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LONDON - ISLE OF MAN, 1971 OKTÖBERÉBEN. A Charing Cross pedig
- a világnak hírlapokban és könyvekben legtöbbször kinyomtatott nevű pá
lyaudvara - ilyen: míndössze hat szál sínpar egy vaskos és szívszorítóan
ocsmány 'I'hemse-vashidon, ódon indóház-csarnokat egyiptomi pylonra em
lékeztető pestissárga kolosszus-emelet rejti. (Igen, "rejti" a szó szoros értelmé
ben, mert az elutazní akaró idegen órák hosszat bolyonghat és míndíg csak el
megy a hozzá itt oldalt fölvezető jelentéktelen, keskeny lépcső mellett, és azon
nincs semmi nagyképűen "pályaudvari", ha csak nem az, hogy olcsó cukrok-csóko
ládék eidobált borítólapjai szemetelik tele.)

A sínpárokon ketpercenkint futnak be és ki az elektromos vontatású, könnyű

öreg kocsísorok; kopottak és elhasználtak, nálunk már a vicinálís-forgalomból
is kiszuperálták volna őket. Viszont villámgyorsak. En harmincnyolc vonatperc
nyire lakom a Charing Crosstól. a Szentívánéji Álomra emlékeztetően szép kert
városban, és ez a harmincnyolc perc halálosan komoly dolog, - tizennégy perc alatt
érjük el London határát, s attól kezdve gőzölgő, vad utcaszakadékok fölött ro
bogunk huszonnégy percen át. három és hatemelet magasban, gyártömbök és szé
dítően egyforma házakból álló lakótelepek közt, míndössze karnyújtásnyira a la
kásablakoktól, amelyek mögött kivilágítottan vagy a nappalban, családok élik a
maguk intim életét, de semmi közük hozzink és nekünk sem hozzájuk, a harminc
nyolc perc a fontos, sohasem több vagy kevesebb, s az is fontos, hogy amikor a
pestissárga indóházcsarnok. mínt valami villamos ventíllátor fölszívott bennünket,
ugyanúgy pillanatok alatt kihány a pylon túlsó, érkezési oldalára, ahol mögöttünk
még az éj piszkos rongyai közé veszően sötétlenek a Charing Cross Hotel emelet
rengetegei s előtte tébolyítóari örvénylik a világ legkevésbé tág és legkevésbé rep
rezentáns terének őrült autó- és buszforgalma, egész némán, mert itt tilos az
autótülök, az autóbusz és a gépkocsisorok egyszerre állanak meg s egyszerre moz
dulnak meg; a vezetők és gyalogosok szeme egyaránt a sovány, csinos, sápadt
rendőrlányokra szegeződík, akik az automata bábuk merev mozdulataíval kormá
nyoznak ; az átkélők (nekünk szokatlanul) úgy vetik magukat a megálló kocsik
közé, mint úszók a folyamba, s fölöttük e pillanatban (mert az éjszaka teljes
még most, hajnal előtt) narancssárga ködlámpák és több mínt nappali fényű hi
ganygőz1ámpik ragyognak a magasból, a karvastag s jegesen csillogó vízoszloook
kal alázúduló esőben.

De ma nem kell kimennem még a térre sem, lemehetek azon a bizonyos édes
ség-borítékokkal teledobált keskeny oldallépcsőn is, a híd alatt meghúzódó egyik
legnagyobb földalatti-góc vas-szürke, jelentéktelen, magát egészen a földbe húzó
állomásépületéhez (Londonban egyébként is meg kell szokni, hogy igen jelentős

intézmények alig föllelhetőek, annyira takarékoskednak itt a hellyel). Tizenkért hosz
szú állomás a föld alatt és ott vagyok az angol légitársaságok felhőkarcolójánál a
Cromwell Roadon. onnét majd az autóbusz visz ki, negyven kilométeren át a
London Airportra. onnét repülőgép Liverpoolba, onnét pedig egy másik repülő

visz az ll' tengeren át Man szígetére, az 548-ban meghalt Szent Kortnon püspök
höz, már ami ti. még megtalálható az e. nyomaiból és a druida ősvalláséból. amely
nek az ő idejében még ez a sziget volt a ,;Vatikánja", a druida főpapság, tudós
réteg, hagyományok, vallási és világi kultúráiuk középpontja és talán némiképpen
politikai törekvéseiké is, ha ugyan akkor ilyenek még voltak.

