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Ta15,n tobben is emlekeznek m6g : J
A biivos kard - Camelot nyomS,ban cimii
rajzflImre. Es arra, hory hoggran hivbak
benne a s5,rkdny ket fejet? CornwaLl 6s Devonl
Ezket szomszedos megye Anglia delnyugati
csuc sk6ben:,,e1v6:laszthatatlanok,
de mindig civakodnak egrm5,ssal".

kiljdr6ban be kell vallanom:

nekem 6s csalddomnak

Cornwall a kedvenc helye

Anglidban, es szerintiink a hat

kelta nemzet egyikenek leszdr-

mazottai nagyon is bardtsdgos

nepek, meg ha a szomszedos

devoniak mdst is mondandnak

roluk.

ts$hnnstmndi0[[an

A megye leghiresebb tidi.il6helye

St. Ives, ami fontos mileszeti
krizpont is, olyan, mint nekiink
Szentendre. A tengerparti fot6n,

amit keszitettem, egyetlen dolog

fl[

nem ldtszik, m€gpedig, hogy

esik az es6. Az angolokat ez

nem zavarja, de legaldbbis hoz-

zdszoktak. Mintha a legnagyobb

kdnikula lenne: jdtszanak, fur-
denek, sdtdlnak. Nekiink furcsa,

nekik termeszetes : tengerparton

vannak, rigyis vizesek lesznek,

amikor bemerdszkednek a maxi-
mum l4 fokos vizbe. Egy angol

ismer6s0m magyardzta el egyszer,

hogy ha 6k az id6jdrds miatt
nem azt csindlndk, amit elter-
veztek, akkor soha nem csindl-
ndnak semmit.

A St. Ives-ribdl krirtil renge-

teg 6tterem van pazar rdldtdssal

az 6brilre. A sok haj6s program

pedig kiildnbriz6 helyekre viszi
el a turistdkat - legaldbbis da-
gdlykoa mert apdlykor annyira
kiszdrad az ribtil, hogy meg

kocsival is lehet benne krizle-
kedni. A hajdkdzris j6 m6kdnak

tirnik, de ne felejtsiik el, hogy
Anglia csiicskeben vagf,runk, az

Atlanti-6cednndl! Csaldka a sima

viztiikdr, mert a kiils6 grit el6g
j6l felfoga az ocedn hulliimzii-
sdt. Ugyhogy erdemes megvilr-
ni egy visszatdr6 haj6t, 6s meg-

figyelni az utasok arcdt. Elgy6-
trirt tekintetek eset€n meggon-

dolandd ez a sz6rakozds azoknak,

akik k<innyen lesznek tengeri

betegek.

tli0glilll[iih$tlriljli[flt
Anglidban ndgy Tate gal€ria

van, ebb6l hdrom modern, vagyis
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kortdrs mtiveszek munkdjdt be-
mutat6. Az egyik - 6s folyama-
tosan megtjul6 - Tate St. Ives-

ban van. Soha nem hagyndm
ki, ha arra jdrok, ds soha nem

lilttam viszont egyszer sem

ugyanazt a miialkotdst.
Ezen az utunkon ket nagyon

nagy dtletet ldttunk, ami nagg
sikert aratott a gyerekekt6l az

id6sebbekig mindenkin€1. Az
egyik az volt, hogf a galdria

kupola alatti teret teleraktdk fe-
her ldggrimbrikkel, s ott lehetett

setdlni egyet. Erdekes €s nem
krinnyti megkeresni az utat, 6s

mdsokat megtaldlni ugy, hogy
k<iriikittrink a teljes t€r tele van
leggdmbdkkel. De eldg hamar
rdjdn az ember, hogy kdnnyen
el tudja nyomni a ldggdmbdket

a feje fdlill, es akkor a fels6bb
szinteket liltva kdnnyebb tej6-
kozodni. A mdsik egy rires szoba

volt, aminek a faliit fehdrre fes-

tettek. A mtivdsz minden ldto-
gat6t megk6r, hog}l illjon a falhoz,

es bejeldli a magassdgdt, mell6
odairja a nevdt 6s a rrigzites
ddtumdt.

fl viliig vrt0rir

St. Ives-t6l mdr nem kell sokat
menjiink, hogy elerjrink a Land's

Endhez, vagyis ,,a vildg vegdre'i

* "1T'

Minden irrinybol a tenger veszi
kcirbe a helyet, 6s a meredek
sziklafalakat nezve megertjtik,
hogy ugy gondoltdk rdgen az

emberek: innen nincs tovdbb.
Sajnos mdra el€gge kommersz
lett a krirny€k, a gy0ny6rii tejat
egy vidilmparkkal, 4D-s mozival
es gyorsettermekkel csrinyitottilk
el. A kihelyezett jelz6tiiblab6t
pedig kidenil, hogy a vildg m6gis
van tovdbb, pelddul New York

,,csak" 3147 merfrildre, vagyis
kicsivel tribb, mint 5000 kilo-

mdterre taldlhat6. Valamivel
oddbb egy rdgi fehdr €prilet hir-
deti, hogy ez az utolso (vagy els6)

hely Angliriban a felfrisstilesre.
Ez egy italtjelent, illetve a tu-
rizmus kiszolgdliisdt apro ajdn-
dektilrgyakkal. A parkol6hoz

vezet6 visszaut ment€n eg)l kis
minihdz-kidllitilst is megtekint-
hetr.ink.

