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Ma tértem először magamhoz az elmúlt hetek rémtörténetei óta. Haslemere-ben vagyok, Dél-
Angliában, épp hazatértem a Devil’s Punch Bowl nevű csodálatos természeti helyről. A közel 
30 fokban végre teleszívtam magamat a szikrázó napsütéssel, megcsodáltam a természeti 
látványt, és ma először érzem azt, hogy képes vagyok, sőt, írástudói kötelességem lejegyezni 
az elmúlt hetek szép eseményeit. Eddig nem terveztem újabb blog írását: nem megörökíteni, 
hanem elfelejteni szeretném az elmúlt hetek történéseit. Ma azonban úgy érzem: a jó 
dolgokról mégiscsak megemlékezem, és töredékesen bár, de folytatom a naplóírást.   
 
Hadd kezdjem méltó felvezetésként a Devil’s Punch Bowl bemutatásával – Az ördög 
puncsoskelyhe. Természetvédelmi terület, hatalmas természeti amfiteátrum Surrey megyében, 
Hindhead-ben. Jelen helyemtől, Haslemere-től kb. 3-4 mérföldnyi gyalogtúrára található. Az 
egyik helyi legenda szerint az ördög hatalmas csatornát készült építeni amiatt, mert túl sok 
templom épült Sussex megyében, és víz alá kívánta helyezni a területet. Munkáját azonban 
nem tudta befejezni virradatig, megszólalt a kakas, ő pedig fejest ugrott a pokolba, méghozzá 
Hindhead-ben – így keletkezett a mély völgy.  
A völgy körbejárható, 5 km hosszú séta, és menet közben több lejárat vezet bele a völgybe – 
ezekre persze nem volt időm. Ritka állatai: kecskefejő, erdei pacsirta, vipera, és még pár állat, 
amit nem tudok lefordítani szakszótár híján. A terület Dél-Anglia hét csodája közül az egyik.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Visszatekintés, de csakis töredékesen 
 
Június 10.  
 
Nagyon sokat gondolkodtam, mit írjak, pontosan mi is történt újbóli kiutazásom első 
munkahetében. Úgy döntöttem, nem írok semmit, mert írói kifejezőkészségem szegényes 
ahhoz, hogy egyáltalán közelében járjak annak, ami velem történt, június 10-17. között. Se a 
sztorikat nem tudnám megfelelően visszaadni, azt pedig, ahogyan történtek, különösen nem. 
Ez a hét felülírt jópár történést az életemben, megjártam a poklot; eddig azt gondoltam, voltak 
már szar munkahelyeim életemben, de most már másként gondolom. Túlestem életem első 
igazi sokkos állapotán is, orvost persze senki nem hívott, és életem első rendőrségi 
kihallgatásán is. Azt, hogy mellette napi hány órát dolgoztam, és hány órát aludtam (utóbbi 
esetben inkább percekről van szó, nem túlzok) – szóval mindezidáig azt hittem, ezt már nem 
lehet tovább fokozni. De lehet. Fizikálisan éreztem, ahogyan az ügyfél törli belém a seggét és 
a cipőtalpát. És ha még csak ez lett volna… Elvileg négy hétig kellett volna ott dolgoznom, de 
már az első néhány óra után kértem az ügynökséget, hogy sürgősen küldjenek ide váltást, én 
pedig lelépek. Az első váltótársamat én magam riasztottam el a rémtörténetekkel, aki emiatt 
meggondolta magát… Kötelességem volt maradni, mire akadt egy újabb balek a helyemre, ez 
pedig egy teljes hétbe telt. (Összehasonlításként: Gibraltáron viszonylag simán ledolgoztam 7 
hónapot egyetlen beteggel.) A „teljes hét” tudom, hogy semminek tűnik – ó, dehogy. Ez nem 
az a helyzet, hogy „majd én megmutatom”, később erre a jelenségre még kitérek.   
Mindezt csak azért írom le, mert ez adta meg azt az alaphangulatot, amiből azóta is próbálok 
kivergődni. Azóta csaknem egy hónap eltelt – most már úgy-ahogy magamnál vagyok.     
 
Beszéljünk a jó dolgokról, azaz ennek a munkának a kapcsán megismertem egy angliai 
kisvárost, Leatherhead-et (állatbőrfej…). A London Waterloo Stationtól 40-50 perc vonattal. 
Nem mintha valaha is vissza akarnék oda térni.  
 
Leatherhead eredetileg angolszász kisváros Surrey megyében, a Mole folyó 
keresztezi. Eredeti neve: Leodridan (meaning “place where people [can] ride 
[across the river]”). Egyik legrégebbi épülete The Running Horse Pub (1403), 
ahol maga I. Erzsébet is eltöltött egy éjszakát. A városka szimbóluma: hattyú, 
karddal a csőrében. Közvetlen szomszédai, amikkel valójában egybeépült: 
Fetcham, Ashtead, Headley és Mickleham. Leghíresebb kulturális 
rendezvénye a Leatherhead Drámafesztivál, általában májusban rendezik.  
A városkát H. G. Wells említi The War of the Worlds c. művében.  
John Wesley metodista alapító az utolsó prédikációját itt tartotta, 1791-ben.  
 
 



Nem túl érdekes kisváros, és nem is jó hangulatú. Ezen kívül elég 
drága is, különösen a szolgáltatások.  
 
