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Serena Frome-nak hívnak („frúm”-nak ejtendő), és csaknem
negyven évvel ezelőtt titkos küldetéssel bízott meg munkaadóm,
a brit nemzetbiztonsági szolgálat. Nem jártam sikerrel. Alig
másfél évnyi szolgálattal a hátam mögött kirúgtak, miután szé-
gyenszemre lelepleződtem, és tönkretettem a szeretőmet, bár
kétségkívül ő maga is szerepet játszott tulajdon romlásában.

Gyermek- és serdülőkoromra nem kívánok sok szót pazarol-
ni. Apám anglikán püspök volt egy elbűvölő kelet-angliai kis-
városban, így másfél évvel fiatalabb húgom meg én a székes-
egyház tőszomszédságában nőttünk föl. Derűs, kulturált, tiszta
otthonomhoz rengeteg könyv is tartozott. A szüleim elég jól
megvoltak egymással, és szerettek engem, én is őket. Bár Lucy
húgommal kamaszkorunkban sűrűn hajba kaptunk, a hangos
veszekedések nem hagytak bennünk maradandó nyomot, és fel-
nőttként közelebb kerültünk egymáshoz. Apánk istenhite éssze-
rűen mértéktartó volt, nem tolakodott az életünkbe – csak any-
nyira lángolt, amennyire az egyházi hierarchiában való sima
előmenetelhez kellett, számunkra pedig biztosította az Anna-
kor stílusában épült, kényelmes, múlt századi házat. Ablakaink
zárt kertre néztek, amelynek szélén lágyszárú, virágos évelők-
ből komponált, régi díszágyások sorakoztak; a növények értői
tudták – és tudják – csak igazán értékelni az ilyet. Vagyis biz-
tonságot adó, irigylésre méltó, sőt édeni környezet volt. Fallal
körülkerített kertben nőttünk föl, mindazzal – örömökkel, kor-
látokkal –, amit ez jelent.

A hatvanas évek vége felé vidámabb lett az életünk, de
ugyanabban a mederben folyt. A gimnáziumból csak betegség
miatt hiányoztam. Serdülőkorom utolsó éveiben már átmászott
a kertfalon a kísérletezés szelleme, mohó smárolások, cigaretta,
szesz, némi hasis, és rock and roll lemezek formájában; színe-
sebb ruhákba és melegebb emberi viszonyokba burkolóztam.
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Tizenhét évesen kezdtük a lázadást, barátnőim meg én – ha fé-
lénken is, nagy élvezettel –, de iskolai feladatainkat nem hanya-
goltuk el, bevágtuk a rendhagyó igéket, egyenleteket magoltunk,
és tudtuk, mi áll az irodalmi hősök tetteinek hátterében. Szíve-
sen képzeltük magunkat rossznak, de igazából nagyon rendes
lányok voltunk. Boldogan szívtuk be az 1969-es év izgalommal
telített levegőjét. A várakozó hangulat elválaszthatatlan össze-
tevője volt az a tudat, hogy nemsokára elhagyom az otthono-
mat, és más városban tanulok tovább. Életem első tizennyolc
évében semmi különös vagy megrázó nem történt velem, ezért
lépek máris tovább.