A Cornwall-felsziget d€li re-
szdnel, a vildg veg€t6l kicsit
visszdbb, keletebbre fekszik St.

Michael's Mount kis szigete,

amelynek dombtet6jere egy
er6ddt dpitettek templommal.
Ez egyike annak a 43 szigetnek
Angliiiban, ami nincs hiddal
risszekritve a szdrazfrilddel, vagyis
dagdlykor csak cs6nakkal, kisebb
haj6val, apdlykor pedig gyalog
k<jzelithet6 meg. Gyalogosan

t$



sem kell a sdrban tapicskolnunk,

mert a ,,tenger aljilra" krivekkel

kirakott szeles jdrddt epitettek,

amin akdr kisebb kocsik is be

tudnak jutni a szigetre. Mi is a
sdtdt vdlasztottuk, 6s megmdsz-

tuk a dombot, megndzttik a tu-
ristdk szdmdra megnyitott he-

lyisdgeket. A domb es az eprilet

tetej6r6l is gydny<ini a kiliitiis
minden irdnyba, igy a parkra

is, amelynek a sarkdn taldltuk
meg az itt lak6 nemesek v€gs6

nyughelyet.

nh$ffih0$ilslllii!

Utols6 dllomdsunk Cornwallban

ezuttal Tintagel. Igen: Artur ki-

liri40 lil

rilly es a kerekasztal lova$ai.
Az az Artfr kiriily, aki, ha egy-
dltaldn elt, akkor az 5. szazad

vegen es a6.szilzad. elejen. Sok

telepiil6s bizonygatja kapcsola-

tdt vele. Ilyen Glastonbury ahol

dllit6lag a sirja taliilhat6, vagy

Winchester, ahol a Great Hallban

megtekinthetjtk a hires ke-

rekasztalt, ami 1463 dta van a
teremben. Es mivel a 13. sza-

zadb6l szdrmazik, ez6rt biztosan

nem lehet az a bizonyos kerek-

asztal.

Mi ezzel nem trir6dtiink, be-

Ieiiltiink Artur kirdly szdkebe, s

megneztiik a kerekasztalt, ami

13 r€szre van bontva. Mindegyik

resz ,meg van cimkdzve", hoBy

ki iilhetett ott, ds term€szetesen

ott van a cimere is. Mindez per-

sze megfelel6en borsos bel€pti
dijdrt, de higg'ydk el, hogy meg-

6ri!A mondavildg kevdsb€ va-
l6szinfi, mint a hely maga, rd-
addsul ez mdg mindig sokkal

olcs6bb, mintha az itteni turis-
taboltok valamelyikeben a hires

kardot, az Excaliburt szeretndnk

megViisdrolni.

Es levezet€snek meg kdt hely,

ahovd 6rdemes betdrni. Az egyik

az <ireg postahivatal, amely most

muzeumkdnt iizemel. Nem csak

postai emldkeket tekinthetiink
meg, de ldthatjuk azt is, milyen
otthonokban 6ltek annak idejdn

az itteniek. A mdsik a tintageli
kastely, illetve annak romjai.
Gytinyrirfl helyet taldltak neki
annak idejen a tenger partjdn,
a szikldk tetej€n, de a sok szdz

l6pcs6 megmdszdsa utdn abban

sem k€telkedhetttink: meglehe-

t6sen edzettek lehettek az el6drik

a sok l€pcs6zest6l.

(Utunkat folytatjuk majd Deuon-

ban!)

Kdp 6s sz<iveg: Juhdsz Istviin
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a The Prospect nevfi kiskocsma,

ahol az Onedin csalild cimri t6-
vesorozat tdbb epiz6djrlt is
rrigzitettdk a kikiit6i jelenetekkel

egyutt.

Bdr Devon megye szdkhelye
Exeter, sokkal nagyobb ndla a
tengerparton Plymouth. Hatal-

mas, tribb mint hiirom ds fel
neg[rzetkilometeres parkja, a
Mount Edgcumbe Country Park
a rajta l€v6 hdzzal egyiitt egy-
kor az Edgcumbe csaldrde volt.
Ma dl6 taga, a nyolcadik a grofi
dgon, mdr nem tulajdonosa a

tertiletnek, az ma mdr a v6-
ros6.

