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A MANX-MUZEUMBAN. A Manx-múzeum a múlt század középí antik stílű épü
let a város egyik ormán. Alant a zölden ködlő. haragvó tajtéksáncokkal a szíget
partját ostromló tengerár. Udvarán XVII. századi vén ágyúk. A szigetet akkor
nem valami külhatalomtól kellett őrizni, hanem inkább lőni, ha netán föllázadna.

Fél kettőkor rnegyek be a sima, klasszicista előcsarnokba, s délután négy óra
kor utolsóként támolygok ki a termekből. Nem is véve észre, hogy aznap először
és utoljára a repülőn ettem. Háromezerötszáz évet - még ha benyomásait magába
is tudja fogadni az ember - nem lehet "csak úgy" pár sorba vagy néhány oldal
ba beszorítani. Mit láttam? El lehet-e mondaní a szigetnek akár csak a jégkor
szakát ? A skandináv-földről a jégár-idesodorta vándorköveket. s például a két öl
magas, gigászi szarvast, amelynek csontvázat itt ásták ki. Utolsó példányait ta
lán Konnon püspök is látta, amikor Skóciából vagy a Magna Scottiának hívott
Ir szigetfőldről ideérkezett. vadbőr ruháiban. De nyilván látta a sziget körül zaj
ló tengerben legelésző bálnákat. Egyiküknek húszmáteres csontváza itt függ a leg
nagyobb terem mennyezetén. Kardhalakat látott, bálnánvi óríáscápákat, A hul
lámokon görgő delfincsordákat. Az ő idejében befagyott néha a jég ezen az ak
kori hideg beltengeren. mondhatni az Ir Jegestengeren. A fókák Szent Patrik
szirtjéig ereszkedtek le. A partokon a sarki madarak - csak az újkori puska
tűz irtotta ki őket. S az emberek... Azok, nos, mennyifélék voltak. Aztán a kő

szürke bőrű, szíkár, neolit-korszaki ősemberek. Majd rejtélyes okok folytán a mí
noszt kultúrából a Gibraltáron át tengeri evezőgályákori idevándorolt pellasg-ős

görögök. Azután meg a kelták. akiknek a kontinensen megdagadt hulláma a Csa
tornán át áradt a brit népről "pretanni" elnevezésű szigetre, majd Manxra és tr
országra. Manx lett a druidák egyik legfőbb központja. és innét próbálták nem
annyira megszervezní és vezetni, mínt inkább megálmodni - és magunkról tud
juk, egy álombirodalom mílyen törékeny - azt a Nagykelta Birodalmat, amely
még mielőtt kialakult volna, megszállta a Pó-völgyet, Rómára tört, a Nagy Sándor
utáni makedón királyokat szerongatta a Balkánon, Athént ostromolta, a Kisázsi
ában alapított egy galata-kelta országot. s először az egyiptomi Ptolemaioszoknak
adott húszezer zsoldost. majd Szent Pálnak vált először meatéritett népévé, s hoz
zájuk íródott Korlnthoszból a Galata levél. És kelták tartották majdnem ezer éven
át elfoglalva a szülőhonomat, Pannóniát.

A régészek még ma is vitatkoznak, honnét. eredtek és mint szívárogtak-ömlöttek
szét azon az óriási területen, amely ha a mai Európa térképére vetítenók, a Gib
raltártól és az tr sziget tál az Alpok fölött egészen a Dunakönyökig s Délpannó
nláíg érne. Ott egyik legsűrűbben lakott kőzéppontjuk Szombathelytől a kőszegi

hegyek oldalán a mai Velemszentvidig ért. Ezt a területet a Krísztus előtti IV.
századtól a Kr. u. második századig lakta egyik törzse, a bójok, a sáncaival ke
rített várost úgy hívták a rómaiak "Civitas Boíorurn", és' még Nagy Károly ide
jében is .Deserta Boirum" volt a neve, "a boiok elhagyott mezőí", Szombathelyí
diákkoromban, amikor még mint hatodikos gimnazista kijártam a velemszentvidi
ásatásokhoz. soha nem gondoltam volna, hogy elvetődöm egyszer valamikor ide,
Man szígetére, Ahonnét majdnem az összes kelta törzsekre kisugárzott valamikor a
druidák vallási kultúrájának és kultuszainak lelki hatalma.