Ha a magam feje után megyek, vidéki egyetemet választok,
jó messze a szülővárosomtól, valahol északon vagy nyugaton,
és kényelmesen elvégzem az angol szakot. Szerettem a regé-
nyeket. Gyorsan olvastam, kettőt-hármat is egy héten, és töké-
letesen megfelelt volna az igényeimnek, ha három éven át mást
sem csinálok, mint ezt. Csakhogy lány létemre volt érzékem a
matematikához, amit akkoriban a természet furcsa szeszélyé-
nek tartottak. Maga a tárgy nem érdekelt, nem különösebben
élveztem, de jó érzéssel töltött el, hogy erőlködnöm sem kell,
mégis a csúcson vagyok. A többieket jóval megelőzve oldottam
meg a példákat, akkor is, ha fogalmam sem volt, hogy jött ki
az eredmény. Míg ők küszködve számoltak, én néhány köny-
nyed szökkenéssel célba értem; előre láttam a lépéseket, ösz-
tönösen ráéreztem a megoldásra. Nehéz lett volna megmagya-
ráznom, honnan tudom, amit tudok. Mindenesetre sokkal
könnyebbnek ígérkezett matekból felvételizni, mint angol iro-
dalomból. És végzős koromban én voltam az iskolai sakkcsapat
kapitánya. Csak bizonyos történelmi képzelőerővel lehet meg-
érteni, mit jelentett akkoriban, ha egy lány legyőzi a szomszé-
dos város iskolájának sakkbajnokát, egy öntelt kis hólyagot,
aki azt hiszi, nagyképűsködhet, csak mert fiú. A matek és a
sakk azonban, akárcsak a gyeplabda, a rakott szoknya és a him-
nuszéneklés, nálam szorosan az iskolához tartozott. Amikor
fontolgatni kezdtem, hol tanuljak tovább, úgy gondoltam, gyer-
mekkoromat – és benne az iskolát – végérvényesen félretehe-
tem. De nem számoltam anyámmal.
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Anyám egyesítette magában – vagy, ha úgy tetszik, parodi-
zálta – mindazt, ami egy papnétól, majd egy püspök feleségétől
elvárható. Bámulatos memóriája volt, névről, arcról és siráma-
ik természetéről egyaránt ismerte a hívőket; Hermès sáljába
burkolózva egy hajó méltóságával vonult végig az utcán, a be-
járónővel és a kertésszel pedig jóságos, de hajthatatlan modor-
ban beszélt. Bármely társadalmi közeg hangnemét nyomban
eltalálta, és bárkit le tudott venni a lábáról elbűvölő fellépésé -
vel. Milyen nagyszerűen szót értett a szigorú arcú, láncdohá-
nyos lakótelepi asszonyokkal, akik részt vettek a baba-mama
klub altemplomban tartott foglalkozásain! És szenteste micso-
da átérzéssel olvasott a Kisjézus születéséről, miközben a Bar-
nardo’s gyermekjóléti szervezettől hozzánk látogató gyerekek
áhítatosan körülülték a szőnyegen! Milyen magától értetődő
természetességgel látta vendégül Canterbury érsekét, aki, mi-
után megáldotta a székesegyház helyreállított homlokzatát, be-
tért hozzánk teára és narancsos-csokoládés Jaffa kekszre! Lucy-
nak meg nekem nem volt szabad mutatkoznunk az érseki láto-
gatás alatt. És anyám azért volt tökéletes – ez itt a bökkenő –,
mert odaadóan támogatta apám ügyét. Népszerűsítette, szol-
gálta apámat, minden módon törekedett megkönnyíteni az éle -
tét. Gondoskodott róla, hogy apám fiókjában egymásba hajto-
gatott zoknik sorakozzanak, szekrényében pedig vasalt karin-
gek, dolgozószobája pormentes legyen, és szombaton, amikor
a szentbeszédet írja, mélységes csönd honoljon a házban. Cse-
rébe mindössze annyit kívánt – ezt persze csak sejthetem –,
hogy apám szeresse, de legalábbis soha el ne hagyja. 

De volt, amit csak később értettem meg – azt, hogy anyám
szokványos, hagyománytisztelő külleme kemény feminista ma-
gocskát rejt. Esküdni mernék, hogy ezt a szót soha nem ejtette
ki a száján, de attól még így volt. Félelmetesen biztos volt az
igazában. Mint nőnek kutya kötelességem, hogy Cambridge-be
jelentkezzek, matematika szakra, jelentette ki. Mint nőnek? Ak-
koriban, a mi köreinkben, senki nem fogalmazott így. A nők
nem „mint nők” cselekedtek. Nem engedheti, mondta anyám,
hogy elpazaroljam a tehetségemet. Legyek kiemelkedő, legyek
különleges. Teljes értékű – tudományos, mérnöki vagy közgaz-
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dászi – pályát kell befutnom. Anyám még a „tiéd az egész világ”
közhelytől sem riadt vissza. A húgommal, aki se nem eszes, se
nem szép, igazságtalanul bánt a sors, miközben nekem mind-
kettőt megadta. Csak növelné az igazságtalanságot, ha nem tűz-
nék becsvágyó célokat magam elé. Nem értettem érvelése logi-
káját, de hallgattam. Soha nem bocsátaná meg nekem, se ma-
gának, folytatta anyám, ha angolt hallgatnék, és a végén olyan
háziasszony válna belőlem, mint ő, legfeljebb kicsit műveltebb.
Fennáll a veszélye, hogy eltékozlom az életemet. Ezek a szavak
felértek egy beismeréssel. Soha máskor nem adott hangot an-
nak, vagy nem célzott rá, hogy elégedetlen a sorsával. 

