi-
dalni keresztben. Egyik szeme világtala-
nul ült gödrében, a másik gyorsan tekin-
getett ide-oda, kettő helyett is dolgozott.
Az írónak kiadós orra és dús bajusza
volt, s amikor mosolygott, kivillant fehér
műfogsora, amely néha hangosan kattant.

Még nem fejezte be. Rám nézett a fél
szemével. Szokott olvasni is a mi kis kö-
zépiskolásunk? S ha igen, hát micsodát?

Lázasan próbáltam előkeresni az em-
lékeimből valamit, amit nemrég olvas-
tam, valami különlegességet, amivel a
kedvére tehetek.

Sean O’Casey önéletrajzát olvasom.



Hagyta, hogy egy kis ideig szorongjak,
majd végigsimított a tenyerével az arcán,
és rám mordult. Sean O’Casey. Könyör-
gök, idézzen tőle valamit.

A szívem dörömbölt, és majd’ kiugrott
a helyéről. A félkörben ülő rajongók vá-
rakoztak. Dahlberg fölemelte a fejét,
mintha azt kérdezné, nos? A szájam ki-
száradt, és semmi olyan nem jutott
eszembe Sean O’Caseytől, amivel ellen-
súlyozni tudtam volna azokat a jelentős
részleteket, melyeket Dahlberg idézett a
régi mesterektől. Hát azért csodálom
O’Caseyt, motyogtam, mert olyan termé-
szetesen tudja leírni, hogyan nőtt fel
Dublinban.

Dahlberg megint hagyta, hogy egy da-



rabig szorongjak, közben rámosolygott a
rajongóira. Felém biccentett. A termé-
szetes írásmód, mondja a mi ír barátocs-
kánk. Ha annyira csodálja a természetes
írásmódot, mindig tanulmányozhatja egy
nyilvános klozet falán.

A rajongói nevettek. Az arcom forró
lett, és azt nyögtem ki, hogy O’Casey ki-
küzdötte magát a dublini nyomornegyed-
ből. Fél szemére vak volt. És... ööö... a
munkások szószólója... Legalább olyan
jó író, mint maga. Az egész világ ismeri
Sean O’Caseyt. Magáról meg ki hallott?

Rajongói örömére a fejét ingatta, s a
rajongók is egyetértőleg ingatták a fejü-
ket. Odakiáltott R’lene-nak, légy szíves,
szólj a középiskolás fiatalembernek,



hogy hagyjon magamra. A társasága nem
kívánatos, de elbűvölő feleségét nagyon
szívesen látom.

Követtem R’lene-t a hálószobába,
hogy visszavegyem a kabátom. Bocsána-
tot kértem az okozott kellemetlenségért, s
közben mélyen megvetettem magam a
bocsánatkérés miatt. R’le-ne azonban
csak lógatta a fejét, és egy szót sem
szólt. A nappaliban Dahlberg Alberta
vállát fogdosta, és azt bizonygatta, hogy
meggyőződése szerint Alberta kiváló ta-
nár, és hogy reméli, máskor is eljön láto-
gatóba.

Némán ültünk a brooklyni metrón.
Teljesen össze voltam zavarodva, és
nem értettem, mi szüksége volt Dahl-



bergnek arra, hogy így viselkedjen. Min-
denáron meg kellett aláznia egy idegent?
Én pedig miért tűrtem el?

Mert annyi önbizalmam se volt, mint
egy nyuszinak. Dahlberg hatvanéves
volt, én harminc. Engem mintha akkor
szalajtottak volna az őserdőből. Míg
élek, nem fogok otthonosan mozogni iro-
dalmi körökben. Túl magasra tették ne-
kem a lécet, és túlságosan tudatlannak
éreztem magam ahhoz, hogy beálljak a
rajongók csapatába, akik mindenféle iro-
dalmi nevekkel bombázták Dahlberget.

Egészen megdermedtem és nagyon
szégyelltem magam. Megfogadtam, hogy
soha többé nem találkozom avval az em-
berrel. Nem erőltetem tovább ezt a zsák-



utcás pályát, a tanárságot, amivel sem-
milyen megbecsülést nem tudtam szerez-
ni magamnak, és inkább elmegyek vala-
hová félállásba, az időm nagy részét pe-
dig könyvtári olvasással fogom eltölteni,
meg olyan vendégségekbe fogok járni,
amilyen Dahlbergéknél is volt, idézete-
ket dobok be és hosszabb írásműveket
mondok el fejből, megállom a helyemet
az ilyen Dahlberg-félékkel meg a rajon-
góikkal szemben. Később R’lene újból
meghívott bennünket, de ekkor Dahlberg
már udvariasan viselkedett, én pedig na-
gyon óvatos voltam, és a hűséges tanít-
vány szerepébe bújva bölcsen egyetér-
tettem vele. Ő mindig megkérdezte, mit
olvasok éppen, én meg rendre azt felel-



tem, hogy a görögöket, rómaiakat, az
egyházi atyákat, Miguel de Cervantest,
Burtontől A mélabú anatómiáját, Emer-
sont, Thoreau-t és természetesen Edward
Dahlberget – mintha más dolgom se lett
volna, csak egész álló nap egy mély fo-
telban mereszteni a seggemet, és olvasni,
olvasni, miközben arra várok, hogy Al-
berta fölszolgálja a vacsorát, és megdö-
gönyözze szegény, elgémberedett nyaka-
mat. Ha beszélgetés borússá kezdett vál-
ni vagy veszedelmes fordulatot vett,
gyorsan mondtam egy idézetet valame-
lyik könyvéből, amitől nyomban megeny-
hültek a vonásai, és az arca fölragyogott.
Meglepett, hogy valaki, aki így uralkodik
a társaságán, és lépten-nyomon az ellen-



ségévé tesz másokat, ennyire ellenállás
nélkül dől be a hízelgésnek. Azon is
meglepődtem, hogy sikerült olyan straté-
giát kidolgoznom, melynek révén nem
robbant föl a dühtől a székén ülve. Meg-
tanultam féket vetni a nyelvemre és el-
tűrni a sértéseit, mert úgy véltem, hasz-
nomra válhat a műveltsége és a bölcses-
sége.

Irigyeltem, hogy az írók életformáját
éli – magam túlságosan félénk voltam
ahhoz, hogy valóra váltsam ezt az álmot.
Csodáltam – őt is, a hozzá hasonlókat is
–, mert a maga útját járta, és nem enge-
dett a negyvennyolcból. Hiába szereztem
addigra sok tapasztalatot Amerikában,
mégis úgy éreztem, mintha akkor mász-



tam volna le a fáról. Amikor Dahlberg
az író nehéz sorsa miatt jajveszékelt, és
az íróasztala mellé vetett ember minden-
napos szenvedéseit panaszolta el, szeret-
tem volna közbeszólni, Nagy lófasz a te
kínszenvedésed, Dahlberg, egész nap
semmi dolgod, reggel pár órát ücsö-
rögsz, és vered az írógépet, azután meg
csak olvasol, és közben R’lene folyama-
tosan a rendelkezésedre áll, bármire le-
gyen is szükséged. Soha életedben nem
végeztél nehéz munkát. Ha neked is száz-
hetven kamaszt kellene tanítanod egyet-
len nap, hanyatt-homlok rohannál vissza
a kényelmes irodalmi életbe.

Egyszer-egyszer még találkoztunk, és
hetvenhét éves volt, amikor Kaliforniá-



ban meghalt. Néha meghívott vacsorára,
és utasított, hogy a luvnyámat is hozzam,
a szótárból megtudtam, hogy a macámra
gondol. Rájöttem, hogy jobban érdekli a
„luvnyám”, mint én, és amikor azzal a
javaslattal hozakodott elő, hogy nyáron
közösen autózzuk be Amerikát, tudtam,
mi a szándéka: végigdugni az utat Alber-
tával. A bölcs férfiú majd nagy ravaszul
elküld engem valami lehetetlen beszer-
zést lebonyolítani, ő meg azalatt kihúzza
magát, és lemászik az elefántcsontto-
ronyból.

Egyik szombat délelőtt telefonált, és
meghívott bennünket vacsorára, és ami-
kor közöltem, hogy aznap este nem érünk
rá, megkérdezte: És mi lesz a sorsa, drá-



ga ír barátom, annak a tömérdek enniva-
lónak, amit beszereztem? Megeszitek,
mondtam. Ez a sorsa az ételnek, mindig,
minden körülmények között.

Válaszom nem volt túlságosan szelle-
mes, mindenesetre ez volt köztünk az
utolsó szó. Soha többé nem hallottam
róla.

 
 
A McKee-ben töltött nyolc évem alatt

az angol munkaközösség minden június-
ban összeült egy osztályban, hogy elol-
vassa, értékelje és pontozza a New York
állami központi vizsgát. A tanulók alig
felének sikerült magától letennie, a több-
ség segítségre szorult. Megpróbáltuk a



bukottak pontszámát fölnyomni az elért
ötven-valahányról a sikeres vizsga mini-
mumára, hatvanötre.

A feleletválasztós kérdésekben nem
segíthettünk, ott vagy megjelölték a he-
lyes megoldást, vagy sem. Annál inkább
föl tudtuk pontozni őket a zárthelyi iro-
dalomdolgozatban és az általános mű-
veltségi témákban. Adjuk meg a gyerek-
nek, ami jár, ha már egyszer nekivesel-
kedett. Még szép. Hogy a fenébe ne. Hi-
szen ellóghatott volna máshová, ahol
csak bajba keveredik, másokat zaklat.
Három pont jár a puszta jelenlétért, az
önzetlen honpolgári magaviseletért. Ol-
vasható a kézírása? Hát persze. No, ak-
kor arra is adunk neki két vagy három



pontot.
Megtörtént, hogy a gyerek zavarta a

tanárt az órai munkában? Lehetséges, ta-
lán egyszer, ha előfordult. Igen, zavarta,
de minden valószínűség szerint provo-
kálták. Mellesleg az apja sem él már, aki
dokkmunkás létére dacolt a csőcselék-
kel, és szenvedései jutalmául a Gowa-
nus-csatornában végezte. Szegény gye-
rek, kap még két pontot, amiért az apja a
Gowanus-csatornába fúlt. Egyre maga-
sabb lesz ez a pontszám, nem igaz?

Bekezdésekbe rendezi el mondaniva-
lóját a növendék? Igen. Tessék, itt is, itt
is beljebb kezdi. Ez a gyerek az új be-
kezdések mestere. Kutya legyek, ha nem
három bekezdést látok a dolgozatában.



Szerepelnek tézismondatok a bekezdé-
seiben? Hát, azon el lehetne vitatkozni,
hogy az első mondata tézismondat-e,
mindenesetre adjunk neki három pontot a
tézismondataiért. Hány pontnál is tartunk
összesen? Hatvanháromnál?

Rendes ez a srác? Hajjaj! Segítőkész
az órán? Igen, a társadalomismeret-órára
mindig ő mosta ki a táblatörlőt. A folyo-
són udvarias? Igen, sose mulasztja el a
köszönést. Ide nézz csak, micsoda címet
adott a fogalmazásának: Hazám; dicső-
ségben és bajban[5]. Ez már valami,
ugye? Micsoda rafinéria, ilyen címet vá-
lasztani! Nem adhatnánk neki három
pontot a hazafias témaválasztásért és
még egyet a pontosvesszőért, bár ide in-



kább kettőspont illene? Tényleg pontos-
vesszőt tett, vagy csak a papíron van va-
lami maszat? Járnak ide olyanok is, akik
azt se tudják, eszik-e vagy isszák a ket-
tőspontot, és nem is érdekli őket, ha pe-
dig nekiállnánk megmagyarázni a kü-
lönbséget a kettőspont meg édestestvére,
a pontosvessző között, nyomban ki-ké-
redzkednének vécére.

Miért ne adnánk neki még hármat?
Olyan rendes gyerek, ráadásul a bátyja,
Stan, Vietnamban szolgál. Az apját kis
korában elkapta a járványos gyermekbé-
nulás, egy életen át tolókocsiban ül. Na,
még egy pont a tolókocsiért és plusz egy
a bátyjáért Vietnamban.

Hát akkor ez hatvannyolc pont. Hat-



vannyolc pont nem fog nagy feltűnést
kelteni Albany-ban, ahol állítólag ellen-
őrzik ezeket a vizsgadolgozatokat. Való-
színűtlen, hogy mindet elolvassák, ami-
kor ezrével dől rájuk a sok vizsgaanyag
egész New York államból. Ráadásul ha
kekeckednek, mi, a tantestület vállvetve
fogunk kiállni a saját pontozási módsze-
rünk mellett.

Gyerünk ebédelni.
 
 
Azt mondta Mr. Bibberstein, a nevelé-

si tanácsadó, hogy ha bármi gondom
akad valamelyik gyerekkel, csak szóljak
neki, és ő majd kezelésbe veszi az ügyet.
Ebben a rendszerben legfeljebb lábtör-



lőnek használják a kezdő tanárt, és az
még a jobbik eset, tette hozzá. Meg-
szoksz vagy megszöksz.

Soha nem számoltam be neki semmifé-
le nehézségről a tanítványaimmal kap-
csolatban. A hír sebesen jár. Öregem, az
új tanár, ez a McCourt mindenért rögtön
a nevelési tanácsadóhoz küldi az embert,
az meg persze behívatja apádat, és tud-
juk jól, mi következik azután. Mr. Bib-
berstein elviccelődött azon, hogy minden
bizonnyal remek tanár vagyok, aki oly
nagyszerűen megérti magát a gyerekek-
kel, hogy soha nem kell egyet se az iro-
dájába küldenem. Úgy vélte, elbűvölő ír
egyéniségem teszi. Nem mintha különö-
sebben szemrevaló volnál, de a lányok



imádják a kiejtésedet. Tőlük tudom, szó-
val ügyelj rá, hogy megmaradjon.

Amikor az új érdekképviselet, a Peda-
gógus Szakszervezeti Szövetség tagjai-
ként sztrájkba léptünk, Mr. Bibberstein,
Mr. Tolfsen és a rajztanárnő, Miss Gil-
fillan mégis bementek az iskolába. Szól-
tunk nekik: Ne menjetek be. Ne menjetek
be – ők ennek ellenére bementek, Miss
Gilfillan sűrű könnyhullatás közepette.
Akik nem vettek részt a sztrájkban, idő-
sebbek voltak, mint azok, akik megtagad-
ták a munkát. Lehet, hogy annak idején
tagjai voltak a régi Pedagógus Szakszer-
vezetnek, amelyet a McCarthy-féle bo-
szorkányüldözés idején vertek szét. Nem
akarták újból üldöztetésnek kitenni ma-



gukat, bár mindössze azért sztrájkoltunk,
hogy elismerjék a szakszervezetünket.

Együttéreztem idősebb kartársaimmal,
és amikor véget ért a sztrájk, bocsánatot
akartam kérni azért, hogy rájuk kiabál-
tunk. Igaz, a mi sztrájkőrségünkből senki
sem kiabálta, hogy rohadt sztrájktörők!,
ahogy az más iskolákban megszokott
volt. Ennek ellenére feszültség és meg-
osztottság uralkodott a McKee Középis-
kolában, és nem tudtam, jóban lehetek-e
valaha is a sztrájktörőkkel. Mielőtt tanár
lett belőlem, többször is tagja voltam a
sztrájkőrségnek; a Szállodai Dolgozók
Szakszervezetében, a teherautósofőrök-
nél meg a Kikötői Dolgozók Nemzetközi
Szövetségében; és egyszer már amiatt ki-



rúgtak egy bankból, mert szóba mertem
állni egy szakszervezeti aktivistával. El-
hangzottak a figyelmeztetések, és senki
se merte figyelmen kívül hagyni őket.
Sztrájktörő vagy, haver? Ne félj, tudjuk,
hol laksz, és hogy milyen útvonalon jár-
nak iskolába a srácaid.

A tanárok sztrájkőrségében nem han-
gozhatott el ilyesmi. Mégiscsak szakkép-
zett emberek voltunk, diplomás tanárok.
Amikor lefújtuk a sztrájkot, a menzán
nem álltunk szóba a sztrájktörőkkel. Ők a
helyiség túlsó végében ettek. Egy idő
után pedig egyáltalán nem jártak be a ta-
nári menzára, a miénk lett az egész, a Pe-
dagógus Szakszervezeti Szövetség hűsé-
ges tagjaié.



Mr. Bibberstein épphogy csak biccen-
tett felém a folyosón, és többé nem aján-
lotta föl segítségét a nehezen kezelhető
gyerekekhez. Meg is lepődtem, amikor
egy nap megállított, és rám mordult, Há-
nyadán állunk ezzel a Barbara Sadlar-
rel?

Nem értem.
Bejött hozzám, és azt mondta, biztat-

tad, hogy felvételizzen az egyetemre.
Úgy van.
Hogyhogy úgy van?
Igen azt javasoltam, hogy menjen

egyetemre.
Hadd emlékeztesselek rá, hogy ez

Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola,
és nem innen szokás feltölteni az egyete-



mek létszámát. Tőlünk a gyerekek külön-
féle szakmákba mennek dolgozni, kisfi-
am. Nincsenek felkészülve a felsőfokú
képzésre.

Közöltem vele, hogy Barbara Sadlar
az egyik legragyogóbb koponya abban az
öt osztályban, ahol tanítok. Jól ír, sokat
olvasott, részt vesz minden vitában, és
ha én, aki diplomás tanár vagyok, egyet-
len másodperc középiskolai képzés nél-
kül is kijárhattam az egyetemet, miért ne
volna Barbara Sadlar is alkalmas rá?
Nincs az sehol megírva, hogy kizárólag
kozmetikus, titkárnő vagy efféle lehet be-
lőle.

Nézd, te még fiatal vagy, és olyan öt-
leteket adsz a gyerekeknek, amelyekre



semmi szükségük. Ebben az iskolában
igyekszünk a valóság talaján maradni,
erre te jössz ezekkel az eszement elkép-
zeléseiddel. Most kénytelen vagyok be-
szélni a kislány fejével, hogy észre térít-
sem. Nagyon hálás volnék, ha abbahagy-
nád a propagandát. Taníts angolt, a neve-
lési tanácsadó pedig egyelőre én vagyok.
Már indult volna, de hirtelen visszafor-
dult. Ugyebár ennek a biztatásnak semmi
köze ahhoz, hogy Barbara szőke és csi-
nos?

Valami gorombaságot szerettem volna
a fejéhez vágni. Rohadt sztrájktörő, jutott
eszembe, de inkább hallgattam. Elment, s
végül ez volt az utolsó alkalom, hogy
szóba álltunk egymással. A sztrájk miatt?



Vagy valóban Barbara volt az oka?
Egy üdvözlőkártyát hagyott a fachom-

ban, ezzel az üzenettel: „De hát túl kell
érnünk a foghatón”[6] – Te azért gon-
doskodj róla, hogy a tanítvány fogjon is,
ne csak markoljon. Ne hagyd, hogy a
gyerekek elérhetetlen álmokat kergesse-
nek. Minden jót. Fergus Bibberstein.
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1966-ban, miután nyolc évet húztam le
a McKee-ben, úgy éreztem, ideje odébb-
állni. Még mindig küzdöttem, hogy napi
öt órán át fenntartsam a figyelmet, vi-
szont már megtanultam azt, ami egyértel-
mű: mindenki csak a maga módján érvé-
nyesülhet az osztályban. Az embernek
meg kell találnia önmagát; ki kell fej-
lesztenie a saját stílusát, technikáit. Meg
kell mondani az igazat, előbb-utóbb úgy-
is kiderül. Hoppá, tanár úr, a múlt héten
nem így mondta. És ennek semmi köze az
erényhez vagy a magas erkölcsiséghez.

Akkor hát viszlát, McKee Szakközép-



és Szakmunkásképző Iskola. Frissen
szerzett bölcsészdoktori címemmel indu-
lás Brooklynba, a New York-i Népfőis-
kolára, ahol egy barátom, Herbert Miller
professzor segített, hogy fölvegyenek
ideiglenes egyetemi oktatónak – ez a lé-
tező legalacsonyabb rang a felsőoktatás-
ban. Öt vagy hat órát kell tartanom he-
tente, nem mindennap. Rengeteg szabad-
idő – ez maga a mennyország. Fele
annyit fogok keresni, mint középiskolai
tanárként, de érett hallgatóim lesznek,
akik figyelnek, és tisztelik a tanárukat.
Megszűnik az óra alatti dobálózás, és
senki sem fog tiltakozni vagy panaszkod-
ni az órán végzendő munka vagy az ott-
honi feladat miatt. Ráadásul professzor



úrnak fognak szólítani, amitől majd fon-
tos embernek érzem magam. Két kurzust
kell vinnem, az egyik a Bevezetés az iro-
dalomba, a másik A fogalmazás alapjai.

A tanítványaim felnőttek voltak, nagy
részük még harminc alatt, és a város kü-
lönböző pontjain dolgoztak boltokban,
üzemekben, irodákban. Az egyik cso-
portban harminchárom tűzoltó küzdött,
hogy később magasabb beosztást kap-
hasson – csupa fehér bőrű férfi, zömmel
ír származásúak.

A többiek szinte mind feketék vagy la-
tin-amerikaiak voltak. Én is nyugodtan
beállhattam volna közéjük, nappal dol-
gozni, este tanulni. Alkalmazkodnom
kellett ahhoz, hogy megszűntek a fegyel-



mezési problémák, és úgy kellett taníta-
nom, hogy elmaradtak a szokásos felszó-
lítások: tessék leülni és csöndben ma-
radni. Aki elkésett, az bocsánatot kért, és
leült a helyére. Amikor az első csopor-
tok bevonultak, leültek, és várták, hogy
hozzákezdjek az előadásomhoz, azt se
tudtam, mit csináljak. Senki nem kért vé-
célátogatási engedélyt. Senki sem jelent-
kezett, hogy beárulja a szomszédját, mert
az elvette az uzsonnáját, a könyvét vagy
a székét. Senki sem érdeklődött általá-
ban Írországról s ezen belül nyomorúsá-
gos gyerekkoromról, csak azért, hogy el-
térítsen a témától.

Oda kell állnom tanítani.
A lábjegyzet, kedves hölgyeim és ura-



im, az a pár sor, ami a lap aljára kerül,
és megjelöli az információforrást.

Egy kéz a magasban.
Tessék, Mr. Fernandez.
Hogyhogy?
Ezt mire érti?
Arra, hogy ha mondjuk írok a New

York Giantsról, miért nem elég, ha azt
mondom, hogy olvastam a Daily News-
ban? Miért?

Azért, Mr. Fernandez, mert most tudo-
mányos dolgozatot írunk, ami azzal jár,
hogy meg kell mondanunk pontosan,
pontosan, Mr. Fernandez, honnan szár-
mazik az információ.

Hát nem tudom, professzor úr. Szerin-
tem csak túlbonyolítjuk magunknak a



dolgot. Írom, ugye, ezt a beszámolót a
Giants csapatáról, hogy miért szerepel-
nek olyan rosszul ebben az idényben. És
hát mégse ügyvédnek vagy hasonlónak
készülök.

Tomas Fernandez huszonkilenc éves
volt. A városnál dolgozott szerelőként,
és abban reménykedett, hogy a felsőfokú
tanfolyami oklevél birtokában majd elő-
léptetik. Nős volt, három gyereket ne-
velt, és néha elaludt az órán. Amikor
horkolt is, a többiek nagyon figyelték,
mihez kezdek ebben a helyzetben. Meg-
érintettem a vállát, és azt javasoltam, pi-
henje ki magát odakint. Oké, mondta, és
kiment a teremből. Aznap már nem is tért
vissza. A következő héten hiányzott, és



amelyik napon újból eljött az órámra,
közölte, hogy nem betegség miatt volt tá-
vol. Átment New Jersey-be, megnézni az
amerikaifutball-meccset, mert, ugye, ott
játszott a Giants. Muszáj volt látnia őket
hazai pályán. Képtelen volt kihagyni a
meccsüket. Nagy kár, tette hozzá, hogy az
az óra hétfőre esett, pont amikor a Giants
is hazai pályán játszott.

Nagy kár, Mr. Fernandez?
Aha. Hát, ugye, én se tudok egy seggel

két lovat megülni.
No de Mr. Fernandez, ez itt egy főis-

kola. És egy kötelező kurzus.
Aha, válaszol Mr. Fernandez. Értem,

mi a baja, professzor úr.
Az én bajom? Az enyém, Mr. Fernan-



dez?
Hát mert valamit mégiscsak ki kell ta-

lálnia velem meg a Giants csapatával
kapcsolatban, nem igaz?

Nem erről van szó, Mr. Fernandez.
Csupán arról, hogy amennyiben nem
vesz részt az órákon, meg fog bukni.

Úgy bámul rám, mint aki arra kíván-
csi, miért hord össze ennyi furcsaságot a
másik. Közli velem és a csoporttársai-
val, hogy egész életében Giants-drukker
volt, és nem fogja őket cserben hagyni
csak azért, mert ebben az idényben
rosszul megy nekik. Azután már senki
sem tisztelné őt. Még a hétéves kisfia is
megvetné érte. Sőt a felesége is, akit
egyébként soha ennyit nem érdekelt a Gi-



ants, még az se tisztelné, ha most nem
tartana a csapattal.

Miért, Mr. Fernandez?
Nem bonyolult ez, professzor úr. A

csapattal eltöltött rengeteg vasárnap meg
hétfő során csak várt rám odahaza, vi-
gyázott a gyerekekre meg minden, sőt
még az anyja temetéséért is megbocsátott
nekem – amikor nem tudtam elmenni a
temetésre, mert a Giants bejutott a ráját-
szásba, komolyan. Ha meg mostan nem
mennék el a Giants-meccsre, jogosan
mondhatná, hogy hát akkor mire volt jó
ez az örökös várakozás? Azt mondaná,
hogy kárba veszett az egész. És hát emi-
att nem tisztelne engem többé, mert az én
feleségem, az olyan, hogy ragaszkodik az



igazságához, ahogyan én is ragaszkodom
a Giantshoz. Világos?

A barbadosi születésű Rowena közbe-
veti, hogy szerinte ez a vita a tanulástól
veszi el az időt, és miért nem nő fel vég-
re Mr. Fernandez. És miért nem egy má-
sik napon vette fel ezt a kurzust, miért
épp hétfőn?

Mert a többi csoportban már nem volt
hely, és azt hallottam, hogy a Mr. Mc-
Court nagyon rendes ember, aki nem ha-
ragszik meg azért, hogy elmegyek a
meccsre, miután végiggüriztem az egész
napot. Világos?

A barbadosi születésű Rowena azt
mondja, hogy nem. Döntse el, mit akar,
vagy húzza el a belét, már elnézést a ki-



fejezésért. Mi is úgy jövünk ide, hogy
előtte végiggürizzük az egész napot,
mégse horkolunk a teremben, és nem ro-
hangálunk meccsre. Szerintem sza-
vazzunk.

Egyetértő bólintások a teremben, ren-
dezzünk szavazást. Harminchárman van-
nak amellett, hogy Mr. Fernandez ne
meccsre járjon, hanem az előadásra. Mr.
Fernandez saját magára szavaz. Csak a
Giants, kifulladásig.

Bár aznap este a televízió is közvetíti
a Giants meccsét, Mr. Fernandez nagy
kegyesen végig ott marad az órán. Kezet
ráz velem, és biztosít arról, hogy nem
neheztel rám, hogy egész rendes fickó
vagyok, de hát minden ember műveltsé-



gén vannak fehér foltok.
 
 
Freddie Bell, az elegáns fekete fiatal-

ember az Abraham and Strauss áruház
férfiruha-osztályán dolgozott. Egyszer
segítségemre volt egy zakó kiválasztásá-
ban, s attól fogva más szintre került a
kapcsolatunk. Igen, én is abba a csoport-
ba járok, csakhogy én segítettem a tanár
úrnak kiválasztani azt a zakót. Freddie
előszeretettel használt szóvirágokat a
dolgozataiban, szívesen írt le nagy sza-
vakat és szótárakból kilesett ritka fordu-
latokat, és amikor azt írtam a munkájára,
hogy „Egyszerűség! Egyszerűség! (Tho-
reau)”, nyomban meg akarta tudni, kicso-



da is az a Thoreau, és hogy miért kellene
úgy írnia, mint egy kisgyereknek.

Azért, Freddie, mert az olvasó nagyon
hálás tud lenni a világos stílusért. Vilá-
gosság, Freddie, áttekinthetőség.

Nem értett egyet velem. A középisko-
lai angoltanára azt magyarázta neki, hogy
az angol nyelv csodálatos adomány. És ő
miért ne hozná ki a legtöbbet ebből a
nagyszerű eszközből? Elhárítva minden
akadályt, hogy úgy mondja.

Azért, Freddie, mert ahogy ír, az ha-
mis, erőltetett és mesterkélt.

Ezt nem kellett volna mondanom, kü-
lönösen nem harminc csoporttársa figye-
lő jelenlétében. Freddie arca megder-
medt, s rögtön láttam, hogy elveszítettem



egy tanítványt. Továbbá a félév végéig
ott fog ülni a csoportban egy ellenséges
érzelmű diák. Nyugtalanító kilátás egy
olyan tanárnak, aki még csak most ido-
mul a felnőttoktatáshoz.

Freddie nyelvi eszközökkel vágott
vissza. Stílusa még keresettebbé és nya-
katekertebbé vált. A jegyei ötösről a hár-
mas és a négyes határára estek vissza.
Végül magyarázatot kért az osztályzatok
miatt. Elmondta, hogy megmutatta a dol-
gozatait az előző angoltanárának, aki,
mármint az előző angoltanár egyszerűen
nem érti, miként fordulhat elő, hogy
Freddie a csillagos ötösnél rosszabbat
kapjon. Vegyük a stílusát. Vagy vegyük a
szókincsét. Vegyük a jelentés sokrétűsé-



gét. Vagy a mondatszerkezeteit: változa-
tosak, kifinomultak és összetettek.

A folyosón néztünk farkasszemet egy-
mással. Freddie nem tágított. Közölte,
hogy nagyon szívósan dolgozott az órái-
mon, folyton új szavakat keresett a szó-
tárban, hogy ne unjam magam halálra a
sok régi, egyforma szótól. Előző angolta-
nára is megmondta, hogy nincs annál
gyötrelmesebb, mint tonnaszám olvasni a
diákok dolgozatait, és közben sehol egy
eredeti gondolat vagy egy friss szó. Az
Előző Angoltanár szerint Mr. McCourt-
nak meg kellene emelnie a kalapját
Freddie igyekezete előtt, és utána megfe-
lelő módon kellene honorálnia. Már
azért is elismerés járna neki, hogy új, is-



meretlen területre merészkedett, és hogy
fáradhatatlanul igyekezett. Továbbá, tette
hozzá Freddie, éjszaka is dolgozom,
hogy megéljek és kifizethessem a tandí-
jat. Maga is tudja, hogy megy ez, Mr.
McCourt.

Jó, de mi köze ennek az írásbeli fel-
adatokhoz?

Egyébként pedig nem könnyű feketé-
nek lenni ebben a társadalomban.

Jaj, Istenem, Freddie! Kinek könnyű
ebben a társadalomban? Rendben van,
ha jelest akar, jelest kap. Engem senki ne
vádoljon bigottsággal.

Szó se lehet róla, nekem ne adjanak
jelest azért, mert a tanár felhúzta magát
vagy mert fekete vagyok. Azért akarok



jelest, mert megérdemlem.
Sarkon fordultam, hogy otthagyjam.

Utánam kiáltott: Kösz szépen, Mr. Mc-
Court. Szeretem a kurzusát. Kicsit fur-
csák az órái, de már azon filóztam, hogy
talán én is tanár leszek, mint maga.

 
 
A kurzusom hallgatóinak évfolyamdol-

gozatot kell írniuk. A diáknak tanúságot
kell tennie arról, hogy képes témát vá-
lasztani, kisebb kutatómunkát végezni,
cédulázni – utóbbit úgy, hogy az oktató
lássa, mi volt a felhasznált a forrásanyag
–, a cédulák alapján tudományos láb-
jegyzeteket készíteni, illetve megírni az
elsődleges és másodlagos források bib-



liográfiáját.
Elviszem a csoportot a könyvtárba,

hogy a kedves és lelkes könyvtárosnő
megmutathassa nekik, hol találják az in-
formációt, és hogyan használják az alap-
vető kutatási segédleteket. Hallgatják a
könyvtárosnőt, összenéznek, spanyolul
és franciául sugdosnak egymásnak, de
amikor arra kerül a sor, hogy kérdezze-
nek, mindegyikük csak bámul maga elé,
amitől a könyvtárosnő kínban érzi magát,
hiszen nagyon szeretne segíteni nekik.

Megpróbálom egyszerűen elmagyaráz-
ni, mi fán terem a kutatás.

Először is választunk egy témát.
Micsodát?
Gondoljanak ki valamit, ami érdekli



magukat, esetleg válasszanak olyan
problémát, amely magukat és általában
az embereket is izgatja. Írhatnak a kapi-
talizmusról, vallásról, abortuszról, gye-
rekekről, politikáról, az oktatásról. Úgy
tudom, néhányan haiti, illetve kubai szár-
mazásúak – két gazdag téma. Írhatnak a
vudu hitvilágról vagy a Disznó-öbölről.
Vagy végiggondolhatják, mi a helyzet az
óhazában például az emberi jogokkal,
egy kis kutatás után írhatnának erről pro
és kontra, és némi fejtörés után leírhat-
nák a következtetéseiket.

Bocsánat professzor úr, de mi az, hogy
pro és kontra?

A pro azt jelenti, hogy mellette, a
kontra pedig azt, hogy ellene.



Tényleg?
Ez a tényleg azt jelzi, hogy elképzelé-

sük sincs arról, mit beszélek. Vissza a
kályhához: más megközelítéssel próbál-
kozom. Mit szólnak hozzá, mondom,
hogy még ma is lehetséges embereket
jogi úton likvidálni. Az arcok megint
csak azt tükrözik, hogy nem értik a mon-
dókámat.

Vagyis létezik a halálbüntetés; embe-
rek kivégzése akasztással, villamosszék-
ben, gázkamrában, golyó által, nyakszo-
rítóval.

Mi az a nyakszorító?
Az ember megfojtására szolgáló esz-

köz, főleg Spanyolországban használják.
Írjam fel a táblára, kérik. Bemásolják



a füzetükbe, én pedig jól az eszembe vé-
sem, hogy ha egy csoportom valaha is
teljesen elbambul, a különböző kivégzé-
si módozatokra kell majd terelnem a
szót.

A Haitiban született Vivian fölteszi a
kezét. A kivégzés rossz dolog, de szerin-
tem azok megérdemlik, akik azt az izét
csinálják a kisbabákkal. Igen, abortuszt
akartam mondani. Az olyanokat le kéne
puffantani.

Nagyon helyes, Vivian. Miért nem írja
ezt meg a dolgozatában?

Én? Írjam le, amit gondolok? Hát kit
érdekel az? Én egy senki vagyok, pro-
fesszor úr, egy senki.

Üres tekintetek. Még mindig nem ér-



tik. Hogy jönnek ők ahhoz? Most minek
vacakolni az érem másik oldalával? Még
soha senki nem mondta meg nekik, hogy
joguk van az önálló véleményalkotáshoz.

Az órán nem szégyellik elmondani,
ami a szívüket nyomja, de ugyanezt leír-
ni – az már kockázatos lépés, főleg an-
nak, aki francia vagy spanyol nyelvi kör-
nyezetben nőtt föl. Ráadásul idejük sincs
rá. Fel kell nevelniük a gyerekeiket,
munkába kell járniuk, és pénzt kell kül-
deniük az otthon maradottaknak Haitiba
vagy Kubába. Könnyű a professzor urak-
nak kiadni a sok feladatot, de mi egy má-
sik világban élünk és a Jóisten napja is
csak huszonnégy órából áll.

Tíz perc van hátra az órából. Szólok a



csoportnak, hogy fedezzék fel kedvükre
a könyvtárat. Senki se moccan. Már nem
is sugdolóznak, csak ülnek a télikabát-
jukban. Szorongatják a könyves szatyraik
fülét, és várják azt a másodpercet, ami-
kor az óra hivatalosan is véget ér.

A folyosón elmesélem veterán tanár-
barátomnak, Herbert Miller professzor-
nak, milyen gondjaim vannak ezzel a
csoporttal. Éjjel-nappal dolgoznak,
mondja. Azután eljönnek az órára, ülnek,
figyelnek. Megteszik, ami tőlük telik.
Azok az alakok ott a felvételi irodán
mindet fölveszik, aztán a tanártól várják,
hogy csodát tegyen vagy vágjon rendet
köztük. Hát én nem leszek a felvételi iro-
da megbízott hóhéra. Kutatómunka? Ho-



gyan írjanak meg ezek a szerencsétlenek
egy értekezést, amikor még most is ko-
moly erőfeszítésükbe kerül elolvasni egy
nyavalyás új ságot?

A csoportom egyetértene Herbert Mil-
lerrel. Igeeen, mondanák, és bólogatná-
nak. Senkiknek tartják magukat.

Valamit kezdettől fogva tudnom kellett
volna: azt, hogy a csoportjaim tagjai –
tizennyolctól hatvankét évesig – úgy
gondolják, a saját véleményük nem oszt,
nem szoroz. Gondolataikat a médiából a
nyakukba zúduló információk formálták.
Még soha senki nem mondta meg nekik,
hogy joguk van az önálló gondolkodás-
hoz.

Megmondtam hát én: Joguk van az ön-



álló gondolkodáshoz.
Csönd. Én törtem meg. Nem kell min-

dent elfogadniuk, amit tőlem hallanak.
Vagy másvalakitől. Tessék bátran kér-
dezni. Ha nem tudom a választ, majd ki-
keresem a könyvtárban, vagy megvitatjuk
itt, a csoportban.

Összenéznek. Ühüm. Vicces egy pofa.
Azt mondja, nem is kell elhinnünk, amit
mond. Na ne már, ide angolórára járunk,
hogy év végén levizsgázzunk. Muszáj át-
mennünk.

Én szerettem volna lenni a Hős Fel-
szabadító Tanár, aki talpra állítja a tér-
deplőket, miután egész nap gürcöltek
irodában és üzemben, segíteni akartam
nekik, hogy letépjék béklyóikat, föl akar-



tam vezetni őket a hegy ormára, hogy be-
lélegezhessék a szabadság levegőjét. Ha
kiszellőztetik a fejükből az álszent frázi-
sokat, engem fognak megváltójuknak te-
kinteni.

A csoport tagjainak jutott épp elég baj
az életben, semmi szükségük nem volt
egy gondolkodásról prédikáló angolta-
nárra, aki még kérdésekkel is nyaggatja
őket.

Mi csak szeretnénk átevickélni ezen a
tanfolyamon.

Az évfolyamdolgozatok tömeges lo-
pásnak bizonyultak, lexikoncikkeket ol-
vashattam Papa Doc Duvalier-ről és Fi-
del Castróról. Vivian dolgozata a haiti
szabadsághős Touissant-L’Ou-verture-



ről szólt, tizenhét teljes oldalon keresz-
tül hablatyolt angolul és haiti francia
dialektusban, én pedig jóra osztályoztam
a munkáját, méltányolva a sok másolást
és írógépelést. Azzal próbáltam menteni
ezt a cselekedetemet, hogy a címoldalra
odaírtam, Touissant önállóan gondolko-
dott és megszenvedett érte, s remélem,
hogy Vivian is követni fogja a példáját,
persze a szenvedés nélkül.

Amikor kiosztottam a dolgozatokat,
igyekeztem dicsérő megjegyzéseket tenni
rájuk, és biztattam a szerzőket, hogy még
mélyebben ássák bele magukat választott
témájukba.

De csak magamnak beszéltem. Ez volt
az utolsó órájuk a tanévben, és mind-



annyian az órájukat nézegették. Rám se
hederítettek. Csalódottan ballagtam le a
metróhoz, és dühös voltam magamra,
amiért nem sikerült velük valamilyen
kapcsolatot kiépítenem. A csoportomból
négy nő várakozott a peronon. Elmoso-
lyodtak, és megkérdezték, Manhattanben
lakom-e.

Nem, csak két megállót megyek itt,
Brooklynban.

Nem tudtam, hogyan folytassam. Sem-
mi csevegés, semmi évődés a tanár ré-
széről.

Köszönöm az osztályzatot, Mr. Mc-
Court, mondta Vivian. Még soha nem
kaptam ilyen jót angolból. Jó kis tanár
maga.



A többiek rábólintottak és mosolyog-
tak, de tudtam, hogy csak kedveskednek.
Befutott a metró, elköszöntek, és siettek
tovább.

 
 
A felsőoktatásban az első tanév után

véget ért tanári pályafutásom. A tanszék-
vezető azt mondta, hogy az állásomért
folyó éles verseny, valamint a sok PhD-
vel rendelkező pályázó ellenére hajlan-
dó rugalmasan értelmezni a szabályokat,
de ha maradni szeretnék, mindenképpen
igazolnom kell, hogy én is doktori tanul-
mányokat folytatok. Nem folytatok én
semmit, feleltem.

Sajnálom, válaszolta a tanszékvezető.



Semmi baj, mondtam, és elkezdtem
keresni egy másik középiskolai tanári ál-
lást.

Alberta kijelentette, hogy szerinte cél-
talanul élek, én pedig gratuláltam neki az
éleslátásához. Hagyjuk az iróniát, jó?,
kérte Alberta. Hat éve vagyunk házasok,
te meg csak egyik iskolából ki, a másik-
ba be. Ha nem horgonyzol le valahol zá-
ros határidőn belül, nagyon fogsz cso-
dálkozni a negyvenedik születésnapon,
hogy jaj, mire vesztegetted el az élete-
det. Sorolta a környezetünkben élőket,
akik boldog házasságban élnek, eredmé-
nyesen dolgoznak, megállapodottak, elé-
gedettek, gyerekeik vannak, érett kapcso-
latokat alakítanak ki, bátran néznek a jö-



vőbe, szép helyeken töltik a szabadságu-
kat, klubokba lépnek be, elkezdenek gol-
fozni, együtt öregszenek meg, látogatják
a rokonságot, unokákról álmodoznak, tá-
mogatják az egyházukat, és a nyugdíjba
vonulásukon gondolkodnak.

Magamban igazat adtam neki, de kép-
telen voltam bevallani. Inkább hosszú
prédikációba fogtam az életről és Ame-
rikáról. Közöltem vele, hogy az élet nagy
kaland, és hogy talán eltévesztettem az
évszázadot. Sokkal régebben kellett vol-
na születnem, az ekhós szekerek idején,
amikor a westernfilmekben a karaván
vezetője – John Wayne, Randolph Scott
vagy Joel McCrea – nagy ostorpattogás-
sal elkurjantotta magát, hogy kiszállás!,



mire a filmstúdió zenekara teljes elra-
gadtatásban csapott a húrok közé, ötven
hegedű zengte a préri hazafias dallamát,
tiszta szekérkaraván-zene, hegedűk és
bendzsók feleltek a szájharmonika jaj-
szavára, a bakon ülő férfiak kiabálták az
állatoknak, hogy hopp, hopp, nyeee!,
vagy gyalog mentek a lovakat meg az ök-
röket vezetve, és az asszonyok kezében
volt a gyeplő, némelyik nőn látszott,
hogy állapotos, és hát tudod, mert te se
most jöttél le a falvédőről, hogy pont ak-
kor fognak szülni, amikor épp rájuk tá-
madnak a kegyetlen apacsok, sziúk vagy
cheyenne indiánok. A szekerekből kör
alakú erődöt építenek, és visszaverik a
vadul üvöltöző rézbőrű harcosokat, akik



a szülési fájdalmakkal viaskodó szép,
fehér asszonyok életét fenyegetik, de et-
től még csodálatosak ezek az indiánok a
tolldíszükben, lóháton, és, tudod, vissza-
kergetik ám az indiánokat, mert minden
fehér ember, asszony, gyerek, sőt még a
szülő nők is sorozatokat adnak le rájuk
puskával vagy pisztollyal, sodrófákat és
serpenyőket forgatnak a fejük fölött, és
úgy helybenhagyják ezeket az ótvaros in-
diánokat, hogy a szekérkaraván megint
folytathatja útját, és így a fehér ember
meghódítja az egész vad földrészt, mert
Amerika terjeszkedését nem állíthatja
meg se sáskajárás, se aszály, se a Szik-
láshegység, se a sok üvöltő apacs.

Ezt a részét imádom az amerikai törté-



nelemnek, tettem hozzá. Mire ő: Jaj, mi a
francot akarsz te az ekhós szekérrel, in-
kább eredj, és szerezz magadnak egy
rendes állást. Erre rögtön Dylan Tho-
mas-parafrázissal vágtam vissza, hogy a
méltóság nélkül végzett munka maga a
halál. Ekkor Alberta azt vágta hozzám,
hogy lesz teneked méltóságod, de nem
velem! Bárki láthatta, hogy házasságunk
zátonyra futott.

A Divatintézeti Szakközépiskola okta-
tási igazgatója nem kedvelt, de hát épp
tanárhiánnyal küzdöttek, mert senki sem
akart szakközépiskolában dolgozni, én
meg kéznél voltam a Mc-Kee-ben szer-
zett tapasztalataimmal. Az oktatási igaz-
gató az íróasztalánál ült, nem nyújtott ke-



zet, kifejtette, hogy nagyon dinamikusan
irányítja az oktatási ügyeket, és úgy do-
bálta föl-le a két vállát, mint egy bokszo-
ló; ezzel akarta jelezni, mekkora energia
és elszántság munkál benne. A divatszak-
ma tanulói nem elméleti koponyák,
mondta, de mindegyikük rendes gyerek,
aki hasznos szakmát tanul, szabás-var-
rást, cipőkészítést, kárpitozást, és, a ro-
hadt életbe, ezek mégiscsak becsületes
foglalkozások, nem igaz?! Ők is értékes
tagjai lesznek társadalmunknak, és ne-
hogy már lenézzem őket, mert csak szak-
középbe járnak.

Épp most dolgoztam le nyolc évet egy
szakközépiskolában, válaszoltam, és
eszembe nem jutna, hogy lenézzem bár-



melyiküket is.
Aha. És hol?
McKee. Staten Island.
Fintorgott. Annak az iskolának sincs

túl jó hírneve, mi?
Kellett az állás, és nem akartam meg-

sérteni. Azt feleltem, hogy amit csak tu-
dok a tanításról, azt mind a McKee-ben
sajátítottam el. Na, majd meglátjuk,
mondta. Menj a kurva anyádba az állá-
soddal együtt, volt a nyelvemen, de nem
szóltam, mert ezzel egy életre kiiratkoz-
tam volna a pedagóguspályáról.

Nyilvánvaló volt, hogy nem ez az is-
kola jelenti számomra a biztos jövőt.
Van-e jövőm ebben az iskolarendszerben
egyáltalán?, tűnődtem. Az oktatási igaz-



gató azt mesélte, hogy négy tanára is tan-
felügyelői és iskolairányítási tanfolyam-
ra jár, és bizony ne lepődjek meg, ha
egyszer magas tanügyi funkcióban látom
őket viszont a városban.

Nem meresztjük a seggünket, hanem
állandóan mozgásban vagyunk. Magának
mik a hosszútávú tervei?

Nem tudom. Azt hiszem, csak tanítani
akarok.

Erre a fejét csóválta, nem értette, hogy
hiányozhat valakiből ennyire az ambíció.
Nem voltam eléggé dinamikus. Az a
négy tanár az ő jóvoltából volt mozgás-
ban, fölfelé a ranglétrán, el ebből az is-
kolából. Legalábbis ezt állította. Miért
kellene egész életüket a tanteremben töl-



teniük a gyerekekkel, amikor a hatalom
útján is közlekedhetnek?

Egy pillanatra bátorság szállt meg, és
megkérdeztem: Ha mindenki fölfelé lép-
ne a ranglétrán, és itt hagyná az iskolát,
akkor ki tanítaná a gyerekeket?

Ezt meg se hallotta, csak egy kis mo-
soly telepedett pengeéles szájára.

Egy félévet maradtam, szeptembertől
januárig, akkor kitúrt az iskolából. Talán
a cipőfűző meg a hengerré összetekert
munkafüzet miatt, de az is lehet, hogy va-
lóban hiányzott belőlem a dinamizmus
meg az ambíció. Ennek ellenére a tantes-
tületi értekezleten megdicsérte a mondat-
részekről tartott órámat, amelyen egy go-
lyóstollat használtam szemléltető eszköz-



ként.
 
 
Ebben a műanyag csőben van a tinta.

Mi történik, ha kivesszük a csövet a toll-
ból?

A tanítványok hitetlenkedve néznek
rám, hogy lehet ilyen hülyeséget kérdez-
ni. Jó vicc, akkor nem lehetne írni vele.

Helyes. És most mit tartok a kezem-
ben?

Megint olyan türelemmel néznek rám,
mint egy elmebetegre szokás. Hát az a
rugója.

És mi történik, ha kivesszük a tollból
a rugót?

Amikor ki akarjuk nyomni a csövet,



nem fog írni, mert nincs benne a rugó,
ami nyomja, és kint tartaná a hegyét,
amivel tulajdonképpen írunk, akkor meg
nagy baj van, mert nincs mivel megírni a
házi feladatot, a tanár meg azt fogja hin-
ni, hogy elment ennek a gyereknek az
esze, mit mesél itt hiányzó rugókról meg
csövekről.

Most nézzétek meg, mit írok föl a táb-
lára. „A rugó működteti a tollat.” Mi en-
nek a mondatnak az alanya? Vagyis miről
jelentünk ki valamit ebben a mondatban?

A tollról.
Nono, álljon meg a menet. Van itt egy

cselekvést kifejező szó. Amit úgy hí-
vunk, hogy ige. Melyik az?

Tényleg. Hát a rugó. Dehogy is. A



rugó az egy dolog.
Igaz, igaz, a rugó az egy dolog. Öre-

gem, ez kész költészet. Szóval mit csinál
az a rugó? Működteti a tollat.

Úgy van. A rugó végzi el a cselekvést.
A rugóról állítunk valamit, nem igaz?

Kételkedés az arcokon.
Tegyük fel, hogy azt mondom: A toll

működteti a rugót. Stimmel ez a mondat?
Nem. A rugó működteti a tollat. A vak

is látja.
Hát akkor melyik a cselekvést kifejező

szó?
Működteti.
Helyes. És melyik szóhoz tartozik a

cselekvést kifejező szó?
A rugóhoz.



Akkor talán már értitek, miképpen ha-
sonlít a golyóstoll a mondathoz. Mind-
kettőt működteti valami. Ehhez cselek-
vésre, igére van szükség. Világos?

Azt felelik, hogy világos. A terem vé-
gében jegyzetelgető oktatási igazgató ta-
nácstalan arcot vág. A hospitálást követő
konferencián azt mondta, hogy megértet-
te, milyen összefüggést találtam a go-
lyóstoll és a mondat szerkezete között.
Abban persze nem biztos, hogy a gyere-
kek is megértették, de ettől függetlenül
nagy fantáziára valló és újító szellemű
megoldást találtam. Biztos benne, hehe-
he, hogy néhány idősebb angoltanár kar-
társ is fejlődhetne, ha ezzel a módszerrel
próbálkozna, mindenesetre igen szelle-



mes az ötlet.
Amikor szorosra akartam húzni a ci-

pőfűzőm, és elszakadt a kezemben, elká-
romkodtam magam. A kurva életbe.

Mi a baj? motyogta Alberta, arca a
párnába fúrva.