Az egyetlen jó és hasznos dolog, ami itt történt velem, az három 
vezetés-óra volt. Bementem egy benzinkúthoz: nem tud valaki egy 
oktatót? Most azonnal, lehetőleg. De tudtak, és azonnal. Az órákra 
egyszerűen elmentem, nem kértem Mr Fos engedélyét. Ez tette 
lehetővé, hogy azóta úgy-ahogy tudok autót vezetni Angliában.  
Az angliai autóvezetésről való összefoglalásomat lásd itt:  
http://kortefa.x-
web.hu/sajat_irasok/utazasi_elmenyek/Autovezetes_Angliaban.pdf 
 
Az egyetlen, akitől hálát és törődést kaptam Leatherheadben: a 
szomszéd cica volt.  
 
Június 17.  
 
A cégem egyre kevésbé tud munkát adni a gazdasági válság idején. Erre felkészülve alapos 
job-huntingot folytattam, internetes úton, már jóval kiutazásom előtt. Ha a cég nem ad 
munkát, legyen a tarsolyban egy-két tartalék lehetőség. Nem egyszerű persze 1000 km-ről 
munkát keresni, de az előzetes dolgokat elintéztem, a job-interview-ket leszerveztem. (A job-
interview-kre eljutni nagyon nehéz, főleg, ha az ember közben máshol dolgozik, erről 
részletesebben írok Különvélemény c. írásomban.) Pontosan ennek az előzetes álláskeresésnek 
köszönhető, hogy a horror-hét után nem kerültem az utcára. Egyrészt bejött, amire 
számítottam: tényleg nem adott a cégem munkát, másrészt egy privát állás az utolsó 
pillanatban besikerült: Tonbridge-be utaztam dolgozni.  
 A pokol legmélyéről kiszabadulva, az új helyemre frissen, fitten, csinosan, jó 
kedélyűen kellett érkeznem. Semmilyen meggyötörtségnek, pánikrohamnak a nyoma nem 
látszódhatott! Azonnal, vidáman, jókedvűen munkába kellett állnom – az éjszakát-hajnalt-
délelőttöt még Mr Fossal dolgoztam le, a délutánt már az új helyen…  
 
Tonbridge-ben két hétig dolgoztam. Nagyon jó hangulatú, jó atmoszférájú, szép város, 
szívesen ajánlom meglátogatni. London Waterloo East Stationtól 40 perc vonattal.  

Tonbridge egykori mezőváros, szintén Dél-Angliában, Kent megyében, 30e fős 
lakossággal. A Medway folyó keresztezi. Neve bizonnyal a „town of bridges” kifejezésből 
eredeztethető,  mivel számos hídja van, főleg a város méretéhez képest. XI. században épült, 
szépen karbantartott vár, hatalmas parkok, nyílt terek, folyó, uszoda, szabadidő-központ, 
sportpályák. Mint minden tipikus angliai kisvárosban: itt is a High Streetre koncentrálódik az 
üzletek zöme, itt közel 1 mérföld hosszan.   

A 2007-es Tour de France útvonala keresztülhaladt Tonbridge-n, a London – 
Canterbury szakasz részeként.   

Bulvár: Tonbridge-ben zajlott Nagy-Britannia bűntörténetének legnagyobb 
készpénzrablása: 53 millió fontot zsákmányoltak az elkövetők 2006-ban – később előállították 
őket. 

Ez a nagyon kellemes, nyugodt hangulatú, kedves város több volt mint üdítő élmény, a 
Gonosz karmaiból kikerülvén. A munkámmal is szerencsém volt: kedves család, könnyű 
munka, nyugodt, átaludt éjszakák. A teljes két hét csakis azzal telt, hogy magamhoz térjek az 
elmúlt hét után. Feltöltődtem életem következő szakaszára. Szabadnap ugyan itt se volt, de 
ilyen könnyű munka esetén nem is lett volna képem kérni ( → nincs semmilyen 
túraélményem).  



Bekapcsolódtam a helyi anglikán egyházközség zenei életébe is, de kevés időm miatt 
meg se közelítettem a gibraltári karrieremet. Ellenben még megközelíthetem ☺, mivel egész 
augusztusra visszatérek ide dolgozni.   

Nagyon sokat kellett vezetnem – mekkora ötlet volt előzőleg órákat venni. Mindennap 
2-5 alkalommal kocsival kellett mennem valahová, ügyintézni, gyereket szállítani, 
bevásárolni. Fejlődni azért még van hová, messze vagyok a Forma-1 bajnokjelöltségtől.  
  

 
         Church of England                     tonbridge-i látkép  
 
 

 
            tonbridge-i vár        fiúiskola 
 
Nagyon el tudtam volna képzelni itt valami hosszabb időtöltést, de július hónapban egy másik 
hölgy dolgozik a helyemen. Így tovább kellett állnom, Haslemere-ben kaptam meg a 
következő munkámat.  
 
 



Július 1.  
 
Haslemere épp félúton van London és a déli tengerpart között, Surrey megyében. Pici, de 
gyönyörű hely. Neve a „hazel” és a „mere” (lake) szavakból eredeztethető. Dombokkal 
körülzárt, szép kisváros; a környék népszerű a gyalogtúrázók körében. Egykori mezőváros. 
Szép régi templomai, saját múzeuma van. A Haslemere Hall-ban színházi előadásokat, 
koncerteket, tipikus szabadidő-központi rendezvényeket tartanak, moziként is működik. 
Amatőr zenekara és kórusa is van (nyári szüneten vannak éppen…).  
 
