Gelléri Gábor

E gy fra n cia , aki L o n d o n b a é rk e zik ...
(London a X V I l L századi fra n cia utazók szemében)

„Vaus etes vraiment une nation noble,
remplie de courage et de générosité
Mme Riccoboni Garricknek, 1765
,Je suisfurieuse enragée contre les
Anglots.Je hais les Anglois...
C ’esl une orgueuilleuse nation.“
Mme Riccoboni Lord Listonnak, 1774

1. Bevezetés

A Csatorna két partja közötti politikai kapcsolatok a XVII-XVIII. század
fordulóján nem mondhatóak felhőtlennek. A XIV. Lajos képviselte expanziós
törekvések szükségszerűen szembekerültek az angolok európai erőegyensúlypolitikájával (lásd pl. a spanyol örökösödési háborút), és folyamatosak a konflik
tusok a tengeren és a gyarmatokon is. Hivatalosan a viszony nem is rendeződött
egészen agyarmatí konfliktusokat lezáró 1763. évi párizsi békéig, de addigra a civil
kapcsolatok gyökeresen átrendeződtek. Anglia, kilábalva a polgárháborúból, a
XVIII. század elejétől ismételten az érdeklődés homlokterébe került: politikai,
gazdasági, pénzügyi rendszerét tanulmányozandó számos francia is érkezett,1 és
egyúttal visszanyerte a megingott “szabadság hazája” státuszt is. Ez volt az oka
annak, hogy már 1726-ban a Franciaországot elhagyni kényszerülő Voltaire is
Angliát választotta. Filozófiai leveleit — melyek eredeti címe Angliai levelek — a
később anglománia névvel illetett divat-(vagy eszme-) áramlat egyik kiváltójának
tekinthetjük.2 Ó leginkább a filozófiai téren mutatkozó angol előnyre, a vallási
türelemre és a parlamentarizmusra összpontosított, és mellőzte (az irodalom
megismertetésén kívül) azokat a mindennapi dolgokat, amelyekben az anglomá
nia negyven évvel később a leginkább fog tombolni: a lovaglás, a divat, az
anglicizmusok, az angol m odor stb.

1 Például a flskalitást tanulmányozó, később hírhedtté vált Étienne de Silhouette főadóbérlő (1709/
1767) a harmincas években. Róla j . Lalande említi április 30-i naplójegyzetében, -hogy ez idő alatt a
dohánykereskedelemben dolgozott. Lalande,Jérome (Joseph LeFraníois de): Journal d'un voyage en
Angleterre. Publié pár Helen Monod-Cassidy. Studies on Voltaire and the 18. century 184. (1980),
Oxford
2 Voltaire: Lettres philosophiques. Éd. critique pár Gustave Lanson, Paris, 1737. Magyarul: Filozófiai
levelek, in Ludassy Mária szerk.: Voltaire válogatott filozófiai írásai. Budapest, 1991.
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A Voltaire 1726—1729-es utazását követő néhány évtizedes, a két ország között
fennálló ellenséges viszony eredményezte mozdulatlanság után (amely során
eljutott Angliába Montesquieu, Prévost abbé és mások), a békekötés 1763-ban új
lendületet adott az Angliába igyekvő franciáknak. Ahogy Dutens5 íija 1788-ban
Anglia-kalauzában: “Az angolok számára győzedelmes 1763. évi béke divatba
hozta őket, főleg Franciaországban. Jöttünk, hogy lássuk őket, szépnek találtuk
kertjeiket és kényelmesnek ruházatukat: így utánozni kezdtük kertjeiket, és
angolosan kezdtünk öltözködni.”3
45
8 Hasonló tendenciára mutatott rá Fernand
7
6
Braudel XIII. Lajos udvarát tanulmányozva: a hosszú ideig ellenfél és még mindig
fenyegető Spanyolország volt akkor a mánia tárgya, és az udvar legalább annyira
spanyol volt, mint amennyire francia.5 Az anglomániával kapcsolatban a hetvenes
években jelennek meg az első kritikus hangok: ilyen a híres anglomán, angol
témájú novellákat író Mme Riccoboninak a mottóban idézett pártfordulása5 ,és
ezt tapasztalhatjuk majd a vizsgált utazók közül a már a nyolcvanas években érkező
M. Bombetles-nél is. A nagy többség véleményét azonban még Anglia 1783. évi
amerikai kudarca sem változtatta meg. Hallgassuk megint Dutens-t: “Az angolok
a számukra szerencséden 1783. évi háborúban nem vesztették el a nemzetek
megbecsülését, sőt, úgy tűnik, az csak nőtt. (...) Azóta a vágy, hogy lássuk ezt az
egyedülálló szigetet, megkétszereződött: a kertek és a divat mellé a nyelv is
felzárkózott, és ma már Párizsban nem nevezhető teljesnek az oktatás, ha nincs
angol nyelvtanárunk. Nem tudom, ugyanezzel a lendülettel fog-e ez folytatódni:
akárhogy is, az utóbbi öt évben tömegesen járunk Angliába.”7 Ennek véglegesen
csak a francia forradalom vetett véget, amely a franciák figyelmét visszafordította
hazájuk felé. És ekkor, paradox m ódon, új szerepet kap Anglia: a királlyal
összeütközésbe került személyek mentsvárából a monarchisták egyik nagy gyűjtőhe
lye és számos intervenció kiindulópontja lett.
A francia-angol kapcsolatok és az anglománia teljes ismertetése meghaladja e
tanulmány kereteit. Most kiindulópontként a kapcsolatok három időszakaszából
választott három utazót állítottam a középpontba, ők időrendben: Gésar de
Saussure, Jérom e de Lalande és Marc de Bombelles.8 De még ez a téma is
3 Louis Dutens (1730-1812), londoni hugenotta csalából származó utazó, író, angol szolgálatban álló
diplomata.
4 Louis Dutens: L’atni des étrangers, 2-4. Eredeti kiadás 1782. Idézi: Jacques Gury, Bombelles
naplójához írt előszavában, 38. Bombelles, Marc de: Journal de voyage: Grande-Bretagne. Ed. by
Jacques Gury. Studies on Voltaire... 269. (1985)
5 F. Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Budapest, 1996. 875,
6 RICCOBONI, Madame: Letten to Dávid Hinne, Dávid Garrick and sir Róbert Liston. Ed. by James
C. Nicholls. Studies on Voltaire... 149. (1976). Idézi az előszóban J. C. Nichols, 25-26. A két idézet
magyarul. “ Maguk tényleg egy nemes, bátorsággal és nagysággal teli nemzet.” (1765 október ?, a
színész Garricknek) / “Veszettül haragszom az angolokra. Gyűlölöm az angolokat. Gőgös nemzet."
(1774 november 25., Liston lordnak, egy, a skótokat gúnyoló fiktív angol útilevél nyomán). Mme
Riccoboni, szül. Mariejeanne Laburás de Mézieres(I713 v. 14 — 1792), Francia írónő, társasági hölgy.
7 Dutens: idézi Jacques Gury, uo.
8 Itt szeretném megköszönni Szántay Antalnak az ELTE Történeti Antropológia programján két féléven
át tartó Utazók és utazások a koraújkori Európában c. szeminárium során nyújtott segítségét, és hogy
e tanulmány megírására ösztönzött.
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túlságosan tág, így most nem foglalkozom sem a Voltaire óta tárgyalt államelmé
leti és a parlamenttel kapcsolatos kérdésekkel, sem a mindhármuknál fellelhető
vallással, joggal és bíráskodással foglalkozó részekkel, és minden más olyan témát
mellőzök, amelyet ismerhetünk más, hivatalos és elsődleges forrásokból. (Bár
ezeket illetően is találhatunk eddig nem vagy csak kevéssé ismert adatokat.)
Figyelmemet sokkal inkább a szubjektív kérdésekre, a véleményformálásra, a
másik nemzettel, országgal és kultúrával kapcsolatos egyéni véleményekre fordí
tottam, illetve arra a témára, amelynek az útleírás az egyedüli forrása: magára az
utazásra mint mentalitás- és művelődéstörténeti adalékra.
A címből is kitetszik, hogy még egy ponton szűkítettem a témát: egész Anglia
vagy Nagy-Britannia helyett csak Londont emeltem ki mint a közelebbi vizsgálat
tárgyát. Bár J-J. Rousseau szerint minden főváros egyforma, London pont olyan,
mint Párizs vagy Róma9, London a maga 650 000 lakosával (a pontos adat állandó
vita tárgya), mint az akkori Európa Isztambul után második, a keresztény világnak
pedig a legnagyobb városa, valódi metropolisz volt. Egyetlen utazó sem tudta
palástolni megdöbbenését és csodálatát a város láttán, nem ritkán össze is
hasonlítják a vele egyedül vetekedő Párizzsal a természeti adottságok, a lakosság,
a társaság vagy az élénkség tekintetében. Gyakran késztetnek összevetésre olyan
pontok is, amelyek hasonló szerepet töltenek be: ilyen a Voltaire által kezdemé
nyezett Westminster-Saint Denis-párhuzam. És ami a legfontosabb: az anglománia utolsó időszakáig bezárólag ez szinte az egyetlen pontja Angliának (néhány
tengerparti fürdőhely és az egyetemi városok mellett), amelyet a francia utazók
ismernek. A három utazó közül kettő nem is hagyja el ezt a területet, egyedül
Bombelles az, aki 1784-ben egy teyes, Skóciát és Írországot is érintő körutazást
tesz, míg Londonban alig tartózkodik. Az ő esetében már erre a tényre kell
felfigyelnünk: az anglo és London-mánia enyhén csillapodik, és az érdeklődés az
ország egésze felé fordul.
2. A z utazók

