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1957-ben született Buda
pesten. iró, festő. Leg
utóbbi írását 2004. 5.
számunkban kőzöltük.

A szerző mostani és la
punk előző számaiban
közölt írásai a brit törté
netírásról szóló Üvegszi
get címü készülő köteté
nek fejezetei.

'Eckerrnann. Beszélgeté
sek Goethével. (Európa

Könyvkiadó, 1989. Ford.
Győrffy Miklós.) Carlyle
már fiatalon életrajzírói

gyakorlatra tett szert:
huszonévesen 

edinburgh-i diákévei ide
jén - rövid életrajzok

sorozatát írta Sir David
Brewster 1808-1830
közt megjelent Edin

burgh Encycl0péBdiája
számára. (E skót úr teo

lógusnak készült, ám a
teleszkópoknál és a fény

fizikájánál kötött ki [ro
kon szakma] - feltalálta
a kaleidoszkópot, a szte
reoszkópot és Fresnellel
egyidőben a világítótor-
nyok üveglencséit.) Az

életrajzok olvasgatása 
sőt szerkesztése - ki
alakíthatja egy szegény
vidéki fiúban azt az ér

zést, hogy életünk rajza
hősi fejlődés, madártáv-

Cigánytanya és
kaleidoszkóp
Thomas Carlyle, Leigh Hunt és Coleridge lakásai

Az idős Goethe és holdja, Eckermann nagyra értékelték Thomas
Carlyle német regényfordításait:

"Esztétikai téren persze a lehető leggyengébben állunk, és még so
káig várhatunk, amíg olyan férfira akadunk, mint Carlyle. Igen je
les dolog azonban, hogya franciák, angolok és németek között ki
alakuló szoros kapcsolatok nyomán alkalmunk nyílik mostanában
egymás korrigálására. Ez a világirodalom nagy haszna, és ez is
lesz mindig. Carlyle megírta Schiller életét, és minden téren úgy
ítélte meg, ahogy egy némettől aligha várhatjuk. Shakespeare-t és
Byront ellenben mi ismerjük, és érdemeiket talán jobban tudjuk
méltányolni, mint maguk az angolok."!

Épp e Carlyle-t méltató sorok közt tűnik fel Goethe leleménye, a
Weltlíteratur fogalma, melynek megálmodásával a német mester
valóban a lehető legtöbbet tette az emberiség emberiesítéséért.2

Örültem, mikor megtudtam, hogy kedves íróm, Leigh Hunt
gyakori vendég volt Carlyle utolsó lakásán, Chelsea-ben. Hunt, a
börtönviselt cockney újságíró, az angol régenskor egyik legjobb
brit kisprózaírója, Shelleynek és Keatsnek szívbéli barátja volt,
lord Byronnak inkább csak jó ismerőse, az ifjú Dickensnek azon
ban már példaképe és sétapartnere.' Ő mutatta be egymásnak
Shelley t és Keatset. Mindehhez jött most Carlyle barátsága, sőt

tisztelete.
Valóban nem lehetett rossz hely egy írónak Chelsea: Erasmus is

London e Ternze-parti kertvárosában vendégeskedett Sir Thomas
More házánál, néhanap együtt csónakáztak fel a Citybe.

Carlyle és felesége, Jane Welsh eredetileg - esküvőjük után
két évig - Edinburgh-ban éltek, de a zajos nagyváros túl költsé
ges volt számukra, 1828 májusában kiköltöztek Craigenputtock
ba, felesége családjának magányosan álló régi farmházába" - a
brit birodalom legsivárabb helyére. A táj sivárságához nagyban
hozzájárulhatott, hogy Carlyle és felesége boldogtalanul éltek 
közös magányban. Jane Welsh a nagy 16. századi skót reformá
tornak, John Knoxnak volt egyenes ági leszármazottja. Carlyle
némileg inkább felesége ősének emlékével házasodott össze, éle
te egyik legnevezetesebb könyvében, a Hősökró1 írott arcképekben
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latból jól látható drámai
szerkezet. Hiszen azokat

az életrajzokat végül is
csupa sikeres emberről

írták, a sikertelen életek
sokaságának hanyatló

íveit - a holtak enciklo
pédiáját - senki nem

írta, rajzolta meg.
2A viktoriánus brit hős
kultusz-irodalom néme
tekre gyakorolt hatásai-
rói, Carlyle és a fasiz

mus szellemi kapcsolatá-
ról mára harmincas
években (!) komoly

tanulmányokat írtak:
Carlyle & Hitler. The

Adamson Lecture in the
Unversity of Manchester,

december 1930 with
some additions and

modifications by H. J. C.
Grierson. Cambridge,

1933., illetve:
Carlyle und der

Nationalsozializmus.
Eine Würdigung des

engIischen Denkers im
Lichte derdeutschen

Gegenwart von Dr.
Theodor Deimel. Verlag

Konrad Triltsch,
Würlzburg, 1937.

3Leigh Hunt életének és
barátságainak rajzait

lásd A madárfészekárus
(Orpheusz, Budapest,

2002) című kőtetemben.

4Carlyle brit életrajzai
sokszor úgy fogalmaz

nak: "gyomorbeteg föld
műves volt", néha san
dán a paraszt kifejezés
átvitt értelmére célozva.
Carlyle édesapja azon-

ban kőművesmester volt,

is kiemelt szerepet kapott az újítók, illetve próféták között John
Knox, e távoli nőági rokon.5

Goethéhez Weimarba írott leveleinek legtöbbjét innen,
Craigenputtockból keltezte az ekkoriban eléggé remeteéletet élő

Carlyle. Az akkori világ legnagyobbnak elismert írója valóban
helyettesíthette az egész nyüzsgő irodalmi életet. 1832. március
22-én azonban Goethe szép csöndesen meghalt a fotelében, miu
tán mutatóujjával néhány szót a levegőbe írt. E veszteség nagy
ban hozzájárulhatott ahhoz, hogy Carlyle új íróéletet, új barátokat
keressen magának. Eladdig - mintegy a remeteségért cserébe 
jöttek Goethe szép levelei, most meg kellett változtatni az életet.
1834 februárjában - mondhatjuk, a gyászév letelte után - tehát
Carlyle úgy döntött, bérbe adja e birtokot, s Londonba költöznek.
Kivárta a tél végét, a kora tavaszt a szükséges előkészületekkel

töltötte, így május 9-én már nyugodtan elbúcsúzhatott Jane-től, s
elindulhatott házat keresni a fővárosban. Elóbb Gil/nél megreggeli
zett, aztán Annanban felszállt a Liverpoolba tartó Solvay gőzösre.