A Hoe Plymouth nagy tere a
tengerpart el6tti domb tetej€n.
Az itt dl16 viliigit6torony a vdros
jelk€pe. Mint sok mds angol

vdrosba az elmult evekben, ide
is kertilt egy nagy 6ridskerdk.
T<ibb katonai eml€kmtvet is ta-
lillunk itt, illetve ery gydnyiirt
pdlydt, aminek gondosan rrividre
vdgott, tcimrir, z6ld gyepen
hdtvegente feherbe rilttizritt jri-
t€kosok jdtszanak bowls-t. A

[nttorf: dtl0l0 totnofi

ntl00l 6h$z0lf,uDol
Devon: ery kis 6kszerdoboz telis-tele apro
szines ekkdvekkel. Ilyen az exeteri katedrdJis,
a nydron zsrifolt Torquay-Fai5lnton-tengerpart,
vagf,ris az angol rivi6ra, a Dart folyo deltra,jaban
talalhato Dartmouth, A s5,tdn kutyri,jabol
elhiresult Dartmoor vary a vizes6s6r6l hires
Lydford Gorge.
,

JB€retet tetttink februdrban

I me$elent lapszdmunkban a

ICornwall megydt bemutat6
cikkrink vdgdn, hogy folytatjuk
majd turistdskoddsunkat Anglia
ddlnyugati csiicskdben. Igdret
szdp s26..., rigyhogy tartsanak
most veliink a Cornwall-lal szom-
szddos Devon meglebe!

[rah$ ha0itiiru lllr0 a [flilt$
1050 kdrtl kezdtek 6piteni, es

1400 tdjdn ,,6rte el" ma is ldt-
hat6 formdjrit az exeteri kated-
rillis, amely a vildg leghosszabb,

megszakitatlan krizdpkori bolt-
ives mennyezetdvel biiszkdlked-
het: mintegy 96 mdter. Nekiink,
magyaroknak ktikin rirrim, hogy
magyar nyelven megirt trijdkoz-
tat6val is kedveskednek a turis-
tdkat fogad6 ds irdnyit6 alkal-
mazottak. A mdsodik legdrde-
kesebb hely Exeterben pedig a

The Quay, vagyis ,,a rakpart" az

Exe foly6 menten. Itt taldlhat6

t0
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Ha mdr Drake kapitdnyt emle-
gettiik az iment, akkor ket mdsik

nevezetessegrol is szot kell
ejtentink. Az egyik a Buckland-

apiitsdg Plymouth-tol eszakra,

ahol Drake lakott Angliilban. Az

epiilet ma mfzeum, s legcsodd-

latosabb a lepcsrihdza a fdbol

kesztilt korldtsorral es a kazettds

fali burkolattal. A mdsik hely

I
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hagyomany szerint itt jdtszott

Sir Francis Drake kapitdny is,

amikor ll. Ful6p spanyol kiriily
Anglia ellen kiildott armaddja

feltrint a liltohatdron, a tengeren

15BB-ban. ,,Van eleg ido befe-
jezni a jdtekot es megverni a

spanyolokat is" - mondta Drake,

es folytatta.
Plymouth oreg vdrosresze a

Barbican. ahol tobb mint 100

mtiemlekeptilet dll ma is. Itt van

a vitorlds hajok kikotrlje is, s itt
taldljuk a Mayfl ower-lepcsriket

egy emlekmtivel. Ezeken a lep-

csokon sziilltak be a Mayflower
nevri hajoba 1620. szeptember

6-An az angol puritdn telepesek,

hogy elinduljanak Amerikdba.

0k 102-en voltak az elsri euro-

pai telepesek Uj-Anglidban, rik

alapitottdk meg az ottani

Plymouth-ot a mai Massachusetts

allamban. Az angol protestans

egyhAz elnyomta a puritdnokat

es mas kisebb valldsi felekeze-

teket, ezen indultak el az isme-

retlenbe. igy a Mayflower a

szabad vallisgyakorlds jelkepe

lett.

keletre Brixham, ahol Drake

legendds hajojat, vagyis annak

egy tokeletes mdsolatdt jdrhat-
juk be. Ezt hasznaltAk a Drake-

rril szolo tevesorozathoz, s a

forgatds befejezesekor, I 963-ban

a brixhami iibdlbe keriilt. 1973-

ban amugy keszult egy milsik

,,replika" is, ami 225 ezer kilo-
metert hajozott. Negy frlmben

szerepelt, majd 1996-ban Lon-

donban, a St. Mary Overie

Dockban helyeztek el, ahol ld-
togathato.