Elszakítottam a fűzőmet.
Mindig elszakítod.
Dehogy szakítom el mindig. Évek óta

nem szakítottam el egyet sem.
Ha nem cibálnád annyira, nem szakad-

na el.
Mi az istennek kell beleszólni? Ez a

fűző már két éve benne van a cipőmben,
hordtam mindenféle időjárásban, akkor
miért ne szakadna el? Úgy húztam meg,
ahogyan te szoktad kirángatni a komód



fiókját, ha beragad.
Nem szokásom a komódfiókot rángat-

ni.
Dehogyis nem. Rád jön a puritán jenki

dühkitörés, mintha az ellenséged volna
az a fiók.

De én legalább nem töröm el a fiókot.
Igaz. Csak annyira rántod meg, hogy

örökre beragadjon. Aztán fizethetünk egy
vagyont az asztalosnak, hogy tegye rend-
be.

Ha nem volna a bútorunk ilyen ócska,
nekem se kellene küzdelmet vívnom a fi-
ókokkal. Jaj, miért nem hallgattam a ba-
rátaimra! Pedig megmondták, hogy nem
szabad ír pasihoz férjhez menni.

Ezekben az otthoni veszekedésekben



mindig alulmaradtam. Alberta soha nem
volt képes megmaradni a témánál, ez
esetben a cipőfűzőnél és a komódfiók-
nál. Nem, neki mindenképpen elő kellett
húznia ír származásomat, az adu ászt,
ami után már csak a bűnös halálos ítéle-
tének kihirdetése marad hátra.

Feldúltan mentem be az iskolába,
semmi kedvem nem volt tanítani vagy
bájcsevegni. Ugyan már, Stan; ülj le szé-
pen, Johanna; leszel szíves abbahagyni a
sminkelést. Tessék figyelni. Nyissátok ki
a Practical English munkafüzetet, és la-
pozzatok a kilencedik oldalra, ott talál-
juk az Ismered a szót? című fejtörőt, tes-
sék kitölteni az üres helyeket, és ha ké-
szen vagytok, átnézzük a válaszaitokat.



Igeeen, hallatszik mindenfelől, min-
dent a tanár úr kedvéért. Úgy lapoztak,
mintha minden oldal egy tonnát nyomna.
Nem kapkodták el. A kilencedik oldalig
eljutni nem volt kis fegyvertény, s míg
eljutottak odáig, sok mindent kellett
megtárgyalniuk a szomszédjukkal, az
előttük vagy a mögöttük ülővel. Megbe-
szélték, mit láttak előző este a tévében,
Atyavilág, én nagyon féltem közben, és
azt hallottad, hogy a Miriam, igen, igen,
akivel együtt járunk rajzórára, hát kép-
zeld, terhes! Hallottad? Nem én. Tény-
leg? És ki az apa? Nem fogod elhinni, de
add a becsületszavadat, hogy nem árulod
el senkinek. Hát az új társtud-tanár. Ko-
molyan? Én meg azt hittem, hogy az buzi.



Óriási.
Kinyitnátok végre a kilencedik olda-

lon?
Tizenöt perc eltelt az órából, és még

mindig az ólomsúlyú oldalakat lapozgat-
ják. Hector, nyisd ki a kilencedik olda-
lon.

A fiúnak sima fekete haja volt, és kes-
keny, feltűnően fehér arca. Mereven né-
zett előre, mintha nem hallotta volna,
hogy hozzá szólok.

Hector, nyisd ki.
Csak a fejét rázta.
Odaléptem hozzá, kezemben a munka-

füzet hengerré összetekert példánya.
Hector, tessék kinyitni a Practical Eng-
lisht.



Megint csak tagadólag rázta a fejét.
Odasóztam az arcára a munkafüzettel,
piros nyomot hagytam a fehér arcbőrén.
Felugrott a helyéről. Dögölj meg, mond-
ta könnyek között. Odament az ajtóhoz,
én pedig utána szóltam, Ülj le, Hector,
de már ott sem volt. Utána akartam sza-
ladni, hogy bocsánatot kérjek tőle, mégis
hagytam, hogy elmenjen. Majd ha lehig-
gad, és én is összeszedem magam, talán
el tudok beszélgetni vele.

A tanári asztalra dobtam a példányo-
mat, és az óra végéig ugyanúgy ültem a
székemen, a semmibe bámulva, ahogyan
Hector is ült. Az osztály még csak nem
is mímelte, hogy a kilencedik oldalhoz
lapoz. Hol rám néztek, hol egymásra,



vagy kilestek az ablakon, és csöndben
maradtak.

Magyarázzam el nekik, mennyire saj-
nálom? Nem, nem. Egy tanár nem áll ki
az osztálya elé, hogy bevallja a hibáit.
Egy tanár nem ismeri be a tudatlanságát.
Vártuk, hogy kicsengessenek, és amikor
az osztály kimasírozott, Hector szom-
szédja, Sofia azt mondta: Ezt nem lett
volna szabad. A tanár úr rendes, de ezt
akkor se lett volna szabad, pláne hogy
Hector is helyes srác. Szegény Hector-
nak annyi a baja, és most még ezzel is te-
tézi neki.

Ez az osztály mostantól megvetéssel
fog rám nézni, főleg Hector köre, a kuba-
iak. Tizenhárom fővel ők voltak a legné-



pesebb etnikai csoport az osztályban.
Különbnek tartották magukat bármely
másik spanyol ajkú kisebbségnél, és
minden pénteken fehér ingben, kék nyak-
kendőben és fekete nadrágban jártak, ne-
hogy összetévesszék őket más csopor-
tokkal – főleg a Puerto Ricó-iakkal ne.

Még csak szeptember közepe volt, és
tudtam, ha nem sikerül visszaédesgetnem
magamhoz a kubaiakat, akkor januárig, a
félév végéig nehéz idők várnak rám.

Ebédnél az egyik nevelési tanácsadó
mellém telepedett a tálcájával. Szevasz,
mi történt Hector és közted?

Elmondtam neki.
Bólintott. Hát ez elég nagy baj. Épp

etnikai okokból akartam, hogy az osztá-



lyodba járjon.
Miféle etnikai okokból? A fiú kubai,

én meg ír vagyok.
Ö is csak félig kubai. Az anyja neve

Considine, de a srác szégyelli.
De miért is akartad, hogy az osztá-

lyomba járjon?
Tudom, hogy úgy hangzik, mint egy

slágerszöveg, de az anyja előkelő kurva
volt Havannában. A fiú sokat kérdezős-
ködött az írekről, és gondoltam, hátha az
osztályban is felteszi a kérdéseit. Ráadá-
sul a nemi hovatartozásával is problémái
vannak.

Nekem fiúnak tűnik.
Persze, persze, csak.... érted, mi van.

Itt van ez a homoszexualitás-dolog. Most



azt hiszi, hogy gyűlölöd a homoszexuáli-
sokat, és azt mondja, hát jó, ő meg mos-
tantól az íreket fogja utálni, és az összes
kubai haverja is utálja majd az íreket. Il-
letve ez így nem pontos. Nincsenek is
kubai barátai. A többiek kis homokozó-
nak csúfolják, és senki sem közösködik
vele. A családja is szégyelli a fiút.

A fenébe is. Ott dacoskodott nekem,
egyszerűen nem volt hajlandó kinyitni a
Practical Englisht. Nem vágyom rá,
hogy etnikai és szexháborúba kevered-
jek.

Melvin megkért, hogy találkozzunk
hármasban, ő, Hector meg én, a tanács-
adói irodában.

Hector, Mr. McCourt szeretné tisztázni



veled a dolgokat.
Nem érdekel, mit akar Mr. McCourt.

Egyetlen írrel se akarok egy osztályban
lenni. Isznak, és ok nélkül megütik a má-
sik embert.

Hector, nem nyitottad ki a munkafüze-
tet, amikor kértelek rá.

Hidegen emelte rám fekete szemét. Te-
hát ha valaki nem nyitja ki a munkafüze-
tét, azt a tanár csak úgy pofon vágja?
Szerintem az ilyen ember nem tanár. Az
anyám az volt.

Édesanyád... majdnem kimondtam, mi
volt, de Hector már el is tűnt, immár má-
sodik alkalommal hagyott faképnél. Mel-
vin a fejét ingatta, vállat vont, én pedig
beláttam, hogy a Divatintézeti Szakkö-



zépiskolában megvannak számlálva a
napjaim. Melvin szerint Hector bármikor
feljelenthet testi fenyítésért, s ha megte-
szi, „nyakig ülök a szarban”. Megpróbált
humorizálni. Ha gyerekeket van kedved
pofozni, menj át egy katolikus iskolába.
Ott a nagyszerű papok, szerzetesek, sőt
az apácák még ma is csépelik a kölykö-
ket. Talán az ő körükben jobban éreznéd
magad.

Természetesen az oktatási igazgató fü-
lébe is eljutott, mit tettem Hectorral. A
félév végéig nem szólt egy kukkot sem,
akkor azonban egy levelet tett a fachom-
ba, azzal a szöveggel, hogy a következő
félévben sajnos nem tud állást biztosíta-
ni a számomra. Kifejezte jókívánságait,



közölte, hogy örömmel ad rólam kedve-
ző minősítést. Amikor összefutottam vele
a folyosón, azt mondta, lehet, hogy a
kedvező minősítéssel kissé megszépítet-
te a valóságot, hahaha. Ennek ellenére,
ha kitartóan dolgozom, sikeres tanár le-
het belőlem, mert a hospitáláskor több-
ször is följegyezte rólam, hogy pedagó-
giai értelemben valóban sikerült a dol-
gok mélyére ásnom. Mosolygott, és lát-
szott, hogy nagyon elégedett ezzel a szó-
virággal. Azután mondott valamit arról
az óráról, ahol a mondatrészeket egy
szétszedett golyóstoll alkatrészeivel vi-
lágítottam meg. Persze, persze, pedagó-
giai értelemben tényleg sikerült a dolgok
mélyére ásnom.
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Alberta azt mondta, tanárt keresnek az
iskolájában, a Seward Park-i Középis-
kolában, az alsó East Side-on. A főépü-
let nagyon zsúfolt, emiatt egy melléképü-
letbe küldenek, ami voltaképpen egy ki-
ürült általános iskola az East River part-
ján. Kamasz tanítványaim panaszkodnak,
micsoda kényelmetlenség és mennyire
méltatlan dolog, hogy bababútorokba
kell préselniük növésben lévő testüket.

Az iskola valódi olvasztótégely: zsi-
dó, kínai, Puerto Ricó-i, görög, domini-
kai, orosz, olasz gyerek egyaránt jár ide,
engem viszont senki sem készített fel



arra, hogy idegen nyelvként tanítsam az
angolt.

A gyerekek jó fejek szeretnének lenni,
függetlenül attól, mit papolnak a szülők
vagy általában a felnőttek. Szeretnek el-
járkálni hazulról, és szeretnék az utca
nyelvét beszélni. Gördülékenyen akarnak
káromkodni. Aki tud szitkozódni meg ká-
romkodni, az kész ember, haverom.

És amikor az ember elmegy hazulról,
és egy dögös kis csaj jön szemben a jár-
dán, hiába vagy jó fej, kisöreg, ha nem
ismered a szavakat meg valami hülye
külföldi kiejtéssel beszélsz, mert akkor a
kiscsaj rád se bagózik, te meg húzhatsz
haza és játszogathatsz egymagadban, és
eheted a kefét, mert ez az angol egy kur-



va szar nyelv, nincsen neki semmi értel-
me, és a büdös életben nem lehet megta-
nulni. Amerikában vagy, hát ess neki,
öregem.

Szóval, tisztelt tanár úr, jó lesz, elfe-
lejti a magasröptű angol irodalmat, és az
alapoknál kezdi. Vissza a k-á-ly-h-á-hoz,
rendben? Halljuk az élő nyelvet, és be-
széljünk lassan, lassan.

Becsöngetés, én pedig tisztán hallom,
milyen lehetett Bábel tornya.

Elnézést kérek.
Rám se hederítenek, vagy egyszerűen

nem értik szerény megszólalásomat.
No, még egyszer. Elnézést kérek.
Egy nagy, vörös hajú dominikai fiú a

szemembe néz. Tanár úr, kell segítsek?



Feláll a padja tetejére, amit általános
ünneplés fogad, mert a padra felállást
szigorúan tiltja az igazgatóság, a Vörös
Oscar meg dacol a felsőbbséggel, ráadá-
sul a tanár szeme láttára.

Hahó, mondja Oscar, mira.
Egész kórus feleli rá, hogy mira,

mira, mira, mira, mira, míg végül Oscar
magasra emeli a kezét, és elkurjantja
magát: Hahó, kuss legyen. Tanár beszél.

Köszönöm, Oscar. És most légy szí-
ves, mássz le.

Valaki jelentkezik. Izé, Mister, hogy
hívják?

Fölírom a táblára, MR. McCOURT, és
ki is ejtem a nevemet.

És Mister zsidó?



Nem.
A suliba minden tanár zsidó. Hogy-

hogy Mister nem zsidó?
Nem tudom.
Meglepve, sőt megdöbbenve néznek

rám, egymás után mindegyik. A tekinte-
tük azt mondja, hallod ezt, Miguel? Ottan
áll, ő a tanár, oszt nem tuggya.

Kritikus pillanat. A tanár beismeri a
tudatlanságát, az osztály elhallgat a döb-
benettől. Kapd le az álarcodat, tanár úr –
micsoda megkönnyebbülés! Nem kell
többé Mr. Mindentudót játszanod.

Pár éve meg én is köztük lehettem vol-
na, részeként a riadt csődületnek. Most
látszik, bevándorlóként mennyivel ké-
nyelmesebb a helyzetem az övékénél.



Tudok angolul – bár nem sokkal tartok
előbbre náluk, az ő zavaruknál. A társa-
dalmi ranglétra legalsó foka. Elhajíthat-
nám tanári maszkomat, és a padsorok
mentén végigballagva leülhetnék közé-
jük, kérdezősködhetnék a családjukról,
meg hogy milyen volt az élet az óhazá-
ban, mesélhetnék magamról, énkeresé-
sem tévelygéseiről, hogy miként bújtam
éveken át egy álarc mögé, illetve hát
még most is mögé bújok, s hogy milyen
nagyon szeretném bezárni az osztály aj-
taját, és kizárni a világot, míg megtanul-
nak jobban angolul, míg olyan jó fejnek
érzik magukat, hogy megmondhatják an-
nak a dögös kis csajnak, hogy ideje a tet-
tek mezejére lépni. Ugye, milyen klassz



volna?
Elnézegetem az összes földrészt rep-

rezentáló gyerekgyűjteményt, a különféle
színű és formájú arcokat, ezt az isteni
bőséget, ezt a változatos kertet – az ázsi-
aiakat, akiknek oly fekete és fényes a ha-
juk, hogy azt Európában elképzelni se
tudnák; a spanyol ajkúak óriási, barna
szemét; a félénkeket és a nagyhangúakat,
a kakaskodó fiúkat és a szemérmeskedő
lányokat.

 
 
Nancy Chu azt kérdezi, beszélgethet-

nénk-e az utolsó óra után. A padjában ül,
és arra vár, hogy a többiek kimenjenek a
teremből. Emlékeztet rá, hogy a második



órában tanítom, és hogy második osz-
tályba jár.

Három éve vagyok itt Kínából.
Már nagyon jól tudsz angolul, Nancy.
Köszönöm szépen. Fred Astaire-től

tanultam.
Fred Astaire-től?
Az összes slágert tudom a filmjeiből.

A Klakkban és frakkban a kedvencem.
Folyton Fred Astaire-számokat énekelek,
a szüleim azt hiszik, elment az eszem. A
barátaim is. Ők csak a rockot ismerik, de
hát a rockból nem lehet megtanulni ango-
lul. A szüleimmel örökös vitáim vannak
Fred Astaire miatt.

Hát, ez eléggé nem mindennapi, Nan-
cy.



Ja, és azt is figyelem, hogyan tanít.
Hm.
És nem értem, mitől olyan feszült a ta-

nár úr. Pedig tud angolul, vagyis nyu-
godtnak kellene lennie. A srácok azt
mondják, ha már tudnának angolul, na-
gyon jó fejek lennének. De van, amikor
tanár úr nem feszült, és azt nagyon szere-
ti mindenki. Élvezik, amikor történeteket
mesél és énekel. Amikor feszült vagyok,
én a Tánc a sötétbent szoktam énekelni.
Ezt érdemes lenne megtanulnia, Mr. Mc-
Court, és elénekelhetné az órán. Nem is
rossz a hangja.

Nancy, nekem itt angolt kell tanítanom,
nem énekes-táncos színésznek szerződ-
tettek.



Nem tudja hogyan lesz az emberből
nyugodt angoltanár?

De mit szólnának hozzá a szüleid?
Úgyis azt hiszik, meg vagyok bolon-

dulva, és azt mondogatják, kár volt ide-
hozatniuk Kínából, ahol legalább nem
vetítenek Fred Astaire-filmeket. Meg
hogy én már nem is vagyok kínai. Mi ér-
telme idejönni Kínából, mondják, csak
hogy tanár legyél és Fred Astaire-t hall-
gass? Tanár odaát is lehetne belőled. Ide
azért jön az ember, hogy pénzt keressen,
ezt hajtogatják. Mr. McCourt, elmonda-
ná, hogyan lesz valakiből angoltanár?

El fogom mondani, Nancy.
Köszönöm, Mr. McCourt. Nem baj, ha

néha az órán is kérdezek?



Az órán így szól: Jaj, de szerencsés
volt a tanár úr, hogy angoltudással jött
Amerikába. Milyen érzés volt, amikor
megérkezett?

Káosz uralkodott a fejemben. Tudjá-
tok, mi az a káosz?

A szó szájról szájra jár. Elmagyaráz-
zák egymásnak, kinek-kinek az anyanyel-
vén, bólogatnak, aha. Meglepi őket, hogy
a katedrán álló pasas, a tanár fejében is
káosz volt, mint az övékben, pedig ango-
lul is tudott meg minden. Szóval van
bennünk valami közös: a káosz.

Elmesélem nekik, hogy amikor Ameri-
kába érkeztem, a nyelvvel meg a dolgok
nevével is gondjaim voltak. Meg kellett
tanulnom, mi a hot dog, meg hogy a vécé



az amerikaiaknál fürdőszoba, a kanapé
pedig pamlag.

Azután elmesélem nekik első tanári ta-
pasztalatomat, aminek semmi köze sem
volt az iskolához. Évekkel azelőtt, hogy
tanár lett belőlem, egy nagy szállodában
dolgoztam. Óriás George, a Puerto Ricó-
i szakács közölte velem, hogy öt konyhai
dolgozó szeretne angolul tanulni, és haj-
landók fejenként ötven centet adni, ha
egyszer egy héten, ebédidőben szavakat
tanítok nekik. Két dollár ötven cent egy
órára! Hó végén az már tizenkét dollár
ötven cent, ennyit még soha életemben
nem kerestem. Elsősorban a konyhai esz-
közök nevére voltak kíváncsiak, mert ha
az ember nem tudja a dolgok nevét ango-



lul, hogyan jusson előbbre a világban? A
kezükbe fogták az egyes tárgyakat, én pe-
dig megmondtam mindegyiknek a nevét,
és le is írtam egy papírlapra. Nevettek,
és hitetlenkedve csóválták a fejüket,
amikor nem tudtam megmondani, mi az a
fémnyelű izé, aminek a másik végén haj-
lított huzalok vannak, vagyis a habverő,
de hát akkor láttam életemben először.
Óriás George nevetett, a pocakja reme-
gett, és bejelentette a kollégáinak, hogy
az egy havernő.

A konyhások arra is kíváncsiak voltak,
miként lehetséges, hogy tudok angolul,
amikor én is külföldi vagyok, és nem an-
gol. El kellett magyaráznom nekik, ho-
gyan igázták le Írországot, hogyan erő-



szakoskodtak az írekkel az angolok, ho-
gyan kínozták őket, míg végül az ő nyel-
vükön beszéltünk. Amikor Írországról
meséltem nekik, egyes szavakat nem ér-
tettek, és azon tűnődtem, nem jár-e ne-
kem felár a szómagyarázatokért, vagy
csak a konyhai szókincsért fizetnek. De
nem volt szívem többet kérni azok után,
hogy olyan szomorúan néztek az ír ese-
ményeket hallgatva, együttérzően mond-
ták, hogy sí, sí, sí, megsimogatták a vál-
lamat, sőt még az uzsonnájukból is meg-
kínáltak. Megértették, mert őket is le-
igázták, először a spanyolok, azután az
amerikaiak. Olyannyira leigázták őket,
hogy már azt se tudták, kicsodák is tulaj-
donképpen, nem tudták, hogy feketék



vagy fehérek vagy indiánok vagy mind a
három összegyúrva, az ilyet pedig nem
könnyű elmesélni a gyerekeknek, mert a
gyerek egyetlen dologgal akar azonosul-
ni, nem pedig hárommal, és ez az oka,
hogy ők most is csak felmosnak és moso-
gatnak ebben a zsíros konyhában. Ez ne-
ked zsíros konyha?, bődült el Óriás Ge-
orge, pofa be. Menjél a fenébe, mondták
neki a többiek, és mindenki nevetett,
mert még a gondolata is őrültségnek tűnt,
hogy így beszéljenek New York leghatal-
masabb Puerto Ricó-i emberével. Óriás
George is velük nevetett, és mindenkinek
szelt egyet a tortából, amely a Brit Biro-
dalom Leányainak emeleti díszebédjéről
maradt.



Négy nyelvóra és tíz dollár kasszíro-
zása után nem maradt megtanítani való
eszköz a konyhában, ekkor azonban Edu-
ardo, aki sokra akarta vinni, általáno-
sabb kérdéseket kezdett feltenni az éte-
lekről és általában a főzésről. Mi a
dinsztelés? Hát a posírozás? És a mari-
nálás? Még soha nem hallottam ezeket a
szavakat, és Óriás George-ot lestem,
hátha tud rajtam segíteni, de ő leszögez-
te, hogy nem mond senkinek semmit,
amíg én felnyalom a nagy pénzt, mint
nagyfejű szakértő. Óriás George felfogta,
hogy az új szavak meghaladják a képes-
ségeimet, főleg amikor a rizibizi meg a
rizottó közötti különbséget firtatták. Fel-
ajánlottam, hogy elmegyek a könyvtárba,



és kikeresem mindnek a jelentését, de
erre az volt a válasz, hogy azt maguk is
meg tudják tenni, és akkor miért fizetnek
engem. Erre rávághattam volna, hogy
úgyse tudnak semmit kikeresni a könyv-
tárban, ha nem tudnak angolul olvasni,
de ez épp nem jutott eszembe. Idegesí-
tett, hogy elveszíthetem új bevételi for-
rásomat, heti két dollár ötven centet. Azt
mondták, hogy a habverővel elkövetett
hibámat még elnézik, úgyis odaadták már
a pénzt, de nem fognak súlyos dollárokat
leperkálni egy külföldinek, aki azt se
tudja, mi a különbség a rizibizi meg a ri-
zottó között. Ketten bejelentették, hogy
visszalépnek a tanulástól, a másik három
azt mondta, marad, de nagyon reméli,



hogy meg tudom mondani, mi a posíro-
zás meg a dinsztelés. Próbáltam magya-
rázkodni, hogy ezek francia meg német
eredetű szavak, és, gondolom, tőlem
csak az angoltudást várják el. A három
hűséges egyike vállon veregetett, és kife-
jezte reményét, hogy nem hagyom bajban
őket, amikor előbbre kívánnak lépni a
konyha világában. Feleség, gyerek, ba-
rátnő mind azt akarja, hogy jobb pozíci-
óba kerüljenek, és több pénzt vigyenek
haza, ebből is láthatom, milyen sok mú-
lik rajtam és a nyelvtudásomon.

Óriás George durván beszélt, ezzel
palástolta a gyengédségét. Amikor a töb-
bi Puerto Ricó-i nem volt a konyhában,
olyan zöldségek-gyümölcsök nevét taní-



totta meg nekem, amelyekről még nem
hallottam: articsóka, spárga, mandarin,
hurma, karórépa. Rám mordulva ejtette
ki a nevüket, ami idegesített, de tudtam,
csak azt akarja, ismerjem meg ezeket a
szavakat. Érzelmileg úgy álltam ezekkel
a Puerto Ricó-iakkal, hogy nagyon sze-
rettem volna átadni nekik a tudást, és a
végén, amikor szépen visszamondták a
tanultakat, még a fizetségről is csaknem
megfeledkeztem. Felsőbbrendűnek érez-
tem magam, és azt hittem, ugyanezt érzi
minden tanár.

Később az öltözőben, ahol nemcsak
átöltöztünk, de föl is mostunk, bajt csi-
nált a két lemorzsolódó tanítványom. Is-
merték a szekrény szót, de azt is tudni



akarták, hogy hívják azt, amin ülünk
(pad), és mi az az izé, amire a szekrény-
ben a kisebb dolgainkat pakoljuk (polc).
Nagyon ügyesek voltak, mert ingyen is ki
tudták belőlem szedni a szavakat. Rámu-
tattak a cipőjükön a vékony kígyóra, én
megmondtam, hogy az a cipőfűző, mire
ők szélesen mosolyogtak. Gracias, gra-
cias. Ingyen jutottak az új ismeretekhez,
ami engem egyáltalán nem izgatott, egé-
szen addig, míg a három továbbra is fi-
zető Puerto Ricó-i egyike meg nem kér-
dezte, Mi a francnak mondod ezeknek is
a szavakat, mikor nem is fizetnek? He?
Minek?

Megmagyaráztam, hogy ez az öltözői
szókincs, semmi köze a konyhához vagy



az előléptetéshez, mire ők, hogy ezt ma-
gasról leszarják. Ők adják a pénzt, és
nem értik, hogy a lemorzsolódó társaik
miért kapnak ingyen szavakat. Aznap ez
volt az utolsó angol nyelvű mondatuk az
öltözőben. Spanyolul kezdtek el üvöltöz-
ni a másik kettővel, azok is spanyolul
üvöltöttek vissza a három továbbtanuló-
ra, bevágott szekrényajtók döndültek, és
öt középső ujj mutogatott felfelé, míg vé-
gül Óriás George elbődült, és azt zengte
spanyolul, hogy azonnal hagyják abba.
Sajnáltam, hogy ekkora veszekedés tört
ki az öltözőben, és szerettem volna vala-
hogy kárpótolni a három fizető növendé-
kemet. Megpróbáltam néhány szót ingyen
odavetni nekik, olyanokat, mint szőnyeg,



villanykörte, szemétlapát, partvis, de ki-
jelentették, hogy már nem érdekli őket az
egész, és hogy nyugodtan földughatom
magamnak azt a partvist, és mit is mond-
tam, hová valósi vagyok?

Írországba.
Ez az, si. Hát én úgyis megyek vissza

Puerto Ricóba. Már nem tetszik az angol.
Túl nehéz. Kaparja a torkom.

Óriás George közbeszólt, Ide hallgass,
ír koma. Nem tehetsz róla. Kurva jó ta-
nár vagy. Most pedig mindenki jöjjön a
konyhába, és kap egy őszibarackos süte-
ményt.

De bizony nem ettünk őszibarackos
süteményt, mert Óriás George szívroha-
mot kapott, egy égő gázrózsára zuhant, és



állítólag még az égő húsa szagát is érez-
ni lehetett.

 
 
Nancy egyre csak arról álmodozik,

hogy egyszer elviszi az édesanyját egy
Fred Astaire-filmre, mert az anyja úgyse
mozdul ki soha, és mert nagyon intelli-
gens asszony. Kínai verseket is szokott
fejből idézni, főleg Li Taj-pót. Hallott
már Li Taj-póról, Mr. McCourt?

Még nem.
Nancy elmeséli az osztálynak, hogy az

anyja azért szereti olyan nagyon Li Taj-
pót, mert gyönyörű szépen halt meg. Egy
holdfényes éjszakán a költő rizsbort
ivott, és a csónakján kievezett egy tóra,



és annyira meghatotta a víz felszínén tük-
röződő hold szépsége, hogy kihajolt a
csónakból, és megpróbálta magához
ölelni a holdat, mire beleesett a tóba és
megfulladt.

Nancy édesanyja könnyes szemmel
szokta előadni ezt a történetet, és arról
álmodozott, hogy ha egyszer majd jobbra
fordulnak a dolgok Kínában, akkor ő is
visszatér és csónakázik egyet azon a ta-
von. Nancynek is könnyek gyűltek a sze-
mébe, amíg azt mesélte az anyjáról, hogy
amikor már nagyon öreg vagy súlyosan
beteg lesz, ő is ki fog hajolni a csónakjá-
ból, és átöleli a holdat, miként az imá-
dott Li Taj-po.

Kicsöngetéskor nem ugrálnak föl a



padjukból, nem rohannak vagy tolakod-
nak. Összeszedik a holmijukat, és csönd-
ben, libasorban vonulnak ki a teremből.
Tudom, hogy a hold és a tó képe van a
fejükben.

 
 
1968-ban a Seward Park-i Középis-

kolában várt rám egész tanári pályafutá-
som legnehezebb feladata. Szokás sze-
rint öt órát tartottam minden nap, ebből
háromszor idegen nyelvként tanítottam az
angolt, és volt két rendes angolórám a
kilencedik évfolyamon. Az egyik kilen-
cedikes osztályba huszonkilenc fekete
lány járt – az egyik felsővárosi iskolából
töltötték fel a miénket –, valamint két Pu-



erto Ricó-i fiú, akik a sarokban gubbasz-
tottak, csak a saját dolgukkal törődtek, és
soha nem szóltak egy szót sem. Ha vélet-
lenül kinyitották a szájukat, a lányok
azonnal rájuk ripakodtak: Vót kérdés?
Minden elképzelhető konfliktusforrás je-
len volt az osztályban: nemi, nemzedéki,
kulturális, faji.

A lányok fütyültek rám, hadd ácsorog-
jon ott az a fehér muki, aki megpróbálja
magára vonni a figyelmet. És bőségesen
volt megbeszélnivalójuk. Mindig akadt
valami kaland előző este. Fiúk. Fiúk.
Fiúk. Serena kijelentette, hogy ő nem
kezd fiúkkal. Ő csakis férfiakkal jár. Vö-
rösesszőke haja volt, és tejkaramella
színű bőre. Annyira vézna lány volt,



hogy a legszűkebb ruha is lötyögött rajta.
Tizenöt évesen ő számított az osztály
legtekintélyesebb tagjának, ő tette he-
lyükre a vitatkozókat, ő hozta meg a dön-
téseket. Egyszer azzal állt elő: Nem aka-
rok többé főnök lenni. Továbbra is jóban
akartok lenni velem? Rendben.

Néhány lány el akarta foglalni a meg-
ürült vezetői pozíciót, és megpróbált
tengelyt akasztani vele. Te, Serena,
hogyhogy öregemberekkel randizol?
Nem tudnak azok semmit se.

Dehogyisnem. Minden alkalommal öt
dollárt tudnak a markomba nyomni.

A lányok panaszkodtak: Nem csiná-
lunk semmit se ezeken az órákon. Más
osztályokba’ mindig csinálnak valamit.



Behoztam egy magnót. Biztosan öröm-
mel hallgatják vissza a saját hangjukat.
Serena vette kezébe a mikrofont.

Tegnap este letartóztatták a nővéremet.
A nővérem rendes csaj, összevissza két
szelet sertéskarajt szabadított ki az áru-
házból. A fehér emberek is mindig meg-
lovasítják a karajt meg minden mást is,
mégse tartóztatják le őket. Láttam ám,
hogy fehér nők sétálnak ki a boltból,
közben meg hússzeletet bújtatnak a ruhá-
juk alatt. A nővérem meg bent van a bör-
tönben, amíg nem viszik a bíróságra.

Serena szünetet tartott, most pillantott
rám először. Visszaadta a mikrofont.
Nem is tudom, minek mesélem ezt el ma-
gának. Mikor csak tanár. És csak fehér.



Sarkon fordult, visszament a helyére. Le-
ült, mint aki nyársat nyelt, a két kezét
összefonva nyugtatta a padon. Rendesen
a helyemre rakott, és ezt az osztálytársai
is érezték.

Abban a félévben először ülte meg
csend a termet. Várták, mivel fogok elő-
hozakodni, de teljesen megbénultam,
csak álltam a mikrofonnal a kezemben,
az egyik orsóról átcsévélődött a szalag a
másikra, de a magnó nem rögzített sem-
mit.

Ki lesz a következő?, kérdeztem.
Csak néztek rám. Ez lett volna a meg-

vetésük jele?
Egy kéz a magasban. Az okos, jól öl-

tözött Mariáé, aki csinos kis naplót is



vezetett. Kérdezett.
Mister, az mér van, hogy más osztály

megy kirándulni, mi meg soha sehová?
Csak ülünk itt és a hülye magnóba be-
szélünk. Mér?

Más osztály moziba is jár. Mi mér
nem megyünk moziba?

Rám függesztették a tekintetüket, hoz-
zám beszéltek, elismerték, hogy én is lé-
tezem, bevontak a saját világukba. Ha
most benyitott volna valaki az osztályba,
az lett volna a benyomása, hogy ez a ta-
nár együttműködik az osztályával. Nézd
csak a sok okos leányzót meg azt a két
fiút, hogy figyelnek a tanárukra. Az em-
ber visszanyeri a közoktatásba vetett hi-
tét.



És melyik filmet szeretnétek megnéz-
ni?, kérdeztem, nyeregben érezve ma-
gam.

Az Elvonási tüneteket, mondta Maria.
A bátyám látta a Broadwayn, a Times
Square közelében.

Á, mondta Serena. Csupa kábszer. Az
elvonási tünetek az, amikor épp abbaha-
gyod a kábszert. És nem mész se kórház-
ba, se orvoshoz.

Maria közölte, hogy a bátyja egy szó-
val sem említette a kábítószert. Serena a
plafonra emelte a tekintetét. A bátyád
egy pöcs.

Másnap kis cédulákat hoztak hazulról,
amelyben a szüleik engedélyezték, hogy
gyermekük csoportos mozilátogatáson



vegyen részt. Egy tucat cédula hamisít-
vány volt, abban a felnőttes modorban,
amelyben elképzeléseik szerint egy szülő
a tanárral tárgyal.

A Puerto Ricó-i fiúk nem hoztak ha-
zulról engedélyező cédulát. A lányok til-
takoztak. Hogy lehet, hogy ezek nem jön-
nek moziba? Mi hoztunk engedélyt meg
minden, és kötelesek vagyunk elmenni a
moziba, ezek meg ellógják a napot? Hát
ez micsoda dolog?

A lányokat megbékítendő azt kértem a
fiúktól, írjanak rövid fogalmazást arról,
mivel töltötték a napot. A lányok hango-
san helyeseltek, a fiúk mogorván hallgat-
tak.

Hat sarkot kellett sétálnunk a metróig,



eközben a huszonkilenc fekete lány és az
egy szem fehér tanár felvonulása élénk
figyelmet keltett. A boltosok rám kiabál-
tak, hogy szóljak már ezeknek a kölykök-
nek, hogy ne nyúlkáljanak hozzá az áru-
hoz a mocskos kezükkel, hát nem vagyok
képes kordában tartani ezeket a nyava-
lyás négereket?

A lányok beszaladgáltak a boltokba,
hogy cukorkát, hotdogot meg rózsaszín
limonádét vegyenek maguknak. A rózsa-
szín limonádé a legklasszabb üdítő,
mondták, miért nem lehet az iskolai men-
zán is kapni a sok gyümölcslé helyett?
Mindnek olyan az íze mint a mosóporé
vagy a tejé.

Le a lépcsőn a metróhoz. A jegyváltást



kihagyták, zsupsz, be a peronra, át a
jegykezelő kapun. A pénzváltó fülkében
ülő férfi ordított velük, Hé, és a jeggyel
mi lesz? Tessék megváltani a jegyeket!
Fizessék ki azt a kurva jegyet! Félrehú-
zódtam, nem akartam, hogy az illető lás-
sa, én is ehhez a csordához tartozom.

A lányok föl-alá rohangásztak a pero-
non. Hol a metró? Nem látom sehol a
metrót.

Eljátszották, hogy a vágányok közé lö-
kik egymást. Tanár úr, tanár úr, itt ez meg
akart ölni, látta a tanár úr?

A várakozók haragos tekintettel néztek
rám. Valaki odaszólt: Miért nem mennek
ezek vissza a felsővárosba, ahová va-
lók? Képtelenek emberi lény módjára



viselkedni.
Bátor, odaadó, a növendékei mellett

kiálló tanárként szerettem volna fellépni,
odamenni és megvédeni a rám bízott hu-
szonnyolc féktelen fekete lányt – Maria
volt köztük az egyetlen kivétel, aki nem
vadult meg; Maria, az engedélyhamisító.
De hát hol voltam én a bátorságtól?
Egyébként is, mit tudtam volna mondani?
Talán próbálja meg Ön, Tisztelt Méltat-
lankodó Polgártársam! Tessék csak, gar-
dírozzon ön huszonkilenc fekete kamasz-
lányt a metrón. Mindegyikükben túlteng
az energia, hiszen tizenöt évesek, és egy
napra ellóghatnak az iskolából, és mind
teletankolta magát cukorral a sütemény-
ből, a cukorkából meg a rózsaszín limo-



nádéból. Tessék nyugodtan megpróbálni
nap mint nap órát tartani nekik, miközben
elolvadni készülő hóembernek nézik a
tanárukat.

Egy kukkot se szóltam, de nagyon
drukkoltam, hogy végre dübörögjön be
az F jelű metró.

A metrókocsiban a lányok sivítoztak,
lökdösődtek, dulakodtak az ülőhelyekért.
Az utasok ellenségesen néztek ránk.
Ilyenkor miért nincsenek ezek a néger
gyerekek az iskolában? Nem csoda, hogy
olyan tudatlanok maradnak.

A Nyugati 4. utcánál egy elhízott fehér
nő kacsázott be a kocsiba, és a záródó
ajtónak háttal állt meg. A lányok végig-
mérték, és kárörvendően vihorásztak. A



nő visszanézett rájuk. Mindjárt kiesik a
szemetek, csajok, mondta.

Serenától érkeztek a legszellemesebb,
legbotrányosabb megjegyzések: Nem is
tudtuk, hogy a metró hegyeket is szállít.

Huszonnyolc osztálytársnőjéből kirob-
bant a nevetés, azután úgy tettek, mintha
összeesnének, majd megint nevettek. Se-
rena továbbra is rezzenéstelen arccal né-
zett a nő szemébe, aki megszólalt: Gyere
csak ide, angyalom, majd meglátod,
mekkora frászt tud lekeverni egy hegy.

Én voltam a tanár, nekem kellett volna
határozottan cselekedni – de hogyan?
Hirtelen másfajta érzés lett úrrá rajtam.
Szemügyre vettem az utasokat, láttam,
hogy szemöldöküket ráncolva helytelení-



tik a lányok viselkedését, és szerettem
volna revansot venni, megvédeni mind a
huszonkilencet.

A nagy darab nőnek háttal állva igye-
keztem megakadályozni, hogy Serena a
közelébe menjen.

Az osztálytársnői azt skandálták: Haj-
rá, Serena, hajrá, Serena.

A metró a 14. utcai állomásra érkezett,
és a nagy darab nő kitolatott az ajtón a
peronra. Szerencséd, kis angyalom, hogy
le kell szállnom, különben bekaptalak
volna reggelire.

Serena utána vetette magát: Naná, da-
gadék, látszik is rajtad, hogy napok óta
egy falatot se ettél.

És tett egy mozdulatot, mintha a nő



nyomába akarna eredni, de elálltam az
ajtót, és sikeresen bent tartottam a kocsi-
ban, egészen a 42. utcáig. Attól, ahogyan
Serena rám nézett, elégtételt éreztem, de
zavarban is voltam. Ha sikerül magam
mellé állítanom, az osztállyal is könnyű
dolgom lesz. Az ott Mr. McCourt, mutat-
nának rám, tudod, amelyik megakadá-
lyozta, hogy Serena összeverekedjen egy
fehér nővel a metrón. Velünk van a csá-
vó.

Azután, hogy megpillantották a 42.
utca pornográf és szexboltjait, képtelen-
ség volt őket egyben tartani. Összevissza
kiabáltak, vihogtak, és a kirakatokban
látható félmeztelen alakok testtartását
utánozták.



Mr. McCourt, Mr. McCourt, be szabad
mennünk?

Nem. Hát nem látjátok a feliratot?
Csak huszonegy éven felülieknek. Gye-
rünk tovább.

Megállított egy rendőr.
Igen, én vagyok a tanár.
És mit keresnek ezek a gyerekek fé-

nyes nappal a 42. utcában?
Zavaromban elpirultam. Moziba me-

gyünk.
Nagyon jó. Moziba mennek. Mi meg

ezért fizetjük be a sok adót. Rendben, ta-
nár úr, terelje tovább a lányokat.

Gyerekek! Indulás. Irány a Times
Square.

Maria mellettem gyalogolt. Tudja, ta-



nár úr, mi még soha nem jártunk a Times
Square-en.

Szerettem volna magamhoz ölelni,
amiért figyelemre méltatott, de csak
annyit tudtam kinyögni: Este érdemes
idejönni, hogy a fényeket is lássátok.

A moziban egymást félretaszigálva
megrohamozták a pénztárat. Öt lány mel-
lettem maradt, a szemük sarkából sandí-
tottak rám. Mi a baj? Miért nem vesztek
jegyet?

Egyik lábukról a másikra álltak, más-
felé néztek, és közölték, hogy nincs pén-
zük. Hát akkor mi a fenének jöttetek el?,
akartam kérdezni, de mégsem akartam
tönkretenni bimbózó kapcsolatunkat.
Holnap talán megengedik, hogy tanárként



legyek jelen.
Megvettem a jegyüket, szétosztottam,

és legalább egy hálás pillantásban vagy
egy köszönömben reménykedtem. Sem-
mi. Megragadták a jegyeket, berohantak
a mozi előcsarnokába, egyenest a büfé-
hez, és pattogatott kukoricát, cukorkát,
kólát vettek a nem létező pénzükön, majd
a zsákmánnyal a kezükben csörtettek föl
a lépcsőn.

Utánuk mentem az erkélyre, ahol
újabb dulakodás kezdődött a helyekért,
amivel persze zavarták a többi nézőt. Az
egyik jegyszedő odajött hozzám panasz-
kodni, Nálunk nem fog menni ez a vir-
csaft, mondta, én pedig szóltam a lá-
nyoknak: Legyetek szívesek leülni, és



maradjatok csöndben.
Meg se hallották. Masszív kis osztály

volt, huszonkilenc fekete lány, szabadjá-
ra engedve a nagyvilágban, lármásak, fe-
gyelmezhetetlenek. Pattogatott kukoricá-
val hajigálták egymást, és felkiabáltak a
gépésznek: Hé, mi lesz már, mikor kez-
dődik a vetítés? Nem akarunk itt meg-
öregedni.

A gépész visszaszólt: Ha nem lesz
csend, hívom az üzemvezetőt.

Igen, én is szeretném látni, amikor jön
a vezető, jegyeztem meg, kíváncsi va-
gyok, tud-e bánni velük.

Könyörögtem nekik. Lányok, hallgas-
satok már el, maradjatok végre csönd-
ben. Jön a vezető.



Erre skandálni kezdték:
 

Jön a vezető,
Jön a vezető,
Sej-haj, öt perc múlva
Jön a vezető.

 
A vezető kinyalhatja, mondták, amitől

a jegyszedő teljesen fölháborodott. No,
most aztán elég, egyszer s mindenkorra.
Aki nem viselkedik rendesen, azt mind-
járt kipenderítem. K-i-p-e-n-d-e-r-í-t-e-
m!

Hű, ez aztán nagyon tudja tagolni a
szót. Jól van na, befogjuk.

Amikor véget ért a film, és fölkap-
csolták a világítást, egyikük se moccant.



Hát akkor indulhatunk, mondtam.
Vége.

Tudjuk, hogy vége, nem vakultunk
meg.

Haza kell mennetek.
Ők inkább maradnak. Még egyszer

meg akarják nézni ezt a jó kis fehér fil-
met.

Közöltem velük, hogy megyek.
Jó, menjen.
És visszafordultak a vászon felé. Vár-

ták, hogy másodszor is végignézhessék
az Elvonási tüneteket, ezt az unalmas fe-
hér filmet.

 
 
A következő héten huszonkilenc lány



nyúzott. Többé sose csinálunk semmit?
Nem megyünk sehová? Egész nap csak
itt ülünk, a főnevekről beszélünk, és le
kell másolnunk a tábláról, amit a tanár úr
felírt? Ennyi?

A fachomban egy cédula színházláto-
gatást hirdetett a tanulóknak: valamelyik
egyetemi társulat adta a Hamletet Long
Islanden. A cetlit azonnal kidobtam a
szemétbe. Az a huszonkilenc lány, aki
képes volt kétszer végigülni az Elvonási
tüneteket, nem bírná ki a Hamletet.

Másnap többen is kérdezik: Hogyhogy
mások színházba mennek, mi meg nem?

Az a helyzet, hogy egy Shakespeare-
darabot néznek meg.

Na és?



Nem tudom, hogyan valljam be nekik:
annyira lenéztem őket, hogy nem gondol-
tam, képesek volnának követni Shakes-
peare-t. Azt mondtam, nehezen érthető a
darab, és szerintem nekik nem tetszene.

Ez biztos? De hát miről szól?
A címe: Hamlet. Egy királyfiról szól,

akit hazatérve megdöbbent az apja halá-
la, és az, hogy az anyja már férjhez is
ment az apja öccséhez.

Én tudom, mi történt, szólt közbe Se-
rena.

Kurjantások mindenfelől. Mi történt?
Mi történt?

A testvér, aki elvette az anyát, meg
akarja ölni a királyfit, igaz?

Igen, de az csak később következik.



Serenán látszik, hogy igyekszik meg-
őrizni a türelmét. Persze, hogy csak ké-
sőbb jön. Minden később jön. Ha min-
den megtörténne már az elején, semmi
nem történhetne később.

Mit dumálsz?, kérdezte Donna.
Mi közöd hozzá? A tanárral dumálok a

királyfiról, jó?
Verekedés előszele, közbe kell lép-

nem. Hamlet, folytattam, nagyon harag-
szik az édesanyjára, amiért hozzá ment a
nagybátyjához.

Húúú!
Hamlet úgy gondolta, hogy a nagy-

bátyja ölte meg az apját.
Hát nem megmondtam már az előbb

is?, csattan föl Serena. Mi a fenének jár-



tatom itt a számat, ha a tanár ugyanazt
mondja, amit én? Inkább arra volnánk kí-
váncsiak, hogy pont mi miért nem mehe-
tünk el megnézni az előadást? A fehér
srácok persze megnézhetik, mert egész
véletlenül ez a királyfi is fehér bőrű.

Jól van, jól. Utánanézek, megnézhet-
jük-e mi is a többi osztállyal.

 
 
Fölsorakoztak a busz mellett. A járó-

kelőknek és az arra haladó autósoknak is
elmondták, hogy most Long Islanden fog-
nak megnézni egy színdarabot egy nőről,
aki összeházasodik a halott férje öccsé-
vel. A két Puerto Ricó-i fiú megkért,
hogy a buszon a közelemben ülhessen.



Nem akartak ezek közé a lányok közé ke-
veredni, akik tisztára hülyék, és szünet
nélkül jár a szájuk a szexről meg min-
denről.

Mihelyt elindult velünk a busz, a lá-
nyok kicsomagolták az uzsonnájukat, és
elkezdték a csereberét. Arról sugdolóz-
tak, ki kapja majd a jutalmat azért, hogy
egy darab kenyérrel eltalálja a sofőrt.
Mindannyian bedobnak egy tízcentest,
vagyis a nyertesnek két dollár nyolcvan
üti a markát. De a vezető is résen volt,
figyelte a jelenetet a visszapillantó tü-
körből, és hátra szólt: Azt tessék csak
megpróbálni. Rajta, lehet kísérletezni, és
akinek sikerül, az a következő pillanat-
ban máris kint találja magát az utcán. Pe-



eersze, hangzott a szemtelen válasz. De
többet nem mondhattak, ugyanis a sofőr
is fekete volt, és tudták, hogy nem lehet
vele kukoricázni.

Az egyetemnél egy hangosbeszélővel
felszerelt férfi azt kérte, hogy a tanárok
legyenek szívesek együtt tartani az osztá-
lyukat.

Az igazgatóhelyettesem szólt, hogy na-
gyon számítanak fegyelmezési képessé-
geimre. Erről az osztályról épp elég hír
kering, tette hozzá.

Bekísértem őket a nézőtérre, és a fo-
lyosón állva vártam meg, amíg kilökdö-
sődik és kiveszekedik magukat a jobb
helyekért. A Puerto Ricó-i fiúk azt kér-
ték, hogy az osztálytársnőiktől távol ül-



hessenek. Háziasak és szobatiszták, gú-
nyolódott rajtuk Serena, a lányok pedig
egészen addig vihogtak ezen, míg meg
nem jelent Hamlet atyjának szelleme. A
szellem mindenkit megrémisztett. Fekete
textilbe burkolt gólyalábon lépett színre,
s a lányok nem győztek hangosan ámul-
dozni. Amikor a rá irányított reflektor
elhalványult, és a szellem eltűnt a ku-
lisszák mögött, Claudia, aki mellettem
ült, felkiáltott: Milyen helyes! Hová
ment? Vissza fog még jönni, tanár úr?

Igen, válaszoltam, és szégyelltem ma-
gam a ránk pisszegő komoly nézők színe
előtt.

Claudia a szellem minden fellépését
tapssal fogadta, és nyafogott, amikor tá-



vozott. Hát szerintem állati klassz. Jaj,
csak jöjjön még vissza.

A darab végén, amikor az egész társu-
lat meghajolt, de a szellem nem volt köz-
tük, Claudia felkiabált a színpadra: Hol
a szellem? A szellemet akarom! Hová
lett?

A többi huszonnyolc is felállt a helyé-
ről, és addig-addig szólongatták a szel-
lemet, míg az egyik színész elhagyta a
színpadot, és rögtön ezután újból megje-
lent a szellem. Mind a huszonkilencen
tapsoltak, bravóztak, és kijelentették,
hogy randizni akarnak vele.

A szellem lekapta magáról a fekete
kalapját meg a köpenyét, hogy megmu-
tassa, ő is csak egyetemista, egy a sok



közül, kár akkora felhajtást csapni körü-
lötte. Huszonkilenc lánynak egyszerre
akadt el a lélegzete, majd egyszerre
kezdtek el reklamálni, hogy átverés volt
az egész színdarab, elsősorban amiatt a
sunyi szellem miatt, és megfogadták,
hogy soha többé nem fognak jegyet venni
egy ilyen darabra, ami tiszta csalás –
még akkor se, ha helyette a Mr. McCourt
óráján kell szenvedniük a helyesírás meg
a többi dolog miatt, és akkor se, ha
egyébként az egész iskola kivonul a szín-
házba.

Hazafelé elaludtak az autóbuszban –
kivéve Serenát, aki közvetlenül a vezető
mögött ült. Megkérdezte a sofőrt, van-
nak-e gyerekei, mire a sofőr tudtára adta,



hogy nem beszélgethet vezetés közben,
mert az szabályellenes, de ami azt illeti,
igen, vannak gyerekei, és szeretné, ha
egyikük se menne buszvezetőnek. Azért
dolgozik, hogy jóféle iskolába járathassa
őket, és ha nem csinálnák meg, amit az
apjuk mond nekik, hát ő szétrúgná a seg-
güket. Ebben az országban keményebben
kell megfognia a munka végét annak, aki
fekete, tette hozzá, de végül ettől is csak
erősebb lesz az ember. Akinek többet
kell erőlködnie, mert nehezebb előrejut-
nia, annak igencsak megerősödnek az iz-
mai, és a végén senki se állíthatja meg.