A munkámról. Itteni ügyfelem a szívatás határát ugyan folyamatosan súrolja, de 
visszagondolva a leatherhead-i kliensre… 
 
1. betoldás: Az angliai felnőttvédelemről  
 
Van gyermekvédelem és van felnőttvédelem.  
 Az USA-ban a „child abuse” az egyik leggyakrabban elhangzó kifejezés, talán 
gyermekbántalmazásnak fordítanám. Igen tág fogalom! Amikor az USA-ban dolgoztam, 
alapszabály volt: „soha ne maradj kettesben egy gyerekkel, mindig legyen tanú”. Ha bármi 
van, akkor automatikusan a gyereknek hisznek, az ottani törvények szerint, lásd Michael 
Jackson esetét.  
 (Hadd védjem meg Michael Jacksont: anélkül, hogy tudnám, miről van szó, a zenéin 
keresztül pontosan megmondom róla, hogy nem volt pedofil, hanem szívből és őszintén 
szerette a gyerekeket. Azonban ő is beleesett a fenti csapdába, és őszinte nyilatkozataival még 
félreérthetőbbé tette a helyzetet.)  
 Angliában az egyik kulcskifejezés a „vulnerable adult”, leginkább védtelen felnőttnek 
fordítanám. A helyzet ugyanaz: ha kettesben maradok egy védtelen felnőttel, és baj van: neki 
hisznek. Védtelen felnőtt az összes kliensem…, azaz mozgásképtelen, jellemzően idős, 
mindenben segítségre szoruló, 24 órás ellátást igénylő ügyfelek.  
 Van egy ún. POVA-lista (Protection of Vulnerable Adults), és akinek a neve erre 
felkerül, soha az életben nem kap többé munkát Angliában. Nem nehéz rá felkerülni.  
 Visszautalva arra, amit Mr Fosról írtam. Ha együtt dolgozom egy védtelen felnőttel, 
nem tehetem meg, hogy visszaszólok, meg beszólok, meg „köcsög vagy? akkor én is köcsög 
vagyok” stb. A védtelen felnőtt bármit megtehet a beteggondozójával, mert tudja, hogy a 
rendőrség neki fog hinni. Írd és mondd: bármit megtehet. Porig alázhat, szarrá szívathat, 
gépnek tekinthet, gúnyolódhat az angoltudásomon, beletaposhat a legszentebb érzéseimbe, 
leszopathatja a redvás faszát. Ha sírok a kimerültségtől a huszadik munkaórában, hogy nem 
bírok tovább dolgozni, akkor annyit mond: „bírnod kell, ez a munkád, fogd be a pofád”. 
(Fosnál kétszer is volt 20 órás munkanapom, méghozzá egymást követő napokon.)  
 A védtelen felnőttek legtöbb esetben nemcsak testi, hanem lelki nyomorékok is. A 
nagyon kevés jóindulatú betegért pedig folyik a harc a betegápolók között – nyilvánvalóan. 
Minden gondozótársam panaszkodik a bánásmódra, igazából ez a fő témánk.  
 Az alkalmazott egyik lehetősége: elhagyja a helyzetet. Olyan nincs, hogy „küzdök a 
jogaimért”. Egy védtelen felnőttes helyzetben nincsenek jogaim.   
 Személy szerint az a legújabb módszerem, hogy ha már nagyon elegem van a 
szívatásból, a nyelvi hiányosságaimra hivatkozom: „sajnos nem értem az utasítást”. Erre 
nehéz mit lépni ugyanis. Angol anyanyelvű betegápolót pedig nem kap ugyanezért a 
bérezésért. Ilyenkor persze jöhet és legtöbb esetben jön is a bosszú.  
 Egy harmadik lehetőség is van: nem kell ezt a munkát végezni.  
 
 



 
    Haslemere, High Street                 Haslemere, külterület 
 
 
 

 
a „szegénynegyed”, itt lakom éppen,               az ablakomból kinézve ezt látom 
            41 lakásból álló tömb 
 
Közben visszarendeződtünk időrendbe. Ez a nénike minden csütörtökön a Day Centre-be 
megy, és így van heti fél szabadnapom, kb. 9-14 óráig. Múlt csütörtökön így tudtam 
meglátogatni a Devil’s Punch Bowlt, és még lesz egy csütörtököm itt, már ha az időjárás is 
hozzájárulna. Itteni munkám unalmas, egyhangú, a nénike szívatgat, de még istenes. A napi 2 
óra szabadidőm stopperórával van mérve. Ebben az időben kell pedig az internetezést is 
letudnom, találtam wifi zónát, azaz az utcán leguggolok a laptopommal, és villámgyorsan, 
előre megírt leveleket küldök, kapott leveleket mentek, honlapot szerkesztek stb. Nagyon 
tetszik a környék mobil könyvtár szolgáltatása: a könyvtárnak berendezett lakóautó körbejár, 
az érdeklődők pedig kölcsönöznek és olvasnak.   



2. betoldás: Az angol mentalitásról  
 
 
Minden egyes, Angliában töltött nappal egyre jobban viszolygok az angol emberektől (jó kis 
bevezetés). A brit anyaországban élő, igazi brit emberekről lesz szó.  
 Adott egy jó adag megtévesztő sztereotípia, pl. kedvesek, mosolygósak, udvariasak, 
illemtudóak. A kis időre idelátogató turistát ez teljes biztonsággal meg is téveszti. 
Huzamosabb ideig itt lakva azonban…  
 A legfontosabb jelzők, amiket érdemes tudatosítani: a mosoly mögött kőkemények, 
könyörtelenek, kérlelhetetlenek.  
 Kedvesek és mosolygósak, de ha az érdekük sérül, azonnal átváltoznak, kimutatják 
az igazi kőkemény arcukat, a jó viszonynak örökre vége, és a helyzet helyrehozhatatlan. 
Addig jó, amíg hibátlanul dolgozó és engedelmes kapcarongyuk vagyok. Amint szóvá teszek 
valamit, vagy pláne hibázom: „ez a gép elromlott, és még vissza is felesel, másikat kérünk”.  
 Nyúl barátnőmet idézve: az, hogy kedvesek, mindössze annyit jelent: „nem verünk 
agyon”. Tényleg ezt jelenti, és nem többet, közben én is rájöttem.  
 Folyamatosan emlékeztetni kell őket, hogy én is ember vagyok, (biológiai) 
szükségletekkel: alvás, evés, ivás, vécé, átöltözési idő, saját ruhák kimosása… De ezt 
folyamatosan jelezni kell, ill. lopott percekben megoldani. Megbetegedni még véletlenül se 
próbálj!  