Am hagyjuk most el a vdros-

okat ds kikdt6ket! Irdny Dartmoor,

a ldpvidek! A Dartmoori Nem-

.!,
fi1
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Hamisitatlan angol ddlut6ni
teSz6sra kiv5l6 hely Totnes a

Dart foly6 partj5n, ott is az

Anne of Cleves tedz6. A tedhoz

nemcsak a pogdcsa, a dzsem

6s a ,,clotted cream" sziiks€ges,

de a megfelel6 teds szett 6s

a r6gies hangulat is, hogy azt
k6pzelhessiik: 1 00- 1 50 6wel
koribban vagyunk, 6s nemesi

t6rsasSgban kortyolgatjuk
italunkat.

zeti Park 954 ndgyzetkilom€ter.

A videk legnagyobb folydja a

Dart, ami hatalmassd duzzadva
Dartmouth-ndl 6ri el a tengert.
A nemzeti park turistdk ezreit
vonzza minden h6tveg€n. A
turiizds angol szokds szerint
id6jdrds-ftiggetlen, vaglis ugyan-

ugy csinriljrik szakad6 es6ben,

mint ragyog6 napsiitesben. A
le$ellemz6bb ugf,ranakkor ezen

a tdjon a szemerkdl6 es6, szitd-
16 kdd.

A tiij misztikuma rengeteg
mtv6szt €s ir6t megihletett.
Els6kdnt persze Sir Arthur Conan

Doyle-t kell emliteniink A siitiin
kutyrijdval, de Agatha Christie

trrt?aa

is gyakran haszndlta trirtdnetei
szinhelyetil. M€g a Harry Potter
es a Triz Serleg€ben is felttnik
a viddk: az 1994-es kviddics vi-
ldgkupa utolso mdrk6z€se iror-
szdg €s Bulgdria krizritt itt jrit-
sz6dik. A tertiLleten lovak, mar-
hdk, juhok szabadon vannak,
nekik van els6bbsegiik az utakon,

€s ,,ezt tudva" eliggd biztonsdg-
ban is €zik magukat. Kocsival

csak nagyon lassan lehet halad-
ni, folyamatosan keriilgetve az

dllatokat, amiket a legkisebb
mdrt€kben sem remit meg egy

autd ktizeledese.

Dartmoor eszaknyugati hatii-
riin taldlhat6 a Lydford Gorge

termeszetvedelmi tertlet. Csak-

nem hdt fontdrt 6rdkon dt
sdtdlhatunk a gydnydrfi, erd6vel

boritott dombokon, Idthatjuk a

White Lady-vizesest, s bejutha-
tunk az Orddg katlanjriba is.

flivif ra tiir[fllrh ftithiit
Es akkorjrijjiln az angol riviera!
Itt irta hires tiirtdneteit Agatha
Christie, 6s nagyon sok k<jziiliik
itt is jritsz6dik. A tengerparton
egymds mellett sorakoznak a kis
feher hrizik6k egyetlen szines

ajt6val. Ezeket hetekre vagy akdr
egy teljes iddnyre ki lehet berel-
ni. A kerti grillt6l a naperny6ig
minden van benntik: nappal
kipakolnak elejiik, es siitnek-
f6znek, iszogatnak, pihengetnek

a nyaral6k. Azon viszont nem



kell meglep6dni, hogg a vizben

nem sokan vannak. A hSmer-

seklete 6ltald,ban 12-13 fok, de

a legnagyobb angol kdnikuldban

(ez dltaldban 26 fok) sem emel-

kedik 14 -15 fok fril6.

Nem kell sokat aut6znunk a

tengerpartrol, hogy elerjrik a

Cockington nevff kis falucskAt,

ami az egyik legszebb drdgak6

Anglidban. A telepiilds 2500 6ve

l€tezik. A parkoloban kiszdllva

a kocsib6l nddfedeles hdzacskdk

vesznek k<irbe benniinket, amik

mesebeli m€zeskaldcs hdzikok-

ra emlekeztetnek. Benntik
szuvenirboltok, illetve kiiv€z6k

miikridnek.
A Cockington csalild itteni

birtokdt a nevadd familia csak

1048-t6l 1348-ig birtokolta, az

utols6 csal6d, amely magdenak

tudhatta, a Mallockvolt, 1654-

t6l 1932-ig. 6ket Rgatha christie

is glakran letogatta. Miss Marple

trirtenetei ktiziil a Miert nem

.$dutflras

sz6ltak Evansnek? cimtit
Christopher Mallocknak ajdn-

lotta. Ma a hdzban tedzo €s

muzeum van, a hdz el6tti park-

ban gyakran j 6tszanak crickettet,

a mcigtitte lev6 teniletet Pedig

kezmtivesek - arany- 6s eziist-

mrivesek, iivegesek, kerdmia-

gyrirtdk - laktrik be, akiknek

munkdj dt, keztigyesseget ordkig

csodiilhatjuk.
Kep es sztive$:
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A sárkány egyik feje: Cornwall 

 
Talán többen emlékeznek még A bűvös kard – Camelot nyomában című rajzfilmre. A 
filmben minden megvan, amiről most szó lesz, de én mégis egy állatot, a kétfejű sárkányt 
emelném ki először. Emlékeznek még, hogy hogyan hívták a sárkány két fejét? Cornwall 
és Devon. Elválaszthatatlanok, de mindig civakodnak.  
 