A hétvégét még ott töltötte, hétfőn azonban az Umpire Társaság
Londonba tartó postakocsi járatával elutazott.

Régi szobáit - az Ampton Street 4. szám alatt - rendben ta
lálta, onnan indult házkereső körutakra. Két rokonszenves helyet
talált, az egyiket az Edwardes Square-en, aparkos Kensington
ban, a másikat meg a Glouster Terrace-on, Bromptonban. Azon
ban Mrs. Carlyle, aki június 4-én érkezett, persze egy harmadikat
választott, mely Carlyle érdeklődését eredetileg egyáltalán nem
keltette fel, a Cheyne Row 5. (ma 24.) szám alatt. Mivel azonban
Carlyle megtakarított pénze már valóban erősen megfogyatkozott,
eléggé nyomott a latban, hogy ez utóbbi ház évi 25 font bérleti dí
ját kedvezőnek találták, így június lO-én Chico kanárimadárral és
Bessie Barnett-tel négyesben beköltöztek a házba, mely egész hát
ralévő életükre otthonuk lett. Majd fél évszázadra.

Chelsea területe alig egy négyzetmérföld, e történeti emlékek
kel zsúfolt kerület mégis a londoni ízlés egyik vezetője ma is. Az
arisztokrácia háromszáz évvel ezelőtt költözött ide, vidéki háza
kat épített az egykori apró Temze-parti halászfalu helyén, még
divatosabb lett, mikor II. Károly errefelé építtette - saját magá
ról King's Road-nak nevezett - magánútját a Hampton Courtba.
E King's Road ma is a forgalom középpontja. Ide, e lakásba járt
esténként sakkozgatni Tolsztoj példaképe, John Ruskin, és innen
vezette karonfogva mesterét, Carlyle-t a Temze-parti sétákra a fi
atal Froude. Két héttel a beköltözés után írta Carlyle a következő

levelet Sándor öccsének. Sorait olvasva elég árnyalt véleményt
alkothatunk Carlyle és Hunt kapcsolatáról is.

5. Cheyne Row, Chelsea, London, június 27, 1834.
Kedves Alick,

Eljött az ideje, hogy hírt adjak nektek magamról; gondolom,
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s nem földmüves, tehát
legfeljebb vidékinek Ie
hetett volna titulálni a

skót mestert, az is hor-
doz lekicsinylö felhangot.
Carlyle-nak már fiatalon
erős akarata volt, tizen
négy éves korában gya
log tette meg a szülőfa-

lujából az Edinburgh-i
Egyetemre vezető nyolc
van mérföldnyi utat. Ezt

úgy szokták magyarázni:
nyilván egyszerüen

szegények voltak.
5Ez a könyv negyedik

fejezete, melynek címe
a magyar kiadásban így
fest: A hős mint pap. 
Luther. - A Reformatio.
- Knox. - A Puritaniz-

mus. - (Irhatnánk: A
Hős mint rokon.) Skócia
első reformátora, John
Knox szintén ..szegény
szülők gyermeke volt,

nemesek házánál taní
tott, és negyvenéves ko
ráig homályban élt", mint

Carlyle maga. Carlyle
élete legutolsó könyvé
ben is John Knoxról írt

(The Early Kings of
Norway: Also an Essay
on the Portraits of John

Knox. 1875.), egész éle-
tében régi skót

példáképének életrajzán
- valódi arcképén 

gondolkodott.
6Carlyle fiatal, edinburghi

tanítványa, Charles
Buller (1806-1848), ki

ekkor már a skót
Liskeard képviselője volt

a brit parlamentben.

Édesanyánk és te is várjátok, így hát, amennyire tőlem telik, azon
leszek, ne okozzak nektek csalódást. Ha Buller6 nincs kéznél őszin
teségével, kissé hibáztunk volna, de az előzetes figyelmeztetések
segítségével már a legjobbakat remélhetjük. Tegnap kaptam meg
Jean Dumfries levelét, általános örömünkre, s jó szívvel küldtem is
nyomban a válaszhíreket.