Meglepően pletykásak, sértődősek. Ne tévesszen meg senkit a folyamatos „it’s fine”. 
 Nagyon sokat hazudnak is �, akkor is, amikor fölösleges. Nem őszinték. Sose tudom, 
mire gondolnak, mit éreznek.  
 Nem bírják a konfrontációt, a drámázást. Ha baj van: nem nézünk oda. Soha fel nem 
emelnék a hangjukat – ezt mutatják legalábbis a világ felé.  
 Figyeld csak meg, milyen rosszak és neveletlenek az angol gyerekek – ugyan miért és 
mikor válnának belőlük kedves felnőttek?  
 A helyzetek adottak és nem megváltoztathatóak. „Megbeszélés” nem lehetséges, 
semmi sem alku tárgya. Ha jó munkahelyet fogok ki, igyekszem megbecsülni magam és 
minél tovább maradni. Ha rosszat, igyekszem minél előbb lelépni. A rossz helyzet ugyanis 
nem fog változni semmit sem, hiába „dolgozom rajta”, hiába próbálom „megoldani”.  
 Eléggé törvénytisztelők azonban, ha leírt jogokat lobogtatok, általában nem mondanak 
ellent – aztán, hogy a hátam mögött mit lépnek, más kérdés.  
 Ezekre minden, huzamosabb ideig élő bevándorló előbb-utóbb rá szokott jönni, így 
nehezen tudom elképzelni, hogy a pénzkereseten kívül kit mi vonz ide.  
 
Kevés közeledésemet, „barátkozásomat” jellemzően mindet megbántam. Mostanra már 
teljesen bezártam a britek előtt, a munkámat elvégzem, és ezen kívül nem beszélgetek 
senkivel, mert megbánom. A jelenlegi nénikém néha invitálna coffee morning-okra, tea 
afternoon-okra – nem megyek. Elviszem, otthagyom, és majd érte megyek, ha vége. Ha 
muszáj részt vennem valami közös ebéden – fel se nézek a tányéromból. Nem bízom meg 
egyetlen britben sem – most már. Munkakapcsolat, és ezen felül senkivel nem váltok egy szót 
sem – most már.  
 Ezekhez a sorokhoz nem szükséges valamiféle depressziót vagy világfájdalmat 
hozzáképzelni. Nem érzek semmit, még leginkább ürességet… Örülök, hogy ezt is 
megtapasztaltam, nem fogok ide visszavágyni. Tudom, mit hagyok ki. Ha még jönni fogok, 
csakis pénzt keresni jövök, ill. megcsodálni a szép vidékeket. Meg enni a csokoládés 
tejsodójukat (custard), fél litert simán bekanalazok, még a szememet is becsukom, olyan 
finom.  
 



Haslemere híres lakosai 
 

John Tyndall (1820-1893) fizikus, 1885-től 
haláláig Haslemere-ben élt.  
Fényszóródás: amikor a fény egy apró 
részecskéket tartalmazó közegen halad át. Ha 
polikromatikus fénysugár halad át olyan 
részecskéket tartalmazó közegen, amely 
átmérője kisebb, mint a fény hullámhosszának 
egyhuszad része, a szórt fény kék. Ez okozza a 
dohányfüst kék színét. Nagyobb részecske 
átmérőnél, a szórt fény polikromatikus marad. 
A hatás látható szuszpenziókban és bizonyos 
kolloidokban. John Tyndall után Tyndall-
effektusnak nevezték el.  

 
Alfred Tennyson (1809-1892) költő, élete utolsó éveiben szintén Haslemere-ben élt.  
III. Eduárd angol király egyenesági leszármazottja volt. 1828-ban beiratkozott a Cambridge-i 
főiskolába, ahol csatlakozott a titkos Cambridge-i apostolok társaságba (Cambridge Apostles). 
1830-ban adta ki első önálló versgyűjteményét (Poems Chiefly Lyrical). 1833-ban jelent meg 
második kötete; harmadik kötetének kiadása pedig kirobbanó siker volt. 1850-től Tennysont 
választották William Wordsworth után a nemzet költőjének.  
 
Tennyson wrote a number of phrases that have become commonplaces of the English 
language, including: “Nature, red in tooth and claw”, “'Tis better to have loved and lost / Than 
never to have loved at all”, “Theirs not to reason why, / Theirs but to do and die”, “My 
strength is as the strength of ten, / Because my heart is pure”, “Knowledge comes, but 
Wisdom lingers”, and “The old order changeth, yielding place to new”. He is the second most 
frequently quoted writer in The Oxford Dictionary of Quotations, after Shakespeare. 
 
 
 
 
 
 
Alfred Lord Tennyson: The Eagle 
 
He clasps the crag with crooked hands; 
Close to the sun in lonely lands,  
Ring’d with the azure world, he stands.  
 
The wrinkled sea beneath him crawls;  
He watches from his mountain walls,  
And like a thunderbolt he falls.  
 



Július 9.  
 