Elképzelni sem lehetne rosszabb indulást ebbe a rnesszeségbe, mint ezt a mo
dern, koromszínű, s hozzá még északsarki orkánnal megspékelt, hideg-esőjű haj
nalt. Hogy éppen ilyen eső alatt robog velem a londoni földalatti a Cromwell
Road felé (ahol nem lehetetlen, az a hír fog fogadni, hogy ma reggel, ebben az
időben ki sem fogják engedni a gépet). az egészen a véletlenen múlt. Augusztus
második felétől egészen tegnapig: tündöklő időnk volt, az Amerikából a Golf
áram-hozta mézarany és halványvörös "indián nyár": a Shakespeare-drámák mín
den kertjeinek minden vírágáé, a fanyar-édesen érő kenti almáskerteké és körtéké
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(mert úgy számít, mí már Kentben lakunk, Kent félszígetén, Délangliában s ép
pen ezért ismerhettem meg Kent szentjeit, s az autón aránylag .Jcözel!" Canter
buryt). De tegnap este már hideg szél gyújtotta vörösre a napnyugtaí égkupolát,
orkán jött és suhogó eső, éppen abból az írányból, amely felé már meg volt váltva re
pülőjegyem, a Skócia és Írország közöttí tengerszoros felől, az Isle of Man felől,

az Orkney Szirtek s a Hebrídák felől, amelyeknek az én Szerit Kormonom szintén
a püspöke vo1t ... és arról most már szó sem lehet, hogy azokra is eljussak.

A Cromwell Road felhőkarcolója mínden emeletének máris égő fénycsöveivel ;
nappali forgalmú valóságos fénypiramis. Hogy indul-e a 120 személyes Carnbrian
járat gépe Liverpool felé? Az autóbuszjegyet mindenesetro meg lehet váltani az
Airportra és ott majd meglátjuk. A csuklós, roppant busz már liverpooli és man
szigeti utasokkal zsúfolt, mert már a Cromwell Road megkezdi az utascsoportok
szétválogatását, Minden jegyet le kell adni, helyettük mindenféle tarka cédul-ikat
kapunk, végül egyáltalában nincs jegyern és mert ezért az oda-vissza megváltott
jegyért itteni enyéim több mint kétszerannyit fizettek ki, mint amennyi otthon
a havi nyugdíjam, hát végül is aggódó potyautasnak érzem magamat. Hogyan jutok
én így repülőgéppel az Isle of Manre?

Ám egyelőre semmi baj, az autóbusz beléfúródik az útvonalak fényalagútjaiba
a még mindig éji sötétségben, amikor negyven perc múlva kiérünk a London
Airportra, az érkező és induló gépek kolosszus! nagyvárosába. A jegyeinkért ka
pott tarka cédulák varázserővel kezdenek működni, akár Aladdin csodalámpája
az Ezeregyéjszakában. Illetékes kapukat tárnak föl számunkra és illetéke'> váró
termeket, miknek soraiban villogó házi-televiziókészülékek még azt is továbbigazí
tanálc. aki történetesen nem tud írni-olvasni. Leadod a cédulát és csalcis az ille
tékes kivezető folyosókra juthatsz. Csakis az illetékes buszhoz. Amely csakis az
illetékes "Cambrian" vonalnak c&akis illetékes gépéhez visz. A "Cambrian": ez
egy táj egység, de most már inkább egy geológiai korszak neve, szép hogy erről

az utóbbiról nevezték el az angol belső repülőjáratok északangliai vonalait. És azért
is nagyon tetszik nekem, mert noha soha nem tanítottam középískolában, "ci
vilben" azért földrajztanár is volnék. és néha mégis jólesik arra gondolnom erről

az utóbbiról, hogy nem egészen idegen nekem az angol és az ír Sziget. azonkí
kül a Man, az Orkney s a Hebridák kései jégkorszakának ez az utóhatása bele
nyúlik az én Szent Kormonom életkorába is, ez volt a "bioszfértlja". f~s közben azért
én is viszek valamit az itthoni tudományos anyagból. Olyasmit, amit aligha tarta
nak számon a. Man-sziget természettudományos, földrajzi és történelmi közénnont,
jában a kitűnő Man-rnúzeum remek helyi tudósai. Pannonia kelta és druida múlt
jából egyet-mást, többek között annak a gyermekkorában elhalt kelta herecanőnek

nevét és emlékét, aki a római kor idején Esztergomban élt s ott is van a síremlé
ke, s azonkívül például a Várpalota közelében lévő Jásd községünknek ernberúl
dozó földgyűrűjét, - valamikor Esztergomig és Jásdig ért a Man-sztget druidáinak
hatalma ...

