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LÁBASS END RE

Ba bér ko szo rú és rep kény ko ro na1

Charles Lamb és a vá ros ala pí tók sze líd sé ge

„Így lé pe get ve pu ha tal pa kon
 Át ke lünk a né ma vá ro son.”

 (James Thomson B. V.:
The City of Dreadful Night)2

Ma dél után3 az an tik vá ros ál lam ok ról ol vas va vá rat la nul egy ked ves író mat jut tat ták 
eszem be a le gen dás óko ri hõ sök. Fustel de Coulanges köny ve4 ugyan is Ae ne as ré ges-
ré gi uta zá sá ból ha tá ro zot tan ki emel va la mit. 

Gyor san vé gig fut az is mert ré gi me sén, hogy Ae ne as ala pí tot ta Laviniumot, ahon nan
az albaiak és a ró ma i ak szár maz tak, ezért õt tart ják Ró ma el sõ ala pí tó já nak, hogy az õ 
Ró má ba ér ke zé sét, az is te nek Tró já ból va ló át szál lí tá sát me sé li el az Ae ne is, hogy e hõs 
be jár ta a ten ge re ket, és is te nei Latiumba ha jó káz tak ve le. Csak hogy ne ki is akad nak a 
mes  szi jö võ ben zord kri ti ku sai, és ezek meg jegy zik, hogy az utas ból hi ány zik a hõ si 
szen ve dély – ezt mu tat ja ál lan dó jel zõ je is, mely csu pán a „pius”, az az jám bor, ke gyes. 
Va ló ban, e hõs túl sok szor hul lat ja kön  nye it vé res harc he lyett.

Mösziõ Coulanges azon ban meg vé di sze gény Ae ne ast, mond ván – nem is har cos õ, 
hagy juk bé ké ben, ha nem pap, a kul tusz fõ nö ke, szent em ber, is te ni ala pí tó. Épp „a jám-
bor ság kell hogy fõ tu laj don sá ga le gyen”, és e jel zõ il lik hoz zá – pius. 

Charles Lamb ju tott mind er rõl eszem be, õ sem mai gye rek, 1775 te lén, a Crown 
Office Row 2. szám alatt szü le tett Lon don Temple-negyedében. Mû ve i nek mo der nebb 
ki adá sa i hoz a XX. szá zad ele jé tõl Lon don-tér ké pet, ne ve mel lé pe dig ál lan dó jel zõt 
il lesz te nek – ha zá já ban gentle Charles lett, örök re sze líd. Va ló ban, a leg ke vés bé sem 
volt har cos hõs – sõt, bi zo nyos szem pont ból egye nest gyön ge volt5 –, úgy érez tem ab ban
a pil la nat ban, hogy Charles Lamb ma ga Ae ne as. 

Egy vá rost sok szor új ra ala pí ta nak, s nem csak az újabb és újabb, va dabb és még 
va dabb hó dí tók, de sze ren csé re az újabb ko rok ki sebb és ér zé ke nyebb em be rei is, akik 
sze líd is te nek nek ver sek kel, ze né vel ál doz nak a ré gi, vé res he lye ken. 

E sze líd ség azon ban nem állt el len tét ben az zal, hogy né ha reg ge len ként el járt ki vég-

A lon do ni Paternoster Row (a Mi atyánk-sor) az Ivy Lane-nel (a Rep kény-köz zel) ép pen szem ben volt, ott, 
a sar ki Chapter Coffee-house-ban ül dö gélt 1770 má ju sá ban Chatterton, a kö lyök köl tõ – „Itt hon va gyok 
már eb ben a ká vé ház ban, ma ma – ír ta egyik le ve lé ben ha za –, itt va gyok a na gyok kö zött na pon ta, az 
ös  szes gé ni uszt már jól is me rem e ká vé há zi nap pa li sö tét ben.” A ká vé há zi szeg le ten ott hon le he tett, de a 
nagy vá ros ban ide gen ma radt – há rom hó nap múl va, ti zen hét éve sen ar zén nal meg mér gez te ma gát az éhe-
zés és nyo mor he lyett.
James Thomson B. V. (Bhysse Vanolis) kol dus sze gény és ál mat lan éle té nek rö vid tör té ne tét l. A ma dár fé-
szek árus c. kö te tem Ad vent és Klorálhidrát cí mû fe je ze té ben.