Nincs ez másképp a valóságban sem. Amikor sok évvel ezelőtt először Plymouth‐ban 
jártam, akkor egy családnál laktam. Plymouth kétharmada Devon megyében, a harmadik 
harmad meg Cornwall megyében fekszik. A családfő kérdezgette, hogy merre akarok 
szétnézni. Amikor Cornwall szóba került, akkor csak legyintett: oda teljesen felesleges 
mennem, semmi látnivaló nincsen, ráadásul az ott lakók még csak nem is angolul 
beszélnek, így úgy sem értenék semmit sem. Egy évvel később megint ott jártam, 
ugyanannál a családnál. A családfő első mondata az volt, hogy el kell menjek Cornwall‐
ba, mert az gyönyörű és mesés táj, ráadásul az ott lakók is nagyon kedvesek és 
barátságosak. Azt előljáróban el tudom mondani, hogy nekem és a családomnak is 
Cornwall a kedvenc helye Angliában és szerintünk a hat kelta nemzet egyikének 
leszármazottjai igen is nagyon kedves és barátságos emberek.  
 
Útunkat kezdjük Sz. Ives‐ban. St. Ives Cornwall leghíresebb üdölőhelye, s mindezen túl 
fontos művészeti központ. Olyan mint nekünk Szentendre.  
A tengerparti fotón egyetlen dolog nem látszik, még pedig, hogy esik ez eső. Az 
angolokat ez nem zavarja, legalábbis hozzászoktak. Egy angol ismerősöm magyarázta el 
egyszer, hogy ha ők az időjárás miatt nem azt csinálnák, amit elterveztek, akkor soha 
nem csinálnának semmit. Nézzék meg a fotót! Mintha a legnagyobb kánikula lenne: 
játszanak, fürdenek, sétálnak. Mindez esőben. Azonban ne felejtsék el: ami most nekünk 
furcsa, az nekik természetes. Ráaádul tengerparton vannak, vagyis úgyis vizesek 
lennének, amikor belemerészkednek a max. 14 fokos vízbe. A St. Ives öböl körül 
rengeteg étterem helyezkedik el, rálátással az öbölre. Sok hajós program is van, 
különböző helyekre viszik el a turistákat, legalábbis akkor, amikor dagály van, mert 
apálykor – amint az a fotón is látszik – kiszárad az öböl annyira, hogy még kocsival is 
lehet benne közlekedni. A hajókázás jó mókának tűnik, de ne feljtsük el, hogy Anglia 
csücskében vagyunk, közvetlenül az Atlanti óceán partján. A sima víztükör is csalóka, 
mert a külső gát elég jól felfogja az óceán hullámzását. Ezért érdemes megvárni egy hajó 
visszaérkezését és megfigyelni az utasok arcát. Elgyötört tekintetek esetén 
meggondolandó ez a szórakozás azoknak, akik könnyen lesznek tengeri betegek. 
Angliában négy Tate Galéria van, ebből három modern, vagyis kortárs művészek 
munkáját bemutató. Az egyik és tapasztalatom szerint a legérdekesebb és folyamatosan 
megújúló Tate Galéria éppen St. Ives‐ban van. Soha nem hagynám ki, amikor erre járok 
és soha nem kellett kétszer megnéznem egyetlen műalkotást sem. A mostani útunknál 
két nagyon nagy ötletet láttunk, amely nagy sikert aratott a gyerekektől kezdve az 
idősebb nemzedékig. Az első, hogy a galéria kupola alatti terét telerakták fehér 
léggömbökkel. Ide lehet bemenni sétálni egyet. Természetesen a bent lévők számát 
folyamatosan ellenőrzik és nem engedik, hogy túl sokan menjenek be. Érdekes dolog 
megkeresni az  útat és másokat megtalálni úgy, hogy körülöttünk a teljes tér tele van 
léggömbökkel. Még egy kijáratot sem olyan egyszerű megtalálni, de elég hamar 
rájövünk, hogy a fejünk felől a leggömböket könnyen el tudjuk nyomni és akkor a 
felsőbb szinteket látva könnyebb tájékozódni. A másik látnivaló egy üres szoba, 
amelynek a falát fehérre festették. A művész minden oda betévedő látogatót megkér, 
hogy álljon a falhoz és bejelölöi a magasságát és odaírja mellé a nevét és a dátumot. A 
szórás érdekes képet mutat a látogatók magasságára. 