Közben azért már világosodik, és ameddig a busz lassan kerülgeti velünk a
repülőtér végtelenbe nyúló, esőverte betonján a gép'oket, a vasfeke,te felhők ón
színűvé derengnek. alacsony mennyezetük előttünk húzódik fel a magasba, de még
míndlg nem szűnnek ontani rettentő víztömegüket s rongyoltan szállani az észak
sarki jeges orkánban. Útitársaim egy része férfi, ugyanolyan könnyen öltözve. mint
máskor, nyilván bank- és egyéb tisztviselők. akik "csa1k. úgy" átugranak valamit·
elintézní délelőtt pár órára Liverpoolba, z-akóban. mellény és kalap nélkül, nem
bontották ki vékony sétapáloává sodort esernyőjüket sem, s vékony aktatáskájuk
ban is aligha van más, mínt iratok. Én viszont aggódva gondolok kézitáskámra,
elragadták tőlem és semmítéle tarka cédulát sem kaptam róla. és más autóbusara
rakták. láttam. Mi lesz vel-em. ha eltéved Ausztrália felé, Új-Zéland felé, India
felé, Kanada vagy az USA felé. vagy akárcsak a szomszédba, Franciaországba:
száz és száz gép indul erről a renülőtérről ezekkel a felírutokkal és elviszi az enyé
met, a semmit érő útífehérneműt még csak hagyján, de például a nagy nehezen
hozzáférhető "Acta Sanctorum Hybernide" számomra itt és most már nem pótol
ható kíjegvzéseít, No és azonkívül a kijegyzéseket a szír-görög hellénísta tudósnak,
a Kr. et. T. századbeli Pozeidoniosznak. Cicero portásának és jóbarátjá nak. vala
mennyi görög és latin töredékeiből ("opera omnia quae extant"). Ezt a Pozeído
níoszt annyira izgatták a kelták és a druidák rejtélyei, hogy eaészen bizonyüSJan
megfordul Galliában, valószínűleg a brit szígcten is. és nem lehetetlen, hogy
elvetődött Man szlzetére, amit akkor Mona szirretnek hívtak, s az még ma is pon
tasnak számító körvonalai~al ott szerepel a Kr, u. T. századbeli egyiptomi Ptole-
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maiosz világtérképén . .. Ez a Pozeidoníosz pedig ma a kelta ethnológia és druida
ősvallás egészen modern pozotivísta tudósának számít, Belehalok. ha elvész ez
a füzet!

Közben pedig elérkezünk a "mi" Carnbríanünkhöz és föl visz a repülőgépek ol
dalában nyíló keskeny ajtóhoz a rnozgólépcső olyan magasba, mint a pesti Jézus
Szíve te-mplom tornya. A legidősebb repülőjáratok is csak félszáz évesek még,
de ezalatt ís obszidiánkeménnyé szílárdult össze az az egész világon közös tradí
ciójuk, hogy ott mindig fogadja valaki az utasokat a repülőtársaság nevében.