Mielőtt rátérnék az útleírások elemzésére, röviden szeretnék kitérni a három
kiválasztott utazó életére, utazásának céljára és módjára.10
Időrendben a három utazó közül az első César de Saussure. Kivételt képez: nem
francia, hanem francia-svájci, Lausanne-ban született 1705-ben, lelkész apától,
kiterjedt családból. Életéről elég keveset tudunk: a család kiadásában megjelent
útleírás előszavában is elismerik, hogy egyes időszakokról nincs adat. Az utazások
ban előtte áll a századforduló híres genfi származású utazójának, az Angliát is
megjárt Béat de Muralt-nak a példája. Nincs adat arról, hogy bárhol is egyetemre
járt volna: a legkézenfekvőbb Genfben (számos rokonával ellentétben) nem
szerepel a rektori nyilvántartásban.11 Ami bizonyos: 19 éves korában atyja
9 Rousseau, Jearv-Jacques: Émile ou de l’éducatíon. Paris, 1966, Flammarion, 612.
10 A három életrajz az útleírások szerkesztőinek bevezetője alapján készült,
11 Vő.: Le Livre du Recteur de l’Académie de Geneve. Publié pár Suzanne Stelley-Michaud. Genf, 1976
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meghalt, és valószínűleg hagyott fiára egy jelentősebb összeget, mert az már a
következő évben, 1725-ben elindul első útjára, amely végül mindent összevetve
több mint egy évtizedig tartott. Ennek első szakaszát jelenti a Németországon és
Hollandián át Angliába vezető út, és a Londonban töltött öt év. Egyetlen dolgot
nem tudhatunk meg sem a naplóból, sem a többi forrásból: azt, hogy mivel
foglalkozott Angliában, hiszen öt éven át munka nélkül nem élhetett meg.
Lehetséges, hogy katonai szolgálatba állt, mint hazájából és családjából számosán,
vagy pedig valamilyen titkári állást vállalhatott. Ez utóbbit valószínűsíti az, hogy
1729-ben egyszer csak Lord Kinoull, a Konstantinápolyba induló angol követ
hajóján találjuk mint annak személyi titkárát. Rövid idő után otthagyta a követsé
get, és a Rodostóban élő II. Rákóczi Ferenc szolgálatába állt, és ott is maradt
egészen annak haláláig.1* Hazatértekor ismerősei a “le Tűre” (a török) névvel
illették hosszú keleti tartózkodása miatt, és a lausanne-i társasági élet megbecsült
tagja lett, az utazásokról sem mondva le teljesen: Angliába is visszatért még.
Útijegyzeteit maga rendezte barátai unszolására olvasható formába, 15 fiktív
levélbe, de nem adatta ki. Negyven év alatt, 1783-ban bekövetkezett haláláig
viszont több mint 200 ember olvasta a kéziratos változatot, köztük 1756-ban
Voltaire is.ls
Érdekes egybeesés: Saussure éppen Voltaire-rel egy időben, a divat megszületé
se előtt érkezett Angliába. De ahogy azt A. M. Rousseau, Voltaire angliai éveinek
kiváló ismerője is leszögezi: a két utazó esetében gyökeresen más típusú utazások
ról van szó.1
34 Voltaire angol írók, tudósok és magas rangú emberek társaságát
1
2
keresi, és ha teheti, nem marad Londonban. Nem egészen saját szándékából
érkezett Angliába, viszont magasabb célok vezérlik. Saussure viszont igazi “m o
d em turista” : népünnepélyek, akasztások és látnivalók körül forog az élete, a
köznép j ó ismerője, viszont Lord Kinoullon kívül kevés a magas rangú ismerőse.
Ő az egyedüli a három utazó közül, akinek pontos napi programját nem ismerhet
jük meg az egymástól 3-4 hónapos különbséggel datált levelekből. Ezekbe néhol
későbbi, 1740-cs angliai útjáról is kever részleteket.

12 További hungarika-érdekesség: egy véletlen folytán Claparede, a neves svájci pedagógus könyvtárá
ban e század elején egy magyar látogatója megtalálta Rákóczi emlékiratainak Saussure által birtokok
példányát, és abba belefűzve még 50 lapot: ezek Saussure-nek az emlékiratokat kiegészítő
feljegyzései voltak. Ennek szövegét, Saussure további utazásainak vázlatos közlése mellett Thaly
Kálmán adta ki kétnyelvű kiadásban 1909-ben. Ez az oka annak, hogy az összes, Magyarországon
elérhető lexikon közül egyedül a Révai Nagylexikon említi César de Saussure-t.
13 Fennmaradt az üzenet, amelyben Voltaire megköszöni Saussure-nek a kéziratot: ‘ On renvoye le
manuserit. O n ne peut trop remercier M. de Saussure de la bonté qu’il a eue de preter un ouvrage
si amusant et si utile. 12 février 1756." (“Itt küldjük vissza a kéziratot. Nem tudjuk eléggé
megköszönni M, de Saussure jóságát, hogy kölcsönadta ezt az oly szórakoztató és oly hasznos
művet.") Saussure, César de: Lettres et Voyages en Allemagne, en Hollandé eten Angleterre 1725—
1729. Avec une introducdon de Bemard van Muyden. Lausanne, 1903. XXXIV.
14 A. M. Rousseau, André Michel: LTAngleterre et Voltaire. Studies on Voltaire... 145-147. (1976). 14243. A fent említett lexikális okok miatt azonban a névmutatóban hibásan szerepel a neve: távoli és
ismertebb rokonával, az 1740-ben született Horace Bénédicttel, a neves geológussal azonosítja.
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A második utazó,JéromeJoseph LeFran^ois de Lalande hármójuk közül a legismer
tebb személyiség. 1732-ben született, a jezsuitáknál tanul, és csodagyereknek
számít. 19 évesen már Berlinbe küldik a neves csillagász, Lemonnier helyettesíté
sére. Ott akadémiai taggá választják, és bekerül a pezsgő tudományos életbe
(Maupertuis, La Mettrie, Voltaire, maga II. Frigyes társaságába). Franciaország
ban 1753-ban lesz tagja az Académie des Sciences-nak. A társaságotjobban szereti
más világi örömöknél, ahogy magáról írja, és tény, hogy a fenti névsor kiegészít
hető még további olyanokkal, akikkelj ó kapcsolatban volt: Fontenelle, Montesquieu, J-j. Rousseau, D ’Alembert, Réaumur, Euler stb. Az Enciklopédiába riem írt,
ellenben készített egymaga egy 9 kötetes Description des Árts et des Métiers-1. A
csillagászat felől érkezett a hajózás felé, amely angliai utazásának közvetlen
indítéka: feladata az, hogy vizsgálja meg, írja le és halehet, vigye el Franciaországba
az Angliában John H am son által újonnan felfedezett (és államtitokként kezelt)
tengeri kronométert, amely nyílt tengeren is lehetővé teszi a hajók helyzetének
pontos, földrajzi hosszúság és szélesség szerinti meghatározását. Ismerik előre:
több mint 40 ajánlólevele van, a Royal Society három hónapos otttartózkodása
alatt tagjai közé válaszba. Naplója is tükrözi híres tudományos pontosságát:
jegyzetek csupán, amelyeket mindig adatokkal, pl. árakkal, gépek teljesítményé
vel, lakosok számával egészít ki. Mindemellett turista is, meglátogatja a nevezetes
ségeket, reflektál, feljegyzi a kellemes helyeket. Látogatásának különleges je 
lentőséget ad, hogy az első nagy “hullámmal” érkezik: azokkal, akik a békéről
tárgyaló Nivernoís grófot kísérték el. Ő maga is több alkalommal vacsorázik ezzel
a társasággal. Amikor két hónappal később Londonba érkezik egyik tudóstársa, La
Condamine, már ő maga vezeti körbe a városban.
Később, élete végén a korai hőlégballon-kísérletek egyik nagy támogatója.
Repül is 1799-ben, hogy közelebb juthasson a csillagokhoz, de a levegőből
csalódottan tér vissza, és hátat fordít mindenféle tudománynak. 1807-ben hal meg,
saját bevallása szerint életével elégedetten. Kéziratos formában maradt útijegyze
teit nem szánta kiadásra (az idézett kiadás a szöveg első közlése).
Az időrendben Marc de Bombelles az utolsó. 1744-ben született katonacsaládban,
de apjától annak halála után, másodszülöttként csak címet és nevet örökölt, illetve
j ó udvari kapcsolatokat. Egy ideig XVI. Lajos fiatalon elhunyt, dúc de Bourgogne
néven ismert bátyjának az apródja, majd annak halála után a hadseregbe áll be. A
hétéves háború végén, 20 évesen munka nélkül marad, és egy véletlen találkozás
Breteuil báróval a diplomáciai életbe sodorja. Hágában titkár nála, Strassbourgban egyetemre jár, majd Nápolyban tölt éveket a követségen. Amikor Breteuil
bécsi követ lesz, Bombelles-t Regensburgba, a Birodalmi Gyűlésre küldi azzal a
feladattal, hogy ott finoman akadályozza Ausztriát egyeduralmi törekvéseiben.
Udvari kapcsolatait XVI. Lajos nővérének, Erzsébetnek egyik társalkodónójével
kötött házassága is javította. Fia születésétől, 1780-tól vezeti folyamatosan napló
ját, amelybe minden este felírja azt, amit hasznosnak ítél. 1781-től utazgat,
leginkább unalmában. Amikor 1782-ben nem kap követi állást egyetlen udvarnál
sem, azt naplójában a vele regensburgi tevékenysége miatt ellenséges viszonyban
levő Marié Antoinette-nek tulajdonítja. Hazatér, mint ahogy nem sokkal később
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pártfogója, Breteuil is, aki majd az angliai utazást ajánlja számára. Ennek indítéka
nem egyértelmű: eltávolítás, pihentetés vagy valódi kiküldetés? Erre naplójában
csak közvetett utalások vannak. Tény, hogy eddig a franciák L ondonon kívül nem
igazán ismerték Angliát, így feltétlenül szükség volt arra, hogy egy diplomata
végigjárja a három királyságot. Bombelles néhol még a laktanyákat is megvizsgálja,
de hogy ténylegesen kém volt-e, az naplójából természetesen nem derül ki. Ami
biztos: megfigyelés alatt állt, amikor ugyanis visszaérkezve Londonba fogadja őt
az uralkodó, kiderül, hogy az udvar mindvégig tudta, mikor merre jár.15
Ahogy már említettem, nem osztozott az anglomániában, sőt utazása előtt nem
is igazán kedvelte az angolokat. Olvassuk egy korábbi naplóidézetét: “Azok, akik
angolosan beszélnek, öltözködnek, isznak, lovagolnak, gondolkodnak... Nevetsé
ges egy ilyen mánia egy olyan nemzetnél, melynek tagjai számos előnnyel bírnak
London lakosaival szemben.”16 El is csak azért indul, mert egy diplomatának
ismernie kell Angliát, főleg ha, m intő, aportugáliai követ címére pályázik; és végül
mert meghívást kap egy angol ismerősétől.
1786-ban végre megkapja a portugáliai követséget, de betegsége miatt 1788-ban
hazatér, majd később három évig velencei követ. Igazi monarchista és mélyen
katolikus, nem tud azonosulni a forradalommal, így 1791-ben leköszön, és tíz éven
át utazgat családjával szerte Európában. Felesége halála után papi pályára áll,
Sziléziában kap parókiát. 1814-ben visszatérhet hazájába, ahol hűségét három
évvel később az anűens-i püspöki címmel díjazzák, ott is hal meg 1822-ben.171
8
Kéziratosán maradt naplójából a Franciaországra és Ausztriára vonatkozó részek
már az angliai út előtt kiadásra kerültek.16
A három utazó között komoly különbségek vannak, mint láttuk, többek között
előéletükben és származásukban, és ez meghatározta azt is, ahogyan utaztak. A
továbbiak közül nézzük először a kronológiai eltérést.
Saussure hétköznapjait kevéssé ismeijük, de A. M. Rousseau említi, hogy a
XVIII. században létezett Londonban egy jelentősnek mondható svájci kálvinista
közösség, akikkel Voltaire nem érintkezett19, Saussure viszont valószínűsíthetően
az ő segítségükkel tudott megtelepedni a városban, amely ekkor még korántsem
olyan vendégbarát, mint később. Lalande-ot a két ország békekötésének pillana
tában a többi franciával egyetemben hatalmas tisztelettel fogadják, számos is
merősre tesz szert, és ha éppen nem hívták meg valahová, ott van a francia
követség, Nivemois g róf kiterjedt társasága, Bombelles 1784-ban már csak egy a
rengeteg francia közül. Nincs közeli ismerőse Londonban; akik meghívták, azok
az augusztusi hőségben éppen vidéken tartózkodnak. Hamar el is hagyja Londont,
hogy aztán Clentben barátokra találva, figyelemreméltó megfigyeléseket tegyen a
15 Bombelles: december 8 . — Lalande és Bombelles naplóját napok, Saussure leveleit lapszám szerint
idézem.
16 Idézi Jacques Gm y a Journal... előszavában, 3.
17 Családjának története később újra összefonódott Ausztriával: három, a felnőttkort megért fia közül
az egyik az özvegyen maradt Mária Lujzát vette el, egy másik pedig Ferenc József nevelője lett.
18 Frans Üurif ésjean Grassion szerk., 1977 (1780-84); 1982 (1784-89); 1990(1989-92), Genf, Droz.
19 A. M. Rousseau: i. m. 139.
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környező angol iparvidékről. Visszatérve Londonba, decemberben már fáradt, és
menne vissza családjához (mint a Bombelles-hez érkező levelekből kiderül,
felesége rosszul viselte, hogy a három hónaposra tervezett utazás hat hónapra
nyúlt); így néhány kötelező látogatás (a királynál, a francia követnél, stb.) után
elhagyja Angliát.
Nagy különbségek vannak az időtartam tekintetében is. Saussure öt évnyi
naplójegyzeteit többek között a terjedelem (és a divat) miatt rendezi levélformába.
Mindenre kiteijedő, hatalmas információtömeg, nyomtatásban több mint 300
oldal. Az első levelek londoni sétái útikalauznak is beillenek, a London környéki
kastélyokat és városokat is meglátogatja.20 Pontos adatokkal tud szolgálni bármi
lyen témában, kivéve talán az úri társaság életét. Teljes ünnepciklust is ismertet,
járt vásárokon, népünnepélyeken, j ó ismerője a színháznak is. Röviden: mindenre
jutott ideje az öt év alatt.
Lalande csak négy hónapot tölt Angliában, 1763 márciusától júniusáig. Idejé
nek nagy részét angol tudós ismerőseivel a Royal Societyben, illetve Nivernois
grófnál tölti. Egyedül, turistaként várost nézni csak a látogatások között ju t ideje.
“Mivel reggelente itt nem szokás vizitálni, sétálni indultam”21 — úja nem sokkal
érkezése után. így is eljut—leginkább társaságban —a legfontosabb látnivalókhoz,
néhány közeli kastélyba, illetve tesz egy, a tudós ember számára kötelezőnek
tekinthető látogatást Oxfordba.
Bombelles először csupán pár napot tölt Londonban, néhány hely felkeresésére
ju t csak ideje. Számos dologról jegyzi föl, hogy visszatérve meg kéne néznie (pl. a
Towert), de ezeket nem teljesíti. A Közép-Angliában töltött majdnem egy hónap
után Nagy-Britannia további részein elég gyorsan átsuhan, csak Dublinban időzik
hosszabban. J-J. Rousseau-nak az Émile-bcn felvázolt utazás-ideálját így felemásan
teljesítette be: nem maradt a nagyvárosban, eljutott a kies vidékekre is - de nem
maradt ott huzamosan, és ami még nagyobb “baj”, szinte csak egyetlen társadalmi
osztállyal érintkezett.
Beszéltünk már a társadalmi különbségekről, ki keli térjünk viszont a stiláris
eltérésekre. Saussure hosszú leveleiben a napok és a mindennapos események
elvesztik jelentőségüket, viszont egyes eseményekről, helyekről és kérdésekről
összehasonlíthatatlanul pontosabb és részletesebb képet kapunk. Általánosságokat
fogalmaz meg, és ezeket csak helyenként szakítják meg személyes tárgyú anekdo
ták. Teljes levelet szentel annak, hogyan tudott Walpole pártfogója, I. György
halála után, az őt addig gyűlölő II. György kegyeibe férkőzni, de a nép szórakozá
saira, a kakas- és giadiátorviadalokra is áldoz ugyanennyit- Lalande tudós módjára
csak jegyzeteket vetett papírra, főleg adatokat, de rövid véleménynyilvánításokat
20 Nincs adat arról, használt-e valamilyen útikalauzt ő maga, vagy (közelebbről meg nem nevezett)
ismerősei társaságában jutott el mindenhova. Ami bizonyos: Jordán de Colombier kortársnak
mondható (1718-as) útikönyvében Londonon belül nem találni olyan helyet, ahol Saussure nejárt
volna. L.: Jordán, Claude (dit de Colombier): Voyages historiques de l'Europe. Törne TV, qui
comprend tout ce qu'il y a de plus curieux dans les Royumes de l’Angleterre..., augmenté de la Guide
des Voyageurs. Amsterdam, 1718
21 Lalande: Március 20.
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nála is lehet találni. Az anekdotákat és hallomásból ismert dolgokat külön jegyezte
íe (ezeket a szövegkiadás függelékben közli). Bombelles is naplót vezetett, de
egészen más stílusban. Lalande átlagos 10-15 sorával és hiányos mondataival
szemben már-már szépirodalmi stílusban és mennyiségben ír, ritkán marad egy
oldal alatt. Körüljár egy épületet, leírja azt, és megfogalmazza gyakran nem túl
hízelgő véleményét. Kimásol vidéki tartózkodása alatt egy teljesjegyzéket az angol
társadalom felépítéséről, az emberek és címek pontos rangsoráról. Kevesebb teret
hagy viszont személyes lelkiállapotának, hiszen naplóját mint használati tárgyat
kezeli, ahonnan fontos információkat kell megtudnia ő magának, vagy fiának,
akinek úja.
Itt térnék ki egy, az utazások során mindig alapvető pontra; a nyelvkérdésre.
Tudjuk, hogy Voltaire annyira belejött Angliában a nyelv használatába, hogy angol
nyelven írt művet (Ara Essay on Epic poetry), hazatérte után még sokáig levelezett
angolul, és egyes angol kifejezéseket haláláig használt a társalgásban. Bevallása
szerint angol akart lenni Angliában.222
3 Ezzel szemben viszont Préyost abbé
egyáltalán nem beszélt angolul, csak a londoni franciákkal érintkezett, és Montesquieu is csak nagyon kevéssé tudta a nyelvet. A három utazóból Saussure esetében
első leveleiben m ég beszámol a nyelvtudás hiánya miatti kellemetlenségekről, de
később angol diplomáciai szolgálatba is állt, tehát feltehetően jó l megtanulta azt.
Lalande-ról érkezése pillanatában nem tudjuk bizonyosan (Dutens már idézett
megjegyzése a párizsi angoltanulásról későbbről, 1782-ből származik, így Lalandera nem, de például Bombelles-re vonatkozhat), viszont a második hónapban
megjelennek a naplóban angol passzusok, másoktól hallott kifejezések, lemásolt
cikkek stb. Bombelles, aki nem osztozik az anglomániában, ezzel szemben
bizonyosan nem tud angolul. Ez komoly problémákat nem okoz; az általa
látogatott körökben a francia nyelv ismerete mindig is kötelező volt. Első londoni
tartózkodásának utolsó napján azonban kellemetlen élményben volt része: elvit
ték egy társaságba, ahol egész idő alatt angolul beszéltek. Végül néhányan
megkönyörültek rajta, franciául beszéltek vele, de sajnálni kezdte, hogy eddig nem
fordított figyelmet az angol nyelv elsajátítására. Nem derül ki, hogyan, talán
hosszú clenü tartózkodása alatt házigazdáitól, de egy hónapon belül alapszinten
elsajátította a nyelvet. Vagy harminc angol szót be is épített naplójába; ezek
legnagyobb része cím és intézmény, néhány az étkezéssel kapcsolatos, ezen kívül
adóügyi, tengerészeti és mezőgazdasági kifejezéseket is találhatunk közöttük. Ha
pedig nem a házigazdáktól tanult, úgy számos angol nyelvkönyv állt rendelkezé
sére, egyes útikalauzok is tartalmaztak nyelvtani és társalgási passzusokat.25
Lényeges azonban leszögeznünk: Bombelles nem akar angollá válni, mint Volta
ire. A társasággal való kommunikáció és az információszerzés a célja, francia
öntudatát mindvégig hangsúlyosan őrzi: a király elé pl. francia ezredesi uniformi
sában járul.
22 Voltaire és az angol nyelv kérdéséről 1. A, M. Rousseau: i. m. 39-53.: Communicadon: la langue c.