A második fél szabadnapom, azaz durván 5 órám volt gyorsan kirándulni. Nagyon hideg van. 
Július közepe dacára: vastag nadrág, bakancs, pulóver, sapka, és olyan kabátka, amit otthon 
mondjuk novemberben viselnék – határeset volt, fáztam így is. Az eső bármely pillanatban 
nekiállhatott zuhogni. (Egy héttel ezelőtt 30 fok volt.)  

A Sailor’s Stone-t és a Celtic Cross-t látogattam meg, mindkettő Hindhead-ben van, 
a Devil’s Punch Bowl-tól nem messze.   

A Sailor’s Stone egy ismeretlen tengerész emlékére emelt sírkő, akit 1786-ban három 
merénylő meggyilkolt. A tengerész összebarátkozott a három férfival, akiknek nem volt 
pénzük ennivalóra. Megsöröztette őket, majd a három férfi, látván, hogy van pénze, elvágták 
a torkát és kirabolták. A ruhájától is megfosztották, amit értékesíteni próbáltak – ez buktatta le 
őket, alig néhány órával a gyilkosság után le is tartóztatták őket. Mindhármójukat 
felakasztották a Gibbet Hillen (vidám történet).  

A Sailor’s Stone-t elhagyván pár száz méter múlva a Gibbet Hillhez érkezünk, 
hagyományos kivégzőhely; ugyanitt emelték a gránitból készült Celtic Cross-t 1851-ben, 
hogy kissé eloszlassák a közeli lakosok félelmét a helytől.  
 

 

 
 
 
 
 
a Gibbet Hillről csodálatos kilátás 
nyílik a környékre  
 
 



Július 12.  
 
Egy szomszéd jóvoltából – vigyázott a nénire – ma 4 teljes szabad órát kaptam: erdei 
gyalogtúrát tettem a közelben. Az erdős-dombos vidék nagyon kellemes túrahely, igazi 
bandukolás, külön élveztem továbbá, hogy én vagyok az egyetlen személy az erdőkben. 
Nagyon könnyű eltévedni.  
 

 
Egyébiránt ezzel be is fejeztem Haslemere környéki kalandozásaimat. A nénikém eltörte a 
jobb csuklóját, amiből az következik, hogy mostantól kezdve a fejét se tudja megvakarni a 
segítségem nélkül, valamint négyszer ébreszt éjszakánként. 
 Vasárnap délutántól hajnali 1 óráig a kórházban voltunk, eddig tartott a mindenféle 
vizsgálat. Közben alkalmam volt megfigyelni, hány drogost hoztak be, és milyen állapotban, a 
jelenetek egy része pont mellettünk zajlott. A drogosok feltartottak és több órai munkát adtak 
öt rendőrnek, egy ügyeletes orvosnak és legalább tíz éjszakás nővérnek. Hajrá, liberálisok.  
 
Július 16.  
 
Gyorsan történnek a dolgok… A nénikém vasárnap este eltörte a csuklóját. Hétfőre már be is 
volt szervezve az utódom – a hátam mögött, természetesen. Kedden délben hívtak az 
ügynökségtől, hogy szerdán 10 órakor érkezik a váltás, szervezzem meg addigra a munkakör-
átadást. Igaz, hogy „mechanikus esés” volt, ezt a mentő külön a kedvemért igazolta (!), azaz 
nem az én hibám volt; igaz, hogy a tanfolyamon, ahol az emlékezetes 100%-os vizsgámat 
tettem, egyenesen azt tanultuk, hogy ha esik a beteg, tilos elkapni, mert az én hátam sérülhet, 
és akkor két sérült lesz stb., nem is ragozom – a lényeg, hogy azonnali hatállyal ki voltam 
baszva, az én szemszögemet senki nem hallgatta meg, de ez ebben az országban így megy. 
Kedden szóltak, hogy szerdán reggel szíveskedjek távozni.   
 A történetben még sok szegmens volt – a két, korábban beékelt esszém valamennyi 
pontjára akadt példa, egyetlen rövid történetben! Főleg a hazudozásra.  
 Először úgy volt, hogy újabb munkám sem lesz… Kissé durvább sírógörcsök után, 
amikor már majdnem megrendeltem a repülőjegyemet haza, szó szerint az utolsó pillanatban 
szóltak, hogy tudnak ajánlani egy rövid távú munkát, habár annyira kész voltam, hogy 
nehezen bírtam átgondolni, mit is akarok. Igent mondtam.   



 Ebben a pillanatban egy Sidcup nevű városkában dolgozom. Mivel még csak 1 napja 
dolgozom itt, nem igazán merek mondani semmit…  
 Ami objektíven állítható. A munkanapom azzal kezdődik, hogy ki kell mennem egy 
ilyen gyönyörű helyre:    

 
 
egy csupa energia, szín izom, large male 
Rottweilerrel:  
 

 
A kutya ugyan nagyon agresszív, muszáj rá 
szájkosarat rakni (muzzle), rettentő erős, a 
sétáltatása teljes izommunkát igényel, de 
boldog vagyok: reggel és este legálisan 
kimehetek, ez számomra extra szabadidő, extra mozgás, és nem is tekintem munkának.  
 Még régebben olvastam a rottweilerekről, hogy „öregkorukra morózussá válnak”. Ez a 
kutya hatéves, és már most nagyon kiszámíthatatlan, vigyázni kell vele. Ezzel együtt örülök, 
hogy ez is a jelenlegi munkám része, szívesen foglalkozom vele, szívesen etetem-itatom.  
 Jelenlegi helyemen mozgásképtelen, fiatal férfibeteg van. A szobájában egy bukósisak 
emlékeztet a balesetre �, jobb sorsra érdemes, okos fiú. A barátnője is itt lakik, úgyhogy én 
jobbára házvezetőnő vagyok, aminek szintén nagyon örülök. Sokat kell dolgozni, egész nap le 
se ülök, nagyon fáradt vagyok, de főleg házimunkát végzek, a kutya miatt nehéz tisztaságot 
tartani; de fiatalok, lazák, nem az én basztatásommal vannak elfoglalva. Egész nap mosni, 
vasalni, porszívózni, tisztogatni, mosogatni egész más, mint öreg, büdös testeket fogdosni… 
Van valamennyi ápolói munkám is, de minimális.   
 