Ez utóbbiakról meghökkentő dolgokat ír a Kr, e. r. századi görög tudós, Pozeí
doniosz. A druidízrnus nemcsak papság volt, de evilági kulturálís vezetőréteg is.
Rendkívül nagy eszmei területekre kiterjedő titkos tudásukat Pozeidoniosz még az
élőszóbeli hagyományok írásba-foglalatlan állapotában érte. Bár ismerték a görög
és az etruszk ábécét, a maguk .,rejtett tudását" írás nélkül hagyományozták át
egymásnak a nemzedékek, húsz-harminc évnyí noviciátus-szerű tanulás után. En
nek legfőbb mestereí olyasíélék, mint a hindu "guru"-kazaz oktatórnesterek. Mint
ahogyan lehetetlen föl nem tételezní, hogy a kelta ősvallást is nem kötötték össze
titokzatos, de a m.i korunk számára jól szemlélhető szálak Indiával
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Miben hittek? Elsőül mint a kőkorszakl világvallás örökösei, hitték a lélek
halhatatlanságát. A halottaknak azért építettek halomsírokat. vagy szállították
tölgyszálakba zártan őket éppen a Man-sziget tengerjáró hajósai a Hebridákra és
az Orkney-szírtekre, De még ha el is égették őket később, akkor is összegyűjtöt

ték hamvaikat az urnatemetőkben. Az élők titkos tudása pedig kiterjedt arra.
hogy ma már feledésbe merült gyakorlatokkal biztosítsák a lélek uralmát a test
fölött. Pozeidoníosz töredékeiből tudjuk: a beavatott druidák képesek voltak élet
működéseiket (tehát még a lélegzést és vérkeringest is) akaratukkal fölfüggeszteni,
magukat eltemettetni, megállapított időben kiásatní, Ilyenkor közölték a rettegő

és csodálkozó néppel, hogya "jövőjükben" jártak; s ebben is van az indiai beava
tottakkal közös - vonás. Julius Caesar, Pozeidentosz nyomán, ide teszi, a brit szí
getekre. a druidáknak mint titkos szervezetnek fő központjait. Ezek legbefolyásó
sabbja lett végül a Man szigete. A rómaiaknak, bár maguk is kíváncsiak lettek
volna a druidák titkaira, Julius Caesartól kezdve a Krísztus utáni Il. század vé
géig törvényekkel tilalmazták, hogy beavattatast nyerjenek a druida rnísztériumok
ba. Ezeket egy Róma hatalmát szétrombolní kész szabadkömüvességnek tekintet
ték. Lélegzeteláll ítóan érdekes az, hogy ennek kikutatása éppen Rómában folyik;
a szakkörök az egész világon ismerik tudósaik nevét!

Mit hittek még? Pozeidoníosz ezután is kutatott Galliában és a Brit szige
ten, és töredékei megdöbbentik a modern ethnológíát s vallástörténetet. Hittek
egy, talán szintén indiai míntájú ístenháromságban. Valamiféle teremtő-hatalom

ban, amelynek jelképe - de csak jelképe - volt a Nap. Hittek egy egész mín
denséget átható Világértelemben, tehát afféle "Isten Igéjében". Végül pedig hit
tek egy az egész világot élettel átható principiumban, afféle Szentlélekben, amely
nek jelképe - szintén csak "jelkép" - az élő fák között a legszebb, a leghatal
masabb, a leghosszabb életű. A tölgy. Ennek ősi nevéről - "druys" - vették a
saját nevüket.

