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Világjáró könyvtárosok

Skócia: a szellemek és a szörnyek
országa, avagy a misztikum
világa

A várak hûvös folyosóin életre kel a letûnt idõ.
A pubokban whisky és dudaszó mellett szövõ-
dik a jelen. A partok felõl friss levegõ kíséreté-
ben a jövõrõl mesél a szél.

Sok útikalauz így vezeti be errõl a csodálatos
országról szóló ismertetõjét. Mivel távoli, sejtel-
mes is. Ezért élhetünk is ezzel a tudattal, amíg
személyesen meg nem gyõzõdünk a valóságról.
Ezen, feltételezhetõen alaptalan, tévhitek elosz-
latását, a távoli, ezért kevésbé ismert ország tör-
ténelmének, múlt- és jelenbeli kultúrájának meg-
ismerését tûzte ki célul a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének Olvasószolgálati Szekciója, ami-
kor meghirdette a skóciai kirándulást. Több mint
egy évtizeddel ezelõtt vállalta elõször a szekció,
hogy kedvezményes utak szervezésével a kollé-
gákat olyan országaival ismertesse meg a világ-
nak, melyek egyénileg vagy más utazási irodák
szervezésében nem vagy csak nagyon nehezen
érhetõek el. Természetesen különös figyelmet
szentelve annak, hogy az adott ország könyvtári
rendszerébe s egyes könyvtárak életébe konkré-
tan is betekinthessünk. Ezúton is köszönet érte!

Többekben felvetõdik a kérdés: Hogyan hasz-
nosul majd ez a mindennapi munkánkban? Le-
hetõséget teremtenek ezek a látogatások arra,
hogy saját könyvtári rendszerünket a helyén
kezeljük. Össze tudjuk azt hasonlítani másoké-
val, s bizony apró fogások, kisebb simítások,
rendszerbeli igazítások a magyar könyvtárosok
ilyen jellegû útjaira is visszavezethetõk. Nem
beszélve azokról a nagy könyves programokról,
amelyeket teljes egészében átvettünk (pl. A nagy
könyv), vagy olyan tapasztalatokról, melyeket
saját könyvtárunkban konkrétan megvalósítha-
tunk. (Pl. a „könyvet cumiért” akciónk a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Könyvtárban a
Babashow idején az egyik legérdekesebb kezde-
ményezésnek bizonyult. Az ötlet egy hasonló

szervezésû, Oslóban tett 1999-es szakmai tanul-
mányútról származik.) S bizonyára az ország más
könyvtáraiban dolgozó kollégák is adaptáltak
különbözõ ötleteket a saját könyvtárukba, me-
lyeknek hasznát az õ olvasóik élvezik.

Bár úgy gondolom, s remélem, ezzel nem
vagyok egyedül, hogy nem csupán a könyvtá-
rakban tett látogatások alkalmával szerzett isme-
retek azok, melyek hasznosíthatók a mindennapi
munkánkban, hiszen egy-egy ilyen út komoly
szemléletformáló tényezõ is lehet; akár pozitív,
akár negatív irányban. Igaz, az utóbbira, ha van
is, jóval kevesebb a példa.

Július 15-én este negyvenen – könyvtárosok
és hozzátartozóik – szálltunk repülõre, hogy közel
háromórás út után Manchasterbe érkezzünk. Je-
len esetben is igazolódott a Generál együttes
egykori állítása: a felhõk fölött mindig kék az
ég. Ahogy buzdítottak is a dal szövegében,
mentünk és magunk is láthattuk.

Tíz óra elõtt pár perccel még nappali világos-
ság fogadott bennünket. No, meg George, az
autóbusz sofõrje. Udvarias, elõzékeny, nagyon
kedves ember volt mindvégig, míg velünk volt,
a hatodik nap végéig. (Ennyi idõ alatt vezette le
azt az óraszámot, amit maximálisan lehet egy-
végtében, utána két nap pihenõre el kellett men-
nie. Semmilyen kivétel nincs, a szervezetnek pi-
hennie, regenerálódnia kell a biztonságos vezetés
érdekében – meg az EMBER érdekében.)