fejezet.
23 így Jordán de Colombier-é is — amire még visszatérünk.
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3 . A város

Az angliai utazás első eseménye mindig a Csatornán való átkelés, melynek
leggyakoribb útvonala Calais-ből Doverbe vezet. Ennek időtartama és főleg az azt
m egelőző várakozási idő változó: két-három naptól akár nyolc napig is terjedhet.
Mindenkinek szemet szúrnak az angol partok előtt a hajóra lépő vámosok, akik
akár egymás után több hullámban is érkeznek. Kikötés után Doverben szállást kell
keresni, ami jellem zően a paquebot ( ‘packet boát’ - átkelőhajó) tulajdonosának
fogadójában történik, gyakran az átkelés árában benne is foglaltatik! Innen
Londonig választani lehet a franciák által méltán csodált gyors vízi közlekedés,
illetve a szárazföldi utak: a postakocsi vagy a kocsibérlés között. Előfordul, hogy
a hajón összeismerkedett társaság közösen bérel kocsit. Ennek árát Dutens egy
másik mérvéből, az Itinéraire des Routes les plus Fréquentées c. Em ópa-kalauzból
ismerhetjük.24 Ebből kiderül, hogy az Angliában általános és kötelező árak mérföldenként 9 penny (francia forrásokban: ‘sol’) a kétlovas kocsiért, 15 a
négylovasért - másfélszeresükre nőnek két útvonalon, és ezek pontosan a külföl
diek által leginkább használt utak: Doverből Londonig és Londonból a kedvenc
üdülőhelyre, Bathba. A három utazó mindegyike kocsin ment Londonig, egyedül
Jordán de Colombier fiktív utazója (akiről még szó lesz a Függelékben) használja
a vízi utat.
Szállásszerzés tekintetében rengeteg lehetőség kínálkozik. Aki hosszabb ideig
szándékszik Londonban maradni, jellem zően pár napig fogadóban lakik, azután
pedig szobát keres, pénztárcájának megfelelően (vö. Függelék). Londonban Lalande ismerőse házánál szállt meg, de Bombelles is igen csalódott, amikor a
megbeszélt címen nem találja otthon a háziakat.25 A fogadók és szobákjellemzően
tiszták és rendesek, bár az utazása elején mindent kritizáló Bombelles doveri
szobájával összehasonlíthatatlannak találja a londoni fogadót,
3.a) A keresztény világ legnagyobb metropolisza
London a XVIII, században a keresztény világ legnagyobb metropolisza. A
század folyamán a város hatalmas ívben fejlődött: Saussure korában még csak a
fallal körülvett City és annak közvetlen környéke, a túlpart telepei és Westminster
tartozik a városhoz, amely a hatvanas évekre többszörösére nő, a nyolcvanas
évekre pedig bekebelez több, a húszas években m ég városon kívüli helységként
említett települést is.26 Az ide érkezőket több dolog is megdöbbenti: mindenkit
lenyűgöz a város szabályossága és szervezettsége, van akit pedig a lakosság vagy —
főleg a hatvanas évektől — a város mérete.

24 Dutens, Louis: Itinéraire des Routes les plus Fréquentées, ou Journal de Plusieurs Voyages aux
principales villes de l’Europe, depuis 1768 jusqu’en 1781. Paris, 1785
25 Bombelles: augusztus 6 .
26 London növekedéséről és felépítéséről e korszakban kiváló térképek találhatóak a Historical Alias
o f Great Brítain 188-189. oldalain. E d : Malcolm Falkus and John Gillingham. London, 1981.

