Jeanne D’Arc megfordulna a
sírjában, ha megtudná, hogy a
franciák és angolok által
közösen épített Csatornaalagúton a francia csodavonattal vagy a franciaangol tervezésû Concorde
óriásrepülõn érkezem

Angliába!

Bizony a százéves háború a múlté. Miként a
múlté az egykor Indiát,
Ausztráliát, Új-Zélandot,
Kanadát, Afrika nagy részét bekebelezõ hatalmas angol gyarmatbirodalom is.
Megállt az idõ? Angliában a
múltat nem múzeumban tartják,
hanem élik. Azt mondják rájuk:
konzervatívak. Ez az erejük és a
hibájuk is.
Ezek nem
történelmi jelmezek,
hanem mai bírák és ma is „használt” uralkodói jelvények.
I. Erzsébet földgömbön nyugvó keze Anglia XVI. századi világuralmát jelképezi.
Õfelsége II. Erzsébet ma „csupán”
Nagy-Britannia és
Észak-Írország fölött
uralkodik.
1953-ban ezerkétszáz éves szertartás
szerint koronázták
meg.

A ma is „használatos” koronázási hintó 1761-ben készült.
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A windsori kastély
kilencszáz éve az angol
királyok lakhelye.

Stonehenge – Anglia délkeleti
csücskében 5000 éve állnak e
hatalmas kõkapuk és oszlopok.
Titkukat nem sikerült megfejteni.
Templom, csillagvizsgáló vagy
Földön kívüliek leszállóhelye?
Bárki is építette, nagyon értett a
számtanhoz, mértanhoz, fizikához,
a csillagok járásához – és közel
volt a Teremtõhöz is.

Ivanhoe és Robin Hood Oroszlánszívû
Richard idején, a XII. században vitézkedett. A
szájhagyomány és Walter Scott regénye õrzi
alakjukat.
Hadiflotta, páncélos lovasság, komor várkastélyok... Az Edwardok, Richardok, Henrikek,
Károlyok között ha nem is a legvitézebb, de a
legsokszínûbb személyiség VIII. Henrik volt.
Jeles tudós, zenész és sportember, de kegyetlen zsarnok is. Hat felesége közül kettõt lefejeztetett, akárcsak a késõbb szentté avatott
Thomas Morust.
Anglia véres-dicsõ történelmében fontos szerepet játszottak az asszonyok. Erzsébetek, Máriák, Annák, Viktória – évszázados távolságban, néhány napig vagy
évtizedeken át, gyöngytõl súlyos hajtornyon vagy puritán fõkötõn viselték a koronát.
I. Erzsébet nemcsak gyõztes hadvezéreit ütötte lovaggá, hanem támogatta minden idõk legnagyobb
drámairóját, William
Shakespeare-t is.

Márvány s királyi oszlopok
Nem élik túl hatalmas versemet;
Tündöklõbb õreid e verssorok,
Mint vénségmarta, mosatlan kövek.
Melyik Shakespeare-hõst alakítja
Kószabósza? Kinek vall szerelmet?
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LÁSZLÓ NOÉMI

AZ IDÕ
ÉS AZ ANGOLOK
Torony a híddal összenéz:
bimm-bamm, a köd milyen nehéz!
A Temzén lassú, zöld habok:
ring a világ és párolog.
Két lord a parton állva áll,
sétabotuk hegyén a nyár
csodálja csak a dús füvet,
félénken kicsit lépeget,
majd huss, egy fellegrésen át
elhagyja Henrik hõs honát,
s mesél a napnak évekig,
hogy lent az idõ nem telik,
Nem a legrégibb, de a legcsak hümmög, hajlong, ácsorog,
híresebb Temze-híd. Pilléreit
a rettegett börtön, a Tower nem lép, mert fél, hogy félrelép,
s homlokráncova rámorog
stílusában építették.
száz nemes ánglus nemzedék:
Nagy-Britannia fõvárosa
Well, now! Mi voltunk itt elébb!!
London, kocsijele a
GB, hivatalos nyelve az angol,
de õrzik nemzeti hagyományaikat a kelta eredetû skótok, az írek, a walesiek is.
Bõrduda nélkül is szépen
szól ez a népdal.

Londonban van a világ közepe: a 0 hoszszúsági fok, az idõt pedig a világ minden sarkában a greenwichi
órához viszonyítják.

A Parlament melletti
óratorony, a Big Ben
London jelképe lett.

De mer-re a, mer-re van a kis ka-to-na skót?

Õ György királynak fegy-ver-nö-ke, má-sé so-se volt

Hol jár, mer-re van, mer-re van a kis ka-to-na skót?

Ma is állnak Londonban a XVI. századi
fagerendás házak.
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Viktória királynõ 64 éves
uralkodása idején a brit gyarmatbirodalom ipari nagyhatalommá vált, amelyben azonban rengetegen nyomorogtak
– mint például ez a gyufaárus
kisfiú.

Anglia szigetország. Egyetlen pontja
sincs több mint 120 kilométerre a tengertõl. Ha sokáig utazol a szárazföld belsejébe, egy-kettõre a túlsó parton találod magad.
7700 km hosszú tengerpartja fürdõparadicsom lehetne – ha nem volna szeles,
ködös, borongós az idõjárás!

Az angol tudósok, felfedezõk nevét késõbb
megtanulod. Nagyszerû mérnökeik tervezték
az elegáns és méregdrága autómárkákat: a
Rolls Royce-t, a Jaguárt, a közkedvelt Fordot.
Milyen furcsa! A kormány jobb felõl van, a
jármûvek az út bal oldalán közlekednek.

Komorak a falak, és nagyon szigorúak a rendszabályok, de azért az oxfordi diákok is szoktak focizni.

Vaskalapos – az angol rendõrnek
hiába magyarázod, hogy nem te
vagy a hibás.
Nem minden angol hagyománytisztelõ. A punkok csakazértis felrúgnak minden
szabályt – mégsem zárják õket
a Tower-ba.

Ha levetik a
szürke öltönyt
és a kalapot, az
angolok szívesen kriketteznek, golfoznak
vagy lovagolnak.

Beatles – a 60-as
évek pop-együttese
forradalmasította a
könnyûzenét. Világot hódítottak, ezért
a királynõ lovaggá
ütötte õket.
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