Alig több mint félórás utazás után megérkez-
tünk liverpooli szállásunkra. (Liverpool, Manchaster
és más nagy ipari városok szinte összenõttek.)

Elsõ teljes napunk itt kezdõdött. A félmillió
lakosú kikötõváros korábbi jelentõségét a máso-
dik világháború után elvesztette, majd újra vi-
lághírûvé vált. Ez azonban már négy hóbortos,
ám nagyszerû zenésznek köszönhetõ. Az emlí-
tett négy zenész életét, közös munkáját, utóéle-
tüket képben és hangban bemutató Beatles Mú-

zeum az Albert Dock legnagyobb vonzereje. A
négy gombafejû szelleme az egész várost áthatja
a mai napig is, sok-sok embernek biztosítva
megélhetést.

Fõ úti célunk ugyan Skócia volt, ám nem
mehettünk el Liverpoolból anélkül, hogy meg-
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nézzük legalább a XVIII.. század közepén épült
városházát és a monumentális méretû, nem az
arrafelé szokásos szürke kõtömbökbõl, hanem
vörös homokkõbõl, neogótikus stílusban épült
anglikán katedrálist, ami a Szent Jakab-dombról
uralja a várost. Az épület méretei, de még in-
kább orgonájának hangja, annak nagysága és
súlya, egyedülállóak a világon. Építése 1903-ban
kezdõdött, s mintegy háromnegyed évszázadig
tartott.

Manchester lakosainak száma szintén félmil-
lió körül van, s ugyancsak az ipari forradalom
terméke, de vezetõ pozícióját a mai napig meg-
õrizte, s mint a világ egyik legnagyobb textilipa-
ri központja éli mindennapjait. Autóbuszos vá-
rosnézésünk során megfigyelhettük a jellegzetes
építkezési szokásokat – színre, formára –, s a
legtöbb nagyvárosra jellemzõ vasútállomásokat:
vonatok hidakon érkeznek be a városok központ-
jába, s a híd alatt üzletek sokasága. Utunkat a
Városháza elõtt fejeztük be. A szintén neogóti-
kus stílusú, másfél százados, monumentális épü-
let a város nagyratörését szimbolizálja. Tornyá-
nak harangja a második a londoni Big Ben után.

Bizonyára velem együtt mások is szívesen
megnézték volna a Központi Könyvtárat, ami-
nek nem elsõsorban gyûjteménye különleges,
hanem az, hogy itt mûködik egy, általában
klasszikusokat játszó Könyvtárszínház, de egy
ilyen utazáson muszáj válogatni az érdekessé-
gek között, és nem is lehet mindenhová odaérni
nyitvatartási idõben.

Láthattuk viszont az elsõ manchesteri virág-
szõnyeg-kiállítást a városháza elõtt, fiatal mûvé-
szek alkotását.

Miután további két családtag csatlakozott hoz-
zánk, elhagytuk a borongós, csepergõs idõben
még komorabbnak látszó várost, hogy végre
Skócia földjére lépjünk.

Az elsõ skóciai település az általunk válasz-
tott útvonalon Gretna Green. Az Esk folyó tor-
kolatánál fekvõ városka hírnevét még a XVIII.
század végén szerezte, amikor az angliai törvé-
nyekkel ellentétben itt szülõi beleegyezés nélkül
is összeadták az ifjú párokat, mivel Skóciában
egészen a XIX. század végéig lazábbak voltak a
házasságkötésre vonatkozó jogszabályok. A há-
zasságkötések színhelye a kovácsmûhely volt,
mivel a skótok – kelta örökségként – a vasnak
mágikus erõt tulajdonítottak: szerencsét hozott a
házasságban is, a fiatalok „összekovácsolódtak”.

Másik két településen is folytattak hasonló cere-
móniát, de Gretna Green vált a házasságkötések
szimbólumává. Ma is évente kb. négyszáz eske-
tést tartanak itt. (A Valentin-napi esküvõket
hónapokkal elõre kell jelezni.) A különösen nagy
gonddal berendezett múzeum megtekintése elõtt
már itt lehetõségünk volt az elsõ olyan fotó el-
készítésére, melyen együtt vagyunk láthatók egy
skót népviseletbe öltözött férfival. Erre késõbb
is akadt alkalmunk, nekünk nõknek. Skót ruhába
öltözött nõvel nem találkoztunk, férfi kollégáink
szomorúságára.