122

Saussure már megérkezésekor, 1725-ben tudja (mint úja, tudósoktól és utazók
tól), hogy Európa legnagyobb és legnépesebb városába érkezett, amelyet ő
külvárosaival együtt több mint egy milliósnak tud (nyilvánvaló tévedés). A koszos
kis utcákkal ellentétben csodálja a kényelmes járdákat, amelyeket kis oszlopokkal
zárnak el a kocsik elől. A város külső részének néhol mérföldnél hosszabb útjai
szokatlanok és lenyűgözőek számára. Már láthatóak a város rohamos fejlődésének
jelei: külön megjegyzi, hogy rengeteg az építkezés. Lalande is tud erről, egyik
jegyzetében említi, hogy egy 1746-os kiadvány szerint az utolsó tizennégy évben
27 000 új ház épült. Saussure az építkezések mechanizmusát is ismeri: a telkeket
jellemzően bérlik a lakók, 60 vagy 99 évre, és ennek fényében folyik az építkezés:
az ezért kevésbé tartósra épített házak a 99. évre javarészt le is omlanak. Neki,
ellentétben Bombeíles-lel, tetszik a tipikus angol ház szerkezete, az utca szintje alá
került konyhával és más hasonló helyiségekkel. (Ahogy Bombelles megjegyzi
erről: Végül is igazuk van, nincs szükségük pincére, hiszen nincsenekjó boraik.27)
Megtudhatjuk azt is, hogy nincsen éjjeli őrjárat, viszont van rengeteg rabló: éppen
ezért az éjjeliőr, aki az órákat kiáltja éjjelenként, jellemzően kilenc órakor
ellenőrzi, hogy a házak kapui jó l vannak-e zárva. Nagy lelkesedéssel ír a Londonon
belül és környékén használatos Penny Postról, az egypennys rögtönpostáról. Nála
és Lalande-nál is hosszas leírást találhatunk a tűz elleni biztosítás meglehetősen
bonyolult rendszeréről, amelyet minden bizonnyal az 1666. évi tűzvész hívott
életre. Mindhárman dicsérik a remek vízszolgáltatást és a belső vízi közlekedést.
Ami mellett viszont senki sem tud megjegyzés nélkül elmenni, az a szénfüst.
Saussure szerint érkezéskor sokkoló a nappalt is elsötétítő füst, Bombelles-től
pedig azt tudjuk meg, hogy a házak fala, odabenn a bútorok mind széntől szürkék,
és reggelente az ember feketét köp, de mindannyian elismerik, hogy a szénfűtés
nek számos előnye van a fával szemben, főleg ha a nagyuraknál használatos,
kevésbé feketítő skót szénről van szó. A sötétségben nagyobb szerepe lehet annak,
hogy ( ahogy Saussure-nél olvashayuk) a szénport London egyes pontjain az utcán
tárolják, illetve a benne található apróbb darabokat a szegények vásárolják meg.
London közigazgatását, a Lordmajor és az alderman-ek tanácsát mindannyian
leíiják, jellem zően mint jó l m űködő intézményt. Egyedül Lalande-nál találhatunk
egy mástól hallott mondást, mely szerint: “Ha Isten halhatatlanságot adott volna
az embereknek, azt a városi tanács ellenezné a gyógyszerészek jogainak védelmé
ben."28 Jordán de Colom bier még a század legelején útikönyvében a külföldiek
ügyeinek intézésére kijelölt napokat (kedd és péntek) is említi.29
Lalande-ot ezen túl leginkább a tudományos kérdések érdeklik. Egyik utolsó
jegyzetében matematikai módszerrel számílja ki London lakosságát: ismerve
Párizs korabeli lakosságát (576 ezer), az emberiség általános évi halandósági
mutatóját (6%) és a két városban ádagosan egy évben elhunyt emberek számát (19
27 Bombelles: december 9.
28 Lalande: április 13. Rögtön párhuzamot is von Párizzsal: az övesekjogainak tiszteletben tartása miatt
nem törölték el a kardhasználatot.
29 Jordán de Colombier: Voyages historiques 470.
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040 Párizsban, 25 778 Londonban), megállapítja, hogy ezek szerint London
lakossága 700-800 ezer között lehet. A számsor végén azonban van egy utalás arra
is, hogy ahalottak számának növelése egyes szerveknek és embereknek érdekében
áll, tehát az adat nem egészen megbízható.30
Bombelles megérkezése másnapján szembesül először a város látványával,
addig csak annak jelentéktelen egyhangúságát látja.31 A Szt. Pál kupolájából
kitekintve azonban kénytelen elismerni, hogy a látvány impozáns: a folyó, rajta
árbocerdő, a háztetők tiszta pirosa, amit a füst meglepő m ódon nem szennyezett
be. Ó úgy tálává, hogy nem nagyobb, mint Párizs, de ha az lenne sem következne
ebből a tényből az, hogy népesebb lenne: alacsonyabbak a házak, szélesebbek az
utak és általában több hely jut egy-egy emberre, amitől a nép is sokkal jobban él.
A város élénksége viszont meg sem közelíti Párizsét, pl. a Citét és a Notre Dame
környékét. Visszatértekor már sokkal elnézőbb Londonnal: bár egyetlen olyan
szép szabályos tér sincs, mint Párizsban, de sokkal több van belőlük, ami megszé
píti a várost.32
Csak röviden két fontos témáról, az étkezésről és a vásárlásról. Szétszórt
utalásokat találhatunk mindkét naplóban e két témáról. Az étkezéssel kapcsolat
ban gyakran csak árakat találunk, pontos étrendet nem, mint ahogy a különböző
meglátogatott helyeket is csak futólag említik. Pontosabb leírást ismét csak
Saussure-től kapunk mind az étkezés mikéntjét, mind a különböző fogadó-,
kávézó- és kocsmatípusokat illetően. Nagy vonalakban: kevés kenyeret, viszont sok
félig átsült húst esznek, a leves éppen elterjedőben van. A főurak francia szakácsot
tartanak, és keverik a két konyhát: francia az előétel és a sütemény, angol a hús és
az elmaradhatatlan puding. Köretként zöldségfélék szerepelnek. Sok tejterméket
fogyasztanak és rengeteg halászott árut, amiből egy osztrigafajtát Párizsba is
szállítanak. Egy főétkezés van csak, a három és hat óra között fogyasztott ebéd,
hivatalos esti étkezés nincsen - de Saussure minden este 8 órakor megvacsorázott
egész angliai tartózkodása során. A vendéglátóipari egységek közül a felsőbb
osztályoknál a kávézók (tea, borok, sörök, illetve a rendkívül elterjedt újságolva
sás), a köznépnél a pálinkaivó helyek örvendnek a legnagyobb népszerűségnek.
Bombelles említi, hogy igen hosszú időt töltenek az asztalnál, különösen a férfiak,
míg a nők a tényleges étkezés befejeztével szólás nélkül távoznak. Minden utazónál
olvashatunk arról, hogy a sör az általános ital, míg a bort Spanyolországból vagy
Franciaországból hozatják, igen drágán, hatalmas haszonnal mérik.
Ami a vásárlást illeti, erről leginkább Lalande-tól tudhatunk meg sokmin
dent. Könyvek százai mellett térképeket, ruhát és bicskákat is vásárol, és a
függelékben listát találunk ajó boltokról,illetve azok tulajdonosairól. Saussure-nél
szinte semmi, míg a Londonban keveset tartózkodó Bombelles-nél kevés utalást
találunk erre. Ruhát Párizsból, a feleségétől kér levélben még Írországból, hogy

30 Lalande: Függelék 108.
31 Bombelles: augusztus 7 .
32 Bombelles: december 9 .
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majd Londonba érve ne fázzon.®3 A boltokat nézve ismét csak a szokásos
megállapításárajut: az angolok j ó mesteremberek, de ahol ízlésre van szükség, ott
kudarcra vannak ítélve.3
343
3
6Érdekes dokumentum e témával kapcsolatban felesége
5
egyik levele, amelyben úrnője számára kér Angliából vonalazott levélpapírt és egy
j ó mély szalmakalapot.®5
3.b) Látnivalók és reflexiók
Londonba érkezésük után az utazók érdeklődése megoszlik, és ez programju
kon is látszik. Saussure-ét sajnos nem ismerjük, és még a meglátogatott helyek
sorrendjét sem lehet megállapítani a levelek tematikus rendezéséből. Látható
viszont, hogy Lalande már a megérkezés estéjén elmegy megnézni a London
Bridge-t (talán tudományos kíváncsisága vitte oda rögtön). Másnap a követségen
elköltött (kötelezőnek is tekinthető) ebéd után máris a Royal Societybe tart, ahol
a négy hónap alatt tucatszor is megfordul. Szintén az első napok egyikén
olvashatjuk, hogy több mint negyven ajánlólevelet kell átadnia, and az első
napokat teljességgel betölti. Ezen kívül állandóan visszatérő program nála a
British Museum alakulóban levő könyvtárának és a londoni könyvesboltoknak a
látogatása: összességében több száz kötetet vásárol, köztük az első napokban
útikönyvet és általános, Angliával kapcsolatos munkákat. Bombelles is elmegy a
nagykövethez, M. d ’Adhemarhoz, de nem fordul meg a követségen olyan gyakran,
mint Lalande, sőt a követet bíráló megjegyzésekkel is illeti: “nem felel meg
azoknak az elvárásnak, melyeket egy nagy király képviselőjének egy nagy nemzet
nél teljesítenie kell: tulajdonképpen egy kalandor, és kevéssé emelkedett társal
gó.”®6 Az alapvető Anglia-könyveket ő is megveszi, főleg mert egyetlenj ó ismerőse
sem tartózkodik Londonban.
A legfontosabb látnivalók listáját mind a kortárs, mind a mai útikönyvekből
ismerhetjük, részletes felsorolásukat nem tekintem feladatomnak. Ebből a szem
pontból, főleg London belterületét illetően Saussure is tökéletes forrás. Szerepel
nek itt a mai legfontosabb turistacélpontok: sehol sem maradhat ki a Szt. Pálkatedrális, a St. James-palota, a Tőzsde stb., és csak a véletlennek tudható be, hogy
kivételképpen Bombelles, odafelé úton rögzített szándéka ellenére, nem jutott el
a Towerbe. A vélemények már nem ennyire egyöntetűek.
Saussure annyira lelkesedik mindenért, amit lát, hogy néha már kételyek
merülnek föl az olvasóban, nem utólagos, megszépítő korrekcióról van-e szó.
Egyetlen látnivaló van, amely tekintetében mindenki egyetért vele: ez a Szt. Pálkatedrális; mérete, pompája általános csodálatnak örvend; bár Bombelles, aki
angliai útja elején nem lelkesedik még az országért, talál rajta kivetnivalót: a
karzatot, az orgonát, a kupolafestményeket és a kupolát tartó négy, tűi súlyos

