
Gibraltár, igen 
 
(A Kelet-angliai napló egyenes folytatása)  
 
 
Szeptember 22. hétfő 
(…) 
 

- Innen viszont elég viszontagságosan folytatódott az utam. Londonban nem működött a 
Liverpool Stationról Victoria Stationig közlekedő metróvonal, és háromszor kellett 
átszállni a rettenetes csomagommal, lépcsőkre fel, lépcsőkön le.  

- Végre elkeveredtem a Gatwick Airportra. Itt azzal kezdtem, hogy kapásból a 
vasútállomást hittem a repülőtérnek, és nekiálltam várakozni (ugyanis vonatokat sem 
láttam…). Ülök, ülök, és igazából az volt gyanús, hogy milyen kicsi repülőtér lehet, 
ahol van kb. 30 ülőhely a várakozóknak, és ott sem várakozik igazából senki rajtam 
kívül. Biztos mindenki totál pontosan érkezik a járatához, gondoltam. Még jó, hogy 
megszólítottam valakit: „Elnézést, ez itt A váróterem? Nincs valahol valami 
nagyobb?” Aztán kiderült a beszélgetés folyamán, hogy nekem még jóval odébb kell 
mennem, külön reptéri vonattal (shuttle) a reptérre.  

- Kiderült, hogy a repülőtér olyan hatalmas, hogy én még ekkorát sose láttam. Én csak 
az északi terminálba mentem, és csak ott volt 113 kapu. Áttekinteni sem tudtam. 
Kitűnő helyet találtam az éjszakához: padlószőnyeges részt, ahol már többen is 
aludtak, én is lesátoroztam gyorsan. Abszolút én voltam a legfelkészültebb utazó: csak 
nekem volt hálózsákom, nyakpárnám, kötelem (magamhoz kötözni a cuccokat és a 
cipőt), napszemüvegem (erősen a szemembe tűz a rengeteg lámpa). Nagyon rosszul 
aludtam egyébiránt, de még mindig jobb volt, mintha ülve kellett volna feszengenem a 
jéghideg fémszékeken, másnap hajnali 5 óráig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szeptember 23. kedd  
 

- Hajnali ötkor újabb bonyodalom a becsekkolásnál. A hátizsákom 2 kg-mal több volt a 
megengedettnél (a cég hülye könyvei!), és 14 fontot akartak fizettetni. Meg még más 
bajuk is volt (a hátizsák alakja), és probléma problémát követett. Kész voltam. Éhes 
voltam, szomjas voltam, kimerült voltam. Most nem részletezem tovább, végül 
valahogy feljutottam a gépre, az utat végigaludtam, elég kényelmes volt az út.  

- Amikor Gibraltáron leszálltam a gépről, már készítettem a szememet a csodás 
látványra. Ehelyett azonban poros, koszos, omladozó, csúnya többemeletes házakat 
láttam, az utcák tele vannak szeméttel; növények, fák egyáltalán nincsenek, csak itt-
ott, ahol kivágnak a betonból egy négyzetmétert a számukra. Gondoltam, hátha 
máshol vannak a szép részek, de akármerre néztem: csak csúnyábbnál csúnyább 
házakat láttam.  

 

 
 
 

- A reptéren már várt a leendő kliensem fia, és elvitt a munkavégzés helyére. Egész nap 
folyt a munkakör-átadás, zúg a fejem a sok információtól. Egy háztömb 8. emeletén 
lakunk.  

 

 
 
 
 
 
 



Szeptember 24. szerda 
 

- Gibraltáron jellemzően mindenki tud angolul és spanyolul is. Ha szeretnék 
spanyolórákat venni: 30 fontot kellene fizetnem óránként. 

- A magyarokról szerencsére az a vélemény, hogy jó és tiszta munkaerők, ill. magasan 
képzettek – ez igaz, minden kinti magyar kulimunkásnak minimum egy diplomája és 
minimum két nyelvvizsgája van. Egyéb sztereotípiák: a dél-afrikaiak igénytelenek, 
koszosak és szarkeverők, a lengyelek nem tudnak jól angolul stb. ☺  

- Az üzletekben megkérdezik, hogy gibraltári fonttal, brit fonttal vagy euróval akarok-e 
fizetni.  

- Gibraltár alapterülete: 1 x 5 km.  
 
Szeptember 26. péntek, hajnali 1.30 
 

- Szerintem most történik az, amiről az elődöm beszélt. Vérfagyasztóan ijesztő zajok 
kintről, és az öregasszony többször is megkísérelt bejönni a szobámba (kulcsra 
zárom). Annyira rémisztőek ezek a fura csattanások, zajok, amiket csinál, hogy tök 
beszarat. Ha úgy döntök, hogy ignorálom, és simán fel se kelek, akkor se lehet jól 
aludni, mert annyira rémisztő.  

- Ha úgy döntenék, hogy igenis felkelek és segítek neki visszatalálni a szobájába, akkor 
se mernék kimenni, mert alapból nagyon ijesztő ez a lakás éjszaka, nemhogy 
kimegyek, és kint találok egy kóválygó öregasszonyt, földig érő hálóruhában, 
felborzolt hajjal.  

- Egyébként a thriller-zajok nélkül sem tudok itt jól aludni, valami miatt. Rossz helyen 
van az ágy, vagy nem tudom.  

- A továbbiakban keveset fogok írni kliensem magánéletéről és a munkámról a 
nyilvánosság elé szánt naplómban, természetesen.  

