
Portré – egy tipikus angol kiskamasz 
 
 
A 12 éves Nancy számomra az új generáció tipikus képviselője.  
 Az egész angliai iskolarendszer elég furcsa számomra, mivel én ezt a kislányt tanulni 
még soha nem láttam. Állítólag két hangszeren is tanul – zongora és szaxofon –, de 
gyakorolni jóformán soha nem hallom. Iskolába, illetve nyári táborba utál járni, és mindent 
megtesz, hogy ne kelljen mennie. Jelentéktelen betegségeket produkál, amik miatt hetekig 
nem megy, és mindent megtesz, hogy ne is gyógyuljon meg, pl. soha nem szedi be a 
gyógyszereket. De ami még ennél is furcsább: a hetekig tartó hiányzásnak semmi 
következménye nincs, szó sincs különórákról, pótlásról. Nem jönnek osztálytársak, segíteni a 
lemaradt anyagban. Szó nincs arról, hogy neki külön meg kellene írnia valami „témazárót”. 
Az, hogy megy vagy nem megy iskolába, teljesen indifferens. Az, hogy egyáltalán mi folyik 
az iskolában, mit neveznek ők „tanításnak”, még nem derült ki a számomra! Az iskola, a 
tanulás, az osztálytársak, a tanárok soha, semmilyen szinten nem téma. Mintha nem is 
léteznének.  
 Amikor kiharcolja, és itthon maradhat, két dologgal foglalkozik: 1. tévézés, 2. 
csetelés. Reggeltől estig. Nem olvas, nem sportol, nincs semmi hobbija, nem megy sehová, és 
hozzánk se jön senki. A két, leggyakrabban elhangzó panasza: „I am tired” és „I am bored”.  
 A legnagyobb gondom, hogy mi a fenét adjak neki enni. Nyilván nem próbálkozom 
pacallal vagy sertéspörkölttel, de a hagyományos angol ételekben is durván válogatós. Semmi 
nem ízlik neki, és simán kidobatja a fél délután alatt elkészített egytálételemet vagy 
süteményt, ha nem tetszik neki – márpedig általában nem tetszik neki. A magam számára 
külön főzött – normális – ételekre undorral vegyes rémülettel néz, és megállapítja, hogy 
„disgusting”. Nem szereti: összes zöldség, összes gyümölcs, összes leves, összes főzelék, 
összes sütemény, összes forró ital (beleértve a teát), összes fűszer (kivéve: leheletnyi só), 
cornflakes, hasábburgonya… 
 Azt, hogy hogyan bánik a használati tárgyaival, látni kellene. Minden szétporlik a 
durva, bárdolatlan kis kezében, amihez csak hozzáér: tönkremegy. 
 Beszélgetni lehetetlen vele, mivel nincsenek gondolatok a fejében. Volt már jópár 
próbálkozásom, de feladtam.  
 Angliában kasztrendszer van, közöttük átjárhatóság nincsen. Ez a 12 éves, 
középosztálybeli gyerek lazán rettegésben tartja a takarítót, a festő-meszelő munkásokat, a 
kertészt, az ablaktisztítót, és persze engem. Mindenki fél tőle, mert az ő parancsszavától és 
apjának való árulkodásától függ, hogy nekünk meddig lesz itt munkánk. Simán lealázza a nála 
20-50 évvel idősebb munkásokat. Folyamatosan figyel bennünket, és az apjának mindennap 
jelentést tesz a munkánkról. Mivel sose megy iskolába, és egész nap unatkozik, így megteheti. 
Ha valami, számára rosszallót lát, nem mond semmit, csak kikerekedett szemekkel néz, de 
nagyon is fejben tartja, és ahogy az apja hazaér, már szalad is az ajtóba árulkodni. Ezért 
úgymond „nem hibáztatom”, mert minden angol, középosztálybeli gyerek ilyen. Hiba ezt 
megítélni a mi kultúránk szemszögéből, bármilyen kellemetlen és bunkó dolognak néz ki.  
 Két pozitív dolgot azonban kiemelnék, ami szerintem nem tipikus generációs jelenség. 
Az egyik a viszonylagos jóindulata. A másik, számomra kedves jelenség, hogy én még soha 
senkit nem hallottam a szomszéd szobában zongorázni, mivel mindig én vagyok, aki ezt 
teszi… Én azt hittem eddig, hogy a zongoragyakorlás hallgatása a szomszédok idegeire megy, 
és soha nem hittem el annak idején a szomszéd néniknek, hogy „szeretik hallgatni, ha 
gyakorolok”. Ez a kislány nem ül gyakrabban a zongorához, mint hetente tíz percre, akkor is 
mindig ugyanazt az egy darabot játssza, de nem rossz hallgatni. Életet visz a lakásba, és 
emberivé válik a légkör. Akármilyen bugyutaságot játszik – szeretem és jó érzés hallgatni.  
 



