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J. Caitlin Finlayson és Amrita Sen közösen szerkesztett 
tanulmánykötete a kora újkori London városi ünnepsége-
it, többek között a királyi bevonulás1 és a Lord Mayor’s 
Show2 különböző aspektusait vizsgálja a korszak és a téma 
olyan elismert szakértőinek segítségével, mint Tracey Hill 
vagy David M. Bergeron. A kötet célja, hogy a történelmi 
kontextus és a modern kutatási eszközök együttes hasz-
nálatával vizsgálja az események társadalmi és politikai 
jelentőségét. 

A tizenegy tanulmányt három tematikus fejezetben 
közlik a szerkesztők. A könyv időbeli kereteit adó 16–17. 
században London lakossága és gazdasági jelentősége is 
megnőtt a nemzetközi kereskedőtársaságok megalakulá-
sával, melynek különböző szempontú reflexiói a városi ünnepségekben is meg-
jelentek. Az első részben, amely a Civic to global, vagyis a várositól a globális felé 
címet viseli, négy London gazdasági világvárossá válásával és nemzetközi kapcso-
lataival foglalkozó tanulmány kapott helyet. A második, Material encounters, avagy 
materiális találkozások című, három tanulmányt egybefogó rész fókuszpontjában 
az ünnepségek materiális aspektusai állnak. Ez alatt nem feltétlenül csak az esemé-
nyek anyagi vonzata értendő, hanem a megvalósításukhoz szükséges tárgyi és hu-
mán erőforrásbeli keret is. Az utolsó négy tanulmány a Methodologies for re-viewing 
performance, tehát az előadások újraértékelésének módszertana című részben szere-
pel. Ezeket a tanulmányokat az köti össze, hogy mindegyik valamilyen formában 
az ünnepségekről született leírások, forgatókönyvek, a ténylegesen lezajlott ese-
mény és az eseményt akár olvasó, akár néző befogadóinak kapcsolatát vizsgálják.

A kötetet Tracey Hill ’To the Honour of our Nation abroad’ – The merchant as ad-
venturer in civic pageantry című tanulmánya nyitja. Hill, aki elsősorban a Lord 
Mayor’s Show-k kutatója, ebben az írásában a korszakban újonnan megjelenő ke-
reskedőtársaságokra való utalásokat keresi a londoni főpolgármesterek beiktatási 

1 Az uralkodó vagy az uralkodói család egy tagjának ünnepélyes bevonulása a városba és díszes 
menete a város utcáin keresztül. Ezt a menetet gyakran kis színpadokon vagy díszletszerkezeteken 
előadott szimbolikus élőképek kísérték, amelyek mind az uralkodó, mind a város lakói számára 
szóló üzeneteket hordoztak.
2 A frissen megválasztott londoni főpolgármester eskütételének napján tartott díszes 
bárkafelvonulás a Cityből a Westminsterbe és vissza, majd a királyi bevonuláshoz hasonlóan 
a főpolgármester élőképekkel tarkított menete a város utcáin.
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ünnepségének szimbolikájában. A Lord Mayor’s Show, amelyet az új főpolgármes-
ter céhe szervezett, szinte mindig magában foglalt valamilyen utalást erre a szer-
vezetre. Azonban annak ellenére, hogy a 17. század során számos Lord Mayor volt 
tagja vagy akár kormányzója (governor) például az 1600-ban alapított Brit Kelet-
indiai Társaságnak, meglehetősen kevés Lord Mayor’s Show szimbolikájában je-
lennek meg az erre utaló elemek. Ennek főként az az oka, hogy a szervező ősi 
céhek, amelyeknek a Lord Mayor szintén tagja volt, inkább a saját tevékenységüket 
hangsúlyozták, mint a viszonylag új kereskedőtársaságokét. A távoli, veszélyes ha-
jóutak és az ezek során szerzett gazdagság visszatérő, különleges elem volt, viszont 
ezek pontos okát és a kereskedőtársaságok konkrét említését inkább mellőzték az 
ünnepségek forgatókönyvének megbízott szerzői, nehogy emiatt elmérgesedjen az 
amúgy is feszült viszony az ősi céhek és az újonnan alakult társaságok közt.