Serena elmesélte neki, hogy fodrász
szeretne lenni. A buszvezető azt vála-
szolta, Te többre is viheted ennél. Életed



végéig ott akarsz állni, hogy a sok nyafka
nőci haját igazgasd? Okos lány vagy, ne-
ked egyetemre kell menned.

Komolyan? Azt mondja, egyetemista
is lehet belőlem?

Mért is ne? Intelligensnek tűnsz és
ügyesen beszélsz. Akkor meg mért ne?

Hát ilyet még soha senki nem mondott
nekem.

Akkor én most mondom. Ne hagyd
magad.

Rendben, mondta Serena.
Akkor jó, zárta le a beszélgetést a so-

főr. A visszapillantó tükörben rámosoly-
gott Serenára, és azt hiszem, ő is vissza-
mosolygott rá. Nem láttam a lány arcát.

A sofőr fekete volt, és arról, ahogyan



a lány megbízott benne, az jutott eszem-
be, milyen sok elpocsékolt emberélet
van a világon.

Másnap Claudia érdeklődik: Hogy
van az, hogy mindenki azzal az egy
lánnyal szúr ki?

Opheliával?
Azzal. Mindenki csak őt piszkálja,

közben meg nem is fekete. Ez hogy le-
het? A fickó, aki végig olyan sokat be-
szél, annak persze van egy kardja is,
hogy megvívjon az emberekkel, nem
csoda, hogy nem is löki be senki a folyó-
ba.

Mármint Hamletet?
Azt. És tudja mit, tanár úr?
Tessék.



Nagyon szemét volt az anyjával, pedig
közben királyfi meg minden. Nem értem,
hogy az anyja miért nem kevert le neki
egy hatalmas frászt. Tényleg, miért?

Az okos Serena fölteszi a kezét, úgy
jelentkezik, mint egy átlagos gyerek egy
átlagos osztályban. A kezét bámulom, és
biztos vagyok benne, hogy vécéengedélyt
akar kérni. Azt mondja, Hamlet anyja ki-
rálynő. A királynők meg nem pofozkod-
nak jobbra-balra, mint a közönséges em-
berek. Aki királynő, annak méltóságtel-
jesen kell viselkednie.

Serena mélyen a szemembe néz, olyan
közvetlenül, hogy az igencsak kihívó –
szép szeme tágra nyitva, egyet sem pis-
log, egy pillanatig halvány mosoly fut át



az arcán. Ez a zörgő csontú, fekete, ti-
zenöt éves kamaszlány tisztában van a
hatalmával. Érzem, hogy elvörösödöm,
ami újabb vihogáshullámot indít el az
osztályban.

 
 
A következő hétfőn Serena nem jön is-

kolába. A lányok azt mondják, már soha
nem jön vissza, amiatt, hogy az anyukáját
letartóztatták. Drogot találtak nála meg
hasonlók, és most Serenának el kellett
költöznie a nagymamájához Georgiába,
ahol állítólag a feketék ma is csak nigge-
rek. Szerintük Serena nem lesz képes
megmaradni ott. Egy-kettőre bajba keve-
redik, mert feleselni fog a fehérekkel. És



itt is ezért beszélt olyan csúnyán, Mr.
McCourt.

Serena távozásával megváltozott az
osztály – mint egy fej nélküli test. Maria
jelentkezett, és megkérdezte, miért ejtem
olyan furcsán a szavakat. Nős vagyok?
Van már gyerekem? Melyik tetszett job-
ban, a Hamlet vagy az Elvonási tüne-
tek? Miért lett belőlem tanár?

Hidakat építettek, melyeken oda-
vissza közlekedhettünk. Válaszoltam a
kérdéseikre, és nem izgatott, hogy eset-
leg túl sok információt adok ki magam-
ról. Hány papnak gyóntam, amikor annyi
idős voltam, mint ezek a lányok? Hajlan-
dók voltak rám figyelni, a többi meg nem
számított.



Serena távozása után egy hónappal két
kellemes pillanatban volt részem. Clau-
dia jelentkezett, és közölte: Tényleg tök
rendes a tanár úr. Az osztály helyeslően
bólogatott, és a terem végében a két Pu-
erto Ricó-i fiú is mosolygott.

Azután Maria tette föl a kezét. Mr.
McCourt, kaptam egy levelet Serenától.
Az van benne, hogy életében először ír
levelet, és magától meg sem írta volna,
csak a nagymamája nagyon kérte rá. Ko-
rábban nem is ismerte a nagymamáját, de
nagyon szereti, mert olvasni meg írni se
tud, és minden este Serena olvas fel neki
a Bibliából. És, meséli tovább, hát ettől
biztosan hanyatt vágja magát, Mr. Mc-
Court, de azt írja, hogy ha leérettségizett,



egyetemre fog menni, és kisgyerekeket
fog tanítani. Nem olyan nagyokat, mint
mi, mert abba bele lehet őrülni, hanem
kicsiket, akik nem feleselnek vissza, és
azt üzeni, hogy bocsánatot kér azokért a
dolgokért, amiket ebben az osztályban
művelt, és hogy én ezt mondjam meg a
tanár úrnak. Egyszer majd a tanár úrnak
is ír levelet.

A fejemben tűzijáték kezdődött. Száz-
szor fényesebb, mint szilveszterkor meg
a függetlenség napján együttvéve.
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Tíz éve dolgozom a tanári pályán, har-
mincnyolc éves vagyok, és ha értékel-
nem kellene a munkámat, akkor így for-
dulnék magamhoz: Mindent megteszel,
amit szívós kitartással lehet. Egyik-má-
sik tanár nagy ívben leszarja, mit gon-
dolnak róla a tanítványai. Kizárólag a
tananyag az, ami számít. Az ilyen tanár-
nak hatalma van – uralkodik az osztá-
lyán, és a személyiségét egy súlyos fe-
nyegetéssel támogatja meg, ugyanis az ő
kezében van a piros toll, amellyel a ret-
tegett elégtelent írja be a bizonyítványba.
A tanárod vagyok, üzeni a diákoknak,



nem a tanácsadód, sem a bizalmasod,
sem apád, sem anyád. Egy tantárgyat ta-
nítok: tanuld meg vagy kopj le.

Gyakran gondolok arra, hogy nekem is
szigorú és fegyelmezett tanárnak kellene
lennem; összeszedettnek és célratörőnek;
lehetne belőlem a tanterem John Wayne-
je; vagy egy újabb ír iskolamester, aki
bottal, nadrágszíjjal, nádpálcával hada-
kozik a tanítványai ellen. A zord tanár
negyven percen át adja elő az anyagot.
Tessék megemészteni a tanultakat, gyere-
kek, és készüljetek fel úgy, hogy a vizsga
napján vissza tudjátok böfögni.

Néha megengedek magamnak egy vic-
cet. Ülsz le rögtön a helyedre, fiacskám,
és fogd be, mert olyat kapsz, hogy a fal



adja a másikat; mire az osztály csak ne-
vet, mert nem veszi komolyan. Nahát,
micsoda alak ez a tanár! Ha szigorú va-
gyok, udvariasan kivárják, míg elmúlik a
roham. Nem veszik komolyan.

Képtelen vagyok egy osztályt egységes
tömbnek látni, amely ül és rám figyel.
Ahány arc, annyi foka az érdeklődésnek
vagy a közönynek. Elsősorban a közöny
izgat. Mi a fenét dumál a szomszédjának
az a kis dög, amikor ennyi erővel rám is
figyelhetne? Szíveskednél figyelni, Ja-
mes, éppen órát tartok nektek.

Ja, tényleg. Persze.
Adódnak rendkívüli pillanatok és arc-

kifejezések. Néha túl szégyellősek ah-
hoz, hogy megmondják, jól sikerült az



óra, de le lehet olvasni az arcukról meg
arról, ahogy kimennek a teremből, hogy
kedvükre volt-e az óra, vagy érdemes
rögtön elfelejteni. Az elismerő pillantá-
sok melengetik a szívemet hazafelé, a
metrón.

A New York-i középiskolákat felügye-
lő hatóság urait nem izgatta, mi történik
az órán, ők mindenesetre közzétették a
saját szabályzatukat:

A tanulók ne hangoskodjanak. Nem
korzózhatnak osztályról osztályra vagy a
folyosókon. Hangzavarban képtelenség
tanulni.

A tanterem nem játszótér. Tárgyakat
dobálni tilos. Ha a tanuló kérdést kíván
feltenni, szándékát kézfelemeléssel je-



lezze. Nem szabad hagyni, hogy közbeki-
abáljon. A közbekiabálások káoszhoz
vezetnek, ami kedvezőtlen képet alakít ki
az iskoláról a brooklyni Oktatási Osztály
dolgozóiban és a máshonnan idelátogató
oktatási szakemberekben.

A mellékhelyiség-látogatási engedé-
lyek kiadását a legalacsonyabb szinten
kell tartani. Ki ne ismerné az engedély
birtokában elkövetett különféle csínye-
ket? Hányszor előfordul, hogy egy fiú,
aki engedélyt kap, hogy fölkeresse a má-
sodik emeleti mellékhelyiséget, egyszer
csak egy negyedik emeleti ablakon át
szemezget egy lánnyal, akibe nemrégiben
habarodott bele, az osztályban ülő lány
pedig nyomban szerelmes pillantásokkal



viszonozza a fiú érdeklődését. Az ilyes-
mit nem szabad eltűrni. Egyes fiúk és lá-
nyok arra használják a mellékhelyiség-
látogatási engedélyüket, hogy a pincében
vagy a lépcsőházban találkozgassanak,
ahol persze rosszban sántikálnak, és va-
lamelyik éber igazgatóhelyettesnek kell
rájuk találnia, aki jelentést tesz róluk, és
behívatja a szüleiket. Mások arra hasz-
nálják fel az engedélyt, hogy egy eldugott
helyen dohányozzanak. A mellékhelyi-
ség-látogatási engedély a mellékhelyi-
ségre szól, más célra felhasználni nem
szabad. A tanuló az engedély birtokában
sem hiányozhat az osztályból öt percnél
tovább. Ellenkező esetben a tanár köte-
les értesíteni az igazgatói irodát, az iro-



da pedig haladéktalanul kiküldi a fegyel-
mi ügyekben illetékes tanárt, hogy vizs-
gálja át a vécéket és más helyiségeket,
és vessen véget a helytelenkedésnek.

Csend, rend, fegyelem, ez az igazgatók
jelszava. Végigcserkészik a folyosókat.
Bekukucskálnak a tanterem ajtajára vá-
gott kis ablakon. Könyv fölé görnyedő
lányokat és fiúkat akarnak látni, buzgón
író lányokat és fiúkat, fegyelmezetten je-
lentkező lányokat és fiúkat, akik izgatot-
tan várják, hogy felelhessenek a tanár
kérdésére.

A jó tanár rövid pórázon tartja a nö-
vendékeit. Szigorú fegyelmet tart, ami
egy New York-i szakközépiskolában lét-
fontosságú, mert a bandák néha behur-



colják az ellentéteiket az iskola falai
közé. A bandákra mindig oda kell figyel-
ni. Képesek a hatalmukba keríteni egy
egész iskolát, és akkor vége a tanulás-
nak.

A tanár is tanul. Éveket tölt el az isko-
lában, kamaszok ezreivel néz farkassze-
met, úgyhogy kifejlődik benne a hatodik
érzék, és rögtön tudja, miféle ember nyit
be az osztályába. Észreveszi az egymás-
nak üzenő tekinteteket. Csak beleszima-
tol egy új osztály levegőjébe, és máris
tudja, hogy az a társaság púp lesz a hátán
vagy eredményesen dolgozhat velük.
Látja a visszahúzódó gyerekeket, akikből
harapófogóval kell mindent kihúzni, és a
nagyszájúakat, akiket féken kell tartani.



Már az ülő tanítvány testtartásából meg-
mondja, hogy az illető együttműködő
lesz, vagy sokat fog kellemetlenkedni. Jó
jel, ha a gyerek egyenesen ül, két kezét
összefűzi maga előtt a padon, és moso-
lyogva néz a tanárra. Ezzel szemben
rossz jel, ha hányaveti módon elterül a
padban, a lábát a padsorok közötti folyo-
sóra lógatja, és bámul – ki az ablakon,
vagy a tanár feje fölött a plafonra. Nem
árt résen lenni és megelőzni a bajt.

Minden osztályban akad egy égetniva-
ló kölyök; akinek az a szerepe, hogy pró-
bára tegye a tanár türelmét. Rendszerint
az utolsó padban ül, ahol a széktámlájá-
val nekidőlhet a falnak. Az osztályban
esett már szó a billegő szék veszélyei-



ről: A szék megcsúszhat, gyerekek, és jól
megütitek magatokat. Akkor aztán a tanár
nekiülhet jelentést írni, nehogy a szülők
panaszra menjenek vagy pert indítsanak.

Andrew tudja, hogy fölbosszant, ami-
kor billeg a székén, vagy legalábbis el-
vonja a figyelmemet. Akkor aztán el-
kezdheti azt a kis játszmát, amellyel a lá-
nyok érdeklődését is fel tudja kelteni.
Odaszólok neki, Andrew, légy szíves.

Miva?
Ezt a kamaszmegjegyzést egyelőre

nem szótárazták. Miva? A szülők gyak-
ran találkoznak vele. Jelentése: Mi kőne,
ha vóna? Mér kell megint rám szállni?

A széked, Andrew. Légy szíves, ne
hintázz rajta.



Mikor én csak ülök a helyemen, és a
magam dolgával foglalkozom.

A széknek, Andrew, négy lába van. A
két lábán himbálózni balesetveszélyes.

Az osztály hallgat. Eljött a leszámolás
ideje. Ezúttal azonban tudni lehet, hogy
voltaképpen biztos talajon állok. Érzem,
hogy Andrew-t nem kedvelik az osztály-
társai, és ő is tudja, hogy nem számíthat
az együttérzésükre. Sápadt, vékony, ma-
gának való fiú. Az osztály mindenesetre
figyel. Ha nem szeretik is, azért ha ki-
kezdenék vele, azonnal ellenem fordul-
nának. Egy tanár-diák párharcban nyom-
ban a diák mellé állnak. És mindez egy
billegő szék miatt.

Nem kellett volna észrevenni; úgyse



tűnt volna fel senkinek. Akkor hát, tisz-
telt tanerő, hol itt a probléma? Megmon-
dom. Andrew már az első nap kimutatta,
hogy nem szeret, én pedig nem szeretem,
ha nem szeretnek – főleg ha erről a kis
szarjancsiról van szó, akit úgyis kiközö-
sít az osztály. Andrew pontosan tudja,
hogy jobban szeretem a lányokat. Még
szép, hogy őket szeretem jobban. Napi öt
óra olyan osztályokkal, ahol a lányok
vannak többségben, és én máris a
mennyekben járok. Változatosság, szí-
nek, játék, dráma.

Andrew kivár. Az osztály is várako-
zik. A szék kitartóan billeg. Micsoda kí-
sértés – megfogni Andrew lábát és el-
rántani! A feje végigcsúszna a falon, az



összes gyerek nevetne rajta.
Hátat fordítok Andrew-nak. Nem is

tudom, miért hagyom faképnél, és sétá-
lok a terem másik végébe, azt meg vég-
képp nem tudom, mit fogok csinálni vagy
mondani, amikor odaérek a tanári asztal-
hoz. Nem akarom, hogy azt higgyék,
megfutamodtam, azt viszont tudom, hogy
most valamit lépnem kell. Andrew a fal-
nak támasztja a fejét, és megvetően mo-
solyog rám.

Nem szeretem Andrew vörös lobon-
cát, és nem szeretem a finom arcvonása-
it. Nem szeretem a kifinomult önteltsé-
gét. Előfordult, hogy amikor belemele-
gedtem egy témába, és a gyerekek is fi-
gyeltek, én pedig lendületesen haladtam



volna tovább, rápillantottam, megláttam
hideg tekintetét, és azon kezdtem el tű-
nődni, megpróbáljam-e őt is megnyerni
magamnak, vagy végleg intézzem el.

Egy belső hang azt súgja: Fordítsd a
javadra a helyzetet. Adj nekik leckét
megfigyelésből. Tégy úgy, mintha az
egészet előre kigondoltad volna. És ki-
mondom, Tulajdonképpen mi folyik itt?
Értetlenül bámulnak.

Most képzeljétek azt, hogy újságírók
vagytok. Öt perccel ezelőtt nyitottatok be
az osztályba. Mit láttatok? Mit hallotta-
tok? Mi történt idebent?

Michael veszi át a szót. Nem történt itt
semmi, csak Andrew volt seggfej, szo-
kás szerint.



Andrew ajkáról lefagy a megvető mo-
soly, és érzem, már menekül előlem.
Nem kell sokat jártatnom a számat, elég
néhány rávezető kérdéssel folytatni, és
az osztály magától elítéli. Örökre leradí-
rozom a kis szarjancsi képéről azt a mo-
solyt, és nem fog többé hintázni nekem a
székén.

A józan, elfogulatlan tanár szerepébe
bújok. Michael, az efféle megjegyzés
nem tájékoztatja megfelelően az olvasót.

Jó, de kinek kellene ilyen tájékozta-
tás? Talán van olyan újságíró a Daily
Newsnál, aki, ha besétál ide, megírja a
szenzációs cikkét Andrew-ról, a széké-
ről meg a tanárról, aki gutaütést kap
tőle?



Michael barátnője teszi fel a kezét.
Tessék, Diane.
Diane az osztálytársaihoz fordulva

mondja: Mr. McCourt aztat kéri...
Azt kéri, Diane.
Rövid szünet. Diane nem kapkodja el.

Így folytatja: Na, Mr. McCourt, hát pont
ez a baj a világgal. Az ember megpróbál
segíteni, és a következő pillanatban már
bele is kötnek mindenbe, amit mond. Na-
gyon sértő. Mert az még rendben van,
hogy szól Andrew-nak, tegye már le a
székét, mert a végén betöri azt a hülye
fejét, de annak már nincs semmi teteje,
hogy kijavítgassa, ahogy más beszél.
Még egy párszor közbeszól, és senki sem
fogja kinyitni a száját az osztályban. És



tudja, hogy most mi lesz? Szépen meg-
mondom Andrew-nak, hogy ne legyen
már ekkora barom, és tegye le a székét.

Diane tizenhat éves, magas, kiegyen-
súlyozott; szőke haja rafinált loknikban
omlik le a hátán – engem skandináv szí-
nésznőkre emlékeztet. Ideges vagyok,
mikor a terem végébe megy, és megáll
Andrew előtt.

Hát ide figyelj, Andrew. Te is látod,
mi az ábra. Nagy az osztály, ugye, har-
mincan vagyunk, plusz a Mr. McCourt, te
meg billegsz a székeden, ő meg, ugye,
azt mondja, tedd már le a széked, de te
csak billegsz tovább és vigyorogsz,
Andrew, és senki sem tudja, mit forgatsz
a fejedben. Elrabolod az osztálytársaid



idejét, közben meg mi a bajod? A tanárt
azért fizetik, hogy tanítson, és nem azért,
hogy könyörögjön neked, mint egy pisis
elsősnek, hogy szíveskedjél már letenni,
világos? Világos, Andrew?

Andrew még mindig nem tette le a
szék másik két lábát, de úgy néz rám,
mint aki azt kérdezi: Most mi ez a jele-
net? És mit csináljak én?

Andrew előrebillen a széken, mind a
négy székláb lekerül a földre. Aztán fel-
áll, és Diane szemébe néz. Látod? En-
gem soha nem fogsz elfelejteni, Diane.
Már rég nem emlékszel az osztályra, a
tanárra, a Mr. Hogyishívjákra, de engem,
aki billegek a széken, és aki miatt a tanár
felkapja a vizet, engem soha nem fogsz



elfelejteni, és a többiek sem. Igazam
van, Mr. Mc-Court?

Szerettem volna levetni a józan, elfo-
gulatlan tanár maszkját, és kimondani,
ami a nyelvemen volt, ide süss, kis por-
bafingó, vagy leteszed rögtön azt a szé-
ket, vagy úgy kiváglak az ablakon, hogy
a patkányok fognak lakomázni rajtad.

Na, így nem lehet beszélni, az ilyenért
rögtön följelentenek az oktatási hatóság-
nál. Ismerős a szereposztás: a kis szeme-
tek időről időre felbosszantanak, te meg
csak tűrj, szenvedj. A kutya se kényszerít
rá, hogy megmaradj nyomorúságosan
alulfizetett állásodban, és senki sem tart
vissza, ha most kilépsz az ajtón, és bele-
veted magad a nagy hatalmú férfiak, gyö-



nyörű nők, felsővárosi koktélpartik és
szatén lepedők csillogó világába.

Oké, tanár úr, de aztán mihez kezdene
a nagy hatalmú férfiak stb. stb. világá-
ban? Mars vissza dolgozni. Tessék be-
szélgetni az osztállyal, tessék szembe-
nézni a billegő szék problémájával. Ez
az ügy még nincs lezárva, a tanítványok
várják a folytatást.

Figyelmet kérek. Figyeltek?
Elmosolyodnak. Na, már megint jön a

régi szövegével, azzal, hogy figyelmet
kérek. Figyeltek? Néha a folyosón is
odaszólnak egymáshoz, engem utánozva,
Figyelmet kérek. Figyeltek? Akit így utá-
noznak, azt szeretik.

Mindannyian láttátok, mi történt a te-



remben, folytattam. Láttátok Andrew-t
hintázni a széken, és láttátok, mi történt,
amikor szóltam neki, hogy hagyja abba.
Akkor hát megvan a nyersanyag a cikk-
hez, nem igaz? Volt itt egy konfliktus
Andrew és a tanár között; továbbá And-
rew és az osztály között. És Andrew sa-
ját magával is viaskodott. Igen, Andrew
önmaga ellen is harcolt. Fejben nyilván
jegyzeteltetek. Vagy csak annyit mondta-
tok magatokban, miért kellett a tanárnak
kipécéznie Andrew-t meg a székét? Vagy
azt, hogy miért ekkora idióta ez az And-
rew? És ha riportot kell írni az esetről,
akkor kínálkozik egy másik nézőpont is:
Andrew indokai. Csak ő maga tudja, mi
késztette arra, hogy hintázzon a székén –



tessék, lehet találgatni. Akár harmincnál
több vélekedés is születhet az osztály-
ban.

 
 
Másnap Andrew az óra után bent ma-

radt az osztályban. Mr. McCourt, ugye a
New York Egyetemre járt?

Igen.
Hát az anyukám azt mondta, ismerte a

tanár urat.
Tényleg? Nagy öröm tudni, hogy léte-

zik valaki, aki emlékszik rám.
De, szóval... nem csak az órákról is-

merte.
Mégegyszer: Tényleg?
Tavaly halt meg. Rákja volt. June-nak



hívták.
Atyaisten. Erre még az is enyhe kifeje-

zés, hogy lassú a felfogásom. Vagy hogy
leesett a papírtantusz. Miért nem jöttem
rá magamtól? Miért nem ismertem rá
June-ra Andrew szeme alapján?

Mondogatta, hogy majd felhívja a ta-
nár urat, de nagyon rossz passzban volt a
válása után, aztán meg jött a rák, és ami-
kor elmeséltem neki, hogy a tanár úr osz-
tályába járok, megígértette velem, hogy
őróla nem beszélek a Mr. McCourtnak.
Azt mondta, a tanár úr amúgy sem akar
szóba állni vele.

Dehogynem álltam volna szóba vele.
Elbeszélgettem volna vele, míg a világ s
két nap. Ki vette el? Ki a papád?



Nem tudom, ki az apám. Anyám Gus
Petersonhoz ment férjhez. Na, megyek, ki
kell rámolnom a szekrényemet. Apám
Chicagóba költözik, és én is meg a mos-
tohaanyám is vele megyünk. Ugye milyen
fura, hogy apám és anyám is mostoha, és
mégis jó velük?

Kezet ráztunk, és néztem, ahogy távo-
lodik a folyosón. Mielőtt befordult a
szekrénysorhoz, visszanézett, én meg in-
tegettem neki. Egy pillanatig az járt a fe-
jemben, szabad-e ilyen könnyen megsza-
badulnom a múltamtól.

 
 
A régi iskolai bölcsesség szerint nem

tanácsos csak úgy a levegőbe fenyege-



tőzni, akár egy osztályról, akár egy diák-
ról legyen is szó. És végképp nem taná-
csos megfenyegetni Benny (Piff-puff)
Brandtot, aki iskolaszerte arról híres,
hogy fekete öves karatézó.

Négy napos hiányzás után az óra kel-
lős közepén se szó, se beszéd bevonul az
osztályba. Épp a jövevényszavakat vet-
tük: ámen, spagetti, séf, szusi, limuzin,
meg olyanokat is, amelyek nyomán rög-
tön kitör a vihogás: bidé, kombiné.

Megtehetném, hogy tudomást sem ve-
szek Piff-puffról, hagyom, hogy leüljön a
helyére, és folytatom a tanítást. De azt is
tudom, hogy az osztálytársai figyelnek,
és azt gondolják, az meg hogy lehet, hogy
nekünk igazolást kell hoznunk, ha hi-



ányzunk, a Piff-puff meg csak úgy bejön
és leül a helyére? Igazuk van, egyetértek
velük – és meg kell mutatnom, hogy nem
vagyok vajszívű.

Bocsánatot kérek, kezdem, és igyek-
szem ironikusan szólni.

Piff-puff megáll az ajtónál.
Igen?
Egy darab kréta van a kezem ügyében,

azzal játszadozom, hogy lássák, milyen
könnyed vagyok. Azon tanakodom, vajon
a „Hová lesz a menés?” vagy a „Tulaj-
donképpen hová is igyekszünk?” kérdés-
sel folytassam. Az első mondatomnak
mindenképpen egyszerű kérdés formáját
kell öltenie, és érzékeltetni kell általa ta-
nári tekintélyemet. Az „igyekszünk” alak



kihívó, mert többes számú – még baj le-
het belőle. De bármelyikkel folytatom is,
elsősorban a hang magabiztossága szá-
mít. Inkább visszafogom magam.

Bocsánatot kérek, de hol az engedély?
Hiányzás után az irodából kell engedélyt
kérni.

Így beszél egy igazi tanár. A hatalmat
képviseli: a folyosó végi irodát, minden
engedély kibocsátóját; az igazgatót; a
polgármestert; az elnököt; az úristent.
Nem erre a szerepre vágyom. Angolta-
nárnak szerződtem, nem engedélygyűjtö-
getőnek.

Aztán ki szól bele, hogy bejövök-e?,
kérdezi Brandt. Már-már barátságos a
hangja, őszintén kíváncsi a válaszra. Az



osztály egyetlen nagy sóhajtás.
Azt a kurva életbe, mondja Ralphie

Boyce.
Középiskolai tanárainktól elvárják fö-

lötteseik, hogy a tanórán vegyék elejét a
durva beszédnek. Az efféle szóhasználat
tiszteletlenség, és a törvényes rend fel-
bomlásához vezethet. Szeretném letolni
Ralphie-t, de nem tehetem, mert az én fe-
jemben is csak a kurva életbe! vissz-
hangzik.

Brandt háttal áll az ajtónak, amely
időközben becsukódott mögötte. Türel-
mesnek látom.

És miért érzek egyszerre ilyen meleg-
séget ez iránt a lassított felvételben moz-
gó leendő manhattani vízvezeték-szerelő



iránt? Talán az az oka, hogy ilyen türel-
mesen vár, és szinte gyengéd embernek
tűnik? Értelmesnek és előzékenynek lá-
tom. Hát akkor miért nem vetem le ma-
gamról a zord tanár szerepét, miért nem
mondom neki, jól van, Brandt, ülj le a
helyedre. Most ne törődjünk az enge-
déllyel, de legközelebb ne feledkezz meg
róla. Csakhogy az én pozíciómból már
nincs visszaút. Az osztálytársai mind ta-
núk – valaminek történnie kell.

Földobom a krétát a levegőbe. Elka-
pom. Brandt figyel. Teszek felé egy lé-
pést. Úgyse ma van a halálom napja, és
az osztály is várja már a kifejletét – ide-
je megválaszolni a kérdését: Aztán ki
szól bele, hogy bejövök-e?



Földobom a krétát, talán utoljára, és
közlöm vele: Én.

Bólint, mintha azt mondaná, tökélete-
sen ésszerű, elvégre maga a tanár.

Megint érzem azt a melegséget, szeret-
ném megveregetni a vállát, és megkérni,
felejtsd el az egészet, és ülj le szépen,
Brandt.

Földobom a krétát, de nem sikerül el-
kapnom. Leesett a padlóra. Mindenkép-
pen vissza kell szereznem. Lehajolok,
hogy fölvegyem, odalent pedig szinte hí-
vogat Brandt lába – jóformán felkínálja
magát. Megragadom és elrántom. Brandt
hanyatt esik, fejét beveri a rézkilincsbe,
lecsúszik a padlóra, és nyugodtan hever,
mint aki a következő lépését fontolgatja.



Zúgás az osztályban, Nahát!
A fiú a feje búbját dörzsölgeti. Így ké-

szülne egy villámgyors jobbegyenesre,
karateütésre vagy – rúgásra?

A kurva életbe, Mr. McCourt, nem is
tudtam, hogy karatézik.

Úgy tűnik, győztem, és még a követke-
ző lépés is az enyém. Jól van, Benny, ülj
le a helyedre.

Foglalj helyet.
Tessék?
Minden tanár azt szokta mondani, fog-

lalj helyet. Ez a Piff-puff kijavítja a stí-
lusomat! Hol vagyunk? Az őrültekházá-
ban?

Rendben, foglalj helyet.
És akkor nem is kell az engedély vagy



ilyesmi?
Nem. Elintéztük.
Hát akkor a semmiért bunyóztunk?
A helyére tartó Piff-puff rálép a krétá-

ra, és közben rám néz. Szándékosan lé-
pett rá? Érdemes ügyet csinálni belőle?
Nem. Egy belső hang azt diktálja, foly-
tasd a tanítást. Elég a kamasztempókból.
Ez a srác ripityára ver, ha akar. Tisztelt
tanerő, térjen vissza a jövevényszavak-
hoz.

Brandt úgy tesz, mintha mi sem történt
volna, én meg annyira szégyellem ma-
gam, hogy szeretnék bocsánatot kérni az
egész osztálytól, de elsősorban tőle. Szi-
dom magam a hitvány trükk miatt. A ta-
nítványaim csodálják a karatetudásomat,



illetve amit annak hisznek. Kinyitom a
szájam, és elkezdek hadarni.

Képzeljétek csak el, mi lett volna a
nyelvünkből francia jövevényszavak nél-
kül. Nem szólhatnánk oda a sofőrnek,
hogy álljon elő a limuzinnal. Az étte-
remben nem válhatna belőlünk gourmet,
nem rendelhetnénk több fogásos menüt,
és nem dicsérhetnénk érte a séfet. A lá-
nyok nem parfümmel illatosítanák magu-
kat, és ők is inget hordanának egy csinos
kis blúz helyett.

Sutyorgás, vihogás. Hát hogy ez a Mc-
Court tanár úr miket nem mond!

Így lehet elterelni a figyelmüket az
előző incidensről. Úgy látszik, minden
fronton nyerésre állok, de aztán Brandtra



téved a tekintetem. A szeme mintha azt
mondaná, Oké, Mr. McCourt, gondolom,
meg kellett mutatnia, ki a legény a gáton
– annyi baj legyen.

Brandtnak megvoltak a képességei,
hogy letegye angolból a New York álla-
mi központi vizsgát. Írhatott volna egy
megfelelő, a szükséges pontszámot elérő
dolgozatot, de ő inkább a bukást válasz-
totta. Nem törődött a választható esszété-
mákkal, ehelyett azt írta címnek, hogy
Csipcsirip, majd leírta még háromszáz-
ötvenszer, hogy „Csipcsirip, csipcsirip,
csipcsirip, csip-csirip, csipcsirip, csip-
csirip...”

Érettségi után összeakadtam Piff-puff-
fal a manhattani Delancey Streeten, és



megkérdeztem tőle, mit akart azzal a
nagy csiripeléssel.

Nem t’om. Néha olyan hülye érzések
jönnek rám, és olyankor nem izgat, mi
történik velem. Ott ültem az osztályban,
és mindent rém hülyének láttam, a fel-
ügyelő tanárt is, aki figyelmeztetett, hogy
ne puskázzunk egymásról, és akkor ész-
revettem „egy kismadarat az ablakpárká-
nyon, ott csipogott, én meg azt gondol-
tam, hát jól van, a kurva életbe, mi a
francért ne, és leírtam, amit a madár csi-
ripelt. Tizennégy éves koromban az
apám elküldött harcművészetet tanulni.
Egy japán ürge hagyta, hogy egy álló
órán keresztül csak üljek kint egy padon,
utána megkérdeztem tőle, na, Mister, és



mi lesz a tanulással? Erre hazazavart.
Most menjek haza?, kérdeztem, mert
mégiscsak kifizettem az óradíjat. Igen,
eredj haza, azt mondta. Kérdeztem, hogy
jövő héten is jöjjek?, amire egy szót se
szólt. A következő héten megint elmen-
tem hozzá, mire azt kérdezte, mi kell?
Megint elmondtam neki, hogy harcművé-
szetet jöttem tanulni. Ekkor elküldött ki-
pucolni a vécét. Nem értettem, mi köze
ennek a harcművészethez, de nem szól-
tam. Kipucoltam. Utána megint leültetett
a padra, és rám szólt, hogy vegyem le a
zoknimat, meg a cipőmet, és nézzem a
lábfejemet. Le ne vegyem róla a sze-
mem. A tanár úr nézegette már a lábfe-
jét? Az én egyik lábam nagyobb, mint a



másik. Aztán kijött, mondta, hogy ve-
gyem fel a zoknimat és a cipőmet, és
menjek haza. Egyre könnyebb volt telje-
síteni, amit kért. Már nem is voltam dü-
hös rá. Néha elüldögéltem azon a padon,
nem csináltam semmit, csak hazamentem
utána, de így is kifizettem az óradíjat.
Szóltam apámnak is, de ő csak pofákat
vágott. Hat hét telt el, mire az a japán
bevitt a terembe, hogy megtartsa nekem
az első órát. Szorosan a terem falához
kellett állnom, arccal a fal felé, ő meg
negyedórán át folyton valami kardszerű-
séggel rohant nekem, és közben üvöltött
rám. Az óra végén azt mondta, jó, föl-
vesz a tanfolyamra, csak aznap még pu-
coljam ki a vécét, mielőtt hazamegyek,



nehogy túl sokat képzeljek magamról.
Szóval pontosan tudom, mi történt aznap,
amikor kirántotta a lábamat. Tudtam,
hogy nem akar leégni, én meg nem izgat-
tam emiatt magam, nekem úgyse hiány-
zott az a diadal, és maga amúgy is egy
rendes tanár, azt meg tényleg leszartam,
hogy mit gondolnak rólam az osztályban.
Aki fölényes tanárt akar játszani, az
előbb menjen haza, és pucolja ki a vécét.

 
 
Az amerikai közoktatásban a követke-

ző a helyzet: minél távolabbra kerül va-
laki a gyakorlati tanítástól, annál na-
gyobb szakmai és anyagi elismerést kap.
Meg kell szerezni a tanári diplomát, az-



zal két-három évig el lehet tanítgatni.
Közben elvégezendő valamilyen kurzus
– adminisztráció, szakfelügyelet, pálya-
választási tanácsadás, efféle –, és az új
szakképesítéssel már be lehet költözni
egy légkondicionált irodába, saját vécé-
vel, hosszú ebédidővel, titkárnővel.
Nem kell kellemetlen gyerekcsordákkal
hadakozni. El lehet bújni az irodában, és
egy pillantást se kell vetni a kis rohadé-
kokra.

Én viszont ott álltam harmincnyolc
évesen, és semmiféle becsvágy nem haj-
tott, hogy elinduljak a szamárlétrán, csak
sodródtam az amerikai álommal, s ma-
holnap szembe kellett néznem a közép-
korúak válsághelyzetével – kudarcos kö-



zépiskolai angoltanár, akit folyamatosan
gáncsolnak a felettesei, az igazgatók meg
a csicskásaik. Én legalábbis így képzel-
tem.

Szorongás volt bennem, de nem is sej-
tettem, mi okozza. Alberta egyszer azt
kérdezte: miért nem szerzed meg a PhD
fokozatot, azzal előbbre rukkolhatnál.

Jó, megszerzem, mondtam.
A New York Egyetemen azt mondták,

rendben, fölvesznek a doktori program-
ba, a feleségem azonban azzal állt elő:
Miért nem mész Londonba vagy Dublin-
ba?

Meg akarsz szabadulni tőlem?
Csak mosolygott.
 



 
Amikor tizenhat éves voltam, az egyik

barátommal egynapos dublini látogatásra
indultunk. Szürke kőfalnak támaszkodva
néztem végig egy színes felvonulást. A
szürke fal a Trinity College kerítése
volt, én pedig azt se tudtam, hogy ez az
egyetem idegen területnek számít: angol
és protestáns. Az utca távolabbi végén
vaskerítés és egy nagy kapu tartotta kívül
a magamfajtát. Az egyetem előtt Edmund
Burke és Oliver Goldsmith szobra állt.
Hohó, mondtam, itt van tehát, aki Az el-
hagyott falut írta, amit kívülről kellett
megtanulnom az iskolában.

Limericki barátom, aki járatosabb volt
az élet dolgaiban, mint én, csak annyit



mondott, jól nézd meg magadnak Olivert
meg az egész Trinityt, mert ide bizony te
be nem teszed a lábad. Az érsek kihir-
dette, hogy azt a katolikust, aki a Trinity
College-ba jár, automatikusan kiátkoz-
zák.

Későbbi dublini látogatásaim során
mindig csábított a Trinity. A kapuban
ácsorogva bámultam, milyen eleganciá-
val dobják át a vállukon a lobogó egye-
temi egyensálat a diákok. Csodáltam
angliai kiejtésüket. Epekedtem a gyönyö-
rű protestáns lányok után, akik egyetlen
pillantásra sem méltattak. A velük egy-
ívásúakhoz fognak férjhez menni, a saját
társadalmi osztályuk tagjaihoz, csupa
protestánshoz (mindnek saját lova van),



és ha a magamfajta valaha is feleségül
venne egy protestáns lányt, azt úgy rúg-
nák ki a katolikus anyaszentegyházból,
hogy a lába se érné a földet, és minden
reményét elveszítené a megváltásra.

Amerikai turisták tarka ruhában sétafi-
káltak ki-be a Trinity College-ba, én meg
azt kívántam, bárcsak volna bennem ele-
gendő bátorság, hogy én is besétáljak, de
lehet, hogy a kapus megkérdezné, mi já-
ratban vagyok, én meg biztosan megku-
kulnék.

Hat évvel később amerikai katonai
egyenruhában tértem vissza Dublinba, és
azt vártam, hogy öltözékem tiszteletet
parancsol majd. Így is történt, egészen
addig a pillanatig, míg ki nem nyitottam



a számat. Megpróbáltam az egyenruhá-
hoz illő amerikai kiejtéssel beszélni, de
a kísérlet kudarcot vallott. Ha benyitot-
tam valahová, a pincérnők azonnal oda-
rohantak hozzám, és leültettek egy asz-
talhoz, de mihelyt megszólaltam, azt
mondták, jesszusom, hisz’ ez nem is jen-
ki. Ugyanolyan ír mint a többiek. Hová
valósi? Megpróbáltam magam alabamai
közkatonának elsütni, de a Grafton
Street-i Bewley kávéházban egy pincér-
nő azt mondta, maga akkor alabamai,
amikor én kínai császárné. Dadogva val-
lottam be, hogy limericki vagyok, mire a
nő azon nyomban lemondott a pekingi
trónról. A Bewleyban tiltja a szabályzat,
hogy a vendégekkel dumáljunk, tette hoz-



zá, de úgy láttam, nem veti meg az italt.
Elkezdtem hencegni, mennyi sört meg
snapszot pusztítottam el Bajorországban,
mire ő, hogy ez esetben igazán meghív-
hatnám egy sherryre a McDaid söröző-
ben, itt van egy ugrásra.

Nem találtam különösebben vonzónak,
mégis nagyon hízelgett nekem, hogy a
Bewley egyik pincérnője velem szeretne
meginni valamit.

Átmentem a McDaidbe, hogy megvár-
jam. A vendégek alaposan végigmértek,
és egymást böködték az amerikai egyen-
ruhám láttán. Kellemetlenül éreztem ma-
gam. A csapos is csak bámult, amikor
kértem egy korsóval, és azt kérdezte, ki-
hez van szerencsénk, csak nem egy tá-



bornok, vagy mi a szösz?
Nem fogtam fel, hogy gúnyolódik, és

mikor azt feleltem, nem, tizedes vagyok,
az egész kocsmában kitört a röhögés, én
pedig a világ legnagyobb marhájának
éreztem magam.

Megzavarodtam. Amerikában szület-
tem. Írországban nevelkedtem. Aztán
visszatelepültem Amerikába. Amerikai
katonai egyenruhát viselek. Írnek érzem
magam. Tudniuk kellene, hogy ír vagyok.
Nem volna szabad így ugratniuk engem.

Amikor befutott a pincérnő a Bewley-
ból, leült hozzám a fal melletti asztalhoz,
és megrendeltem egy sherryt, további
bámészkodás és oldalba bökdösés vette
kezdetét. A csapos kacsintott, és a bajsza



alatt mondott valamit egy „újabb áldo-
zat”-ról. Előmászott a bárpult mögül, és
megkérdezte, kérek-e még egy korsóval.
Az csak természetes. A rám irányuló fi-
gyelem miatt égett az arcom, és a nagy
tükörbe pillantva láttam, hogy a szemem
vörös, mint a főtt rák.

A pincérnő megjegyezte, hogy ha a
csapos úgyis hoz nekem még egy korsó-
val, hát azzal az erővel rögtön neki is
hozhatna még egy sherryt, mert eléggé
fárasztó napja volt a Bewley-ban. Be is
mutatkozott, Marynek hívták. Hozzátette,
ha egy percig is azt hiszem, hogy lenéz-
hetem őt, mert csak pincérnő, hát akkor
nagyon nagyot tévedek. Végül is mi va-
gyok én, egy falusi suttyó, aki kicsípte



magát, mint szaros Pista Jézus neve nap-
ján. A sherrytől megeredt a nyelve, és
minél többet beszélt, annál több kárör-
vendő röhögés hallatszott mindenünnen.
Mary elmesélte, hogy csak átmenetileg
dolgozik a Bewley kávéházban, mert
arra vár, hogy az ügyvédek tisztázzák a
nagymamája végrendeletét, és amikor
pont kerül az ügy végére, akkor egy kis
üzletet nyit a Grafton Streeten, és finom
ruhaneműt árul majd jobb embereknek.

A finom ruhaneműről nemigen volt fo-
galmam, viszont megpróbáltam elképzel-
ni Maryt egy ilyen üzletben. Kövérnek
láttam, a szeme alig látszott ki a ráncai
közül, a tokája jobbra-balra lengedezett.
A testén itt is, ott is kitüremkedett a háj.



Szerettem volna megszabadulni tőle, de
nem tudtam, hogyan. Láttam hogy a ven-
dégek nevetnek rajtam, én meg hirtelen
odavetettem, hogy mennem kell.

Mi van?, kérdezte.
Mennem kell... meg kell néznem a Tri-

nity College-ot. Belülről. Be kell men-
nem a kapuján. A harmadik korsó fekete
sör beszélt már belőlem.

Protestáns hely, mondta Mary.
Annyi baj legyen. Át kell lépnem a kü-

szöbüket.
Hallották, mit beszél?, kérdezte Mary

a kocsma egész közönségétől. Be akar
menni a Trinitybe.

Jézus ereje, ne hagyj el, mondta egy
öregúr, atyaisten, szólalt meg egy másik.



Én nem bánom, tábornok úr, fordult
hozzám a csapos, menjen csak. Rajta.
Nézze meg belülről a Trinityt, de aztán
szombaton el ne felejtsen meggyónni.

Hallotta?, kérdezte Mary. Szombaton
gyónás, de ne aggódjon, kiscicám, én
bármikor meghallgatom a gyónását. Gye-
rünk, igya ki a sörét, és mehetünk a Tri-
nitybe.

Jaj nekem. El akar jönni velem. Rengő
hájú Mary végig akar vonulni az ameri-
kai egyenruhámmal, benne én, a Grafton
Streeten. Nézd mán a jenkijét, fogják
mondani az emberek, ennek sincs jobb
dóga, mint fölcsípni azt a hájtömeget,
közben meg Dublinban élnek a legszebb
lányok a világon.



Szóltam, hogy ne fárassza magát miat-
tam, Mary azonban hajthatatlan maradt, a
csapos pedig kijelentette, hogy eggyel
több okom lesz a gyónásra szombaton,
mert ez a szotyka nem tágít.

Miért nem álltam a sarkamra? Tényleg
ezzel a szünet nélkül fecsegő dagadókkal
a karomon kell életemben először átlép-
nem a Trinity College küszöbét?

Tényleg vele kellett.
A Grafton Streeten mindenkinek, aki

csak egy pillantást vetett ránk, leadta,
hogy „Mi van, nem látott még eleven
jenkit?” míg egy nagykendőbe öltözött nő
vissza nem szólt neki. „Dehogynem lát-
tunk, csak a többi nem züllött ilyen mély-
re, hogy a magafajtával mutatkozzon.”



Mary azt visította, ha nincs jobb dolga,
mint kötekedni, akkor kikaparja a szemét
abból a nagykendőből.

Nyugtalankodtam, hogy mi vár rám a
Trinity kapujában. Az egyenruhás őr
minden bizonnyal megkérdezi, mit kere-
sek – de ügyet se vetett ránk, még akkor
sem, amikor Mary odabökte, hogy szép
esténk van, angyalom.

Végre-valahára ott álltam a Trinity
macskakövén, a kapun belül, de nem
mertem továbbmenni. Ezeket a köveket
koptatta Oliver Goldsmith, Jonathan
Swift. Sok gazdag protestáns, százado-
kon át. Bejutottam a kapun belülre –
ennyi elég is volt nekem.

Mary a karomat rángatta. Sötétedik, itt



akarsz ácsorogni egész éjjel? Gyerünk
már, meghalok egy sherryért. Azután föl-
megyünk a helyes kis garzonomba, és ki
tudja, mi vár ott még ránk? Ki tudja?
Kuncogott, és odavont a nagy, löttyös
testéhez, én pedig szerettem volna szét-
kürtölni Dublinban: Nem velem van!

Elsétáltunk a Nassau Streetre, ahol
meg kellett állni, hogy megbámulja a
sarki Yates üzlet ékszeres kirakatait.
Cuki, mondta, cuki. Eljön ám még a nap,
hogy az én ujjamon lesz az egyik gyűrű-
jük.

Elengedte a karomat, hogy rábökhes-
sen egy gyűrűre a kirakatban, mire futás-
nak eredtem. Végigszáguldottam a Nas-
sau Streeten, és alig hallottam az üvöltö-



zését, hogy micsoda egy mocsok limeric-
ki patkány ez a jenki.

Másnap visszamentem a Bewley ká-
véházba, hogy bocsánatot kérjek tőle a
viselkedésemért. Á, nem történt semmi,
mondta. Nem lehessen tudni, mi bújik
elő az emberből egy-két sherry vagy kor-
só után. Hatkor végzek, tette hozzá, és ha
van kedvem, elmehetünk egy kis rántott
halra rósejbnivel, aztán pedig megiha-
tunk nála egy teát. A tea után kijelentette,
túl késő van már ahhoz, hogy visszabal-
lagjak a Grafton Street-i szállodámba,
de őt a legkevésbé sem zavarja, ha nála
maradok, és együtt megyünk vissza reg-
gel a busszal. Kiment a folyosói vécére,
én azalatt levetkőztem, csak az alsóne-



műmet hagytam magamon. Elszürkült,
formátlanul lógó hálóingben tért vissza.
Az ágy előtt térdre omlott, keresztet ve-
tett, és arra kérte Istent, álljon közé és
minden baj közé. Elmondta Istennek,
tisztában van azzal, hogy kísértésnek te-
szi ki magát, de hát ez a fiú itt az ágyban
úgyis maga az ártatlanság.

Begurult az ágyba és nekipréselt a fal-
nak, de amikor odanyúltam a hálóingé-
hez, hogy felhúzzam, rácsapott a kezem-
re. Azt mondta, nem szeretné magára
venni a felelősséget, ha elkárhozna a lel-
kem, de ha mielőtt elalszom, elmondom
végig, hogy „Istenem, szeretlek téged,
ezért teljes szívemből bánom, hogy bű-
neimmel megbántottalak...”, sokkal nyu-



godtabb volna. Amíg az imát mormol-
tam, valahogy kiriszálta magát a hálóin-
géből, és odahúzott magához. A fülembe
súgta, hogy később kell befejeznem az
imát, mire én, hogy persze, később min-
denképpen befejezem, s közben behatol-
tam a hatalmas, zsíros testbe, és befejez-
tem a bánatimádságot.

 
 
Akkor huszonkét éves voltam, és most,

harmincnyolc évesen beadtam a jelent-
kezésemet a Trinity College-ba. Igen, ír-
ták, fölvesznek, amennyiben leteszem a
posztgraduális képzéshez szükséges
amerikai felvételi vizsgát. Letettem, és
azzal döbbentettem meg magamat és a



környezetemet, hogy angolból az ered-
ményem a felső két százalékba esett.
Vagyis az ország minden szegletéből
összeverődött nagyokosok közé számí-
tok, ami oly igen megemelte a kedvemet,
hogy haladéktalanul beültem a brooklyni
Gage és Tollner étterembe, betermeltem
egy tengeri süllőt sült krumplival, és
annyi bort ittam rá, hogy ma sem emlék-
szem, miként keveredtem haza. Alberta
elnéző volt velem, reggel sem teremtett
le, elvégre Dublinba készültem, egy nagy
hírű egyetemre, és úgyse fogunk sokat ta-
lálkozni a következő két évben – ennyi
időt adott ugyanis a Trinity a disszertá-
ció elkészítésére és megvédésére.

Ami a vizsga matematikai részét illeti,



azt hiszem, soha senki nem produkált
olyan gyenge eredményt, mint én.

Alberta foglalt nekem egy ágyat a Qu-
een Elizabethen – ez volt a hajó utolsó-
előtti útja Európa felé az Atlanti-óceá-
non. A hajón nagy mulatságot csaptunk –
ez volt a szokás. Pezsgőztünk, és amikor
a látogatóknak vissza kellett menniük a
szárazföldre, megcsókoltam Albertát. Ö
is visszacsókolt. Hiányozni fogsz, mond-
tam neki, és ő is azt mondta, hogy hiá-
nyozni fogok. Lehet, hogy egyikünk sem
beszélt igazat. Szédültem a pezsgőtől, és
amikor a hajó elhagyta a kikötőt, úgy in-
tegettem, hogy azt se láttam, merrefelé
hadonászom. Hát ilyen az én életem,
gondoltam. Integetek, de azt se tudom,



kinek-minek. Ezt továbbgondolásra ér-
demes, roppant mély értelmű megfigye-
lésnek tartottam, de belefájdult a fejem,
és inkább túlléptem rajta.