Tudnod kell dolgaink alakulásáról s jó szerencsénkről attól
fogva, hogy behajóztad a holmikat s az asszonyokat Annanban;
minden akadály s nehézség után végre viszonylagos biztonság
ban mind megérkeztek; végül sok keresgélés után felfedeztünk
egy kielégítő Házat/ is, s hogy igazán szép kilátásaink vannak,
már ha a berendezkedés hercehurcáin átverekedjük magunkat.
Ha mindehhez most még azt is hozzáadom, hogy végtére e vi
har is elvonult, s mindannyian tűrhető jó egészségben s jókedv
vel vagyunk, s hogy minden jól alakult, s hogy új házunkban
egyre inkább otthon érezzük magunkat, oly jó hír, melyért, biz
tosan tudom, hálásak lesztek. Semmiért nem búslakodhatunk,
annál több dologért hálálkodhatunk; s így, egyfajta komoly
örömmel, mely messze különbözik a Remény homályos álmodo
zásaitól s a kedvetlenség sötét árnyaitól, új erőfeszítésekre ké
szülődhetünk. Mivel nem tisztességtelen célokért kezdtünk
mindebbe, az eredménytől, hacsak mi nem fordítjuk rosszabbra,
semmi félnivaló nincs - olyan, amilyen. Ez van, ezt kell szeret
ni, legyen ez a hátralévő rövid Időre örömünk, vagy bánatunk
akár. Azt hiszem, életem egyik legnagyobb pillanata volt, mikor
a Gőzhajó fedélzetéről kalapomat lengettem feléd és [arnie felé:
két Testvérem, utolsó két szerettem áll ott, kiket ott kell hagy
nom; s én itt állok, immár gyorsan elrepülve tőlük! Valami
könnyféle gyűlt a szemembe, de nem hullott le, mert nem akar
tam ily ünnepélyes órát gyermekes gyengeséggel megszentségte
leníteni. A Mennyek felé fordítottam Gondolataimat; mert csakis
a Mennyekben találhatok valami támaszt szegény Földi Zarán
doklatunkra. Így hát köszönet neked az összes fáradhatatlan so
kat tűrő szeretetedért; érezd igazán, hogy bár térben messzire
kerültünk, érzésekben el nem távolodunk sosem, s hogy végze
temmel találkozni sietek, nem holmi hangulat. Az a harmatos
Májusi reggel, mikor lehoztál Annanból; az előző éjszaka, mikor
segítő várakozással álltál fölöttem a Strillahill Bridge-nél: e jele
netek emlékezetemből sosem tűnnek el, de nem szomorúk, in
kább szépek s majdhogynem szentek maradnak ott. Bátorság,
Testvéreim! Találtassunk hűségesnek, s nem hibázhatunk. Mi
ként a Mennyek kék kupolája mindannyiunkat körülölel, úgy bi
zonyosan a Mennyek Urának Gondviselése is. »Semmi jó dolgo
kat nem tagad meg azoktól, kik Őt szeretík.s" Ez, a régi
zsoltáros hitvallása, legyen miénk, ez az Alfa és az Omega, mely
magában foglalja minden emberi Birtokunkat.

858



7A magyar fordításában
meghagytam Carlyle jel

legzetes írásmódját,
hogy bizonyos, számára

fontos kifejezéseket
nagy kezdőbetűvel írt,
de mivel nem akartam

az írásképet egy határon
túl bonyolítani, elhagy

tam az aláhúzások jelzé
sét, amit az idézett ki

adásban dőltbetűs sze
déssel oldottak meg.

BZsolt 84,12: "Mert nap
és pajzs az Úr lsten;

kegyelmet és dicsőséget

ád az Úr, nem vonja
meg a jót azoktól, akik
áltatlanul élnek." Károli

Gáspár fordítása.
9Carlyle saját Saltor

Resaltus: The Life and
Opinions of Herr

Teufelsdröckh című

könyvéből idézi e részt.
A szöveg eredetileg a

Fraser's Magazine-ban
jelent meg 1833-34 fo-

lyamán, kötetben először

Amerikában, a
Massechusetts állambeli
Bostonban (?) adták ki

1836-ban, az első angli
ai kiadás 1838-ban je

lent meg. Carlyle e né
hol igen szépen megírt
műve Jean Paul Richter
nevű német romantikus
író hatására született. A
Saltor Resaltus cím azt

jelenti, foltozott szabó,
Teufelsdröckh - ördög
szar -, a könyv főhőse

egy képzeletbeli, remete-
hajlamú német pro

fesszor, maga a kötet
pedig részben Carlyle

Se te, se Édesanyám ne értsétek úgy e szavakat, mint a bánat
nak jeleit; inkább annak ellenkezőjeként. Úgy hiszem, jó adag
búbánatot hagytunk Puttockban magunk mögött; s ez idáig
tényleg nemigen akadt kikötő ily vendégnek itt. Gyakran még
magamnak is meglepő, miféle, nem csak félelemnélküli, de egye
nesen nyájas megvetéssel, sőt, érdektelenséggel tudok sétálgatni
a nyughatatlan milliók őrlő préselése közt; mint »Teufelsdröckh«
mondja, »csöndes mosollyal hallgatva fenyegetésüket.s" Szegény
emberek közt akarok dolgozni, amennyire erőm engedi; s jól tu
dom, hogy az erőt, amit Isten adott nekem, sem ember, sem Ör
dög el nem veheti. Gazdagságról, hírről, sikerről s a többi ha
sonlókról nem gondolkodom. Legyen munkánk egy agyagtégla
vetése csupán, tegyük Isten nevében, hűségesen, máshonnan re
méljük jutalmunkat; értsük meg a régiektől, hogy (ha bármi ju
talmat remélünk) az nem itt vár reánk. Nos, egészében, befejez
ve a moralizálgatást, elénekelhetjük: »[er két kezem, kelj életre,
Erős szívem el ne hagyj!«

Avagy: hagyj tennünk, s tovább folytatnunk, mi messze az
éneklés előtt való.

A Ház elbűvöl bennünket: téres, jó levegőjű, nyugodt, tiszta,
minden módon kielégítő. A két lenti szobában (melyek a közös
ajtóval egybenyithatók) elhelyeztük a Puttockból hozott régi
szalon-Szőnyeget - a festett pokróc néhány csíkjával előrelátóan