Amrita Sen, a Brit Kelet-indiai Társaság kutatója szintén a kereskedőtársasá-
gok és a nagy múltú céhek viszonyát vizsgálja az 1638-as, Porta Pietatis címet vi-
selő Lord Mayor’s Show-ban, amelynek a forgatókönyvét Thomas Heywood írta. 
Ebben az ünnepségben nemcsak a tevékenységét szimbolizáló, rinocéroszon utazó 
indiai fi gurán keresztül, hanem explicit módon, a szövegben is megjelenik a Kelet-
indiai Társaság: „May that Fleete / Which makes th’ East Indies with our England mee-
te, / Prosper.” Sen az élőkép ünnepségen belüli pozíciójának jelentőségére is fel-
hívja a fi gyelmet, ugyanis a közvetlen előtte lévő élőképben egy pásztor ecseteli 
a nagyérdemű közönségnek, hogy milyen magasztos, gazdasági haszonnal járó és 
az összes állatnál feljebbvaló a juh. Az ünnepségben így felelevenednek a korszak 
jelentős társadalmi és gazdasági ellentétei: a szervező céh, a textilművesek céhe 
összecsap az egyre sikeresebb Kelet-indiai Társasággal, a helyi a nemzetközivel, 
valamint a pásztor és az indiai alakján keresztül a városi polgár az idegennel.

 Anne Crove, aki főként londoni városi ünnepségekkel foglalkozik, az előző 
tanulmányoktól eltérően egy királyi bevonulás, mégpedig Boleyn Anna 1533-as 
koronázási bevonulásának szimbolikájában keresi az esemény nem mindennapi 
körülményeire való refl exiót. A szervezők az ország franciákkal való labilis viszo-
nyára reagáltak Anna francia kapcsolatainak hangsúlyozásával, és az ünnepség 
francia vendégeire tekintettel néhány helyen franciául is elhangzottak vagy felira-
tozták az élőképek vagy köszöntések szövegeit. Az egyik élőkép szövege azonban 
arra is utalt, hogy Anna a császárnéi koronára is érdemes – ezt viszont a francia 
vendégek akár sértésnek is vehették. A király gyors és sok problémát magával hor-
dozó feleségváltására az ünnepség csak röviden és ködösen reagált, és azt is lati-
nul, tehát a nézők többsége nem is érthette. Ez Crove állítása szerint szándékosan 
történt, minden bizonnyal azért, hogy ne kavarja fel még jobban a közvéleményt. 
Az ünnepség szerzője számára meglehetősen nagy nehézséget okozott, hogy a már 
gömbölyödő hasú, várandós Annára az általában királynékhoz társított erényes 
szűz képét ruházza. Így a védőszent Szent Anna mellett olyan mitológiai és klasszi-
kus történelmi hasonlatokkal is illette az új királynét, mint Vénusz vagy Kleopátra. 
Ezen két alak alkalmazása azért is problémás, mert nemcsak szépségükről, hanem 
csáberejükről is híresek voltak, így a királyné számára akár sértőek is lehettek. 
Crove szerint azonban Henrik császári ambícióinak fényében a római kultúrához 
fűződő alakok szerepeltetése politikai szempontból teljesen érthető.
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A főként németalföldi vonatkozású ünnepségekkel foglalkozó Nancy J. Kay ta-
nulmánya két királyi fogadtatást hasonlít össze: I. Jakab 1604-es koronázási bevo-
nulása alkalmából a Londonban élő holland kereskedők felől érkező fogadtatását 
az antwerpeni angol kereskedők II. Fülöp (akkor még csak herceg) 1549-es foga-
dásával. Mindkét kereskedőcsoport egy szimbolikus elemekkel ellátott diadalívvel 
kedveskedett a bevonuló uralkodónak, amely ugyanakkor arról is árulkodott, hogy 
az adott népek hogyan látták magukat, jelentőségüket a másik nemzettel szemben 
és azon belül. Konklúzióként Kay azt vonja le, hogy míg az antwerpeni angolok 
diadalívén látszott, hogy készítői hatalmi pozícióból közvetítenek üzenetet, addig 
a londoni hollandok diadalíve azért kiáltott, hogy az adott közösségben befogadják 
és elfogadják őket egyenlő félként.