A hajó kiúszott a Hudson folyóra, és a
Verrazano-szoros felé fordult. Természe-
tesen a fedélzeten álltam, amikor Ellis
Islandnek lehetett integetni. A Szabad-
ság-szobornak is mindenki integetett, de
nekem a személyes okom is megvolt
arra, hogy a karomat lengessem a remény
és kétségbeesés szigete felé.

Eszembe jutott egykori önmagam, a
csaknem négyéves kisfiú, harmincnégy
esztendővel ezelőtt – az is csak intege-
tett, integetett Írország felé hajózva. És
most tessék, megint itt vagyok, megint in-



tegetek – de mit is csinálok tulajdonkép-
pen, merre tartok, és mi ez az egész?

Aki egyedül van egy hajón, és még
mindig labilisnak érzi magát a pezsgőtől,
az felfedező útra indul a vízi járművön.
A Queen Elizabeth utasa vagyok, és,
már megbocsásson a világ, de bizony
Dublinba tartok, a Trinity College-ba. Ki
gondolta volna a nagy jövés-menésben, a
sok integetés közepette, hogy átállok az
ellenséghez? A Trinity College protes-
táns egyetem, mindig hűséges volt ehhez
vagy ahhoz az uralkodóhoz, és egyálta-
lán, tett-e valaha is egyetlen szalmaszá-
lat keresztbe a Trinity a szabadság ügyé-
ért? De hát a törpe lelketek mélyén ugye-
bár mindig is felsőbbrendűnek tartottátok



a lótulajdonos, artikuláltan beszélő, or-
rukat magasan hordó protestánsokat.

Oliver St. John Gogarty is a Trinitybe
járt, de hiába írtam róla, és hiába olvas-
tam el minden egyes sorát, amihez csak
hozzáfértem (abban bízva, hogy egy ke-
vés rám ragad a tehetségéből meg a stí-
lusából), hajítófát sem ért az egész. Egy-
szer megmutattam a disszertációmat
Stanley Garbernak, a McKee egyik taná-
rának, és elmeséltem neki, miféle remé-
nyeket táplálok magamban. Garber a fe-
jét csóválta, és azt mondta, ide hallgass,
McCourt, ne erőltesd Gogartyt. Úgyse
tudod kiverni a fejedből, hogy húgyos-
szaros kiskölök vagy, akit most szalajtot-
tak a limericki sikátorból. Inkább gon-



dold át, ki is vagy valójában. Mássz föl
a keresztre, és éld át a saját szenvedése-
det, barátocskám. Más nevében nem te-
heted meg.

Hogy beszélhetsz így a keresztről,
Stanley? Zsidó létedre.

Na, helyben vagyunk. Nézz csak ránk.
Megpróbáltunk beilleszkedni a gójok
közé. Igyekeztünk asszimilálódni, de
nem hagyták. És mi következik ebből?
Sok súrlódás, és a súrlódások nyomán
olyan figurák kerülnek a felszínre, mint
Marx vagy Freud vagy Einstein vagy
Stanley Garber. Hála Istennek, hogy te
nem asszimilálódtál, McCourt, és hagyd
a fenébe Gogartyt. Nem vagy te Gogarty.
Légy saját magad. Fel tudod fogni? Ha



most, ebben a percben földobnád a tal-
pad, a Nap ugyanúgy menne tovább a
maga útján, te meg nem voltál más, csak
egy villanás. Menj a magad feje után,
mert különben Staten Islanden végzed a
kis házadban és együtt mondogatod az
üdvözlégyet az ír feleségeddel.

De most nem tudtam ezzel foglalkozni,
mert amint lefelé lépdeltem a Queen Eli-
zabeth nagy, középső lépcsősorán,
összeakadtam egy ismerős nővel. Ö is
észrevett, és indítványozta, hogy igyunk
valamit. Emlékeztem, hogy gazdag New
York-i házaknál volt ápolónő – vajon mi
egyéb volt még? Elmesélte, hogy csaló-
dás érte, mert a barátja átírta az útitervü-
ket, és most itt áll ő, az ápolónő, az első



osztályú, kétágyas kabinba szóló jegyé-
vel, és öt hosszú napon át utazhat egye-
dül. Az ital megoldotta a nyelvemet, és
én is beszámoltam neki magányomról, és
hogy szerintem tarthatjuk egymásban a
lelket az úton, bár nem lesz egyszerű, lé-
vén hogy ő az első osztályon utazik, én
meg a vízvonal alatt.

Hát ez nagyszerű volna, mondta. Félig
ír volt, és néha visszatért az ír tájszólá-
sa.

Ha ott józan vagyok, talán bölcsebben
cselekszem, de így nem álltam ellen a kí-
sértésnek, és megfeledkeztem fekvőhe-
lyemről a hajó gyomrában.

Az óceánutazás harmadik napján el-
lógtam reggelizni az ebédlőbe – ekkor



jártam ott először. A pincér megkérdezte,
mit óhajtok, én meg úgy éreztem, hülyén
venné ki magát, ha bevallanám, nem tu-
dom, melyik asztalnál ülök.

Még nem járt itt, uram?
Nem.
Pincér lévén nem tette föl a kézenfek-

vő kérdést. Az élelmezési tiszt sem, aki
közölte, hogy a hivatalos jegyzőkönyv
szerint nem is tartózkodom a fedélzeten.
Azt hitték, nagy lelkesedésemben én is
partra szálltam a barátaimmal. Éreztem,
hogy magyarázatot vár, de képtelen let-
tem volna elmesélni élményeimet az első
osztályú kabinban a magánházakhoz járó
ápolónővel. Tessék, ez itt az ön helye,
mondta a tiszt, jó étvágyat kívánok a reg-



gelihez.
A vízvonal alatti kabinban emeletes

ágy várt. Útitársamat térdelő helyzetben
találtam, ima közben. Döbbenten nézett
rám. Metodista fiatalember Idahóból, aki
Heidelbergbe igyekezett teológiát tanulni
– neki tehát nem dicsekedhettem el azzal,
hogy az elmúlt három éjszakát az első
osztályon töltöttem egy magánházaknál
dolgozó New York-i ápolónővel. Bocsá-
natot kértem, amiért megszakítottam az
imádságát, de megnyugtatott, hogy az ő
imáját úgyse lehet félbeszakítani, neki
ugyanis az egész élete egyetlen imádság.
Hű, de nagyszerű dolog ez, gondoltam,
bárcsak az én életem is csak imádságból
állna. A mondókája lelkiismeret-furda-



lást okozott, semmirekellő, bűnös em-
bernek éreztem magam. Kabintársamat
Tednek hívták. Tedet mintha skatulyából
húzták volna ki. Ápolt fogsora csillogott,
és olyan kefefrizurát viselt, mint a tenge-
részgyalogosok. Inge ropogósra kemé-
nyítve és vasalva. Ted jól érezte magát a
bőrében, és békességben élt a világgal.
Isten az ő mennyországában honolt, a
metodista mennyországban, és ez tökéle-
tesen megfelelt neki. Elbátortalanodtam.
Ha az ő élete egyetlen imádság, miféle
élet az enyém? Egyetlen, tartósan elkö-
vetett bűn? Ha a hajónk jéghegynek fut-
na, Ted nyomban a fedélzeten teremne,
és a Közelebb hozzád, Uram! – at éne-
kelné, miközben én pap után szaladgál-



nék az utolsó gyónásomhoz.
Ted megkérdezte, vallásos vagyok-e,

járok-e templomba. Egy óra múlva szí-
vesen lát a metodista istentiszteleten, tet-
te hozzá, de azt motyogtam, hogy néha
azért eljárok misére. Megért engem, je-
lentette ki Ted. De hogyan is érthetett
volna meg? Mit tudhat egy metodista egy
katolikus szenvedéseiről, különösen ha
ír katolikus az illető? (Ezt persze nem
mondtam ki, mert nem akartam megbán-
tani az érzéseit. Annyira őszinte volt
hozzám.) Megkérdezte, akarok-e vele
imádkozni, amire megint azt motyogtam,
hogy nem ismerem a protestáns imákat,
ráadásul le kell zuhanyoznom és át kell
öltöznöm. Erre olyan szemmel nézett



rám, amit az írók átható pillantásnak
szoktak nevezni, én pedig úgy éreztem,
Ted mindent tud. Még csak huszonnégy
éves, de máris megvan a maga hite, élet-
szemlélete, célja. Előfordulhat, hogy már
hallotta a bűn szót, de az nyilvánvaló,
hogy ő maga tiszta, mentes mindenféle
bűntől.

Szóltam neki, hogy zuhanyozás után
megkeresem a katolikus kápolnát, és el-
megyek a misére. Mire való az a mise?,
kiáltott föl. Hiszen megvan a hited, a
Bibliád, a két jó térded meg a padló,
amin imádkozhatol.

Ettől a mondatától kezdtem rosszul
érezni magam. Miért nem képes az egyik
ember békén hagyni a másikat? Miért



érzi mindenki úgy, hogy az olyanokat,
mint én, meg kell térítenie?

Nem. Nem akartam térdre hullva
együtt imádkozni a metodistámmal. S
ami még rosszabb, nem akartam én se
misére menni, se gyónni, vagy bármi ha-
sonlót, hiszen akár fönt a fedélzeten is
sétálgathatok, vagy ledőlhetek egy nyug-
ágyra, hogy a föl-le ringó láthatárt néze-
gessem.

A fenébe is, gondoltam, és lezuha-
nyoztam, miközben a láthatáron járt az
eszem. Mennyivel jobb a láthatár az em-
bereknél! Olyan nincs, hogy az egyik lát-
határ nyaggatja a másikat. Mire kijöttem,
Ted már elment, a holmija szépen rendbe
rakva az ágyán.



A fedélzeten a magánházaknál dolgozó
ápolónő egy ősz hajú, tömzsi pasasba
karolva vonult végig, az illető kétsoros,
sötétkék blézert viselt, ádámcsutkájáról
széles, rózsaszín selyem nyakkendő fi-
tyegett. A nő úgy tett, mintha nem venne
észre, de addig fixíroztam, míg végül
kénytelen volt felém biccenteni. Tovali-
begett, én meg arra gondoltam, vajon
csak azért dobálja ide-oda a seggét,
hogy még jobban meggyötörjön?

Dobálja csak, engem ugyan nem érde-
kel.

De érdekelt. Összetörve, kihajítva
éreztem magam. Három, velem töltött
nap után hogy képes lelépni ezzel a vén-
séggel? Hiszen legalább hatvan éves! És



amikor az ágyon ülve együtt ittuk a sok
üveg fehérbort? És amikor megmostam a
hátát a fürdőkádban? Most mihez kezdek
magammal két napig, míg a hajó kiköt
Dublinban? Ott kell feküdnöm a felső
ágyon, alattam a metodistám imádkozik
és sóhajtozik. Az ápolónő rám se hederí-
tett. Többször is szándékosan keresztezte
az utamat a fedélzeten, csak hogy még
nyomorultabbul érezzem magam, és ami-
kor eszembe jutott ő meg az a vénember,
szinte rosszul lettem a gondolatra, hogy a
pasas öreg, ráncos bőre hozzáér a nőé-
hez.

A következő két napon sötétség ural-
kodott a nyílt tengeren, míg a hajókorlát-
nál állva azt fontolgattam, beugorjak-e



az Atlanti-óceánba, le egészen a feneké-
ig, ahol a háborúban elsüllyedt sok hajó
nyugszik, csatahajók, tengeralattjárók,
rombolók, teherhajók, és azt próbáltam
meg felidézni, vajon süllyedt-e el már
egy repülőgép-anyahajó is. Ez egy időre
elfeledtette velem a bánatomat, mert arra
gondoltam, milyen lehet, ahogy odalent a
repülőgép-anyahajók és az emberi testek
lebegnek, és beleütköznek a rekeszfalak-
ba, de aztán újból rám telepedett a bánat.
Ha az embernek nincs más dolga, csak
az, hogy egy hajó fedélzetén járkáljon, és
minduntalan összefusson azzal az ápoló-
nővel, akivel együtt töltötte a megelőző
három napot, ámde az ápolónő továbbra
is annak a kétsoros blézert viselő vén-



embernek az oldalán mutatkozik, olyan-
kor hajlamosak leszünk arra, hogy sem-
mire se tartsuk saját magunkat. Ha bele-
vetném magam az óceánba, akkor az
ápolónőnek is volna min elgondolkod-
nia, de nekem semmi hasznom se volna
belőle, hiszen arról én már úgysem tud-
nék.

Csak álltam a hajókorlátnál, a hajó
szelte a vizet, én meg az életemen törtem
a fejem, és pipogya alaknak éreztem ma-
gam. (A pipogya volt az egyik kedvenc
szavam abban az időben, és illett is
rám.) Pipogya. New Yorkba érkezésem
napjától addig, míg a Queen Elizabeth
fedélzetére léptem, csak vargabetűket ír-
tam le: kivándorlás; kilátástalan munka-



helyek; alkoholizálás Németországban és
New Yorkban; csajozás; négy év folya-
matos alvás a New York Egyetemen; ta-
nárként sodródás egyik iskolától a mási-
kig; nősülés, és közben vágyódás a le-
gényélet után; no, még egy pohárral;
zsákutcás tanári pálya; utazás Írország-
ba, hátha ott majd jobban viseli magát az
élet.

Miért nem lehetek én is tagja egy vi-
dám turistacsoportnak, szárazon vagy ví-
zen, azok mindig csak pingpongoznak
vagy golyóznak, utána elmennek meginni
valamit, és ki tudja, mi egyebet csinál-
nak még, de az ilyesmihez nem volt te-
hetségem. Fejben persze gyakoroltam,
próbákat tartottam. Szép jó napot, hogy s



mint, hogy s mint?, kérdezném. Nagysze-
rűen, hangzana a felelet, egyébként nincs
kedve meginni velünk valamit? Miért is
ne?, vágnám rá nonchalance-szal. (Ez a
nonchalance is kedvenc szavam volt,
mert én is szerfölött könnyed akartam
lenni, és mert a hangzása is tetszett.) Ha
most megiszom néhány pohárral, az biz-
tosan meghozza a nonchalance-ot. A ma-
gam elbűvölő ír módján én leszek a tár-
saság lelke – de mégsem akartam ott-
hagyni a hajókorlátot, és az öngyilkosság
vigasztaló érzését.

Harmincnyolc évem körül forogtak a
gondolataim. A korosodó tanár – még
maga is tanuló – Dublinba utazik. Hát
így él egy igazi férfi?



Egy nyugágyba kényszerítettem ma-
gam, hogy szembenézzek az atlanti-óceá-
ni kapuzárás előtti pánikkal. Behunytam
a szemem, hogy ne lássam a vizet és az
ápolónőt. Tűsarkú cipőjének kopogása
és a selyem nyakkendős amerikai vénség
harsány hahotája elől így sem tudtam el-
bújni.

Ha szemernyi intelligencia is belém
szorult volna, nem csak a túléléshez
szükséges szimat, akkor – legyen bár
még oly fájdalmas is – megkíséreltem
volna átértékelni az életemet. De nem
volt érzékem az önvizsgálathoz. Sok
éven át tartó limericki gyónásaim után én
is tudtam olyan lelkiismeret-vizsgálatot
tartani, mint akárki, ám itt másról volt



szó. Ebben a helyzetben nem segít az
anyaszentegyház. És azon a nyugágyon
heverve nemigen tudtam a katekizmuson
túlra merészkedni. Lassan megértettem,
hogy nem értek semmit, viszont attól,
hogy mélyre ástam magamban és a bol-
dogtalanságomban, megfájdult a fejem.
Harmincnyolc éves ember nyakig a sla-
masztikában, és gőze nincs arról, mihez
kezdjen. Hát ennyire tudatlan voltam. Ma
már én is tudom, hogy az ember hajla-
mos mindent a külső körülményekre ken-
ni: a szülőkre, a nyomorúságos gyerek-
korra, az egyházra, az angolokra.

New York-i ismerőseim, de elsősor-
ban Alberta mind azt mondták, segítség-
re szorulsz. Tudom, úgy értették, nyil-



vánvaló, hogy valami nem stimmel ve-
led. Menj el egy pszichoterapeutához.

Alberta ragaszkodott hozzá. Velem
nem lehet együtt élni, szögezte le, és idő-
pontot kért számomra egy pszichoanaliti-
kusnál a Keleti 96. utcában, a lélekgyó-
gyász-negyedben. Az analitikust Henry-
nek hívták, de már rögtön az elején el-
szúrtam, amikor megjegyeztem, hogy Je-
eveshez hasonlít. Kicsoda az a Jeeves?,
kérdezte, de egyáltalán nem örült, ami-
kor megismertettem a P. G. Wodehouse-
könyvek szereplőjével. Jeeveshez méltó
módon húzta föl a szemöldökét, amitől
teljesen hülyének éreztem magam. Rá-
adásul fogalmam sem volt róla, miről is
akar szólni ez az egész, és hogy mit kere-



sek nála. Az egyetemi pszichológiaórák-
ról emlékeztem még arra, hogy tudatunk
több részből áll, van ugye a tudatos, a tu-
dattalan, a tudatalatti, az ego, az önazo-
nosság, a libidó és talán más rejtélyes
zugok, ahonnan démonok leselkednek
ránk. Nagyjából eddig terjedtek az isme-
reteim, ha mindez egyáltalán méltó arra,
hogy ismeretnek nevezzük. Azután eltű-
nődtem, mi végre hagyok nála annyi
pénzt, amennyit meg se engedhetnék ma-
gamnak, mikor csak ülök ezzel a pasas-
sal szemben, aki irkál az álla magassá-
gában tartott noteszába, és csak néha pil-
lant fel, de olyankor úgy bámul rám, mint
egy kísérleti nyúlra.

A pszichoanalitikus ritkán nyitotta



szóra a száját, amitől úgy éreztem, ne-
kem kell kitöltenem a csendet, mert kü-
lönben csak ücsörögnénk egymást kuk-
kolva. Még annyit se mondott, hogy „És
ezzel kapcsolatban mit érez?”, ahogy a
filmekben szokták. Abból, hogy becsukta
a noteszát, tudtam, hogy vége a rendelés-
nek, és lehet fizetni. Már az elején meg-
mondta, hogy tőlem nem kér teljes hono-
ráriumot, mert a hátrányos helyzetű taná-
rok kedvezményében részesülök. A nyel-
vemen volt, hogy velem ugyan ne jóté-
konykodjon, de az idő tájt ritkán mond-
tam ki, amit szerettem volna.

A rendelés szokásos menetétől kelle-
metlenül éreztem magam. Az elején ki-
jött a váróba, és megállt. Ezzel adta meg



a jelt, hogy álljak föl és fáradjak be a
rendelőbe. Soha nem nyújtotta a kezét,
soha nem köszönt, és soha nem váltott
velem néhány kötetlen szót. Töprengtem:
vajon az én feladatom volna, hogy kö-
szönjek és a kezemet nyújtsam? És ha
kezdeményezek, mi lesz rólam a vélemé-
nye? Nem akartam muníciót szállítani
ahhoz, hogy elmebetegnek tartson, a fel-
menőim között úgyis akadt elég. A hig-
gadt viselkedésemmel szerettem volna
kedvező benyomást tenni rá, meg a logi-
kámmal és – ha lehetséges – a szelle-
mességemmel.

Az első alkalommal figyelte, miként
igyekszem kezdeni valamit magammal.
Olyan lesz mint a gyónás? Vagy mint a



lelkiismeret-vizsgálat? A magas támlájú
székre üljek, vagy feküdjek le a heverő-
re, mint a moziban? Ha a széket válasz-
tom, ötven percen át bámulhatom a ké-
pét, ha viszont ledőlök a heverőre, néz-
hetem a plafont, és elkerülöm a tekinte-
tét. Végül a székre ültem, ő is leült a sa-
ját székére, én pedig megkönnyebbülve
vettem tudomásul, hogy nem látok
rosszallást az arcán.

Néhány találkozás után abba akartam
hagyni, inkább átmentem volna egy kocs-
mába a Harmadik Avenue-n, hogy végre
teljes nyugalomban megigyak egy délutá-
ni sört. De nem volt hozzá bátorságom,
és nem voltam rá elég dühös (akkor
még). Hétről hétre ott ültem a székén,



összehordtam hetet-havat, sőt néha két-
szer egy héten, mert azt mondta, gyako-
ribb találkozásokra van szükségem. Sze-
rettem volna megkérdezni, hogy ezt mi-
ből gondolja, de kezdtem kapiskálni,
hogy a módszere szerint erre nekem kell
rájönnöm. Ebben az esetben miért tö-
möm belé a pénzt?, kérdeztem magam-
ban. Miért nem üldögélek inkább a Cent-
ral Parkban a fákat és a mókusokat néze-
getve, s várva, hogy majd csak a felszín-
re bukkannak a problémáim? Vagy miért
nem ülök egy sörözőben, ahol néhány
korsó elfogyasztása közben befelé for-
dulhatnék, és megvizsgálhatnám a lelki-
ismeretemet? Sok száz dollárt takaríta-
nék meg vele. Nyomban tisztázni szeret-



tem volna a helyzetet, és meg akartam
kérdezni, doktor úr, mi a bajom? És mit
keresek itt? Mondjon már egy diagnózist
azért a tömérdek pénzért, amit eddig itt
hagytam magánál (tudom, élvezem a hát-
rányos helyzetű tanárok kedvezményét).
Ha megnevezi a betegségemet, talán én
is ki tudom keresni, és rájöhetnék, ho-
gyan lehet segíteni rajta. Az nem megy,
hogy minden héten idejövök, összevissza
hablatyolok az életemről, és közben azt
se tudom, hol tartunk, az elején, a köze-
pén vagy a végén.

Nem lettem volna képes ebben a mo-
dorban beszélni hozzá. Nem így nevel-
kedtem. Nem lennék vele udvarias, ő pe-
dig talán megsértődne. Határozottnak



akartam látszani, nem kértem a szánako-
zásából. Nyilván látta, mennyire éssze-
rűen szólok és milyen kiegyensúlyozott
vagyok, annak ellenére, hogy küzdök egy
rossz házassággal, és céltalanul élek
bele a világba.

Csak irkált a noteszába, s bár soha
nem adta jelét, azt hiszem, jól érezte ma-
gát velem. Meséltem neki írországi éle-
temről és a tanításról. Mindent megtet-
tem, hogy élénk és szórakoztató beszá-
molókat tartsak neki, s hogy megnyugtas-
sam, minden rendben. Semmiképpen sem
szerettem volna felbosszantani. De ha
valóban minden rendben, akkor miért
kezdtem el járni hozzá? Azt akartam, re-
agáljon valahogy, legalább egy kis mo-



sollyal, vagy egy röpke szóval ismerje el
igyekezetemet. De semmi. Ő győzött, ő
kerekedett felül.

Egyszer aztán meglepett. Ahá!, mond-
ta, kis noteszát az ölébe ejtette, és mé-
lyen a szemembe nézett. Meg se mertem
nyikkanni. Mit mondhattam, ami kiváltot-
ta ezt az ahá-t?

Azt hiszem, most sikerült a dolgok
mélyére ásnia, mondta.

Na tessék, már megint mélyre ástam.
Már a Divatintézeti Szakközépiskola ok-
tatási igazgatója is azzal hízelgett nekem,
hogy a mondatrészeket tárgyaló órámon
sikerült a dolgok mélyére ásnom.

Az ahá! előtt mindössze annyit jegyez-
tem meg, hogy a középiskolai óráimat ki-



véve nincs önbizalmam, amikor emberek
társaságába kerülök. Egy csoport tagja-
ként alig tudok megszólalni, míg nem it-
tam meg egy-két pohárral – ellentétben a
feleségemmel vagy az öcsémmel, akik
vígan oda tudnak lépni egy csoporthoz,
és élénk beszélgetésbe keverednek a tag-
jaival. Hát ez volt a mélyre ásás.

Az ahá! után így folytatta: Hmmm. A
javára válhatna, ha csoportterápián ven-
ne részt. Előbbre juthatna, ha más embe-
rekkel is interakcióba lépne. Van is egy
kis csoportunk, maga volna a hatos szá-
mú tag.

Nem akartam a hatos számú tag lenni,
és nem tudtam, mi fán terem az interak-
ció, amibe lépek. Bármi legyen is, nem



volt kedvem hozzá. Hogyan tudnám az
értésére adni, mit érzek, hogy ez az egész
csak időpocsékolás és pénzkidobás?
Mindenképpen udvarias hangot kellett
használnom. Hat hete ülök ezen a széken,
dől belőlem a szó, és kutyábbul érzem
magam, mint valaha. Mikor leszek képes
odamenni az emberekhez, és könnyedén
elcseverészni velük, ahogyan Alberta
vagy Malachy szokta?

A feleségemnek tetszett a csoportterá-
pia ötlete, szerinte az se számít, ha min-
den héten többet kell fizetnünk. A szoci-
alizációm során nem szereztem meg bi-
zonyos készségeket, tette hozzá, és egy
kicsit le kell csiszolni rólam a sorját, a
csoportterápia pedig meghozhatja a nagy



áttörést.
Ez órákon át tartó veszekedéshez ve-

zetett. Mégis mit képzel magáról, kicso-
da ő, hogy megmondja, le kell csiszolni
rólam a sorját? Mintha mocskos szájú,
nyeretlen kétéves ír suttyó volnék, aki
tegnap szállt itt partra a nagy hajóról.
Kijelentettem, hogy nem hagyom magam
hosszú időre összezárni néhány New
York-i idiótával, nem hallgatom végig a
nyafogásukat, meg ahogy elpofázzák a
legbizalmasabb titkaikat. Már az is ép-
pen elég baj volt, hogy fiatalon papok
fülébe súgtam a bűneimet, akik csak ásí-
toztak, és megígértették velem, hogy nem
vétkezem többet, nehogy megbántsam
szegény Jézuskát, aki ott szenved, fent a



kereszten. Most meg ő is meg a doktor is
azt akarja, hogy újból fecsegjek ki min-
dent. Köszönöm, elég volt.

Alberta azt mondta, elege van a nyo-
morúságos katolikus gyerekkoromból.
Amiért nem hibáztatom, hiszen nekem is
elegem volt a nyomorúságos gyerekko-
romból, meg abból, hogy az Atlanti-óce-
án másik partján is kísért, ráadásul min-
denáron közszemlére akar kerülni. Al-
berta hozzátette, ha nem folytatom a ke-
zelést, nagy bajba kerülök.

Kezelést?? Miről beszélsz?
Jelenleg kezeléseket kapsz, és ha ab-

bahagyod, vége a házasságunknak.
Csábító lehetőség. Ha megint legény-

ember lennék, szabadon csavaroghatnék



Manhattanben. Mondhattam volna, hogy
rendben, akkor itt a vége, de ezt elsza-
lasztottam. Ha újból szabad lennék is,
hol találnék olyan épelméjű nőt, aki vál-
lalna engem, az ide-oda sodródó, csiszo-
latlan pedagógust, aki egy Keleti 96. ut-
cai Jeevesnek fecsegi ki az életét? A ve-
szekedés is jobb, mint a magány – tartja
az ír mondás, és maradtam a fenekemen.

A csoportban megrázó dolgokat hal-
lottam. Beszéltek mindenféle nemi kap-
csolatról, apával, anyával, fivérrel, nő-
vérrel, odalátogató nagybácsival, a rab-
bi feleségével, egy ír szetterrel, egy
vájdling csirkemájjal, egy hűtőszekrény-
szerelővel, aki a konyha kövezetére dob-
ta a ruháját, és napokig a lakásban ma-



radt. Az ilyesmit csak egy papnak gyón-
ná meg az ember, ezek meg minden to-
vábbi nélkül kikürtölték a titkaikat a vi-
lágba. Azért én is tudok ezt-azt a szexről,
olvastam a Kámaszútrát, a Lady Chat-
terley szeretőjét meg de Sade márkitól a
Szodoma százhúsz napját, de azok csak
könyvek, csak a szerzők képzeletében lé-
tező dolgok, gondoltam. D. H. Lawrence
és maga de Sade márki is hanyatt esne,
ha itt kellene ülnie, ebben a csoportban.

Félkörben foglaltunk helyett, szemben
Henryvel, aki szorgalmasan írta jegyze-
teit a noteszába, és néha bólintott egyet.
Aztán az egyik napon csönd lett. Az
egyik férfi elmondta, hogy elment misé-
re, hazavitte az áldozati ostyát, és otthon



rá maszturbált az ostyára. Állítása sze-
rint így akart megszakítani minden kap-
csolatot a római katolikus egyházzal, és
a cselekedete annyira felvillanyozta,
hogy gyakran megismételte, most már
csak az élvezet kedvéért. Tudta, nincs az
a pap a világon, aki egy ilyen undorító
bűn alól feloldozná.

Ekkor vettem részt negyedik alkalom-
mal a csoportfoglalkozáson, és eladdig
meg se mukkantam. Abban a pillanatban
legszívesebben felálltam volna, hogy ki-
menjek. Nem voltam már valami nagy
katolikus, de az mégse jutott volna soha
eszembe, hogy az áldozati ostyát hasz-
náljam nemi örömszerzésre. Ez a muki
miért nem fordított egyszerűen hátat az



egyháznak, és ment a dolgára?
Henry kitalálta a gondolataimat. Ab-

bahagyta a jegyzetelést, és megkérdezte,
akarok-e hozzászólni, én meg éreztem,
hogy lángol az arcom. Ráztam a fejem,
hogy nem. Erre egy vörös hajú nő közbe-
vetette, na, ne kéresd magad. Már ne-
gyedszerre ülsz itt, és eddig egy árva
szót se szóltál. Most azért tárulkozzunk
ki, hogy te fennkölt képpel hallgasd, utá-
na meg kifecseged a titkainkat a have-
roknak a sörözőben?

Az ostyás ember is megszólalt. Az a
helyzet, jóbarát, hogy most közszemlére
tettem magam, és végre tőled is szeret-
nénk hallani valamit. Mégis, mit akarsz?
Csak mereszted a segged, míg mi meg



elvégezzük a piszkos munkát?
Henry megkérdezte a bal oldalamon

ülő nőt, Irmát, mi a véleménye rólam, és
meglepődtem, hogy Irma, miután meg-
masszírozta a vállamat, kijelentette, érzi
bennem az erőt. Azt mondta, szívesen
lenne a tanítványom, mert biztosan jó ta-
nár vagyok.

Hallotta ezt, Frank?, kérdezte Henry.
Erő.

Tudtam, csak arra várnak, hogy meg-
szólaljak, és éreztem, ideje nekem is le-
tennem valamit az asztalra. Németor-
szágban egyszer lefeküdtem egy prostitu-
álttal.

Nahát, vágta rá a vörös hajú nő. Di-
csérjük meg. Legalább próbálkozott.



És akkor mi van?, kérdezte az ostyás.
Halljuk részletesen, kérte Irma.
Hát, lefeküdtem vele. És?, kérdezte a

vörös hajú.
Ennyi. Lefeküdtem vele, és kifizettem

a négy márkát.
Henry mentett meg. Letelt az időnk,

viszontlátásra a jövő héten.
Többé nem mentem vissza. Azt hittem,

Henry majd telefonál, hogy megtudja,
miért morzsolódtam le, de Albertától azt
hallottam, hogy ilyesmit nem szoktak csi-
nálni. A páciensnek saját magának kell
döntenie, és ha kimaradtam, az annyit je-
lent, hogy betegebb vagyok, mint valaha.
A terapeuta legföljebb ennyit képes ten-
ni, tette hozzá, és ha kockáztatni akarom



a mentális egészségemet, a saját vérem
száll a fejemre.

Tessék?
Csak a Bibliából idéztem.
 
 
Kifelé megyek a Trinity College angol

tanszékvezetőjének, Walton professzor
úrnak az irodájából. Hogyne, hogyne,
mondta, amikor beadtam a jelentkezése-
met a doktori programra, majd hozzátet-
te, hogyne, hogyne, amikor megismertet-
tem disszertációm témájával: „Ír-ameri-
kai irodalmi kapcsolatok, 1889-1911”.
Miért éppen ez a két évszám? Mert Wil-
liam Butler Yeats 1889-ben jelentette
meg első verseskötetét; és mert 1911-



ben történt, hogy Philadelphiában külön-
féle tárgyakkal hajigálták meg az Abbey
Theater színészeit A Nyugat hőse elő-
adása után. Érdekes, jegyezte meg Wal-
ton professzor úr. A disszertációm téma-
vezetője Brendan Kenneally professzor
lesz, mondta, kiváló ifjú költő Kerry me-
gyéből. Ezzel hivatalosan is a Trinity
College diákja lettem, márványcsarno-
kok bennfentese, micsoda előrelépés.
Megpróbáltam úgy kivonulni az egyetem
kapuján, mint aki már nagyon hozzá van
szokva ahhoz a kapuhoz. Igen lassan lép-
deltem, hogy észrevegyenek az amerikai
turisták. Odahaza, Minneapolisban majd
elmesélhetik a társaságban, hogy kiszúr-
tak egy hamisítatlan, magabiztos és elbű-



völő Trinity-hallgatót.
Ha egyszer fölveszik az embert a Tri-

nitybe doktorandusznak, nagyon is ter-
mészetes, hogy a jelölt végigsétál a
Grafton Streeten, és betér egy kis ünnep-
lésre a McDaid sörözőbe, oda, ahol haj-
danán Maryvel, a Bewley kávéház pin-
cérnőjével töltötte el az időt. A bárpult-
nál valaki megjegyezte, Amerikából, ha
jól sejtem. Honnan tudta? A ruhámról.
Azt mondta, minden jenkit föl lehet is-
merni a ruhájáról. Közlékeny hangulat-
ban voltam, és elmeséltem neki a Tri-
nityt, a megvalósult álmot. Az illető el-
lenséges hangon válaszolt. Jézusom, hát
az már télleg kurvára szomorú, ha valaki
egy kibaszott egyetem miatt jön Dublin-



ba. Hiszen odaát annyi az egyetem, mint
a dudva, nem igaz? Vagy maga nem kel-
lett nekik? Vagy talán protestáns, vagy
mi a franc?

Csak viccelődött volna? Meg kell még
tanulnom a dubliniak szokásait.

Lassan kezdett el derengeni, hogy hi-
szen én kívülálló vagyok, külföldi, egy
visszatérő jenki, s a tetejébe még lime-
ricki is. Azt hittem, diadalmas hősként
jövök vissza Írországba, egy amerikás ír
két egyetemi fokozattal, bakkalaureus,
sőt bölcsészdoktor, aki csaknem tíz évet
húzott le New York középiskoláiban.
Tévedtem, amikor azt hittem, könnyen
bele fogok illeszkedni a dublini kocsmák
akolmelegébe. Azt hittem, olyan ragyo-



góan szellemes irodalmi körökben fogok
mozogni, hogy a periférián kóválygó
amerikai tudósok azonnal kapni fognak
minden jobb bemondásomon, és otthon
továbbadják az amerikai egyetemi embe-
reknek, azután meg előadásokat kell tar-
tanom az ír irodalom helyzetéről ellen-
állhatatlan egyetemista lányoknak a Vas-
sar meg a Sarah Lawrence College-ban.

Nem így alakult. Ha léteztek is efféle
körök, nem voltam tagja egyiknek sem.
És én voltam az, aki a periférián kóvály-
gott.

Két évet töltöttem el Dublinban. Első
lakásom a Seaview Terrace-on volt, az
Ailesbury Road közelében, ahol Anthony
Trollope lakott, amikor postai felügyelő-



ként lovagolta végig Írországot, és min-
den áldott reggel megírt fél ívet. A házi-
nénimtől megtudtam, hogy az író szelle-
me még mindig erre jár, sőt a hölgy arról
is meg volt győződve, hogy egy nagyobb
regény kézirata is megtalálható az író
egykori házának falaiba rejtve. Mr. Trol-
lope szelleme velünk lakott, amit abból
is lehetett tudni, hogy a sült szalonnás tü-
körtojásom körül egészen hirtelen der-
medt meg a zsír, amikor a szellem éjsza-
kai körúton járt. Végigkutattam a házat
azért az elrejtett kéziratért, mígnem a
szomszédok panaszt tettek, hogy éjjel-
nappal kopácsolok a falakon. Dublini
tartózkodásom merő küszködés volt.
Minden reggel a legnemesebb szándé-



kokkal keltem ki az ágyból. A Bewley-
ban megittam a reggeli kávémat, utána
vagy a Nemzeti Könyvtárban vagy a Tri-
nity College könyvtárában dolgoztam.
Délben úgy döntöttem, megéheztem, és
kimentem egy közeli sörözőbe, a Neary-
be, a McDaidbe vagy a Baileybe megen-
ni egy szendvicset. A szendvicset egy
korsó sörrel kell leöblíteni, s ahogy a
bölcs tréfamesterek mondják, a madár se
tud egy szárnnyal repülni. A korsó párja
már meg tudta oldani a nyelvemet, és
könnyebben elegyedtem szóba a többi
vendéggel, majd hamarosan meg tudtam
győzni magam arról is, milyen remek a
hangulatom. Amikor eljött a sörözők dél-
utáni kötelező zárva tartásának ideje,



újabb kávé következett a Bewley kávé-
házban. Nem volt ez más, mint halogatás.
Teltek-múltak a hetek, és az ír-amerikai
irodalmi kapcsolatok terén végzett kuta-
tásaim sehogy sem akartak haladni. Azt
mondtam magamban, tudatlan vagyok,
akinek fogalma sincs az amerikai iroda-
lomról, és csupán vázlatos ismeretekkel
rendelkezik az írországiról. Háttérisme-
retekre volt szükségem, vagyis el kellett
olvasnom mindkét ország történelmét.
Az ír történelmet tanulmányozva minden
amerikai utalást kicéduláztam. Az ameri-
kai történelemmel ismerkedve pedig az
összes ír utalást céduláztam ki.

De a történelem megismerése nem bi-
zonyult elegendőnek. El kellett olvasnom



a legjelentősebb írók műveit is, hogy
lássam, milyen kölcsönös hatások érvé-
nyesültek az óceán két partján. Termé-
szetes, hogy Yeatsnek voltak amerikai
kapcsolatai, és hatott rá a másik konti-
nens irodalma. Természetes, hogy Ed-
mund Dowden (Trinity College) volt az
egyik első európai, aki harcolt Walt
Whitman elismertetéséért – de mihez
kezdjek ezekkel az adatokkal én? Mit
mondjak róluk? És hosszas erőlködésem
után ugyan ki nem szarja le magasról az
egészet?

Más felfedezéseket is tettem, és az
amerikai transzcendentalizmustól, illetve
az ír irodalmi újjászületéstől távol eső
témákat is igyekeztem megismerni. Ol-



vastam beszámolókat az írekről, akik ki-
ásták, megépítették, végigharcolták és
végigénekelték az Erie-csatornát, a Uni-
on Pacific vasutat és magát az amerikai
polgárháborút is. Az ellentétes oldala-
kon csatázó írek gyakran tulajdon testvé-
reik vagy unokatestvéreik ellen vették fel
a harcot. Úgy tűnt, bárhol tört is ki egy
háború, az írek mindkét oldal színeiben
küzdöttek – még Írországban is. A lime-
ricki iskolában mindig csak azt a hosszú,
bús történetet hallottuk, hogy Írország
nyögte a szász igát, de szinte egy szó sem
esett az Amerikába szakadt írekről, ar-
ról, mit építettek, hol harcoltak, mit éne-
keltek. Most meg az amerikai ír zenéről
olvasok, hogy milyen nagy szerepet ját-



szottak a kiváló írek az amerikai politi-
kában, meg a 69-es gyalogezred hőstette-
iről, a sokmillió emberről, aki John F.
Kennedy útját egyengette a Fehér Házba.
És olvasom, hogy undorító jenkik miként
semmizték ki az íreket egész New Eng-
landben, és hogy milyen nemesen vágtak
vissza az írek, akikből polgármesterek,
kormányzók, pártvezérek lettek.

Egy másik cédulatoronyban az ameri-
kás írekről szóló feljegyzések sorakoztak
– ebben a kupacban jóval több cédula
sorakozott, mint az irodalmi kapcsolatok
csoportjában. És ez a sok cédula bőven
elegendő volt ahhoz, hogy ebédidőben
elfelejtsem a sörözőket – igaz, ahhoz is,
hogy megfeledkezzem a munkáról, me-



lyet az ír-amerikai irodalmi kapcsolatok
témájában kellett volna elvégeznem.

Szabad-e megváltoztatnom a disszer-
tációm témáját? Hozzájárul-e a Trinity,
hogy az írek amerikai tevékenységének
valamelyik oldalát mutassam be, ami le-
het politika, zene, a katonaság vagy a
szórakoztatóipar.

Walton professzor úr szerint az angol
tanszéken ez lehetetlen. Úgy látja, hogy a
történelem felé kalandoztam el, amihez a
történelem tanszék jóváhagyása szüksé-
ges, azt pedig kétli, hogy megkapnám,
mivel nincs semmiféle történészi előéle-
tem. Már eltöltöttem egy évet a Trinity-
ben, vagyis már csak egy évem maradt
arra, hogy befejezzem az ír-amerikai iro-



dalmi kapcsolatokat feldolgozó disszer-
tációmat. A professzor úr úgy fejezte ki
magát, hogy az ember markolja meg szo-
rosan a kormánykereket.

Miként valljam be a New Yorkban
maradt feleségemnek, hogy egy évet az
ír-amerikai történelem árkainak és vas-
úti töltéseinek tanulmányozásával vesz-
tegettem el, ahelyett, hogy irodalmi is-
mereteimet bővítettem volna?

Maradtam Dublinban, és erőtlen kí-
sérleteket tettem, hogy összeüssek vala-
mi disszertációfélét. Ha elmegyek meg-
ebédelni egy sörözőben, és kitisztítom a
fejem egy korsó sörrel, biztos, hogy tá-
mad valami ötletem, hogy ihletet kapok.
Az egészen biztos. Átnyújtottam a pén-



zem a pulton, és mit kaptam? Egy korsó
sört, de semmi egyebet.

A St. Stephen’s Green egyik padján
üldögéltem, és a dublini irodistalányok
után sóvárogtam. Vajon eljönnének ve-
lem Coney Islandre, Far Rockawayre
vagy Hamptonba?

Nézegettem a kacsákat a kis tóban, és
irigyeltem őket. Más dolguk se akadt,
csak a hápogás, az úszkálás meg a mor-
zsák összeszedegetése a csőrükkel. Egy-
általán nem kellett aggódniuk a disszer-
tációjuk miatt, amibe épp belehalni ké-
szültem. Hogyan és miért keveredtem
ebbe az egészbe? Istenem! Hiszen lehet-
nék én New Yorkban is, hálát rebegve a
sorsnak, hogy leadhatom a napi öt órát, s



utána mehetek haza, megihatok egy sört,
beülhetek egy moziba, könyvet olvasha-
tok, turbékolhatok a feleségemnek, és
bebújhatunk az ágyba.

De nem vagyok New Yorkban. Fran-
kie, az a kis takonypóc a limericki siká-
torból megpróbált kiemelkedni a sze-
génysorból, magasabbra akart hágni a
társadalmi ranglétrán, jobb körökből
származó emberekkel óhajtott elegyedni,
olyanokkal, akik megütik a Trinity Col-
lege mércéjét.

Tessék, Frankie, ez jár neked kisstílű
becsvágyadért. Miért nem szaladsz el
venni egy Trinity-sálat? Hátha attól jobb
lesz a kedved, hátha az a sál segít megír-
ni nagyszabású és eredeti tanulmányodat



az ír-amerikai irodalmi kapcsolatokról
1889 és 1911 között.

Ismeretes egy törekvés, amit úgy hív-
nak, hogy valaki „összeszedi magát”.
Megpróbáltam, de mit tudhattam én
összeszedni?

Lassan a második dublini esztendőm
is elszivárgón. Nem találtam a helyem.
Nem tudtam befurakodni valamelyik tár-
saságba – vagy a személyiségem volt al-
kalmatlan rá, vagy az önbizalmam volt
kevés. Nem lehettem az egyik srác a sok
srác közül, nem fizethettem nekik egy
kört, hogy utána szellemes megjegyzése-
ket tegyek, ahogy azt el is várják az em-
bertől egy ír sörözőben.

Ültem a könyvtárban, és egyre csak



nőtt előttem a cédulahegy. Az ivástól
még kevésbé tudtam világosan gondol-
kodni. Hosszú sétákra indultam a város-
ban, az egyik utcán fel, a másikon vissza.
Összeakadtam egy protestáns nővel, le-
feküdtünk egymással. Belém szeretett, és
nem értettem, miért.

Bandukoltam Dublin utcáin, és keres-
tem a bejáratot. Az élt bennem, hogy
minden városba nyílik egy bejárat a kí-
vülállók és az utazók számára – New
Yorkba például az iskolán, a kocsmán és
a barátságokon keresztül jutottam be.
Dublinba sehol sem tudtam behatolni, s
végül be kellett vallanom, mi is a bajom:
hiányzik New York. Kezdetben ellenáll-
tam az érzésnek. Hess innen. Hagyj bé-



kén. Szeretem Dublint. Micsoda törté-
nelme van! Minden utcájából árad a
múlt. Már limericki kisfiúként is Dublin-
ről álmodoztam. Igen, de mégsem, de
mégis, vagy ahogy Pa Keating nagybá-
tyám szokta volt mondogatni, Mindjárt
negyvenéves leszel, úgyhogy vagy szarsz
egy nagyot, vagy tűnj el a budiról.

Mielőtt elhagytam a Trinity College-
ot, Walton professzor úr végigmérte a
céduláimat, és csak annyit mondott, haj,
haj.

 
 
1971-ben bukott doktoranduszként

mentem haza New Yorkba. Alberta ter-
hes volt, előző nyáron fogant meg, ami-



kor két hétre Nantucketba utaztunk. Meg-
említettem neki, hogy a kutatást a New
York-i Városi Könyvtárban is folytatha-
tom, a 42. utcában. A feleségemre nagy
hatást tett a tömérdek cédulám, de azért
arra is kíváncsi volt, mi célból írtam tele
őket.

Minden szombatot a 42. utcai könyvtár
déli olvasótermében töltöttem. Tulajdon-
képpen az északi olvasóteremben lett
volna a helyem, az irodalmi polcoknál,
csakhogy a déli teremben bukkantam rá
A szentek életére, és a könyv úgy rabul
ejtett, hogy nem volt erőm otthagyni. Ké-
sőbb kezembe kerültek a Transzkonti-
nentális Vasút építésének iratai; elolvas-
hattam, miként mérkőztek meg egymással



a más-más irányból odaérkező írek és
kínaiak; hogy az írek vedeltek és tönkre-
tették magukat, mialatt a kínaiak ópiumot
szívtak és pihentek; hogy az íreket nem
érdekelte, mit esznek, míg a kínaiak csak
olyan táplálékot vettek magukhoz, amit
ismertek és szerettek; hogy a kínaiak
soha nem énekeltek munka közben, az
írek viszont abba nem hagyták volna az
éneklést, olyan jót tett nekik. Szerencsét-
len, bolond írek.

Alberta szülési szabadságra ment, és
én vettem át a helyét a Seward Patk-i is-
kolában. Igen ám, de egy hónappal azu-
tán, hogy dolgozni kezdtem Seward
Parkban, az igazgatót elvitte egy szívro-
ham. Ezután együtt utaztam a liftben az új



igazgatóval, aki nem volt más, mint a Di-
vatintézeti Szakközépiskola egykori ok-
tatási igazgatója – az, aki kirúgott. Hát
ide is követ engem?, kérdeztem, de ő
csak összeszorította a száját, amiből tud-
tam, hogy a napjaim itt is meg vannak
számlálva.

Néhány héttel később megpecsételtem
saját sorsomat. Az igazgató azt kérdezte
a többi tanár jelenlétében, no és, Mr.
McCourt, hát apák vagyunk már?

Még nem.
És mit szeretne, fiút vagy lányt?
Ó, nekem édes mindegy.
Hát persze, mondta, csak semleges

nemű ne legyen.
Ha véletlenül mégis az lesz, akkor is-



kolaigazgatót nevelek belőle.
Hamarosan megkaptam a levelet,

melyben értesítettek, hogy „létszám fö-
lötti” vagyok, aláírás: Mitchel B. Schu-
lich, mb. ig. h.

 
 
Mindenben kudarcot vallottam, és ke-

restem a helyemet a világban. Ide-oda
utazgató helyettesítő tanár lett belőlem,
hol az egyik iskolában bukkantam föl,
hol a másikban. A középiskolák naponta
kértek meg, hogy helyettesítsem valame-
lyik beteg tanárukat. Másutt akkor volt
rám szükség, amikor egy-egy tanárt
hosszabb időre esküdtnek rendeltek be.
Hol angolórákat kaptam, hol meg olyan



órán helyettesítettem, ahonnan éppen hi-
ányzott a tanár, lehetett az biológia, mű-
vészettörténet, fizika, történelem vagy
matematika. A hozzám hasonló helyette-
sítő tanárok valahol a valóság határán
bóklásznak. Mindig megkérdezték: És
ma ki helyett is, Mr. McCourt?

Mrs. Katz.
Á!
És tényleg az voltam: Mrs. Katz vagy

Mr. Gordon vagy Ms. Newman. De so-
hasem voltam önmagam; mindig csak
„Á!” voltam.

Az órákon semmiféle tekintélyt nem
tudtam tartani. Az igazgatóhelyettesek
néha elmondták, mit tanítsak, de a diákok
nem figyeltek rám, s ez ellen nem tehet-



tem semmit. Azok, akik legalább bejöt-
tek az órára, rám se hederítettek, csak
diskuráltak, vécélátogatási engedélyt
kértek, fejüket a karjukra hajtva szunyó-
káltak, papírrepülőket dobáltak, vagy
másik órára készültek.

Megtanultam, hogyan kell teljesen el-
riasztani őket az óralátogatástól. Aki
üres tanteremre vágyik, annak elég kiáll-
nia a terem ajtajába, és zord képet vágni.
Ennyiből már tudják, hogy a tanár genny
alak, és menekülnek. Csak a kínai szár-
mazásúak jöttek be az órára, őket bizo-
nyára megfenyegették a szüleik. Leültek
a terem végében, hiába tettem diszkrét
célzásokat arra, hogy tűnjenek el ők is.
Az igazgatók és az igazgatóhelyettesek



elégedetlenkedve látták, hogy a tanári
asztalnál ülve újságot vagy könyvet ol-
vasok a csaknem üres teremben. Közöl-
ték, hogy tanítanom kellene. Erre szól a
megbízásom. Boldogan tanítanék, felel-
tem, de hát ez itt egy fizikaóra, én meg
angolból diplomáztam. Tudták, hogy os-
toba a kérdés, de tanfelügyelőként még-
iscsak kénytelenek voltak föltenni: És
hová lettek a gyerekek? A gyerekek min-
den iskolában tudták a szabályt – ha he-
lyettesítő tanár tűnik fel a láthatáron, ak-
kor iszkiri!



HARMADIK RÉSZ

Feltámadás a 205-ös
teremben
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Egy évvel azután, hogy hazaérkeztem
Dublinből, régi barátunk, R’lene Dahl-
berg bemutatott Roger Goodmannek, aki
a Stuyvesant Gimnázium angol munkakö-
zösségét vezette. Roger Goodman meg-
kérdezte, volna-e kedvem körülbelül egy
hónapon át megtartani Mr. Joe Curran
óráit, aki éppen valami betegségből lá-
badozik. A Stuyvesantot tartották egész
New York legjobb középiskolájának, a
gimnáziumok Harvardjaként emlegették,
az intézmény számos Nobel-díjas alma
matere volt, sőt maga James Cagney is
ide járt annak idején. Akit ebbe az isko-



lába fölvettek, az előtt szélesre nyíltak
az ország legjobb egyetemeinek kapui.
Évről évre tizenháromezer gyerek ült
neki a Stuyvesant felvételi vizsgájának,
és az iskola ebből fölözte le a legkivá-
lóbb hétszázat.