Meglepő teológiájuk még megdöbbentőbb élet- és halál-bölcsességgel társult.
Heves, harsány, vidám, borissza, jól enni szerető, élénk képzeletu, művészetekre és
elvont gondolkodásra egyaránt rendkívül tanulékony népüket (amelyet mint köz
vetlen utódaik, a középkori franciák állítanak elénk a legmegfoghatóbban) : egé
szében a halál bűvöletében tudták tartani. Ezt minden teórianál jobban ábrázol
ja Man saigetének szerepe. Ez volt az a szíget, ahová az tr és Brit-szígetről, de a
tehetősek még Gallíából is, el szállíttatták nyers tölgy-törzsekbe zárt halottaikat,
mégpedig azért, hogy a szagetföld halászai vitorlát bontva vigyék el őket bárkái
kon az Orkney-szírtekre és a Hebrídákra, ott tegyék ki őket magányos, kicsiny
szíklaszigetekre és ott feküdjenek a tenger morajában,

Igy hát a Man-szíget egyszerre volt a drutdizmus szellemének és hatalmának
középpontja és ugyanakkor a holtak tengertől körülhömpölygött alvilágának szi
gete is. Ebben az utóbbiban van valami görögös beütés. Szombathelyi diákkorom
ban megbámultam, hogy miért találtak a kelta koponyák alatt a később földdé
emésztődött nyelvek alá helyezett bronz és ezüst tetradrakmákat, sőt aranypénze
ket is. (Az Alpok fölötti Közép-Európában legeslegelőször a kelták vertek pénzt.)
Hát ezért: nem tudták őket elszállítani ide. Man szígetére, de azt akarták, hogy
lelkeik mégis adhassanak némi pénzt az útjukért az alvilág révészeinek. Még az
az emlék is szülőhazámhoz kapcsol, a gyerekkoromhoz, s ugyanakkor ide von
zott a számomra kimondhatatlan varázsú szigethez,

Hát ide érkezett a Szent Patrik utáni században, a druidák egyre szűkülő

körű és már aláhanyatló hatalmának szigetére, vagy a skóciai felföldről vagy a
"Magna Scotiá"-ból, tehát az Ír szigetről egy Kennon nevű és már érkeztekor püs
pökké főlszentelt pap. Életlegendájából azt, hogy ő egy "királynalk" lett volna a
fia, nem kell szó szerint értenünk. Akkoriban mindenki "király" volt, aki a skót
felföld erdeinek tisztásain vagy az tr sziget terjengős legelőin nem hódolt sen
ki másnak, s pár száz lélek - aggokkal és csecsemőkkel együtt, vagy száz-száz
húsz család és ugyanannyi harcos - engedelmeskedett neki. De végül ezek a
törzsfők vagy nemzetségfők is engedelmesen tértek Krísztus hitére. Kennonnak az
apja is. És az ellen sem volt kifogása, hogy egyik fia, éppen Konnon, csatlakozzék
a népét megtérítő vándorpüspökhöz. annak környezetében tanulja meg mindazt, amit
egy papnak tudnia kell, s az végül is fölszentelje püspökke. Ez a Konnon nem
azért jött Mari szigetére, mert feltehetően már mint ifjú férfi püspöki szentelést
kapott, hanem azért kapta püspökké szentelését, mert elhatározta. hogy idejő.

Az is valószínű, hogy mi sem volt számára ismeretesebb. mint a Mam-szigetnek
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és varázslóinak híre. Innét eredhetett az elhatározása, hogy pusztán szellemi esz
közökkel megtöri ezt a hatalmat.

Amikor erre gondolt, legföljebb azzal számolhatott. hogy egyik úttörője lesz
a szigeten a kereszténységnek, talán annak itt első vértanúja majd. És itt hat be
le az eseményekbe á származása; az, hogy az apja mégiscsak törzsfőnök, s még
ha százszor keresztény, akkor is kötelezi a fegyveres megtorlás joga. Tehát őt, mínt
itteni térítőt és püspökét, az atyai törzs fegyvereinek idevetülő árnyéka védte.
Az életadatait szolgáltató, VI. századi frank-birodalmi breviáriumok a Skóciai Fel
földről valónak mondják, amíg ide nem jöttem, magam is ezt hittem. De most, hogy
itt vagyok, inkább látszik valószerűbbnek az ír-szígetí származás, És Szent Patrik
szándékainak onnét való átvétele.