Két másik, a repülőtársaság miniszoknyás kék egyenruháját és vörös fövegét
viselő nagyon szép ifjú hölgy közott ott áll a valamivel magasabb, parancsoló arcú,
ugyanúgy öltözött fiatal lány, feszes és f"szült vonásaival, szemei izzókék krístály
golyók. - "Nyilván a fő-légikisasszony!" - gondolom, vísszabólíntok neki, s
megkeresern a helyemet (az egyik tarka cédula, amit kaptam. az ide szóló hely
jegy) az acél (8 alumínium légibálna testében, ott van félig szemben a kormány
fülkével. Még csak éppen helyet cserélhetek a szemszedomba érkező fiatal asz
szonnyal, pólyásbabát hozó, s amint kiderül, szintén a Man szigetre utazó rend
kivül bájos kismamával, aki az ablak mellé szeretne jutni helyettem. Elkezdern
fölcsatolni a biztonsági övet, s közben hosszú, elegáns, lengő lépteivel elmegy mel
lettem a Iő-stewardesnek nézett hölgy; a kormányosfülkéből a műszertáblán V:igy
kétszáz apró, mindenféle színű égőjének villódzása vág ki, az ajtó becsapódik mö
götte, gördülní kezdünk a betonon, szemben az egyre sebesebb orkánnal. Három
szor megkerüljük az óriási repülőteret, míg a kerekek vijjognak alattunk, arra
kell gondolnom, hogy életünk a Jóistenén kívül ott van egy 20 és 30 év közti lány
kecses, kemény kezében, Aztán - és ezt azonnal fölfogom - a vijjogás megállt.

A lélektan szaktudósai "pszichológiai időnek" hívják a másodpercnek azokat
a töredékeít, ami alatt egy érzékelés eljut a tudatba és az reagál rá. De azalatt
már fönn vagyunk a felhők alatt, alattunk pedig az irtózatosan nagy repülőváros

minden épületével együtt mindössze kiskörömnyi. Azután belemerülünk a tejszí
nű felhőtengerbe. Sajátságos, de nincsen semmi nesz. A léglökéses turbínák zaj
talanul működnek, A haladást nincs míhez viszonyítani. A gép kissé ferdén, akár
csak állana a levegőben, A két stewardes is csöndben dolgozni kezd. Közben felhő

rétegeken szállunk át. úgy tetszik - de csak úgy tetszik - roppant lassan. Az
egyik légikisasszony közben bemegy a kormányosíülkébe s kijő onnét. Valakinek
valamit mondhatott, mert széksorokról széksorokra terjedt szét a hír: ma mi vol
tunk az utolsó gép, amelyet a Cumbrian-vonalak kiengedtek a London Airportról
ebbe az irányba. Megkérdezem a stewardest, míg leteszi a teát előttem a lecsap
ható asztalkára, vajon megy-e még ma gép Liverpoolból Manxre. Bólint, újra
bemegy a pilótafüIkébe és azzal a hírrel jő ki, hogy egész bizonyosan, - "Az tr
tenger fölött könnyebb" - teszi hozzá. Arra az esetre, ha Liverpoolban kellene ma
radnom, igen meleghangú ajánlólevelem van a Societas Verbi Divini vallástörté
nész-rend ottani székházának házfőnökéhez. de mégiscsak könnyebb, ha nem kell
igénybe vennem. A gondolat, hogyakormányoshölgy úgy szólt át Líverooolba,
akár egy szornszéd f'üll.ébe. megkönnyebbít. És följutunk a legmagasabb felhőréteg

fölé. Több már nincs fölöttünk és nem is lehetne. Kilencezer méter magasban va
gyunk, Vakítóan sötétkék ég, alattunk meg vakítófehér felhőtenger. olyan rnínt a
végtelen, alpesi hómezők, rettenetes csúcsok és még rettenetesebb hószakadékok,
És most." akJmr", csak pár pillanat az egész .. , a szívemet marokra fogja a
nem feledhető élmény, és hálás leszek érte még a halálom pillanatában is.