 
Szeptember 28. vasárnap 
 

- Öt napja vagyok itt, és ebből három napig végig szakadt az eső. Vicces, hogy 
Angliában végig elő sem kellett venni az esernyőt, itt meg időközben szépen 
levizsgáztattam a drága új esőkabátomat is. Szakad az eső, közben erős szél fúj, 
úgyhogy minden esernyő azonnal széttörik, csak az esőkabát használható.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Ma templomba mentem a nénivel, anglikán egyházi szertartásra. Nagyon jól éreztem 
magam, a szertartás nagyon hasonló a katolikushoz, és jóval több benne az ének, 
amiket szívesen megtanulok, ill. a többséget már meg is tanultam, mivel minden 
éneket mind a 4-8 versszakával végigénekelnek. Ezen kívül: valamivel értelmesebb 
emberekkel tudok ez alatt a kis idő alatt beszélgetni. A zongorista nagyon ügyes, 
szerintem velem egy szinten van, ahogy elnéztem ☺, nagyon hasonló stílusban, 
hangsúlyokkal játszik, mint ahogy én szoktam.  

 

 
 

 
- Megtudtam, hogy Gibraltárnak 28.000 lakosa van, és olyan, mint egy falu, kisebb 

közösségek alkotják – ha jól értettem, a szó rosszabbik értelmében…  
- Ma kicsit kifaggattam új ismerőseimet, hogy ki van otthon a mobil internet ügyében, 

mert hogy kezd elegem lenni nemcsak  a bezártságból, hanem abból, hogy egyáltalán 
nem tudok értelmes emberekkel érintkezni. Kiderült, hogy gőzük sincs, mi az a mobil 
internet, ellenben egy szolgáltatót javasoltak, sőt, azt is elmagyarázták, hol van 
helyileg. Ezek után, akár szakadt az eső, akár nem (szakadt), elmentem és 
megkerestem, hol van, habár ma zárva volt. Semmi gond, holnap vagy holnapután 
célirányosan elmegyek, és legyen akármilyen drága: előfizetek mobil netre egy 
hónapra.  

- Az „eső” kifejezés alatt itt azt kell érteni, hogy égszakadás-földindulás, mennydörgés. 
Nagyon durva. Emiatt gyakori, sőt: megszokott a több órás áramszünet. Ez főleg a lift 
ügyében kellemetlen, mert az öregasszonnyal ilyenkor minden program borul. Ha meg 
éjszaka megy a mennydörgéses cirkusz, akkor felébreszti az öregasszonyt, ami miatt 
esetleg nekem is fel kell kelnem, úgyhogy per pillanat az éjszakai vihar az én fő 
ellenségem.  

- Ma olyan szinten szakadt egész nap az eső, hogy a padló egy jó darabon teljesen 
felázott a lakásban, kerülgetni kell. 

- Sok zsidó lakik itt, négy zsinagóga van, majd ha lesz időm, felkeresem őket. Egy 
kimenő időben legfeljebb egy dolgot tudok elintézni �.  

- Két helyen vásárolhatok alapvetően: a Morrisons nevű szupermarketben, vagy közeli 
kisboltokban. A hely szellemének megfelelően a kisboltok nagyon koszosak, büdösek, 
és kétes származású élelmiszereket árulnak, beleértve a friss húst.    

 
 
 
 
 



Szeptember 29. hétfő 
 

- Egyre jobban kitapasztalom, mikor tudok egy kicsit lopva pihenni, aludni.  
- Ma egész Gibraltárt felhajtottam mobil internet ügyben, futásban. Az egyik internet-

szolgáltató cég (Sapphire) azt mondta: nekik nincs ilyen szolgáltatásuk. Milyen 
internet-cég az ilyen, a 21. században, egy angol koronagyarmaton? Na mindegy.  

- A másik net-szolgáltató azt mondta: majd csak december után.  
- A harmadik cég (CTS) azonban nyújt ilyen szolgáltatást, és azonnal elő is fizettem rá. 

15 font egy hónapra – simán megéri.  
- Az anglikán egyházközségnek saját kórusa van. Szeretnék beiratkozni. Minden kedden 

19.30-kor próbálnak. Az időpont ideális: ekkor már túlvagyunk a vacsorán a 
kliensemmel, és pont akkor érnék vissza, amikor épp le akar feküdni. Ezt majd 
megbeszélem a családdal, szerintem simán engedélyezni fogják, csak még nem most, 
még túl korai.  

 

 
 

- A napi time off-om szerintem szégyentelenül kevés: mindössze 2 óra, ami kábé 
semmire sem elég, szabadnap meg nincs – nem nagyon értem, hogy ez hogy lehet, de 
oké.  

- Nobel-díjas ötlet volt laptopot venni és magammal is hozni. Nem tudnék se 
internetezni (kocsma-wifi sebtiben), se képeket menteni, rendezni, naplót írni, ezerféle 
jegyzetet írni (grafománságom fennáll továbbra is), mindenféle szakszótárakat 
készíteni, leveleket előre megírni, és így tovább. Jelen pillanatban konyhai szótárat, 
egyházi szótárat és egészségügyi szótárat készítek, a magam örömére. Lefordítom a 
konyhában az összes fűszert és leírását, lefordítom a mise menetét, és így tovább.  

- Jellemző erre az öregasszonyra, hogy a lakásában egy könyv nem sok, annyi sincs.  
- Javára írható azonban, hogy egykori ruhabolt-tulajdonosként ritka ízlésesen öltözik. 89 

évesen olyan cuccai vannak, hogy a felét-harmadát én is simán felvenném.  
 
 
 



Október 1. szerda  
 

- Tegnap felmentem az Upper Rockra, ami Gibraltár egyetlen látnivalója. Lanovkával 
(cable car) kell felmenni, 8 fontért, majd spirálban, szépen le lehet araszolni, menet 
közben mindenféle barlangok, kastélyok vannak, ill. Európa egyetlen 
majompopulációja (apes). A 2 órám persze messze nem volt elég, hogy mindent 
végigjárjak, ez inkább 6-8 órás túra lenne. Tehát ha mindent meg akarok nézni, még 
három alkalommal, egyenként 8 fontért fel kell mennem, de egyelőre nemigen fogok, 
ill. majd meglátom. Nagyon jó volt így is, jó idő volt, élveztem, de persze rohantam, 
mint a gép, hogy minél többet belesuvasszak ebbe a nagyon kevés szabadidőbe. 