A Man-sztget egyik legősibb saját keresztény hagyománya, hogy az ír-orszá
got megtérítő Szent Patrik is áihajózott még Konnon előtt ide, szemügyre vette
a helyzetet, de a helyi nehézségeket akkor alig leküzdhetőeknek látta. Elidőzött

egy darabig az ősi Peel kikötőrév rnellett, a közvetlenül annak partja mellett ál
ló kopár sziklaszirt-szigetkén, információkat szerzett be, és noha azokat nem lát
ta kedvezőknek: apró, kerek fatemplomot épített a később az ó nevéről elneve
zett szlrt-zátonyon, s az később szentélyévé lett a neki szentelt katedrálísnak. S
kolostorféle települést is hagyott itt, és Mari-sziget minden mástól független tradí
ciója szerínt, ez a kolostor később, Korinon idejében a térítés tűzpontjává vált. A
fiatal douglesí plébános azért kötötte lelkemre, keressam föl a Szent Patrik szír
tet, mert neki is az a véleménye, ami a Man-sziget köztudata. hogy erről a Szent
Patrik szikraszirtről telepedett át a szíget első püspöke, ugyancsak az tr-ország
felé néző partok mentén a Peeltől kissé északra fekvő Bishopscourtba.

Életadatai közül tehát mí a kétségtelen? Mmdenekelőtt a származása. Akár
hol is született, skót-kelta volt. Kelta az anyanyelve, annak fogalmai szerint gon
dolkodott; ha ő maga nem is volt sohasem druida, mégis belülről értette át a
druidízmus gondolatvilágát, gyermekkora óta belé ivódott és átérzett benső isme
retekkel.

Másodsorban, noha latinul nyilván csak mísézní tudott s értette a zsoltáro
kat mint mindennapi imádságait: tökéletes volt a keresztény tudása, mert hite mín
den alapfogalmát teljesen feldolgozta és a származásával adott "druida ideológia"
ellen tudta fordítani. Szintén világosan átlátva azt, ami abból teljesen valótlan
vagy korrekcióra szorul, Tehát értelmi lényét teljesen áthatották a keresztény
igazságnak nemcsak az ismeretei, de élményei is. Ez tette elsősorban szentté, ugyan
akkor azonban azoknak a keresztény igazságoknak teljes életével - még életve
szélyével is - vállalt szolgálata. Ez utóbbi vonatkozásban az sem csökkenti nagy
ságát, hogy néhány év múlva meg kellett látnia, hogy nemcsak az apja fegyvere
seitől féltükben nem teszik őt vértanúvá a druídák. A druidizmus "teológiájának"
papsága akkor még éppoly szkeptíkusan nézhette tanaiknak vallási jövendőjét.

mint ahogy politikai gondolkozóinak is le kellett mérniök a kelta népek még álla
mokká való szerveződésük előtti hatalmi megsemmísülését,

Ismerniök kellett - és a kontinensre ányúló kapcsolódásaik szerínt ismerték
is - az akkor még nagyjából közös nyelvet beszélő kelta törzsek és kelta "fél
nemzetek" helyzetét. A szudéták hegynégyszögéri belül már-már állammá terve
ződött bójokat kiszorították onnét egyéb népek nyomásai, Pannónia pedig előbb

római lett, majd a népvándorlás népei vonultak rá. A későbbi Ausztriában még
aránylag elég jól megmaradtak elzárt völgyeik és járhatatlan erdeik oltalmában,
de ottani egész népességükre előbb-utóbb mégis önmaguk feladása várt. És ez ké
sőbb be is következett. Az egységesen összefüggő kelta tömbök egyike - a PÓ
sikságé - már Julius Caeser idejében előbb latinná lett, azután pedig gót, majd
Iongóbard függést kapott; hajdani kefía köznépe pedig már majdnem félezer év
óta latinná és kereszténnyé olvadt. A még ennél is nagyobb kelta egység, Római
Gallia pedig már útban volt afelé, hogy - a szintén keresztényekké vált germán
törzsekkel együtt - először a frank birodalom, majd a későbbi Franciaország
nemzetévé váljon. Julius Caesar korában még arról a bizonyos kelta népről "pre
tanní't-nak elnevezett brit-szigetet germán angolszászok foglalták el. A Brit-szi
get északi részének skóciai kelta törzsei a kereszténység útján voltak, akárcsak
az Ir-sziget,