33 Bombelles levele a feleségének, október 27. (A levelek a napló függelékében találhatóak.)
34 Bombelles: december 13.
35 Levél Bombelles-nek, szeptember 22. A feleség leveleit csak vázlatosan közli a szerkesztő, i.m. 332.
36 Bombelles, augusztus 8 .
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oszlopot.37 Ő a továbbiakban is inkább negatívumokban beszél, minden mást
jelentéktelennek és Párizzsal össze nem vethetőnek talál. A Londonban eltöltött
első négy nap összefoglalása: “On va beaucoup et á propos de rien dans ce Pays
ci.”38 Hogy ez azért részben a kezdeti bizalmatlanságnak tudható be, arra az Utal,
hogy a körutazásról visszatérve már módosul véleménye: megbarátkozott az
angolokkal, már csak az ízlésükkel nem tud megbékélni.
Ma már nem tartozna a legfontosabb látnivalók közé, de mindhárom utazó
megnézi a Monument-et, az 1666. évi tűzvész kiindulási pontján emelt emlékosz
lopot, mint egy, a kor embere számára megrázó erejű esemény dokumentumát.
Az oszlop oldalán latin és angol nyelvű felirat van, amely a katolikusoknak Anglia
szabadsága ellen való merényleteként határozza meg az eseményt: ezt a feliratot
viszont csak Saussure említi, az egyeden protestáns, a hozzátartozó anekdotával
(II. Jakab uralkodása idején levakarták, halála után aztán annál mélyebben vésték
vissza), de véleménynyilvánítás nélkül,39 Anglia számos vallását Voltaire-rel egye
temben minden utazó leírja saját hovatartozásának megfelelően, ám ennek
ismertetése túl messzire vezetne.
Lalande-nál nehéz véleménynyilvánítást találni, leggyakrabban még a színházzal
és a hangversenyekkel kapcsolatban mond ítéletet. A látnivalókat feljegyzi,
hosszabb leírással csak aTowernek adózik. Nála figyelhető meg leginkább az, ami
a kor minden turistájára igaz: a m odem gépek, létesítmények, így például a
dokkok rendszere vagy a London vízellátását szabályozó gépek vagy egyes gyárak
éppúgy nevezetességek, mint egy-egy palota vagy park. Bombelles ezeket főleg
később, a Közép-Angliában töltött egy hónap után látogatja, Saussure-nél is
találunk már ilyeneket, de jóval kisebb számban.
Saussure inkább a városi élet szakértője. Összehasonlítva a kortárs Colombierkalauzzai, csak a London környéki pihenőhelyek tekintetében van lemaradása.
Figyelemre méltó, hogy mindkét mű sétákba rendezte a londoni látnivalókat, és
Saussure' is útikönyvszerűen a bal és jo b b oldal látnivalóit ismerteti. A teljes
második és harmadik levél a nevezetességeké, a negyedik levéltől kezdve pedig
számos információt kaphatunk egyéb, Londont érintő témáról: ide szorultak a
nem hivatalps látnivalók, a munkásnegyedek, a különböző kávézókés sörözők stb.
Bombelles ritkán, Lalande annál gyakrabban megy kávézóba, amelyet az angliai
utazások visszatérő motívumaként is említhetünk. Lalande már az első napok
egyikén Newton törzskávézójában tölti az estét,40 és a négy hónap során számos
más helyet is meglátogatott. Egyetlen utazó sem említi viszont Voltaire törzskávé
zóját, a Rainbow-t.41

37 Bombelles, aug. 7.
38 “Soka! járunk semmiért ebbe az országba.” Bombelles, aug. 8 .
39 Saussure ,91.
40 Lalande: március 18.
41 A Voltaire által Londonban látogatott helyekről I. Norma Perry: The Rainbow, the White Peruke
and the Bedford Hall: Voltaire's London haunts. in: Voltaire and the English. Studies on Voltaire...
179.(1979)203-220-

126

Szeretnék kitérni még néhány olyan látnivalóra, amely nem egészen tűnik
természetesnek a mai olvasó vagy utazó számára. Említettem már a gépeket és
gyárakat, most essen szó a különböző közjóléti intézményekről. Nincs utazó, aki ne
menne el Chelsea-be (gyakoribb írásmódja ekkor Chelsey), megtekinteni a helybeli
Invalidusokat, látogatnak árvaházakat,42 öregek otthonát stb., és nem ritkán meg
is fogalmazzák véleményüket nemcsak az épületről, hanem az ellátásról is. Saussure
és Lalande az elmegyógyintézetet és a javítóintézetet is meglátogatja, a newgate-i
börtön pedig egyszer sem marad ki. Ami viszont szinte minden látnivalónál
általános: fizetni kell az alkalmi idegenvezetőknek, gyakran egy helyen többnek is.
Saussure némileg megütközve említi ezt, Lalande közönyösen följegyzi mint
kiadást, Bombelles jellemzően dühöng rajta, főleg olyankor, ha egyébként valami
tetszett neki, mint például a Szt Pál-katedrális vagy Westminster. Pedig az útikönyv
is figyelmeztet erre: Jordán de Colombier-nál minden egyes látnivaló leírásának a
végén ott a figyelmeztetés, hogy a látogatás végeztével ne feledkezzünk meg ezekről
a személyekről; esetenként megadva a javasolt összeget is.
S.c) Látványosságok* ünnepek, szórakozás
Ebben a kérdésben Saussure minden útikönyvnél pontosabb forrás. Minden évi
rendes ünnepen ott volt, és még az az utazó számára nagy szerencse is megadatott
neki, hogy láthatott egy királyi temetést és nem sokkal később a koronázást, olyan
eseményeket, amelyekről egy útikönyv nem beszélhet. Pontos felsorolást kapunk
egy-egy ünnepi menet felvonulási rendjéről, a felvonulók ruházatáról, de az olyan,
a közembert közelebbről érintő dolgokról is beszél, hogy milyen úton lehet
ennivalóhoz jutni a tribünön ülve is a nyilvános koronázási lakomán (kis kosarat
kell leengedni kötélen ismerős, a lakomára meghívott személyek mellé, akik saját
étkezésük befejeztével az asztalon maradt étkeket belerakjál abba) 43 Említi a
különböző szabad téri események előtt az ablakhoz jutás módszereit is: ezeket ő
többek között egy lovagi beavatási ceremónián sajátította el. Nem feledkezik meg
az ünnepségek utóéletéről sem: a lakoma végeztével a terembe beengedett
“csőcselék” szintén látványosságszámba menő közelharcáról a maradékok fölött,
vagy a felvonulási emelvényt borító szövet szétszaggatásáról.44 A rendkívüli
ünnepeken kívül a XI. és a XII. levelet az angolok szórakozásainak és ünnepeinek
szentelte, amelyek mindegyikén részt is vett. A gladiátorviadalnál (amiről még
Lalande is talál hirdetést az újságokban, de addigra a betiltás határára kerültek)
jobban kedveli a kakasviadalt, de leginkább a Valentin-nap tetszik neki. Ezt az
ünnepet a másik két utazónál nem találhatjuk meg, mert februárban nem voltak
Londonban, de Jordán de Colom bier szintén említi, hozzáfűzve az állandó
figyelmeztetést: ha ismerkedünk Londonban, jó l nézzük meg, kivel van dolgunk,
ne legyünk a mindenütt fellelhető rosszlányok áldozatai. Saussure akasztáson is
42 Lalande április 29-én egy lelencházban szervezett adakozási összejövetelen hallgatja meg Hándel
Messiását.
43 Saussure, 265.
44 Saussure, 113.

127

részt vesz, nem is egyszer, ahogy Lalande is,45 aki ezt megtoldja egy, az igazságszol
gáltatásról szóló beszámolóval.46 Említettem már, hogy Saussure a különböző
népi mulatságok, vásárok, viadalok és különbőzó sportversenyek47 szakértőjének
számít. Ő adózik egyedül figyelemmel, ám rögtön egy hosszabb leírással is a
lóversenynek. Megdöbbenti a fogadások mérete itt és a különböző viadalokon.
M eglepő m ódon a szervezett szerencsejátékot viszont nem említi: csak Jordán de
Colom bíer ismeri a királyi privilégiummal rendelkező játékhelyet, a Royal Oakeot, és olvasóit erősen óvja annak látogatásától.48
Lalande az otttartózkodása alatti rendes ünnepeket említi, melyek kapcsán az
államiaknál (a király születésnapja, a Restauráció napja) a kísérő ágyúlövést említi
csak, míg a vallásiakon nem is vesz részt; Pünkösd napján például, kihasználva,
hogy végre j ó idő van, gyalogos kirándulásra indul.49 Egyetlen rendkívüli ünnep
esik ez időre: ez a béke hivatalos bejelentése. Annak szövegét öt helyen hirdetik
ki Londonban, este pedig kivilágítják a Whitehalit. A békekötés fölött érzett
öröm ét viszont elrontotta az aznap hallott angol mondás: “Buta vág)’, mint a
béke.”50
Bombelles rövid londoni tartózkodásainak idejére nem esett számottevő ün
nep; érdekes viszont, hogy még csak meg sem említi Sámuel Johnson decemberi
halálát és temetését.
Hosszabb tárgyalást érdemelne a színház. Voltaire a Filozófiai levelek közül a
tizennyolcadikat a tragédiának (leginkább Shakespeare-nek), a tizenkilencediket
a komédiának szenteli. Ó fogalmazta meg a másoknál is vissza-visszatérő véle
ményt Shakespeare-ről: zseni, akinek nem volt ízlése. Saussure és Lalande is láttak
Shakespeare-előadást, és minden lelkesedésük ellenére mindketten megütköztek
a Franciaországban vásári komédiába illő színpadi evésen és még inkább a
rengeteg nyűt színi gyilkosságon: összességében mindazokon a dolgokon, ame
lyek nem feleltek meg a francia klasszikus drámafelfogás kritériumainak. Ahogy
Lalande jegyezte meg a Macbeth láttán: “Szörnyű egy szerep.”51 A címszereplő
megszemélyesítője ezen az előadáson pedig maga Garrick volt, akit még egy
évszázaddal később is “a tökéletes színész” jelzővel illettek. Állami intézmény és
fogalom: Mme Riccoboni csak azért szeretett volna egyszer eljutni Londonba,
hogy lássa a vele egyébként baráti viszonyban levő Garricket.52 Az előadás előtt
másfél héttel Lalande-nál pedig azt olvassuk, hogy az udvar rendelte meg tőle
három legjobb szerepét: Macbethét, III. Richárdét és Lear királyét. De a korabeli
Angliában nem egyértelmű Garrick egyeduralma: az április 27-én a Covent
Gardenben látott Moliere-feldolgozás után Lalande a naplójába feljegyzi, hogy az
45 Lalande, május 4.
46 Saussure, 123.
47 Nagy értetlenséggel beszél például a telente az utcákon játszott “foot-balT-ról, 298.
48 Jordán de C olom bíer Voyages historiques 480.
49 Lalande: mágus 22.
50 Lalande: március 22.
51 Lalande: május 20.
52 Tanú erre számos levele. A leghosszabban 1772-június 274 levelében zengi Garrick dícséretét.
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itt főszerepet játszó W oodward a helybeliek szerint komédiában jo b b nála. Az
angol színház egészét illetően a három utazó véleménye egybeesik: csodálják is, de
leginkább igen különösnek tarják. Voltaire távolabb ment kritikájában: “Merésznek
hangzik, amit mondani fogok, de igaz: az angol színházat Shakespeare erényei
veszejtették el. (...) Az idő, amely egyedül biztosíthatja egy ember hírnevét, előbbutóbb hibáit is tiszteletreméltónak mutatja. (...) bizarr és hatalmas gondolatainak
jó részét napjainkban, kétszáz év múlva, nagyszerűnek tartják; csaknem vala
mennyi m od em író utánozni próbálja, ám azt, amit Shakespeare-nél megtapsol
tak, náluk kifütyülik...”53
Mindhárom utazó többször is járt színházban, és ennek során több fajta
színházat megismertek. Leggyakoribb a két nagyszínház, a Drury Lane és a Covent
Garden (amely Saussure-nél még előző nevén, Lincoln’®Inn Fieldként szerepel).
Saussure minden részletre kiterjedő leírását kiegészíük Lalande alkalmakhoz
kapcsolódó jegyzetei: pl. egy alkalommal későn érkezve, csak a galériára kap
helyet, ahol rosszul lesz, és nem vátja meg a tragédiát követő rövid komédiát.
Mindig feljegyzi a jegy árát és a színészi játékot, illetve a baletteknél azt, hogy
csinosak-e a táncosnők. Bombelles egyetlen londoni prózai előadásán, a Drury
Lane-en a darabbal elégedett még, de az azt tradicionálisan követő ‘entertainment1(ez esetben egy “heroikus pasztorál”) nem nyeri el tetszését.54
Az olasz operába is mindannyian eljutnak. Ennek kapcsán Saussure és Lalande
egyaránt bevallja, hogy nem értenek a zenéhez, előbbi a hatalmas színpadgépeket,
utóbbi az énekesnőket csodálja. Bombelles viszont kíméletlen kritikát mond az
általa látott operaelőadásról ugyanúgy, ahogy a francia táncosnők azt követő
hallétjéről, aminek heves ünneplése kicsalja belőle a bevallottan régen érlelődő
lesújtó véleményt az egyébként kedves angolok ízléséről.55 Itt viszont felvetődik
a kérdés, hogy ez esetben nem a Franciaországban dúló francia-olasz operaháború
hatását láthatjuk-e itt. A népszínházakról és mutatványosokról mindannyian
megemlékeznek, különösebb megütközés nélkül.56
Saussure-nél találunk még két, a korra igen jellem ző látványosságot. Mindhá
rom utazó megtekintette London két nagyobb állatseregletét (St. James-park és a
Tower), ő ezeken kívül látott két, természettudományos kérdésnek számító
különlegességet is. A XVIII. század felfogása szerint Homo névvel három fajtát
illetünk: a Homo sapiens mellett a Homo ferust és a Homo stlvestrist. A Homo ferus az
erdőkben talált, elvadult ember: pontosan ebben az időben találtak egy ilyet
Hannover erdeiben, és hozták Angliába: Saussure is látta őt a St. James-parkban.57
Az úri társaság kedvelt szórakozása volt, a király egy hivatalos fogadásra is magával
vitte, de végül egy szellemes nyomán eltávolították. Nem beszélt emberi nyelven,
53 Voltaire: Filozófiai levelek. XVIII. levél, francia kiadás 211-212., magyar kiadás 101. Ford.: Réz Pál.
54 Bombelles, dec. 13. A darab Sheridati: School o f Scandal, a pásztorai: Arthur and Emmeline, PurceU
zenéjével
55 Bombelles: december 18.
56 Érdekességképpen megemlíthető, hogy Saussure az egyikben látja az ünnepelt Három garasos
színdarabot,
57 Saussure, 153.
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de számos tudós igyekezett, hogy megtanítsa beszélni, és így rendkívül fontos
információkat tudhassanak meg tőle. Ám a fiú, legnagyobb bosszúságukra,
meghalt éppen akkor, amikor az első szavakat megtanulta.
Ugyanekkor a Tower állatseregletében éppen volt egy Homo süvestris is, amit
(akit?) az angolok ‘tiger-man’-nek neveztek.58 A leírás alapján nem feltétlenül
lehetne ráismerni, de az, hogy Szumátráról hozták ezt az emberre hasonlító
majmot, arra utal, hogy mint a Homo silvestris esetében mindig, ezúttal is egy
orangutánról van szó. Az állat egyébként nem sokkal az Angliába érkezés után
szintén elpusztult.
4. A z emberek