 
 

 

 
 
 
Október 2. csütörtök  
 

- Gibraltáron jobb oldali közlekedési rendszer van, bal oldali kormányokkal. Habár brit 
felségterület, nem akarják a közeli Spanyolország rendjét felborítani, mert az itteni 
emberek folyamatosan ingáznak a két ország között, és erre a kis területre nem 
alkalmazzák a hagyományos brit modellt, mindenki mindig megzavarodna.  

- Az ivóvíz nem teljesen megbízható itt, akárcsak a mediterrán országokban általában. 
Van egy víztisztítónk, 1 literes, mindig ezt a vizet használom iváshoz, főzéshez, és 
folyamatosan töltöm fel, a hűtőben tartjuk.  

- Ma beszéltem a családdal és az ügynökségemmel: január 14-ig meghosszabbítjuk az 
itt-tartózkodásomat. Ez a kliens nem a legjobb, de nem is a legrosszabb. Nem 
kockáztatok egy esetleges rosszabb választást, főleg, hogy szépen dolgozom ki és 



építem ki a dolgaimat itt. Eleve: nemsokára meglesz az internetem, végre nem leszek 
elszeparálva a külvilágtól. Másrészt: szinte biztos, hogy járhatok a kórusba. 
Harmadrészt: ez a család maximálisan mellettem áll (és nem az anyjuk mellett!), 
mindenben segít, támogat, felajánlják, hogy néha kivehetek egy szabadnapot.  

- Ma gyönyörű, forró idő van, annyira kár, hogy nem szabad elmennem fürödni egyet a 
tengerben.  

 
Október 3. péntek  
 

- Anita, a könyvelő felajánlotta, hogy körbevisz Gibraltáron kocsival, a szabad 2 
órámban. Örömmel fogadtam.  

- Közös programunk alatt nemcsak láttam egy csomó mindent, de meg is tudtam sok 
dolgot. Pl. azt, hogy Gibraltárnak kormányzója van, valamint 9 minisztere. Nyolc 
szakminiszter és egy fő-miniszter van. Spanyolországgal nem túl jó a viszonya, mert 
Spanyolország szeretné magának ezt a kis területet, Anglia viszont ragaszkodik hozzá, 
mert épp a szikla és a félsziget-jellege miatt katonai szempontból jó kikötő, jó radar-
elbújóhely (ha jól értettem), és itt szoktak feltankolni háborús időkben.  

- Az itteni lakosok nem nagyon szeretik az angolokat. Nem szeretik, hogy az angol 
ember semmilyen nyelven nem hajlandó megszólalni, csak angolul. Ridegnek, 
érzelemmentesnek vélik őket továbbá.  

- A gibraltári nyelv majdnem ugyanaz, mint a spanyol, csak néhány kifejezés eltérő. A 
gibraltáriak születésüktől kezdve az angol és gibraltári nyelvet egyaránt tanulják és 
beszélik.  

- Anita elvitt a szikla hátuljához, ahová gyalog 2 óra alatt tényleg nem tudnék 
megfordulni. Nagyon szép rész, nincsenek ronda házak, szinte csak a természet. 
Gondolom, nem véletlenül nem építik be.  

 

 
 

- Gibraltár nagyon-nagyon kicsi, éppen ezért még évekkel ezelőtt is nagy gond volt a 
lakásvásárlás. Nincs hová terjeszkednie. Nincsenek eladó lakások. A felnőtt gyerekek 
jellemzően a szülőkkel laknak együtt, mert nincs hová elköltözni. A tengerből egy jó 
darabot viszont feltöltöttek, és egy teljes lakótelepet építettek rá, azóta kicsit jobb a 
lakáshelyzet. Az 5 km2-ból legalább hármat elfoglal a szikla és a repülőtér, és a 28.000 
ember a maradék 2 km2-en nyomorog. Amúgy gondoltam, hogy ez az oka ennek a sok 
emeletes háznak, luxus lenne ilyen kis területen önálló házakat építeni.  

- Nincs semmiféle saját ipara, minden terméket importálnak, hiszen nem is lenne hely 
termelőüzemnek.  



- A legizgalmasabb dolog számomra a repülőtér volt, így néz ki a kifutója, hát én 
félnék, hogy esetleg nem száll fel a gép, és szépen belezúg a tengerbe a pálya végén… 
De Anita azt mondja: még soha nem volt itt egyetlen baleset sem.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Marokkóval, Tunéziával jó az ország viszonya. Majd ha lesz lehetőségem átmenni 

Marokkóba, állítólag vigyázni kell a kék szememmel, nehogy elraboljanak ☺. 
Mindenki nagyon különlegesnek találja a szemszínemet errefelé, az biztos, főleg, hogy 
nyaktól felfelé már szép barna vagyok, és még feltűnőbben világít a szemem. A 
legközelebbi, komppal megközelíthető marokkói városok: Tangiers (ezt ajánlják 
megnézni, mert „afrikaibb”), ill. Ceuta, ami inkább spanyolos, nem annyira jellemző 
az országra.    

- Anita ebédre is meghívott. Előétel: kagyló (clam), valamint pici sült halak 
(boquverones), citrommal, zsömle-szerűséggel és savanyúsággal. Főétel: paella – 
tipikus spanyol étel. Ízesített rizsbe belekevernek kétféle rákot, valamint kagylót, 
halkockákat és sertéshús-kockákat. Ezt is meg lehet citrommal locsolni, ízlés szerint. 
Nem mondom, finom volt, finom volt, de hol van ehhez egy jó tejfölös paprikás 
csirke. Kicsit idegenkedve fogadta a gyomrom ezt a sok tengeri herkentyűt, most, írás 
közben is még kicsit furán érzem magam. Kulturális, gasztronómiai élmény volt.   