megerősítve -; s most a csöndes utcára tekintő két ablakukkal
- hol alig látható más, mint zöld levelek s néhány bokor -, a
kertre és a tiszta kőlapos Udvarra néző ablakkal s a masszív,
ódivatú, Skót bútorokkal valóban az egyik legígéretesebb lak ez,
melyben csak laktam valaha: a legódivatúbb, de a lehető legké
nyelmesebb s alkalmatosabb. Itt vannak a zöld Szalonfüggö
nyök; egy pár velencei sötétítő is ide kerül nemsokára, a két
homlokzati ablakra. A Zongora, melyet épp most hangoltak, az
első szobában áll, a kerek szalonasztal is elegendő székkel s
egyebekkel: a kis Óra a tartóján áll a hátsó szobában az ovális
ebédlőasztallal; itt szoktunk ülni a harmatos reggeli napsütés
ben, s a legfinomabb vajas kenyérhez forró kávét kortyolgatunk.
Jómagam feljöttem, mint most kell, és az első szobában, öreg
íróasztalomnál ülök, az ebédlő egyik székét saját használatomba
véve, s körül még vagy nyolc díszes londoni szék álldogál, cse
resznyefából, nádazott ülőkével, darabja 8/6, s valóban igen
csinoskák. Az összes ilyesmik olesósága eléggé meglepett ben
nünket: egész tűrhető, új gyékényfonatos székeket vettünk, fest
ve, etc., 2/3-ért darabját (a konyhába és a hálóba): pácolt ke
ményfából az egész 4-be került; feleannyiba, mint Dumfriesben.
Nem csak a használt, de a rendes raktárkészletbőlvásárolt búto
rok is határozottan olcsóbbak voltak. Vettem egy jó tágas Szek
rényt a Könyveimnek, messze nagyobbat, mint a Scotsbrigbelí."
mely most Anyánké, mindezt a legjobb kivitelben s a legszebb
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gunyoros, furcsa önélet
rajzi prózaverse.

10Scotsbrig a Carlyle
család skóciai farmjának

neve, ott halt meg
Carlyle édesanyja 1853

karácsonyán.
11E régóta tervezett

könyv A francia forrada
lom története (The

French Revolution: A
History, 3 vols. London,
1837.) lett, mely biztosí
totta Carlyle előkelő he-

lyét a kortárs irodalmi
rangsorban. A forrada

lom történetének viharos
története a britek szá-

mára alaptörténet:
Carlyle olvasásra odaad
ta barátjának, John Stu
art Millnek az első kötet

kéziratát, melyet MiII
inasa annak rendje és

módja szerint majdnem
az utolsó lapig felhasz
nált tűzgyújtásra. (Kér-
dés, barátunk értékes
kéziratát olyan helyen

hagyjuk-e, ahonnan
gyújtóst gyűjthetnek?

Carlyle azonban elfoga
dott 100 font fájdalomdí

jat Milltől, ami megint
csak fura ügy, ha csak

nem könyörögtek zokog
va - fogadja el.)

Carlyle ezután fogta ma
gát és fejből újraírta az

elveszett könyvet.
12A London Review-t
Molesworth nyolcadik

bárója, Sir William
(1810-1855) alapította,

Thomas Hobbes művei

nek kiadója. Ö bízta
meg John Stuart Millt a

sötét »Onjuras May-uganyv-ból (Honduras Mahogany), 4 Fon
tért: egy lehető legszilárdabb s kielégítőbb darab, teljesen furnér
nélkül, a polcok mind mozgathatóak, s az is »May-ugany«, csak
»Spanyol«: alkalmi üzlet. S most ebbe, meg két másik, különös,
falba süllyesztett polera (melyekkel ez az ódon Ház teli van),
biztonságosan elhelyezhettem minden Könyvemet; s a vörös
szőnyeg és a vörös függönyök is felkerültek, s minden csontszá
raz - tökéletes kényelemben ülök, »messze jobb körülmények
közt, mint megérdemlem«. Üzletekkel, iparosokkal is jól ellátott
nak találtuk Chelsea-t, a többi külvárosban nem túl általános ez:
felfedeztünk egy Skót Péket, kinek boltja egy Waterbeckhez fog
ható; bármely napszakban akad nála »félpenny- porter, napjá
ban kétszer egy adag tejszín, s mi egy kész csoda: akad aludttej
is! Annandale-i zablisztünkből a legfinomabb vacsora kerül;
mindezekért csak egy hálátlan szív nem mondana köszönetet.

Kívül a világ úgy megyen, mintha itt sem lennénk. Az újság
írók a szűkölködés legvégső határán tengnek-Iengnek, munkájuk
nem akad; jelenleg nekem sincs semmi pénzforrásom. Kellemes
meglepetésemre azonban úgy tapasztaltam, Könyveket még ki
lehet adni, így hát legelőször is ennek látok neki, s már fel is ké
szültem rá valamelyest. Ha minden jól megy, elóbb látod egy
Könyv" címlapján a nevemet, mint hogy személyesen találkoz
nál velem: a legjobb Könyvemnek kell lennie, amire csak képes
vagyok, aztán a jónépek majd azt tesznek vele, azt mondanak
róla, azt énekelnek róla, amit csak akarnak. A Folyóiratok szer
kesztőinek nem sok mondanivalóm akad: csak annyi, úgy vé
lem, egy becsületes ember számára ez egyszer s mindenkorra
befejezett üzlet; így hát más után nézünk. Legelőször is, meg
kell írni a Könyvet; ez feléd legközelebbi kötelességem! Mill
Review-ja'f nagy kétségbeesés után, azt hiszem, továbbmegy,
egy bizonyos Mr. Molesworth (kit látok néhanap) saját zsebéből

2000 Fontot ajánlott fel, hogy továbbsegítse a lapot. Valószínű,

hogy nekem is származik némi meglehetősen gyakorlatias hasz
nom mindebből: de azért ez ügyben is független maradok. Jól
eléldegél itt elég sok »Kártevő kukac«: ne élhessek-e meg én is?
Egészében, ha irodalmi helyzetemben nincs is semmi, ami hiú
ságra okot adna, dolgozni még ad elég erőt, s egy bölcs barát,
meglehet, épp ilyesmit ajánlana nekem. A firkászok tömege rám
se hederít, más tárgy után tolongnak vonítva, mint kiéhezett
ebek; de néhanapján, többnyire távoli sarkokból, pár komolyabb
hang ér hozzám ilyen-olyan kerülőutakon. s azt mondja: jól csi
nálod, Testvérem; így folytasd tovább, s ne halld a kutyavoní
tást! Ez, úgy remélem, pont úgy van, mint kell legyen.