Vagyis ott tanítottam, ahol sohasem si-
került volna bekerülnöm az említett hét-
százba.

Néhány hónappal később, amikor Joe
Curran újból munkára jelentkezett, Ro-
ger Goodman felajánlotta, hogy végleg
odavesz. Azt mondta, a gyerekek szeret-
nek, és hogy energikus tanár vagyok, aki
leköti a figyelmüket, egyszóval értékes
új tagja leszek az angol munkaközösség-
nek. Zavarba jöttem a dicsérettől, de kö-



szönettel elfogadtam az ajánlatot. Ma-
gamban megfogadtam, hogy csak két tan-
évet töltök itt el. New Yorkban minden
tanár azért küzdött, hogy a Stuyvesant
Gimnáziumban kapjon állást, én ezzel
szemben nagyvilági körökben óhajtottam
forogni. Egy iskolai nap után ugyanis zúg
az ember feje a kamaszlármától, a gond-
jaiktól és az álmaiktól. És ezek a vacso-
ránál, a moziban, a vécén, az ágyban is
kísértenek.

Hiába próbálja meg az ember kiverni
őket a fejéből. Mars innen. Tűnés. Köny-
vet olvasok, újságot olvasok, falfirkát
olvasok. Tűnés innen.

Valami felnőttes dologgal akartam
foglalkozni, olyasmivel, ami jelentőség-



teljes – értekezletekre akartam járni,
diktálni akartam a titkárnőmnek, híres és
mutatós emberekkel akartam tanácskozni
igazgatósági tárgyalótermek hosszú ma-
hagóni asztalai mellett, meg konferenci-
ákra repülni, divatos bárokban ejtőzni,
érzéki nőkkel ágyba bújni, előtte és utá-
na hálószobai szellemességekkel mulat-
tatni őket, Connecticutba ingázni.

1971-ben, amikor megszületett a lá-
nyom, álmodozásaimat elhalványította a
mézédes valóság, s egyszerre otthon
kezdtem érezni magam a világban. Min-
den reggel odaadtam Maggie-nek a cu-
misüvegét, tisztába tettem, a popsiját
meleg, szappanos vízben öblítettem le a
konyhai mosogatóban, ellenálltam a reg-



geli újságnak, mert az újságolvasás túl-
ságosan időigényes, végigálltam a
csúcsforgalomban az utat Brooklyntól
Manhattanig a metrón, végiggyalogoltam
a 15. utcán, keresztülhatoltam a várako-
zó diákok tömegén az iskola kapujáig,
benyomultam, üdvözöltem a portást, ke-
zeltem a kártyámat a blokkolóórában, ki-
emeltem a nagy halom irományt a posta-
ládámból, köszöntem a szintén blokkoló
kartársaimnak, kinyitottam üres tanter-
mem, a 205-ös ajtaját, azután a hosszú
pálca segítségével kinyitottam az abla-
kokat is, leültem, és végigpillantottam az
üres padokon, az első órám előtt pár
percig kifújtam magam, eszembe jutott a
kislányom reggeli gőgicsélése a mosoga-



tó medencéjében, néztem, hogyan táncol-
nak a porszemek a terembe hatoló fény-
pászmában, kivettem egy fiókból az osz-
tálynaplót, és kinyitva a tanári asztalra
tettem, letöröltem a tábláról a dolgozók
esti iskolájában előző este felírt francia
nyelvtani jegyzeteket, kitártam a terem
ajtaját, és szevasztokkal fogadtam a be-
özönlő tanítványokat.

Roger Goodman felhívta a figyelme-
met az ábrák és táblázatok fontosságára.
Szerette a szerkezetüket és euklideszi
szépségüket. Ahá, mondtam, lévén hogy
fogalmam sem volt az ábra- és táblázat-
készítésről. Mindezt ebéd közben mond-
ta el a Gas House étterem és sörözőben,
egy sarokra az iskolától.



Roger alacsony termetű volt és ko-
pasz, kopaszságát kiemelte bozontos,
őszülő szemöldöke és rövid szakálla,
amitől a tekintete hamiskásan csillogott.

Együtt ebédelt a tanárokkal. Ez élesen
megkülönböztette a többi igazgatóhelyet-
testől, akik csak fölfelé törleszkedtek,
mint a Cabotok meg a Lodge-ok.

 
Boston csukához eszi a babot,
Csak Lodge-dzsal áll szóba Cabot,
Lodge meg csak Istent nem tagad
ott![7]

 
Roger néha délután is átjött a Gas

House-ba, hogy megigyon velünk vala-
mit. A viselkedésében nem volt semmi



természetellenes, mindig jó volt a kedve,
mindig biztatott – az ilyen főnökkel kel-
lemesen érzi magát az ember. Nem fej-
lesztett ki magában semmiféle manírt, hi-
ányzott belőle az értelmiségi gőg, és ki-
gúnyolta a bürokratikus zsargont. Szerin-
tem azt a kifejezést, hogy „hosszú távú
pedagógiai reformstratégia”, ki se tudta
volna mondani a nevetéstől.

Megbízott bennem. Úgy láttam, azt
gondolja, képes vagyok mind a négy év-
folyamon tanítani. Sőt azt is megkérdez-
te, mihez van kedvem az órákon, és elvitt
a könyvtárszobába, ahol évfolyamok
szerint elrendezve álltak a kötetek. Fel-
villanyozó látványt nyújtott a hat méter
magas helyiség plafonjáig érő polcokon



sorakozó rengeteg könyv, meg azok is,
amelyeket kis kocsikra raktak, hogy a
tantermekbe vigyék őket. Antológiák az
angol, az amerikai és a világirodalom-
ból, egy-egy oszlop Skarlát betű, Zab-
hegyező, A festett madár, Moby Dick,
Arrowsmith, Sírgyalázók, Feküdj le sö-
tétben, Bevezetés a költészetbe X. F.
Kennedy-től. Továbbá szótárak, vers-
gyűjtemények, novellák, színdarabok,
tankönyvek az újságírásról, meg nyelv-
tankönyvek.

Azt használod, amelyiket akarod,
mondta Roger, és ha valami hiányzik,
majd megrendeljük. Nem kell rohanni,
majd este átgondolod. Gyerünk, ebédel-
jünk meg a Gas House-ban.



Iskola, könyvek, ebéd – Rogernak
mindegy volt, ő sohasem váltott köpö-
nyeget. A nap végén, amikor a tanárok li-
basorban álltak a gép előtt, hogy a blok-
kolóórába tegyék a kártyájukat, és haza-
siessenek, egy kicsit ugráltatta a szemöl-
dökét, és meghívott a szomszédos kocs-
mába egy búcsúitalra, hogy hazáig is le-
gyen bennem egy kis tartalék. Aki Bro-
oklyn túlsó végében lakik, nem indulhat
neki felkészületlenül a hosszú útnak. Ro-
ger néha hazavitt a kocsiján, ha mondjuk
három martini is lecsúszott, ilyenkor na-
gyon körültekintően és lassan vezetett. A
vezetőülésre tett kispárnán foglalt helyet,
hogy alacsony termete ellenére jól lás-
son, és úgy forgatta a kormányt, mint egy



révkalauz. Másnap bevallotta, hogy az
egész autózásból nem emlékszik semmi-
re.

Sok évi tanítás után most éreztem ma-
gam először szabadnak az osztályban.
Azt taníthattam, amit csak akartam. Ha
kívülállók bedugták a fejüket az ajtón, az
se számított. Amikor Roger néha-néha
bejött hospitálni, lelkes hangú, dicsérő
jelentéseket küldött rólam. Sikerült meg-
szüntetnie bennem az ellenállást azokkal
szemben, akik egy-két lépcsőfokkal ma-
gasabban álltak a társadalmi ranglétrán.
Ha elmeséltem neki, mi történik az órái-
mon, kizárólag buzdítást kaptam tőle.
Néha elejtett egy szót az ábrák és táblá-
zatok szükségességéről, én pedig meg-



ígértem, hogy próbálkozni fogok velük.
De egy idő után már csak a vicc kedvé-
ért emlegette.

Valóban megpróbáltam, de sikertele-
nül. Húztam én függőleges, vízszintes
meg ferde vonalakat, azután csak álltam
elanyátlanodva a tábla előtt, míg egy kí-
nai tanítványom vállalta, hogy átveszi a
rajzolást, és megtanítja a tanárnak, amit
már tudnia kellene.

A gyerekek türelmesen vártak, de egy-
mással váltott pillantásaikból és óra
alatti sűrű levelezésükből megértettem,
hogy burjánzó nyelvtani őserdőbe téved-
tem. A Stuyvesantban a spanyol-, fran-
cia-, német-, héber-, olasz- és latinórá-
kon egyaránt foglalkoztak a nyelvtannal.



Roger megértőnek bizonyult. Úgy lát-
szik, mégsem az ábra- és táblázatkészítés
a legfőbb erősséged, vonta le a követ-
keztetést. Egyeseknek tényleg nincs érzé-
kük hozzá. R’lene Dahl-bergnek jól
ment. Joe Currannek még jobban. Végté-
re is Joe a Bostoni Latin Iskolában vég-
zett, amelyet két és fél évszázaddal a
Stuyvesant előtt alapítottak, és Joe sze-
rint rangosabb intézmény a miénknél.
Számára visszalépést jelentett, hogy a
Stuyvesantban tanított. Tudott görög és
latin nyelvtani táblázatokat rajzolni, de
valószínűleg franciát és németet is. Ilyen
tudással kerülnek ki a diákok a Bostoni
Latin Iskolából. Jesse Lowenthalnak sem
okozott gondot az ábrakészítés, hogyan is



okozott volna. Ő volt a legidősebb az
angoltanárok között, elegáns, mellényes
öltönyben járt, a mellényén keresztben
arany óralánc himbálózott, orrán arany-
keretes szemüveg, a modora ódivatú, a
tudása hatalmas – Jesse nem is akart
nyugdíjba vonulni, de ha egyszer majd
megteszi, akkor tervei szerint görögül
fog tanulni, és Homérosz szavaival az
ajkán fog megérkezni a másvilágra. Ro-
ger nagyon elégedett volt azzal, hogy a
munkaközösségben számíthatott a meg-
bízható tanárokra, akik egy szempillantás
alatt képesek voltak ábrával vagy táblá-
zattal alátámasztani a mondanivalójukat.

Kár, mondta Roger, hogy Joe Curran
nem képes megszabadulni az alkoholtól.



Ha józan volna, vég nélkül tudná idézni
Homéroszt fejből, Jesse legnagyobb örö-
mére, sőt ha Jesse kíváncsi rá, akkor Joe
Vergiliusból és Horatiusból is tarthatna
neki bemutatót, vagy abból, akit a dühös
Joe Curran a leginkább szeretett, Juvena-
lisból.

A tanári menzán mondta nekem Joe,
olvass Juvenalist, hogy megértsd, mi fo-
lyik ebben a kurva, kibaszott országban.

Roger sajnálta Jesse Lowenthalt. Itt
áll élete alkonyán, Isten tudja, hány évet
tanított végig. Elfáradt, nincs már ereje
napi öt órát végigcsinálni. Kérte, hogy
csökkentsék az óraszámát napi eggyel,
de nem, arról szó sem lehet, az igazgató
nem engedélyezi. A tanfelügyelő sem, az



egész bürokrata apparátus rázza a fejét,
mire Jesse fogja magát, és elköszön tő-
lünk. Szervusz, Homérosz, üdvözöllek
Trója; hogy vagy, Ithaka. Mert ilyen ez a
Jesse. Óriási tanárt veszítünk vele, és
öregem, ha láttad volna az ábráit meg a
táblázatait! Hogy ez a pasas mire volt
képes egy mondattal és egyetlen darab
krétával – hanyatt esnél. Gyönyörű.

 
 
Ha kétoldalas dolgozatot írattam a

Stuyvesant Gimnázium diákjaival, bármi
volt is a téma, gyakran három oldalt ad-
tak be. Bőviben voltak a szavaknak.

Ha mind az öt órámon írattam velük
két oldalt, akkor az 175-ször 2, vagyis



350 telekörmölt oldal – ennyit kellett el-
olvasni, kijavítani, értékelni és leosztá-
lyozni este vagy a hétvégén. Feltéve,
hogy a tanárnak volt elég esze, és csak
egy dolgozatot íratott hetente. Ki kellett
javítani a helyesírási és a nyelvtani hi-
bákat, az ügyetlen szerkezeteket, az átkö-
téseket és általában a pongyolaságokat.
Kommentálni kellett a dolgozat tartal-
mát, majd írásos értékeléssel kellett alá-
támasztani az osztályzatot. És persze em-
lékeztettem a diákokat arra, hogy a
ketchuppal, majonézzel, kávéval, kólá-
val, könnyel, zsírral, korpával vagy
egyéb foltokkal ékesített dolgozatért nem
jár jutalompont. Továbbá nyomatékosan
javasoltam, hogy íróasztalon vagy kö-



zönséges asztalon írjanak, ne a metrón, a
buszon, a mozgólépcsőn vagy a sarki
pizzéria ricsajában.

Ha minden egyes dolgozatra öt percet
szánok, az egyetlen dolgozatírást követő-
en 14 óra 35 perc munka – vagyis több
mint két teljes tanítási nap, plusz még a
hétvége egy része.

Nem szívesen írat az ember olvasó-
naplót egy könyvről – ilyenkor hosszabb
szöveget adnak be, és sokat plagizálnak.

Minden nap könyveket és dolgozatokat
cipeltem haza egy barna műbőr táskában.
Az volt a szándékom, hogy otthon lete-
lepszem egy kényelmes székre, és elol-
vasom a dolgozatokat, de öt tanóra és
175 kamasz után nem akaródzott velük,



az ő munkájukkal folytatni a napot. Vár-
hatnak egy kicsit, az istenit neki. Talán
nem érdemlek meg egy pohár bort vagy
egy csésze teát? Majd kijavítom őket ké-
sőbb. Úgy van, egy kellemes csésze tea
egy kis dolgozatolvasással vagy egy rö-
vid séta a környéken vagy néhány perc a
kislányommal, aki elmeséli, mit történt
vele az ő iskolájában, és mi mindent csi-
nált a barátnőjével, Claire-rel. Az újság-
ba is illene belekukkantanom, hogy lé-
pést tartsak a világgal. Egy angoltanár-
nak egyébként is tudnia kell, mi zajlik
körülötte. Sosem lehet tudni, mikor áll
elő valamelyik gyerek egy külpolitikai
kérdéssel vagy mikor érdeklődik az
avantgárd színházról. És ki szeretne le-



égni a tanítványai színe előtt úgy, hogy
egy folyosói kérdésre egy szót sem ké-
pes kinyögni?

Így él egy középiskolai angoltanár.
 
 
A barna műbőr táska a konyha mellett

hevert egy sarokban, nehogy eltűnjön a
látóteremből vagy az emlékezetemből –
mint egy kisállat, mint egy kutya, aki arra
vár, hogy a gazdája törődjön vele. A te-
kintete mindenhová követett. Nem akar-
tam bezárni a szekrénybe, mert féltem,
hogy végképp megfeledkezem a sok javí-
tanivalóról.

Semmi értelme hozzáfogni vacsora
előtt. Inkább valamivel később, addig



még segítek a mosogatásban, lefektetem
a kislányomat. Akkor aztán nyomás, ve-
gyük kezelésbe azt a táskát. Telepedjünk
le a heverőre, ahol szétteregethetjük a
papírokat, tegyünk föl egy lemezt, vagy
kapcsoljuk be a rádiót. Persze semmi
olyanra nincs szükség, ami elterelhetné a
figyelmemet. Csak egy kis akusztikus
desszert. Háttérzene, dolgozatok osztály-
zásához. Tehát foglaljunk helyet a heve-
rőn.

Hajtsuk le egy percre a fejünket, mi-
előtt nekiesünk az ölünkben tartott első
dolgozatnak: „A balfék mostohaapám”.
No, még egy kis kamaszszorongás.
Hunyjuk le egy pillanatra a szemünket.
Ó... csak lassan, tanár úr, lassan... Már



lebegünk is. Enyhe horkolás riaszt fel,
néhány papírlap a földre esett. No, tér-
jünk vissza a munkához. Nézzük át ezt a
fogalmazást. Ez a lány tud írni. Jól kon-
centrál, elrendezi az anyagát. A hangja
keserű. Hű, miket ad elő a mostohaapjá-
ról, hogy az öreg túlságosan bizalmasko-
dik vele. Amikor anya túlórázik, meg-
hívja a gyereket moziba és vacsorázni.
És milyen szemeket mereszt rá! Az anyja
örül, hogy foglalkoznak a lányával, még-
is, van valami furcsa a mama tekinteté-
ben, meg a megszólalását követő csend-
ben. A dolgozatíró nem tudja, mitévő le-
gyen. Vajon engem kérdez, a tanárát? És
kell-e lépnem valamit? Nekem kell vála-
szolnom, nekem kell segíteni, hogy ki-



másszon ebből a kutyaszorítóból? Már
amennyiben valóban létezik az a kutya-
szorító. Üssem bele az orrom egy olyan
családi ügybe, amihez semmi közöm? És
ha csak fantáziál a kislány? Mi lesz, ha
mondok neki valamit, ami azután vissza-
jut a mostohaapja vagy az anyja fülébe?
Olvashatom én ezt a dolgozatot elfogu-
latlanul, gratulálhatok a lánynak a vilá-
gos fogalmazásért és a téma kidolgozá-
sáért. Elvégre erre tart engem az iskola,
nem igaz? Nem az a feladatom, hogy
minden csip-csup családi veszekedésbe
beleártsam magam, s a legkevésbé a Stu-
yvesant Gimnáziumban, ahol úgyis enge-
dik, hogy a diák szabadon hangot adjon
az érzéseinek. A kollégák azt mesélik,



hogy a gyerekek fele pszichológushoz
jár, de a másik ötven százalékra is ráfér-
ne a kezelés. Nem vagyok én se szociális
munkás, se terapeuta. Akkor most ez egy
segélykiáltás, vagy csak a megszokott
kamaszkori képzelődés? Bizony, bizony,
rengeteg probléma van ezekkel a gyere-
kekkel. Az előző iskoláimban egészen
mások voltak – sehol sem változtatták az
osztályukat terápiás csoporttá. Hiába, a
Stuyvesant mégiscsak más, mint a többi.
Ezt a dolgozatot a nevelési tanácsadónak
is átadhatnám. Nézd már át, Sam, rád
tartozik. Ha elmulasztom odaadni neki,
és később kiderül, hogy a mostohaapa
erőszakot tett a lányon, és azt is megtud-
ják, hogy én csak rálegyintettem az



egészre, az oktatásügy korifeusai azonnal
az irodájukba rendelnek: mehetek igaz-
gatóhelyetteshez, igazgatóhoz, tanfel-
ügyelőhöz, ők pedig magyarázatot köve-
telnének – hogy fordulhatott elő, hogy
egy ennyire tapasztalt tanár mindezt nem
vette észre? Talán még a bulvárlapok
harmadik oldalán is ott díszelegne a ne-
vem.

Teszek néhány javítást pirossal. 98
pontot adok. Az egész szöveg nagyszerű,
de itt-ott akad helyesírási hiba. Gratulá-
lok neki a fogalmazásért, őszinte és érett
munka, és megmondom neki, Janice, iga-
zi tehetség vagy, remélem az elkövetke-
zendő hetekben mást is olvashatok tőled.

Néhány elképzelésüket szeretném



szertefoszlatni, például mindazt, amit a
tanárok magánéletéről gondolnak. Fej-
ben válasszatok ki egyet a tanáraitok kö-
zül, adom ki nekik a feladatot, de senki-
nek ne áruljátok el, ki az, ne is írjátok le
a nevét. Azután kezdjétek el törni a feje-
teket: mihez kezd az illető, amikor a nap
végén kilép az iskola kapuján? Hová
megy?

A szokásos. Iskola után a tanár egye-
nesen hazamegy. Táskájában cipeli az
elolvasandó, osztályzatra váró dolgoza-
tokat. Esetleg megiszik egy csésze teát a
férjével vagy a feleségével. De egy po-
hár bort – no, azt egy tanár soha nem
venne magához. A tanárok nem így élnek.
Nem járnak el hazulról. Legföljebb egy



mozi fér bele hétvégén. Este megvacso-
ráznak, lefektetik a gyerekeket. Megnézik
a híradót, mielőtt nekiveselkednének a
késő esti dolgozatolvasásnak. Tizenegy-
kor jöhet még egy csésze tea vagy egy
bögre meleg tej, hogy jobban aludjanak.
Pizsamát húznak, adnak egy puszit a fér-
jüknek vagy a feleségüknek, és már al-
szanak is.

A tanárok mindig pamutpizsamát hor-
danak. Hogyan is festene egy tanáron a
selyempizsama? És persze sohasem al-
szanak meztelenül. Elég a legkisebb cél-
zás a meztelenségre, és a diákok máris
döbbenten pislognak. Haver, hát el tudod
képzelni bármelyik tanárt pucéran? Ez
mindig harsány nevetést vált ki, én meg



kíváncsi vagyok, vajon engem elképzel-
nek-e meztelenül.

Mi a tanár utolsó gondolata, mielőtt
elalszik?

Mielőtt a szépen betakarózott, meleg
pizsamába bújt tanár – bármelyik, mind-
egyik – elaludna, csakis arra gondol, mit
fog másnap tanítani. A tanár derék, ren-
des, hivatását megfelelően gyakorló, lel-
kiismeretes ember. Soha nem érintené
meg a mellette fekvőt az ágyban. Köldök
alatt a tanár halott.

1974-ben, amikor harmadik éve dol-
gozom a Stuyvesant Gimnáziumban, fel-
kérnek, hogy én legyek az új kreatívírás-
tanár. Roger Goodman biztat, Meg tudod
csinálni.



Fogalmam sincs az írásról és a tanítá-
sáról. Roger szerint nem kell aggódni, az
országban sok száz tanár meg professzor
oktat kreatív írást, és a legtöbbjüktől
soha nem jelent meg egy árva sor sem.

De vegyünk példának téged, javasolja
Bill Ince, Roger utódja. Tőled azért már
közöltek írást itt-ott. Erre azt felelem,
hogy pár cikk a Village Voice-ban, a
Newsdayben és egy azóta megszűnt dub-
lini hetilapban aligha teszi alkalmassá az
embert. Hamarosan el fog terjedni ró-
lam, hogy a kreatív írás órán összekeve-
rem a szezont a fazonnal. Viszont eszem-
be jut anyám megjegyzése: Isten segítsen
meg bennünket, de néha így is vásárra
kell vinni a bőrödet.



Képtelen vagyok kimondani, hogy kre-
atív írást vagy költészetet vagy irodalmat
tanítok, főleg azért, mert magam is min-
dig csak tanulom. Inkább úgy írom körül,
hogy kurzust vezetek, vagy hogy rám bíz-
tak egy órát.

Szokás szerint napi öt órában tanítok,
ebből három a hagyományos angolóra,
kettő a kreatív írás. Van még egy osztály-
főnökim harminchét gyerekkel, meg a pa-
pírmunka, ami vele jár. Minden félévben
kapok a saját óráimon túli feladatot is:
ez lehet folyosó- és lépcsőház-felügye-
let, a fiúvécé ellenőrzése (nem dohá-
nyoznak-e), hiányzó kollégák helyettesí-
tése, a kábítószer-forgalmazás szemmel
tartása, bármiféle vadulás megfékezése,



a diákmenza ellenőrzése vagy az aula
felügyelete, ami azt jelenti, hogy a gye-
rekeknek csak érvényes engedéllyel sza-
bad jönni-menni. Ahol háromezer tizen-
évest terelnek össze egy fedél alá, ott
soha nem lehet elég óvatos az ember.
Mindig készülnek valamire. Ez a dolguk.

A gyerekek jajgattak, amikor bejelen-
tettem, hogy a Két város regényét fogjuk
olvasni. Miért nem A Gyűrűk Urát, A
Dűnét vagy bármi tudományos-fantaszti-
kusat? Miért nem...?

Elég. Szárnyaló szónoklatot tartottam
nekik a francia forradalomról, a zsarnok-
ság igáját nyögő, nyomorban senyvedő
nép kétségbeeséséről. Eggyé váltam a
megtiport franciákkal, és lendületesen



fejeztem ki jogos felháborodásomat. Ba-
rikádra, mes enfants.

Csúnyán néztek rám: már megint kez-
di, mondta a tekintetük. Még egy tanár,
akinek zabszem van a seggében.

Nem mintha izgatna benneteket, moso-
lyogtam rájuk gúnyosan, de ma is embe-
rek milliárdjai vannak megfosztva attól,
hogy reggelente szép, paplanos ágyból
keljenek ki, és jól fűtött, fehér fürdőszo-
bában üdítsék fel magukat. Milliárdok
élnek a földön, akiknek fogalmuk sincs a
hideg és meleg vezetékes vízről, illatos
szappanról, samponról, hajkondicionáló-
ról, finom, vastag, frottír fürdőlepedők-
ről.

Hadd mondja csak a magáét, olvastam



le az arcukról. Úgyse lehet megúszni, ha
egy tanárra rájön az ötperc. Ilyenkor nem
segít semmi. Ha visszabeszélünk, már
nyúl is a piros tollért, beír valamit, és
félév végén lerontja az osztályzatodat.
Akkor megkérdi az apád, hát ez itt mi-
csoda?, te meg magyarázkodhatsz, hogy
a tanárnak zabszem volt a seggében, és a
szegényekről hadovált. Apád persze nem
hiszi el, és máris hosszú távra elástad
magad. Vagyis a legokosabb, ha tartod a
szád. Szülőknél, tanároknál az a legbiz-
tosabb, ha befogod. És hallgasd végig,
amit mond.

Amikor hazamentek az iskolából a ké-
nyelmes lakásotokba vagy házatokba,
megcélozzátok a hűtőszekrényt, kinyitjá-



tok az ajtaját, végignézitek a kínálatot,
nem találtok semmit, ami a kedvetekre
volna, megkérdezitek anyukától, nem le-
hetne esetleg hozatni egy pizzát – bár egy
óra múlva kész a vacsora. Anya azt
mondja, dehogyisnem, drágám, mert
olyan nehéz a sorsotok, hogy mindennap
iskolába kell járnotok, és ki kell bírno-
tok a tanárokat, akik képesek Dickenst
olvastatni veletek – hát ezek után tényleg
megérdemeltek egy kis jutalmat.

Már a szónoklat közben is tudtam,
hogy besoroltak a sok, untig ismert du-
májú, kétarcú seggfej közé. Sejtették va-
jon, hogy élvezem a helyzetet, a dema-
góg tanár szerepét? Nem tehettek róla,
hogy polgári jómódba és kényelembe



születtek. Én meg az irigység ősi ír eré-
nyét gyakoroltam, ugyebár. Egy szó mint
száz, hátrább az agarakkal, Mac.

Az első padban, az orrom előtt Sylvia
jelentkezik. Törékeny, csinos, fekete kis-
lány.

Mr. McCourt.
Tessék.
Mr. McCourt.
Mi az?
Kezd eltűnni az arcáról, Mr. McCourt,

a széles ír mosoly. Nyugodjon meg. Hig-
gadjon le.

Már ott tartottam, hogy azt rikácsolom,
a francia szegények szenvedése, ami ki-
robbantotta a forradalmat, nem moso-
lyogni való, de az osztály nevetése és a



Sylviának szóló taps belém fojtotta a
szót.

Jó a szöveg, Sylvia. Csak így tovább.
Sylvia mosolyogva nézett rám. Micso-

da hatalmas, barna szempár. Gyengének
és ostobának éreztem magam. Lezuttyan-
tam a tanári székre, és hagytam, hogy az
óra hátra lévő részében azon poénkodja-
nak, hogyan fognak jó útra térni. Méltók
lesznek Charles Dickenshez. Először is
leszoknak a délutáni pizzáról, és
amennyit ezzel megtakarítanak, azt elkül-
dik a francia forradalom szegényei le-
származottjainak. Vagy odaadják az Első
Avenue hajléktalanjainak, elsősorban an-
nak a manusznak, amelyik megsértődik,
ha öt dollárnál kevesebbet kap.



Az óra végén Ben Chan a teremben
maradt. Mr. McCourt, mondhatok vala-
mit?

Ben tudta, miféle nyomorról beszél-
tem. Az osztálytársai semmit sem értet-
tek az egészből. De nem tehetnek róla, és
nehogy a tanár úr megharagudjon rájuk.
Ben négy évvel ezelőtt érkezett Ameri-
kába, még tizenkét évesen. Nem tudott
angolul, de szorgalmasan tanult, és ele-
get szedett össze angolból és matemati-
kából ahhoz, hogy sikeresen szerepeljen
a Stuyvesant Gimnázium felvételi vizs-
gáján. Nagyon örül, hogy hozzánk járhat,
és büszke rá az egész családja. Meg az
otthon maradott kínaiak is büszkék rá.
Tizennégyezer gyerekkel versengett,



hogy bejusson. Az apja egy étteremben
dolgozik a kínai negyedben, napi tizenkét
órát, hetente hatszor. Az anyja egy alsó-
városi műhelyben robotol. De azért min-
den este vacsorát főz az egész családnak,
az öt gyereknek, a férjének és saját ma-
gának. Utána pedig mindenkinek segít
előkészíteni a másnapi ruháját. Havonta
próbáltatja föl a kisebbekkel a nagyob-
bak holmiját, hogy belenőttek-e már. Azt
mondja, mire mindegyik gyerek felnő, és
már egyikükre se jók a gyerekruhák, ak-
kor átadja a következő, Kínából érkező
családnak, vagy egyenesen hazaküldi. Az
amerikaiak úgysem értik meg, mekkora
izgalmat okoz egy kínai családban, ha
valami amerikai. Ben anyja ügyelt rá,



hogy mindegyik gyereke odaüljön a
konyhaasztalhoz, és megírja a leckéjét.
És ő soha nem tudná olyan nyeglén szólí-
tani a szüleit, hogy nyanya vagy fater, az
nagy tiszteletlenség volna. A szülők min-
dennap új angol szavakat tanulnak, hogy
el tudjanak beszélgetni a tanárokkal, és
lépést tartsanak a gyerekeikkel. Ben sze-
rint az ő családjában mindenki tisztel
mindenkit, és az ő rokonai nem nevetgél-
nének, ha a tanár Franciaország szegé-
nyeiről beszél, mert a történet szólhatna
Kínáról vagy akár New York kínai ne-
gyedéről is.

Megmondtam Bennek, hogy nagyon ér-
dekesnek és megrendítőnek tartom a csa-
ládja történetét, és megkérdeztem, nem



volna-e méltó tisztelgés az édesanyja
előtt, ha az egészet le is írná, és felol-
vasná az osztályban.

No nem, ezt nem tudná megtenni.
Soha.

De miért nem? Az osztálytársaid biz-
tosan tanulnának belőle, és jobban meg-
becsülnék a saját körülményeiket.

Nem, semmiképpen sem írná le és be-
szélni sem akar a családjáról mások
előtt, mert a szülei nagyon szégyellnék.

Ben, büszke vagyok rá, hogy nekem
elmesélted.

Á, csak azért mondtam el olyasmit,
amit senki másnak nem lennék hajlandó,
hogy a tanár úrban ne maradjon rossz ér-
zés az óra után.



Köszönöm, Ben.
Én is köszönöm, Mr. McCourt, és a

Sylvia miatt ne aggódjon, mert szereti a
tanár urat.

Másnap Sylvia maradt bent óra után
az osztályban. Mr. McCourt, a tegnapi
miatt. Nem akartam megbántani.

Tudom, Sylvia, felfogtam, hogy segíte-
ni próbálsz.

És az osztály sem akarta megbántani.
Csak az a helyzet, hogy állandóan ordí-
tozó felnőtteket és tanárokat hallanak. De
értettem, miről beszélt. Nekem is kijut a
jóból, amíg nap mint nap végigmegyek
az utcánkon Brooklynban.

Miféle jóból?
Hát az úgy van, hogy Bedford-Stuy-



vesantban lakunk. Ismeri a Bed-Stuyt?
Igen. Fekete környék.
És a mi utcánkból egy gyerek se lesz

felvéve az egyetemre. Hoppá.
Mi a baj?
Azt mondtam, hogy nem lesz felvéve.

Ha anyám meghallaná, százszor íratná le
velem, hogy nem fogják felvenni. Azután
még százszor el is mondatná. Szóval oda
akarok kilyukadni, hogy amikor hazafelé
tartok, a gyerekek az utcán mindig kicsú-
folnak, na megint erre méltóztatik járni a
doki néninek, meg hogy itt jön a Hófe-
hérke. Hé, doki néni, ha egy kicsit meg-
kapargatjuk a bőrét, kiderül, hogy fehér?
Azért doki néniznek, mert tudják, hogy
orvos akarok, pardon, szeretnék lenni.



Persze hogy sajnálom a szegény franciá-
kat, de azért megvan nekünk a magunk
baja is Bed-Stuyban.

És milyen orvos szeretnél lenni?
Gyermekgyógyász vagy pszichiáter. Jó

volna az előtt találkozni a gyerekekkel,
hogy elragadja őket az utca, és szólni ne-
kik, hogy nem lesz az úgy jó. Mert azt lá-
tom a környékünkön, hogy a srácok szé-
gyellik megmutatni, milyen okosak, és a
következő pillanatban pedig már valami
hülyeséget csinálnak egy üres telken
vagy kiégett házban. Egyébként a sze-
génynegyedekben is baromira, azaz na-
gyon sok az okos gyerek.

Mr. McCourt mesél holnap egy ír tör-
ténetet?



Neked, Sylvia, egy egész eposzt is el-
szavalnék. De ez az eset erősen megra-
gadt bennem, nem felejtem el soha. Ti-
zennégy éves voltam, Írországban éltem,
és táviratkihordóként dolgoztam. Egy-
szer a Jó Pásztor Zárdába vittem távira-
tot, apácák és laikus nők közösségébe,
akik csipkeveréssel foglalkoztak, és egy
mosodát tartottak fenn. Limerickben azt
híresztelték, hogy a mosodában dolgozó
világi nők voltaképpen félvilágiak, akik
elcsábítják a férfiakat. A táviratkihordó
fiúk nem használhatták a főbejáratot,
úgyhogy az egyik oldalajtóhoz mentem.
A táviratra azonnali választ kértek, emi-
att az apáca, aki ajtót nyitott, azt mondta,
lépjek be, eddig, de ne tovább, és vár-



jak. Letette a székére azt a darab csipkét,
amin éppen dolgozott, és amikor eltűnt a
folyosón, odakukucskáltam a mintára, és
egy lóhere fölött lebegő helyes kis csip-
keangyalt láttam. Nem is tudom, hogyan
merészeltem kinyitni a számat, minden-
esetre amikor az apáca visszaért, meg-
mondtam neki, nagyon szép ez a kis csip-
ke, nővér.

Úgy van, kisfiam, és jegyezd meg jól:
Az a kéz, amely ezt a csipkét készítette,
soha nem érintett férfitestet.

Az apáca olyan szigorúan nézett rám,
mintha gyűlölne. A papok minden vasár-
nap a szeretetről prédikáltak, de lehet,
hogy ez a nővér lemaradt a szentbeszéd-
ről. Én pedig megfogadtam magamban,



hogy ha még egyszer a Jó Pásztor Zárdá-
ba kell táviratot vinnem, inkább be-
csúsztatom az ajtó alatt, és elszaladok.

Hát ez az apáca! Vajon miért volt
olyan ellenséges?, kérdezte Sylvia. Mi
volt a baja? Mi a rossz abban, ha meg-
érintünk egy férfitestet? Jézus is férfi
volt. Olyan ez az apáca, mint az a rémes
pap James Joyce-nál, aki folyton a po-
kolról beszél. Elhiszi ezt a sok dumát,
Mr. McCourt?

Nem is tudom, mit hiszek, kivéve azt,
hogy nem azért születtem erre a földre,
hogy katolikus vagy ír vagy vegetáriánus
vagy bármi hasonló legyek. Ebben az
egyben biztos vagyok, Sylvia, másban
nem.



 
 
Amikor Joyce Ifjúkori önarckép című

könyvét vettük az osztályaimmal, rájöt-
tem, hogy nem ismerik a hét főbűnt. Fel-
írtam a táblára: kevélység, fösvénység,
bujaság, harag, torkosság, irigység, jóra
való restség. Aki ezeket nem ismeri, nem
is érezheti igazán jól magát az életben.

De hát, Mr. McCourt, mi köze ennek a
kreatív íráshoz?

Rettentő sok köze van. Nem kötelező
szegénynek, katolikusnak és írnek lenni
ahhoz, hogy nyomorúságosan éljünk, de
ez a háttér mégiscsak témát ad az íráshoz
és ürügyet az ivásra. Pardon. Az ivást
meg sem említettem. Az a rész törlendő.



 
 
Én negyvenkilenc éves voltam, amikor

a házasságom tönkrement, Maggie nyolc.
Nem volt egy vasam se, és hol ennél, hol
annál a barátomnál húztam meg magam
Brooklynban vagy Manhattanben. A taní-
tás kényszerítette ki, hogy megfeledkez-
zem a bajaimról. Potyoghattak a könnye-
im a söröskorsóba a Gas House-ban
vagy a Lion’s Headben, de a tanterem-
ben nem lehetett lazsálni.

Idővel kölcsönt fogok fölvenni a Pe-
dagógusok Nyugdíjalapjából, hogy kibé-
relhessek és berendezhessek egy lakást.
Addig is meghívott magához lakni Yonk
Kling az általa bérelt lakásba a Hicks



Streeten, az Atlantic Avenue sarkán.
A festőművész és restaurátor Yonk a

hatvanas éveiben járt. Bronxból szárma-
zott, ahol az apja radikális politikai né-
zeteket valló orvos volt. Ha egy forra-
dalmár vagy anarchista betette a lábát
New Yorkba, azt mindig vacsorával és
vetett ággyal várta dr. Kling. A második
világháborúban Yonknak állította össze a
veszteséglistát. A küzdelem után ő kutat-
ta át a csatateret holttestekért és testré-
szekért. Mesélte, hogy soha nem akart
harcolni, de ez annál is rosszabb volt, és
gyakran gondolta, átkéri magát a gyalog-
sághoz, ahol csak le kell lőni a másikat,
és máris lehet továbbhaladni. Nem kel-
lett babrálni a halott katonák dögcédulái-



val, és végképp nem kellett megnézni a
tárcájukban az asszony meg a gyerekek
fotóit.

Yonknak még most is rémalmai voltak
emiatt, s a leghatékonyabb gyógymód-
nak, illetve védekezésnek egy nagy löket
brandy bizonyult – mindig tartott egy
üveggel az ágya mellett. A rémálmok je-
lentkezésének gyakoriságát meg tudtam
állapítani az üveg folyadékszintjéből.

Yonk a szobájában festett. Az ágyból a
székre, a székről a festőállványhoz tele-
pedett le, és minden lépés összefüggött a
többivel. Amikor fölébredt, egy ideig az
ágyban hevert, elszívott egy cigarettát, és
nézegette a vásznat, amelyen előző nap
dolgozott. Behozta a tejeskávés bögréjét



a konyhából a hálószobába, ahol megint
leült egy székre, és tovább tanulmányoz-
ta a vásznat. Időről időre belenyúlt a
képbe, hogy kijavítson vagy kitöröljön
valamit. A kávéját sosem itta meg telje-
sen. Az ember lépten-nyomon félig telt
kávés bögrékbe botlott a lakásban. Ami-
kor a tejeskávé kihűlt, megalvadt, és a
bögre falán félmagasságban kávés karika
keletkezett.

Volt egy jelenet, amit újra meg újra
megfestett, a legkülönbözőbb méretek-
ben: egy csoport nő – hosszú, libegő se-
lyemruhákban, a fejükön tarka pasztell-
színekben pompázó sál – a vízparton áll
és a tengert nézi. Megkérdeztem, hogy
talán valaki a vízbe veszett, vagy várnak



valamire ezek a nők, de Yonk csak a fe-
jét rázta. Nem tudta. Honnan is tudta vol-
na? Ő csak odatette azokat a nőalakokat,
és a többibe már nem kívánt beleavat-
kozni. Épp ezt nem szerette egyes festők-
ben és írókban. Beavatkoztak, mindenfe-
lé mutogattak, mintha a másik embernek
nem volna szeme, vagy nem tudna olvas-
ni. Van Gogh persze nem ilyen. Nézd
csak meg a képeit. Ott van rajta a híd, a
napraforgó, a szoba, az arc, a pár cipő.
A következtetést meg vonja le magának a
néző. Van Gogh nem fogja elmondani.

Még két témája volt: a versenylovak
és a táncoló haszidok. A lovakat mindig
a versenypálya kanyarjában ábrázolta.
Mert ott nyúlik meg a legkecsesebben a



ló teste, magyarázta. A rajtgépből kiugró
vagy a hajrában vágtató állatot bárki le
tudja festeni, az csak a megszokott test-
helyzet az orrlikától a farka csücskéig.
De amelyik a kanyarban hajt, apukám, az
bedől, megfeszül, oldalba böki a mási-
kat, alkalmazkodik a kanyar hajlásához,
keresi a rést, ahol majd kibújhat a cél-
egyenesben.

A haszid férfiak vadnak látszottak: hat
ember fekete ruhában, fekete kalapban,
hosszú, fekete kaftánban, a hajuk és a
szakálluk ide-oda röppen. Szinte hallani
lehetett a klarinét jajszavát, a hegedű
cincogását és rikoltását.

Ami őt illeti, tesz a vallásra, mondta
Yonk, mindegy neki, hogy judaizmus



vagy bármi más, de ha valaki táncolva
tud Isten közelébe jutni, mint ezek a pa-
sasok a festményén, akkor azokkal kész
azonosulni.

Az Aqueduct lóversenypályán azt fi-
gyeltem, milyen szemmel nézi a lovakat
Yonk. Valószínűleg ő volt az egyetlen a
jelenlevők közül, akit a „futottak még”
mezőnye érdekelt. A győztesek karámjá-
ba vezetett állatokra ügyet sem vetett. A
győzelem az győzelem; no de a vereség
után mélyre ás az ember. Mielőtt Yonkot
megismertem, nem láttam semmit, csak
az egy irányba rohanó lovakat, akik ki-
köpik a tüdejüket, míg végül az egyik
nyer. Yonk szemével egészen más ver-
senypályát láttam. Semmit se értettem a



művészethez, fogalmam se volt arról, mi
történik a művész elméjében, azt azon-
ban biztosan tudtam, hogy Yonk lovak és
lovasok képeit viszi haza a fejében.

Alkonyatkor behívott magához egy
brandyre a sarokszobába, onnan bámul-
tuk a vízpart felé elnyúló Atlantic Ave-
nue-t. Teherautók hörögtek az utcán, és
szuszogtak meg sípoltak, amikor a vezető
sebességet váltott a piros lámpánál. A
Long Island-i Egyetemi Klinika mentő-
autói éjjel-nappal szirénáztak. Láttuk a
Montero bár vörösen villogó neonrek-
lámját; a Monteróban szoktak összeve-
rődni a teherhajók és a konténerszállítók
tengerészei, no meg az éjszakai pillan-
gók, akik a tengerészek számára ottho-



nossá tették Brooklynt.
Pilar Montero és a férje, Joe volt a

bár tulajdonosa, sőt az övék volt az
egész épület az Atlantic Avenue-n. A bár
fölötti lakás üresen állt, és Pilar fölaján-
lotta nekem havi kétszázötven dollárért.
Tud adni egy ágyat, néhány asztalt és
széket. Tudom, hogy jól fogod érezni
magad idefent, Frankie, mondta. Azért
kedvelt, mert egyszer kijelentettem, hogy
a spanyol dudát jobban szeretem az ír
dudánál, és mert nem voltam olyan, mint
a többi ír, akik állandóan csak bunyózni,
bunyózni, bunyózni akartak, és nem is ér-
dekelte őket semmi más.

A lakás az Atlantic Avenue-ra nézett.
Az ablakom előtt a MONTERO BÁR



neonfelirat villogott, vörösbe-feketébe-
vörösbe vonva az utcai szobámat, s köz-
ben a földszinten a wurlitzerből a Villa-
ge People együttes énekelte és dübörög-
te a „YMCA”-t.

Sohasem árultam el a tanítványaim-
nak, milyen körülmények között lakom
Brooklyn egyik utolsó vízparti bárja fö-
lött, s hogy minden este küzdelmet vívok
azért, hogy kizárjam a randalírozó tenge-
részek zaját, hogy vattát dugok a fülem-
be, és így próbálom meg tompítani a
parti szerelmet áruló nők sikoltozását és
nevetését, hogy esténként a Village Peo-
ple együttes YMCA című száma dübörög
föl az alattam működő bár wurlitzerjé-
ből, s ez ringat álomba.
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Minden félév elején közöltem a krea-
tívírás-órára beiratkozó új diákjaimmal,
hogy ezt a kurzust közösen járjuk. Még
nem ismerlek titeket, én mindenesetre
komolyan veszem az órákat, és egy do-
logban biztos vagyok: van itt a teremben
valaki, aki a félév végére elmondhatja
magáról, hogy tényleg megtanult valamit,
ez a valaki pedig, kedves ifjú barátaim,
én vagyok.

Ügyes megoldásnak tartottam, hogy
saját magamat állítom be a leglelkesebb-
nek, imigyen emelve önmagam a töme-
gek, a lusták, megalkuvók és közömbö-



sek fölé.
Az angol kötelező tárgy volt, a kreatív

írás csak választható. Vagy fölvette a
gyerek, vagy sem. Fölvették. Özönlöttek
az óráimra, zsúfolásig megtelt a terem,
még az ablakpárkányon is ültek. Az
egyik kolléganőm, Pam Sheldon azt kér-
dezte, miért nem hagyják, hogy a Yankee
Stadionban tartsam meg az órákat?
Ennyire népszerű voltam.

Mitől lángolt fel ennyire a lelkesedés
a „kreatív írás” iránt? Egyszerre minden
gyerek írásban akarta kifejezni magát?
Vagy mesteri tanításom, karizmám és el-
lenállhatatlan ír vonzerőm okozta? Vagy
az ősi „jaj, istenem, mi lehet ez” hozzá-
állás?



Vagy elterjedt volna a hír, hogy a Mc-
Courtnál csak az összevissza duma
megy, és utána könnyű kézzel osztogatja
a jó jegyeket?

Nem akartam az elnézően osztályozó
tanár hírébe keveredni. Néhány markán-
sabb vonásra van szükség tanári port-
rémon. Szigor, szervezettség, koncentrá-
ció. Más tanárokat tisztelettel és féle-
lemmel emlegettek. Fönt, az ötödiken ta-
nított matematikát Phil Fisher – aki csak
a színe elé került, rettegett tőle, erről sok
történet keringett az iskolában. Akinek
gondot okozott a matematika vagy nem
mutatott kellő lelkesedést, arra rádörgött
a tanár úr: Valahányszor kinyitod a szá-
dat, egy alapműveletet hajtasz végre:



hozzáadsz egy darabot az össznépi tudat-
lansághoz. Vagy: Valahányszor kinyitod a
szádat, egy alapműveletet hajtasz végre:
csökkented az össznépi bölcsességet.
Phil Fisher képtelen volt megérteni, mi
nehézséget találhat az emberi elme a dif-
ferenciál- és integrálszámítás vagy a tri-
gonometria területén. Fölfoghatatlan volt
számára, hogy ezek a kis hülyék miért
nem tudják értékelni az egész matematika
elegáns egyszerűségét.

A félév végén tanítványai, a kis hülyék
büszkén mutogatták, hogy átmentek Phil-
nél, és dicsekedtek a teljesítményükkel.
Fisher tanár úrral szemben senki sem
maradhatott közömbös.

Ed Marcantonio vezette a matematika-



tanárok munkaközösségét. Az én termem-
mel átellenben tanított, ugyanazokat a
kurzusokat, mint Phil Fisher. Mégis, az ő
órái az ész és a komoly céltudatosság
oázisai voltak. Bemutatta a problémát,
azután pedig negyven percen át terelgette
az osztályát az elegáns megoldás felé.
Kicsöngetéskor a tanítványai elégedet-
ten, higgadt derűvel vonultak végig a fo-
lyosón, és ha jó jegyet kaptak, tudták,
megdolgoztak érte.

A kamaszok nem mindig lelkesednek
azért, ha a találgatások és a bizonytalan-
ság tengerén hagyják őket hányódni.
Őszinte elégedettséggel tölti el őket, ha
biztosan tudják: Albánia fővárosa Tira-
na. Nem szeretik, ha Mr. McCourt azt



kérdezi, miért bánt Hamlet olyan gorom-
bán az anyjával?, vagy miért nem ölte
meg a királyt, mikor alkalma nyílt rá?
Addig még rendben volna, hogy az óra
végéig jobbról-balról csak ezt szőröz-
getjük, de az ember mégiscsak szeretné
tudni a választ, mielőtt megszólal az a
kurva csengő. Csakhogy Mr. McCourtnál
ezt lehetetlen elérni, öregem. Kérdez, öt-
leteket dob be, fokozza a zűrzavart, te
meg tudod, hogy mindjárt szól a figyel-
meztető csengő, és csak azt érzed a
gyomrodban, hogy gyerünk már, gyerünk
már, halljuk végre a választ! Ez meg
csak mondja a magáét: No, mit gondol-
tok? Mit gondoltok? Persze kicsönget-
nek, már kint jársz a folyosón, de nem



tudsz semmit, nézed az osztálytársaidat,
azok meg a fejükre böknek a mutatóuj-
jukkal, és eltűnődnek, honnan is szalaj-
tották nekünk ezt a pofát. Azoknak az ar-
cán, akik Marcantonio órájáról jövet vo-
nulnak végig a folyosón, béke és nyuga-
lom honol, mintha azt mondanák, igen,
mi tudjuk a választ. Ismerjük a megol-
dást. Egyszer, legalább egyetlenegyszer
adná meg McCourt valamire a feleletet,
de ez reménytelen, úgyis visszadobja az
összes kérdést a gyerekeknek. Lehet,
hogy Írországban ezt így szokták csinál-
ni, de valaki szólhatna már neki, hogy ez
itt Amerika, ahol szeretnek választ kapni
az emberek. Persze az is lehet, hogy nem
tudja a válaszokat, és emiatt dobja



vissza az osztálynak a kérdéseket.
Fisher szenvedélyével és Marcantonio

mesterségbeli tudásával szerettem volna
tanítani. Igazán hízelgett nekem, hogy sok
száz gyerek akart az óráimra járni, de
azért az indítékaikra is kíváncsi lettem
volna. És nem akartam, hogy félvállról
vegyék. Á, a McCourt órája csak szófo-
sás. Egész idő alatt csak dumálunk. Fo-
lyik a nagy szájtépés. Ha itt nem kapsz
jelest, akkor tényleg tisztára hülye vagy.

 
 
Yonk Kling a délutáni brandyjét szo-

pogatta a Monteróban. Úgy nézel ki, mint
a mosott szar, mondta.

Kösz.



Lökj be egy brandyt.
Nem lehet. Irgalmatlan mennyiségű

dolgozatot kell kijavítanom. Inkább egy
pohár spanyol vöröset kérek, Pilar.

Egészségedre, Frankie. Szereted a
spanyol dudát, szereted a spanyol vörös-
bort, majd találsz helyes spanyol lányt
is. Ágyban tart egész hétvégén.