 

 



- Nagyon biztonságos környék. Nyugodtan otthagyhatom a táskámat a nyitott autóban, 
nem lopja el senki.  

- A legközelebbi spanyol városok: La Línea (mindjárt a gibraltár – spanyol határnál), 
San Roque és Algeciras.  

- Jó hír, hogy azt mondja a család, hogy ha 16 hétig dolgozni akarok megállás nélkül, ez 
nem fog day-off nélkül menni. Kérdezem Anitát: ha kiveszek heti 1 szabadnapot, 
akkor ezzel csökken a fizetésem? Azt mondja: nem, mert ez jár. Hát akkor persze, 
hogy kiveszem. A szerdában egyeztünk meg, de jövő héten még nem fog menni.  

- Ezek után végképp nincs értelme klienst váltani, mert egyrészt 10 nap alatt mindent 
kiépítettem, amit csak lehetett, és még day off-ot is kapok fű alatt, ami ellenkezik a 
munkáltató cégem házirendjével. De nem tiltakozom ☺.  

- Anita nem utolsósorban egy villám spanyol kiejtési nyelvleckét is adott nekem, amíg 
az ebédre vártunk. Néhány napja vettem egy spanyol nyelvkönyvet, nehogy már 
tétlenkedéssel töltsem a szabad másodperceimet ☺, csak a kiejtést nem tudom 
magamtól kitalálni, ehhez segítség kell.  

- Ma vacsorára skót zabkását (Scottish Oats Porridge) főztem, ízlett, hasonló a mi 
tejbegrízünkhöz, cukorral és kevés lekvárral ízesítettem.  

- Még ezután fog kiderülni, hogy mégis mi minden fog még belejátszani az itt-
tartózkodásom hosszába, mert ezt a klienst elég nehéz „kielégíteni”, mindent baját 
onnan tudom meg, hogy panaszkodik a telefonban másoknak. Nem kell elfelejteni, 
hogy ez a napló nem munkanapló, hanem csak a szabad 2 óráimról írok benne. A 
másik 22 órát egy maliciózus öregasszonnyal dolgozom végig, akinek semmi sem jó, 
és hazugságokat terjeszt rólam (pl. „sose vagyok otthon” (?)). Az idegrendszerem és a 
türelmem kezdi a végét járni, alig 2 hét után.  

 
 
Október 4. szombat  
 

- Itt továbbra is megy a tévében A leggyengébb láncszem (Weakest Link) c. műsor a 
BBC1-en, ami Magyarországon ritka népszerűtlen volt, és Máté Krisztinától is sokan 
ekkor fordultak el, holott ő csak úgy vezette a műsort, ami ennek a műsornak a sajátja. 
Nem nagyon szoktam nézni (se ezt, se mást, ezzel a nénivel nem lehet együtt tévézni, 
mert folyamatosan beszél), azt viszont láttam, hogy egy fokkal továbbmentek a műsor 
készítői: már énekelni is kell a játékosoknak, vagy állatokat utánozni, amivel tovább 
lehet fokozni a megalázásukat és nevetségessé tételüket.  

- Ma körbetelefonálgattam aerobic ügyben, és sajnos senki nem tart edzést kora délután, 
amikor az én kimenőm van. Ha mindenáron mozogni akarok, konditerembe járhatok, 
az egész nap nyitva van, de azt meg nem nagyon szeretem, majd még meglátom.  

- Az idegrendszerem azért is kezd szétcincálódni, mert amióta itt vagyok, 5 óránál 
többet még egyszer sem aludtam, azt is szakaszokban. Ha történetesen nem is 
randalírozik az öreglány éjszaka, akkor is tök éberen alszom, mindig fülelek, 
készenlétben állok, hogy azonnal tudjak pattanni, ha kell. A kevéske kimenő időmet 
meg annyira sajnálom alvásra fordítani �.  

 



Október 5. vasárnap  
 

- Assisi Szent Ferenc ünnepe a templomban.  
- Ma megtaláltam, hol a strand. Elég messze van, 40 perc futólépésben, de mivel 5 

percnél többet úgyse úsznék ☺ (utálok úszni), elvileg belefér a 2 órába. Már csak 
fürdőruhát kellene valahonnan szerezni. Itt azonnal mélyül a part, semmi átmenet, 
egyből a többméteres vízbe lépünk, a félsziget bármelyik oldalán.  

 
 
Október 6. hétfő  
 

- Az angolok nagyon szeretik ezeket a hülye szószokat, mártásokat (gravy). Eddig még 
egyszer sem csináltam, de tegnap már erről is panaszkodott az öregasszonyt 
(másoknak persze, semmi sem az én szemembe érkezik), úgyhogy mától megpróbálok 
mártásokat is készíteni neki az ebédhez. Szerintem ezek a szószok egyáltalán nem 
finomak, elrontják az egész ebédet. Jó, nyilván butaság az én ízlésem miatt felülbírálni 
egy egész tradíciót ☺.  

- Fel nem fogom, miért akar valaki itt lakni, már aki nem itt született. Háromszor olyan 
drága, mint a szomszédos Spanyolország (de hogy mire fel?), NAGYON zsúfolt, kicsi 
és belterjes, három lépés bármely irányba, és az országhatárnál vagyok. Nem lehet 
sehová sem elvonulni pihenni, kikapcsolódni. Ami 2x2 méter beépítetlen tengerpart 
van – a teljes lakosság oda vonul „kikapcsolódni”, mert nincs máshová.  