A második részt Ian W. Archer, a londoni társadalom kutatójának tanulmá-
nya nyitja. Elemzése forrásbázisát az egyes céhek pénzügyi feljegyzései és a Lord 
Mayor’s Show-k nézőinek leírásai adják. Ezek segítségével azt vizsgálja, mennyire 
volt hangsúlyos a felvonulók megjelenése, száma és sorrendje az utcát övező élőké-
pekkel és egyéb látványosságokkal szemben. Azt állapítja meg, hogy a szemtanúi 
feljegyzések gyakran sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a felvonulók részletes 
bemutatására, mint az egyéb látnivalók leírására. Munkája azért is fi gyelemre mél-
tó, mert az ünnepségekkel foglalkozó tanulmányok nagy része főként az élőképek-
kel és azok szimbolikájával foglalkozik. Így Archer írása egy új perspektívát hoz az 
ünnepségekre fókuszáló tudományos diskurzusba. 

Jennifer Linhart Wood zenetörténész a Lord Mayor’s Show instrumentális ze-
nei tartalmát vizsgálta, elsősorban az ünnepség során gyakran megjelenő mitoló-
giai fi gurák, Apollo és Arion ábrázolásain keresztül. Wood a zenét az ünnepségek 
szerves elemeként kezeli, amit nem feltétlenül harsog túl a nézők természetes zaja. 
Ennek állítása szerint az az oka, hogy ezek az ünnepségek azon kevés alkalmak 
egyikét jelentették, ahol a nézőknek lehetőségük volt professzionális zenét hallani, 
így valószínűsíti, hogy a zenei produkciók alatt lényegesen csökkenhetett az alap-
zaj. Apollo és Arion alakján keresztül azt vizsgálja meg, hogyan alakul át az évek 
során a hozzájuk alapvetően kapcsolható, ám Angliában kevésbé ismert és hasz-
nált hárfa a sokkal népszerűbb lanttá. Az ünnepségek zenei képét is meghatározta 
tehát a kora újkori ember zenei műveltsége és ízlése.

Jill Ingram tanulmánya a londoni városi ünnepségekben megjelenő ajándékozási 
szokásokat járja körül. Ennek négy különböző fajtáját azonosítja: valódi ajándékok 
(például I. Erzsébet koronázási bevonulásán a királynőnek átnyújtott Biblia), feltá-
masztási motívumok (egy szent vagy korábbi uralkodó szimbolikus feltámasztása 
a bevonuló tiszteletére és számára jó tanácsok szolgáltatása), pénzgyűjtés külön-
böző célokra, a nézők közt szétosztott ajándék (általában ételek, fűszerek). Ingram 
végkövetkezésként azt állapítja meg, hogy ezek az ajándékozási formák pénzügyi 
tényezővé tették a résztvevőket. 

David M. Bergeron, a kora újkori ünnepségek kutatója a harmadik és egyben 
utolsó részt nyitó tanulmányában Lennox hercegének, Ludovic Stuartnak az élet-
pályáját mutatta be. Fő kérdése az, hogy miként vált a herceg egy színtársulat pat-
rónusából az ünnepségek résztvevőjévé, majd szimbolikus karakterévé. A kutatás 
különlegessége, hogy egyetlen személyre fókuszálva mutatja be az ünnepségek 
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belső működését, illetve azt, hogy mennyire szerves részét képezhetik az ünnepsé-
gek egy személy életének.