3 2006. feb ru ár 10-én, pén te ken.
Numa Denis Fustel de Coulanges, La Cité antique. Étude sur les cultes, le droit, les institutions de la Grèce 
et de Rome cí mû 1864-ben ki adott mû ve ma gya rul a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv ki adó-vál la-
la tá nak ki adá sá ban lá tott nap vi lá got Bu da pes ten, 1883-ban, Bartal An tal for dí tá sá ban Az Óko ri Köz ség. 
Ta nul mány A Gö rög és Ró mai Val lás ról, Jog ról és In téz mé nyek rõl cí men. E ki adás rep rint je az EL TE
Eöt vös Ki adó gon do zá sá ban je lent meg 2000-ben.
Írt er rõl édes apám föl di je, Bes se nyei György is a Bi ha ri re me té ben – Charles Lamb ko rá ban – 1804-ben: 
„Mi kor a spár tai vén ki rály kis gyer me ké vel szo bá já ban ját szott, más rá nyi tott és raj ta kap ta, igy szó lott:
sem mit se mondj errül, míg ma gad nak gyer me ked nem lesz. Úgy hit te, hogy cse le ke de te gyen ge ség. Hi bá-
zott, mert leg na gyobb ere jét mu tat ta. Ak kor kel lett vol na e gyen ge sé get ere jé ben lát ni, ha kar jai közzül 
gyer me két örök re kivánta vol na más ki ra gad ni. Mi kor Akhilles Patroklust si rat ta, gyen ge sé get, pa naszt, 
el alélt sá got mu ta tott; de ugyan e gyen ge ség ben la kott az a vi té zi erõ, mely Patroklus ha lá lát bosszúlni 
kivánván, Hek tort meg gyõz te. E sze rint ta lá lom, hogy ben nem a gyen ge ség: erõ; és az erõ: gyen ge ség. Ha 
Akhilles Patroklust nem si rat hat ta vol na, nem is ösz tö nöz te tett vol na ha lá lá nak bosszuállására éle te vesz te
alatt. Abbul jött ere je, hogy sirhatott. Azért gyõ zött, hogy keserveitül meggyõzettetett. Egy szó val: azért 
mu tat ha tott erõt, hogy gyen ge volt.” (Bes se nyei György, A Bi ha ri Re me te vagy A Vi lág Így Megyen. Hol mi.
Debreczen, Nyo ma tott a Vá ros Könyv nyom dá já ban MDCCCXCIV, 74. o.)
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zé se ket né ze get ni az em ber. E vég sõ nyil vá nos ese mé nyek több nyi re akasz tá sok vol tak, 
de akad tak más lát vá nyos sá gok is. Rá adá sul az írók nem áll hat nak min dig a né zõ kö zön-
ség há ta mö gött, Daniel Defoe-t pél dá ul az épp idõ sze rû ha ta lom a Newgate-bör tön be 
zá rat ta, és pel len gér re ál lí tot ta 1703 te lén – e po ro ló sze rû áll vány zat an go lul pillory, 
rit káb ban pillery.6 Õ a terv be vett elõ adás ról sze ren csé re elõ re ér te sült, ezért sebtiben 
him nuszt írt a pel len gér hez, és ezt ha mar el ter jesz tet te vá ros  szer te pár jó ba rát ja ko ra be li 
sten ci len. (Sir Walter Scott egy a pel len gér hez írt ódát és egy akasz tó fá ról írt him nuszt
is elõ so rol.) Defoe-t va ló ban a vá ros ka pu mel let ti tér re hur col ták, s bár bí rái már elõ re
ne vet tek, hogy jól le kö pi, rot hadt gyü mölc  csel do bál ja meg és tán le is vi ze li a tö meg,
ehe lyett vi rág dom bot emel tek az író szé gyen fá ja kö rül az írás tu dat lan ok. 