Társaságról szólván, akad amennyi szükséges nekünk; itt va
lóban legjobbak lehetőségeink. Mill jön néha, a Bullerek is mind
itt voltak, lerótták a kötelező első vizitet; Mrs. Austin':' etc.:
ennyi valóban épp elég, s könnyen nélkülözhető. E szempontból
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lap elindításával. Miii
először visszautasította

a megbízást, és
Carlyle-t ajánlotta maga

helyett, ő azonban hatá
rozott nemet mondott.

13Mrs. Sarah Austin
(1794-1867) - Jeremy

Bentham és John Stuart
MiII jóbarátja -, komoly
kis asszonyka volt, né
met történeti munkákat
fordított angol nyelvre,
többek között Leopold

von Ranke nagy müvét,
a pápák történetét!

14E héber tulajdonnév
Sámuel I. könyvének 4.

fejezetében szerepel:
Kábod dicsőséget, nagy
ságot jelent - átvitt ér

telemben pedig lelket,
mivel a lélek a testnek
dicsősége -, az előtag

í pedig a semmit, a
nemlétezést, a tagadást

jelenti.

15Az eredeti, sok aláhú
zással tarkított levélben
e szó kétszer aláhúzva

szerepel.

16A Hunt család az
Upper Cheyne Row 4.

szám alatt, Carlyle-ék a
Great Cheyne
Row-n laktak.

a legkülönösebb módon folynak itt a dolgok. Egy ember (okkal,
vagyok nélkül, ez önálló képességeiből jól lemérhető) ilyen
olyan módon elhíresül: akkortól ajtajánál hajnaltól napestig léhű

tők tolonganak, üres személyek gyalog és kocsin, kik feltétele
zett bőségéből akarnak összeszedni ötpercnyi szenzációt; így hát
a szegényember (legtöbbnyire szegény nőszemély) egész nap
ülhet tanulmány tárgyaként, »teszi, amit tehet«: - mely, sajna,
édeskevés; mígnem a gyalogosok, kocsizók új szagot kapnak, s
mind eltűnnek egy pillanat alatt, s újból gyülekeznek más he
lyen; és szegény nevezetességünk nappali esthomályba hull ek
képp, modellpózban üldögél az elhagyott falak között - s vagy
felkel s munka után lát (még ez a jobb), vagy azt kántálja egy
hangúan: Ikábód!" Ismerek embereket e folyamat mindenik fo
kán; néhány már majdnem tönkrement bele; néhány pedig 
szomorú, de biztos - épp most kezd romlani. Néhány személy,
ki rád figyel s nem hírnevedre, ez az egyetlen társaság. De egé
szében, mint gyakran mondogatom, tulajdonképpen mi is a tár
saság; mi az, bármilyen formában segíteni a másikon? Igazából
senki más nem segíthet rajtad, s nem hátráltathat téged, csak te
magad. JS - Egy ember hat évet lehúzhat csekély tervekkel
Puttock vadonában, ha ezt időben nem tisztázza magában. Ra
gaszkodjunk ehhez erősen, drága öcsém; hisz, miként engem és
az összes embert, erősít ez téged is.

A fő kedvencem most tán Charles Buller. Valóban finom, vi
dáman, barátian tiszta és zseniális fiatalember ő; a legérthetőbb s
elevenebb történeteket képes kihozni mindenből, amit csak egy
begyűjt; a stílus legkellemesebb könnyedségével, pont ez az, mi
vel bizalmadat s tiszteletedet megnyeri. Ha egészséges volna,
mint ahogy sajnos nem az, azt jósolnám Bullernek, több jót ten
ne a Parlamentben, mint bárki, aki ott ül. Mind ő, mind a csa
ládja kedvelik személyemet: csak valami két és fél mérföldnyire
laknak; így néha este felmegyek hozzájuk teázni (csak egyszer,
mióta itt lakunk), s a legszívélyesebb fogadtatásra lelek, s általá
ban hasznos beszélgetésre. Mrs. Strachey elment megint, anélkül
hogy sokat láttam volna.

Hunt s a Huntok, mint hallottad, a következő utcában lak
nak." Hunt mindig szívesen sétál velem, vagy üldögél s beszél
getünk, míg csak akarom, egy héten egyszer átjön (csak ha hí
vom, mert igen udvarias), megiszik egy teát, a maga eleven, sze
szélyes módján eldiskurál, míg jön a vacsoraidő, akkor
jókedvűen megeszik egy tál zabkását, mit az egekbe dicsér, s
megesküszik, ezentúl otthon is ezt vacsorálja. Oly teljesen londo
ni, amilyet másutt nem találsz, s azt hiszem, e műfajból a lehet
séges legjobb. Könnyed, bogaras, terjengős, ügyes Társalgó, de a
józan érvelőből is van benne valami, sajnos nem a legmélyebb,
leggyakorlatibb; inkább a leggyakorlatiatlanabb, akivel az ember
találkozhat. Haja szürkés, szeme fekete-mogyoró, arcszíne a leg-
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17"ÉS meghízott
Jesurun, és rúgódozott."