Fölültem a bárszékre, és elmeséltem
Yonknak, mi bánt. Attól félek, túlságosan
súlytalan vagyok. És az ilyen tanárt senki
sem tiszteli. A Stuyvesantban az egyiket
úgy is hívták, Semmiért Bármit. Azt sze-
retném, hogy a gyerekek megdolgozzanak
az osztályzatukért. Azt akarom, hogy
tiszteljenek. Százával veszik föl a kurzu-
somat, és aggaszt, hogy ez a sok gyerek



is mind súlytalannak fog találni. A múlt-
kor az egyik anyuka bejött az iskolába,
és könyörgött, hogy a lánya járhasson az
órámra. A nő elvált, és felajánlotta, hogy
eltölthetek vele egy hétvégét egy nyara-
lóhelyen; én mondhatom meg, hogy hol.
Persze nemet mondtam.

Yonk a fejét csóválta, és kijelentette,
hogy néha tényleg kapitális marha va-
gyok, és az egyéniségem szerves része ez
a görcsös merevség. Ha nem oldódom
fel, akkor rettenetes kapuzárás előtti idő-
szakra számíthatok. Vedd már észre ma-
gad, az ég szerelmére. Örömöt szerezhet-
nél neki. Egy hétvége anyuval, ragyogó
írói lehetőségek a kislány előtt. Mégis,
mi ütött beléd?



Semmiféle tiszteletet nem kapnék.
A fenébe a tisztelettel. Igyál még egy

pohár bort. Illetve nem is. Pilar, adj már
neki egy kupicával abból a spanyol
brandyből. Az én vendégem.

Jó, de nem szabad túl sokat, Yonk.
Nagyon sok a dolgozat. Szám szerint
százhetven. Ha szerencsém van, kétolda-
lasak, ha nem, akkor három. Teljesen be-
temetnek.

Akkor két brandyt is megérdemlek, és
Yonk nem is érti, hogy bírom ezt. Komo-
lyan mondom, nem megy a fejembe, ho-
gyan csináljátok. Ha nekem egyszer is
tanítanom kellett volna, biztos, hogy csak
egy dolgot mondtam volna a kölyköknek,
a kurva anyjukat nekik, azt, hogy kuss.



Pofa be. Ide hallgass, végül fölvetted azt
a kislányt?

Igen.
És az anyja ajánlata érvényes még?
Azt hiszem.
Te meg itt ülsz és a spanyol brandyt

iszod, ahelyett, hogy valamelyik nyaraló-
helyen tennéd tönkre a tanári hírnevedet?

 
 
Tizenöt év, négy középiskola – Mc-

Kee, Divatintézet, Seward Park, Stuy-
vesant – és egy brooklyni népfőiskola
után úgy kifejlődtek az ösztöneim, mint
egy kutyának. Amikor új osztályt kapok
szeptemberben és februárban, rögtön
megszimatolom a vegyi összetételüket.



Figyelem a tekintetüket, ők is lesik az
enyémet. Azonosítom a típusokat: a lel-
kes, munkára kész gyerekeket; a kiegyen-
súlyozottakat; a lássuk a medvét! – félé-
ket; a közönyösöket; az ellenségeseket; a
megalkuvókat, akik úgy hallották, nálam
könnyű jó jegyet szerezni; a szerelmese-
ket, akik csak azért járnak ide, hogy imá-
dottjuk közelében lehessenek.

Ebben az iskolában meg kell tudni ra-
gadni a figyelmüket, a diákok ki vannak
éhezve a kihívásokra. Ülnek a teremben
egymás mögött, néz rám a sok értelmes
arc, sokat várnak tőlem, készek rá, hogy
engedjenek bizonyítani. A Stuyvesant
előtt inkább munkafelügyelő voltam,
mint tanár. Rengeteg időm ment el admi-



nisztrációval és fegyelmezéssel – üljetek
a helyetekre, nyissátok ki a füzetet –, vé-
célátogatási engedélyeket kellett írnom,
és válaszolni kellett a panaszaikra. A
Stuyvesantban már nem kellett hangosko-
dókkal, verekedőkkel foglalkoznom.

Nincs több nyafogás lökdösődés miatt,
nem röpködnek a levegőben szendvi-
csek. És nekem sincs ürügyem arra, hogy
ne tanítsak.

Ha a tanár nem teljesít, elveszíti a
gyerekek megbecsülését. Az időigényes,
de értelmetlen feladatot sértésnek ve-
szik. Azonnal fölismerik a mellébeszé-
lést meg az időhúzást.

Amikor egy színész a Broadway kö-
zönségével találkozik, a fogadtatás vala-



hol az udvariasság és a taps között van.
A színházban a nézők sok pénzt fizetnek
a jegyért. Összecsődülnek a művészbejá-
rónál egy autogramért. Az állami közép-
iskolában a tanár minden áldott nap öt
előadásban lép fel. Amikor megszólal a
csengő, a közönsége elillan, autogramot
pedig csak az iskolai évkönyvbe kérnek
tőle a ballagási ünnepségen.

Néhány diákot be lehet csapni néhány
alkalommal, de azt azért mindegyik tud-
ja, mikor bújik a tanár álarc mögé, s per-
sze a tanár is tudja, hogy tudják róla. A
gyerekek kikényszerítik az igazságot. Ha
a tanár ellentmond saját magának, nyom-
ban figyelmeztetik, Na, a múltkor ezt
nem így tetszett mondani. Szembe kell



nézni a diákok sokéves tapasztalatával
és közös igazságával, és ha a tanár ra-
gaszkodik hozzá, hogy tanári álarc mögé
bújik, elveszti kapcsolatát a gyerekek-
kel. Lehet, hogy a diákok hazudnak egy-
másnak és a külvilágnak, de a tanártól
akkor is őszinteséget várnak el.

A Stuyvesantban elhatároztam, hogy
mindig bevallom, ha nem tudok valamit.
Sajnos nem tudom, kedves barátaim.
Nem, a Beda Venrabilist még nem ol-
vastam. A transzcendentalizmus szá-
momra sűrű köd. John Donne és Gerald
Manley Hopkins néha túl bonyolult.
Louisiana megvásárlásából eléggé gyen-
ge vagyok. Schopenhauerba épp csak be-
ledugtam az orrom, Immanuel Kanton el-



aludtam. A matematikát ne is említsétek.
Tudtam én, mit jelent a talió, de most
nem jut eszembe. A haszonélvezeti jogot
jól ismerem. Bocsánat, de nem sikerült
eljutnom A tündérkirálynő végéig. Leg-
közelebb megint neki fogok esni, miután
végeztem a metafizikus költőkkel.

Nem fogom a tudatlanságomat ment-
ségként használni, és nem fogok hivat-
kozni a neveltetésem hiányosságaira.
Önfejlesztő programot vázolok fel ma-
gamnak, hogy jobb tanár váljék belőlem:
fegyelmezett, hagyománytisztelő, nagy
tudású, leleményes, szavakész pedagó-
gus. Gyorsan belekóstolok a történelem-
be, művészetbe, filozófiába, régészetbe.
Átveszem az angol nyelv és irodalom



színe-javát az angoloktól, szászoktól és
jütöktől kezdve a normannokon, Erzsé-
bet-koriakon, neoklasszikusokon, roman-
tikusokon és viktoriánusokon át az Edu-
árd-korig, a háborús költőkig, a struktu-
ralistákig, a modernekig és posztmoder-
nekig. Kiválasztok egy eszmét, és végig-
kísérem a történetét a franciaországi bar-
langtól addig a philadelphiai helyiségig,
amelyben Franklin és társai kiizzadták
magukból az amerikai alkotmányt. Egy
kicsit föl is fogok vágni, azt hiszem, és
talán némi lenézés is lesz bennem – de
ugyan ki irigyelheti el a rosszul fizetett
tanártól a pillanatot, amikor rámutathat a
félműveltség veszélyeire?

A gyerekek persze állandóan el akar-



tak téríteni a hagyományos angolóra me-
netétől, de kiismertem a trükkjeiket. To-
vábbra is meséltem nekik, de megtanul-
tam, hogyan kapcsoljam a sajátomat a
bathi asszony meséjéhez, Tom Sawyeré-
hoz, Holden Caulfieldéhez, Rómeóéhoz
vagy a reinkarnációjáéhoz a West Side
Storyban. Az angoltanárt úgyis mindig
arra intik: Csak arról mesélj, ami rele-
váns.

Lassan megtaláltam a saját hangomat,
saját tanítási stílusomat. Megtanultam
kellemesen érezni magam az osztályban.
Új főnököm, Bill Ince – akárcsak elődje,
Roger Goodman – hagyta, hogy kipró-
báljam az írás és az irodalom tanításá-
hoz született ötleteimet, hogy tetszésem



szerint alakítsam ki a hangulatot az órái-
mon, hogy azt csináljam, amit csak aka-
rok, és ebben semmiféle bürokratikus
akadékoskodás ne zavarhasson meg. A
tanítványaim pedig eléggé érettek és to-
leránsak voltak ahhoz, hogy a tanári
maszk és a piros toll használata nélkül is
engedjék megtalálnom önmagamat.

 
 
Az amerikai tizenévesek figyelmét két

témával lehet biztosan lekötni: szexszel
vagy ennivalóval. A szexszel nem lehe-
tünk eléggé óvatosak. A dolog eljut a
szülő fülébe, és máris kérdőre vonják a
tanárt, aki magyarázkodhat, miért engedi,
hogy a kreatív írást tanuló gyerekek



szexről szóló irodalmat olvassanak. Bi-
zonygatni lehet persze, hogy a szöveg
nem sérti a jóízlést, és a hangsúly az ér-
zelmeken van, nem a biológián. De ez
ritkán elegendő.

Kenny DiFalco az utolsó padból kia-
bálva kérdezte, szeretem-e a marcipánt.
Valami fehér izét tartott a kezében, és azt
állította, hogy ő maga készítette. Tanáros
pedantériával feleltem neki, hogy egyfe-
lől a tanteremben tilos enni vagy inni,
másfelől pedig mi fán terem az a marci-
pán. Tessék megkóstolni, mondta ő.
Megkóstoltam – csodálatos. Ekkor kó-
rusban kért mindenki marcipánt, de
Kenny közölte, hogy sajnos elfogyott.
Majd másnap behoz harminchat darabot,



természetesen mind saját gyártmány. Ez-
után Tommy Esposito bejelentette, ő is
hoz majd ezt-azt az apukája étterméből.
Lehet, hogy a maradékból, de gondos-
kodni fog róla, hogy minden finom és
meleg legyen. Erre egymás szavába vág-
va tettek újabb és újabb felajánlásokat.
Egy koreai kislány megígérte, hoz ne-
künk az anyja főztjéből. Az a neve, hogy
kimcsi, és olyan éktelenül csípős ká-
poszta, hogy csillagokat fogunk látni
tőle. Kenny azt javasolta, hogy ha úgyis
ilyen sok ennivaló érkezik, akár el is fe-
lejthetjük a tanulást, találkozzunk inkább
a szomszédos Stuyvesant Square-en, és
pakoljuk ki a kosztot a fűre. És ne felejt-
sük el a műanyag evőeszközt meg a pa-



pírszalvétát. Erre Tommy rávágta, olyan
nincs, mert ő az apukája húsgombócát
soha nem volna képes műanyag evőesz-
közzel enni. Inkább hoz magával har-
minchat villát, sőt azt se bánja, ha a töb-
bi fogáshoz is az ő villáit használjuk. To-
vábbá indítványozta, hogy Mr. McCourt
kapjon felmentést, és ne kelljen külön
behoznia semmit. Akkor is épp elég ne-
héz tanítania a gyerekeket, ha nem kell
megetetni őket.

Másnap a parkban a járókelők meg-
megálltak, hogy lássák, mit is művelünk.
Egy orvos a Beth Israel Kórházból azt
mondta, még sose volt szerencséje ilyen
széles ételválasztékhoz. Amikor megkí-
nálták egy falattal meg egy korttyal, az



égre emelte a tekintetét, és elégedetten
hümmögött, míg végül a kimcsit is meg-
kóstolta. Ekkor gyorsan valami hideg in-
nivalót kért, hogy lehűtse lángoló száj-
padlását.

Mégsem a fűre, hanem a padokra rak-
tuk szét az ennivalót. Volt köztük zsidó
specialitás (kreplach, macesz, gefilte fi-
sch), olasz étel (lasagna, Tommy-féle
húsgombóc, ravioli és rizottó), több kí-
nai meg koreai finomság, valamint egy
hatalmas, harminchat személyes húske-
nyér marha- és borjúhúsból, krumpliból
és hagymából. Egy arra haladó rendőr-
autó is megállt mellettünk. A rendőrök
érdeklődtek, mit is csinálunk tulajdon-
képpen. Közterületen tilos kirakodóvá-



sárt tartani a hatóság engedélye nélkül.
Elmagyaráztam, hogy ez az óra a szó-
kincsfejlesztésről szól, nézzék csak, mit
meg nem tanultak már a gyerekek. A
rendőrök állították, hogy nekik soha nem
volt ilyen szókincsfejlesztés-órájuk a ka-
tolikus iskolában, viszont nagyon íny-
csiklandónak tűnik minden. Miért nem
szállnak ki a kocsiból, hogy megkóstol-
ják?, invitáltam őket. Amikor az orvos a
Beth Israel Kórházból figyelmeztette a
két rendőrt, vigyázzanak, mert a kimcsi
méregerős, a rendőrök azt felelték, lás-
suk csak, mert Vietnamban és Thaiföldön
nem volt olyan erős fogás, amit meg ne
kóstoltak volna. Beleettek, majd felordí-
tottak, és valami hideget kértek. Mielőtt



visszaültek a kocsiba, még megkérdez-
ték, milyen gyakran tartok ilyen szó-
kincsfejlesztő órát.

Odacsoszogtak hozzánk a hajléktala-
nok is, mi pedig nekik adtuk azt a keve-
set, ami megmaradt. Az egyik kiköpte a
marcipánt, és azt kérdezte, mi ez a szar?
Azért, mert hajléktalan vagyok, még nem
lehet velem bármit megetetni.

Felálltam egy padra, hogy bejelentsem
új ötletemet. Meg kellett küzdenem a
gyerekek fecsegésével, a hajléktalanok
makogásával és panaszaival, a kíváncsi
járókelők megjegyzéseivel, a Második
Avenue forgalmának zajával.

Figyelmet kérek. Figyeltek? Azt sze-
retném kérni, hogy holnap mindenki hoz-



zon be az iskolába egy szakácskönyvet.
Igen, egy szakácskönyvet. Mi? Hogy
nincs otthon szakácskönyv? Na, látni
szeretném én azt a családot, ahol nincs a
háztartásban szakácskönyv. Annak a csa-
ládnak a javára majd gyűjtést rendezünk.
Szóval ne felejtsétek el, holnapra sza-
kácskönyvvel gyertek iskolába.

Mr. McCourt, miért kell szakácsköny-
vet hoznunk?

Még nem tudom. Holnapra valószínű-
leg kitalálom. Motoszkál valami a fe-
jemben, amiből megszülethet egy ötlet.

Mr. McCourt, már elnézést kérek, de
néha olyan meredek dolgokat mond.

Behozták a szakácskönyveket. Mi köze
ennek ahhoz, hogy megtanuljuk, hogyan



kell jól írni?
Majd meglátjátok. Nyissátok ki a

könyveteket. Bárhol. Aki már átnézte a
sajátját, és van kedvenc receptje, az la-
pozzon oda. David, olvasd föl, ami előt-
ted van.

Tessék?
Olvasd föl a receptet.
Hangosan? Itt, az osztályban?
Persze. Rajta, David, ez nem porno-

gráf szöveg. És nem érünk rá. Sok re-
cepttel kell még végeznünk.

Jó, Mr. McCourt, de hát én még soha
életemben nem olvastam el egy receptet
sem. Szakácskönyv se volt még a kezem-
ben soha. Én egy keménytojást se tudok
megfőzni.



Nem baj, David. Ma végre használod
valamire az ínyedet. Most válik belőled
gourmet.

Kéz a magasban. Mi az, hogy gour-
met?

Másik kéz. A gourmet az, aki tudja ér-
tékelni a jó ételt és italt meg az élet fino-
mabb dolgait.

Á – hangzik kórusban, néhányan pedig
elismerően mosolyognak Jamesre, hiszen
róla senki nem hitte volna, hogy a hot
dogon meg a sült krumplin kívül ismer
mást ételt is.

David felolvassa a francia vörösboros
kakasragu receptjét. Hangja tompa, be-
széde kissé bizonytalan, de miközben ol-
vas, egyre jobban érdekli a dolog. Olyan



hozzávalókat is talál, amelyekről még
nem is hallott.

David, kérlek téged is és az osztályt
is, hogy jegyezzétek föl az időpontot,
amikor a Stuyvesant Gimnázium 205-ös
termében az osztálytársaid füle hallatára
fölolvastad életed első ételreceptjét.
Csak a mindenható tudja, hová fog ez ve-
zetni. És jegyezzük meg mindannyian:
először fordul elő a történelemben, hogy
egy kreatívírás- vagy egy angolórán a
gyerekek recepteket olvasnak föl sza-
kácskönyvből. David, nyilván neked is
feltűnt a mindent elsöprő tetszésnyilvání-
tás teljes hiánya. Úgy olvastál ugyanis,
mintha a New York-i telefonkönyvből
kellett volna elzengened egy oldalt. De



ne keseregj. Szűzföldet törtél fel, és ami-
kor újból rád kerül a sor, szerintem kö-
zösen fogjuk élvezni a recept minden za-
matát. Ki szeretne még felolvasni?

Karok erdeje a magasban. Briant szó-
lítom fel. Tudom, hogy butaság, mert
csak bíráló megjegyzéseket fogunk halla-
ni. Ugyanolyan kellemetlen alak, mint a
székén hintázó Andrew volt – de hát
mégiscsak én volnék a tanár, érett fejjel
felül kell emelkednem az ilyesmin, nem
lehetek tekintettel személyes érzéseimre.

Tessék, Brian.
Brian a mögötte ülő Pennyre sandít.

Mind a ketten homoszexuálisok, és nem
csinálnak belőle titkot. A bujkálásból a b
betűt sem ismerik. Brian alacsony és



dagi, Penny magas és vékony, és oly fen-
nen hordja az orrát, mintha azt kérdezné,
mi van, akarsz valamit? Én bizony nem
akarok semmit. Miért fogtak ezek össze
ellenem? Tudom, hogy nem szeretnek, de
miért nem vagyok képes elfogadni ezt az
egyszerű tényt? Évről évre több száz ta-
nítvánnyal dolgozom, nem szerethet
mindegyik. Az olyan tanárok, mint Phil
Fisher, leszarják, hogy szereti őket a
diák vagy sem. Phil azt szokta mondani,
differenciál- és integrálszámítást tanítok,
reménytelen pudingfejűek. Aki nem fi-
gyel és nem tanul, az megbukik, és aki
megbukik, az élete végéig az egyszer-
egyet magyarázhatja a skizofréneknek.
Ha Philt mindegyik tanítványa lenézi, ak-



kor viszonzásul Phil is lenézi őket, és
úgy beleveri a fejükbe az integrálszámí-
tást, hogy álmukból fölkeltve is fújják.

Tessék, Brian.
Hű, de vagány csávó ez a Brian. Még

egy rövid mosoly Penny felé. A srác
menten gyrost aprít belőlem. Nem kap-
kodja el, az biztos.

Nem tudom, Mr., ööö, McCourt, hogy
amikor hazamegyek, hogyan mondjam el,
ööö, a szüleimnek, miért is ülünk itt, a
Stuyvesant Gimnáziumban, egy évvel az
érettségi előtt, ööö, szakácskönyvek re-
ceptjeit olvasgatva. Más osztályokban,
ööö, az amerikai irodalom klasszikusait
olvassák, nekünk meg receptekkel kell
vacakolnunk, mintha kisegítő iskolába



járnánk.
Ingerült vagyok. Szellemes megjegy-

zéssel szeretném Briant a padlóba dön-
gölni, de James, aki tudja, mi az a gour-
met, magához ragadja a szót. Mondhatok
valamit? Brianhoz fordul. Te mást se
tudsz, csak kritizálni. Ne haragudj, de
oda vagy ragasztva a padodba?

Már hogy lennék odaragasztva.
És azt tudod, hol az órarendi iroda?
Tudom hát.
Akkor, ha itt nem tetszik, méltóztassál

felemelni a seggedet a padról, ballagjál
el szépen az órarendi irodába, és irat-
kozz át egy másik órára. Itt senki se ra-
gaszkodik hozzád. Jól mondom, Mr. Mc-
Court? Kurzusváltás, magyarázza James.



És tűnjél el innen. Olvasd a Moby
Dicket, a te színvonaladnak biztosan az
való.

 
 
Susan Gilmannek soha nincs türelme

jelentkezni. Minden túl sürgős neki. Hiá-
ba szólok, hogy nem lehet közbekiabálni,
mert az a szabály. Elengedi a füle mel-
lett. Kit érdekel? Közhírré akarja tenni,
hogy kitalálta a tanár gondolatát. Tudom
ám, miért kell nekünk ilyen hangosan fel-
olvasni ezeket a recepteket.

És miért?
Mert úgy vannak kinyomtatva a könyv-

ben mint a versek, és némelyik úgy is
hangzik, mintha vers volna. Tulajdon-



képpen még jobbak is, mint a versek,
mert ezeket meg is lehet kóstolni. És az
olasz receptek, hát azok tényleg muzsi-
kálnak.

Maureen McSherry közbekotyog. Az
is jó ezekben a receptekben, hogy felol-
vassuk, és a lökött angoltanárok nem
kezdenek el a mélyebb jelentésük után
kutakodni.

Értem, Maureen, erre valamikor még
visszatérünk.

Mire?
A lökött angoltanárokra, akik a jelen-

tés után kutakodnak.
Michael Carr szól, hogy nála van a fu-

volája, és ha valakinek kedve van elsza-
valni vagy elénekelni egy ételreceptet,



azzal szívesen játszik együtt. Brian arcán
kételkedés. Hülyéskedsz?, kérdi. Fuvo-
lázni egy recepthez? Hát itt már minden-
ki megbolondult? Susan figyelmezteti
Briant, hogy duguljon el, és előáll egy
lasagna-recepttel, amihez Michael fúj-
hatná a háttérzenét. Amikor a svéd hús-
golyók receptjét olvassa föl, a fuvolán a
„Hava Nagila” szól, aminek az égvilá-
gon semmi köze a svéd húsgolyókhoz, az
osztályban mégis elül a nevetgélés, és
mindenki komolyan figyel. A végén taps
és gratulációk. James szerint kiállhatná-
nak az utcára Húsgolyók vagy Receptda-
lok Együttes néven, és nyomban ajánlko-
zik ügynöknek, mert úgyis a könyvelés-
ben fog dolgozni. Amikor Maureen az ír



kalács receptjét olvassa, Michael az „Az
ír mosónő”-t játssza, az osztály pedig
kézzel-lábbal veri hozzá a ritmust.

Az osztály megtelik élettel. Hát ez ál-
lati jó, mondogatják egymásnak, micsoda
ötlet, felolvasni vagy elszavalni egy re-
ceptet, s közben Michael a francia, spa-
nyol, zsidó, ír, kínai ételekhez fújja a fu-
volát. És ha most bejönne valaki? Vajon
mit szólnának a japán oktatásügyi szak-
emberek, akik a terem végében szoktak
állni, és onnan figyelik, hogyan tanít a ta-
nár? Hogyan magyarázná meg nekik az
igazgató, mit csinál Susan és Michael, és
hogy mi ez a húsgolyó-szonáta?

Brian igyekszik megkeseríteni a többi-
ek örömét. Kér egy engedélyt, amivel az



órarendi irodába mehet, ahol megpró-
bálja leadni ezt a kurzust, azon az ala-
pon, hogy itt semmit se lehet tanulni, és
ha az adófizetők megtudnák, hogyan té-
kozoljuk el drága gimnáziumi éveinket
receptszavalásra, hát akkor nagyon gyor-
san kitennék innen a szűrét, Mr. Mc-
Court, már elnézést kérek.

Penny felé fordul támogatásért, de
Penny már egy paellareceptet próbál a
szomszédja szakácskönyvéből. Tagadó-
lak rázza a fejét Brian felé, és amikor
befejezi a szavalatot, közli vele, hogy
őrült, ha leadja ezt az órát. De tényleg.
Penny mamájának van egy isteni bárány-
ragu-receptje, és amikor holnap Penny
behozza magával, azt szeretné, hogy Mi-



chael kísérje fuvolán. Jaj, ha az anyuká-
ját is elhívhatná ide, erre az órára. Anyja
ugyanis mindig énekel főzés közben, és
amikor legközelebb bárányragut csinál,
nem volna akármi, hogy amíg a mama
énekel, addig Penny felolvassa a recep-
tet, és Michael valami nagyon szépet ját-
szik hozzá. Hát olyat még nem hallott a
világ!

Brian elpirul, és azt mondja, oboázni
tanul, és másnap nagyon szívesen társul-
na Pennyvel és Micheallal a bárányragu-
recepthez. Penny Brian karjára teszi a
kezét. Oké, holnap megcsináljuk.

Brooklyn felé az A metrón nyugtalanít,
merre is tart ez az osztály, főleg az után,
hogy a többi csoportban is kérdezgetik,



mikor mehetnek le a térre mindenféle en-
nivalóval, és ők miért nem tarthatnak ze-
nés receptfelolvasásokat. És hogyan le-
het ezt megmagyarázni az oktatásügyi ha-
tóságnak, amely a tantervre függeszti te-
kintetét?

Mr. McCourt, már megbocsásson, de
mi a fenét művelnek maguk ebben az
osztályban? Szakácskönyvből olvasnak
fel a gyerekek? Te jó ég. És ételrecepte-
ket énekelnek? Ugrat bennünket? Volna
szíves elmagyarázni nekünk, mi köze en-
nek az egésznek az angoltanításhoz? Hol
maradnak az irodalomórák? Az angol, az
amerikai vagy más irodalom? Maga is
pontosan tudja, hogy ezek a fiatalok az
ország legerősebb egyetemeire szeretné-



nek bejutni, maga pedig ilyen felkészült-
séggel akarná szétküldeni őket a nagyvi-
lágba? Recepteket olvasva? Recepteket
skandálva? Recepteket énekelve? Nem
akarná rögtön megkoreografálni az irlan-
di ürügulyást meg a reggeli kolbászos
rántottát, természetesen a hozzáillő zené-
vel? Hagyjuk a fenébe az angolt meg a
felvételi előkészületeket, alakítsuk át a
tantermet konyhává, főzőtanfolyammal.
És miért ne alapíthatnánk meg a Stuyves-
ant Gimnázium Receptkórusát? Adhat-
nánk hangversenyeket New Yorkban és
külföldön, legalább ennyi hasznuk legyen
a gyerekeknek abból, hogy a maga osztá-
lyában vesztegették az idejüket, Mr. Mc-
Court, s emiatt úgyse juthatnak be az



egyetemre, helyette majd a pizzatésztát
hajigálják a magasba egy büfében vagy
mosogatnak egy másodvonalbeli francia
csehóban a felsővárosban. Mert így fog-
ják végezni. Lehet, hogy a gyerekek el
tudják énekelni az ilyen-olyan pástétom
receptjét, de soha az életben nem fogják
belülről látni, milyen egy patinás ameri-
kai egyetem.

Már késő. Nem mehetek be holnap az-
zal, hogy gyerekek, itt a vége, fuss el
véle, vigyétek haza a szakácskönyveket,
többé nem vacakolunk a receptekkel.
Michael, csomagold el a fuvoládat; Pen-
ny, csillapítsd le otthon a mamát; ne ha-
ragudj, Ben, hogy becipeltettem veled az
oboát.



Brian pillanatnyi lázadását leszámítva
három teljes napon át tökéletesen együtt-
működött az osztály minden tagja! S ami
a legfontosabb, tanár úr, te is remekül
érezted magad, nem?

Vagy most is csak nagy marha voltál,
és már megint hagytad magad letéríteni a
főcsapásról – harmadikosoknak Mark
Twain és F. Scott Fitzgerald, a végzős
negyedikeseknek Words-worth meg Co-
leridge? Nem ahhoz kellene inkább ra-
gaszkodni, hogy minden nap hozzák ma-
gukkal a tankönyvüket, annak érdekében,
hogy a mélyebb jelentésekre vadássza-
nak, azok után kutakodjanak?

Persze, persze, de nem most, nem
most.



Kiismertek már a tanítványaid? Ját-
szadoznak veled a receptekkel meg a ze-
nével? Eljött a meakulpázás ideje. Lehet,
hogy a dolgok legmélyén egyszerű szél-
hámos vagy? Végigjátszod velük, amit
végigjátszatnak veled? Képzelheted, mi-
ket mondanak a tanáriban: Kedves ír
kollégánk tökéletesen bepalizta a tanít-
ványait. Nem csinálnak mást – öregem,
ezt tényleg nem fogod elhinni –, szóval
nem csinálnak mást, csak szakácsköny-
veket olvasnak. Komolyan mondom.
Hagyjuk Miltont, Swiftet, Hawthorne-t
vagy Melville-t, mire jó az? A kutyaúr-
istenit neki, ezek a Konyhaművészetet
olvassák, Fanny Farmert és Betty Croc-
kert, és még el is éneklik a recepteket!



Hajmeresztő! Az ember a saját szavát
sem érti a folyosón az oboáiktól, a fuvo-
láiktól meg a skandálásuktól, ami kihal-
latszik abból az elátkozott teremből. Mit
képzel ez az ember, meddig mehet el?

Ki tudnál te találni valami mást is,
legföljebb egy kicsit kevésbé éreznéd jól
magad. Hiszen mindig tehetséges voltál
az önsorsrontásban, és nyilván nem
akarsz kijönni a gyakorlatból. Esetleg
újból megpróbálkozhatnál az ábra- és
táblázatrajzolás tanításával, és megka-
parhatnád a szövegeket, hátha van mé-
lyebb jelentésük. Zúdítsd a szenvedő ka-
maszok nyakába a Beowulfot meg az
óangol krónikákat. És mi lesz a híres ön-
fejlesztő programmal, polihisztorkám?



Nézzük csak, milyen az életed az iskolán
kívül. Hiszen nem tartozol sehová. Lógsz
a periférián. Feleséged nincs, a gyere-
keddel ritkán találkozol. Nincs semmifé-
le elképzelésed, terved, célod, csak bal-
lagsz a sírgödör felé. Eltűnsz, és nem
hagysz magad után semmit, csupán annak
az emlékét, hogy egy pasas játszótérré
változtatta az osztályát, rapkoncertté,
csoportterápiás kezeléssé.

És miért ne? A fenébe is, hát végső
soron mire való az iskola? Mi a tanár
feladata, ha szabad kérdeznem? Hogy
ágyútölteléket szállítson a katonai-ipari
komplexumnak? Egyencsomagokat gyár-
tunk a nagy, közös futószalagon?

Ah, minő ünnepélyes komolyság! Hol



is felejtettem a hordót, amire föl szoktam
állni?

Tessék csak rám nézni: íme, az ide-
oda kóválygó, későn érő pasas, a zsákut-
cába került öreg faszi, aki a negyvenes
éveiben jön rá olyasmire, amit a tanítvá-
nyai már kamaszkorukban is tudnak. Kö-
szönjük, de nem kérünk a krokodil-
könnyekből. Miattam senki ne fogjon bá-
natos dalok éneklésébe. Ne zokogjunk a
bárpultra dőlve.

Bíróság elé idéznek, a vád az, hogy
kettős életet élek. Jelesül: a tanteremben
elmulatom az időt, növendékeimet pedig
megfosztom a rendes tanulás lehetőségé-
től, míg éjszakánként szűzi nyoszolyá-
mon hánykolódom, és kérdezgetem, jaj,



Istenem, mi ez az egész.
Közbevetőleg hadd gratuláljak ma-

gamnak, mert egy pillanatra sem veszett
ki belőlem a lelkiismeret-vizsgálat ké-
pessége, s nem múlt el az a tehetségem
sem, melynek révén mindig tudok ma-
gamban hibát vagy fogyatékosságot talál-
ni. Miért is tartanék mások bíráló szavá-
tól, amikor úgyis saját magam kezdem
ontani a szidalmakat? Ha önbecsmérlés-
ből rendeznek versenyt, mindenképpen
megnyerem, már a startpisztoly eldördü-
lése előtt át lehet adni nekem az első dí-
jat. Tessék fogadásokat kötni.

Félelem? Erről van itt szó, Francis. A
nyomortelepi fiúcska még mindig fél,
hogy kidobják az állásából. Fél, hogy



még feketébb sötétségbe vettetik, ahol
megsüketül a sírástól, a jajgatástól, a
fogcsikorgatástól. A bátor, találékony ta-
nár arra biztatja a kamaszokat, hogy étel-
recepteket énekeljenek, de közben azt
lesi, mikor sújt le rá a pallos, mikor fog-
ják a rosszallóan fejüket csóváló japán
oktatásügyi szakemberek följelenteni
Washingtonban. A hospitáló japánok
rögtön észre fogják venni a teremben
Amerika degenerálódásának egyértelmű
jeleit, és zavarba jönnek, miként veszít-
hették el az ilyenek ellen a világháborút.

És ha lesújt a pallos?
Pokolba a pallossal.
 
 



Pénteken zsúfolt volt a program. A te-
remben négy gitáros csapott a húrok
közé, a megújult, együttműködő Brian az
oboáján gyakorolt, Michael trillázott a
fuvoláján, Zach a térde közé fogott kis
bongón dobolta a kulináris témájú rap
ritmusát. Susan Gilman készen állt, hogy
magánszámmá alakítsa az órát: kezében
többhasábos recept, amely negyvenhét
lépésben adta elő az étel elkészítését, és
olyan hozzávalókat sorolt fel, amelyek-
ről az átlagos amerikai háztartásban még
nem is hallottak. Színtiszta költészet,
mondta Susan, Michael pedig olyan iz-
galomba jött, hogy nyomban komponálni
akart egy darabot fafúvókra, húros hang-
szerekre, bongóra és Susan hangjára.



Pam kantoni kínai dialektusban adja elő
a pekingi kacsát, és a bátyja, aki egy má-
sik osztályból rándult át, valami fura
hangszeren kíséri, amelyet a tanítványa-
im közül egy sem ismer.

Megpróbálok egy kis tanítást is be-
csempészni az órába. Aki jól figyel,
mondom, felismeri a pillanat jelentősé-
gét. A történelem folyamán először for-
dul elő, hogy kínai ételreceptet háttérze-
nével olvasnak fel. Tessék résen lenni,
amikor eljő a történelmi pillanat. Az író
mindig azt kérdezi: Mi folyik itt? Kivétel
nélkül mindig. Az utolsó pénzeteket is
föltehetitek rá, hogy ilyen pillanat még
soha nem esett meg a történelemben – se
Kínában, se másutt.



A történelmi pillanathoz méltó módon
fölírom a műsort a táblára. Pam kezd a
pekingi kacsával; utána Leslie követke-
zik azzal az angol, lekvárral töltött, bor-
ban áztatott mandulás piskótával; majd
Larry előadásában halljuk a bevert tojást
Condé módra, végül Vicky jön a töltött
borjúszeggyel.

Már hangolják a gitárt, oboát, fuvolát,
szájharmonikát, bongót. A felolvasók
csöndben próbálják a recepteket.

A szégyellős Pam bólint a bátyjának,
és belekezdenek a pekingi kacsa előadá-
sába. Hosszú recept. Pam magas hangon
kántál, a bátyja pengeti a hangszert – ám
a recept annyira hosszú, hogy közben
egymás után kapcsolódnak be más zené-



szek is, és mire Pam a felolvasás végére
ér, a teljes hangszeres együttes olyan
magas hangokat és feszes ritmusokat csal
ki Pamből, hogy az igazgatóhelyettes,
Murray Kahn a legrosszabbtól tartva ro-
han át hozzánk az irodájából, és amikor
bekukkant a kisablakon és megpillantja
az előadást, nem állja meg, hogy ne nyis-
son be, a szeme kocsányon lóg, míg vé-
gül Pam hangja fokozatosan elhalkul, és
a hangszerek is abbahagyják. Kész a pe-
kingi kacsa.

Az óra végére a kritikusok körében az
a vélemény alakult ki, hogy Pamnek tu-
lajdonképpen utolsóként kellett volna
sorra kerülnie. A kacsarecept és hozzá a
kínai zene olyan drámai volt, hogy ahhoz



képes minden más halványnak tűnt. To-
vábbá, fűzték hozzá, gyakran nem illett
egymáshoz a szöveg és a zene. Nagy
hiba volt bongóval kísérni azt az angol
piskótát. Ide nyilvánvalóan a hegedű,
esetleg a csembaló finomságára és érzé-
kenységére lett volna szükség, elég az
hozzá: nem is értik, hogy juthat valakinek
az eszébe ehhez az édességhez bongót
használni. De ha már a hegedűnél tar-
tunk, Michael tökéletes hátteret nyújtott a
bevert tojás Condé módra felolvasásá-
hoz, és mindenki élvezte a bongó-száj-
harmonika-duót a borjúszegyhez. Van
valami a borjúszegyben, ami tényleg
szájharmonikát kíván, és igazán klassz,
hogy most már ki tudjuk találni, milyen



hangszer passzol az egyes ételekhez. Hát
ez az élmény, aranyapám, ez tényleg új-
fajta gondolkodást követel meg. Mesél-
ték, hogy más osztályokban is azt szeret-
nék a gyerekek, ha Lord Tennyson és
Thomas Carlyle helyett recepteket ol-
vashatnának. A többi angoltanár ragasz-
kodott a törzsanyaghoz, verseket elemez-
tek, esszéket írattak, és elmagyarázták a
lábjegyzetelés meg a bibliográfiakészí-
tés helyes módját.

A többi angoltanárra és a törzsanyagra
gondolva megint kellemetlen érzés fog
el. A többiek mégiscsak követik a tanter-
vet, a felsőoktatásra és a nagybetűs élet-
re készítik föl a gyerekeket. Nem azért
járunk iskolába, tanár úr, hogy jól



érezzük magunkat.
Ez mégiscsak a Stuyvesant Gimnázi-

um, a New York-i oktatási rendszer ko-
ronaékszere. A gyerekek a kiválók közt
is a legkiválóbbak. Eltelik egy év, és az
ország legjobb egyetemein a leghíresebb
professzorok lábánál fognak kuporogni.
Jegyzetelnek, és olyan szavakat írnak le,
amelyeknek a jelentését meg kell nézniük
egy kézikönyvben. Nem lehet elszarni az
időt szakácskönyvekkel és parkban meg-
tartott órákkal. Az egyetemen szigorúan
fogják őket, koncentrált munka, komoly
tudományosság vár rájuk, függetlenül at-
tól, hogy mi lett azzal a tanárral a Stuy-
vesantban – tudod, kire gondolok.
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Hétfőn bejelentést fogok tenni. Lesz
majd jajveszékelés és sírás-rívás, néhá-
nyan suttogva fogják emlegetni a jó
édesanyámat, de mindenképpen vissza
kell zökkennünk a normális kerékvágás-
ba, és úgy kell haladnunk, ahogyan a töb-
bi, lelkiismeretes tanár óráin történik.
Emlékeztetni fogom a gyerekeket arra,
hogy iskolánk legfőbb hivatása megfele-
lően felkészíteni őket a legjobb egyete-
mekre, hogy diplomát szerezzenek, és
utána letegyenek valamit az asztalra, a
maguk hasznára és a haza javára. Mert
ha a mi országunk megtorpan vagy vál-



ságba kerül, miben reménykedjen a vi-
lág? Súlyos felelősség nyomja a vállato-
kat, és bűn volna, ha én mint tanár el-
vesztegetném drága ifjúságotokat recept-
olvasásra, függetlenül attól, mekkora
örömötöket lelitek benne.

Tudom, hogy mindannyian egyformán
élvezzük a háttérzenés receptolvasást, de
mégsem ezért járunk ide. Tovább kell
lépnünk, igazi amerikaiak módjára.

Mr. McCourt, miért ne olvashatnánk
recepteket? Azért a húskenyér receptje
csak van olyan fontos, mint azok a ver-
sek, amiket úgyse ért meg senki! Hát
nem? Versek nélkül lehet élni, de étel
nélkül?

Igyekeztem Walt Whitmant és Robert



Frostot helyezni a mérleg másik serpe-
nyőjébe, szemben a húskenyérrel és a re-
ceptekkel, de csak élénk sutyorgás volt a
válasz.

Akkor is nyöszörögnek, amikor beje-
lentem, hogy a legkedvesebb versemet
fogom elmondani nekik. Ettől tele lesz a
tököm velük, és meg is mondom nekik,
Tele van veletek a tököm. Döbbent
csend. Csúnyát mondott a tanár. Eh,
mindegy. Halljuk azt a verset.

 
Kis Kuksika nyeli a bút, mivel a
nyája szertefut.
Nem tudja, hol keresse.
Vállat ha vonsz csak, hazaloholnak
Farkuk csóválva egyre.[8]



 
Hát ez meg itt micsoda? Hiszen ez

nem is vers. Gimnáziumban a Lúdanyó
mondókáiból? Ez most hülyéskedik ve-
lünk? Így akar kiszúrni az osztállyal?

Mégegyszer elmondom a verset, és
arra biztatom őket, ne késlekedjenek le-
ásni a költemény mélyebb jelentéséig.

Na, ne már! Ez csak vicc, igaz? El-
végre gimnáziumban vagyunk.

A költemény, pontosabban: gyermek-
dal a felszínen egyszerűnek tűnik, egy
kislány történetét meséli el, aki elveszí-
tette a juhait, de – figyeltek? Ez most lé-
nyeges. A kislány megtanulta békén
hagyni őket. Kuksi nem veszíti el a fejét.
Megbízik a birkákban. Nem megy oda



háborgatni őket, amíg a dús réten, a
völgyben vagy a domboldalon legelész-
nek – úgyis szükségük van a fűre, a nö-
vényi rostra, meg néha egy-egy kortyra a
csörgedező hegyi patak friss vizéből.
Egyébként pedig kis bárányok is vannak
a nyájban, akiknek időt kell hagyni, hogy
összebújhassanak az anyjukkal, miután
napközben kihancúrozták magukat a töb-
bi báránykával. Nem szorulnak rá a kül-
világ beavatkozására, az csak tönkreten-
né a jó hangulatot. Akár birkák, akár kis
bárányok; akár kosok, akár anyajuhok –
azért mindegyiküknek kijár egy kis kö-
zösségi öröm, mielőtt bárányborda lesz
belőlük, amit befalunk, vagy gyapjú,
amit viselünk.



Jaj, Istenem, Mr. McCourt, muszáj
volt így befejezni? Miért nem hagyta
őket békén a legelőn, a juhokat meg a kis
bárányokat, jókedvű szeretetben? Meg-
esszük őket, ruhát készítünk belőlük – ez
nem helyes.

Akad az osztályban vegetáriánus gye-
rek, sőt vegán is, aki még tejet és tojást
sem vesz magához, ők most hálát adnak
az Istennek, hogy semmi közük a szegény
állatok kizsigereléséhez, de nem térhet-
nénk vissza Kuksihoz? Kíváncsiak, hová
fogok végül kilyukadni.

Nem akarok én kilyukadni sehová,
csupán el akarom mondani: azért szere-
tem annyira ezt a versikét, mert olyan
egyszerű az üzenete.



És mi az?
Hogy az emberek hagyják békén egy-

mást. Kuksi nem avatkozik bele a juhok
dolgába. Virraszthatna egész éjjel, vára-
kozás közben ott nyafoghatna az ajtónál,
de ennél több esze van. Megbízik a juha-
iban. Magukra hagyja őket, úgyis haza-
jönnek, s miként sejthető is, boldog nyáj-
ként. Vígan bégetnek, ugrabugrálnak, a
kosok elégedetten bőgnek, míg befészke-
lik magukat éjszakára az akolba. Ezalatt
Kuksi elégedetten kötöget a tűz mellett,
abban a boldog tudatban, hogy napi fel-
adatait, a juhok és utódaik gondozását
úgy látta el, hogy közben nem háborga-
tott senkit.

 



 
A Stuyvesant Gimnáziumban mind-

egyik osztályom egyetértett abban, hogy
sem a televízió, sem Hollywood nem ké-
pes olyan erőszakos rémséggel előállni,
amilyen a Jancsi és Juliska. Jonathan
Greenberg nyíltan ki is jelentette, Hogy
lehet kitenni szegény gyerekeket egy
ilyen barom apa történetének, aki annyi-
ra az új felesége befolyása alá kerül,
hogy hajlandó elveszejteni a gyerekeit az
erdőben, hadd haljanak éhen? Hogy sza-
bad elmesélni egy kisgyereknek, miként
zárta be Jancsit és Juliskát a gonosz bo-
szorkány, aki azért akarta fölhizlalni a
két testvért, hogy aztán megegye őket? És
ki tud annál ijesztőbb jelenetet, mint



amikor a testvérek belökik a boszorkányt
a tűzbe? Rohadt egy kannibál az a banya,
meg is érdemli a sorsát, de hát ettől min-
den gyereknek rémálmai lesznek, nem?

Lisa Berg szerint ezeket a meséket
már évszázadok óta hallgatjuk. Velük
nőttünk fel, szerettük és túléltük őket, ak-
kor meg minek kell úgy felfújni az egé-
szet.

Rose Kane Jonathannal értett egyet.
Amikor ő még kislány volt, bizony rém-
álmai voltak a Jancsi és Juliska miatt,
mert neki is volt egy mostohaanyja, még-
hozzá egy egészen kiváló szörnyeteg. Az
a dög nem habozott volna otthagyni őt
meg a testvérét a Central Parkban vagy
valamelyik félreeső New York-i metró-



állomáson. Miután a tanára első általá-
nosban előadta nekik Jancsi és Juliska
meséjét, Rose többé sehová sem volt
hajlandó elmenni a mostohaanyjával,
csak ha az apja is velük volt. Ezzel per-
sze felbőszítette az apját, aki mindenféle
büntetést kilátásba helyezett. Elmész
szépen a mostohamamáddal, Rose, vagy
örökre bezárlak a lakásba. Amivel per-
sze csak azt árulta el, hogy tökéletesen
uralkodik rajta az új felesége, akinek
olyan szemölcs nőtt az állán, mint a me-
sebeli mostoháknak, és a szemölcsből
szőrszálak álltak ki, a nő meg folyton
azokat tépkedte.

A Jancsi és Juliskáról mindegyik gye-
reknek megvolt a határozott véleménye.



A fő kérdést úgy fogalmazták meg: El-
mesélnéd a gyerekednek? Indítványoz-
tam, hogy üljenek külön az igen- és a
nem-pártiak, és meglepő módon fele-fele
arányban vált ketté az osztály. Javasol-
tam, hogy válasszanak maguk közül vita-
vezetőt, de senki sem volt semleges eb-
ben az ügyben, és oly magasra csaptak
az indulatok, hogy nekem kellett vállal-
nom a vita vezetését.

Percekig tartott, míg lecsillapítottam
az általános hangzavart. A Jancsi és Ju-
liska-ellenesek azt mondták, olyan nagy
kárt okozhat a gyerekekben ez a mese,
hogy amikor megnőnek, vagyonokat költ-
hetnek majd pszichoterápiára. Marhaság,
kiabálta a másik oldal. Térjetek már ész-



re. Senkinek sem kell tündérmesék miatt
pszichoterápiára járni. Amerika és Euró-
pa összes gyereke ezeken a meséken nő
fel.

Az ellenzők ekkor a Piroska és a far-
kasban olvasható erőszakos jeleneteket
hozták elő, amelyben a farkas úgy kapja
be a nagymamát, hogy meg sem rágja, to-
vábbá Hamupipőke mostohaanyjának go-
noszságát emlegették. Nem is értik, mi-
ként éli túl az a kisgyerek, aki ilyesmit
hall vagy olvas.

Lisa Berg egyik rendkívüli megjegy-
zése nyomán hirtelen teljes csönd lett a
teremben. Azt mondta: A kisgyerekeknek
olyan sötét és mély dolgok vannak a fe-
jükben, hogy azt mi fel se tudjuk fogni.



Azannya, szólalt meg valaki.
Megérezték, hogy Lisa a fején találta a

szöget. Még ők maguk sem távolodtak el
túlságosan a saját gyerekkoruktól, bár
nyilván tiltakoznak, ha ezt valaki a sze-
mükbe mondja, és a nagy csöndben érez-
ni lehetett, amint visszarepülnek kisgye-
rekkoruk álomvilágába.

Másnap mindenféle apróságot énekel-
tünk az én gyerekkoromból. Az éneklés-
nek nem volt semmiféle külön célja vagy
mélyebb értelme, és semmiféle dolgozat
fenyegetése nem árnyékolta be. Éreztem
egy kis lelkiismeret-furdalást, de jól
szórakoztam, és élveztem, ahogy a sok
zsidó, koreai, kínai meg amerikai gyerek
énekelt. Azt hiszem, ők is jól érezték ma-



gukat. A legfontosabb gyerekversikéket
és mondókákat úgyis ismerték, most
megtanulhatták a dallamukat is.

 
A vén Csóródi tánt
Kredencajtót kiránt,
Kerülne ebének ebéd,
De mily keserű ez,
Hisz a kredenc üres,
S nem enyhül ezért az eb-éh.[9]

 
Amennyiben én lettem volna a New

York-i önkormányzat Oktatási Osztályán
(Livingston Street 110, New York, NY
11201) a helyettes főtanfelügyelő beosz-
tottja, hospitálás után az alábbi levelet
írtam volna magamnak:



 
Tisztelt Mr. McCourt!
Amikor március hó 2. napján be-
léptem az órájára, tanítványai
meglehetősen hangosan és sajnos
azt kell mondanom, a környezetü-
ket zavaró módon énekeltek gyer-
mekverseket. Az Ön irányításával
egyik versike követte a másikat, de
egyszer sem tartott szünetet abból
a célból, hogy a verseket megvilá-
gítsa, értelmüket föltárja, magya-
rázza vagy elemezze. Tovább me-
gyek: a tevékenység semmiféle ér-
zékelhető módon nem volt kontex-
tusba ágyazva, és nem látszott,
hogy célja volna.



Egy olyan nagy tapasztalatú tanár,
mint Ön, valószínűleg észrevehette
volna, hogy számos növendék nem
vette le magáról utcai felsőruháza-
tát, és hogy sokan hányaveti mó-
don ültek a padjukban, s lábukat a
padsorok közötti folyosóra lógat-
ták ki. Senki előtt nem láttam jegy-
zetfüzetet, és füzet használatára
nézve sem hangzott el tanács vagy
utasítás. Nyilván Ön is tisztában
van azzal, hogy a füzet minden an-
golórán részt vevő középiskolás
alapvető fontosságú tanulmányi
segédeszköze, és az a tanár, aki a
füzethasználatot elhanyagolja, kö-
telességszegést követ el.