Napsütésben indultunk tovább Glasgow-ba.
Útközben érintettük a Lockerbie felé vezetõ utat
is, és megemlékeztünk a Pan-Am Légitársaság
1988-as tragédiájának áldozatairól. A pokolgé-
pes merénylet kétszázhét áldozata közül tizen-
egy helybéli lakos volt, akiket a gép lezuhanó
roncsai sebeztek halálra.

Glasgow késõ délutáni fáradtságunk s a csö-
pörgõ esõ ellenére elvarázsolt bennünket élénk-
ségével, nyüzsgésével, pedig egyébként a világ
számos országából évközben itt tartózkodó diá-
kok mostanra már nagyrészt elhagyták a várost.
A közel egymillió lakosú település, melynek
folyója a Clyde, Európa egyik legjelentõsebb
ipari települése. Volt már Európa kulturális fõ-
városa, az Egyesült Királyság építészeti és ipar-
tervezési városa, a Nemzetközi Kertészeti Fesz-
tivál színhelye, s közel egy évtizede minden év
augusztusában a nemzetközi régiségvásárt is e
városban tartják.

A XIX. század végén még Viktória királynõ
által felavatott fényûzõ Városháza megtekintése
után az épület elõtti Szent György téren tettünk
sétát. A tér közepén, egy 25 méter magas talap-
zaton áll Walter Scott szobra, s körülötte még
tíz további hírességé (Robert Burns, James Watt,
Lord Clyde, William Gladstone, Viktória király-
nõ stb.). A tér nyugati oldalán áll a szintén a
XVIII. században épült Kereskedõház, mely ma
is a helyi kereskedelmi kamara székháza. Falán
ott a hiteles hosszmérték, merthogy a különbözõ
helységekbõl érkezõ árusok eltérõ mértékegysé-
geket használtak.

Edinburgh volt utazásunk következõ állomá-
sa. Elõször a Skót Nemzeti Könyvtárban fogad-
tak bennünket. Három skót könyvtáros kolléga
és egy, az ottani egyetem matematika tanszékén
oktató honfitársunk tett meg mindent azért, hogy
minél többet láthassunk a könyvtár épületébõl,
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gyûjteményeibõl, illetve a különbözõ munkafo-
lyamatokból, azok egymásra épülésébõl, speciá-
lis szolgáltatásaikból.

A mértékletességre intõ, méltóságteljes épü-
letbelsõbe belépve egy óriás méretû plakát tûnt
szemünkbe Miben segíthetünk? felirattal.

Az évente megközelítõleg 320 ezer új doku-
mentummal gyarapodó könyvtár egyike annak a
hat könyvtárnak, amely egy-egy kötelespéldányt
kap. Céljuk, hogy a skót nyelven íródott, Skóci-
ában megjelent vagy Skóciáról szóló mûvek
hozzáférhetõk legyenek. Lehetõségeikhez mér-
ten törekszenek a nem csak Skóciában, hanem
az Egyesült Királyság más területein és a világ
bármely pontján megjelent olyan dokumentumok
gyûjtésére is, melyek a nemzeti gyûjteménybõl
nem hiányozhatnak.

A könyvtár 1789-ben épült, eredetileg is
könyvtári célokra; akkor Jogászok Nemzeti
Könyvtára néven mûködött. Az 1710-ben meg-
jelent szerzõi jogi törvény értelmében részesül
minden Nagy-Britannia területén kiadott doku-
mentumból egy kötelespéldányban a mai napig.
Egy idõben David Hume, talán a brit filozófu-
sok legnagyobbika volt a nemzet könyvtárosa.

Az épület tizenöt szintes, ebbõl nyolc szint
raktár. Kéziratok, 1851 elõtti ritka könyvek és
egyéb speciális gyûjtemények is találhatók a
könyvtárban. Itt helyezték el a Skót Filmarchí-
vumot, a Vakok Királyi Iskolájának állományát
(Braille-írású könyvek), az elsõ skót nyomtatott

könyvet 1508-ból, és egy
1455-bõl származó Gu-
tenberg-bibliát is.