Függelék 
 
Karácsonyi koncert Nancyvel, 2009. december 25.  
 
Nancy elvileg „tud zongorázni”, és kezembe akadt egy igen gyermeteg kis Christmas Carol 
gyűjtemény, zongorára. Javasoltam, hogy szép karácsonyi ajándék lenne az apjának, ha 
megtanulnánk pár darabot, és koncert keretében előadnánk. A kislány gyerek módjára azonnal 
belelkesedett, majd, amint a gyakorlásra került a sor, kettő perc múlva már elege volt. Nem 
voltam kiakadva, mert erre magyar gyerekek is hajlamosak.  
 Kínkeservvel kiválasztottunk nyolc darabot. Javasoltam, hogy legyenek köztük szólók 
(külön neki és külön nekem), legyenek köztük háromkezesek, és legyen köztük, amit ő 
énekel, én pedig kísérek, hogy minél változatosabb legyen a műsor. Az én hozzáállásom a 
kelet-európai, poroszutas, kemény zeneiskolai hátterem következménye. Összeállítottam egy 
ésszerű sorrendet, és kimásoltam kézzel a kiválasztott énekes darabok szövegét a netről. 
Mindennap „gyakoroltunk”, azaz mindennap egyszer végigmentünk a darabokon, és a nehéz 
részeket szépen átugrottuk, mert arra nem lehetett rávenni a gyereket, hogy addig gyakorolja a 
kérdéses ütemeket, amíg nem megy (= a gyakorlás definíciója). Jó.  
 Elérkezett a nagy nap. 10 órát beszéltünk meg mint koncertkezdést. Jó.  
 Aznap kiderült, hogy elfelejtette, hogy koncertünk lesz. Jó.  

9 órakor kapkodva elkezdett öltözködni, és parancsolta, hogy én is tegyem ezt. Én 
ezzel a stílussal már meg vagyok szokva, szépen felöltöztem, ahogy illik, és ő már kiabált is 
az apjának, hogy jöjjön a koncertre. Jó. Papa szépen feljött, borospohárral a kezében, 
melegítőnadrágban. Jó. A koncertteremben használt bugyi- és melltartókupacok hevertek 
szanaszét, valamint cukorkáspapírok, hajcsatok, összekuszálódott mobiltöltők, dezodorok. 
Azt hittem, rendet rakott a gyerek… Gyorsan felkapdostam mindent a földről, papa már 
csoszogott is befelé, egy mozdulattal félretúrtam minden szemetet az ágyon, hogy legyen 
hová leülnie. Jó.  
 Kezdetét vette a koncert.  
 Nem ez volt életem első koncertje bármiféle gyerekkel, és őszintén megmondom: 
valamiféle megtáltosodásra számítottam. Tapasztalataim szerint ilyenkor a gyerekek 
megilletődnek, nagyon hirtelen komolyan veszik a dolgokat, és csodákat képesek produkálni. 
Most is erre számítottam.  
 Elfelejtettem, hogy barbár angolokkal van dolgom… („Elfelejtettem, hogy barbárral 
beszélek, s nem művelt emberrel.” Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember)  
 Szóval kezdetét vette a koncert.  
 A gyerek azt is elfelejtette, hogy ő fog konferálni. Erre udvariasan és mosolyogva 
figyelmeztettem. Elkezdett tehát röhigcsélve „konferálni”, pózolt, hülyelibaként viselkedett. 
Én udvariasan hallgattam, volt tanárként kevés dolgon lepődöm meg.  
 Eljátszottuk az első közös darabot. A gyerek nagyon csúnyán játszott, gyakorlatilag 
mindent elrontott, amit el lehetett. Papa unatkozva hallgatta, és azzal volt elfoglalva, hol lehet 
a gyerek ruhájának a pántja, koncert közben fel is állt és elkezdte keresni őket. Én, a kelet-
európai rabszolga, úgy tettem, mint akinek ez természetes. Szépen mosolyogtam, és részemről 
megadtam az ünnepnek, ami az ünnepé.  
 A többi hét darab előadása hasonló színvonalon zajlott. Az énekes számokat, amiknek 
a szövegét megkerestem és kézzel lemásoltam a netről, egyedül játszottam, mivel a gyereknek 
„fájt a torka”. Jó. Amikor szólót játszottam, ők ketten végig beszélgettek. Jó.  
 Aztán egyszer csak vége szakadt a koncertnek, a gyerek kirohant, a papa kicsoszogott. 
Nem emlékszem, hogy valaki is, bármit is megköszönt volna, vagy pláne taps, haha, de ezzel 
is meg vagyok szokva. 
 És látá Isten, hogy jó.   


