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Írországban jártunk

2005. május 3. és 14. között könyvtárszakmai
programmal egybekötött írországi úton vettünk
részt, melyet az O.S.C.A.R. (Open Scientific
Cultur all-Hungarian Reunion) Szakmai Turiszti-
kai Egyesület vezetõjével, Molnár Zoltánnal kö-
zösen szerveztünk.

Az úti cél Írország volt, de odáig autóbusszal
eljutni több ezer kilométer utat jelent Ausztrián,
Németországon és Franciaországon át, majd át-
kelve a csatornán is még csak Nagy-Britanniában
vagyunk. Angliát és Walest elhagyva háromórá-
nyi kompozás az Atlanti-óceánon, hogy a dublini
kikötõbe érve ír földre lépjünk. Két nap alatt tet-
tük meg a Budapest és London közötti utat.

Az egész napos londoni kiránduláson – Tower,
Tower-Bridge, Szent Pál katedrális, Hyde Park,
Kensington-palota, Buckhingam-palota, West-
minster apátság, Big Ben, Parlament – néhányunk
számára, mert nem mindenki ült fel rá, nagy él-
mény volt a London Eye (London Szeme). A
Trafalgar tér és még néhány nevezetesség megte-
kintése közben egy indiai konyha remekeit is
megízleltük.

Walesen keresztül folytattuk utunkat. Wales
gyönyörû. Ludlow olyan, mint egy kis ékszerdo-
boz, akárcsak Newtown. Útközben megtekintet-
tük a Betws-y Coed vízesést. Conwy elragadó
kisváros a várral, az ország legkisebb lakóházá-
val, egy szép, hatszázéves fogadóval, a templom-

kerttel. Nagy élmény volt a Llechenedd State
Caverns bányamúzeum is. Mindenütt hatalmas,
harsányzöld legelõk sárgavirágú bokorsövény
kerítésekkel, telis-tele bárányokkal. Walest elhagy-
va kompra szálltunk, és háromórás hajóút után
estére Írországban voltunk.

Az ír sziget 84 430 km2-ének 85%-a tartozik
az Ír Köztársasághoz, itt 3,9 millió ember él.
Fõvárosa Dublin. Az Egyesült Királyság részét
képezõ Észak-Írországot 1,7 millió ember lakja.
Mi Dublin környékét és az Ír Köztársaság közép-
sõ részét jártuk be. Dublinhoz nem messze, úgy-
nevezett „cottage”-okban, bérelhetõ házakban volt
a szálláshelyünk, Blessington Lake-nél. Ugyan-
azon a helyen töltöttünk hat éjszakát, és az olyan
volt, hogy ha sehova nem megyek Írországban,
csak ott maradok két hetig, azt is nagyon élvez-
tem volna. Fenn a dombtetõn mindennel felsze-
relt, kényelmes ház, dús, zöld rét legelészõ bárá-
nyokkal, alatta a hatalmas tó. Nagyon szép volt.
Innen indultunk minden reggel aznapi utunkra.
Megtekintettük Dublin nevezetességeit. A St.
Patrick’s Cathedral, a Dublin’s Castle, a Christ
Church Cathedral, a Four Courts, a Ha’penny
Bridge mellett a Guinness sörgyár és a Jameson
whiskeygyár meglátogatása is programunkban
volt. Igazi sör- és whiskeyszakértõk lettünk.
Voltunk a Nemzeti Múzeumban, a Postapalotá-
ban és jutott idõ arra is, hogy ki-ki kedve szerint
barangoljon a városban, a Temple Bar környé-
kén. A könyvtárszakmai napon a Trinity College
Old Library és Treasury, valamint a nemzeti

könyvtár meglátogatására került sor.
Ezúton mondok köszönetet Bobokné

Belányi Beátának – aki az ELTE
könyvtári tanszékének professzor-
asszonya és az egyetemen többünk-
nek tanára volt – a két könyvtár szak-
mai programjának elõkészítéséért. Õ
jelenleg kinn él Dublinban. Amikor
felvettem vele a kapcsolatot, azonnal
felajánlotta segítségét. Várt bennün-
ket a Trinity College fõbejáratánál,
végig tolmácsolt mindkét könyvtár-
ban. Nála nagyszerûbb vezetõnk nem
is lehetett volna a könyvtárakban,
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hiszen a fordítása mellé mindig hozzátette szemé-
lyes tapasztalatát, vagy összehasonlította az ottania-
kat a hazai helyzettel. Az 1592-ben alapított egye-
tem csodálatos, a világ legszebb könyvtárai között
számontartott Trinity College Old Libraryról és a
nemzeti könyvtárról nem írok részletesen, ugyanis
beszámolómhoz mellékelem a Bea által írt ismerte-
téseket ezekrõl a könyvtárakról. Azért nem hagyha-
tom szó nélkül, hogy a Trinity College-ban a Kellsi
Kódex (Book of Kells), a nemzeti könyvtárban
pedig a James Joyce kiállítás megtekintése mind-
annyiunk számára óriási élmény volt.