Sidcup London egyik külvárosa, délkeletre, Kent megyében, 60e fő lakossal. Két főiskolája 
(Bird College és Rose Bruford College), saját szimfonikus zenekara van. Neve a Cetecopp 
szóból ered, meaning “seat shaped or flat topped hill”. A várost két színdarab, ill. a belőlük 
készült filmadaptáció is említi név szerint: Noël 
Coward’s Relative Values és Harold Pinter’s The 
Caretaker. Mick Jagger and Keith Richards Sidcup 
vasútállomásának peronján határozták el, hogy együttest 
alapítanak, amiből később a Rolling Stones lett.  

Mi sajnos nagyon messze lakunk a 
városközponttól, ennél messzebb nem is lakhatnánk, 
nevezetesen a város legszélső háza a kliensemé, utána a 
rét jön… (wifi szempontból rázós az ügy, ami csak a 
központban van, más gond nincs ezzel).   
 



Július 19.  
 
Az előző képen látható, városszéli réten, ha átvágok, egy Bexley nevű falucskához érek. 
Felfedeztem, hogy ha a réten átmegyek Bexleybe, 20 perc gyaloglás után wifi zónába 
érkezem. Ha a saját városom wifi zónájába megyek, 45 perc erőltetett menet oda, 45 perc 
vissza, ami a kétórás kimenő időmben nem megengedhető, túl sok. Úgyhogy Bexleybe fogok 
járni netezni. Az utcán guggolva persze. Szegény laptopom kiválóan bírja a gyűrődést – 
akárcsak a gazdája –, mindenféle szemét hálózatokra felcsatlakoztatom, ezen kívül 
méltatlannál méltatlanabb helyeken szoktam wifizni. Ez jutott most. Örülök, hogy feltalálták 
1. az internetet, 2. a wifit, 3. a laptopot, 4. az akkumulátort.  
 
 
 

 
  
 
Hízni a jelenlegi helyemen biztos nem fogok. Rendszerint 7-22 óráig dolgozom egy perc 
szünet nélkül, leszámítva a két óra kimenő időmet. Csakis fizikai munka van, beleértve a 
lépcsőzést – becslésem szerint naponta százszor feltétlenül le- és felmegyek rajta. A kutya – 
Trójának hívják – naponta legkevesebb kétszer ugyancsak átmozgat, minden kutyát szét akar 
tépni, ilyenkor jöhet az én teljes fizikai erőm, hogy visszatartsam. A kimenő időmben, 
bármely wifi-zónába megyek, több km gyaloglás. Ezen a helyen nincs biztosítva az étkezésem 
sem, úgyhogy igyekszem olyan keveset enni, amilyen keveset csak lehet. ☺  
 Ezzel együtt óvatosan ki merem jelenteni a negyedik napomon, hogy ezt a helyet 
szeretem a legjobban, amióta ebben a munkakörben vagyok. Kurva sokat dolgozom, de nem 
baszogatnak. Korombeliek, értelmesek. Hobbijuk az állat- és növényvédelem, erre költik az 
összes kevés kis pénzüket. Nekem ez nagyon szimpatikus. Trója mellett van két lovebird 
(afrikai törpepapagáj), egy corn-snake (gabonasikló) és egy jó nagy akvárium, tele különféle 
szép halakkal.  
 Szerintem ők is bírnak engem, de nem sok jelentősége van egy egyhetes 
szerződésnél… A srácnak van internete, de nem engedi meg, hogy használjam – ez az egy, 
ami nem szép tőle. Fogalmam sincs, hová megyek innen tovább szerdán (szerdától szerdáig 
tart a munkahét), de utálom ezt a cigányéletet. Nem beszélve a minden utazáskor fizetendő 
útiköltségről – nyilván az én költségem, a kényelmetlenségeken és a 30 kiló cuccon felül.   



3. betoldás: Az angol mentalitásról, 2. rész  
 
Szomszéd-figyelő rendszer működik, mindenféle értelemben. Egymás feljelentése teljesen 
természetes, nincs az a társadalmi megvetés a besúgók felé, ami a mi kommunista múltú 
kultúránkban van. Itt a besúgás teljesen más megítélés alá esik, dicséret jár érte.  
 Haslemere-ből a szomszédok feljelentése alapján rúgtak ki engem, akik felhívták a 
cégemet, aggodalmuknak adván hangot, miszerint a néni eltörte a kezét az én ottlétem alatt, és 
javasolták, hogy vizsgálják felül az alkalmasságomat. Eredmény: azonnali hatállyal kibasztak, 
az én meghallgatásom nélkül. A britek összetartanak.  
 A történetben a legérdekesebb, hogy akkor még nem tudtam, hogy a szomszéd-
besúgás ebben a kultúrában természetes, és elmentem cirkuszolni a szomszédokhoz, 
Ginsberg: Üvöltés, szóval hoztam a formámat, és a mi kultúránknak megfelelően Attila hun 
vezért idéztem nekik: „azt kívánom Önöknek, amit Önök nekem”. Ők nem tudták mire vélni a 
magas decibelű kitörést, én meg nem tudtam mire vélni, hogy a cégem meghallgatja és helyt 
ad szomszédok árulkodásának. Azóta már tudom, hogy ez itt teljesen normális. 
 Ezzel pontosan egybevág, hogy hallottam már több gondozótársamtól, hogy a 
betegápolók rendszeresen feljelentgetik egymást, ebből is sok elbocsátási ügy van. Velem 
ilyen még nem történt, gondolom, ami késik, nem múlik.    
 Az Adrian Mole-ban is feljelentette Adrian apját a szomszéd, amikor fűszertartókat 
kezdett el gyártani, jól emlékszem? Nincs nálam a könyv, megerősítést kérek, aki éppen 
olvas, köszönöm ☺ 
 (Jellemző: Gyakorlati tanácsok tanárjelölteknek c. írásomban azt javaslom a leendő 
tanár-kollégáknak: „ne hallgassuk meg a gyerekek árulkodását”, igen, én magyar vagyok, 
magyar virtussal.)  