Mijők maradt meg a Man-szíget druida varázstevőinek s hajdan aholtakáit
az innét ezer kilométerre fekvő Hebrida és Orkney-szigetére szállító révészeinek?
Éppen ezek a majdnem lakatlan szírtek, amelyek a távolság ellenére őhozzájuk
tartozóknak számítottak. És éppen ezért volt később egészen természetes, hogy
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Konnon püspöksége azonnal kiterjedt azokra is, amikor Man-szigete keresztény
lett az ő több rnínt húsz évnyi műkődése után. Püspökségének ideje elég hosszú
volt ahhoz, hogy azalatt a druídízmusnak az ő érkeztekor még élő parazsa tel
jesen elhamvadjon. Elhamvadt míndenekelőtt lélektanilag. Kihaltak elvénült kép
viselői. A reménytelen célokra pedig nem akadt utánpótlás. De meg nyilván el
árasztotta a szíget népét a kereszténységre való térés hulláma is.

Korinon térítési módszereí - ha ugyan egyáltalában megfordult a fejében az
a fogalom, hogy "módszer" - mai szemmel nézve is meglepőerr medernek lehet
tek. Nem erőszakkal térített, hanem meggyőzéssel, és abban is aligha nyilvános
vitákkal. A meggyőzés a druídízrnus gondolatvilágának legbensőbb nézeteiből in
dult ki; a "háromalakú" Isten fogalmából. De azért mégsem lehetett egészen köny
nyű ezt a fogalmat a Szentháromság világos és szilárd körvonalaivá rajzolni át, ég
meggyőznie azokat a druida főpapokat és papságukat, akik talán maguk is mu
tuttak be valamikor, noha talán nagyon ritkán, ernberáldozatokat. hogy az egész
emberiség bűneiért való engesztelő áldozat maga az általuk is homályosan imá
dott Logosz volt. Az Ige, az Isten Fia, aki a Názáreti Jézusban megtestesülve va
lóságos emberré lett. Az Emberifává, és mint ilyen, valóban "emberáldozattá". S
ő volt az egyetlen olyan emberáldozat. aki mint Isten: egyszeri, végleges és töké-
letesen lezárt tényét tudta adni az áldozatnak.

Az is történelmi bizonyosság Konnon püspök felől, hogy nilután püspöksége
alatt többször megfordult a Hebridákon és az Orkney-szirteken, őutána már nem
történik említés a druídizmusnak őelőtte még uralkodó létéről a Man-szigeton. Ez
a változás előbb-utóbb óriási feltűnést keltett a frank birodalomnak akkor már
katolikus keltái között, Ok még népnyelvként ismerhették a régi kelta nyelvet;
földrajzi és egyéb Ismeretek csatornám át tudtak az ott történtekről, tudtak Kon
non püspök működéséről. S annak élete és halála azonnal mint szonté került be
le a frank birodalom breviáríumába. A szövegek közül nem egy napjainkig fönn
maradt, és mínt a francia nép frank és kelta múlt jának legbecsesebb öröksége,
ki is van nyomtatva. Ú gy őrzik Konnon püspök alakjának történelmi hi telességét,
és életszentségét, akár az Északi-tenger megkövült borostyángyanta darabjai a be

'léjük zárult hajdani élőlényeket.