A könyvtárban külön-
bözõ szakmai képzések
folynak, felnõttoktatást
és kiállításokat szervez-
nek. Jelenleg a Skót

könyvnyomtatás ötszáz

éve, illetve a Robert

Burns Edinburgh-ban

címû kiállítások láthatók.
Szoros együttmûkö-

désben dolgoznak még
felsõoktatási és tovább-
képzõ intézményekkel,
valamint más iskolákkal.

Nagyon kedvesen ki-
gyûjtöttek néhányat a
magyar nyelvû vagy ma-

gyarországi kiadványaikból is az olvasóterem
egyik asztalára. Érdekességként írom le, hogy az
olvasótermi asztalokon speciális könyvtámaszok
vannak, amelyek segítik a helyes testtartást huza-
mosabb munka idején is. Nagyon egyszerû, de
nagyon emberi. Illetve még azt, hogy a tizenötödik
szinten lévõ teraszról szép kilátás nyílik a városra.
Éltünk is a lehetõséggel, s az idõ is kedvezett a
fotózáshoz.

A mintegy kétórás könyvtárlátogatás végén
házigazdáink teával, kávéval vendégeltek meg
bennünket.

Majd a látnivalók: a mai formájában a XVI.
század óta pompázó, gránitból épült Szent Ke-

reszt-palota, vagy ismertebb nevén a Holyrood

Palota, a mai napig a királynõ skóciai reziden-
ciája. Bejárata fölött a skót királyi címer a Bo-
gáncs-rend ismert jelmondatával: „Senki sem
hívhat ki büntetlenül”. Végigjártuk a Skót Kirá-

lyi Mérföld állomásait, elkápráztatott bennünket
korával (XII. századi templommaradványokra
épült a XIV. században), pompás külsejével a
nyomorékok védõszentjérõl, Szent Giles-rõl el-
nevezett katedrális, s nem kevésbé a benne ta-
lálható Bogáncs-kápolna, mely a legrangosabb
skóciai rend tagjai számára épült a XIX. század
elején, mégis középkori hangulatot áraszt. Fan-
tasztikus míves munka! Gránit, márvány, tölgy:
nemes anyagok mesterien megdolgozva.

A XIX. század közepén épült Walter Scott-

emlékmû sem mindennapi látvány. A hatvan
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méter magas, gótikus torony
az író és Maida kutyája fehér
márványszobrát óvja. Az
építmény szobrai az író mû-
veinek alakjait ábrázolják.

A Skót Parlament mo-
dern épülete – számomra
legalábbis – inkább elretten-
tõ példaként mutogatható,
de ez ízlés kérdése. A pom-
pás edinburgh-i vár a város
legfõbb látványossága, szin-
te minden irányból uralja a
városképet, hisz százhar-
mincöt méterrel emelkedik
a tenger szintje fölé. A száz
méter magas Calton Hillrõl
is gyönyörû kilátás nyílik a
városra, s az itt emelt Nel-

son-emlékmû (az athéni Parthenon mintájára) és a
Régi Királyi Csillagvizsgáló is látszik a város több
pontjáról. S nem hagyható ki a város szélén maga-
sodó hegy megmászása sem, hisz onnét méterrõl
méterre más-más arcát mutatja ez a mûemlékek-
ben, érdekességekben gazdag település.

Edinburgh-t elhagyva nemcsak a hangulatos,
ódon épületeitõl méltóságteljes külváros kápráz-
tatott el bennünket, hanem a Forth-ot átívelõ,
1890-ben épült híd is, ami kétszeres világcsoda
volt építése idején: kétezer ötszáz méteres hosszú-
ságával éveken át a világ leghosszabb vasúti
hídjának számított, illetve ez volt a világon az
elsõ öntött acélszerkezetes híd. A híd lábától
nézve a vonatszerelvények szinte modellnagysá-
gúnak tûnnek. Tõle pár száz méterre nyugatra
épült a szintén különleges felfüggesztésû (talán
a budapesti Erzsébet-hídhoz hasonlítható legin-
kább) közúti híd, amely jóval könnyedebb, mint
a vasúti híd.