A világ végén Arthur király nyomában 

 
St. Ives‐ból már nem kell messze menjünk, hogy elérjünk a Land’s End‐hez, vagyis a világ 
végére. Elég nehezen esett le először, de megértettem, hogy ez a mesékből olyan jól 
ismert hely. Vándorlásaik során a mesehősök eddig tudtak eljutni, tovább már nem 
lehetett, minden irányból a tenger veszi körbe a helyet. Sajnos mostanában eléggé 
kommersz lett a környék, a gyönyörű tájat egy vidámparkkal, 4 dimenziós mozival és 
gyors éttermekkel csúnyították el. Szerencsére még van olyan hely, ameddig nem 
jutottak el. Az itt lévő útjelzó táblából azért már kiderül, hogy a világ mégis van tovább, 
például New York „csak” 3147 mérföldre, vagyis kicsivel több, mint 5ezer km‐re 
található. Azonban a meredek sziklafalakat nézve megértjük, hogy úgy döntöttek régen 
az emberek, hogy innen nincs tovább, ezért itt van vége a világnak. Később már csak egy 
régi fehér épület található, amely hírdeti, hogy ez az első és az utolsó hely Angliában a 
felfrissülésre, amely egy italat jelent, illetve a turizmus kiszolgálását apró kis 
ajándéktárgyakkal. A parkolóhoz vezető másik visszaút mentén egy kis miniház kiállítást 
is megtekinthetünk. 
 
St. Michael’s Mount keletebbre, de a félsziget déli részén található kis sziget, mely 
dombjának tetején egy erődöt építettek templommal együtt. A sziget egyike annak a 43 
szigetnek Angliában, amely nincs híddal összekötve a szárazfölddel, vagyis dagálykor 
csak csónakkal, kisebb hajóval, apálykor pedig gyalog közelíthető meg. Gyalogosan sem 
kell a sárban végigmenjünk, mert a tenger aljára kövekkel kirakott széles járdát 
építettek, amelyen akár kisebb kocsik is be tudnak jutni a szigetre ilyenkor. Mi is a sétát 
választottuk és megfelelő módon beosztva az időnket, meg tudtuk mászni a dombot, meg 
tudtuk nézni a turisták számára megnyított helyiségeket, ki tudtunk menni a szabadba, 
mind a domb, illetve az épület tetején, ahonnal gyönyörű kilátás volt minden irányba, 
illetve a parkba, amelynek a sarkán találtuk meg az itt lakó nemesek végső nyughelyét.  
 
Utolsó állomásunk Cornwall‐ban Tintagel. Igen, Artúr király és a kerekasztal lovagjai. Az 
az Artúr király, aki, ha egyáltalán élt, akkor ezt az 5. század végén és a 6. század elején 
tette. Sok tepelülés vetekszik most ezért a mondavilágért és bizonygatja kapcsolatát 
Artúrral. Ilyen Glastonbury, ahol állítólag a sírja található vagy éppen Winchester, ahol a 
Great Hall‐ban megtekinthetjük a híres kerekasztalt, amely 1463 óta van a teremben és 
mivel a 13. századból származik, ezért biztosan nem lehet az a bizonyos kerekasztal. Mi 
ezzel nem törődünk semmit sem, irány az itteni Great Hall, ahol beleülhetünk Artúr 
kirány székébe, megnézhetjük a kerekasztalt, ami itt 13 részre van bontva és mindegyik 
rész meg van címkézve, hogy ki ülhetett ott és természetesen a címere is megtalálható az 
adott részen. Mindez persze egy megfelelően borsos belépőjegy megvásárlása után. 
Higgyék el, hogy megéri. A mondavilág kevésbé valószinű, mint a hely maga, ráadásul ez 
még sokkal olcsóbb, mint később ha az utáckon sétálva a turistaboltok valamelyikében a 
híres kardot, az Excalibur‐t szeretnénk megvásárolni. Levezetésnek két hely még ahová 
mindenképpen érdemes betérni. Az első az öreg postahivatal épülete, amely most 
múzeumként üzemel és ahol nemcsak postai tárgyakat tekinthetünk meg, de láthatjuk, 
hogy milyen otthonokban élhettek annak idején az itt lakók. A másik hely a Tintagel‐i 
kastély, illetve annak romjai. Gyönyörű helyet találtak annak idején, akik elkezdték 
építeni a kastélyt a tenger partra, a sziklák tetejére, de a sok száz lépcső megmászása 
után az is eszünkbe jut, hogy elég edzettek is lehettek a mindennapos lépcsőmászás 
miatt.  