A látnivalók mellett az emberekkel való találkozás az utazások egyik legfonto
sabb mozgatórugója. Előzetes ismeretségek, mint Bombelles-nél, tudományos
kapcsolatok, mint Lalande-nál, vagy helyben kötött barátságok, mint Saussure-éi
ugyanúgy meghatározzák az utazó napjait, mint bármilyen nevezetesség. Két
szempontból tudjuk megkülönböztetni ezeket a kapcsolatokat. Egyrészt helyszí
nük szerint: magánházak, intézmények vagy nyilvános helyek (mint pl. a parkok),
illetve a felkeresett-megismert személy nemzetisége szerint: angol, francia, vagy
esetleg más nemzetiségű.
J'j. Rousseau az Émile-ben kifejtette, hogy nem sok értelme van az utazásnak, ha
valaki az idegen országban is csak saját honfitársaival találkozik.59 Ennek ellenére
minden utazó kapcsolatba kerül az illető országban tartózkodó honfitársaival, ha
másért nem, hát hogy azok segítsék őt a kezdeti nehézségek leküzdésében.
Voltaire-nek is, aki angol akart lenni Angliában, megvolt a francia köre a Rainbow
kávézóban.60Ó mint hazájában nem kívánatos személy nem, de minden hivatalos
utazó kötelezően kapcsolatba került a követtel és a követség más alkalmazottaival.
A. M. Rousseau egy egész fejezetet szentelt a londoni francia köröknek, megkü
lönböztetve a követség környezetét, a tudósok társaságát (az előzővel esetleg
átfedésben), a Londonban létező hugenotta közösséget és a szétszórt egyéb
elemeket, mint például a menekülteket; ezek közül Voltaire a tudósokkal és a
hugenottákkal volt kapcsolatban.61
Saussure nem tesz említést a londoni svájci kálvinista közösségről. Mint
Londonban megismert svájcit, M. Loys de Warens-t említi, akit nem is annyira
saját maga, mint felesége J J . Rousseau Mme de Warens-e révén ismert. Ezen kívül
egyetlen francia nevet lehet találni nála, egy anekdota kapcsán a különböző
távolról látott hírességek között: Jean Cavalier, a nantes-i ediktum visszavonása
ellen felkelt protestáns csapatoknak, a ‘camisard'-oknak a vezetője, aki ekkor
Angliában egy ezred kapitánya,
58 Saussure, 95-96.
59J-J. Rousseau: Émile, 590.
60 Perry: i. m. passim
61 A. M. Rousseau: i. ni. 136-140.
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Hosszú lenne ellenben felsorolni mindazokat a franciákat, akikkel Lalande
találkozott. A nagykövet, M. Nivemois társasága 1763-ban az anglománia első
hullámának tekinthető. Régi párizsi ismeretségek és itt kötött barátságok egyaránt
találhatóak közöttük. Különböző meghívásainak nagy része is tőlük származik. Az
érdekesebb ismerősök közül mint tudóstársat említenünk kell a Peruból London
ba érkező La Condamine-t, a neves matematikust.62 Két menekültet is találhatunk
itt, mégpedig két ellentétes oldalról: egy La Valette nevű ff ancia jezsuitát,63 aki a
rendjük dél-amerikai ágazatát ért tragédiákat meséli el Lalande-nak; illetve a
Franciaországból még jóval korábban, az anglikán vallást dicsérő könyvért szám
űzött Le Couroyer abbét.64
Bombelles számára ez a társaság kevésbé fontos. Az anglománokkal nincsjóban,
bár már Londonba érkezése előtt találkozik velük: a chartres-i herceggel és számos
más franciával, akik a walesi herceg társaságában Brightonban fürdőznek. A
követtel kapcsolatos kifogásai már ismertek, Londonba való visszaérkezésekor is
csak kétszer megy el hozzá. Ó, a diplomata viszont az egyeüen, aki rendszeresen
találkozik más nemzetiségűekkel (nem említem külön az ír és skót ismeretsége
ket). Meglátogatja nápolyi ismerősét, az orosz követet és a francia követ asztalánál
találkozik a porosz követtel, akit szintén kalandornak titulál. Az olasz születésű
férfit II. Frigyes állítólag rosszallásajeléül küldte Londonba olyan kevésjuttatással,
hogy kénytelen a francia követnél étkezni, és azt cserébe evés közben szórakoztat
ni.65 Bombelles, minden sajnálata ellenére is a két szereplő hivatásához méltaüannak találja a jelenetet.
4>a) Az angol társaság
Négy helyszínt kell ez esetben megkülönböztetnünk: a királyi audienciát, a civil
társaságot, a magánházakat és a parkokat.
Királyi audiencián mindhárom utazó járt, de közel sem ugyanolyan körülmé
nyek között. Saussure csak messziről látta a királyt, nézője azoknak a hivatalos
bemutatási és fogadási ceremóniáknak, amelyeknek Lalande és Bombelles sze
replője volt. Lalande számára ez, több, az udvarnál tett látogatás után 1763. május
2f>ára volt kijelölve, de a megbeszélt előzetes találkozóról La Condamine elkésett,
így egy másik alkalomra halasztódott. Bombelles viszont a királlyal folytatott
beszélgetése során tudja meg, hogy körutazása alatt megfigyelés alatt állt. Ez az
esemény mindhármuknak alkalmat adott arra, hogy az éppen trónon levő királyt,
más alkalmakkor családját megfigyeljék, leírják. A hivatalos bemutatáson kívül a
királyi család minden tagjának van fogadónapja, amelyet Saussure Drawing
Room-nak nevez: mindhárman részt vettek ilyeneken több-kevesebb alkalommal.