Az út Dundee kikötõváros mellett vezetett.
Nem csupán a bálnavadászatról és a textiliparról
ismert, hanem van gyümölcsfeldolgozó ipara (im-
port gyümölcsökbõl) a XVIII. századtól folya-
matosan. Itt „találták fel” a narancslekvárt is, s
ez a város a skót sajtó fellegvára; számos lap-
és könyvkiadó mûködik benne, illetve itt készül
a nálunk is ismert, Dundee Cake nevû, püspök-
kenyérszerû sütemény is.

Aberdeen Skócia harmadik legnagyobb váro-
sa, egyben Európa legjelentõsebb olajkitermelõ
központja. Állandó lakosainak száma alig halad-

ja meg a kétszázezret, ám az olajtornyokon dol-
gozó munkásokkal és az egyetemistákkal együtt
jóval többen élnek itt. A város virágzó kultúrája
és a nyüzsgõ éjszakai élet is talán ennek köszön-
hetõ. A XVII. században épült polgárház (mely-
nek lebontása ellen irányuló mozgalmat maga
Erzsébet királynõ is támogatta), a szintén kora-
beli épületben berendezett Régi Városháza Mú-

zeum, az elõzõhöz hasonlóan több száz éves
egyetem épülete szépen beleilleszkedik abba a
hangulatba, ami a korábbi napokban már kiala-
kult bennünk Skóciáról. A Victoria-dokkból le-
írhatatlan, számunkra semmivel össze nem ha-
sonlítható méretû hajók indulnak a világ minden
pontjára, s ugyancsak óriási méretû kompok az
Orkney- és Shetland-szigetekre. Itt csodálhattuk
meg a Kikötõigazgatóság viktoriánus épületét,
az öreg raktárházakat és a Halpiacot. Ez utóbbi
már nyomokban sem viseli azt a hangulatot,
amelyet filmekbõl ismerhetünk a nagy halpia-
cokról, hisz itt már csak a hajókról feldolgo-
zott, csomagolt formában lekerülõ árut láthat-
juk, amit nyomban kamionra pakolnak. Ám a
Tengerészeti Múzeumban mindent megtekint-
hettünk, ami a környékbeliek életét évszáza-
dok óta meghatározza: a halászat és az olajku-
tatás menetét, eszközeit stb.

Mesésen simul környezetébe a Chivas Regal

whiskygyár épületegyüttese is. Sajnos belülrõl
már nem tudtuk megtekinteni, de mindenesetre
kezdtünk ráhangolódni a másnapi, más helyre
tervezett whiskykóstolásra.
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Fárasztó, de élményekben gazdag nap után
(bár mindig szerettünk volna még több és több
helyre elmenni, mást is megnézni) érkeztünk
Invernessbe, a Felföld mindenkori fõvárosába.
Miután sikerült sofõrünknek a hangulatos, de na-
gyon keskeny kis utca minden lakójához becsen-
getve felkutatni az autóbusz útjában álló autó
tulajdonosát, elfoglalhattuk szálláshelyeinket,
BandB típusú fizetõvendégházakban. Öt külön-
bözõ házban lakott a csoport, mindenki más-más
stílusúban, más-más korból. Egy biztos: mind-
egyikben nagyon jól éreztük magunkat!

A hangulatos vendéglõkben elköltött vacsora,
a kivilágított városban tett esti séta koronája volt
másnap a Szent András Katedrális látványa, a
Ness folyó partján, a Várdombon lévõ erõd

méltósága az oldalában a virágórával.
Nekünk is, mint a Skóciába induló turisták

többségének, egyik fõ célunk volt, hogy meglás-
suk Nessit, a szörnyet! Ha nem is a kutatók lel-
kesedésével, a szélhámosok agyafúrtságával, de
legalábbis nagy-nagy ámulattal néztük már a
gyorsan suhanó busz ablakából is a hegyekkel
körülölelt tórendszert. A három tavat – Ness,
Oich, Lochy – a Kaledón-csatorna köti össze, s
ez a csatorna biztosítja azt a mintegy hatszáz
kilométernyi hajóút-megtakarítást annak, aki az
Atlanti-óceánról az Északi-tengerre vagy vissza
tart. A tavak között helyenként húszméteres szint-
különbség is van, amit komoly zsiliprendszer
megépítésével hidaltak át, amint például Fort
Augustus városkában mi is láthattuk. Érdekes-
ség, hogy a csatorna terveinek kidolgozója James

Watt, a gõzgép tökéletesítõje
volt, s hogy a száz kilométer-
bõl mindössze harmincöt kilo-
méternyit alkotott emberi kéz.