- Kitaláltam, hogy pogácsát fogok sütni a Command Open Day-re, mert különleges: a 
„pogácsa” nevű dolgot sehol nem ismerik, még külön szó sincs rá semelyik országban. 
De előtte akarok egy próbasütést, meg egyáltalán nem ismerem az itteni lisztet, itteni 
élesztőt, és a sütőt sem. Nagyon vicces volt: az egyetlen szupermarketben nem volt se 
élesztő, se sütőpor – itt ugyanis senki nem süt, hagyományos „népi” módon, mint 
ahogy én akarok, hanem felolvasztják az előre megsütött, boltosok által legyártott 
sütiket, és kész. Valószínűleg „sütőmargarin” sem lesz. A lakásban nyilván 
gyúródeszka és nyújtófa sincs, majd kitalálom, mivel helyettesítem. Magyarul: semmi 
nincs a pogácsához, csak egy-két bizonytalan hozzávaló.  

- Küzdök a spanyollal, de egyelőre kicsit kedvetlen vagyok, mert az időm nagy része 
azzal telik, hogy magamtól kitaláljam a nyelv logikáját, tanár híján.  

 



Október 7. kedd 
 

- Tegnap este már olyan szinten hulla voltam, hogy már este 7-kor lefeküdtem aludni, és 
reggel 7-ig aludtam, nem foglalkoztam a kliensemmel, ájultan végigaludtam 12 órát. 
Ma reggel azt mondja: szerinte azért vagyok ilyen fáradt, mert „túl sokat gyalogolok a 
szabad 2 órámban”, azaz valójában a szabadidőmben fáradok el…  

- Ma megvolt az első kóruspróbám: The King’s Chapel Singers. Nagyon-nagyon 
felkavart érzelmileg, végre énekelhettem egy igen jó 
kórusban, négyszólamú vegyeskar, profi 
zongorakísérővel.  

- Egyúttal a mécses is eltörött, először, amióta 
Gibraltáron vagyok. Természetesen csak úgy 
járhatok a próbákra, hogy az öregasszony jön velem 
(tudni akarja, hogy tényleg próbára megyek-e), mi 
több: beül velem a szólamba… Egyáltalán nem 
tudtam magamat elengedni, nem tudtam 
felszabadulni, nagyon feszélyezett a jelenléte, és igen 
lehangoló volt egy ilyen érzelmi töltetű próba után 
vele hazabotorkálni, és pénzről és betegségekről 
beszélgetni. Ill. csak ő beszélt – én meg se szólaltam.  

- Nyilván örülhetek, hogy egyáltalán eljárhatok, még ha csak felügyelettel is.  
 
Október 8. szerda 
 

- Ma átgyalogoltam Spanyolországba, La Líneába a kimenő időmben. A spanyol 
határon túl egészen más világ van: gyönyörű nagy tágas, ZÖLD terek, kényelmes, 
széles utak, és csak a legszélét láttam.  

 

 
 

- Gyorsan beszereztem egy országtérképet, valamint felkerestem az igen közeli 
autóbuszállomást is, ahol kicsit tájékozódtam. Ha tényleg igaz, hogy minden héten 
kapok egy szabadnapot, akkor 1 szabadnap – 1 közeli spanyol nagyváros. 
Megpróbálok még kitartani, már csak ezért is.  

- Tök nyomasztó volt visszajönni ebbe a növények nélküli betonrengetegbe.  
- Az este viszont olyan jó volt, hogy ha minden esténk így telne, évekre leszerződnék 

ide. Vacsorával egybekötött irodalmi estre kaptunk meghívót. Thomas Toughill, helyi 
író és tanár The Ripper Code c. könyvét mutatta be, az előadásban sokat beszélt Oscar 
Wilde életéről és a detektívregény műfajról is. Mellém ültettek egy matematika-angol 



szakos tanárt, akivel később az íróhoz is odamentünk, és igen meglepődtem, hogy a 
nem-angol irodalomban mennyire járatlanok (vagy csak az én kiejtésem ennyire 
rossz?), létezik vajon, hogy két irodalomtanár soha nem hallotta még Gogol, Goethe, 
Heine, Rilke nevét? De ezzel együtt is megvolt az első intellektuális beszélgetésem, 
végre ☺.   

- Gibraltáron egyetem nincs, és két középiskola van: egy fiú- és egy lányiskola.  
 
Október 10. péntek  
 

- A mai nap eseménye egyértelműen az Internetem bekötése volt, alig merem elhinni.  
- Az itteni időjárásról. 2-4 napos napsütéses időszakot 2-4 napos esős időszak vált. 50-

50% az arány. Az esős időszak nagyon durva általában, minden elsötétül napokra, igen 
erős – de nem kimondottan hideg – széllel. Az esőkabát és a vízhatlan cipő 
ugyanolyan alapkellék, mint Angliában. Az itteni vihar kicsavarja a fákat (alig van fa, 
és azokat is kitöri a szél…), betöri a lépcsőházi ablakokat és megrongálja a hajókat.  

- A levegő nagyon nedves, akármilyen az idő. Az emberek arcán csatakokban áll a víz 
állandóan.   

- Kérdeztem, milyen itt az idő télen. Azt mondják: szinte ugyanilyen, mint most, egy 
kicsit hűvösebb, de állítólag elég egy vékonyabb kabátka (na erre kíváncsi leszek, én, 
a fázás világbajnoka). A hó ismeretlen errefelé, hála Istennek, én utálom a telet és a 
havat is ☺. A levegő pedig télen is ugyanolyan nedves, azt mondják.  

 
Október 11. szombat 
 

- Rész-értékelés. Csütörtökön fogom megkapni a harmadik fizetésemet (hetente 
fizetnek), és akkor leszek nullszaldós, azaz akkorra keresem vissza az összes 
befektetett pénzt: kiutazásom költsége, mindenféle hivatalos procedúra ára, képzés 
ára, szerződés ára, szállásköltség stb. De nem is annyira nullszaldós, mert közben 
rendesen világot is láttam, várakozáson felül.  