Devon, az angol riviéra hazája 

 
Devon. Egy kis ékszerdoboz és teles tele apró, de annál gyönyörűbb kis színes 
ékkövekkel. Ilyenek a nyáron zsúfolásig telt Torquay‐Paignton tengerpart, a Dart folyó 
deltájában található Dartmouth, a Plymouth‐i Hoe vagy a Mount Edgcumbe ház a 
hatalmas parkjával, az Exeter‐i katedrális, a Sátán kutyájáról elhíresült Dartmoor és a 
Fehér Hölgy nevet kapott vízeséséről híres Lydford Gorge, csak, hogy egy párat említsek 
itt előljáróban. 
 
Kezdjük Exeter‐rel, annak is a Katedrálisával. Az épületet 1050 körül kezdték építeni és 
1400 körül érte el a ma is látható formáját. Az Exeteri Katedrális büszkélkedhet a világ 
leghosszabb megszakítatlan középkori boltíves mennyezetével, amely mintegy 96 m 
hosszú. Nekünk magyaroknak külön öröm, hogy magyar nyelven megírt tájékoztatóval 
kedveskednek a turistákat fogadó és irányító dolgozók. Másik érdekes hely Exeterben a 
The Quay, vagyis „a rakpart” az Exe folyó mentén. Itt található a The Prospect kiskocsma, 
amelyben az Onedin család TV sorozat több epizódáját rögzítették a kikötői jelenetekkel 
együtt.  
 
Bár Exeter Devon megyeszékhelye, de nála sokkal nagyobb a tengerparton Plymouth. 
Kezdjük Plymouth megismerését a Mount Edgcumbe Country Park‐kal. A gyönyörű zöld 
fűves park nagyobb mint 3,5km2 és a házzal együtt az Edgcumbe családhoz tartozott. A 
család ma is élő tagja, a nyolcadik a grófi ágon, már nem tulajdonosa a területnek, az ma 
már a Plymouth város önkormányzatának tulajdona. Plymouth nagy tere a tengerpart 
előtti domb tetején a Hoe. Az itt található világító torony a város jelképe lett. Az elmúlt 
években mint sok más angol városba, ide is került egy nagy óriáskerék. Több 
emlékművet is találunk itt, amely egyrészt az I. és II. Világháborúban elesett katonákról 
emlékezik meg, illetve a Spanyol Armada vereségére. Természetesen található itt egy 
gyönyörű pálya amelynek rövidre vágott, tömör zöld gyepén hétvégente a fehérbe 
öltözött játékosok bowls játékába feledkezhetünk bele.  A hagyomány szerint itt játszott 
Sir Francis Drake kapitány, amikor a Spanyol Armada látótávolságba került. „Elég idő 
van befejezni a játékot és megverni a spanyolokat is” mondta és folytatta a játékot. A 
Barbican terület Plymouth öreg városrésze, ahol több, mint 100 műemlék épület áll még 
ma is. Itt van a vitorlás hajők kikötője is. Itt találjuk a Mayflower lépcsőket egy 
emlékművel, amely lépcsőkön szálltak be a Pilgrimek, az angol puritánok, akik 1620. 
szeptember 6‐án Plymouth‐ból indulva megérkeztek Amerikába, a mai Plymouth‐ba. Ez 
a 102 utas volt az első európai letelepedő Új‐Angliában. Az Amerikai Egyesült Államok 
lakói közül többen az ők leszármazottjaiknak tekintik magukat. Az angol protestáns 
vallás elnyomta a puritánokat és a kisebb vallási felekezeteket, de a Mayfloweren ők is 
gyakorolhatták vallásukat, ezért a Mayflower a szabad vallásgyakorlás jelképe lett.  
 
Ha már Drake kapitánynál vagyunk, akkor két másik helyet kell még megemlítsünk. Az 
első Buckland Abbey, ahol Drake kapitány Angliában élt. Az épület ma múzeum, ahol bár 
sok érdekes történetet megismerhetünk, de mégis a legcsodálatosabb a lépcsőháza, a 
fából készült korlátsorral és a kazettás faliburkolattal. A másik hely Brixham, ahol Drake 
legendás hajóját, vagyis annak egy tökéletes másolatát járhatjuk be. Ezt a hajót 
használták a Sir Francis Drake TV sorozat forgatásánál, majd annak befejezésekor, 1963‐
ban került ebbe az öbölbe. Csak érdekességképpen megjegyezném, hogy 1973‐ban 
készült egy másik replica is, amely 225 ezer km‐t hajózott, amely azt jelenti, hogy több, 
mint ötször kerülte meg a Földet. Útja során négy filmben szerepelt, majd 1996‐ban 
Londonban a St. Mary Overie Dock‐ban került elhelyezésre, ahol még ma is fogadja 
látogatóit.  