Nos, a szörnnyel nem talál-
koztunk, még csak jelzéssze-
rûen sem, viszont ragyogó nap-
sütésben járhattuk be a Felföld
egyik leglátogatottabb várát,
ahonnét legtöbben a szörnyet
is figyelték, az Urquhart-várat.
A festõi maradványok a Loch
Ness partján magasodnak. Mi-
vel a közvetlen találkozás a
célszeméllyel nem jött létre, be
kellett érnünk azzal, hogy
Drumnadrochitban, a „Loch
Ness és a szörny fõvárosában”

megnézzük legalább az egyik bemutatót a tóval,
a tó rejtélyével kapcsolatos kutatásokról, ered-
ményekrõl. A Loch Ness 2000 Exhibition Cent-

re-t választottuk. Lehet, hogy mégsem a ször-
nyek országa Skócia? Nos, a szellemeké sem,
hiszen azokkal sem találkoztunk. Pedig megjár-
tunk számtalan kastélyt, várat, melyek méreteik-
nél, zeg-zugosságuknál, sötét színüknél fogva
akár szellemek tömegeinek szolgálhatnának lak-
helyül. Különösen kísértetiesek borús, esõs, sze-
les idõben, olyankor egyedül nem szívesen jár-
nám végig õket. Mint ahogy nem nagyon vágy-
nék a Newbattle Abbey College állandó lakója
sem lenni, ám elfogadnám alkalmi otthonomnak,
amíg a környéket bejárom. Dalkeith-tõl délre,
alig másfél kilométerre találjuk Midlothian tele-
pülést, ahol ez a kollégium áll a XVI. századtól.
Sõt elõdje, aminek falait ehhez felhasználták, még
a XII. században épült mint cisztercita kolostor.
Számos filmben találkozhatunk e helyszínnel,
ahol a kemény kiképzést igénylõ fiatalok élnek,
tizenkét éves kortól. Érdekességként megjegy-
zendõ, hogy az itt végzettek a késõbbiekben is
az iskola nyakkendõjét hordják, s a világon bár-
hol megismerik egymást. Mindörökké összetartoz-
nak. Dalkeith-ben megnéztük még a Szûz Mária-
templomot, bejártuk temetõjét, melyben számos le-
gendával övezett sírhelyet ismerhettünk meg.

Mindezek után már nem csak a kapun kívül-
rõl sóvárogtunk egy igazi skót whiskyre, mert
eljött az ideje, hogy megismerjük a világszerte
ismert nedû elkészítési folyamatát, no, meg az
eredményt is. Magam is megkóstoltam, de rele-
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váns ítéletet nem tudok hozni, mivel soha nem
értékeltem különösebben ezt az italt. Aligha tud-
nék kettõ között különbséget tenni. Viszont azt
megtanultam, hogy soha nem jéggel és soha nem
sok vízzel isszuk! Csupán annyival, hogy az
olajok „ki tudjanak ülni” a tetejére.

Lassan utazásunk vége felé közeledtünk. Ha-
ladtunk Dél-Skócia felé. Az angol–skót határ
környéke az ún. Határvidék (Borders). Úgy
mondják, hogy az ország legszelídebb vidéke,
bár sok csatározás színhelye is volt. E térség
szenvedett legtöbbet a skót–angol viszályoktól.
Robert Burns és Walter Scott szûkebb hazája.
Mindketten gyakran megörökítették mûveikben
a Borders világát. Skócia leggazdagabb vidéke
ez, ami a kastélyokat és történelmi épületeket
illeti. Talán mások is elmondhatják a csoportból
azt magukról, hogy sok helyen jártak, sok min-
dent láttak, de ilyen csodát, mint itt, a Leader
folyó partján, Lauder város központjától pár száz
méterre álló Thirlestane-kastélyban, még nem.
Ez Skócia egyik legõsibb és legszebb kastélya,
ami a Lauder grófi család birtokában van. Alap-
jait még a XII. században rakták le, de igazából
a XVII. századi átépítés eredményét láthatjuk ma
is. Érdekesség, hogy a kastélyt most is lakják, a
tulajdonos fogadott bennünket, akinek felmenõi
ötszáz esztendeje ugyanabban a kastélyban él-