A kisfiú mellettem, édesanyja karjában, csak kilenchónapos még, amint meg
tudtam, de ebben a korban már látnak a kisgyermekek. S amint a gépünk föl
küzdötte magát spirálisaiból és egyenest Liverpool felé igazodik egy kanyarral,
oldalt billent, éppen a rní oldalunkra. s a tekintet a kerek ablak kettősüvezén át a
felhők félelmetes hóvíláaára hull alá; a kisfiú pedig majdnem sikoltva fölsír 
de éppen ez csak töredékrésze e\tYetlpn pillanatnalr. Mert édesanvia már ugyan
abban a másodpercben a baliával lerántja a hajóablakszerűség bőrfüzgönvét, és
szeretettel. nyunodtan, rámosolyog kisfiára. aki - eltűnt előle a szörnyű látomány,
tehát nines többé - vísszamosolyog rá, és ebben a mcsolyban meghittség van,
bátorság, kettőjük elmondhatatlan szeretete, ők ketten most egyek ebben. Nem
tudom és nem is lehet számontartanom. milyen gondolatpályákon át. de eszem
be jut az, amit Krisztus mondott Avilai Nagy Szerit Teréz elragadtatott szere
tetének egyik látomásában (én azonban hiszek abban, hogy ez nemcsak látomás
vclt) : - "Nlost, ebben a pilLanatban, annyira szeretsz engem, hogy egy.esegyedüZ
ezért a pillanatért í.s érdem.es ~ett 1.'olna ezt ,a világot megteremtenem ..."
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De hát én most csak ennek a nyolc-tízhónapos kisfiúnak és kicsiny, szép édes
anyjának a mcsolyától gondolok arra, hogy ezt az egész világot a teljes SZE"I1t
háromságot átható Örök Szeretet teremtette meg az ő számára és a mí számunkra
is. A gondolat úgy eltelít édességgel, akár a méz, Am nincs rá sok idő. Mert
London-Liverpool még ebben a rendkívüli időben is mindössze negyven perc, egy
szerre már csak szállunk is alá - alattunk a még mindig zöld "Cambria" avagy
"Hybemia", az angol Észak kezdete - s már le is szálltunk a betonra, a kerekek
újra Ielvijjognak, háromszor is elrohanunk a világhírű liverpooli pilótaiskola épü
lete előtt. A pilótafülke kormányos hölgye előrevonul a kijárathoz s két stewardes
közott búcsúztat, arcán izzó feszültség, szemének kék kristálvaiba mintha elele
tromos áramot kapcsoltak volna; mert mégiscsak nehéz volt ezt az acél és alu
mínium szőrnyet áthozní hat felhőrétegen és négyszáz kilométeren. Kormányozni
radarjelek kormányozzák ugyan, a leszállás azonban még mindig magán a ve
zetőn múlík,

'" De valami mégiscsak lehetett akörül, hogy Liverpoolból indulhattunk. Mert
a sokkal kisebb liverpooli gép, eleve más hölgyvezetövei és Iégíkísasszonyokkal,
csak jó órát késve indult. És egyáltalában nem törekedett föl a felhőrétegek fölé.
Öt-hatszáz méter magasban szállt sötét, súlyos felhők alatt, nem engedve magát
lenyornni a vele szemben ömlő, orkántól hajszolt, hosszú hullámtorlaszokra. Ezek
tetején mínt a jégtáblák, fehér habtajték csillogott. A felhőszakadás ekkor már
elállott, s a Man-szigetről, is üzent a douglasi repülőtér, ott sem esik. Úgy látszik.
azért is szállhattunk föl. Alattunk az Ír tenger hatalmasan hömpölygő élénkzöldje.
de nem valami sokáig, mert hamarosan a Man-sziget szárazföldje fölé érünk. Alant
a már geológiai jelenkorban visszavonult jégtől simára koptatott mészkősziklák

fehérlenek, többnyire alacsony bozóterdőkben. Jellegzetesen üdezöld angol irtvá
nyok a laposfedelű tanyaházak körül. Itt-ott házcsoportok és nyílegyenes ország
utakon autók és autóbuszok. Még a magasba is föl metsz a Szíget szépségének va
rázsa. Smaragdzöld gemmája ez az Egyesült Királyságnak. A népe nem harcokban,
hanem az Indiáéra emlékeztető szívós, passzív ellenállásban birkózott meg az an
golokkal, s az angol királyok ma már csak a sziget "Lordjának" címével ,uralkod
nak fölötte (illetőleg ma a királynő mint a Mari-sziget "Lady"-je). A Manx elvi
leg teljesen önálló. Saját parlamentje, nemzeti bankja, pénze és bélyege van. És
ugyancsak fönnáll a senki máshoz nem hasonlítható saját anyanyelve, a tenger
morajra emlékeztető manx-nyelv, Nyaranta legalább ötszázezer látogató fordul
meg történelem előtti varázsában. a Krisztus utáni első ezredévet idéző kő

emlékeinek légkörében és az egész világon párja-nincs etnikumban. amelyről még
ma is le lehet olvasni, hogy valamikor a kőkorszakbeli világvallásnak. az Ír
ország keleti partjaitól a mi Pannoniánkat is magába foglaló kelta nyeívű vi
lágkultúrának, és a kialakulása előtt összetört leeita világbirodalom álmának volt
a székhelye. A repülőtéren szélirányt jelző légzsákokat lobogtat a komor sarki or
kán. Még míelőtt leszállnánk, már megpillantok néhányat az itt honos törpepál
mák közül, Hát különös egy sziget: a most jéghideggel elöntött levegőjében zöld.
gumilevelű törpepálrnák l Igen, a kelta Észak és valamiképpen a mediterrán Dél
együttese. Kiderűl, hogy még a népében is.