- Az itteni helyzetem pedig igen bizonytalan, uncertain, doubtful. Sose tudom, hogy 
másnap is itt leszek-e még. A kliensem bármikor mondhatja, hogy valaki mást akar 
inkább helyettem, erre folyamatosan célozgat is, így aztán ennek megfelelően 
tervezem az életemet. Én nemigen fogok felmondani, mert én már kitapasztaltam, mi 
merre hány méter. Minden percet kihasználok, éppen azért, mert nem tudom, meddig 
leszek még itt. Az esetleges szabadnapjaimon is fontossági sorba állítom a 
meglátogatandó helyeket, a legérdekesebbel kezdem, pontosan ezért. Már ha 
egyáltalán lesz szabadnapom, még mindig nincs letisztázva, és nem is akarom 
sürgetni.   

 
Október 12. vasárnap 
 

- Mától hivatalosan szolgálatot teljesítek vasárnaponként a templomban mint énekes 
kántor ☺. Nem tudom, minek köszönhetem ezt a valószerűtlenül megtisztelő felkérést, 
hiszen csak két vasárnap vettem eddig részt egyáltalán misén.  

- Ma mise előtt 10 perccel behívtak a plébániára, hogy kántorizálnám-e a misét a pap 
mellett. Szabadkoztam, hogy két alkalom után még nem vágok százasan mindent, de 
csak veregették a vállamat: „you’ll be fine”, és máris rám adtak egy piros reverendát 
(cassock). Aztán már kezdtük is. Tényleg jó volt, csak a kivonulást bénáztam el. 
Bevonuláskor elöl megy a pap, mögötte én. A végén azonban én vonulok elöl és ő 
mögöttem, és én nem igazán tudtam, hová és milyen tempóban kell vonulni.  



- Szerintem az orgonista keze van a dologban, szerintem meglátogatta a honlapomat.  
- Nagyon örülök!!!  

 
Október 13. hétfő 
 

- Ma kiderítettem, hogyan tudok pontosan Afrikába átmenni komppal. Csak úgy, ha 1. 
átgyalogolok La Líneába, 2. onnan elbuszozok Algecirasba, 3. és onnan tudok 
komppal átkelni Marokkóba. Sehogy máshogy.  

- Ma derült ki az is számomra, hogy innen távolsági buszok sincsenek sehová, vonatok 
meg pláne nem. Bárhová akarok menni, csakis La Líneából lehet, sőt, onnan is csak 
buszok vannak, azok is alig. Bárhová akarok menni, necces 1 nap alatt megfordulni, a 
gyér járatok miatt.  

- Remélem, lesz alkalmam egyáltalán bárhová is menni, mert lassan belépek a negyedik 
munkahetembe (szerdától), és szabadnapom ezen a héten sem lesz.  

 
Október 14. kedd 
 

- Azt mondja nekem a minap valaki: „Tudjuk, hogy a cigányok Magyarországról 
származnak, de legyél nyugodt, mi tudjuk, hogy Te nem vagy cigány.” Annyira 
meghökkentem, hogy még reagálni is elfelejtettem. Erre a témára még visszatérünk…  

- Egyébként egy román cigány mindennap kéreget tőlünk, a kliensem meg mindennap 
ad is neki, tegnap pl. 5 fontot! Mondtam az öregasszonynak, hogy legközelebb adja 
nekem a lóvét, én megdolgozom érte ugyanis (főleg, hogy ma megint 3.15-kor keltett).  

- Időközben már legalább négyszer átsétáltam La Líneába. Azt tapasztalom, hogy a 
spanyolok nem tudnak angolul, vagy legalábbis nem hajlandók megszólalni, még a 
határőrök sem – jobb, ha igyekszem a spanyoltanulással, ha szót akarok érteni bárkivel 
is.  

 

 
 

- Azok az olvasók, akik még nem voltak soha tartós kialvatlanság állapotában, 
valószínűleg nem fogják érteni, amiről most fogok írni. Az alvás (evés, ivás) olyan 
szükségletek, amiket nem lehet „legyőzni”, „úrrá lenni”, legalábbis tartósan nem. 
Muszáj aludni. Ma azt találtam ki, hogy az egyetlen hely, ahová feltűnés nélkül el 
tudok vonulni félórákra, és még magamra is csukhatom az ajtót: a fürdőszoba. 
Senkinek nem jut eszébe, hogy én nem tisztálkodom, hanem alszom. Beviszem a 
hálózsákomat meg valami párnát, beállítom a mobiltelefont, hogy félóra múlva 
ébresszen, amíg mondjuk megsül az ebéd a sütőben, egyszerűen muszáj.  



- Az ötletet Örkény Tót családja adta – „lehet aludni, amíg kihűl a leves” –, ill. 
emlékszem: egy eladóként dolgozó régi barátnőm és kollégái 16 óráztak szabadnap 
nélkül a Balaton-parton, így félórás váltásban a pult alatt aludtak, amíg a fejük fölött 
adták a többiek a szalámit a vevőknek. Vagy: a bibliai tékozló fiú a disznók vályújából 
evett – én ezen egyáltalán nem csodálkozom.  

 
Október 15. szerda 
 

- Gibraltár autójelzése: GBZ, telefonkörzete: 350.  
- Spanyolország autójelzése: E, telefonkörzete: 34.  
- A spanyol nők jellemzően apró termetűek, jellemzően hosszú hajúak, és 

képességeikhez képest indokolatlanul öntudatosak.  
- Pizzát errefelé nem tudnak sütni. Először az Angry Fryer étteremben ettem pizzát – 

botrányos volt, életem legszarabb pizzája, három szem borsó a feltét, és majdnem 
kitört az összes fogam. Tegnap négycsillagos hotelben ettem pizzát a kliensemmel – 
na ez már kábé megütötte Veszprém legrosszabb pizzériájának a színvonalát.  