A másik tipikus brit jelenség: „tudok valamit, és nem mondom meg”. Akkor se 
mondják meg, ha nekik neutrális az információ, nekem meg életmentő lenne.  
 A kérdés: mi ennek az oka? Az írás pillanatában még nem fejtettem meg a választ a 
kérdésre, de azt gyanítom: nem a leszarás. Más. Valami olyasmi, hogy eszükbe sem jut, hogy 
megmondják. Szerintem nem azt gondolják: „megmondhatnám, de leszarom”, hanem nem 
gondolnak semmit.  
 Pl. én minden váltótársam elé ki szoktam menni a vasútállomásra, mert nekem ez 
természetes. Elém nemhogy nem jött még ki soha senki, de azt se szokták elmagyarázni, 
hogyan találok oda a kliens lakásához az állomásról. „Grab a taxi”-val szokták elintézni, ami 
nekem rengeteg plusz költség, főleg, ha öt perc lett volna gyalog a ház.  
 A kérdés: miért nem veszik a fáradtságot, hogy elmagyarázzák a lakáshoz eljutás 
útvonalát? Nem azért, mert leszarják. Valami más, amire még nem jöttem rá, de valami 
nagyon szar dologról lehet szó, és a mi kultúránkkal, neveltetésünkkel szintén teljesen 
ellentétes.     

A harmadik dolog. A happy, love, enjoy, lovely, wonderful szavakkal azért 
dobálóznak annyira könnyedén, mert nem azt értik a szavak jelentése alatt, amit mi.  

Negyedik észrevételem: a magántulajdon sérthetetlensége. Ha megállok egy ház előtt, 
pl. hogy elővegyem az ernyőmet a táskámból, már szalad is ki a tulaj meg még két-három 
szomszéd: ez magántulajdon, húzzak innen. Elzavarnak, mint egy taknyos kölyköt. Kábé 
minden kimenőmre jut egy elzavarás… Hasonló feltűnést szoktam kelteni a 
fényképezőgépemmel és a laptopommal, csak akkor veszem őket elő, ha nagyon muszáj, mert 
az emberek azonnal falkába verődnek, rám mutogatnak, és addig követnek a szemükkel, amíg 
csak látnak. Jobb, ha nem nyitom ki a számat ilyenkor, mert ha még az is kiderül, hogy nem 
vagyok angol… Nem mondom, rohadt megalázó ilyen sztorikat megélni ennyi évesen, nem 
tudom, meddig fogja bírni a gyomrom Angliát. Amúgy azért bírom ilyen „jól”, mert hét évvel 
ezelőtt az USA-ban már kaptam egy jó kis alapképzést, ott sokkal rosszabb a helyzet.  



Július 20.  
 

 
A váltótársam visszamondta a munkát, így szerdán mégsem kell innen 
elmennem. Egy további hétig maradhatok ☺. Ennek nagyon örülök. Ezen a 
munkahelyen, a két fiatallal és állataikkal teljesen más az atmoszféra, mint 
egy unalmas nyanyusnál, akivel egész nap körülményeskedünk és 
szöttyögünk. Ha nénikével dolgozom, akkor az egyetlen téma én vagyok, 
lásd mit mondanak a férfiak Kosztolányi Édes Annájában: az asszonyok 
másról se tudnak beszélni, csak a cselédekről. Ez a két fiatal viszont le se 
szarik engem, igaz, emberszámba se vesznek, de hát angolok, én ezt már fel 
se veszem, ha nem piszkálnak hülyeségekkel.  
 Trójával a lehető legjobb lett a viszonyom időközben, bár nem lehet 
nagyon közel kerülni hozzá, de elértem, amit lehetett. Mindig is a nagy 
termetű, erős, bátor kutyákat szerettem. Amikor kevés energiám még 
marad, Liz Palika How to Train Your Rottweiler c. könyvét olvasom éppen.  
 

13 hetet, azaz 91 napot fogok ledolgozni ebben a munkaperiódusomban szabadnap nélkül. Én 
szívesen vennék ki szabadnapot, de nem ad senki �.  
 
 
A lakásban egy corn-snake is lakik. Gabonasiklót jelent (Elaphe guttata).  
Rend: pikkelyes hüllők (Squamata). 
Család: siklófélék (Colubridae). 
Előfordulás: az USA déli államaiban. 
Testhossz: 61-182 cm. 
Tápláléka: békák, gyíkok, rágcsálók, kisebb madarak. 
Szaporodás: a 10-30 tojás 60-65 nap alatt kel ki. 
Élettartam: fogságban maximum 23 év. 
 