A Dartmoor‐i Nemzeti Park 954km2  nagyságú. A terület legnagyobb folyója a Dart folyó, 
amely később hatalmassá duzzadva Dartmouth‐nál éri el a tengert. A park turisták ezreit 
vonza minden hétvégén. A legnépszerűbb program a túrázás, amely angol szokás szerint 
időjárás független, vagyis a legragyogóbb napsütésben éppúgy, mint a szakadó esőben. A 
legjellemzőbb talán mégis a szemerkelő eső, szitáló köd ezen a tájon. A táj misztikuma 
rengeteg művészt és írót megihletett. Elsők között említeném Sir Arthur Conan Doyle‐t A 
sátán kutyájával, de Agatha Christie is gyakran használta történetei színhelyéül.  Még a 
Harry Potter és a Tűz Serlegében is feltűnik a táj: az 1994‐es kviddics világ kupa utolsó 
mérkőzése Írország és Bulgária között itt játszódik. A terület szerintem azért nagyon 
érdekes, mert lovak, marhák, juhok szabadon vannak a területen. Nekik van elsőbbségük 
az útakon és ezt tudva eléggé biztonságban érzik magukat. Kocsival nagyon lassan lehet 
haladni, folyamatosan kerülgetve az állatokat, amelyeket a legkisebb mértékben sem 
rémít meg egy kocsi közeledése.  
 
Folytassuk tovább útunkat a természet lágy ölén és látogassuk meg a Dartmoor észak‐
nyugati határa mellett található Lydford Gorge természetvédelmi területet, ahol közel 
hét fontért órákon keresztül sétálhatunk a gyönyörű erdővel borított dombokon. Itt 
láthatjuk a White Lady (Fehér Hölgy) vízesést, de bejuthatunk az Örög katlanjába is.  
 
A végállomásunk pedig az angol riviéra. Itt írta híres történeteit Agatha Christie és 
természetesen nagyon sok közülük itt is játszódik. A tengerparton egymás mellett 
sorakoznak a kis fehér ’házacskák” egyetlen színes ajtóval. Ezeket bérelni lehet hetekre 
vagy akár egy teljes idényre. A kerti grill‐től kezdve a napernyőig mindent tárolnak 
benne, nappal kipakolnak elé és sütnek‐főznek, iszogatnak, pihengetnek a nyaralók. 
Azon viszont nem kell meglepődni, hogy a vízben nem sokan vannak. A víz hőmérséklete 
általában 12‐13 fok, de a legnagyobb angol kánikulában (ez általában 26 fok) sem 
emelkedik 14 ‐15 fok felé a tenger hőmérséklete. Nem kell sokat mennünk kocsival a 
tengerpartról, hogy elérjük a még Torquay‐hoz tartozó Cockington nevű kis falucskát, 
amely az egyik legszebb drágakő Angliában. A település 2500 éve létezik! A parkolóban 
kiszállva a kocsiból nádfedeles házacskák vesznek körbe bennünket. Olyan mesebeli 
mézeskalács házikókra emlékeztetnek. Bennük szuvenír boltok, illetve kávézók 
találhatóak. Tovább megyünk a Cockington család birtokára, amelyet a névadó család 
1048‐tól 1348‐ig birtokolt. Az utolsó család a Mallock család volt, aki birtokolta a 
területet 1654‐től 1932‐ig. A családot Agatha Christie is gyakran látogatta. A Miss 
Marple történetei közül a Miért nem szóltak Evansnek? darabot Christopher Mallock‐
nak ajánlotta (dedikálta) a hires írónő. Ma a házban teázó és múzeum található.  A ház 
előtti parkban gyakran játszanak cricket‐tet, a mögöttes területet pedig kézművesek 
(aranyműves, ezüstműves, üveg‐ és kerámia gyártók) lakták be, akiknek a készülő 
munkáját figyelemmel kísérhetjük az elejétől a befejezésig.  
 
Ha ki szeretnénk próbálni a hamisitatlan angol délutáni teázást, akkor erre a 
legmegfelelőbb hely Totnes, ott is az Anne of Cleves teázó. A teához nemcsak a pogácsa, 
jam és a „clotted cream” szükséges, de a megfelelő teás szett és a régies hangulat, hogy 
azt tudjuk képzelni, hogy mintegy száz évvel ezelőtt vagyunk és nemesekkel körbevéve 
kortyolgatjuk meleg italunkat. Ha pedig estére is programot szeretnénk, akkor javaslom 
a „Kis Színház”‐at, amelyhez egy templomot alakítottak át és már több nyáron sorzatban 
adnak 3‐3 részt a Waczak Szálló (Fawlty Towers) hamisítatlan angol TV sorozatból. 
 
 