tek. Az itt mûködõ Határvidék Múzeum az
egyik legteljesebb gyûjtemény-együttes, ami
bemutathatja egy gazdálkodó nemesi család
életét (hálószoba, nappalik, könyvtárak, olva-
sószoba, kártyaszoba, játékterem, gyermekek
élettere, konyha, mosoda, kamra, pince, gaz-
dasági egységek stb.).

A több ezer kötetes kastélykönyvtár rendkí-
vül impozáns berendezésû. A három helyiség
közül a legnagyobb alapterületû valójában a szó
igazi értelmében vett könyvtár. Gyönyörû fara-
gott polcokon egyedi kötésû könyvek. Mint
megtudtuk azonban nem annyi mû, mint kötet,
mert egész polcsorokat töltöttek meg ugyanazon
mûvekkel: vagy mert kedvesek voltak vásárló-
juk számára, vagy mert ezt kívánta az elhelyezés
(azonos méretekkel való kitöltése a polcnak). Itt
általában a bölcseleti és szépirodalmi mûvek
kaptak helyet, míg az egyik kisebb teremben a –
mai szóhasználattal élve – szakirodalmi mûvek,
kis technikatörténeti kiállítással egybekötve. A
harmadik (kis) terem valójában a bibliaolvasó-
szoba, valami fantasztikusan mûves fafaragású
polcokkal. A Biblia számára pedig másfél méter
magas, gótikus mintázatú álvánnyal. Vallásos
témájú könyvek a polcon, hely a leüléshez a
családtagoknak. Mint említettem, a kastély ön-
magában is egyedülálló, de a könyvtárra, illetve
a könyvekre, az olvasásra helyezett hangsúly sem
volt mindennapi a családok életében.

A Jedburgh- és a Melrose-apátság romjainak
megtekintése már csak a hab volt a tortán. Mind-
kettõ története a XII. századig vezethetõ vissza.
Utóbbi egy hetedik századi kolostor romjaira
épült. A legenda szerint itt van eltemetve Robert
the Bruce szíve és egy XIII. századi varázsló,
Michael Scott nagykönyve. Mindkét hely rend-
kívül misztikus hangulatot áraszt. Történelmi és
kalandfilmek kockái peregnek az ember szeme
elõtt a falak között. A Határvidék kastélyai kö-
zül utoljára az Abbotsford-kastélyt látogattuk
meg. Több szempontból is nagyon érdekes hely-
szín, de két dolgot mindenképpen kiemelnék. Az
egyik, hogy ezt a birtokot Sir Walter Scott vásá-
rolta meg 1811-ben, s építtette át. Nagyvonalúan
lépte túl anyagi kereteit, de hitelezõi megenged-
ték, hogy megtartsa a birtokot. Halálát közeledni
érezvén ágyát kivitette az ebédlõbe, hogy úgy
hallhasson meg, hogy ameddig tudja, kedvenc
folyóját nézhesse annak ablakából. A Dryburgh-

apátság a Határvidék négy nagy apátságának
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egyike. Az író földi maradványai pedig ott nyug-
szanak. Leszármazottai ma a Selkirk és Melrose
közötti Abbotsford-kastélyban élnek.

Megcsodálhattuk a kastély könyvtárát, mely
mintegy kilencezer kötetet számlál, közöttük
számos könyvritkaság sorakozik. Láthattuk itt
számos kéziratát az írónak, de sok történelmi
relikviát is gyûjtõszenvedélyének köszönhetõen.

Utunk utolsó állomása
már nem skót, hanem angol
földön volt: York városa. Ez
a kinagyított ékszerdoboz
több századdal visszarepíti
az embert, ha nem vigyáz
magára. Az épületek mére-
tei, díszítése, az utcák han-
gulata… Bízom benne,
hogy lesz tehetségem még
egyszer angliai utazásra is
elmenni, s alaposabban
megnézni minden zeg-zugát
e tüneményes városnak.
Meg sok másnak is!