Megnyerte az ügynek apámat is – „a püspököt”, ahogy a hú-
gommal hívtuk. Egyik délután azzal fogadott, amikor hazaér-
tem az iskolából, hogy apám a dolgozószobájában vár. Az is-
kola címerével és jelmondatával – Nisi Dominus Vanum (az Úr
nélkül minden hiába)1 – ékes zöld blézeremben durcásan süp-
pedtem az úri klubba illő bőrfotelba, míg apám az íróasztalnál
elnökölve papírokat rakosgatott, és rendezte a gondolatait. Azt
hittem, nem úszom meg a tálentumos példabeszédet, de ő meg-
lepően gyakorlatias érveléssel hozakodott elő. Tájékozódott
ugyanis. Megtudta, hogy Cambridge haladni akar a korral, és
szeretné „kitárni kapuit a modern, egyenlőségre törekvő világ
előtt”. Háromszoros hátrányom terhével – gimnáziumba jártam,
lány vagyok, és férfias tárgyban jeleskedem – egészen biztos,
hogy fölvesznek. Ha azonban angol szakra jelentkeznék ugyan-
ott (eszem ágában sem volt; a püspöknél rendszerint elsikkad-
tak a részletek), sokkal nehezebb lenne bejutnom. Anyám még
azon a héten beszélt az osztályfőnökömmel. Bizonyos szakta-
nárokat is bevetettek, akik a szüleim érvei mellett felsorakoz-
tatták a sajátjaikat, úgyhogy végül beadtam a derekamat.

Lemondtam róla, hogy angolt tanuljak Durhamban vagy
Aberystwythben, pedig – ebben biztos vagyok – ott boldog let-
tem volna, és helyette a cambridge-i Newnham College-ba fel-
vételiztem, csak hogy már az első, Trinity College-ban tartott
konzultációmon kiderüljön, matematikusként a reménytelen kö-
zépszer lesz az osztályrészem. Az első harmadév annyira meg-
viselt, hogy majdnem otthagytam az egyetemet. Diáktársaim,
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csupa esetlen, elbűvölőnek távolról sem mondható fiú – híján
mindenféle emberi vonásnak, amilyen például az empátia vagy
a generatív nyelvtan –, okosabb rokonai azoknak a kis hülyék-
nek, akiket lesöpörtem a sakktábláról, kajánul vigyorogva néz-
ték, mint küszködöm számukra maguktól értetődő fogalmakkal.
„Megjött Miss Frome, hogy derűjével beragyogjon!”, fogadott
gúnyosan kedd délelőtti tutorom, valahányszor beléptem hozzá.
„Serenissima. És kék a szeme! Jöjjön, világosítson meg bennün-
ket!” Oktatóim és diáktársaim szentül hitték, hogy azért nem
lehetek sikeres a tanulásban, mert csinos lány vagyok, miniszok-
nyás, hátam közepéig omló, hullámos szőke fürtökkel. Pedig 
– és ez az igazság – azért nem lehettem sikeres, mert az embe-
riség túlnyomó többségéhez hasonlóan nem voltam elég jó ma-
tekból, legalábbis ezen a szinten. Megpróbáltam szakot váltani,
átkérni magam angolra, franciára, akár még antropológiára is,
de nem kellettem sehol. Akkoriban még szigorúan betartották
a szabályokat. Hogy rövidre fogjak egy hosszú, boldogtalan tör-
ténetet: kitartottam, és lediplomáztam, közepesre. 