(MTörv 32,15)

tisztább sötétbarna; s egyéni, megkülönböztető hangulatot köl
csönöz neki az öntöttvas komolyságú arcán játszó halvány mo
soly. Sosem nevet, csak kuncogni tud; azt hiszem, ez legfőbb

hibájának jele. Mind alakra, mind arcszínre leginkább néhai
Sandy Nagybátyánkra emlékeztet: ugyanaz a kedves, vidám te
kintet, bár teljesen másként kifejezve. Teljesen őszinte embernek
vélem Huntot; s elszórakoztat egy ideig. Itteni Háza túltesz min
denen, amit valaha hallottál; oly »kőltői Cigánytanya«, melynek
még az irodalomban sem akad párja. Nappalijában, hol egy be
tegesen termetes feleség s egy egész raj jól táplált, vad gyerkőc

lakik, vagy fél tucat rozoga vén széket találsz, melyeket vagy fél
tucat ószerestől vásároltak össze, láthatóan mindet használják, s
most a vad matróztánc közben megdermedve állnak; rajtuk, kö
rülöttük, a poros asztalon és a rongyos szőnyegen mindenféle
kacat hever, könyvek, papírlapok, tojáshéjak, ollók, s múlt éjsza
kai ott jártamkor egy fél kenyér kitépett bele! Saját szobáját, a
lépcsők tetején, melybe egyedül én próbálok belépni, tisztábban
tartja; ebben csak két szék, egy könyvszekrény és egy íróasztal
áll: a nemes Hunt mégis úgy fogadja az embert Cigánytanyáján,
akár egy valódi Király; nem mentegetőzik semmiért; a legjobb
helyre ültet; maga, ha máshová nem tud, az ablakpárkányra te
lepszik, ekkor lazán lobogó köntösének (melyben írni szokott)
mintás muszlinfelhőjét összébb húzva a legszeretetreméltóbb be
szélgetésbe kezd a Filozófiáról, s az Ember Kilátásairól (kinek
módfelett boldognak kell már lennie), mely udvariasan meghatá
rozza a pillanatot is, mikor indulnod kell. A legérdekesebb, saj
nálatra és szeretetreméltóbb emberek egyike; kedvesen, de kö
rültekintően kezelendő. Végül is valóban elég kellemes egy ilyen
tisztességes ember közelében lenni: »határozottan, de nem tola
kodóan« támogatjuk, az ő kedvéért s a mienkért, igyekszünk
annyi jót tenni, amennyit tudunk, s távol tartani a gonoszt.

Allan Cunningham alig egy mérföldnyire lakik tőlünk a vá
rosba vezető úton: többször gondoltam is, felmegyek hozzá, de
eddig még nem tettem. Jó adag értékes van Allanben; de sajnos
nem elég szilárd alapon; beszél erről-arról, valóban nem sütniva
ló nélkül; messze nem; de sok vihorászással, kacagással, a vidé
kies, nithsdale-i stílusban. Neje sajnos felfuvalkodott (minden ér
telemben), a jómód meg.változtatta, »és meghízott Jesurun!«17

De most már, drága Ocsém, biztosan meg kell húznom a kan
tárt! Már ez a leghosszabb Levél, amit valaha olvastál, s az egé
szet magamról írtam. Most, hogy az alapokat lefektettük, s né
ked valamelyes elképzelésed lehet itteni alapjainkról, már
képesnek kell lennem szűkebb keretek közt megértetni magam.

Ha tegnap nem jött volna Jean levele, mely sok dologgal kap
csolatban megnyugtatott, minden lehető erőmmel sürgettelek
volna, írj azonmód, ahogy levelemet kézhez kapod. Így már
nem kell hosszadalmas válaszokkal törnöd magad, vedd hát a
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lBOliver Goldsmith The
Good-Natured Man címü
szelíd komédiájának egyik

szereplője, Mr. Croaker
mond a darab elején és

végén hasonló jókívánsá
got házassággal

kapcsolatban.

19"Ti is atyák, ne ingerel
jétek gyermekeiteket, ha

nem neveljétek azokat
az Úr tanítása és intése

szerint." (Ef 6,4)

2oGoethe mottója ez,
Ohne Hast aber

ohne Rast!

21The Letters of Thomas
Carlyle to His Brother
Alexander with related

family letters. Edited by
Edwin W. Marrs, Jr.,

The Belknap Press of
Harvard University
Press, Cambridge,

Massachusetts, 1968,
III., Letters across the

Solway, 1834-1843.,
339-347.

legnagyobb levélpapírodat (akár hosszúkásat is), s ne írj nekem
semmi mást, csak a legapróbb betűiddel híreket, híreket!

Nagy dolgok történhetnek Scotsbrigben, amint most hitelesen
látom, a Mézeshetek még tartanak; így hát ott még mindennek
rózsaszínben kell tündökölnie. Szívbéli szeretetem az új Párnak;
kívánságom (Mr. Croakerrel) »hogy mindannyian oly jól lehes
sünk e tizenkét hónapígle" Komolyra fordítva, most, hogy túl
vagyunk a dolgokon, részben már láthatjuk, milyen helyzetben
vagyunk. Drága Anyánk tűrhetően meglesz nálatok az idén; s
majd a következő Pünkösdvasárnapkor, ha mind jól takarékos
kodunk, új fény gyúlhat. Nem könyörgöm néked, hogy tégy
meg érte minden jót, hisz tudom, ez általános érzés a családban.

Jean említette, röviddel azelőtt, hogy írt, Jennyvel Dumfries
ben voltatok, s hogy beszámolója Annandale-ből teljesen friss és
megnyugtató. Legyünk hálásak! - írd le, hogy megy sorod, oly
aprólékossággal, ahogy én itt mintát adok neked. Fel akarod-e
még adni Catlinnt? Nem kifogásolható terv véleményem szerint,
bár kétségtelenül komoly megfontolást igényel. Lehet, hogy már
határoztál is.