62 La Condamine, Charles de (1701-1744) matematikus. Peruban az Egyenlítő hosszát számította ki.
63 La Valette (1707-1773) francia jezsuita, a rend dél-amerikai megbízottja. Csődje után hitelezői
ü ldözték.
64 Le Couroyer, Pierre-Fran?ois (1682-1776) francia pap, ekkor, katolikus létére, oxfordi kanonok.
65 Bombelles: 1783. december 8.
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A második helyszín a különböző társaságok. Saussure nem abból a társadalmi
körből való, aki ilyen helyekre eljuthatna, míg Bombelles ehhez túl keveset van
Londonban. Ebben egyértelműen Lalande a legjobb forrás: a Royal Societynek
nemcsak a gyűléseit, de az ebédjeit is látogatja, s já r a másik, inkább klubnak
nevezhető, Halley alapította tudóstársaságban is 66, ahová a 40 tag mindig egy-egy
ismerőst vihet el. Ezen kívül egy művészetpártoló társaságba is elviszik barátai,67
és részt vesz különböző összejöveteleken, így a már említett lelencházi Messiás
előadáson.
Bombelles-nek volt viszont a leginkább része, ha nem is Londonban, a magán
házak vendégszeretetében. Olvassuk barátai házából feleségének írt levelét, amely
Angliával való megbarátkozásának első dokumentuma: “Oh, hogy nem vagy itt,
egy nap el kell hozzalak ide, nem mintha Anglia minden szempontból felérne
Franciaországgal, messze vagyok attól, hogy lenyűgözzön engem is mindaz, ami az
ország csodáiéit; de látni kell, és vannak itt j ó dolgok, amikre figyelhetnénk; ami
viszont a társaságot illeti, az élet valódi öröm eit, hát inkább maradjunk otthon, és
örüljünk neki, hogy az ég oda teremtett minket.”68 Már említettem a nyelvtudással
kapcsolatban kellemetlen londoni élményét, de a későbbiekben már nem ez
akadályozta. Az angol ízlésről alkotott lesújtó véleménye mellett a társasági
eseményektől sincs elragadtatva. Szinte minden meglátogatott űrről van egy
becsmérlő megjegyzése, és láthatóan egész idő alatt a párizsi szalonokba és az
udvar pezsgő világába vágyik vissza.
Saussure konkrét látogatásokat csak közvetve említ. Eljut néhány lord asztalá
hoz, de ennek száma az Angliában töltött időt tekintve elenyésző. Ismételten
inkább útikönyvszerű információkat tudhatunk meg tőle, melyekről nem is
mindig derűi ki, élt-e velük: így ajordan de Golombier által is említett nyílt asztal
Westminster érsekénél vagy egyes lordoknál. Ugyanígy tőlük lehet megtudni,
hogy a lakájok éppúgy borravalót követelnek mindenütt, mint az alkalmi idegenvezetők, ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem mutatják be az illetőt a
házigazdának.
A meglátogatott személyek listája Lalande-nái a legterebélyesebb, a különböző
tudósok mellett meg kell említenünk az irodalmár-esszéista SámuelJohnson t, akit
ugyan először úgy ír le, mint “dagadt paraszt, aki folyton teát iszik, és mindenkiről
rosszat m ond”,69 de azért még többször meglátogatja, annak ellenére, hogy
szerinte Dr. Johnson m odora nem kifogástalan.
Lássuk a különböző nyilvános helyeket: parkokat, szabad téri szalonokat.
Ezekről egyöntetű a vélemény: a parkok szépek, éppúgy, mint Párizsban, az
emberek nemcsak azért járnak ezekre a helyekre, hogy lássanak, hanem azért is,
hogy őket lássák. A legjobban informált Jordán de Colom bier és Saussure a
rengeteg örömlányt is megemlíti. Az előbbitől, 1718-ból kaphatjuk a leginkább
66 Lalande: március 24.
67 Lalande: március 16.
68 Bombelles a feleségének, augusztus 14. AJoum al... függeléke, 334.

69 Lalande: április 30.
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figyelemreméltó képet a parkok legnépszerűbbikéről, a St. James-parkról: “Itt
parádéznak a szép hölgyek fecskefarkaikkal és az arcukon seregnyi szépségta
passzal, itt hagyja szégyenben a fényűzés a napfényt, ez az a hely, ahol a szegény
külhoni Orfeuszokat elkábítják az angol múzsák és szirének; és végül ez a
találkahelye a szép lelkeknek és a szép nőknek, de nyugodtan bemehetünk azért,
ha kevés jóm odorunk és sütnivalónk van.” 70
Nem mehetünk el megjegyzés nélkül egy tény mellett. Jordán de Colombiernái és Saussure-nél lépten-nyomon találkozunk azzal a megjegyzéssel, hogy az
angolok nem szeretik a külföldieket, míg ezt Lalande nem, Bombelles pedig alig
veszi észre. A jelenség lényegére a bevezetőben már megkezdett Dutens-idézet
folytatása világít r á “Más részről Londonban hozzászoktak ahhoz, hogy jó l
fogadják a külföldieket; nagyobb örömmel fogadják őket a nemesi körök, mint
valaha, a többi osztály házai is megnyíltak előttük; a népben sincsenek már meg
a régi előítéletek a franciákkal szemben.”71
4.b) Milyenek az angolok?
Az utazásokkal kapcsolatban egyike a leggyakrabban tárgyalt témáknak a
nemzeti karakterológia. Bármilyen rövid időt is tölt egy utazó az adott országban,
szinte szükségszerűen megfogalmazza általánosított véleményét annak lakosairól.
Ez gyakran változik az utazás során: példa erre az angolokkal megbarátkozó
Bombelles.
Az időrendben első Sausssure előtt még meg szeretném említeni a század eleji
Jordán de Colombier-féle kalauz idevonatkozó passzusait.72 Itt először egy másutt
gyakorlatilag hiányzó fizikai leírást kapunk: fehér arc, kék szem, szőke haj a
jellemzőek. Fontos számunkra tehát az, amit Saussure-rél egybehangzóan állít:
hogy nem szeretik a külföldieket, főleg a köznép körében, ő k kegyetlenek,
brutálisak, a bőség még gőgössé is tette őket (ez az angolokról alkotott kép állandó
eleme). Ezzel szemben az urak becsületesek, nagylelkűek, szabadelvűek és min
denkivel szemben udvariasak. A nők nem olyan élénkek, mint a franciák, de elég
csinosak. Nekik két hibájuk említhető: hajlandóak elmenni mulatókba akár
ismeretlen férfiakkal is, és dohányoznak. Minden angol nagyon szeret enni, és
számos tudós van közöttük — fejezi be.
A Saussure által a húszas években formált kép néhol kicsit zavaros. Nála is
szerepel a gőg és az önmagukról formált j ó vélemény, a túlzott büszkeség, illetve
a hideg tartózkodás. Keveset beszélnek, csendesek, és mind igen megbízhatóak.
Jó képességeiknek tudható be a közöttük született számos tudós, de nincs meg
bennük az életvidámság, így nem foglalkoznak a szépirodalommal. Bátrak, az
egyébként primitív nép igen j ó katona, és szeretik az erőszak minden formáját.
Ezek után viszont egy sor olyan tulajdonság következik, amelyekkel kapcsolatban
70 Jordán de Colombier. i. m, 504.
7 1 Louis Dutens: L’ami des étrangers, 2-4. Idézi: Jacques Gury, Bombelles naplójához írt előszavában,

38.
72 Jordán: Voyages historiques... 5. fejezet: Anglia népei, erkölcseik, törvényeik, szokásaik. 48-61.
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megjegyzi, hogy nem mindig igaz: egyesek nagylelkűek, amit jóm ódúk tesz
Lehetővé, de mások, sőt akár ugyanazok a személyek más alkalommal részrehajlóak. Jellemzően jószívűek, megint mások nem, és még néhány hasonló megállapí
tás. Általános érvényű viszont a részegességre és az erkölcstelenségre való hajlam.
A nők viszont szelídek, élénkek (valószínűleg a svájci hölgyek más összehasonlítási
alapot adtak, mint a párizsiak), viszont lusták, soha nem dolgoznak.7®
Itt térnék ki a XVIII. századi Anglia egyik legkülönösebb jelenségére, amit a kor
“angol betegség” néven ismer már: az öngyilkosságra.7
74 Saussure-ön kívül Bom3
belles is tesz erre egy rövid utalást a londoni rakpartokat hiányolva: talán azért
nincsenek rakpartok és van beépítve a London Bridge is, hogy az öngyilkosságra
hajlamos népet ne tegyék ki a csábító folyó látványának.75 A jelenség gyakoriságát
több tudós is próbálta magyarázni. Montesquieu, mint szinte mindig, klímaelmé
letét hangsúlyozta, és a felszálló por hatásának tulajdonította ezt. Prévost abbé
inkább a szénfüstöt vádolta. Saussure magán veszi először észre ezt: úgy érzi, hogy
ha még egy ideig Londonban marad, ő maga is öngyilkos lesz, és hosszabb vidéki
tartózkodással kúrálja magát.76 Az okot ő vagy a sörben, vagy a szénfűtésben látja,
de bizonyosnak azt találja, hogy másfajta képük van a halálról. Egész sor történetet
mesél el öngyilkosságokról és öngyilkossági kísérletekről, ismerteti ^z érintettek
családjával szemben való eljárás formáját is (vagyonelkobzás jár érte, de a
halottkémet le lehet fizetni, hogy állapítson meg vagy más halálnemet, vagy
őrültséget). A londoni városnézés során is említ egy anekdotát, mely szerint a
Charing Cross-i lovasszobor alkotója, amikor észrevette, hogy nem csinált ken
gyelt, bánatában felkötötte magát. Saussure szerint ez annak bizonyítéka, hogy a
szobrász angol volt.77
Lalande szinte egyáltalán nem bocsátkozott az angolokkal kapcsolatos általáno
sító megállapításokba. Ezt betudhatjuk felvilágosult szellemének vagy a napló
jegyzetszerűségének és adatközpontúságának is, ám tény, hogy ő a négy hónap
során nem alkotta meg a tipikus angol em ber képét.
Valamivel bőbeszédűbb Bombelles. Első tapasztalatai az angol nőkkel kapcso
latosak, és clenti barátai között szerezte ezeket.78 E szerint ha még nem jártak
külföldön, igen tartózkodóak az idegenekkel, például nem örülnek, ha az ember
a karját nyújtja nekik. Ugyanitt panaszkodik az asztalnál töltött túl hosszú idő
miatt. Minden további megállapítás az utazás végére esik. A legőszintébb véle
ményt december 9-én, egy lámpagyárban tett látogatása váltotta ki. Francia
73 Saussure: 180.
74 Az öngyilkossági okokkal kapcsolatban részletesebbet! 1. a THistoire című folyóirat ezzel a témával
foglalkozó 1995. júniusi kiilönszámát.
75 Bombelles: augusztus 7.

76 Saussure: 20277 Saussure: 75.
78 Bombelles: Augusztus 28. Ugyanitt találhatunk egy leírást arról, hogyan intézi “kisdolgát™
társaságban egy angol és egy francia hölgy: a francián meg sem látni ezt, rezzenéstelenül folytatja
a társalgást, míg az angol egy félreeső sarokba húzódik, miközben félje szabadkozik — és így
mindenki tudja, miről van szó.
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találmány a lámpatípus, és az angol tulajdonos azzal büszkélkedik, hogy kijavítot
ták az eredeti hibáit. Bömbelles tiltakozására, hogy ha vannak is hibák, azokat
kijavítják majd Párizsban, a gyáros azzal felel, hogy ilyen tökéleteset francia
munkás nem tud csinálni, ehhez angol kell. Bömbelles szerint ez “tiszta megnyil
vánulása annak, amit az angolok gondolnak, még ha nem is mondanak ki, főleg
ha ki se mozdultak Angliából.”