Kétségtelen, hogy szerit volt. Nemcsak a kereszténység szentje, hanem a ben
ne megszentelődött druidizmusé is. Alakja nemcsak a kereszténységben tündököl,
hanem az egyetemes vallástörténelemben is. Sőt betekintést nyújt a mai. legmoder
nebb vallástörténeti módszerekbe és ismeretekbe. Valamikor a vallástörténet a ke
reszténység számára arra adott alkalmat, hogy elrtasszon mlndenkít, mily rémüle
tesek voltak a "pogányság", sőt az állítólagos "bálványimádás" hitelvei. kultuszai
és babonái. Ma azonban már tudjuk, hogy például "bálványimádás" - külön ösen
embercsinálta alkotásoknak imádása - valójában sohasem volt; azok, akik kultusz
tárgyakként tiszteltek ilyeneket, a bennük élő fogalmi isten-képet vetítették belé
jük. Különben hogyan lehetne, hogy az ilyesmiket kultusztárgyakként még míndig
tisztelő afrikai törzsek szívesen "eladják" az általuk faragott "bálványaikat" euró
pai gyűjtöknek és vallástörténészeknek. Azután újakat faragnak és azokban tiszte
lik tovább lelkük isteneit. Azonkívül ma már tudjuk, hogy az emberiségnek való
jában csak egyetlen teológiája volt, egyazon rendszer alapkérdéseivel, s legfel
jebb az azokra adott válaszok tértek el egymástól a történelem Iolvamán más és
más változatokban. Ma éppen ilyen vonatkozásokban íródik át az emberiség egye
temes vallástörténete.

Douglasból autóbusszal átkelek Bishopscourtba. Illetődöttert nézem a romokat,
bár azok csekély kövei, falmaradványai legfeljebb kora középkoriak. Szent Korinon
fatörzsekből rótt szerény püspöki udvarházában lakott és fatemplomot, épített ide
(nyilvánvaló: a maga és papjai kezemunkájával; földjeit is maga turta néha, de
hát ez volt püspöki működése és életszentsége). Igen, fatemplomot, s ezt egyebek
közt az is igazolja, hogy még az ezredforduló után is a püspökség ez egyszeru kör
"bazilikáját" utánzó kerek fatemplomok épültek itt a Szígeten, később épitettek
nekik kőfalakat. A Sziget belsejében még ma is vannak olyan volt fatemplomok,
amelyeket maga Kennon püspök szentelhetett föl, hogy bennük ismétlődjék meg a
gyorsan feledésbe merült emberáldozatok helyett a vértelen Örök Áldozat eucha
risztikus csodája.

Ugyamilyen fatemplomoknak vannak maradványai a Hebridákon és az Orkney
szir"eken is, a Man-szíget századokon át ideszállított holtjai révén annak míntegy
"hitbizományán". Kűlönösen itt - a Hebridákon - él ma is Konnon tisztelete.
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Utána egy idő rnúlva a normannok jöttek és foglalták el azokat s tették az fr
tenger elfoglalásának támaszpontjává. Majd sárkányfejű gályáikon megrohanták a
szíklazátonyt, elfoglalták onnét Peelt, majd a szíget partvidékét. fölégették Bi
shopscourtot, s a püspökök itteni gerendaházát. Ez egy ideig elhagyatott lett. Majd
azután, hogy a hódító pogány viking-normannok is megtértek. Man a másik két
szigetcsoporttal együttesen maradt mégis egyazon egyházmegye, s a skandináv fél
szigetről kapta keresztény püspökeit.

Azután csak úgy áradtak ide az új és új népcsoportok. De hogy Korinon és
színtén szeritként tisztelt püspökutódai mílyen jól dolgoztak, erre van egy nagyon
jellemző, szintén látható és megtapintható régészeti bizonyíték. I. Erzsébet an
gol királynő csak nagy nehezen, a XVI. század végére tudta itt valamiképpen biz
tosítani a lord-püspökök egyházkormányzatát. Ezt a népkeveréket csodálatos mó
don egyesítette a maga őskeresztény egyszerűségü hite. A néphitté is vált közép
kori katolicizmus. S bár a XVI. század közepére már régóta protestánsok voltak
a püspökei, a nép és papjai még sokáig kitartottak régi hitük mellett. Mert kü
Ionben miért hívták volna 1648-ban (ll - tehát százhúsz évvel az angol protes
tantizmus kezdetei után - "Ave Maria" néven egy halászhajót, amelynek váza ki
csinyben megvan a manxi múzeumban? Peel kikötője volt horgonyzóhelye, ez a
mindössze háromezer lakosú kikötőváros öble, és kanyargó, ódon sikátorai ma is
ellátják az ír partokkal való hajózás központi szerepét.