Add szeretetemet Jennynek; a kis Jane-nek, s az én szegény
kicsi druszámnak, kinek nagy emberré kell nőnie, mire visszaté
rek. Tartsd fenn családodat »a tanítás és intés szerínt«," amit a
Legfensóbb előír, naponta látom szomorú bizonyítékait, ennek
hiánya mily végezetes. Állj helyt az üzletben is szilárdan, ha
nem is túl törtetve; »lassú tűz édesíti a malátát«. Sietség nélkül,
de szüntelenr" - Végül, drága Öcsém, vigyázz magadra! Bizo
nyos értelemben most te vagy a legidősebb, a családfő, és külön
élő családunk védelmezője; Isten adjon néked erőt és kegyelmet
mindehhez, s minden egyéb kötelességedhez! Sokat kellett be
szélnem, nem szaporítom tovább. Isten Áldása legyen rajtad és
tiéiden! Örökké szerető Bátyád,

T. Carlyle"

A 18. századi Dr. Samuel Johnson és a fenti levél írója, a viktoriá
nus Thomas Carlyle is a halhatatlan londoni beszélgetők közé ke
rült haladottabb éveiben - azért csak akkor, mivel fiatalon a
szegénységgel voltak elfoglalva. Élt azonban az idő tájt egy harma
dik mesés társalgó is London városában: nem más, mint a bölcs
drogista Samuel Coleridge. Persze több joggal nevezhetnénk mind
hármukat inkább nagy monologizálónak. Elég szép kis arcképet írt
Coleridge-ről is Carlyle, ki még csak jóbarátja sem volt neki:

"Azokban az években Coleridge a Highgate Hill tetején üldögélt,
onnan pillantott le London füstködös tolongására, miként a bölcs,
ki az élet hiábavaló harcmezejérőlelszökött, de az ott küzdő lelkek
megszámlálhatatlan sokaságának élethalálharca még elbűvöli. A
költészetet, a filozófiát vagy az emberi irodalom bármely sajátos
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tartományait s a felvilágosodást szolgáló működése csekély, szo
morún félbemaradt; ám - különösen érdeklődő fiatalemberek
közt - több mint irodalmi, egyfajta prófétai, mágusi tekintélye
lett. Úgy hitték, Angliában ő - és csakis ő - tartja magánál a Ger
mánok s mások természetfelettirőlvaló gondolatainak kulcsait; s
mind ismeri a magasztos titkokat, miként hihetünk »okok« által
mindabban, mit az »értelem« mint hihetetlent kihajítni kénytelen;
és mégis, Hume és Voltaire után, kik jóban-rosszban társai, hívő

Kereszténynek marad, és Anglia egyházához szól és néki nyomtat
továbbra is, hogy sajátos ősi szertartásaikkal s miseingeikkel
együtt, mit Mindenszentek napján hordanak, Esto Perpetua 
örökkévaló legyen. Magasztos ember; ki sötét napokon át a szelle
mi ember koronáját egyedül őrizte meg, »Istennel, Szabadsággal,
Halhatatlansággal« szökve el a sötét anyagelvűség s a forradalmi
áradat elől; s az emberek királya maradt. A világ gyakorlatias szel
lemei nem ügyeltek rá nagyon, inkább megbélyegezték, mint me
tafizikus álmodót; ám az ifjú generáció eszmélő szellemeinek ő

örökítette át e borongós alkatot, s egyfajta, misztériumokkal, enig
mákkal övezett mágusként tette ezt; dodonai tölgyberke (Mr.
Gillman háza a Highgate-en) különös dolgokról susogott, jóslatot,
halandzsát, örök titok. (... ) Gillmanék nem csődítettek a bölcsük
köré tömeget; de ha egy ifjú arra vágyott, nem volt nehéz hozzá
bejutnia. Oldaladon sétált a csinos kert ölén, a ház kényelmes szo
báiban elüldögélt veled - saját szobájába is beengedett, fenn ma
gasan, kilátással hátrafelé, mely a legszebb volt az összes kilátás
között. Valóban elbűvölő látvány szép idő esetén. Karnyújtásra
pompás kertek elömlő, széles árja, pár ház a lombok rejtekén, s a
dombról dúsan aláömlő virágok árnyékába merültek még a kémé
nyek is, s a cserjékkel borított termőföldek s városok minden bájá
val telt lapály hullámai közt bújtak el. A legragyogóbb zöldek vi
rágzó tája integetett, csinos villákkal, utakkal átszőtt kecses ber
kekkel mindezek felett, az emberek nyüzsgése itt nem volt hallha
tó, vagy épp csak muzsika, zümmögés; s valahol mindezeken túl,
olajszín párában London megmérhetetlen óceánja úszott, dómjai
val, napba érő tornyaival, a hatalmas Szent Pál s a többi emlékmű
függni tűntek a magasban, mindezek fölött. Ragyogó nyári napon
ilyen kilátást sehol másutt nem találsz, a szélhullámok délre tarta
nak, dél felé, s így nem téged merítenek a city füstködébe, hanem
a cityt magát. C..) Coleridge minden felfogható vagy felfoghatat
lan dolgokról órákig tudott beszélni itt; semmit sem kedvelt job
ban, mint egy intelligens, vagy ennek hiányában legalább csöndes
és türelmes hallgatót. Aki hallotta, mind legalábbis a világ leg
meglepőbb társalgójának tartotta őt - egy csekély kisebbség, sem
mi esetre sem mindenki számára viszont ő volt a legkülönb. C..) A
jó ember - ekkorra megöregedett, hatvan lehetett - egy olyan
élet képét mutatta neked, mit szenvedések közt kellett eltöltenie;
egy gondterhelt, félig már legyőzetett,sokféle fizikai és más zava-
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22Coleridge by
H. D. Trail. English Men

of Letters. Macmillan
and Co., Limited, St.

Martin's Street, London,
1909, 19B. Trail úr

Carlyle Life of Sterling
című könyvéböl idézi e

Coleridge-arcképet.