JJ- Rousseau szerint a XVIII. század kiemelkedik az olvasás tekintetében, és
Franciaországban nyomtatják ki a legtöbb útleírást, ám mégis a XVIII. századi
francia ember az, aki a legkevésbé ismeri a más nemzeteket.79 Tanulmányomban
három em ber alakján és írásban rögzített benyomásaikon keresztül szerettem
volna azokat bemutatni, akikre ez már nem igaz. Három főszereplőnk között van
egy állandóan, egy gyakran és egy először utazó, három különböző időpontban,
három különböző társadalmi háttérrel. Mégsem merném azt állítani, hogy akár
csak az ő szempontjukból is teljes értékű az az Anglia-kép, amelyet most fölvázol
tam. A témák és szempontok kiválasztása szubjektív volt, ugyanezekből a források
ból több egészen más típusú elemzés is készülhet. Rajtuk és a többi korabeli
forráson keresztül ezúttal magát az angliai utazót szerettem volna megörökíteni.
A tanulmány címe is idézet: ezek Voltaire Filozófiai levelei közül a tizennegye
dik első mondatának első szavai. A teljes mondat így szól: “Egy francia, aki
Londonba érkezik, itt a filozófia birodalmában, akárcsak minden más téren,
merőben más helyzetet talál.”80 Ebből én most a “minden más téren" meglevő
különbségek visszajelzéseit kerestem.
Függelék

Jordán de Colombier:
Dialogue Francois et Anglois pour les étrangers qui arrivent á Londres
(Társalgási minták)
Külön szeretnék kitérni egy nem szokványos forrásra, amely szinte minden
témában tud újdonsággal szolgálni, a közte és az utazók között meglévő időbeli
különbség ellenére is. Többször is említésre került már Jordán de Colom bier81

79 JJ. Rousseau: Émile, 590.
80 Voltaire; Filozófiai levelek. XIV, levél, magyar kiadás 79., francia kiadás II. kötet 1. Réz Pál fordítása.
81 Jordán, Claudedit de Colom bier (XVII. sz. 2. fele—1746 k.) francia utazó, a nyolc kötetes Voyages
historiques de l’Europe szerzője. Könyvtáros, majd a népszerű, Journal de Verdun néven ismert
folyóirat szerkesztője. A fejezet pontos címe: Dialogue Francois et Anglois, Pour les étrangers qui
arrivent a Londres. (Francia-angol dialógus a Londonba érkező külföldinek.) in: Voyages
historiques... 541—569.
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1718-ban már második, bővített kiadásban megjelent útikönyve. Ez a kiadás egy
részletes London-kalauz és egy angol nyelvtan mellett tartalmaz egy Dialogue
Francois et Anglois című frázisgyűjteményt is, amely a francia utazó számára
legfontosabb mondatokat adja meg angol fordításban.82 Időrendi sorrendet is
találhatunk benne: a megérkezéstől a társasággal való megismerkedésig és az
angol nyelvtanár félfogadásáig halad, nagyjából párbeszédekben. Ennek szövegét,
mint az angliai utazások kvintesszenciáját szeretném itt fordításban ismertetni:83
Első dialógus (megérkezés Angliába): Hol szállónk majd meg, ha Londonba
érkeztünk? / Az első este maradhatnánk a kocsival. / Inkább bútorozott szobát
kellene kivenni. / Mindegy, így is, úgy is fizetni kell. / Kell fizetni a csomagokért?
/ Csak 10 font súly (kb. 5 kg) van megengedve. / Miért van annyi vám és adó
Dovernél? / Az idő és a hely kívánja meg. / Nem kell vitatkozni azokkal az
emberekkel. / Menjünk be a városba, és keressünk egy fogadót. / Mutasson
nekünk egyet, kérem. / Hívja kérem a házigazdát. / ím e a házigazda (a felesége,
a szolga). / Megszállhatnánk itt ma éjjel?/ Persze,jöjjenek be és foglaljanak helyet
a szalonban. / Hányán vannak, akarnak együtt vacsorázni? / Mi jó t tud nekünk
enni adni? / Amíg várnak, hoznak önöknek egy pohár bort. / Készítscn^nekünk
egyj ó levest. / Hogy ízlik ez a bor (sör)? / Nincs jo b b ágya (bora, szobája)? / Adjon
kérem tiszta lepedőket. / Kész a vacsora (reggeli, ebéd). / Mennyibe kerül egy
üveg bor? / A canary b or (édes fehérbor) 24 penny. / Adjon belőle egy pintet. /
Hogy ízlik? / Igen jó . / Hívasson minket, ha kész a vacsora. / Egyenek, igyanak,
amennyi jólesik. / Egészségére, Isten hozta. / Köszönöm, igyunk még egy
pohárral. / Mennyivel tartozunk? / 20 shilling lesz magának és az embereinek. /
Nem is sok, jó l jártunk. / Mennyibe kerül innen Londonig egy kocsi? / 16 shilling,
de hogy friss lovakkal egy nap alatt ott legyenek, 20-at kell adni. / Nem lehet vízen
vagy postakocsin menni? / Gravesendig mehetnénk szárazföldön. / Lehet lovon
is menni, vagy kocsival, ahogy tetszik. / Tényleg csak egy shilling Gravesendtől
Londonig a hajóút ára? / Annyi, neig adjanak"többet. / Elfogadják itt a pistolt?
/ 17 shilling 6 pennyt érnek. / felváltok egyet, ha kéri. / Milyen gyorsan
megérkeztünk Londonba! / Lépjünk partra, szálljunk ki a hajóból. / Mi a neve
ennek a helynek? / Kellene nekem egy hordár. / A Tőzsdére kellene mennem. /
Egy barátom, aki arrafelé lakik, vár rám. / Itt egy hordár, és majd megmutatja
önnek a fogadója cégérét. / Mennyivel tartozom, jóem ber? / 6 (4, 12) penny. /
Váltsa föl ezt a francia félkoronást. / Ez csak 2 shilling 3 pennyt ér. / Nem baj, adja
ide a visszajáró^/ Hány óra van, elütötte már a delet?/Jóljegyezze meg a fogadója
cégérét. / Mi a neve ennek a széles utcának? / Ez a Cornhill (Cheapside, Strand,
Pale-Male). / Merre kell menni a Tőzsdére? / Egyenesen (jobbra, balra, végig az
utcán). / Mennyibe kerülne^gy kocsi odáig? / A PaleMale-től 18 penny. / Ismeri
82 Hasonló forrásokat ismertet Antoni Maczak: Viaggi i viaggatori dell'Europa m odem a (Roma-Paris,
1984, Laterza, eredetije leniryeí nyelvű) c. művének 11/2. fejezetében (53-60), melynek címe:
Beszélgetések a szállásról.
83 Ferde vonallaljeleztem az egységek közti határt. Zárójelleljelőltem azt, ha aszövegben egy mondaton
belül több lehetőséget kínál, illetve ide helyeztem a magyarázó megjegyzéseket..
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a kereskedőt, akinek ez a levél szól? / Ismerem, ott lakik nem messze a Tőzsdétől.
/ Ha akarja, odavezetem a házához. / Lekötelez, meghálálom a fáradságát.
Második dialógus (London): Vásárolnom kell valamit. / Vigyen el egy kalapos
hoz (cipészhez, szabóhoz). / Szeretne kesztyűt (harisnyát, szalagot, fehérneműt)
vásárolni? / Egy késre (bicskára, ollóra, villára) lenne szükségem. / Jöjjön be a
boltba, nézzen körül, mi tetszik. / Nincs Londonban francia könyvkereskedés? /
Van több is, ritkaságaik is vannak. / Mi a nevük, hol vannak? / Van 5 vagy 6 a
Strandén. / Drágábbak itt a könyvek, mint Hollandiában? / Minden bizonnyal,
magasak az adók. / M eg kéne vennem az État présent de !’AngIeterre-t (kb. Anglia
jelenlegi állapota). / Az űj változata sokkal módszeresebb. / Hol találhatnék
skarlát (arany, selyem) szövetet)? / Vannak boltok szerte a városban. / Ismer
francia kardművest itt? / M. Eveque-nél megtalálni minden fajta kardot. / A PaleMale-en lakik, az India királya cégér alatt. / Mennyibe kerül egy öltözet ruha?. /
Összesen 20 shilling. / Ez nem több, mint Párizsban, h a jó i tudom. / Igaz, ez
tényleg nagyon kevés. / Szeretnék hónapos szobát bérelni. / Vannak ilyen házak
az egész városban. / Nincs olyan, ahol rendszeres étkezés is van? / Van liánom is
a Suffolk Streeten, józan áron. / Mme Benoit-nál havonta és étkezésenként kell
fizetni. / Mme Siccardnál és Singletonnál havonta. / Ezeken a helyeken csak úri
társaság van. / Nincs messze onnan Mr. Colsoni Chocolat House-a, / A házában
van két új biliárdasztal. / Mindig jó a társaság ott. / Maga vezeti körbe a városban
az idegeneket. / Kéijük meg, hogy tanítson minket angolul (franciául)! / Beszél
olaszul, ért németül és flamandul is. / Vegyük meg akkor a könyveket, amiket írt:
az Útikalauzt, a Nyelvtan lányoknak-ot, az Anglicum vademecumot és a többi
különlegességet.84
Lefekvés: Szeretnék lefeküdni, fáradt vagyok. / A szobalány a szobájába vezeti,
uram. / Adjon egy gyertyát és egy éjjeliedényt. / A szolga majd felvisz mindent,
ami kell. / Az ágy nem elég jó : melegítsék meg, kérem. / Itt egy kendő, csináljon
belőle hálósipkát. / Holnap ébresszen föl korán. / Mielőtt a kakas kukorékol, a
szobájában leszek, uram. / Aludjon jól, és kérem oltsa el a gyertyát.
Felkelés: Keljen föl, uram, már világos van. / Ilyen késő van? Elmúlt hét óra. /
H ol a papucsom (harisnyám, cipőm, térdszalagom)? / Az inge (ruhája, kabátja) az
asztalon van. / Hozzon egy kézmosóedényt. / Tessék egy törölköző és egy darab
szappan. / Mondja meg, könyörgöm, hol van a mellékhelység? / A sarokban, de
vigyázzon, le ne essen a lépcsőn.
Reggeli: Mit kapunk reggelire, gazda? / Száraz kenyeret, friss vajat és sajtot. /
És mit iszunk, hogy megerősítsük szívünket (csak a francia szövegben folytatódik:
a koplalás ellen)? / Egy pohárka pálinkát (canary bort). / Egy fél tucat sütemény
(pie) elég lesz nekem. / Kér egy kis sonkát? / Minden ízlik, ha az ember éhes.

84 Sajnos Mr. Colsoniról nem sikerült adatokat szerezni.
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Ebéd: Ma böjt van, hová megyünk ebédelni? / Minden fogadóban vannak húsés halfélék. / Nem vagyok én olyan lelkiismeretes, mint egy apostol. / Tehát eszi,
amit kínálnak. / Főtt vagy sült marhát {boíjút, bárányt, gidát) / Szívesen eszem
levest (póttagé), ha van. / A fehér bor Franciaországban reggel jó . / Itt a canary
bor m in d ig jó ./ A könnyű sör jobban ízlik nekem, mint a n eh ezeb b ./ Egyék-igyék,
ami tetszik, önök itt az urak.
Séta: Szép idő van, menjünk sétálni. / Kivel menjünk, hogy jó l szórakozzunk?
/ Vigyük a nyelvtanárunkat, ismeri az összes j ó helyet. / Ha nem esik, jó l lehet
szórakozni a Fox Hallban. / Az túl messze van, menjünk a St. James-parkba. /
Nagyon jó , hívja a nevelőjét. / Itt van, maga meg szóljon a lakájának, hogy fogjon
kocsit. / Ez a hely éppen olyan kellemes, mint a Tuileriák Párizsban. / Ez itt a
szebbik nem és az úriemberek találkozóhelye./ Ezek a hölgyek mind olyan szépek,
mint az angyalok. / Ideje visszafordulni, hová menjünk játszani? / Mit szokás
játszani Londonban? / A labdajáték és a biliárd van divatban. / Két vadonatúj
biliárdasztal van Mr. Colsoninál. / Sokféle ital is van a házánál. / Szokás ott
bassette-et (kártyajáték), pikét, sakkot és dámát is játszani. / De Angliában
vasárnap sosem játszunk. / Vigyázunk a vallási előírásokkal. / Hány órakor
találom meg ezt a kereskedőt a börzén? / Fél kettőtől fél háromig.
*
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