Persze, hogy meg kell Látogatnom Peelt is. Leginkább a Szent Patrik-szíget
ért, amelyet ma már móló és vashíd köt össze Mán-nel. Szent Patrik gótikus ka
tedrálisa ma már rombadőlt, de a roppant erődítmény hatalmas bástyái - ez
jellemző - még a XVIII. században is az érzelmileg dacoló szíget felé fordítot
ták ágyúnyílásalkat és rnesszehordó ágyúikat. Összelőni a várost, ha föllázadnak.
Nyugat felé az tr szíget látszik a délutánban, éles, fekete-zöld partjaival. De mí
vel itt találkoztam a [elennel, és egyáltalában találkoztam vele: el kell mondaní
ezt is. A jelent.

Egy Douglasból éppen ezekben a napokban Peel-be látogatott angol házas
párral találkozom. Látták rólam, hogy nem némi szakszerűség nélkül nézegetem
Szent Patrik rombadőlt katedralisának szentélyét - mínt mondaní szoktam, .Jcé
szültern" erre is mint valami szigorlatra -, hát megszólítottak. Aztán gyatra an
golságomat hamarosan németre váltva egyet-mást el tudtam magyarázni nekik,
és az is kiderült, hogy a férfi nyugalmazott katonatiszt, A második világháború
előtt a gyarmatokon szolgált, alatta pedig részt vett a normandiai partraszállás
ban, majd pedig évekíg Németország angol zónájára szólt a beosztása, és innét
tud jól németül. A kalauzolásért persze kíváncsiak lettek rám is, meghívtak va
csorára, s autójukon készek voltak visszavinni Douglasba. S én sohasem feledem
el ezt a hosszú-hosszú alkonyatot, a vendéglő üvegfalával szemközt feketéllő, kes
keny ír partokat, a tüzes naplementét. Vörös fénye még azután is jó két óráig
szökött föl és lángolt az ézkupola közepéia. A kikötőbe Belfastból éppen akkor
futott be egy teherhajó, amelyen ide és ekkorra időzített bomba robbant; idelát
szott a tűz szökőkútja. A haragvóari lángoló alkonyatban s a sötét ír partokkal
maga mögött : szimbolikus háttér volt ez a detonáció. Persze, hogy arról is be
szélgettünk, mí lesz az írekkel, Ulsterrel és az ottani katolikusokkal. Megismerem
a páratlanul bonyolult ulsterí helyzetet és az ír köztársaságát is. Meghökkenve,
sőt elképedve értesülök olyan dolgokról, hogy a múlt század ir katolikus szabad
sághősét, a nagynevű O'Conriel-t nem szeretik, sőt nem tisztelik a mai írek. fr
volt ugyan, de angoles életvitelü földesúr a maga idejében s angliai földesúrak
kal békítette meg a hozzájuk hasonló, erősen kisebbségi ír földesúri vezetőréte

get, - de a mai ír köztársaság demokratikus vezetése erősen szocialista érzésvilá
gú. Közben a lángoló égkupola s a bíborvörös alkonyat alatt átbárnulunk a szem
közt feketedő Ir-szigetre. A társalgás azonban újra és újra visszatér Man szíaeté
hez. Meatudom. hoav a katonatiszt és felesége azzal a szándékkal vannak, hogy
letelepedjenek itt. Nincs semmi közük a szigethez. Nem élnek itt rokonaik.

A tenger tajtékzik és dörög a Peel-kikötő móló ián. A .szél és víz és tajték nem
szűnriek erre áradni a Hebridák és az Orknev-szirtek felől. Az angol házaspár
áhitattal hallgatja. A kelta varázslat ez, a druida-varázslat, amely megfogja és
nem engedi el és arra ösztönzi őket. hogy életük végét itt töltsék, a druíd-szíget
örökzaiú tengerének moraiában, Szent Konnon szígetén ...

(V é g e)
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