23Carlyle Tamás: Sarlor
Resarlus. Teufelsdröckh
professzor élete és ira-

tai. Angolból fordította
Tankó Béla. Frankiin,

Budapest, 1913.

rok tengerén vergődő életét. Feje és homloka kerek és masszív
volt, de arca ernyedt és tétova. Mélyen ülő, világos mogyorószín
szemei bánattal és ihlettel voltak teli; valami zavart fájdalom né
zett ránk szelíden, halovány csudálkozással. Mondhatnánk, az
egész, amúgy jó és szeretnivaló alak és jellem ernyedt volt s této
va; a gyöngeség kifejezése az erő lehetősége alatt. Hajlott térdek
kel, görnyedt tartásban lötyögött végtagjain; járás közben inkább
csoszogott, mint határozottan lépkedett; s egy hölgy azt mondta
egyszer, sosem tudta eldönteni, a kerti sétány melyik oldala meg
felelő neki: dugóhózószerű ide-oda kalandozásaival mindenkit
próbára tett e gondoktól gyötört ember, ki magasba tört és sokat
szenvedett. Természettől fogva lágy s jóságos hangja panaszos szi
pogás vagy kántálás lett, beszéde prédikáció - komolyan prédi
kálva, majdnem reménytelenül említhetted a legsúlyosabb dolgo
kat. Még emlékszem »object- és »subject- kifejezéseire, a kanti tar
tományba való folytonos visszatéréseire; s hogy »om-m-ject- és
»sum-m-ject--ként miként kántálta és szipogta őket egyfajta ünne
pélyes rezgéssel, amint tovagördült. Nincsen századunkban vagy
a többiben különösebb beszéd. (. .. ) Bárhol belekezdett: feltettél
neki egy kérdést, tett egy-két erőteljes észrevételt; ahelyett hogy
válaszolt volna, vagy legalább határozott előkészületeket tett vol
na a válaszra, rettentő apparátust halmozott fel, logikai úszóhólya
gokat, transzcendens életmentőket s más elővigyázatossági és át
hidaló eszközöket az induláshoz; meglehet, közben végül is bele
kezdett a válaszba, ám hamar elcsábult, valami ragyogó új játék
csillogása elvonta figyelmét, új ösvényekre vitte, s egyre újabbak
ra; az univerzum mélyébe, mikor még bizonytalan volt, milyen já
tékot kapsz, s kapsz-e egyáltalán.,,22

Elábrándozom ezen a leíráson - megint csak magaslati nézőpont
ból kukkolunk a városlakókra. Carlyle fenti Coleridge-esszéjében a
filozófus szinte függőkertből pillant le London füstködös tolongá
sára. E nézőpont egyezik Sartor Resartus című kötetében Herr
Teufelsdröckh magaslati nézőpontjával:

,,»Lenézek ebbe az egész darázsfészekbe vagy méhkaptárba- hal
lottuk néha, és látom, mint építik a sejtet, mint gyűjtik a mézet, lá
tom hogy keverik nekik a mérget, és hogy fulladnak meg a kéntől.

C..) Ez a mindennemű és korú élő áradat, amely átömlik ezeken az
utcákon, tudod-e honnan jő és hová megy? Aus der Ewigkeit zu der
Ewigkeit hin: az örökkévalóságból, fel az örökkévalóságba. Jelené
sek ezek, nem egyéb. Nem lelkek-e, amelyek láthatókká testesül
tek, alakot öltöttek, amit ismét el fognak veszítni, a puszta légbe
veszve? A kemény kövezet lábuk alatt az érzékek egy képe; a sem
miség ölén járkálnak, üres idő van mögöttük, előttük. (oo.) »De én,
mein Werther, én mindezek felett ülök; én egyedül vagyok a csilla
gokkal.«,,23
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Alain René Lesage sánta ördögének nézőpontja is éppen ez. Fran
cia ügy. Érthető, hogy Carlyle is épp a francia forradalomról írott
könyvében nevezi nevén a sánta ördögöt: "Asmodeusként felröp
penhetett az olvasó, és fölemelvén a házak tetejét, a Notre-Dame
tornyáról lepillanthatott, micsoda Párizs volt alant!" Csakhogy
1836-ban az idézett Sartor Resartusban is ez a nézőpontja. 1834-ben
pedig - tehát még e szöveg írása közben - a kaleidoszkópok és
világítótornyok tudósának, Sir John Brewsternek barátja, Thomas
Carlyle jelentkezett csillagásznak az edinburgh-i obszervatórium
ba. Nem kapta meg az állást.

Tudtommal eddig nem foglalkoztak a kérdéssel, hogya Lon
don lakóira föntrőlletekintő Coleridge-arcképében Carlyle rész
ben saját önarcképét írta meg. Arcaink összefüggnek.

Adalbert
Nincs erősebb, mint a kívánság, nincs erősebb,

mint a belső hívás. Adalbert maga sem értette, miért
sietett a haldokló püspök házába azon az éjjel. Talán,
mert komisz iMben eső pergett, gyűrűje drágakövére
penész lehelt, rosszkedve hajtotta cimboráitól el,
hogy Thietmár komor házába siessen.

Prága főtere, mint tolvaj surrant a semmibe, bent
a püspök ordított, oly bűnökkel vádolva magát, hogy
a jelenlevőkben megdermedt az ige és a vér. Adalbert
a szavak kőzáporától találva érezte magát, ifjú lévén,
ki hat esztendeje már szabadosan, kedvteléseinek élt,
s a végóra, a végjelek kárpitja a haldoklónál szakadtak szét.

Szíve fekete, sebesült delfinként vergődött megfojtott
óceán habján, mintha az érző pokoltól a gondolkodó
pokolig csak hajszálnyi palló vezetne, mit az irdatlan
mélység erői remegtetnek szüntelen, s megmenekülni csak
egyetlen út van, ama Krisztus ajánlotta keskeny ösvény
a bűnösöknek, a bűnösöknek, a bűnösöknek.

Szinte önkívületben rohant Thietmár házából haza,
kandallója vasrácsa mögül hamut kotortatva a szolgálókkal,
fejére szórva azt, másnapra kitett lovaglóruháját széttépve,
hisz;- Nem a a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban,
gyönyörködik, az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban,
akik az ő szeretetében bíznak - memorizálta akkor és mindörökké.
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