Sietve tárgyaltam gyermek- és tizenéves koromat, és nincs
okom hosszúra nyújtani egyetemi diákéveim történetét sem.
Sűrítve elég annyi, hogy sosem ültem ladikban, felhúzható gra-
mofonnal vagy anélkül, nem jártam a Footlights színjátszókör-
ben – a színház feszélyez –, és nem tartóztattak le a Garden
House-nál kirobbant diákzendüléskor. Viszont mindjárt az első
harmadévben elvesztettem a szüzességemet, sőt egymás után
többször, legalábbis úgy éreztem a rendszerint szótlan ügyet-
lenkedés közepette, aztán kellemesen váltották egymást a fiúk,
hat, hét vagy nyolc barátom is akadt a kilenc harmadév alatt,
attól függ, hogyan határozzuk meg a barátot testileg. A lányok
lakta Newnham College diákjai között pedig barátnőkre talál-
tam. Teniszeztem, olvastam. Anyám hibájából nem a megfelelő
tárgyat hallgattam, de az olvasást nem hagytam abba. Nem sok
verssel akadt dolgom az iskolában, színművel még kevésbé, de
a regényekben, azt hiszem, sokkal több örömöm telt, mint
egyetemi barátnőimnek, akik kénytelenek voltak hetente kiiz-
zadni magukból egy házi dolgozatot a Middlemarchról vagy a
Hiúság vásáráról. Átnyargaltam barátnőim kötelező olvasmá-
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nyain, talán még csevegtem is róluk, ha akadt valaki, aki elvi-
selte műítészinek nem mondható stílusomat, aztán rávetettem
magam a következő könyvre. Olvasás közben nem kellett a ma-
tekra gondolnom. Mi több (vagy inkább: mi kevesebb?), olva-
sás közben magát a gondolkodást is el tudtam kerülni. 

Már említettem, hogy gyorsan olvastam. Az Így élünk mi ma-
napságot2 négy délután, az ágyamon heverve olvastam el! Egy
szövegrészt vagy akár egész bekezdést egyetlen kortyintással
felivott a szemem. Pillantásom és gondolataim viaszként meg-
puhultak, hogy lenyomat formájában befogadják a könyvlapról
levett friss olvasatot. Környezetemet ingerlő, türelmetlen csuk-
lómozdulattal percenként többször is lapoztam. Egyszerű igé-
nyeim voltak. Motívumok vagy találó fordulatok nem csigáztak
fel különösebben, a míves leírásokat pedig, amelyek az időjá-
rással, tájakkal és szobabelsőkkel kívántak megismertetni, át-
ugrottam. Hihető alakokra vágytam, és elvártam, hogy a könyv
kíváncsiságot ébresszen bennem sorsuk iránt. Legjobban azt
szerettem, ha regényhőseim szerelembe esnek, majd kiábrán-
dulnak, de nem bántam, ha más téren is kipróbálják magukat.
Sekélyesen áhítoztam arra, hogy a történet vége felé elhangoz-
zék valami ilyesmi: „Gyere hozzám feleségül.” Nőalakok nélkül
élettelen sivatag volt nekem a regény. Conrad szóba sem jöhe-
tett, és így voltam Kipling vagy Hemingway legtöbb írásával is.
Nem estem hasra a híres íróktól. Bármit elolvastam, ami a ke-
zem ügyébe került. Ponyvát, remekművet, és minden mást a
kettő között – és minden olvasmányommal ugyanolyan elna-
gyoltan bántam.

Melyik híres regény kezdődik ezzel a tömör mondattal? Ér-
kezése napján harminckét fokos meleg volt. Hát nem ütős? Szó-
val, nem tudod? Newnhami angol szakos barátnőim körében
derültséget okoztam azzal a kijelentésemmel, hogy a Babák
völgye van olyan jó, mint Jane Austen bármelyik írása. Nevet-
tek, ugrattak hónapokon át. Ők persze egy sort sem olvastak
Jacqueline Susanntól. De kit érdekelt? Ki tulajdonított jelentő-
séget egy bukdácsoló matematikus kialakulatlan nézeteinek?
Én nem, a barátnőim sem. Ha másban nem is, legalább ebben
szabad voltam. 
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