Sajnálatos, hogy a táblán sem je-
lezte semmi az aznapi angolóra
tárgyát. Ez persze megmagyaráz-
za, miért maradt minden füzet fel-
használatlanul a tanulók táskájá-
ban.
Mint a helyettes főtanfelügyelő be-
osztottja, az óra végeztével kérdő-
re vontam néhány diákot. Arra vol-
tam kíváncsi, mit profitáltak aznap
az iskolában hallottakból. Tanács-
talanok voltak, sőt a fejüket vakar-
ták, a zenei tevékenység célját ille-
tően pedig teljes tanácstalanság-
ról tettek bizonyságot. Egyikük
megjegyezte, hogy jól szórakozott,
és állítása igazságát nincs okom



kétségbe vonni, de abban, ugye,
megegyezhetünk, hogy mégsem ez
a középiskolai képzés célja.
Attól tartok, megfigyeléseimet
kénytelen vagyok továbbítani a fő-
tanfelügyelő-helyettes úrnak, aki
minden bizonnyal értesíti magát a
főtanfelügyelő asszonyt. Lehetsé-
ges, hogy Önt meghallgatásra idé-
zik be az Oktatási Osztályra. Ez
esetben egy szakszervezeti érdek-
védő és/vagy egy ügyvéd is Önnel
tarthat.
Kartársi üdvözlettel

Montague Wilkinson
 
Na, jól van, becsöngettek. Megint az



enyém az osztály. Nyissátok ki a könyve-
ket az Apám valcere című Theodore Ro-
ethke-versnél. Akinek nincs itt a könyve,
az nézze a szomszédjáét. Ebben az osz-
tályban senki sem sajnálja a másiktól a
könyvét. Stanley, légy szíves, olvasd föl
a verset. Köszönöm szépen.

 
THEODORE ROETHKE: APÁM
VALCERE
Szádban a whiskey-gőztől
Berúgott egy gyerek;
Csüggtem tiszta erőmből:
Nehéz volt valcered.
 
Roptuk, hogy az edény
Az asztalról leperdült;



Anyám tekintetén
A szigorúság nem enyhült.
Csuklómon egyik ujjad
Bütykös volt egy helyen;
Ha rontottál, egy szíjcsat
Karcolta jobb fülem.
 
A fejemen dobolt már
Földszítta tenyered,
S míg ágyba valceroztál,
Markoltam ingedet.[10]

 
Még egyszer köszönöm, Stanley. Most

néhány percig nézzétek át még egyszer a
verset. Ülepedjen le bennetek. Szóval mi
történt, amíg olvastad?

Hogy érti a tanár úr azt, hogy mi tör-



tént?
Elolvastad a verset. Ezalatt történt va-

lami, esetleg megmoccant valami a fe-
jedben vagy a testedben, esetleg az
uzsonnás dobozodban. Vagy nem moc-
cant semmi. Nem reagálhatunk a világ
összes ingerére, nem vagyunk szélkaka-
sok.

Mr. McCourt, tulajdonképpen miről
beszél?

Arról, hogy nem feltétlenül kell mind-
arra reagálni, amit a tanár vagy bárki
más mond vagy tesz.

Bizonytalan tekintetek. Na hiszen. Ha
ezt elmondanák a Stuyvesant bizonyos
tanárainak! Egyesek mindent a szívükre
vesznek.



Végül is azt akarja, Mr. McCourt,
hogy beszéljünk arról, mit jelent ez a
vers?

Beszélhettek bármiről, aminek valami
kis köze is van ehhez a vershez. Szóba
hozhatjátok a nagymamátokat is, ha ép-
pen ő jut eszetekbe. Ne izgassátok maga-
tokat a vers „valódi” jelentése miatt, azt
még maga a költő se tudja. Vagy történt
valami, amíg olvastátok, vagy sem. Te-
gye fel a kezét az, akiben semmi nem tör-
tént. Jó, senki sem jelentkezett. Valami
tehát lezajlott a fejetekben, a szívetekben
vagy a hasatokban. Írók vagytok, mond-
játok el, mi történik, ha zenét hallotok.
Ha kamarazenét vagy ha rockot. Amikor
egy veszekedő párt láttok az utcán. Vagy



egy anyja ellen lázadozó gyereket. Egy
kéregető hajléktalant. Egy beszédet tartó
politikust. Vagy randevúra hívtok vala-
kit. Megfigyelitek a másik ember reakci-
óját. Mivel írók vagytok, mindig-mindig-
mindig megkérdezitek magatoktól, mi is
történik itt, kisöreg?

Hát, szóval, ebben a versben egy apa
táncol a gyerekével, ami nem valami
kellemes, mert az apa részeg és érzéket-
len.

Brad?
Ha annyira kellemetlen, akkor miért

csügg olyan elszántan az apján az a gye-
rek?

Monica?
Itt azért sok minden lezajlik. A gyere-



ket ide-oda rángatják a konyhában, az
apja nemigen törődik vele, tőle akár egy
rongybaba is lehetne.

Tessék Brad, mit akarsz még monda-
ni?

Van a versben egy árulkodó szó, az,
hogy „roptuk”. Ez örömöt fejez ki. Vagy-
is írhatta volna úgy is, hogy „táncoltuk”
vagy valami más, közönséges szóval,
mégis az áll ott, hogy „roptuk”, és ahogy
a tanár úr is mindig mondja, egyetlen szó
is megváltoztathatja az egész mondat
vagy bekezdés hangulatát. És hát a „rop-
tuk” – az örömöt fejez ki.

Jonathan?
Lehet, hogy a tanár úr szerint teljes

hülyeséget kérdezek, de előfordult, hogy



a tanár úr apja megtáncoltatta valaha is a
tanár urat a konyhában?

Sohasem táncoltatott bennünket a
konyhában, viszont kirángatott az ágyból
az éj szaka közepén, és hazafias dalokat
kellett énekelnünk neki, azután meg kel-
lett ígérnünk, hogy az életünket adjuk Ír-
országért.

Aha. Sejtettem, hogy a versnek lesz
valami köze a gyerekkorához.

Ez részben igaz, de amiatt kértem,
hogy olvassátok el, mert a vers megra-
gad egy pillanatot, egy hangulatot, és –
bocsánat, hogy megint ezt veszem elő –
de lehet valami mélyebb jelentése is. És
köztetek is akadhat olyasvalaki, aki kap-
ni szeretne valamit a pénzéért. Mi a



helyzet az anyával? Sheila?
Teljesen egyszerű dolgok történnek a

versben. Az apa nehéz munkát végez, bá-
nyász vagy efféle. Amikor hazamegy, fáj
a bütykös ujja, és piszkos a földszítta te-
nyere. Az asszony szétrobban a dühtől,
pedig már megszokta. Tudja, hogy min-
den héten ez a menetrend, amikor az ura
megkapja a fizetését. Olyan, mint a tanár
úr apja, nem igaz, Mr. McCourt? A kis-
gyerek imádja az apját, hiszen az ember
mindig az őrültebb szülőhöz vonzódik.
Mit számít, hogy az anya tartja egyben a
háztarást? A gyerek számára ez termé-
szetes. Így aztán amikor az italtól mámo-
ros apa hazaér, rögtön felizgatja a gyere-
két is.



És mi történik a vers végén? David?
A papa ágyba keringőzi a gyerekét. Az

anya visszateszi az edényt a helyére. Va-
sárnap reggel az apa másnaposan ébred.
Az anya reggelit készít, de egy szót se
szól senkihez – a gyerek csapdába esik a
két szülője között. Még csak kilencéves
forma lehet, mert olyan kicsi, hogy a szíj
csatja a fülét karcolja meg. Az anya leg-
szívesebben otthagyna csapot-papot, és
elválna, mert már elege van a férje ivá-
szataiból és ebből a rémes életből, de
nincs rá esélye. Ott ragad Nyugat-Virgi-
niában, mert pénz nélkül onnan sincs me-
nekvés.

Jonathan?
Nekem az tetszik a versben, szóval az



egyszerű történet. Illetve nem is. Pilla-
nat. Nem is olyan egyszerű. Sok minden
történik, és az egésznek megvan az előz-
ménye meg a következménye. Ha filmet
kellene forgatni a versből, a rendező
alaposan megizzadna. Belerakja-e a nyi-
tóképbe a gyereket, amikor az anya és a
gyerek hazavárják az apát? Vagy csak a
kezdősorokat mutassa, ahogy a gyerek
fintorog a whiskey szagától? És hogyan
mondja meg a gyereknek, hogy tartson
ki? Nyújtsa föl a kezét, és kapaszkodjon
meg az apja ingében? Milyen képet vág-
jon a mama, ha nem akarjuk, hogy rossz-
indulatúnak lássák? Azt is el kell dönte-
ni, miféle ember ez az apa, amikor józan,
mert ha örökké be van rúgva, akkor nem



is érdemes filmet forgatni róla. Az ne-
kem komolyan nem tetszik, hogy a gyerek
fején dobolja a taktust a koszos kezével,
ami persze azt is bizonyítja, hogy kemé-
nyen dolgozik.

Ann?
Nem is tudom. Most, hogy így beszél-

tünk róla, tényleg sok minden van ebben
a versben. De miért kell nekünk bele-
piszkálni? Elég, ha átérezzük a történe-
tet, és sajnáljuk a gyereket meg a szigorú
tekintetű anyát, esetleg még az apát is,
ahelyett, hogy halálra elemeznénk.

David?
Nem is elemezzük, csak reagálunk rá.

Ha elmész egy moziba, onnan is úgy
jössz ki, hogy a filmről beszélgetsz,



nem?
Előfordul, de ez most itt egy vers, és

te is tudod, mit szoktak az angoltanárok
csinálni a versekkel. Elemzés, elemzés,
elemzés. Áss le a mélyebb jelentésig.
Ettől utáltam meg a költészetet. Valaki
megáshatna már egy sírt, és eltemethetné
a mélyebb jelentést.

Én csak annyit kérdeztem, hogy mi tör-
tént veletek, amikor elolvastátok. Ha
nem történt semmi, az se baj. Amikor he-
avy metalt hallok, üveges szemmel unat-
kozom. Biztos van olyan az osztályban,
aki el tudná nekem magyarázni, és akkor
egy kicsit értőbb füllel hallgatnám, de
így egyszerűen hidegen hagy. Nem rea-
gálhatunk a világ összes ingerére. Ha az



Apám valcere hidegen hagy titeket, ak-
kor hidegen hagy.

Ez csak az érem egyik oldala, Mr. Mc-
Court. Ugyanis nem árt vigyázni. Ha bár-
mire egy rossz szót szólunk, az angolta-
nárok azonnal személyes sértésnek ve-
szik, és megvadulnak. A nővérem is
összeszólalkozott az egyik angol pro-
fesszorával a Cornell Egyetemen, mert
másképpen értelmezett egy Shakespeare-
szonettet. A professzor kijelentette, hogy
a nővérem teljesen félreérti a verset,
erre a nővérem azt mondta, egy szonettet
ezer és egy módon lehet olvasni, külön-
ben nem lennének tele a polcok a
Shakespeare-művekről szóló könyvek-
kel. Ettől a professzor úr begurult, és be-



hívta a nővéremet az irodájába. Másod-
jára már kedves volt vele, és a nővérem
is visszakozott, lehet, hogy mégse volt
igaza, mondta, és elment vacsorázni a
professzorral Ithacában, amitől meg én
gurultam be, mert miért kellett a nővé-
remnek így megbocsátania. Emiatt a kö-
szönésen kívül nem is szólunk egymás-
hoz.

És ezt miért nem írod meg, Ann? Nem
hétköznapi eset, hogy két testvér nem be-
szél egymással egy Shakespeare-szonett
miatt.

Tulajdonképpen megírhatnám, de ak-
kor részletesen kellene foglalkoznom a
verssel, mit mondott róla a professzor,
mit a nővérem, és mivel utálok a mé-



lyebb jelentésekkel vacakolni, a nővé-
rem meg úgysem szól hozzám, nem isme-
rem az összes részletet.

David?
Akkor találd ki! Van itt, ugye, három

szereplő, Ann, a testvére meg a pro-
fesszor, továbbá minden baj okozója, a
szonett. Istenien el tudnál szórakozni a
szonettel. Vagy megváltoztathatod a ne-
veket, és eltávolodhatsz a szonettől,
mondjuk szóljon a vita az Apám valceré-
ről, azután észre se veszed, és máris
filmre viszik, amit megírtál.

Jonathan?
Nem akarom megbántani Annt, de el-

képzelni se tudok unalmasabbat, mint
amikor egy diák összeszólalkozik a pro-



fesszorával egy szonetten. Értitek, mi
van: hullik szét a világ, az istenit neki
(pardon), emberek éheznek, satöbbi, sa-
többi, ennek a két jóembernek meg más
dolga sincs, mint egy versen vitatkozni.
Én egy fityinget se adnék ezért a történe-
tért, és akkor se mennék el megnézni a
moziban, ha az egész családomat ingyen
vihetném be.

Mr. McCourt!
Tessék, Ann.
Tessék szíves lenni megmondani Jo-

nathannak, hogy tehet egy szívességet.
Sajnálom, Ann, de ezt az üzenetet sze-

mélyesen kell tolmácsolnod neki. Úgyis
kicsengettek, és ne feledjétek: nem rea-
gálhatunk minden ingerre.



 
 
Amikor az óra kifulladt, amikor a ta-

nítványaim figyelme elkalandozott, ami-
kor túl sokan kértek engedélyt, hogy ki-
mehessenek a vécére, újra meg újra be-
vetettem a „vacsorakérdéseket”. Kor-
mánytisztviselők és aggódó főnökeim
valószínűleg megkérdezték volna: He-
lyénvaló ez a tanári stratégia?

Hölgyeim és uraim, nagyon is helyén-
való, ugyanis a tantárgy neve kreatív
írás, és itt mindent a saját hasznunkra
fordíthatunk.

A nagy kikérdezéstől úgy éreztem ma-
gam, mint az ügyész, aki játszadozik a ta-
núval. Ha az osztály jól szórakozott, azt



biztatásnak vettem. Magam álltam a szín-
pad közepén mint tanítómester, nyomozó,
bábjátékos, karmester.

James, mi volt nálatok tegnap este va-
csorára?

James meglepődik. Tessék?
A vacsora, James. Mit vacsoráztatok

az este?
Megpróbál visszaemlékezni.
James, még huszonnégy óra sem telt el

azóta.
Megvan. Csirke volt.
És hogy került az asztalra?
Nem értem.
Valaki megvette, vagy berepült az ab-

lakon?
Anya vette.



Tehát édesanyád szokott bevásárolni?
Igen. Kivéve, ha mondjuk néha elfogy

otthon a tej vagy valami, olyankor a hú-
gomat szokta leküldeni a boltba. A hú-
gom meg folyton nyafog miatta.

Édesanyád dolgozik?
Aha. Titkárnő egy ügyvédi irodában.
A húgod mennyi idős?
Tizennégy.
És te?
Tizenhat.
Tehát anyukád dolgozik, és az ő fel-

adata a bevásárlás is; a húgod pedig két
évvel kisebb nálad, és néha neki kell le-
szaladni a boltba. Téged soha nem kül-
denek le?

Nem.



Jó. És ki készítette el a csirkét?
Anya.
És te mit csinálsz az alatt az idő alatt,

amíg a húgod leszalad a boltba, anyukád
pedig a konyhában robotol?

Hát, a szobámban vagyok.
De mit csinálsz?
Befejezem a leckémet vagy mondjuk

zenét hallgatok.
És mit csinál az édesapád, amíg anyu-

kád vacsorát főz?
Hát, ő a nappaliban nézi a híradót. Lé-

pést kell tartania az eseményekkel, mert
bróker.

Ki segít édesanyádnak a konyhában?
Néha a húgom.
Se te, se az apukád?



Mi nem tudunk főzni.
De valakinek csak meg kell terítenie

az asztalt.
A húgom szokta.
Te még sohasem terítettél?
De, egyszer, amikor a húgom kórház-

ban volt a vakbelével, de nem sikerült,
mert nem tudtam, mi hová való, mire
anya felkapta a vizet, és kizavart a kony-
hából.

Értem. Ki szokta az ételt bevinni az
asztalra?

Mr. McCourt, tényleg nem értem, mire
megy ki ez a kérdezősködés, amikor úgy-
is tudja előre, mit fogok válaszolni.
Anya viszi be.

Tegnap este mit ettetek a csirkéhez?



Na, mit is? Salátát.
És még?
Héjában sült krumplit, mármint apa

meg én. Anya és a húgom meg nem en-
nék, mert fogyóznak, és a krumpli tönk-
reteszi a fogyókúrát.

Hogy volt megterítve az asztal? Ab-
rosszal?

Ne vicceljen a tanár úr. Szalmaalátét
volt a terítékek alatt.

Történt valami vacsora közben?
Mi?
Beszélgettetek? Szólt valami szép

zene az étkezéshez?
Ja, apa tovább nézte a híradót, anya

zabos is lett, hogy apát nem is izgatja, mi
kerül az asztalra, hiába dolgozott vele



olyan sokat.
Hmm, konfliktus a vacsoraasztalnál.

Nem beszéltétek meg, mi minden történt
veletek tegnap? Nem meséltél az iskolá-
ról?

Nem. Aztán anya elkezdte leszedni az
asztalt, mert apa visszaült a tévé elé. És
anya megint dühöngött, mert a húgom
nem kért a csirkéből. Szerinte hizlal. Mr.
McCourt, mire jó ez az egész? Miért kell
feltennie ezt a sok kérdést? Olyan unal-
mas.

Kérdezd meg az osztálytól. Szerintük
miért? Kreatívírás-órán vagyunk: van
valami tanulsága James és a családja va-
csorájának? Megbújik itt egy történet?
Jessica?



Hát az én anyukám soha nem tűrné el
ezt a disznóságot. Jamesszel meg az ap-
jával úgy bánnak, mintha királyok volná-
nak. Mindent az édesanyja meg a húga
végez el, a férfiak semmittevéssel töltik
az időt, és várják, hogy eléjük tolják a
vacsorát. Kíváncsi vagyok, vacsora után
ki rak rendet, és ki mosogat. Meg se kell
kérdeznem: a mamája meg a húga.

Sokan jelentkeznek, csupa lány. Lá-
tom, hogy rá akarnak támadni Jamesre.
Türelem, hölgyeim, türelem. Mielőtt tűz
alá vennétek Jamest, kíváncsi vagyok, ti
is mind az erény szobrai vagytok-e a
háztartásban – eléggé segítőkészek, fi-
gyelmesek vagytok-e. Mielőtt tovább-
mennénk, hadd halljam: a tegnap esti ét-



kezés után hányan köszöntétek meg a va-
csorát anyátoknak, hányan adtatok neki
puszit és dicsértétek meg a főztjét. Shei-
la?

Ez álságos dolog. Minden anya tudja,
hogy nagyra becsüljük.

Ellenvélemény. Nem tudja. Ha James
egyszer megköszönné a vacsorát, az
anyukája helyben elájulna.

Tovább játszottam a karzatnak, míg
végül Daniel kifogta a szelet a vitorlám-
ból.

Daniel, nálatok mi volt tegnap este va-
csorára?

Borjúérmék, ilyen fehérboros mártás-
ban.

És mit ettetek a fehérboros borjúér-



mékhez?
Spárgát és egy kis kevert salátát vi-

naigrette öntettel.
Előétel?
Nem volt, csak a vacsora. Anyám sze-

rint az előétel elveszi az étvágyat.
Tehát édesanyád készítette el a borjú-

érmét?
Nem, nálunk a lány főz.
Szóval a cselédlány. És mit csinált ez-

alatt az anyukád?
Apámmal volt.
Tehát a lány főzött, és, gondolom, ő is

szolgált fel.
Úgy van.
Te pedig egyedül vacsoráztál?
Igen.



Ha jól sejtem, egy hatalmas, politúros
mahagóni asztalnál.

Pontosan.
Kristálycsillár?
Égett.
Tényleg?
Tényleg.
Háttérzene?
Szólt.
Bizonyára Mozart. Az illik az asztal-

hoz és a csillárhoz.
Nem. Telemann.
És azután?
Húsz percen át hallgattam Telemannt.

Apám egyik kedvence. Amikor vége lett
a darabnak, felhívtam apát.

És hol tartózkodott édesapád, ha sza-



bad kérdeznem?
A Sloan-Kettering Kórházban fekszik

tüdőrákkal, és anya végig vele van, mert
bármelyik percben meghalhat.

Jaj, Daniel, bocsánatot kérek. Szólhat-
tál volna előre, hogy ne nyúzzalak a va-
csorakérdésekkel.

Nem számít. Úgyis meghal.
Csönd a teremben. Most mit mondjak

Danielnek? Előadtam a műsorszámomat:
az okos és mulattató tanár/ügyész kival-
latja a diákot, Daniel pedig türelmes
volt velem. Magányosan elköltött, ele-
gáns vacsorájának részletei betöltötték a
tantermet. Megjelent körünkben az apja
is. Együtt várakoztunk a betegágyánál
Daniel édesanyjával. Sohasem feledjük



a borjúérméket, a cselédlányt, a kristály-
csillárt és Danielt, aki egymaga ül a ha-
talmas, politúros mahagóni asztalnál,
míg az apja meghal.

 
 
Kihirdetem az osztályaimban, hogy

hétfőnként be kell hozniuk a New York
Timest, mert Mimi Sheraton étteremkriti-
káit fogjuk olvasni.

Összenéznek és vállat vonnak, amúgy
New York-iasan. Ehhez föl kell húzni a
szemöldökünket, utána kifordított tenyér-
rel emeljük magasba a kezünket, a kö-
nyökünket pedig szorítsuk a törzsünkhöz.
Így mutathatjuk ki türelmünket, beletörő-
désünket, értetlenségünket.



Miért kell étteremkritikákat olvas-
nunk?

Mert valószínűleg élvezni fogjátok,
ráadásul bővül és elmélyül a szókincse-
tek. Ilyesmit kell válaszolni a Japánból
meg más fontos helyekről érkező vendé-
geknek.

Jaj, ne, legközelebb már az lesz, hogy
hozzunk be nekrológokat.

Nem rossz ötlet, Myron. Sokat lehet
tanulni egy nekrológból. Inkább ezt vá-
lasztanád Mimi Sheraton helyett? Nyu-
godtan hozz be néhány zaftos nekrológot.

Mr. McCourt, maradjunk inkább a re-
cepteknél meg az étteremkritikánál.

Kérlek, Myron.
Megvizsgáljuk Mimi Sheraton kritiká-



inak fölépítését. Először az étterem han-
gulatát festi le, utána a kiszolgálás minő-
ségéről (vagy minősíthetetlenségéről)
szól. Végigveszi az összes fogást: elő-
étel, főétel, desszert, kávé, bor. A végén
egy összefoglaló bekezdésben indokolja
meg, miért éppen sok vagy kevés csil-
laggal értékeli az éttermet. Ilyen a kritika
szerkezete. Tessék, Barbara.

Hát szerintem ez a kritika az egyik
legaljasabb duma, amit valaha olvastam.
Szerintem csöpög a vér a nő írógépéből
vagy a papírról, amire ír.

Barbara, ha te is ilyen sokat fizetnél
egy étteremben, nem örülnél, ha valaki –
mondjuk Mimi Sheraton – még idejében
figyelmeztetne?



Igyekszem a cikkre koncentrálni –
nyelvhasználat, egyéb részletek –, de az
osztály arra kíváncsi, hogy a szerző va-
jon minden áldott este étteremben vacso-
rázik-e, és hogyan bírja.

Azt mondták a gyerekek, hogy sajná-
latra méltó az az ember, akinek olyan a
munkája, hogy sohasem maradhat este
otthon egy hamburgerre vagy egy tálka
zabpehelyre beleaprított banánnal. A nő
valószínűleg csak éjszaka ér haza, és azt
mondja a férjének, hogy többé rá se bír
nézni egy csirkecombra vagy egy sertés-
karajra. A férjnek bizonyára soha nem
adatik meg, hogy egy gyorsan összeütött
hideg vacsorával vidítsa fel a napi mun-
kában megfáradt feleségét, mert a nő ad-



digra már annyit összeevett, hogy az egy
hétre is elég neki. Egy étteremkritikus
házastársának kellemetlen dilemmával
kell szembenéznie: a férj soha nem hív-
hatja meg a feleségét vacsorázni puszta
szórakozásból, pedig az asszonynak ak-
kor már nem kellene hosszan találgatnia,
milyen fűszert tettek az ételbe, vagy hogy
miből főzték a mártást. Egyébként is, ki-
nek volna kedve olyan nővel vacsorázni,
aki mindent tud ételről-italról? Csak azt
figyelnénk, milyen képet vág az első fa-
lat után. Szóval hiába az előkelő állás,
amivel a kritikus talán degeszre keresi
magát, az ember nagyon rá tud unni, ha
mindig mindenből a legjobbat kell ennie,
és akkor még nem beszéltünk arról, mi



lesz az emésztésével.
Ezután olyan szót használtam, amelyet

akkor mondtam ki életemben először.
Mindazonáltal, jelentettem ki, és megis-
mételtem, mindazonáltal mindnyájatok-
ból Mimi Sheratont fogok faragni.

Írattam velük az iskolai menzáról és a
környékbeli éttermekről. A menzáról
mindenki csak rosszat mondott. Hárman
is ugyanazzal a mondattal fejezték be. A
menza lepra hely. Kaptam beszámolót
helyi pizzériákról meg az Első Avenue
hotdog- és perecárusáról. Az egyik piz-
zériatulajdonos azt mondta a tanítványa-
imnak, hogy szívesen találkozna velem,
és nagyon hálás, amiért fölhívtam a fi-
gyelmet az üzletére, és öregbítem a szak-



mája jó hírét. Igazán nagyszerű dolog,
hogy ez az ír nevű valaki ilyen színvona-
las dolgok felé terelgeti a tanulóifjúsá-
got. Bármikor kedvem szottyan egy piz-
zára – nem egy szeletre, hanem egy egész
körre –, tárt kapukkal várnak, és azt ra-
katok rá, amit csak szeretnék, az se szá-
mít, ha valami különlegességért, amit
nem tartanak a konyhán, át kell ugrani a
szomszédos csemegeüzletbe.

A növendékeimet elővettem menzakri-
tikáik öntelt hangja és kicsinyessége mi-
att. Rendben, mondtam, elismerem, hogy
a hely meglehetősen kietlen. Mimi is
egyetértene veletek. A menza helyisége
beillene metróállomásnak vagy katonai
kantinnak. Azután panaszkodtok a kiszol-



gálásra. Az ételkiadó nők túlságosan
nyers modorúak, soha nem mosolyognak.
Haj, haj. Ez bizony sérti az érzékenysé-
geteket. Csak odalökik az ételt a tálcára,
bármi legyen is a menü. Mégis, mit vár-
tok? Ha nektek jutna ilyen kilátástalan
munka, ti talán egész nap vigyorognátok?

Elég, mondom magamnak, nem kell
prédikálni. Ezen már évekkel ezelőtt át-
estem, amikor a francia forradalomról
szónokoltam. Ha az a véleményük, hogy
a menza lepra hely, hadd mondják ki. El-
végre szabad országban élünk.

Azt azért megkérdem, szerintük mit je-
lent, hogy lepra a koszt, íróemberek
vagytok, tessék színesíteni a szókincsete-
ket. Hogyan írna erről Mimi?



Az istenért, Mr. McCourt, muszáj min-
den alkalommal Mimivel előjönni, ami-
kor csak az evésről írunk?

Hát akkor hogyan fejtenéd ki te azt,
hogy lepra?

A tanár úr is tudja nagyon jól.
Mit tudok?
Hát hogy nem lehet megenni.
Miért nem?
Mert szar íze van. Vagy egyáltalán

nincs semmilyen íze.
És honnan tudod, milyen ízű a szar?
A tanár úr tényleg jó fej, de nagyon ki

tudja akasztani az embert.
Van fogalmad arról, Jack, mit mondott

Ben Jonson?
Nem, Mr. McCourt, fogalmam sincs



róla, mit mondott Ben Jonson.
Azt, hogy „A nyelv leleplezi az em-

bert”. Szólj hozzám, hogy láthassalak.
Szóval ezt mondta a Ben Jonson?
Ezt.
Bölcs mondás, Mr. McCourt. Ez a Ben

Jonson megérdemelné, hogy Mimi néni-
vel kelljen vacsoráznia.
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A fogadóóra napján a gyerekeket már
délben hazaküldik, hogy egytől háromig,
majd este héttől kilencig a szüleik száll-
hassák meg az iskolát. A nap végén el-
csigázott tanárok dugják be a kártyájukat
a blokkolóórába; addigra több száz szü-
lővel váltottak szót. Háromezren járnak
az iskolába, ami hatezer szülőt jelentene,
csakhogy New Yorkban vagyunk, ahol az
egyik legnépszerűbb sportág a válás, és
a gyerekekre vár, hogy kisüssék, ki ki-
csoda, mi micsoda, és mikor következik
be az esemény. Háromezer gyerekhez
akár tízezer szülő meg mostoha is tartoz-



hat, akik mind meg vannak győződve
róla, hogy csemetéjük a legnagyszerűb-
bek közül is kimagaslik. Elvégre a Stuy-
vesant Gimnáziumba járatják, s ha ide
egy gyerek beteszi a lábát, nyomban szé-
lesre nyílnak előtte a legpatinásabb ame-
rikai egyetemek kapui, és ha valaki eb-
ből a tanintézetből kikerülve nem lesz
sikeres, az tényleg magára vessen. A ma-
mák és a papák higgadt, magabiztos, vi-
dám, öntudatos emberek – kivéve, ami-
kor éppen aggódnak, nyugtalanok, két-
ségbeesettek, bizonytalanok vagy gya-
nakvók. Magasak az elvárásaik, és kizá-
rólag a siker elégíti ki őket. Olyan tö-
megben vonulnak föl, hogy minden tanár-
nak egy segítő diákot kell maga mellé



vennie, aki elirányítja az emberfolyamot.
A szülőket izgatja, milyen eredményeket
ér el a gyerek az osztálytársaihoz képest.
Szerintem Stanley a nagy átlag fölött tel-
jesít? Mert ők bizony úgy látják, mintha
az utóbbi időben kissé ellustult volna a
fiú, és rossz társaságba keveredett. Hal-
lottak már ezt-azt a Stuyvesant Square-
ről, például drogokról, érti a tanár úr, és
már ennyi is elég, hogy az embernek ne
legyen nyugodt az álma. Megcsinálja az
a gyerek a leckéjét? Nem vett észre a ta-
nár úr valami változást a viselkedésében
vagy az életfelfogásában?

Stanley szülei egy keserves válási
procedúra kellős közepén tartanak, nem
csoda, hogy a fiú össze van zavarodva.



Anyjáé maradt a pompás, hatszobás la-
kás Felső-Manhattanben, a Central Park-
tól nyugatra, míg az apja valami nyomor-
tanyán húzta meg magát Bronx boldogta-
lanabbik végén. Megegyeztek, hogy a
gyereket középen vágják ketté: három és
fél napot az egyik szülőnél tölt, három és
felet a másiknál. Stanley jó matematikus,
de ezt az osztást még ő sem tudja elvé-
gezni saját magán. Igaz, humorral tekint a
helyzetre. Dilemmáját egyenlettel fejezi
ki – ha a egyenlő 3’A-lel, és b egyenlő
3’A-lel, akkor mi lesz Stanley-vel?
Stanley matematikatanára, Mr. Winokur
már az algebrai gondolkodásmódjáért is
jelest ad neki. Időközben a segítőm, Ma-
ureen McSherry szól, hogy a fogadóórá-



ra befutott peres felek, Stanley apja és
anyja már várnak, hogy beszéljek velük.
És van még csaknem tucatnyi válófélben
lévő pár, akik nem hajlandók egymás tár-
saságában tárgyalni velem a szemük fé-
nyéről.

Maureen sorszámokat osztogat nekik,
mint egy ruhatárban, nekem pedig össze-
szorul a gyomrom, mert úgy látom, a
szülők megállíthatatlanul özönlenek a te-
rembe. Mihelyt végeztem valakivel,
máris ott a következő. Megtelt az összes
pad, hárman az ablakpárkányon kuporog-
nak, sugdolózva, mint a gyerekek, néhá-
nyan hátul a falat támasztják. Jó volna
megmondani Maureennak, hogy többet
már ne engedjen be, de a Stuyvesantban



ezt nem lehet megtenni, hiszen itt a szü-
lők tisztában vannak a jogaikkal, és a
szájukat is ki tudják nyitni. Vigyázat,
súgja Maureen, Rhonda következik,
Stanley anyukája. Megeszi a tanár urat
reggelire.

Rhonda bűzlik a nikotintól. Leül, kö-
zel hajol hozzám, és azzal kezdi, nehogy
egy szavát is elhiggyem annak a szemét
stricinek, Stanley apjának. Még a nevét
sem volna képes a szájára venni a roha-
déknak, és nagyon sajnálja ezt a szeren-
csétlen gyereket, hogy egy ilyen balfaszt
kell elviselnie apaszerepben, és egyéb-
ként mi van Stanley-vel?

Á, minden rendben. Igazán ügyesen ír,
és a többi gyerek is szereti.



Na, ez kész csoda, ha azt vesszük, min
kell keresztülmennie a barom apjával,
aki minden egyes útjába kerülő nőt fel-
szed. Igazán igyekszem a maximumot
nyújtani, amikor nálam van a gyerek, de
honnan tudna heti három és fél napot
koncentrálni a dolgára, amikor tudja,
hogy a másik három és felet abban a
bronxi patkánylyukban kell eltöltenie. És
erre mi történik? Elkezdett más gyere-
keknél éjszakázni. Legalábbis ezt meséli,
de véletlenül tudom, hogy van neki egy
barátnője, akinek mindent megengednek
a szülei, hát meg is van róluk a vélemé-
nyem.

Sajnos erről nem tudok semmit. Én
csak a tanára vagyok, és képtelenség fél-



évenként százhetvenöt diák magánéletét
töviről hegyire megismerni.

Rhonda hangja messzire hord, a vára-
kozó szülők pedig már idegesen forgat-
ják a szemüket, és fészkelődnek a helyü-
kön. Maureen figyelmeztetett, hogy néz-
zem az órát, és egyik szülőre se szánjak
két percnél többet, még Stanley apjára
se, pedig ő ugyanolyan sokáig időzne ve-
lem, mint a felesége. Hello, Ben vagyok,
Stanley apja, kezdte. Ide figyeljen, hal-
lottam, mit mondott előttem ez a nő, ez a
nagy terapeuta. Hát én a kutyámat se bíz-
nám rá. Stanley apja fölnevetett, és a fe-
jét rázta. De ebbe most ne menjünk bele.
Van nekem egy kis gondom Stanley-vel.
Hiába taníttattam, hiába spórolok évek



óta, hogy majd egyetemre mehessen,
most tönkrevágná nekem az egészet. Tud-
ja, mit akar? Valami New England-i kon-
zervatóriumba óhajt beiratkozni klasszi-
kus gitárra. Könyörgök, mennyit lehet
keresni a klasszikus gitárral? Meg is
mondtam neki... de nem is szeretném fel-
tartani, Mr. McCord.

McCourt.
Úgy van. Szóval nem akarom feltarta-

ni, de neki megmondtam, hogy csak a
holttestemen keresztül. Már a kezdet
kezdetén megállapodtunk, hogy könyve-
lőnek megy. Minden más ki van zárva.
És bocsánatot kérek, de én mire strapá-
lom magam? Én is hites könyvvizsgáló
volnék – egyébként ha a tanár úrnak bár-



mi gondja akadna ez ügyben, csak szól-
jon, és segítek. De klasszikus gitár? Ar-
ról szó sem lehet, kedves uram. Tessék
megszerezni a könyvelői oklevelet, és a
szabadidejében annyit gitározhat a fiatal-
úr, amennyi jólesik. Erre a srác összezu-
han, és bőg nekem. Meg fenyegetőzik,
hogy végleg odaköltözik az anyjához, pe-
dig azt még egy nácinak se kívánnám.
Úgyhogy arra gondoltam, hogy ha esetleg
a tanár úr beszélne a fejével... Szereti a
maga óráit, szeret az ételreceptekhez ba-
zseválni, meg tudom is én, mi mindent
művelnek még.

Szívesen segítenék, de nem én vagyok
az iskolában a nevelési tanácsadó. Én
csak angolt tanítok.



Igazán? Hát, amit Stanley-től hallok,
abból az derül ki, hogy nemigen ártják
bele magukat az angolba. Igazán nem
akarom megbántani, de ha megölnek, se
értem, mi köze a főzésnek az angolhoz.
Mindenesetre kösz, hogy törődik vele.
És mit csinál mostanában a gyerek?

Jól szerepel.
Megszólal a csengő, és Maureen, aki

csöppet sem szégyellős, bejelenti, hogy
lejárt az idő, de bárki feliratkozhat név-
vel, telefonszámmal, aki valamelyik ta-
nítási napon szeretne egy negyedórát be-
szélni velem. Körbeküld egy papírt, de
senki sem írja rá a nevét. Itt és most
akarnak tárgyalni velem. Itt rostokoltak
egész este, az istenit neki, míg ezek a fu-



tóbolondok összehordtak hetet-havat a
zavart kölykeikről, persze nem is csoda,
hogy meg vannak zavarodva, ilyen szü-
lőkkel. A frusztráltabbja utánam jön a fo-
lyosón, és ott kérdezgeti, mi van Adam-
mal, Sergeijel, Juannal, Naomival. Mifé-
le iskola ez, ahol egy percre se hajlandó
ránk figyelni a tanár, és miért is fizetjük
azt a sok adót?

Kilenckor a blokkoló tanárok a blok-
kolóóra tövében azt tervezgetik, hogy át-
ugranak a sarki Gas House sörözőbe.
Hátul ülünk le egy asztalhoz, és kancsók-
ban kérjük a sört. Mindenki kiszáradt a
rengeteg beszédtől. Atyaisten, micsoda
este. Elmesélem R’Lene Dahlbergnek,
Connie Collier-nek és Bili Tuohynak,



hogy a Stuyvesantban töltött éveim alatt,
írd és mondd, egyetlen szülő, egy anyuka
kérdezte meg azt, hogy a fia élvezi-e az
iskolát. Megmondtam neki, hogy igen, a
jelek szerint élvezi. A nő elmosolyodott,
felállt, megköszönte, és távozott. Egyet-
len szülő ennyi év alatt.

Kizárólag a siker érdekli őket, meg a
pénz, a pénz, a pénz, mondja Connie. El-
várásaik vannak a gyerekkel szemben,
magasra srófolt elvárásaik, mi pedig
mint a futószalagnál dolgozó melósok,
hol ide szerelünk egy kis alkatrészt, hol
meg oda, míg végül legördül a szalagról
a késztermék, és mehet, hogy teljesítse a
szülők meg a munkahely kívánságait.

Néhány szülő is betévedt a Gas Hou-



se-ba. Egyikük odalépett hozzám. Szép
kis eset, mondta, sört vedelni, arra bez-
zeg jut ideje, de egy percet sem tud ál-
dozni arra a szülőre, aki már félórája
várakozik, hogy beszélhessen magával.

Bocsánatot kértem tőle.
Peeersze, mondta az anyuka, és csatla-

kozott a saját asztaltársaságához. Annyi-
ra megviselt a fogadóóra, hogy túl sokat
ittam, és másnap reggel ágyban marad-
tam. Miért nem mondtam meg annak az
anyukának, hogy fényesre nyalhatja az ír
seggemet?

 
 
Egyszer sem fordult elő, hogy az órá-

mon Bob Stein beült volna a padba. Ta-



lán a kövérsége volt az oka, mindeneset-
re azt hiszem, megnyugtatta, hogy a szé-
les, tágas ablakmélyedésben foglalt he-
lyet, a terem végében. Mihelyt letelepe-
dett, rám mosolygott és integetett. Jó reg-
gelt kívánok, Mr. McCourt, ugye, milyen
szép napunk van?

Minden évszakban kigombolt gallérú
fehér ingben járt, a fehér gallér ráfeküdt
kétsoros zakója szürke gallérjára. Kö-
zölte az osztállyal, hogy ez a zakó valaha
Orson Wellesé volt, és ha egyszer össze-
akadna vele, hát volna miről beszélget-
niük. Ha nem lenne meg ez a zakó, akkor
persze nem tudná, mit mondana Orson
Wellesnek, az ő érdeklődési köre ugyan-
is egészen más, mint a neves színészé.



A fiú rövidnadrágot viselt, pontosab-
ban térdénél levágott hosszú nadrágot,
amely egyáltalán nem illett a zakóhoz,
vagyis a nadrágnak nem volt köze Orson
Welleshez.

És olyan vastag szürke zoknit hordott,
hogy a gyapjú csomókban lógott rá ot-
romba, sárga munkásbakancsára.

Nem hozott magával táskát, könyvet,
füzetet, tollat. Azzal tréfálkozott, hogy ez
részben az én hibám, annyira izgatottan
beszéltem Thoreau-ról, és hogy mindig
csak „egyszerűség, egyszerűség, egysze-
rűség”, meg hogy „kezemet sosem éget-
tem meg igazi tulajdonnal”.

Amikor írásbeli feladatra vagy dolgo-
zatra került sor, megkérdezte, nem tud-



nék-e egészen véletlenül kölcsönadni
neki egy tollat meg egy kis papírt.

Bob, ezen a kurzuson írni, fogalmazni
tanulunk. Ehhez pedig szükségesek bizo-
nyos tanszerek.

Erre megnyugtatott, hogy minden rend-
ben lesz, és azt tanácsolta, ne aggódjak
miatta. Az ablakpárkányról üzente, hogy
mivel a fejem már deresedik, élvezzem
ki hátralévő éveimet.

Hagyjátok abba, dorgálta meg az osz-
tályt, nincs ezen semmi nevetnivaló.

De már mindenki dőlt a röhögéstől,
olyan hangosan, hogy várnom kellett,
míg újra megértem Bob szavát. Azt
mondta, ha egy esztendő múltán vissza-
pillantok erre az epizódra, nem is fogom



érteni, miért pazaroltam arra az érzelme-
imet, hogy nincs nála toll meg papír.

Kénytelen voltam a szigorú tanárt ját-
szani. Bob, ha nem veszel részt az órán,
meg is buktathatlak.

És ezt Mr. McCourt mondja? Nem hi-
szek a fülemnek, hogy pont a tanár úr jön
ezzel, akinek olyan nyomorúságos gye-
rekkora volt meg minden. De ha akarja,
hát legyen. Ha megbuktat, fölveszem a
kurzust mégegyszer. Mire jó az a nagy
rohanás? És mi az az egy-két év ide vagy
oda? A tanár úrnak talán számit, de én
még csak tizenhét vagyok. Időm mint a
pelyva, Mr. McCourt, akár meghúz, akár
nem.

Megkérdezte az osztálytársaitól, ki



tudná-e segíteni valaki egy tollal és pa-
pírral. Tízen is jelentkeztek, de a legkö-
zelebb ülő ajánlatát fogadta el, hogy ne
kelljen lemásznia az ablakpárkányról.
Na látja, Mr. McCourt, mondta, milyen
rendesek az emberek. Amíg ilyen nagy
táskákkal járnak, se a tanár úrnak nem
kell aggódnia, se nekem – mindig megér-
kezik az utánpótlás.

Igen, igen, Bob, de mire mész ezzel a
jövő héten, amikor a Gilgamesből írjuk
a nagy dolgozatot?

Az micsoda, Mr. McCourt?
A világirodalmi szöveggyűjteményed-

ben szerepel, Bob.
Ahá! Még emlékszem arra a könyvre.

Vaskos kötet. Otthon megvan, és apám



szokta olvasgatni belőle a bibliai része-
ket meg ilyesmit. Tudja, Mr. McCourt, az
apám rabbi. Nagyon örült, amikor meg-
kaptuk a tanár úrtól ezt a könyvet, benne
a sok prófétával meg effélékkel, sőt
mondta is az öreg, hogy maga biztosan
nagyon jó tanár, és be is akar jönni a ta-
nár úrhoz a legközelebbi fogadóórán.
Egyébként én is megmondtam neki, hogy
a Mr. McCourt nagyon klassz tanár, le-
számítva, hogy van ez a heppje a tollal
meg a papírral.

Na, ezt hagyd abba, Bob, légy szíves.
Bele se kukkantottál a könyvbe.

Erre Bob megint biztatott, hogy nem
kell aggódnom, mert az apja, a rabbi
gyakran mesélt neki a szöveggyűjtemény-



ről, és ő, mármint Bob meg van róla
győződve, hogy mindent tudni fog a Gil-
gamesről, és egyébként is mindent meg-
tesz, hogy tanárát megörvendeztesse.

Az osztályból megint kirobbant a rö-
högés, ölelgették egymást, összecsapták
egymással a tenyerüket.

Belőlem is csaknem kibukott egy nagy
hahota, de meg kellett őriznem tanári
méltóságomat.

Túl kellett kiabálnom a viháncolást,
lihegést és nevetést, hogy a hangom elér-
jen a terem túlsó végébe, Bob füléig.
Bob, Bob. Azzal tudnál igazán megör-
vendeztetni, ha szíveskednél személye-
sen elolvasni a világirodalmi szöveg-
gyűjteményt, és békén hagynád szegény



apádat.
Boldogan elolvasná a könyvet az első

laptól az utolsóig, válaszolta, csakhogy
nem illik bele a terveibe.

És mik a terveid, Bob?
Gazdálkodó leszek.
Megint elmosolyodott, és integetett a

Jonathan Greenberg-től kapott tollal meg
a papírral, majd hozzátette, mennyire
sajnálja, hogy megzavarta az órát, és
hogy most már tényleg ideje volna neki-
látnunk az írásbeli feladatnak, amit az
óra elején akartam adni nekik, ugyanis
nagyon elszaladt az idő. Ő, mármint Bob
készen áll, sőt javasolja, hogy az osztály
is csöndesedjen el, hogy Mr. McCourt
nyugodtan végezhesse a munkáját. Egyút-



tal osztálytársai tudtára adta, hogy a taní-
tás a legnehezebb foglalatosság a vilá-
gon, és ő bizony nem a levegőbe beszél,
mert a múltkor is, a nyári táborozáskor
meg akarta tanítani egy csomó kiskö-
lyöknek, mi minden nő a földben, de az
istennek se figyeltek rá, csak szétszalad-
tak bogarakat hajkurászni, míg végül
Bobnak elfogyott a türelme, és meg-
mondta nekik, hogy szétrúgja a seggüket,
és ezzel véget is ért pedagógusi pályafu-
tása, úgyhogy most egy kis megértést kér
Mr. McCourt irányában. De mielőtt tény-
leg belefognánk a munkába, még meg
szeretné magyarázni, hogy neki az égvi-
lágon semmi kifogása nincs a világiro-
dalommal szemben, csak hát mostanság



kizárólag a Mezőgazdasági Minisztétium
kiadványait forgatja, meg a földművelés-
sel kapcsolatos folyóiratokat. Sokkal ko-
molyabb dolog a mezőgazdaság, mint
első látásra hinnénk, de ez már más tész-
ta, ugyanis látja ő, hogy már nagyon sze-
retnék továbblépni az anyagban, és tulaj-
donképpen mi is az óra tárgya, Mr. Mc-
Court?

Mit kezdjek ezzel a nagy darab fiúval
az ablakmélyedésben, Amerika Leendő
Zsidó Gazdálkodójával? Jonathan Gre-
enberg jelentkezett, és megkérdezte, mi
az a mezőgazdaságban, ami első látásra
nem tűnik fel.

Bob tekintete egy pillanatra elborult.
Hát az apámmal van baj, mondta. Nem



tetszik neki a kukorica meg a sertés. Sze-
rinte egy zsidó nem eszik csöves kukori-
cát. Azt mondja, menjek végig az egyik
utcán és jöjjek vissza a másikon Willi-
amsburgben vagy Crown Heightson, és
vacsoraidőben kukkantsak be a zsidók
ablakán – hát soha nem fogok látni sen-
kit, aki csöves kukoricát rágcsálna. Ez
egész egyszerűen nem zsidó szokás. Be-
leragad az ember szakállába. Ha tudsz
nekem mutatni egy zsidót, aki csöves ku-
koricát eszik, én is mutatok neked olyat,
amelyik elvesztette a hitét. Így beszél az
apám. De amitől elszakad nála a cérna,
az a sertés. Megmondtam neki, hogy sze-
retem a disznókat. Nem fogom megenni
őket vagy ilyesmi, de szeretnék sertése-



ket tenyészteni, azután eladom a gójok-
nak. Most mi a rossz ebben? Tényleg
olyan helyes kis állatok, és van bennük
szeretet. Mondom apámnak, hogy amikor
megnősülök, és gyerekeim lesznek, azok
nagyon fogják szeretni a malackákat. Et-
től a szövegtől majdnem megőrült, sőt
anyámnak is le kellett egy kis időre fe-
küdnie. Talán nem kellett volna szólnom
nekik, de hát mindig arra tanítottak, hogy
mondjam meg az igazat. Előbb-utóbb
úgyis kiderült volna.

Kicsöngettek. Bob lemászott az ablak-
ból, és visszaadta a tollat meg a papírt
Jonathannak. Közölte, hogy apja, a rabbi
a jövő héten bejön a fogadóórára, és biz-
tosított róla, mennyire sajnálja, hogy



megzavarta az óra menetét.
A rabbi magasba emelt kézzel ült a ta-

nári asztal mellett, és úgy mondta: Oj,
oj. Azt hittem, csak viccel, de ahogy a
mellére ejtette az állát, és megrázta a fe-
jét, abból láttam, ez a rabbi nem boldog.
És a Bob, vele mi van?, kérdezte. Német
akcentussal beszélt.

Nincs vele semmi baj.
A sírba visz bennünket, összezúzza a

szívünket. Elmondta? Gazdálkodó akar
lenni. Egészséges életforma, Mr. Stein.

Botrány. Nem akarjuk azért fizetni az
egyetemi tandíjat, hogy a sertéstenyész-
tésnél meg kukoricatermesztésnél kössön
ki. Ujjal fognak mutogatni ránk az utcán.
A feleségem belepusztul. Meg is mond-



tuk neki, hogy ha így akarja folytatni, ak-
kor lesz szíves gondoskodni magáról –
ez az utolsó szavunk. Nyugi, nyugi,
mondja ő. Nagy kormányprogramok fut-
nak, és ösztöndíjat adnak azoknak, akik
mezőgazdasággal akarnak foglalkozni, és
ő tökéletesen tisztában van a helyzettel.
A lakásunk tele van szakkönyvekkel és
mindenféle washingtoni anyaggal meg
egy ohiói egyetem kiadványaival. Egy-
szóval elveszítjük a fiunkat, Mr. Mc-
Court. A fiunk meghalt a számunkra. Ne-
künk nem lehet olyan gyerekünk, aki ser-
tésekkel tölti a napjait.

Nagyon sajnálom, Mr. Stein.
 
 



Hat évvel később belebotlottam Bob-
ba a Broadwayn. Januárt írtunk, de ő
ugyanabban a levágott szárú nadrágban
és Orson Welles-zakóban járt. Hello,
Mr. McCourt, köszönt rám, gyönyörű na-
punk van, nem igaz?

Meg kell fagyni, Bob.
Mit számít az.
Elújságolta, hogy már alkalmazta egy

farmer Ohio államban, de sertésekkel
nem foglalkozik, mert a szülei nem bír-
nák ki. Megmondtam neki, hogy helyes
és tapintatos döntést hozott.

Rövid csöndet követően a szemembe
nézett, majd megszólalt. Mr. McCourt,
maga sose bírt engem, ugye?

Hogy sose bírtalak, Bob? Elment az



eszed? Megtiszteltetés volt, hogy tanít-
hattalak, Jonathan is megmondta, hogy
száműzted a bút a teremből.

Gyerünk McCourt, mondd meg a srác-
nak az igazat. Mondd meg neki, hogy ő
ragyogta be a napjaidat, hogy minden ba-
rátodnak elmesélted, micsoda eredeti fi-
gura ez a Bob; hogy ámultál a stílusán, a
remek humorán, az őszinteségén és a bá-
torságán; hogy bármit odaadtál volna, ha
neked is ilyen fiad lehetne. És azt is
mondd meg Bobnak, milyen szép volt és
maradt, minden tekintetben, és hogy mi-
lyen nagyon szeretted és szereted ma is.
Gyerünk, ki vele.