Például a Douglas ernelletei légi kikötőnek az az embere, aki odakalauzol,
ahol egy forgó bőrkorongról leemelhetjük a kézitáskátnkat - az itt még élő ne
olit kőkorszak fajtájú népfoltnak ~gy sötétbőrű, szíkár férfipéldánya. A bőre nem
fekete és nem fehér. Csak éppen sötét, akár a száraz, szürke kő. Megbámulom :
valódi kőkorszakbeli ősember ebben a modern foglalkozásban. Az autóbuszsofőr.

akinek kocsijába a még Londonban megváltott helyjegyem szól, és aki annak alap
ján adja vissza mínden fölösleges teketória és igazoltatás nélkül a már hasz
nált, érvénytelen repülőjegyeírnet, csak éppen a rend· kedvéért, szintén a sziget
lakosságának egyik legrégibb rétegéhez tartozik: mediterrán ősgörög; Enneik a
népcsoportnak rejtélyét a marxista ausztráliai régész, Gordon Childe fejtette meg.
Ök a mínoszí kultúra kivándoroltjai lehettek a Krisztus előtti második évezred
közepén, vallási kapcsolatokban, afféle mísszionáriusok és építészek. Talán ők 5e
gítették a kőkorszak és a bronzkor gigászi kultuszművét, a dél-walesi Stoneherrget
megtervezni és fölépíteni. A legutolsó csapataík, míért-míért se, itt maradtak fönn.

A pénztárosnő, akitől érdeklődnöm kell valamiről, fehérbőrű és rozs-szőke

hajú, hatalmas, telt, kedélyes normann lány; mert a Hebridák és Orkney-szírtek
felől vikingek törtek a Man-szigetre, s ők uralkodtak itt, de csak a parti kikötő

ben, mert a már keresztény őslakosság az őserdökbe vlsszahúzódva harcolt elle
nük. Az őslakókmég azután is, hogy ezek a viking-normannok megtértek (és ránk
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hagyták a VII-VIII. századi népi kereszténységüknek gyönyörű, izgalmas kővése

teit) , valójában máig sem vegyültek velük. Nem ellenségeskedésből, hanem vala
mi titokzatos ösztönből. A kelták majdnem mindenütt másutt (a Manx, az tr
Szíget és a skót területek kivételével) a más népekkel való elkeveredés ősrögeí és
altalaja lettek, de itt nem. S bár kitűnően megtanultak angolul - ami korszeru
műveltségük nyelve - egyes csoportjaik egymás között, a köznapi érintkezésben
még míndig a kelta nyelvet beszélik. És éppúgy nem tartják magukat "egyetlen
nemzetnél sem alábbvalónak", rnínt Zrínyi a magyarságot. Ezeknek a manxí kel
táknak van egy, persze angol nyelvű, még a világirodalomban is számító, mondjuk
talán abban másodrangú, saját szigcti klasszíkusuk is, akinek reprezentáns regénye,
a "The Manxman", még magyarul is megjelent. Minden műve az itteni emberekről

és életről szól; Hall Cain szelíd, finom, merengő arcával még aznap találkozom a
rnanxi múzeum "trók-Falán".