 
Október 17. péntek  
 

- Ma fogorvoshoz kísértem a kliensemet.  
- A fogorvosi rendelő jellemzői. Légkondicionált. Két tévé is van a rendelőben: egy 

mindjárt a fogorvosi lámpa mellett, hogy a beteg nézhesse a tévét, a másik pedig a 
páciens feje felett a mennyezeten, vízszintesen felfúrva, hogy ha hanyatt dől, akkor a 
másik tévét nézhesse. A páciens védőszemüveget kap, hogy ne világítson erősen a 
szemében a fogorvosi lámpa. Az orvosnak speciális, nagyítós szemüvege van; ezen 
kívül mini kamerája, amivel kinagyítva nézi a beteg fogait a számítógép képernyőjén. 
Az asszisztensnő minden műszert kicserél / lefertőtlenít a kezelés végén, sőt, még a 
lámpát, széket is áttörölgeti.  

- A kliensemmel az egyik fő ütközési pont: egyáltalán nem érti, hogy én mitől vagyok 
fáradt, azt meg végképp nem, hogy miért akarok aludni. Ő sosem álmos, sosem alszik. 
Este csak azért fekszik le, mert így szokás, vagy mert unatkozik. Szar lehet.  

 
Október 18. szombat 
 

- Azt hiszem, kimerültem. Most már akárhány lopott percet végigalszom: nem elég.  
- Napok óta nem voltam sehol a kimenő időmben, hanem inkább alszom. Ma azonban 

valaki telefonált, amíg aludtam: a kliensem kint császkál az utcán (lement egyedül, 
basszus), jó lenne, ha összeszedném. Rohantam le, ahogy voltam, és visszahoztam. 
Nem kérdeztem semmit, nem mondtam semmit. A kliensem egy hete különösen rossz 
passzban van (mentálisan), úgyhogy ezért is kérdéses, meddig dolgozom még itt.  

- Ma ebédre a kedvenc magyar ételemet főztem: tejfölös paprikás csirke, tésztával. 
Anitát is meghívtam rá.  

 
Október 19. vasárnap 
 

- A nevemet Amerikában sem tudta megtanulni senki. Még akkor találtam ki, hogy 
hajnalka = morning-glory – legyek akkor Gloria.  

- Ezt a nevet itt is értik, főleg, hogy a Gloria spanyol név is. De ez is nehéz nekik, mert 
sokszor Victoriának hívnak, de mindegy, mert a kliensemnek se ez, se az nem fekszik, 
így ő Giorgiának hív. Tehát per pillanat minden létező női névre hallgatok.  



- Budapest a 47., Gibraltár a 36. szélességi fokon fekszik. Ma, azaz okt. 19-én még 
reggel 8.15-kor is koromsötét van, utána kezd világosodni.  

- Ma katonai megemlékező mise volt az 1805. október 21-i trafalgári csata emlékére 
(Annual Commemoration Service, Battle of Trafalgar). A misére kivonult legalább 50 
katonatiszt az itteni British Army-ból, nagyon szép, konzervatív egyenruhában, 
kitüntetésekkel, sarkantyús csizmában, karddal, zászlóval. A megemlékezés első része 
az anglikán templomban volt, a második rész pedig a Trafalgar Cemetery-ben, ahová a 
kliensem egészségi állapota miatt sajnos nem mentünk el.  

 
Október 20. hétfő  
 

- Az itt lakó emberekről. Mindenki folyamatosan kevergeti a szart. Nem túlzott 
mértékben, de kevergetik, és állandóan, szerintem indokolatlanul. Gibraltár (= Gib) 
nagyon kicsi hely, mindenki mindenkit ismer, az emberek nagyon pletykásak, 
mindenki mindent azonnal megtud, enyhe kavarással karöltve. Ebben a környezetben 
a saját stílusom, miszerint mindenkinek belebaszom a pofájába a frankót, legalább 
annyira szokatlan, mint szép magyar hazámban. Egyetlen nyílegyenes emberrel sem 
találkoztam még itt, mindenki hümmög és kavar. Én ezen csodálkozom, de leszarom.  

- Az utcaszerkezetről. Mivel nagyon kis hely, annak is egy része hegyoldal, ennek 
megfelelően egész Gibraltáron egy darab kétirányú út van, az is legszélen. Az összes 
utca egyirányú és nagyon keskeny, tök komplikált bárhová is autóval eljutni. Járdának 
általában nincs is hely. Itt nem élvezetes se vezetni, se motorozni, se biciklizni, se 
babakocsit tolni, se kutyát sétáltatni. Annyira szűk és zsúfolt minden, hogy szerintem 
egyszerűbb lenne kitiltani az autókat, mivel félórára van gyalog a legtávolabbi pont.  

 
Október 21. kedd 
 

- Ma először zongoráztam, amióta Gibraltáron vagyok – megbetegedett a kórus 
zongorakísérője, és nem volt kérdés, hogy beugrom-e helyette… ☺☺☺ Mivel még 
csak most értem haza erről a csodálatos próbáról, szavakat sem találok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az anglikán templom mennyezete 



Október 22. szerda 
 

- Az első szabadnapom.  
- A fontossági sorrend már kész van. Első meglátogatandó hely: Afrika, Marokkó, 

Tanger.  
- Hajnalban felkeltem, és zuhogott az eső. Ha ebben a térségben elkezd esni, napokig 

nem áll el. Talán maradjak itthon? Vagy nyafogok, vagy világot látok. Bíztam benne, 
hogy hátha Tangerben nem esik, de nem volt szerencsém: egybefüggő esőfelhő-réteg 
volt végig, megállás nélkül szakadt egész nap.  

- Busszal elutaztam La Líneából Algecirasba, majd megkerestem a kompot. Nagyon 
drága: közel 100 euro oda-vissza, ellenben, ha részt akarok venni egy vezetővel 
ellátott túrán, oda-vissza, ez az opció valami miatt csak 45 euro. Nem volt kérdés, 
hogy az utóbbi lehetőséget választottam. 