Megmondtam neki. Bobnak a döbbe-
nettől egy hang se jött ki a torkán, én meg



magasról leszartam, mit gondolnak a já-
rókelők a Broadwayn, amikor azt látják,
hogy egy gimnáziumi tanár és Amerika
Leendő Zsidó Gazdálkodója összeborul,
és hosszan ölelgeti egymást.

 
 
Ken koreai származású fiú volt, és rü-

hellte az apját. Az osztály füle hallatára
elmondta, hogy zongoraórára kell járnia,
pedig nincs is a lakásukban zongora. Az
apja arra kényszerítette, hogy addig is a
konyhaasztalon skálázzon, amíg nem tud-
nak vásárolni egy hangszert, és amikor
az apja gyanút fogott, hogy a gyerek nem
skálázik rendesen, jól rávert a kezére
egy keverőkanállal. A hatéves kishúgáé-



ra is. Amikor beszereztek egy igazi zon-
gorát, és a kislány a Szamárindulót ját-
szotta, az apja elrángatta a zongoraszék-
ről, bevitte a gyerekszobába, kicibált
egy rakás ruhát a szekrényből, beletömte
egy párnahuzatba, azután végighúzta ma-
gával a gyereket a folyosón, hogy lássa,
mint hajigálja be a ruháit a szemétégető-
be.

Na, ettől majd megtanul rendesen gya-
korolni a kis dög.

Amikor Ken még általános iskolába
járt, be kellett állnia cserkésznek, és
több jelvényt kellett szereznie, mint a
csapata tagjainak. A gimnáziumban az
apja megkövetelte, hogy legalább őrsve-
zető váljék belőle a cserkészcsapatban,



mert az jól fog majd mutatni a Harvard
Egyetemre beadandó felvételi kérelmen.
Ken nem vágyott rá, hogy idejét az őrs-
vezetői cím megszerzésére fordítsa, de
nem volt választása. A Harvard deren-
gett a láthatáron. Emellett az apja azt is
elvárta, hogy Ken remekeljen a harcmű-
vészetekben, és egyre rangosabb öveket
szerezve meg se álljon a feketéig.

A fiú mindig mindenben engedelmes-
kedett, egészen addig, míg eljött az egye-
temi felvételi ideje. Az apja utasította,
hogy két intézményre koncentráljon, az
egyik a Harvard, a másik a Massachu-
setts Institute of Technology. Azt még
odahaza, Koreában is tudták, hogy ezek-
re az egyetemekre kell bejutni.



Ken nemet mondott. Inkább a Stan-
fordra felvételizett, Kaliforniába – a
földrész túlsó végén szeretett volna élni,
olyan messzire az apjától, amennyire
csak lehetett. Erre viszont az apja mon-
dott nemet. Márpedig ezt nem engedi
meg neki. Mire Ken, hogy ha nem mehet
a Stanfordra, akkor egyáltalán nem tanul
tovább. Az apja fenyegetően közeledett
hozzá a konyhában. Ken, a harcművésze-
tek mestere odaszólt neki, azt próbáld
csak meg, apa, mire az apja meghátrált.
Pedig mondhatta volna, hogy rendben,
tedd amit akarsz, de mit fognak szólni
hozzá a szomszédok? Mit szólnak majd a
gyülekezetben? Képzeljék csak el, a gye-
rek a Stuyvesantban érettségizik, és még-



se hajlandó továbbtanulni. Mekkora szé-
gyent hoz az apjára. A barátai mind
büszkék rá, hogy a Harvardra meg az M.
I. T-re küldik a gyerekeiket, és ha Ken-
nek csak egy egészen kicsit is számít a
család hírneve, akkor azonnal elfelejti a
Stanfordot.

Ken levelet küldött nekem Stanford-
ból. Tetszett neki a sok napsütés. Az
egyetemi életet könnyebbnek találta a
gimnáziuminál, nem volt rajta akkora
nyomás, nem volt olyan éles a verseny.
Épp akkor írt neki az anyja, aki arra kér-
te, hogy kizárólag a tanulmányaira kon-
centráljon, és semmiféle tanuláson kívüli
közös programban ne vegyen részt – se
sport, se klub, se semmi –, és ha nem



kap mindenből jelest, ne is számítson rá,
hogy hazamehet karácsonyra. Ken azt
írta, hogy neki ez így tökéletesen megfe-
lel. Amúgy sem volt kedve hazalátogatni
karácsonykor. Csak akkor utazott haza,
ha találkozni akart a húgával.

Néhány nappal karácsony előtt Ken
bekukkantott az osztályomba, és kijelen-
tette, hogy csak az én segítségemmel si-
került túlélnie az utolsó gimnáziumi
évét. Volt egy időszak, amikor arról ál-
modott, hogy bemegy egy sötét sikátorba
az apjával, de már csak az egyikük jön ki
– természetesen Ken. Igen ám, de odaát,
Stanfordban eltöprengett az apján, meg
azon, milyen lehetett neki áttelepülni
Koreából Amerikába; éjt nappallá téve



árulni a zöldséget-gyümölcsöt, miközben
a túléléshez szükséges angoltudása is
alig volt meg; milyen lehetett kitartani és
kétségbeesetten igyekezni, hogy a gyere-
keit úgy taníttassa, ahogyan Koreában el-
képzelni sem lehet. És egyszer az egyik
stanfordi irodalomórán, amikor a pro-
fesszor azt kérte Kentől, beszéljen a leg-
kedvesebb verséről, az Apám valcere ju-
tott Ken eszébe, de, jaj, istenem, ez kissé
merész választásnak bizonyult, mert Ken
nem tudta fegyelmezni magát, és sok év-
folyamtársa szeme láttára sírva fakadt, a
professzor azonban nagyszerűen viselke-
dett, átkarolta Ken vállát, kivezette a fo-
lyosóra, és bekísérte az irodájába, hogy
megnyugodjon. Egy órát töltött a pro-



fesszornál, sírva és beszélgetve, a pro-
fesszor nyugtatgatta, hogy semmi baj,
neki is volt apja, akiről azt hitte, aljas,
szemét lengyel zsidó, mert megfeledke-
zett róla, hogy ez az aljas szemét túlélte
Auschwitzot, és csak azután ment Kali-
forniába, ahol fölnevelte a professzort
meg a két másik gyerekét, és egy cseme-
geüzletet vezetett Santa Barbarában, mi-
közben nem lehetett tudni, melyik szerve
mondja föl hamarabb a szolgálatot,
annyira tönkrement a lágerban. A pro-
fesszor szerint a két apa sokat mesélhet-
ne egymásnak, de ez a találkozás sajnos
soha nem jöhet létre. A koreai zöldséges
és a lengyel zsidó csemegés soha nem
találnának rá azokra a szavakra, amelyek



olyan természetesen jönnek a szájunkra
az egyetemen. Ken úgy mesélte, hogy
mázsás súly került le a válláról a pro-
fesszor irodájában. Vagy mondhatjuk úgy
is, hogy ekként sikerült méregteleníteni a
szervezetét. Valami ilyesmi. Most el-
megy, és vásárol egy nyakkendőt az ap-
jának karácsonyra, az anyjának pedig vi-
rágot vesz. Ja, hát elég nagy hülyeség vi-
rágot venni neki, hiszen azt a zöldség-
boltban is árulják, de mégis ég és föld a
különbség a sarki koreai zöldségesnél,
illetve a virágszaküzletben beszerzett
csokor között. Kent állandóan foglalkoz-
tatta a professzor egyik megjegyzése,
mégpedig az, hogy hagyni kellene a len-
gyel zsidó apát meg a koreai apát kiülni



a napra a feleségükkel – ha van akkora
szerencséjük, hogy még megvan a felesé-
gük. Ken fölnevetett, amikor eszébe ju-
tott, mekkora izgalomba jött ettől a gon-
dolattól a professzor. Hadd sütkérezze-
nek a napon, a rohadt életbe. De a világ
úgyse hagyja, mert nincs annál veszélye-
sebb, mint amikor két öreg faszi sütkére-
zik. A végén még eszükbe jut valami. És
ugyanez a helyzet a gyerekekkel is. El
kell foglalni őket, nehogy már rákapja-
nak a gondolkodásra.
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Tanulok. A limericki sikátor csipás
szemű kölykéből csak kibújik az irigy-
ség. Első és második nemzedékbeli be-
vándorlókkal foglalkozom, amilyen ma-
gam is vagyok, de középosztálybeli, sőt
felső középosztálybeli tanítványom is
akad – őket bizony lenézem. Nem aka-
rom lenézni őket, de a régi beidegződé-
sekről nehéz leszokni. Sértett neheztelés
van bennem; még csak nem is harag,
mindössze neheztelés. Csóválom a fe-
jem, mi minden miatt képesek ezek izgat-
ni magukat, csupa középosztálybeli do-
log, jaj, ez túl meleg, ez meg túl hideg,



jaj, nem ezt a fogkrémet szeretem hasz-
nálni. Én meg már három évtizede élek
Amerikában, és még mindig örülök, hogy
egyetlen kattintással be tudom kapcsolni
a világítást, meg hogy karnyújtásnyira
van a törülköző zuhanyozás után. Egy
Krishnamurti nevű szerzőt olvasok, és az
tetszik benne, hogy nem tekinti magát gu-
runak, ellentétben sok olyan egyénnel,
akik seregestül érkeznek Indiából, és a
bádogpoharukkal tarhálják össze a milli-
óikat. Krishnamurti visszautasítja, hogy
guru volna vagy bármiféle bölcs. Azt ál-
lítja, illetve azt érzékelteti, hogy hosszú
távon, kisapám, így is, úgy is magadra
vagy utalva. Ismerek egy hátborzongató
Thoreau-esszét, Séta a címe, amelyben



az áll, hogy amikor kilépünk az ajtón,
hogy sétáljunk egyet, olyan szabadon,
annyira akadálytalanul indulhatunk neki,
hogy nem is kell soha visszatérnünk a ki-
indulóponthoz. Egyszerűen csak sétá-
lunk, mert szabadok vagyunk. Elolvastat-
tam a gyerekekkel az esszét, de azt
mondták, ők sohasem lennének képesek
ilyesmire. Csak úgy, neki a vakvilágnak?
Viccel a tanár úr? Ez elég furcsa volt,
ugyanis amikor arról meséltem nekik,
hogyan indult vándorútra Kerouac vagy
Ginsberg, azt csodálatosnak találták.
Marihuána, nők és bor ötezer kilométe-
ren át! Amikor a tanítványaimhoz szólok,
tulajdonképpen saját magammal beszél-
getek. Ami közös bennünk, az a sürgető



türelmetlenség. Atyaisten, középkorú
férfi vagyok, és olyasmiket fedezek fel,
amit az átlagos értelmi képességű ameri-
kaiak már húszévesen is tudnak. Az álar-
comat általában nem viselem, és így le-
vegőhöz jutok.

A gyerekek megnyílnak előttem az írá-
saikban meg a tantermi beszélgetések-
ben, és írásbeli körutazást teszek az
amerikai családok életében Kelet-Man-
hattan nagyvárosi házaitól a kínai negyed
szűkös bérlakásaiig. Díszszemlén vonul
el előttem a megállapodottak és a frissen
betelepültek serege, s mindenütt sárká-
nyok és démonok leselkednek rájuk.

 
 



Phyllis megírta, hogyan gyűlt össze a
családja Neil Armstrong holdra szállá-
sának éjjelén, és miként cikáztak a nap-
paliban elhelyezett televíziótól a háló-
szobáig, ahol Phyllis apja haldoklott.
Oda-vissza. Aggódtak az apáért, de nem
akarták elmulasztani a holdra lépést.
Phyllis épp az apja mellett volt, amikor
az anyja hívta, hogy nézze meg, Arm-
strong most lép rá a Holdra. Phyllis át-
szaladt a nappaliba, ahol mindenki él-
jenzett és összeölelkezett a többiekkel,
mígnem Phyllis érezni kezdte azt a régi-
fajta, sürgető türelmetlenséget, vissza-
szaladt a hálószobába, de az apját már
halva találta. Nem sikoltozott, nem sírt –
az volt a gondja, hogyan mondja el a sok



boldog embernek, hogy az édesapja el-
ment.

Az osztályban persze már sírt, szem-
ben a többiekkel. Visszaülhetett volna a
padjába az első sorban, sőt reméltem is,
hogy megint leül a helyére, mert fogal-
mam se volt, mit kell ilyenkor csinálni.
Odamentem hozzá. Átöleltem a bal ka-
rommal, de ez nem bizonyult elegendő-
nek. Magamhoz húztam, mindkét karom-
mal átöleltem, és hagytam, hogy a válla-
mon zokogja ki magát. Könnyáztatta ar-
cok az egész osztályban. Végül valaki
megszólalt: Nyugodtan engedd el magad,
Phyllis. Néhányan tapsoltak, azután az
egész osztály tapsolt és éljenzett, Phyllis
pedig megfordult és rájuk mosolygott a



lucskos képével, sőt amikor a helyére kí-
sértem, hozzám fordult, és végigsimított
az arcomon. Én pedig azt gondoltam, et-
től ugyan nem indul meg a föld, hogy
megsimogatta az arcom, mégse fogom el-
felejteni, amíg csak élek – se Phyllist, se
a hallott apját, se Armstrongot a Holdon.

 
 
Figyelmet kérek. Figyeltek? Nem fi-

gyeltek. Azokhoz beszélek, akiket eset-
leg érdekel az írás.

Az élet minden pillanatában írtok.
Még az álmaitokban is. Amikor végig-
mentek az iskola folyosóin, és különböző
emberekkel találkoztok össze, fejben
olyankor is lázasan fogalmaztok. Ott jön



az igazgató – döntenetek kell a köszönés-
ről. Bólintás? Mosoly? Esetleg „Jó reg-
gelt, Mr. Baumel”? Vagy elég egy sima
„Hello”? Észrevesztek valakit, akit nem
kedveltek. Ismét lázasan írtok, legalább-
is fejben. Döntéskényszer. Forduljak el?
Bámuljak mereven, amikor elhaladok
mellette? Bólintsak neki? Sziszegjek egy
sziát? Vagy szembejön valaki, akit sze-
rettek. Mondhattok egy olvatag hellót, de
mondhatjátok úgy is, hogy egy evezőcsa-
pás hangját idézitek fel, vagy a búgó he-
gedűét, vagy egy holdfényben csillogó
szempárt. Ezer és egy módon lehet kö-
szönni. Sziszegve, trillázva, mordulva,
énekelve, elbődülve, nevetve, köhécsel-
ve. Egy rövid folyosói séta is egész be-



kezdéseket kényszerít ki, fejben megfo-
galmazott mondatokat és rengeteg dön-
tést.

Most mint férfi beszélek, mert a nő
számomra továbbra is a Nagy Rejtély.
Hosszan mesélhetném. Figyeltek? Mond-
juk van egy lány az osztályodban, akibe
beleestél. Véletlenül tudod, hogy nemrég
szakított a fiújával, tehát szabad a pálya.
Szeretnél járni vele. Szinte sistereg a
sok írnivaló a fejedben. Lehet, hogy na-
gyon jó fej vagy, olyan, aki könnyedén
odaballag Szép Helénához, és megkérdi
tőle, ráér-e Trója ostroma után, mert vé-
letlenül ismersz egy jó kis helyet a ro-
mok között, ahol első osztályú bárányt és
úzót szolgálnak fel. A jó fej, a szívtipró



nincs rászorulva, hogy az egész forgató-
könyvet előre leírja. Mi, többiek, inkább
írunk. Fölhívod, hogy kiderüljön, hajlan-
dó-e elmenni veled valahová szombat
este. Idegesen várod a választ. Ha netán
visszautasít, csak a magányos sziklaszirt
vár rád, vagy a túladagolás. Közlöd vele
telefonon, hogy ugyanarra a fizikaórára
jártok. Ő némi kétellyel a hangjában azt
mondja, hogy persze. Megkérdezed, van-
e programja szombat estére. Van. Már
régebben megbeszélte. Arra gondolsz,
hogy nem mond igazat. Egy lány úgyse
vallhatja be, hogy szombat este ráér. Az
nagyon nem amerikai viselkedés volna.
Úgy kell tennie, mintha nem érne rá.
Mert mit is szólna a világ? Fejben már



írod is, hogy a jövő hét szombatját is
megkérdezed tőle, és egyáltalán az
összes hátralévő szombatot, a végtelen-
ségig. Bármilyen megállapodásra haj-
lasz, te kis csacsi, minden megfelel, csak
még nyugdíjaztatásod előtt találkozhass
vele. A lány persze eljátssza kisded játé-
kait, arra kér, hívd fel a jövő héten, és
akkor majd meglátja. No, még szép, hogy
meglátja. Otthon ül szombat este a tévé
előtt az anyukájával meg Edna nénivel,
akinek be nem áll a szája. Te is otthon
ülsz szombat este a tévé előtt a szüleid-
del, akik soha nem szólnak egy szót sem.
Lefekszel, és arról álmodsz, hogy a jövő
héten, magasságos atyaúristen, a jövő
héten talán igent mond, és ha tényleg, ak-



kor a terv már készen áll, ott az a jópofa
kis olasz étterem a Columbus Avenue-n,
piros-fehér kockás az abrosz, és chiantis
üvegekbe dugva ég a sok csöpögő fehér
gyertya.

Álmok, vágyak, tervek: ez is mind-
mind fogalmazás. Az a különbség közte-
tek meg az utca embere között, hogy ti,
barátocskáim, odafigyeltek, rendezitek a
fejetekben a tapasztalatokat, a jelentékte-
lenben is észreveszitek a jelentőségtel-
jest, és papírra vetitek. Lehet, hogy fülig
szerelmesek vagytok vagy bánat emészt
benneteket, a megfigyeléseitek akkor is
kíméletlenül pontosak. Saját magatok
nyersanyaga vagytok. Írók vagytok, és
annyi bizonyos, hogy bármi történjen is



szombat este – vagy bármelyik este –, ti
már nem fogtok unatkozni többé. Soha
többé. Semmi sem idegen tőletek, ami
emberi. Kérem, hogy ezúttal mellőzzük a
tapsot, és lesztek szívesek beadni a házi
feladatotokat.

Mr. McCourtnak persze könnyű. Nyo-
morúságos gyerekkora volt, úgyhogy van
miről írnia. De miről írhatnánk mi? Ve-
lünk nem történik semmi: megszületünk,
iskolába járunk, elmegyünk nyaralni, az-
után egyetem, valami szerelemféle, dip-
loma, munka, házasság, lesz két egész
három tized gyerekünk, ahogy a tanár úr
szokta mondani, elválunk, ahogyan a tár-
sadalom ötven százaléka szokta, meg-
hízunk, megkapjuk az első szívrohamot,



nyugdíj, halál.
Jonathan, az amerikai élet ilyen szo-

morú forgatókönyvét még sose hallottam
egy gimnazistától. És az amerikai nagy-
regény összes alkotóelemét elmondtad.
Összetömörítetted Theodore Dreiser,
Sinclair Lewis és F. Scott Fitzgerald re-
gényeit.

Ne tessék már hülyéskedni, tanár úr.
Most már ismeritek a McCourt-életút

fő motívumait. A ti életetek is különféle
motívumokból áll össze, ezeket fogjátok
felhasználni, amikor saját magatokról
kell írnotok. Tessék összegyűjteni egy
listát ezekről a motívumokról a füzetben.
És becsüljétek meg őket! Tessék, ez itt
valami sürgős dolog. Ez meg zsidó téma.



Vagy középosztálybeli. New York Times.
Klasszikus zene szól a rádióból. A látha-
táron a Harvard Egyetem. Kínai. Koreai.
Olasz. Spanyol. Idegen nyelvű újság a
konyhaasztalon. Valamilyen népzenét ját-
szik a rádió. A szülők arról álmodoznak,
hogy fölkeresik az óhazát. A nagymama
szótlanul kuporog a nappali sarkában, és
a queensi temetőkben szerzett benyomá-
sait idézi fel. Sok ezer sírkő meg fejfa.
Könyörög: jaj, engem ne ide, jó? Jó? Vi-
gyetek majd vissza Kínába. Szépen ké-
rem. Úgyhogy tessék mielőbb leülni a
nagymamával, hadd mesélje el az életét.
Mindegyik nagyszülő tele van történetek-
kel, és bűnt követtek el, ha nem jegyzitek
le, mielőtt meghalnának. Büntetésből



nem látogathatjátok az iskolai menzát.
Értjük, hahaha.
A szülők és a nagyszülők is gyanakod-

nak: mi ez a hirtelen támadt, lázas kuta-
kodás a múltjukban? Mit kérdezősködsz
folyton? Az én életem, tehát nem tartozik
senkire. Amit tettem, megtettem, és
passz.

De mégis, mit tettél meg?
Mi közöd hozzá? Vagy már megint az a

tanár bujtogat? Muszáj mindenbe beleüt-
nie az orrát?

Dehogyis, nagymami. Csak eszembe
jutott, hátha el akarod mesélni nekem,
milyen volt az életed régen, hogy azután
majd én is elmesélhessem az én gyereke-
imnek, ők meg az ő gyerekeiknek, és így



nem fognak elfelejteni téged soha.
Mondd meg szépen annak a tanárnak,

nem árt, ha tudja, hol a határ. Jaj, ez a
sok amerikai mind egyforma, mindig
csak kérdeznek, kérdeznek. A mi csalá-
dunkban mindenkinek megvan a joga a
magánéletéhez.

De nagyikám, ez a tanár ír származá-
sú.

Tényleg? Nahát, azok a legrosszabb
fajta, csak zöld dolgokról jár a szájuk,
mindenféle zöldről danolnak, a végén
meg lelövik vagy felkötik őket.

Néhány gyerek azt meséli, hogy ami-
kor a múltról kérdezik otthon az örege-
ket, nyomban átszakad a gát, és vége-
hossza nincs a sok történetnek, egészen



az esti lefekvésig mesélik, sőt még azon
is túl, napvilágra kerülnek a régi csaló-
dások, kicsordul a könnyük, kínozza őket
a honvágy, közben persze hangsúlyozzák,
hogy nagyon szeretik Amerikát. Átrende-
ződnek a családon belüli viszonyok: a ti-
zenhat éves Milton ezek után már más
szemmel néz a nagyapjára.

Hogy micsoda kalandjai voltak a
nagypapának a második világháborúban!
El se tudjátok képzelni. Hát itt van pél-
dául az, amikor beleszeretett egy SS-tiszt
lányába, és majdnem az életével fizetett
érte. A nagypapának menekülnie kellett,
és egy ilyen marha-hogyishívjákban kel-
lett elrejtőznie a szeméttelepen.

Az irhájában?



Ja, ja. És csak azért volt ott az az irha,
mert félig már megették a patkányok, és
a nagypapának állandóan meg kellett
vívnia a sok patkánnyal. Aztán meglátta
őt egy katolikus pap, és elbújtatta a
temploma pincéjében, egészen addig,
míg egy évvel később be nem jöttek az
amerikai csapatok. A nagypapám pedig
az elmúlt években csak üldögélt a szoba
sarkában, és egy kukkot se szóltunk egy-
máshoz. Még mindig nem tökéletes az
angoltudása, de ez nem lehet kifogás.
Most végre fölvettem az egészet magnó-
ra, a szüleim pedig azt kérdik, mit tö-
rődsz vele? Hát normálisak ezek?

Clarence nagy eszű, félénk, fekete fiú
volt. A terem végében ült három másik



színes bőrű sráccal, és soha nem vett
részt a vitákban. A barátaival titokban
röhögcséltek, engem meg zavart a kis fe-
kete klikk. Ugyanakkor azt is végiggon-
doltam, hogy ha fekete lennék, bizony én
is csak ott ülnék, a tanterem végében, a
saját, különbejáratú gettómban, és a szá-
jam elé tett kézzel gúnyolódnék a fehér
bőrű tanáron.

David nagy eszű, fekete fiú volt, de
egy csöppet sem volt félénk. A terem
másik végében ült, a nagy ablak mellett,
fehér bőrű haverjai társaságában, akik az
osztályban és azon kívül se tágítottak
mellőle. Amikor kérdeztem valamit az
osztálytól, az ő keze is a magasba len-
dült, és ha rosszul válaszolt, mérgelődve



csóválta a fejét, és azt mondta, az isten-
fáját. Sokan próbálták meg utánozni, de
senki se tudta olyan davidesen mondani,
hogy az istenfáját. És senki sem volt ké-
pes úgy felvidítani az osztálytársait, mint
David. Több diák is megváltoztatta az
órarendjét, csak hogy egy osztályban ül-
hessen Daviddel. Amikor pénteken fel-
olvasta a történeteit vagy az esszéjét, gu-
rultak a röhögéstől. Múlt hétfő reggel
felkeltem. Illetve nem is keltem fel. Csak
azt álmodtam, hogy felkelek, és most
nem merném letenni a nagyesküt, hogy
tényleg az ágyban feküdtem vagy sem, és
csak álmodtam azt, hogy már fölkeltem,
vagy éppenséggel arról álmodtam, hogy
álmodom. Persze Mr. Lipper tehet az



egészről, mert a filozófiaórán ő nyomatta
azt a kínai témát, ahol egy pasas azt ál-
modja, hogy ő tulajdonképpen pillangó –
vagy a pillangó álmodta, hogy ő tulaj-
donképpen ember? Vagy a pillangó ál-
modott arról, hogy ő pillangó? Az isten-
fáját.

Mindenki nevetett, kivéve Clarence-
et. A három barátja is együtt nevetett a
többiekkel, bár kissé szégyenlősen.
Megkérdeztem Clarence-et, felolvasná-e
a dolgozatát. A fejét rázta. Tudtára ad-
tam, hogy ez itt egy kreatívírás-óra, ahol
mindenkinek részt kell vennie a munká-
ban, és ha vonakodik felolvasni, amit írt,
talán felolvassa helyette valaki más. Fö-
lingerelt a közönye. Csupa elégedett és



vidám tanítványt akartam, az istenfáját.
Aznap én voltam a felügyelő tanár a

menzán. Clarence a fal mellett ült néhány
fekete fiúval. Éppen azon nevettek,
ahogy Clarence Hitlert utánozta: egy
virslit szorított a felső ajka és az orra
közé, bajuszként; a fején egy leveses tál-
ka; előre nyújtott kézzel tisztelegve mon-
dott Sieg, Heil! – t. A menzai Clarence
nem volt azonos a tantermivel.

David egy másik asztal mellől figyel-
te, csöndben, mosolytalan arccal.

Ebéd után megkérdeztem Clarence-et,
egyszer majd fölolvassa-e a leckéjét az
órán. Nem, nincs őneki semmi mondani-
valója.

Semmi?



Hát olyat úgyse tudnék soha, mint Da-
vid.

Miért kéne neked olyannak lenni, ami-
lyen David?

Á, nem is érdekelné a tanár urat. Én
kizárólag utcai eseteket ismerek. Mife-
lénk az utcán történnek a dolgok.

Hát akkor miért nem írsz az utcátok-
ról?

Nem lehet. Csúnyán beszélnek meg
ilyesmi.

Ide hallgass, mondj egyetlen olyan
csúnya szót, amit ismersz, és szerinted
én még nem hallottam. Egyetlenegyet,
Clarence.

De hiszen abban maradtunk, hogy he-
lyes és szép angolsággal kell írnunk.



Olyan angolsággal írsz, amilyennel
akarsz, csak egyszer végre vesd papírra.

A következő péntekre elkészült. A töb-
biek állva olvasták fel a munkájukat, ő
inkább ülve maradt. Emlékeztetett rá,
hogy az utca nyelvén írta, biztos, hogy
nem lesz belőle baj?

Semmi sem idegen tőlem, ami emberi,
feleltem, majd hozzátettem, hogy nem jut
hirtelen eszembe, melyik orosz írónál ol-
vastam ezt a mondást.

Aha, mondta, és belekezdett a törté-
netbe arról, hogyan bántak el az utcájuk-
ban az anyák egy drogkereskedővel. Fi-
gyelmeztették, hogy tűnjön el abból az
utcából, mire a kereskedő, hogy neki is
élnie kell valamiből, úgyhogy menjenek



a fenébe. Aztán egy este hat anya elkapta
a fazont, és elvitték egy üres telekre.
Hogy ott mit csináltak vele, azt Clarence
nem tudta pontosan, bár a pletykákat is-
merte. Ezeket a pletykákat viszont annak
ellenére sem írhatja le, hogy a tanár
megengedte neki, mert ezek a kifejezések
túlságosan sértenék a Stuyvesant diákjai-
nak fülét. Mindössze annyit mondhat,
hogy az egyik anya mentőt hívott, nehogy
az ürge ott haljon meg az üres telken.
Előkerültek persze a zsaruk is, de senki
nem tudott semmiről, amit a zsaruk meg
is értettek. Hát így zajlott az élet Claren-
ce-ék utcájában.

Hallgatás. Majd ámuldozás, vad él-
jenzés, taps. Clarence hátradőlt a pad-



ban, és Davidet kereste a tekintetével,
aki mindenkinél lelkesebben ütötte össze
a tenyerét. És nem mondta, hogy az isten-
fáját. Felfogta, hogy ezek most Clarence
percei.

 
 
Kíváncsiak voltak, ki volt az a külö-

nös jelenség a tanterem ajtajában. Kréta-
fehér, ceruzavékony pasas, nyilvánvaló-
an belőve. Szólíthatott volna Franknek,
de inkább a tanár úr iránti tiszteletét
akarta kifejezni a „Jó napot, Mr. Mc-
Court”-tal.

Kimentem vele a folyosóra, hogy le-
folytassuk szokásos, rövidre szabott tár-
gyalásaink egyikét. Elmondta, hogy ép-



pen ezen a környéken járt, amikor eszébe
jutottam, és érdekelte, mi is lehet velem.
Egyébként pedig sajnos igencsak meg
van szorulva, és talán van nálam egy ke-
vés nélkülözhető apró. Nagyon hálás
azért, hogy a múltkor is kisegítettem, bár
egyelőre csekély esélyt lát arra, hogy
vissza tudja fizetni, de mindig jó szívvel
fog emlékezni rám. Igazán örül, hogy
megtalált a munkahelyemen, ahol szem-
ügyre veheti Amerika ifjúságát, ezt a sok
szép gyereket, ráadásul micsoda bőkezű
és avatott szakember gondjaira vannak
bízva! Megköszönte a támogatást, és le-
het, hogy nemsokára összefutunk Bro-
oklynban, a Montero bárban, pár sarokra
a lakásától. A zsebébe csúsztatott tíz



dollár pillanatokon belül egy Stuyvesant
Square-i drogkereskedőhöz vándorol.

Ez volt Huncke, mondtam a gyerekek-
nek. Ha a kezetekbe akad bármilyen
könyv, amely a közelmúlt amerikai iro-
dalmát vagy a beat-nemzedéket tárgyal-
ja, a névmutatójában ott fog szerepelni
Herbert Huncke neve is.

Nem alkoholban utazik, de megengedi,
hogy meghívják valamire a Monteróban.
Mélyen búgó, gyöngéd muzsika a hangja.
Sohasem feledi, mit követel meg a jó
modor, és csak nagyritkán látszik rajta,
hogy ő a narkós Huncke. Tiszteli a tör-
vényt, csak soha nem tartja be.

Ült már zsebtolvajlásért, rablásért,
kábítószer birtoklásáért, kábítószer ter-



jesztéséért. Nagy tarhás, szélhámos, férfi
prostituált, elbűvölő egyéniség és író.
Benne tisztelik a beat-nemzedék kifeje-
zés megalkotóját. Addig használja ki egy
ember türelmét és pénztárcáját, amíg az
illetőnek elege nem lesz belőle: Ennyi
volt, Huncke, kifelé, tűnés. Huncke meg-
értő, és soha nem zsörtölődik. Mindegy
neki. Tudom, hogy engem is csak kihasz-
nál, de hát mégiscsak minden beat-költőt
ismert, és szeretem hallgatni, amikor
Burroughsról, Corsóról, Kerouacról, Al-
len Ginsbergről mesél. R’lene Dahlberg-
től tudom, hogy Ginsberg egyszer Assisi
Szent Ferenchez hasonlította Hunckét.
Igaz, hogy bűnöző, igaz, hogy törvényen
kívüli, de mindig csak annyit lop,



amennyi elég a betevő kábítószerre, és
soha sincs nyeresége bűnös üzelmeiből.
Továbbá odafigyel arra, mit visz el, hoz-
zá nem nyúlna egy olyan darabhoz,
amelyről látszik, hogy a családi ékszer-
gyűjtemény része. Tudja, ha az áldozat
valamelyik becses tárgyát hátrahagyja,
az jóindulatot fog gerjeszteni, és csilla-
pítja az eltűnt dolgok miatt érzett fájdal-
mat. És ez hozza meg Huncke szerencsé-
jét is. Minden bűncselekményt beismer
az emberölés kivételével. Egyszer még
öngyilkosságot is megkísérelt R’lene-ék
mallorcai házában. Amikor alkalmanként
odaadom neki a tíz dollárt, azzal tulaj-
donképpen megkímélem magam attól,
hogy betörjön hozzám – igaz, azt állítja,



hogy ami a második emeleti munkákat il-
leti, már túljutott a csúcson, és ha ko-
moly szajréról hall, rendszerint föl kell
fogadnia valakit, aki segít. Jelentkezőből
nincs hiány Kelet-Manhattan alsó fertá-
lyán. Herbert Huncke már nem mászik
fel személyesen a tűzlétrán vagy az eső-
csatornán. Más módokon is be lehet jutni
a tehetősek erődítményeibe, állítja.

Például?
El se tudod képzelni, mennyi a homo-

kos portás és szerelő a Park Avenue-n és
az Ötödik Avenue-n. Ha ügyesen kava-
rok, és a megfelelő testet a megfelelő
testtel hozom össze, engem is behívnak
magukhoz, sőt ha kedvem szottyan rá,
nyugodtan be is verhetem a szundit



egyikmásik lakásban. Annak idején, ami-
kor még fiatal voltam, saját magamat
árultam, és lekopogom, hogy nagyon szé-
pen meg is éltem belőle. Egyszer ugyan
rajtakapott egy ilyen nagy darab biztosí-
tási főnök, és már bele is törődtem, hogy
egy évre bekasztliznak, de az meg utána
kiabált a folyosón a feleségének, aki még
martinit is hozott, és végül édes hármas-
ban kötöttünk ki az ágyban. Ó, a régi,
szép idők. Akkor még nem melegek vol-
tunk, hanem homokosok.

Másnap egy tiltakozó cédula fogad a
tanári asztalon, aláírója „egy anya”.
Nem akarja megadni a nevét, nehogy a
lányán álljak bosszút, aki hazaérve el-
mesélte a családnak, miféle visszataszító



alak, bizonyos Honky állított be az isko-
lába, s abból, amit a lánya elmondott, az
anyuka arra következtet, hogy az illető
nem olyan ember, aki lelkesíthetné az
amerikai fiatalságot. Úgy látja, mármint
az anyuka, hogy ez a személy az amerikai
társadalom perifériáján vegetál, és hát
nem lehetne érdemdúsabb, „jó és igaz”
jellemeket példaképül állítani a gyere-
kek elé, mondjuk Elinor Glynt vagy John
P. Marquandot?

Nem válaszolhatok a cédulára, még
csak nem is említhetem meg az osztály-
ban, nehogy kellemetlen helyzetbe hoz-
zam az anyuka lányát. Megértem a nő ag-
godalmát, de mégiscsak kreatív írás a
kurzusom neve, ahol az irodalomra ka-



csingatunk, és akkor hol szabjam meg a
határt? Ha valamelyik gyerek a szexről
ír, engedhetem-e, hogy felolvassa a töb-
biek előtt? Éveket töltöttem el kamaszok
ezreivel, meghallgattam őket és elolvas-
tam a munkájukat, s innen tudom, hogy a
szüleikben eltúlzott kép él a gyerekeik
ártatlanságáról. Ez a több ezer gyerek –
ők voltak az én oktatóim.

Huncke nevének említése nélkül ke-
rülgetem a témát. Tessék, vegyük Marlo-
we, Nash, Swift, Villon, Baudelaire,
Rimbaud életét, hogy a dicstelen Byront
vagy Shelley-t ne is említsem, aztán ott
vannak Hemingway laza erkölcsei, a nő-
zés meg az ivás, vagy Faulkner, aki ha-
lálra itta magát a Mississippi állambeli



Oxfordban. Eszetekbe juthat Anne Sex-
ton, aki megölte magát, vagy Sylvia
Plath, aki szintén, meg John Berryman,
aki levetette magát egy hídról.

Hát nem vagyok én a sötét dolgok
ínyence?

Az ég szerelmére, McCourt, szállj már
le a gyerekekről. Fogd be. Hagyd őket
békén, különben amikor hazamennek,
nem fogják vígan csóválni a farkukat, és
mindezt egy angoltanár zsibbasztó han-
dabandázása miatt.

 
 
A komolyabb diákok jelentkeznek, és

megkérdezik, minek alapján fognak je-
gyet kapni a bizonyítványban. Elvégre



nem írattam meg velük a szokásos dol-
gozatokat; nem volt feleletválasztós
teszt, nem kellett két hasábba írt szavakat
párosítani, nem kellett kitölteni egy szö-
veg üresen hagyott helyeit, nem kellett
állításokról kijelenteni, igazak vagy ha-
misak. Az aggódó szülők is kérdezős-
ködnek.

Azt mondom a komolyabb tanulóknak:
Értékeljétek saját magatokat.

Tessék? Hogyan értékelhetnénk saját
magunkat?

Hiszen folyamatosan ezt teszitek.
Mindannyian ezt tesszük. Egy kis lelkiis-
meret-vizsgálat, kedves fiúk és lányok.
Megkérdezed magadtól – de őszintén vá-
laszolj rá! –, hogy tanultam én valamit



abból, hogy versként olvastunk ételre-
cepteket, hogy úgy tárgyaltuk meg a Kis
Kuksikát, mintha T. S. Eliot írta volna,
hogy kiveséztük az Apám valcerét, hogy
bizalmas tudósítást hallgattunk meg Ja-
mes és Daniel vacsorájáról, hogy közö-
sen lakomáztunk a Stuyvesant Square-en,
hogy Mimi Sheratont olvastunk? Amon-
dó vagyok, hogy ha valaki semmit sem
tanult az egészből, az azt jelenti, hogy az
illető átaludta Michael gyönyörű hege-
dülését és Pam ódáját a pekingi kacsá-
hoz, no persze az is lehetséges, kedves
barátaim, hogy vacak kis tanár vagyok.

Zajos egyetértés. Úgy van, erről van
szó! Vacak a tanár – és mindannyian ne-
vetünk, mert részben igaz az állítás, és



mert szabadon kimondhatják, és mert én
sem sértődöm meg miatta.

A komolyabb diákok mégsem nyugsza-
nak meg. Azzal érvelnek, hogy más osz-
tályokban a tanár megmondja, mi az,
amit tudni kell. Leadja az anyagot, a gye-
rekeknek pedig meg kell tanulniuk. A vé-
gén pedig levizsgáztatja az osztályt, és
mindenki megkapja a megérdemelt
jegyét.

A komolyabb diákok szerint megnyug-
tató, ha az ember előre tudja, mit várnak
el tőle, hogy azután fel is készülhessen
rá. Azt mondják, ezen az órán soha nem
tudjuk, mi az, amit tudnunk kellene, ak-
kor meg hogyan készüljünk rá, és főleg
hogyan értékelhetnénk saját magunkat? A



kreatívírás-órán soha nem tudhatjuk, mi-
lyen téma kerül elő egyik napról a má-
sikra. A félév végi nagy rejtvény pedig
az, hogyan fog ebből a tanár osztályozni.

Na, elmesélem nektek, hogyan fogok
osztályozni. Először is: mennyit hiányoz-
tatok? Mert még aki csöndben meghúzta
magát a hátsó padban, de elgondolkodott
a vitákon és a felolvasásokon, az is ta-
nulhatott valamit. Másodszor: részvétel
az órai munkában. Ki az, aki felolvasta a
munkáját pénteken? Mindegy, hogy mit –
lehetett az egy esemény leírása, vagy
esszé, vers, színpadi jelenet. Harmad-
szor: hozzászóltál-e az osztálytársad írá-
sához? Negyedszer – és ez rajtatok mú-
lik –: hogyan reagáltok az egész kurzus-



ra, és megkérdezitek-e magatoktól, mit is
tanultatok? Ötödször: csak üldögéltetek
álmodozva? Ha igen, dicsérjétek meg
magatokat érte.

Ezen a ponton a tanár komolyra fordít-
ja a szót, és fölteszi a Nagy Kérdést:
Mire való az egész iskoláztatás? Mi vég-
re jártok ide, az iskolába? Lehet erre azt
válaszolni, hogy le akartok érettségizni,
hogy bejussatok az egyetemre, és elsajá-
títsatok egy hivatást. De itt többről van
szó, kedves diáktársaim. Meg kellett
kérdeznem magamtól, mi a fenét is csi-
nálok veletek az órán. És házi használat-
ra fölállítottam egy egyenletet. A tábla
bal oldalára felírtam egy nagy, nyomta-
tott F betűt, a jobb oldalára egy nagy,



nyomtatott SZ-t. Nyilat rajzoltam a baltól
a jobb oldali felé, a FÉLELEM-től a
SZABADSÁG-ig.

Nem áltatom magam azzal, hogy vala-
ki tökéletesen szabad lehet, de igyek-
szem a félelmeiteket beszorítani egy kis
zugba.
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De hallom egyre közelebb, az idősze-
kér közeleg, nyomában a mennyei kopó.
Az ember öregszik, de megmarad Janus-
arcú, összevissza hablatyoló írnek, aki
egyre csak nyüstöli a gyerekeket, írjatok,
írjatok, miközben saját írói álmai lassan
elenyésznek. Vigasztaljuk magunkat imi-
gyen: Egy szép napon az egyik tehetséges
tanítványunk elnyeri az Év Könyve ki-
tüntetést vagy a Pulitzer-díjat, és meghív
az ünnepségre, ahol ragyogó beszédet
mond a díj átvételekor, s megkockáztat-
ja, hogy az egészet gimnáziumi tanárának
köszönheti. Ekkor megkérnek, hogy áll-



junk fel, mi pedig szerényen fogadjuk a
széles tömegek elismerését. Ez az a pil-
lanat, amikor kilépünk a fényre, ez a ju-
talom a sok ezer letanított óráért, a sok
tízezer elolvasott oldalért. A díj nyertese
átölel bennünket, mi pedig beleolvadunk
a New York-i utca tömegébe, mint az Is-
ten vele, tanár úr! hőse, az öreg Mr.
Chips, aki fölvonszolja magát a lépcsőn
a garzonlakásába, a kredencében száraz
kenyér, a jégszekrényében egy kancsó
víz, társ nélkül használt tábori ágya fö-
lött dróton himbálózó, bágyadt fényű vil-
lanykörte hunyorog.

A nagy amerikai dráma az, amikor a
serdülők csapnak össze a középkorúak-
kal. Az én hormonjaim csöndes erdei



tisztásra vágynak, az ő hormonjaik hang-
zavart, lüktetést, türelmetlenséget válta-
nak ki belőlük.

Ma nem szeretnék, hogy tanárok vagy
a szüleik nyaggassák őket.

És én se akarom, hogy a diákjaim
nyaggassanak. Látni se, hallani se aka-
rom őket. Legszebb éveimet szünet nél-
kül locsogó serdülőkre pazaroltam.
Annyi idő alatt, amennyit a tanteremben
töltöttem, könyvek ezreit olvashattam
volna el. Bebarangolhattam volna a Vá-
rosi Könyvtárat a 42. utcában, az egyik
szárnyán föl, a másik szárnyán le. Bár-
csak fölszívódnának a gyerekek. Nincs
kedvem hozzájuk.

Más napokon alig várom, hogy a tan-



terembe jussak. Türelmetlenül várako-
zom a folyosón, dobolok a lábammal. Mi
lesz már, Mr. Ritterman, siessünk, fejez-
ze már be azt a nyomorult a matekórát.
Mondanivalóm van az osztály számára.

 
 
Egy fiatal helyettesítő tanárnő ült le

mellém a tanári menzán. Szeptemberben
véglegesítik – nem tudnám ellátni egy-
két jó tanáccsal?

Találja ki, mihez van a leginkább ked-
ve, és csinálja azt. Így tudnám tömören
összefoglalni. Elismerem, én se rajong-
tam mindig a tanításért. Úgy éreztem,
összecsapnak a fejem fölött a hullámok.
Az ember saját magára van utalva az



osztályban, egyetlen személy néz farkas-
szemet öt osztállyal minden áldott nap,
öt osztályra való kamasszal. Egy egység-
nyi energia küzd százhetvenöt egységgel,
százhetvenöt időzített bombával, és ma-
gunknak kell rájönnünk a túlélési techni-
kákra. Lehet, hogy a srácok kedvelnek,
sőt szeretnek, de mégiscsak fiatalok,
márpedig a fiataloknak az a dolguk, hogy
kiszorítsák az idősebbeket. Tudom, hogy
túlzás, de az egész nagyon hasonlít arra,
amikor az ökölvívó belép a szorítóba,
vagy a matador az arénába. Lehet, hogy
kiütik az embert, vagy felnyársalja a
bika, és akkor vége a tanári pályafutás-
nak. De aki kitartó, az kitanulja a fogáso-
kat. Nem könnyű, de el kell érni, hogy a



tanár kellemesen érezze magát az órán.
Önzőnek kell lenni. A repülőgépen is azt
tanítják, hogy ha fogyóban az oxigén,
először tessék fölvenni a maszkot – pe-
dig előbb ösztönösen a gyereken segíte-
nénk.

A tanterem a drámai összeütközések
terepe. Sohasem tudhatjuk előre, mikor
teszünk jót vagy rosszat a sok száz jövő-
menő növendékkel. Amikor kimennek az
óráról, néha álmodoznak, máskor üres a
tekintetük, vagy lefitymálják a hallotta-
kat, olykor csodálat van a szemükben,
esetleg mosolyognak vagy tanácstalanok.
Néhány év, és kifejlődnek az ember ér-
zékelői. Érzem, mikor sikerült megérin-
teni őket, mikor idegenednek el. Tiszta



kémia meg pszichológia. Ösztönös meg-
érzések. Az ember a gyerekekkel tölti az
idejét, és amíg a pályán marad, nincs
menekvés. Nem szabad segítséget várni
a felsőbbségtől, azoktól, akik elmenekül-
tek a tanításból. Nagyon lefoglalja őket a
napi ebéd gondja, és magasabb régiók-
ban szárnyal az elméjük. Ketten vagytok:
te meg a gyerekek. Na, kicsengettek.
Viszlát. Gondold ki, mihez van igazán
kedved, és azt csináld.

 
 
Április volt, odakint ragyogóan sütött

nap, és azon tűnődtem, hány áprilisom
lehet még hátra, hány felhőtlen napom.
Kezdtem úgy érezni, hogy nem maradt



több mondanivalóm New York középis-
kolásai számára, se az írásról, se más-
ról. A hangom szép lassan elhalkult. Úgy
éreztem, szeretnék egy kicsit kijutni a vi-
lágba, mielőtt végleg kikerülök belőle.
És hogy jövök én ahhoz, hogy az írásról
prelegáljak nekik, amikor soha életem-
ben nem írtam könyvet, a publikálásról
nem is beszélve. A sok-sok fecsegésem,
a rengeteg feljegyzésem végeredménye
egy nagy nulla. S a gyerekeknek talán
nem tűnt ez fel? Dehogynem, mondogat-
ták is: Mit jön ez itt folyton az írással,
amikor ő maga még soha nem próbálta?

Ideje volt visszavonulni, és megélni a
nem éppen fejedelmi tanári nyugdíjból.
Most majd behozom a lemaradásomat,



és elolvasom a sok könyvet, amit az
utóbbi három évtizedben elmulasztottam.
Hosszú órákra beveszem magam a 42.
utcai könyvtárba, úgyis azt a helyet sze-
retem a legjobban New Yorkban, meg
sétálgatok, közben beugrom egy sörre a
Lion’s Head-be, eldiskurálok Deacyvel,
Duggannal, Hamill-lel, megtanulok gitá-
ron száz dalt, a lányomat, Maggie-t elvi-
szem vacsorázni Greenwich Village-be,
írogatok a noteszomba. Lehet, hogy talán
még történik is ez-az.

Elleszek valahogy.
Amikor Guy Lind a tizedik évfolyam-

ba járt, egy lucskos, havas napon eser-
nyővel jött iskolába. Az emeleten össze-
futott az egyik barátjával, aki szintén er-



nyővel érkezett. Elkezdtek vívni az er-
nyőkkel, de Guy barátja egyszer csak el-
csúszott, és az esernyője hegyes vége át-
szúrta Guy egyik szemét, sőt a srác még
meg is bénult fél oldalára.

Átszállították a szemközti kórházba, a
Beth Israelbe, ami egy hosszan tartó, vá-
rosról városra, országról országra veze-
tő utazás első állomását jelentette. Még
Izraelbe is elvitték, mert ott a háborús-
kodás miatt nagyon fejlett a baleseti se-
bészet.

Guy kerekes székben tért vissza az is-
kolába, egyik szemén fekete kötés. Kis
idő múlva már képes volt botra támasz-
kodva végigbotorkálni az iskolai folyo-
són. Végül a botot is elhagyta, és a bal-



esetéről már csak a fekete kötés árulko-
dott, meg az egyik karja, amely haszna-
vehetetlenül hevert a padon.

Guy tehát bent ült az utolsó iskolai
órámon, és a terem másik végében álló
Rachel Blausteint hallgatta. Rachel Mrs.
Kocela költészetkurzusáról beszélt, meg
arról, hogy élvezi az órákat és Mrs. Ko-
cela tanítási módszerét, számára azonban
csak időpocsékolás az egész. Ugyan mi-
ről írhatna ő, Rachel, amikor a saját éle-
tében minden tökéletes – a szülei elége-
dettek és sikeresek; ő maga egyke és ha-
marosan a Harvardon folytatja; ráadásul
egészséges, mint a makk.

Mondtam neki, hogy a tökéletes dol-
gok felsorolásához nyugodtan hozzáve-



heti a szépséget is.
Elmosolyodott, de fenntartotta a kér-

dését: Ugyan miről is írhatnék?
Valaki közbeszólt: Elcserélném veled

a problémáimat, Rachel. Újabb Rachel-
mosoly.

Guy elmesélte, mi minden történt vele
az elmúlt két évben. Sok kellemetlensé-
gen ment keresztül, de utólag sem szeret-
né, ha bármi másképp alakult volna.
Kórházból kórházba kerülve rengeteg
összetört, nagybeteg, csöndesen szenve-
dő emberrel találkozott. Azt mondta, et-
től egészen más megvilágításba került a
saját balesete. Képessé vált arra, hogy
kívülről tekintsen önmagára. És hát min-
den úgy történt, ahogy kellett, nem vál-



toztatna rajta semmit sem.
Nekik is ez az utolsó iskolai órájuk,

nekem is. Többen elsírják magukat, és
ámuldoznak, hogy miféle üzenettel indít
bennünket iskola utáni utunkra Guy: ér-
jük be annyi jóval, amennyi jut nekünk.

Kicsöngetés. Az osztály konfettit szór
rám. Boldog életet kívánnak nekem, én is
nekik. Tarka pöttyös tanár ballag végig a
folyosón.

Valaki utánam kiabál: Hé, Mr. Mc-
Court, írnia kéne egy könyvet.
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Megpróbálom.
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