De vannak újabb népcsoportjai is, amint azt rögtön megtudtam. alighogy be
érünk Dougíasba, a szígetnek a skóciai partok felé nyíló hatalmas öblű kikötő

városába. A személyhajók kikötőjére - amely mindjárt az autóbusz végállomása
mellett van - imponáló, gyönyörű óriási szállodasor fehérlik, mínt a várost a ten
ger felől eltakaró kulissza. Valóban kulíssza. Mert mögötte angol jellegű közép
város húzódik meg meredek dombokon-völgyszakadékokon föl s alá hullámzó ut
cáival, középűleteivel. s azok a ködlő szürke-zöld, rnost haragosan tajtékozó ten
geren át a skóciai köd-partokra bámulnak számtalan templomukkal, köztük a ka
tedrális méretű katolíkus plébániatemplornrnal, amely mögött viszont már szeré
nyebb, sőt szegényebb városnegyedek kezdődnek. Talán nem véletlen, hogy a ka
tolikus városnegyed utcáí szegényebbek, és hogy a plébános ott helyez el az egyik
hívénél családias, szerény kis panzióban. Én is szegény vagyok, fogamhoz kell
vernem a pennyket. De ítt, ebben a panzióban találkozom egy spanyollal .. Vár
junk csak, az előzményeit is el kell mondanom!

1587-ben, amikor r. Erzsébet királyné alatt, tengeri ütközetben és irtózatos
viharban a dél-angliai partoknál megsemmisült a spanyol Nagy Armada, annak
pár óriásgályáját fölhajtotta az orkán az tr tengerre. Itt szenvedtek hajótörést a
Manx Irsziget felé néző szíklapartjain. Az amúgy is tarka népű, s akkor még da
cosan katolikus szíget befogadta őket. És a házigazdám, annak a kis katolikus
családi panziónak tulajdonosa, szakácsa, takarítója, míndenese, akinél a doug
Iasi plébános elhelyez, olyan színspanyol, hogy majdnem hanyattestem, amikor
meglátom. Tőle tudom meg a spanyol beütés titkát.

Ezeknek a letelepedett spanyoloknak néhány falva még most is megvan ; an
golul és a marix-nyelven beszélnek, de míntegy ibelső, ódon, titkos anyanyelven:
spanyolul is. Egyik ilyen faluból való az én házigazdám. Félig-meddig még gyer
mekkorában Bristolba ment és több mint harminc éven át közlekedett a bris
toli kikötő több járatán, Bristol és az Azorí, .meg a Kanári-szígetek között. Volt
hajósinas, matróz, hajószakács, letette a kormányosi vizsgát, majdnem odaházaso
dott Tenerifa-Ias-Palmasba, mutatia is ottani menyasszonyának, valamiféle félvér
négerlánynak a fényképét egy óriási kaktusz mellett, amely szinte nagyobb, mint
a mellette lévő tenertfai kicsiny családi ház. De nem tudta elvenni, mert amikor
már esküvői szándékával kötött ki ott a hajója, a lány halálának híre várta. Visz
szahajózott Brístolba, leszerelt és nyugdíjba jött míntegy harminc év után, úgy
negyvenes éveiben, ide Man szdgetére. Itt azután villámgyorsan elvett egy tere
bélyes, fehér bőrű, rozs-szőke normann lányt. Aki - vannak ilyen képtelenül
furcsa dolgok az életben és a valóságban - a tenérifai félnéger, volt menyasszo
nyara hasonlít. A felesége persze sokkal fiatalabb mint Ő. Már négy gyermekük
van, a legkisebb pár éves leányka, az asszony gyárba jár dolgozni, s este amikor
megjön, a kékesfekete hajú szikár férfi az ölébe ül a konyhán, s az asszony még
mímdíg a szeretettől-szerelerntöl félig eszméletlenül csókolgatja. A konyha mellettí
étkezőszebában a matrózélet emlékei, többek között a Kanári szdgetekről való tar
ka szőnyegek, amelyeken meghatódva fedezern föl a karthágói pún szőnyegmíntá

kat, mert ezekre a szigetekre Karthágó elfoglalása után púnok is menekültek. tgy
kerültek még ma is szőtt szőnyegrnintáík egy manszigetí, konyha mellettí étke
zőhelyiség falára. A házigazdám szeme könnyes lesz, amikor pár összefüggés nél
küli spanyol szót mondok neki. De mégis, ezen a keményen fénylő, félig-meddig
görögös nyelven igazít útba, amikor néhány utcán át elkísér, hogy egy sarkon
megmutassa, merre van a múzeum. Vagyishogy nemcsak múzeum, hanem a sziget
kőkorszakba nyúló s a druidízmus korába visszatérő, a sárkányfejű viking-hajók
korát és a közeljelent is számontartó tudományos intézmény.
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