Az USA szárazabb déli területeinek jellegzetes 
siklóféléje, az európai erdei sikló közeli rokona. 
Elsősorban éjszaka mozog, ritkán már kora este 
elindul vadászni. Jól kúszik fára, sokszor keresi fel az 
elhagyatott házakat. Testén az oldalak éles szögben 
csatlakoznak a hashoz, ami megkönnyíti a falakon és fakérgen való megkapaszkodását. Nem 
táplálkozik mindennap, csak pár naponta. Főleg éjszaka vadászik. A fiatalok levelibékákra, 
kisebb gyíkokra vadásznak, a nagyobbak kisebb emlősökre, madarakra. 
A párzási időszak márciustól májusig tart. A 10-30 tojásból a fiatalok bő két hónap múlva 
kelnek ki. A kígyófiókák 25-38 centiméteresek. 
Veszélyt érezve a farkukat sűrűn rázzák, és bátran támadnak, bár nem mérgesek. Ha 
megfogják őket, védekezésképpen bűzős váladékot bocsátanak ki magukból. 
 
A gabonasiklók haszna vitathatatlanul nagy a rágcsálók számának korlátozásában. Emellett 
közkedvelt terráriumi állatok. 
 
 
 
 



Július 28.  
 
Két hete vagyok Sidcupban, és minden áldott nap esik az eső. Nagyon hideg is van, talán egy 
olyan nap volt, amikor kabát és sapka nélkül kimozdultam (akkor is megbántam). Trójának 
mindig a Hidegen fújnak a szelek-et énekelem sétánk közben – aki nem ismeri a népdalt, 
Népzenei antológiámba fel van töltve. Trója már ismeri ☺.  
 Jelenlegi helyemet továbbra is szeretem, habár elég gyengén fizet, és semmiféle 
bónusz sem jár. De a lényeg a hangulat, amiről az örökké csivitelő madárkák, és főleg a 
mindenben lelkesen részt venni akaró kutya gondoskodik. Mostanra ki merem jelenteni, hogy 
Trója szeret engem, de az óvatosság most sem árt. Szeretem a karakán kutyákat. A kígyó és a 
halak csendben vannak. Őket nézni jó.   
 Elnézést az unalmas blogért, jelenlegi munkaperiódusomban nincs egyáltalán 
szabadnap, így nem szerepel az életemben se az utazás, se a zene �. Csak dolgozom és 
alszom, ez aztán az élet. Egy-két DVD-t azonban lehetőségem volt megnézni…: 
 
 
Filmajánló: Henry VIII (2003) 
 
Kétrészes film, Pete Travis rendezésében.  
Főszereplők: Ray Winstone (VIII. Henrik), Sean 
Bean (Robert Aske), Helena Bonham Carter (Anna 
Boleyn), Assumpta Serna (Katherine of Aragon), 
Emilia Fox (Jane Seymour), Emily Blunt 
(Catherine Howard), Charles Dance (Buckingham 
hercege), Mark Strong (Norfolk hercege), Danny 
Webb (Thomas Cromwell).  
  
VIII. Henrik angol király (1491-1547) 38 évig uralkodott.  
Feleségei és gyermekei:  
1. Aragóniai Katalin spanyol hercegnő, elhunyt bátyjának özvegye. A király el akart válni 
tőle, mert egyrészt unta, másrészt öt csecsemőhalál után egy lánygyermek maradt csak 
életben: Mary. Henrik ráadásul szenvedélyes szerelemre lobbant Anna Boleyn iránt. A 
válóper halogatódott, a király határtalanul dühös lett, és megszüntette a pápának az angol 
egyház fölötti hatalmát, egyúttal önhatalmúlag feloldotta a házasságát. Az új, anglikán egyház 
feje az angol király lett.  
2. Anna Boleyn. Gyermekük: I. Erzsébet, későbbi királynő. Egyidejűleg megkezdődött a 
katolikusok üldözése. Annát koholt vádak alapján lefejezték.  
3. Jane Seymour. Gyermekük: Edward, a várva várt fiú. (A fiúörökös iránti vágy a film egyik 
vezérfonala.) A fiatalasszony gyermekágyi lázban meghalt.  
4. Cleve-i Anna német protestáns hercegnő, akinek a festett portréjába szeretett bele; a 
házasságnak politikai okai is voltak. Élőben azonban nem találta vonzónak, és pár hónap után 
egyszerűen visszaküldte. Henrik kivégeztette Cromwellt, őt okolta a kellemetlen házasságért. 
(A film egyik groteszk jelenete Cromwell kivégzése a 16 év körüli suhanc által. „Ez az első 
lefejezésed?” „Igen, uram, de egész éjjel gyakoroltam.” „Ne izgulj” – mondja Cromwell az őt 
éppen kivégzőnek… Nem szó szerinti idézet volt, csak ahogy emlékszem.)  
5. Howard Katalin, a katolikus körből. A film szerint a koros Henrik már nem volt képes 
házastársi kötelességét teljesíteni, így a fiatalasszony szeretőt keresett. Henrik erről 
csakhamar tudomást szerzett, és gyönyörű, fiatal feleségét – barátjával együtt – lefejeztette.  
6. Parr Katalin, protestáns asszony, aki túlélte férjét.  



Henrik halála után fia, a kilencéves VI. Edward lépett a trónra, protestánsként került 
hatalomra. Fiatal kora miatt régensek irányították az országot. Edward beteges alkata miatt 15 
éves korában meghalt.  

I. Erzsébet, Anna Boleyn lánya 1558-1603-ig uralkodott. Az Elizabeth I című, 2005-
ben készült történelmi film főszereplője a nemes Helen Mirren – kitűnő alakítás, akárcsak a 
2006-os The Queen, ami hangsúlyozottan az egyik kedvenc filmem.  
 
 
 
 
 
 
 
A napló Discover Kent címmel folytatódik, az események szerencsés alakulásának 
köszönhetően.  


