
Csaknem LZ ez* neg[rzetkilom6teres teru]et6vel
Yorkshire a legnagyobb tartomdny az E$result
Kir6Jysagban. Lakoinak sz6,ma megha,ladja
az dtmilIiot. VS,rosn 626 krr5,ndul5,sunk,
ami most, oda vezet, harom plusz e$y 6rdekes 6s
meltan n6pszertl telepul6st keres fel.

Whitby-t €s Scarbo-
rough-t, miktizben
b6ven akad ldtnival6
itt is. Mintegy 750 ezer
lakojdval a statisztikilk
szerint Leeds Anglia
leggyorsabban fejlSdri
vdrosa, London utdn a

legnagyobb rizleti 6s

banki szolgiiltatiisi kdz-
pont, s a le$elent6sebb
jogi centrum. A vdrost
mdg ZOO+-ben megsza-
vaztak a Condd Nast
Traveler utazdsi maga-
zin olvas6i Anglia ked-

venc celpontjdnak,
2005-ben a le$obb an-
gol vdrosnak Londonon
kivi.il, s ugyanebben az

evben a The Good Bri-
tain Guide utazdsi ma-
gazin az ev legndpsze-
r(rbb vdrosa cimet adta
neki. Rengeteg iizlet
van itt, a vdsilrliisi le-
het6segek sokretiiek a

kisiizlett6l a pldzrikig.
A legnagyobb bevdsdr-
l6krizpont a Trinity
Leeds, ahol rengeteg et-
terem 6s szorakozohely

is vdrja a kdzcins€get.
A 2013. miircius 21-iki
megnyit6 napjdn tdbb
mint 130 ezer ldtogat6t
regisztrdltak.

u0flt
A tartomdny csaknem
200 ezer lelkes vdrosa.
A yorki Eszak-Eur6pa
legnagyobb g6tikus
katedrdlisa. Bdr ezen a

helyen az els6 templom
627-ben mdr dllt, ebben

a formdjdban a York

lnn0s
A West-Yorkshire-ben
taldlhato vdrossal Buda-
pestnek kdzvetlen l6gi
osszekrittetdse van,
innen kiindulva reme-
kiil eldrhetjtik Yorkot,
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kezdtek lerakni az yorki
er5d alapjait. Az er6d
egy rdsze mdig megma-
radt: a kiildndllo tornya
- a Clifflord's Tower - es

a York Castle Museum.
A torony i245 es 1270
kdzott epriLlt fel. Az er6d
bort0net 1929-benzAr-
tdk be, egy reszet 1935-
ben leromboltdk, a
megmaradt n6i brirtrin
es az adosok bdrtdne
kdpzi alapjrlt az 1938-
ban megalapitott York
Kastelymuzeumnak.
Ebben komplett, beren-
dezett regi szobdkat is
taldlunk.

York hires a keskeny
kis sikdtorszerii utcdi16l.
A legncvescbb a kozep-

+ MA'VCTIESTER
+ EDIIVBURGH

+ EAST MIDIANDS wornlcrnur
+ TEEDS ffoRxsH'RE)

Minstert mdgis csak
1230 koriil kezdtek
epiteni, 6s 1472-re lett
k€szen. A katedriilis
mellett taldlhatjuk I.
Constantinus 16mai
csdszdr szobrdt, krizel
ahhoz a helyhez, ahol
csapatai csdszdrrii kiill-
tottrik ki.

A 10. szdzadban York
meg a vikingek f6vdrosa
volt, de a krivetkezri
szAzadban is fontos
szerepet triltdtt be, akkor
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korb6l megmaradt szrik
sikdtor: a Shambles kil-
g6hidat jelent magyaml),
ami ery keskeny, bol-
tokkal szegelyezett,
macskakdves utca, ahol
mdg a valamikori hen-
tesiizletek kamp6i is
megmaradtak. BAr 1872-
ben 25 hentestizlet volt
az utcdban, mdra mdr
egy sem maradt.

UItir0u
A kisv6ros ndpessege

alig haladja meg a 13

ezret. F6 l:ltnival6ja az

apiltsilg, amit 657-ben
alapitottak. Vfhitby felett
a keleti szikldr6l tekin-
tett Ie az Eszaki-ten-
gerre. Mindiissze 1538-
ig mflkiidtitt, azonban
romjai ma is sejtelme-
sen kandikdlnak ki az

Anglidban igen gyako-
ri, sfirfi kddb6l.

A romok kiizritt
ryakorta tekinthet meg
szinhazi el6addsokat az

ideldtogat6 kriztinseg

- sz6 szerint. Ugyanis
nem szinpadon, hanem

az apdtsdg krivei ktizdtt,
a ndzdkkel eryiitt setdl-
va adjrik el6 a szin€szek.

Eziiltal a kiizonseg
akarva-akaratlanul is a
darab reszev€ vdlik.

A Cholmley-hdz vagy
mds ndven lVhitby-hiria
ma mtzeum, es az Angol

Orrikseg Szervezethez
tartozik az ap|tsAg
romjdval egyiitt.

$mfiomu0lr
A k<irtilbeliil 50 ezres

nyaral6hely a legna-
gyobb a yorkshire-i
tengerparton. A kultu-
rdhoz vonzodo emberek
legf6bb ldtnival6ja itt
a kdb6l k€sziilt kastely,
amelynek alapjait az
I I 50-es evekben kezd-
tdk el lerakni a kit iibtil
dltal hatiirolt domb
tetej€n. Az utolso nagy
dtalakitdst az Angol
Orokseg Szervezet
vdgezte nemrdgen, ami-
kor a f6tiizdr 1748-ban
epiilt hdzdt (Master

Gunner's House) dtala-
kitotta muzeummd. A
vdros frile tornyosuld
dombtet6n lev6 kas-
t€lyb6l remek kildtds
nyilik az ribrilre, mdr
amikor az alacsony
felh6k k<iziil egldltaldn
ldtni Scarborough-t.

A kastelyhoz k<izel

helyezkedik el a Szent
Mdria-templom 6s a

hozza tartoz6 temet6.
A vdros nagyon biiszke
ana a tdnyre, hogy Anne
BrontE-t ebben a teme-
t6ben helyeztdk tiriik
nlrugalomra. (Ez a
biiszkeseg mdr csak
azert is erdekes, mert
ennek a temet6nek egy
r€sze a vdros dltal iize-
meltetett fizet6s parko-
l6kent miik<jdik.) Anne
Bront€ - Charlotte
Brontt huga - hatodik
gyerekk6nt jritt a vildg-
ra a csalddban. Szdmos

verset es kdt novelldt
irt. Tuberkul6zisban halt
meg 29 6ves kordban.

K€p es szdveg:
Juhrisz Istvdn
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