Nos, ezeket láttuk. Nagy
vonalakban. Az egyes hely-
színekhez fûzõdõ érzésein-
ket, a látványok keltette csodálkozásunkat alig-
ha tudjuk megidézni, hûen visszaadni. Ezt látni
kell! Megtapasztalni azokat a dolgokat, melyek
utunk során még érintettek bennünket.

Hogy mit kaptunk a látnivalókon túl az uta-
zástól, Skóciától és a skót emberektõl? Úgy gon-
dolom, nagyon sokat. Ám ezeket is megélni kell,
mert visszaadni nagyon nehéz, de azért mégis
tennék egy kísérletet.

Abszolút figyelem az ember iránt. S mivel ez
a vérükben van, a turista is fontos és kedves.
Arról nem beszélve, hogy pénzt hagy ott. Úgy
vannak megszervezve a hivatalok, a szolgáltatá-
sok, hogy az maximálisan kényelmes ügyinté-
zést biztosítson.

Egyszerûség és praktikum. Ebben van a lu-

xus. S ami nem bonyolult, az nehezen is rom-
lik el. Így könnyû a folyamatos karbantartás;
hogy ne legyen letörött fogas, elromlott zár,
bedugult zuhanyrózsa, eldugult lefolyó. Nincs
az út és a járda között tíz centiméteres semmi,
amit felver a gaz, gyûlik benne a csikk, s fõ-
leg nincs vele gond. Igaz, olyan nagyon sze-
metes sincs, de nincs is mit eldobni. Nem ci-
garettáznak, nem esznek-isznak az utcán. Nem

találtunk egy rossz ajtót, leszakadt akasztót,
üres papír-, vagy kéztörlõtartót, megkopott út-
festést, elgörbített útjelzõtáblát, sem falfirkát.
Megbecsülik saját munkájukat. Amit azzal
kezdenek, hogy semmit nem csinálnak úgy,
hogy a legkisebb gyermek is ne tudná kezelni.

Reklámok nélküli világot nekünk nagyon ne-
héz elképzelni, hisz már lépni sem lehet anél-

kül, hogy ne újabb és újabb
információval bombáznának
bennünket. Abba a környezet-
be nem is illenék. Fantaszti-
kus a rend. Az üzletek felira-
tai az épületek stílusához il-
leszkednek. Van pontos nyit-
vatartási rend kiírva minden-
hová. Ezzel be is van fejez-
ve, nincs „cetlis üzengetés” a
vásárlónak, ügyfélnek. Most
a SALE-korszakot élik, de
ezek a feliratok is egysége-
sek, és egy magasságban van-
nak elhelyezve.

A fegyelem és a becsület

szavakat szentként tisztelik.
Egy skót sem fényképezett ott,

ahol ez táblával tiltva volt, vagy esetleg szóban
azt még külön meg is erõsítették. Minden láto-
gató olyan jegyet vesz (bár nem olcsó, tudjuk),
ami korának, státusának elõ van írva. A pénztá-
ros soha nem ellenõriz, mert nem is feltételez
ilyesmit.

A jólét. Ami nem a harsányságban, a botrány-
keltésben nyilvánul meg, hanem az udvariasság-
ban, a természetes ember-szolgálatban.

Nagyon sok dolgot nem láttunk, nem tapasz-
taltunk. Bizonyára van az õ életvitelükben is
olyan, ami esetleg a mi szemünkben nem pozi-
tív, de turistaként ilyet nem érzékelhettünk. Sze-
reztünk viszont olyan meghatározó benyomáso-
kat, amelyek egy országról, annak népérõl alko-
tott képünket befolyásolják.

A magam részérõl hálásan köszönöm csalá-
domnak és alapítványomnak, a Kárpátaljai Ma-
gyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány alapító és
kuratóriumi tagjainak, hogy elismerésükkel, ilyen
formán támogatásukkal részt vehettem ezen a
csodálatos utazáson! A kollégáknak pedig kívá-
nom, hogy minél többen részesüljenek hasonló
élményekben!

Vraukóné Lukács Ilona