- Komp előtt negyedórával közölték, hogy elmarad a guided tour. Ha ezt tudom, nem 
vesztegettem volna itt már 4 órája az időmet! Fogalmam sincs, miért, de felajánlották, 
hogy szervezett túra nélkül is igényt tarthatok a 45 eurós jegyre, csak én, csak itt, csak 
most. De akkor futás, mert indul a hajó. Futottam. (Tényleg nem értem, miért kaptam 
ezt az ajánlatot, bele is kötött a jegyembe minden köztes ellenőrző személyzet.) De 
felengedtek a hajóra végül is.    

- A vihar egész úton dobálta a hajót, végig 
arra koncentráltam, hogy ne rókázzak, 
ill. törtek a tányérok a büfében egész idő 
alatt. Meg vacogtam: átázott ruhákban 
kellett a jéghideg légkondiban ülni két 
órán keresztül. Az ablakból 
mindösszesen ennyi látnivaló volt egész 
úton:  

 
 
 
 
 

- Végre megérkeztünk.  
 

 
 
 
 
 



- A Marokkói Királyság fővárosa Rabat, pénzneme: dirham, vallás: mohamedán, nyelv: 
arab.  

- Tanger pont nem a legérdekesebb hely az országban, de ez a legmesszebbi pont, ahová 
1 nap alatt eljuthatok (és vissza). Igazából semmilyen látnivalót nem tudnék kiemelni, 
igaz, az eső miatt még annyit sem láttam, amennyit lehetett volna.  

 

 
 

- Találtam egy szép lakótelepet: 

 
 

- Amit muszáj megemlítenem… Életemben összesen nem akart még annyi férfi 
felszedni, mint csak ma. Azért nem tudom mire vélni ezt a nagy rajongást, mert a 
fejem búbjáig be voltam bugyolálva esőkabátba, és csak az orrom hegye látszott ki. 
Alul pedig rám tapadt a vizes nadrág, és lábszárközépig sáros voltam (sok utca nincs 
lebetonozva). Minden férfi megnézett, és kb. minden tizedik le is szólított, követett, 
feleségül kért stb.  

- Az arab férfiak nagyon jóképűek, gyönyörűek a szemeik, némelyik férfira 
önkéntelenül is rámosolyogtam ☺ (feltétlen reflex, amikor az ember szépet lát). A 
kocsmákban, kiülős helyeken kizárólag férfiak üldögélnek, egyetlen nőt sem láttam.   

- Néha azonban kimondottan örültem, hogy eltakart az esőkabát. A honlapok szerint 
Marokkó „biztonságosnak számít” – számomra ez a legveszélyesebb hely, ahol valaha 
voltam. Sok banda, sok zsebtolvaj. Az általam felkeresett helyek közül az 
autóbuszállomás volt a legrázósabb, ott egyenesen féltem.  



- Amióta itt vagyok ezen a gibraltár – spanyol – arab turnén, másodszor fordult elő, 
hogy a rendőr megállít, és a fényképezőgépemről letörölteti a képek egy részét.  

- A komp idefelé 40, visszafelé 70 perces késéssel indult. Nem csoda, mert 
összeszámoltam: összesen tíz körben ellenőriznek minden egyes utast. 1. Utazási 
iroda, jegyfoglalás, útlevél-ellenőrzés. 2. Utazási iroda kikötőn belüli irodája, újabb 

útlevél-ellenőrzés. 3. Jegy legyártása, 
újabb sorban állás, újabb útlevél-
ellenőrzés. 4. A beszállókártyáért 
újabb sorban állás, újabb útlevél-
ellenőrzés. 5. Beszállás előtt általános 
útlevél-bemutatás és táska-átvilágítás. 
6. A hajó előtt újabb útlevél-
ellenőrzés. 7. A hajó bejáratánál 
újabb útlevél-ellenőrzés. 8. A hajón 
belül újabb kilométeres sor: minden 
utast egyenként bent is 
leellenőriznek. Kiszálláskor 2 újabb 
sorban állás: 1 útlevél-ellenőrzés és 1 
táska-átvilágítás.  

- Hazafelé már csillapodott az esőzés, és szép képeket tudtam készíteni:  
 

 
 

- Remélem, a buszokkal nem fogom túlzottan megszívni a későbbiekben, mert még 
véletlenül sem akkor indulnak, mint amikorra ki vannak írva. Ha találok egy buszt, 
ami a célállomásra megy, célszerű nem bámészkodni, hanem azonnal felszállni rá.  

 
 
Október 26. vasárnap 
 

- Harvest Festival a templomban. A templom fel volt díszítve különböző termésekkel, 
gyümölcsökkel, falevelekkel.  

- Mise után Bring & Share Lunch. Mindenki hozott készételt, édességet, és mindenki 
bármiből vehetett, közös ebéd. Számomra két új, érdekes étel volt: 1. kuszkusz, 
kockára vágott, párolt pritamin paprikával, 2. spanyol omlett: tojás, főtt krumpli és 
hagyma, kb. 2 cm vastag, kerek lepénnyé sütve.  

 



Gibraltári beszámolómat ebben a fájlban felfüggesztem, itt-tartózkodásom újabb minőségbe 
lépett.  
Folytatás: Andalúziai élmények 
 
Néhány, számomra érdekesebb, vegyes kép búcsúzóul:  
 
 
 

Búvárok 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendőrautó 



 
Annyira kevés a hely, hogy a repülőgépnek kereszteznie kell egy utat, ha fel- vagy leszáll, és 

az autók szépen megvárják a sorompónál 
 

 
Ennyi szülő várja a gyerekét iskola után (azt hittem, valami ünnepség van…) 



 
Vendégeket vártunk uzsonnára, megmutattam, milyen a híres magyar vendéglátás, saját 

sütésű sütivel 
 

 
Szobám 


