
Nery hangulatos telepules a c6lunk ezen a kis
kiruccandson. Nem c6lunk ugranakkor ezeket 6s az
ott talSJhat6 latnivalokat tefes alapossS,ggal bejarni
vagybemutatni. Csak, hogzjol lrezziitk ma6lunkat, es
kicsit, lrezziik az oreg Anglia hangU1atS,t.

Iat[ltBt
Els6 dllomdsunk.
Kocsinkkal h€tvegen
ingyen parkolhatunk a

telepiiles k<izpontj iiban
taldlhat6 nyitott es

egy€bkor fizet6s par-
kol6ban. A kiizpont k€t
korforgalmat es az
ezekbe torkoll6 utak
egy-kdtszdzm€teres sza-
kasziit jelenti.

Mintha a r€gmultba
csrippenn€nk vissza. A
The Bridge amolyan
tedz6hely, ahol a tea
mell€ vehetiink stite-

att4air

m€nyeket, de ihatunk
kdvdt, 6s vdsdrolhatunk
k€peslapokat is. Meny-
nyivel hangulatosabb
hely ez, mint a nem-

zetkozi kdvez6ldnc
iizlete kicsivel oddbb, a

mdsik oldalon!A gy6ry-
szertdr dreg dpiiletdre
nezve pedig neh€z

elhinniink, hogy nem
egy mfzeumr6l, hanem
egy ma is mrikrjd6
rizletr6l van sz6.

A The Manor Hotel
mellett elhaladva, dtse-
tdlva a vasriti sineken
kiinnyeddn eljuthatunk
a Temze foly6 partjdra.
Nagyon csendes, de
ldthatunk fiatal pdrokat
az esktiv6jiik napjdn,
amint szebbn€l szebb
felveteleket keszitenek
r6luk ebben a pdratlan
krirnyezetben. Ha €ppen
nem lenne hozzAjlk
szerencs6nk, akkor a
horgdszok kenyelmes
es nyugodt elfoglaltsd-
gdb an gyiinyrirk<j dhe-
ttnk ezen a csoddrlatos
friktal szrgdlyezett part-
szakaszon.



lllindsu
Prir mdrfiilddel odebb
takilhat6. Bdr a vildg
legnagyobb, mai is
mrik<id6 palotilja van
itt, amin a felhrizott
angol lobogd jelzi, hogy
II. Erzsebet kirrilyn6
€ppen ott tart6zkodik,
most 'nem tdrtink be.
Hatdsa, hangulata azon-
ban minden l€pdsiinket
vdgigkiseri ebben a
kisvdrosban. Az utcdk-

ban, kis sikdtorokban
taldlhat6 aj dnddkboltok
s azok kirakata, ami a
jdrddk fel€t is elfoglal-
ja, tele van ezerszdmra
olyan haszontalan kis
tdrgyakkal, amelyeknek
remdnytelen ellendllni,
igy termdszetesen ne-
ktink sem sikeriil.

Sdtdlhatunk itt is a
Temze partjiin, amely
bdr nem annyira elha-
gyatott, mint Datchet-

ben volt, de a hangulat,
amit a vizen krizleked6
kis haj6k, a feletttik
repked6 madarak 6s a
kek egbolton tovaszdl-
16 fehdr bdrdnyfelh6k
adnak, mes€s. Ha meg-
eheztiink, tiibb szilz 6ves
pubok vagy a kis utcd-
kon a jiirddkat elfogla-
16 tavemdk kinrilnak rc-
mek lehet6sdgeket. A
repertodr is ennek meg-
felel6: a hagyomdnyos
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angol 6telekt6l a giiriig,
ciprusi vagy olasz fogd-
sokig szinte mindent
meg lehet itt taldlni.

ilafl0ut
Itt nem terveziink hosz-
szt megdlldt, €ppen csak
rdkanyaradunk a hidra
felviv6 utra, amikor
magunk sem hissziik el,
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amit liitunk. Ez egy kis
Lrinchid!

Gyorsan megdllunk,
es vdgigsetdlunk azon
a ftigg6hidon, amit Wil-
liam Tiemey Clark ter-
vezett 1832-ben. Ugyan-
az a William Tierney
Clarh aki Szdchenyi
Istvdn es Andrdssy
Gydrgy megbizdsdb6l
1838-ban nekildtott
megtervezni a mi 1849-
ben iitadott Lrinchidun-
kat. A mernrik tr csak
ndwokona volt a mun-
kdlatok kivitelezesdt
irrinlt6 sk6t m€rnrjkneh
Adam Clarknak, aki
egyebk€nt a budai Vdr-
alag;rit tervez6je is volt.

Ha Windsorban az

eb6d vdgen mdr nem
birtunk volna ery j6
kiivet meginni, akkor
itt, a Temze partjdn re-
mek kerthelyisdgeket
taldlhatunk, ahol ezt
pdtolha{uk Ha m6g se-

tdlndnk egy kicsit indu-
Iiis el6tt, akkor a hid
tiivdben taldlhatd temp-
lom 6s annak sirkertje
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ajilnlott, ahonnan szdp

kilitiis nyilik a ktirnydk-
re.

[iltor0
Itt csak egf,etlen helyet
szeretnenk me$nezni,
mdgis, amikor meglet-
juk a Vaults tt Garden
Cafe remek biciklis rek-
Iimjdt, majdnem elcsd-
bulunk. Az dreg kerek-
pdr es a hdts6 iildsen a

fonott kos6r tele piros
virdgokkal olyan han-
gulatos, hory kivilncsi-
vd tesz, vajon milyen
Iehet a kdviz6?

Elhessege$tik a gon-
dolatot, mert a Christ

Church, ahovd iryek-
sziink, mdr fdl titkor
bezdr, 6s szeretn€nk egy
kis iddt ott elttilteni.
Miert is? Mi is az, ami
ezt a helyet megktiltin-
brizteti a sok hasonl6
helyt6l Oxfordban vagy
Cambridge-ben?

Az els6 ember, aki
felel ezert, azt J. K.
Rowlingnak hivjek.
1990-ben az Amnesty
International titkrirn6-
jek€nt Manchesterb6l
Londonba tartott egy
kdsdsben lev6 vonaton,
amikor beugrott neki
eg[ <itlet. A mdsodik
ember pedig Chris Jo-

seph Columbus, aki az

ebb6l az rifletb6l testet
riltd kOnyvet megfilme-
sitette. A film f6 hely-
szine a Roxfort Boszor-
kdny- 6s Vardzslok€pz6
Szakiskola, amelyhez
szdmos ritletet meritet-
tek innen. A legfonto-
sabb az itteni nagyterem,

amely az alapjiit szol-
gdltatta ahhoz a hely-
szinhez, ahol a Teszlek
Siiveg besorolta Harry
Pottert a Griffenddl-
hdzba. Mindezek utdn
nem csoda, ha az udvar-
ra erve mindegyik6nk-
nek kedve trimad kvid-
dicset jdtszani.

Vrir riink azonban a
katedrdlis, amelynek
giyrinyrini oltdra es fes-
tett 6lom ablakiivegei
feledtetik veliink ezt a

vardzsldi hangulatot.
Elbriviilve s€tdlunk ki
a kapun. Ez egy remek
nap volt!

Kdp es sziiveg:
Juhdsz Istvdn