J. Caitlin Finlayson tanulmánya a kora újkori könyvpiac egy egyedülálló darab-
ját, Stephen Harrison The Arches of Triumph című munkáját mutatja be. A könyv 
több más írással együtt I. Jakab 1604-es bevonulásáról szól, viszont különlegessé-
ge, hogy tartalmazza a bevonulásra felépített diadalívek rajzait is. Ez – az európai 
gyakorlattal ellentétben – nem volt jellemző Angliában. A könyv szerzője, Stephen 
Harrison tervezte két kivétellel az összes diadalívet, és szerette volna ilyen formá-
ban megőrizni őket az utókornak. Rajzait pedig az ünnepség forgatókönyvének 
szerzőire támaszkodva, az ő szövegeikből merítve látta el leírással. Szintén érde-
kessége a könyvnek, hogy nem árul el minden részletet, így interaktív élménnyé 
varázsolta az olvasást azoknak, akiknek az ünnepség után egy rövid ideig még 
alkalma nyílt megtekinteni élőben is a diadalíveket. Finlayson kutatásainak közép-
pontjában Hillhez hasonlóan a Lord Mayor’s Show-k állnak.

Jennifer Lindhart Woodhoz hasonlóan Katherine Butler zenetörténész is az ün-
nepségek zenei dimenzióit elemzi, kifejezetten I. Jakab 1604-es bevonulására fóku-
szálva. Butler végighalad a bevonulás állomásain és bemutatja, hogyan befolyá-
solta és vonta be a nézők morajlását a bevonulás zenei dramaturgiája. A bevonuló 
király zenei élményének rekonstrukciójára is kísérletet tesz, és megállapítja, hogy 
a király számára a diadalíveken való végighaladás olyan érzés lehetett, mintha 
a palotájának legbelsőbb terme felé haladna a városból befelé. 

A kötet utolsó tanulmányában Janelle Jenstad és Mark Kaethler, a kanadai 
Victoria Egyetem munkatársai mutatják be újító projektjüket, a Map of Early Modern 
Londont.3 A projekt nemcsak arra ad lehetőséget a londoni ünnepségek kutatói-
nak, hogy Lord Mayor’s Show-k és királyi bevonulások szövegeit olvashassák 
betűhű, illetve modern átírásban, hanem arra is, hogy ezeket az ünnepségeket 
egy interaktív térkép segítségével térinformatikai módszerekkel is elemezhessék. 
Ugyancsak hatalmas előnye a kezdeményezésnek, hogy open access, használatához 
nem szükséges előfi zetés vagy egyetemi licensz, így bárki használhatja kutatásra 
vagy oktatásra.

Összegzésként elmondható, hogy Finlayson és Sen tanulmánykötete egy rendkí-
vül összetett és sokoldalú képet közvetít a kora újkori London városi ünnepségei-
ről, tele szakmai és módszertani újdonságokkal, célját pedig ezáltal nemcsak eléri, 
de túl is szárnyalja. Az ünnepségek vizsgálata nagy múltra tekint vissza, azonban 
az utóbbi években a korábban ismert forráscsoportok szélesebb körű felhasználá-
sával, illetve új kutatási irányok megfogalmazásával sokkal élethűbb képet kapha-
tunk ezek tényleges lefolyásáról, társadalmi hatásairól, valamint előkészítési folya-
matáról. A kötet eredményei újabb kutatásokat alapozhatnak meg, a Map of Early 
Modern London segítségével pedig egy új adatbázis nyílt meg a témában érdekelt 
jövőbeli kutatók számára.

Egyed Regina

3 https://mapofl ondon.uvic.ca/ (Utolsó letöltés: 2021. március 20.)
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