A két könyvtári program között került sor az
írországi magyar nagykövetségen tett látogatá-
sunkra. Ez a találkozó is Beáta segítségével és
közremûködésével jött létre, Balassa János nagy-
követ fogadta tizenöt fõs csoportunkat. Beszélt a
magyar–ír diplomáciai kapcsolatokról, az ír gaz-
dasági helyzetrõl, a kelta tigrisrõl, a kulturális
együttmûködésrõl. A protokollárisnak egyáltalán
nem mondható, inkább szívélyes fogadtatás, a
közvetlen beszélgetés a kinti és az itthoni hely-
zetrõl, a barátságos légkör emlékezetessé tette a
találkozót.

Az eseményeknek, programoknak ezzel még
nem volt vége, hiszen jártunk Írország egyik leg-
szebb, felújított kastélyában, a Melahide-kastély-
ban és annak hatalmas parkjában. Molnár Zoli
fogalmazásában az „abszolút csúcs szuper” na-
pon Cashel és Kilkenny városát néztük meg. A
Rock of Cashel Írország akropolisza volt, az or-
szág jelképe, a Kilkenny-kastély pedig lenyûgö-
zõ. És még nem is említettem Powerscourtot, a
palotakertje a legszebb egész Írországban. Nagy
élmény volt a Glendaloch-tó partján a Szent Kevin
alapította kolostor romjának meglátogatása és a
két tó völgye.

Nagyon sok szép élményt nyújtott az út. Elra-
gadó volt a táj, nagyon barátságosak az emberek,
bájosak a városkák, üdítõek a harsányzöld legelõk
tele legelészõ birkákkal. Remek hangulatúak a
pubok, irigylésreméltó a tisztaság, a hatalmas, gon-
dozott parkok látványa. Gyorsan elrepült a két hét.

Nemes Erzsébet

Nemzeti
(köz)gyûjtemények

Írországban

Az ír nemzeti könyvtár és nemzeti
múzeumok létrejötte és szerepe

a nemzeti identitástudat
kialakulásában

Írország történelmében mindig jelentõs szerepet
játszott az önállóságra való törekvés és a hazafi-
asság. Erõsen ragaszkodtak atyáik földjéhez és
hagyományaihoz, tiszteletre méltó módon, évez-
redeken keresztül õrizve a hitet, hagyományt,
nyelvet, irodalmat és minden szellemi értéket. A
tárgyi kultúra szinte minden mozdítható emlékét
elvitte az idõ, elpusztították a harcok és a hódí-
tók, de nem tudták elvenni intellektuális kincsei-
ket és az összetartozás élményét.

A lokálpatriotizmus, a közösséghez és a hely-
hez kötõdés más minõséget kap a  XIX. század
folyamán Európában, a francia forradalomban
megteremtõdik a nemzetállam igénye és eszmé-
nye. Új társadalmi osztályok adnak lendületet
ennek a folyamatnak, ami nálunk, Közép-Euró-
pában a reformkorra éri el csúcsát, illetve a pol-
gári forradalmakban megszületik és összeková-
csolódik a „nemzet”.

Az ír nemzeti könyvtár elõdjének az 1731-ben
alapított Royal Dublin Society, illetve  annak
könyvtári gyûjteménye tekinthetõ. A nemes cé-
lokra létrejött társaság a mûvészetek és a tudomá-
nyok támogatása mellett kiemelt céljának tekin-
tette a társadalmi egyenlõtlenségek orvoslását, a
szegények támogatását.

A  társaság 1815-ben megvásárolta Leinster

grófjától a Kildare house-t. A palotaegyüttesben
el tudta helyezni és részben be tudta mutatni akkor
már gazdag gyûjteményeit. A tudományos társa-
ság elsõsorban a természettudományokkal foglal-
kozott, különös tekintettel a mezõgazdaság, vala-
mint a technikai és ipari tudományok elméleti és