 • • •

Charles Lamb nem igen utaz ga tott kül or szág ok fe lé, de igen sze re tett mes  szi föld rõl 
le ve let kap ni, és ez né ha meg esett – van nak még szép nap ja ink. Egy ilyen al ka lom mal 
Charles a vá la szá ban bo hó ká san iz ga tott nak mu tat ta ma gát:

„Thomas Manningnek
Triszmegisztoszom, egyet len mon da tocs kát, egyet len syllabát sem vesz te ge tek el tõ led

ha nya gul, sza va id nak ban ká ra, szó já té ka id nak, syllogismusaidnak õri zõ je va gyok. El 
nem kép zel he ted (és ha er re Triszmegisztosz nem ké pes, ak kor sen ki em ber fia) azt a kü lö-
nös örö möt, mit le ve led oko zott, egy va ló di pá ri zsi le vél! Tu dós je len tõ sé get köl csön zött 
ne kem, mely min den ki fö lé he lye zett, ki nek pá ri zsi kap cso la ta nincs. Hidd el, min den kis 
tö re dék nek hû gaz dá ja le szek, meg õr zöm õket az em lé ke zés nek, míg csak vis  sza nem ér ke-
zel. Egyet len pá ri zsi ap ró sá got sem tudsz ír ni ne kem, mit ne õriz get nék kin cse im kö zött.7

A szí né szek és szí nész nõk kö zött kü lö nös kép pen sok pár hu zam ra le lek. Írd meg ok vet-
le nül, ha Pá rizs bár mely épü le té ben mél tó pár já ra lelsz a St. Paulnak, mely szo ká sos 
el fo gult sá ga ink el le né re ki vív ja cso dá la tun kat, és amely re so sem hal vá nyu ló ámu lat tal 
te kint he tek fel min den reg gel tíz óra kor, mi ó ta csak ar ra ha la dok el utam so rán.8 Dél-
idõ ben épp csak fu tó lag pil lan tok fel rá, ad dig ra meg éhe zem, és az éh ség nek nincs túl 
nagy ér zé ke a szép mû vé sze tek hez. Mondd, ha son lít ha tó bár me lyik éji sé tád a St. Paultól 
a Charing Crossig ve ze tõ út hoz – a ki vi lá gí tás, az út bur ko lat, a szün te le nül fel-alá jár-
ká ló tö meg, a zör gõ ko csik so ka sá ga, a vi dám ki ra ka tok? Lát tál-e már guil lo tine -nal 
le nya ka zott em bert? Van olyan re mek ez, mint egy jó kis akasz tás ide ha za? A nõk mind 
ki pin gál ják ma gu kat, és maj mok ott mind a fér fi ak? vagy mind két nem ben akad né hány
ra ci o ná lis el me? Mondd, Te és az el sõ kon zul ren de sen et te tek mind a ket ten?9 Rád 
há rí tom az ös  szes tin ta költ sé ge met, ha nem vi dít nak meg fe le lõ mér ték ben le ve le id, és a 
rö vid em lé ke ze tet tá mo ga tó jegy zé sek ma rad nak csu pán, egy faj ta rumfordizáló em lék-
gyûj tö ge tés sa ját ma gad szá má ra, ha majd ha za térsz. Le ve led pont olyan volt, ami lyen
egy le vél kell le gyen, zsú folt és szó ra koz ta tó. Min den ré sze el bû völt, míg csak Pá rizs hoz 
nem ér tél, ám ott fi lo zo fál ga tó tét len sé ged, avagy ér dek te len sé ged szí ven ütött. Hogy 

A pillory osz lop, te te jén fa ke ret, mely nek fel nyit ha tó te te je alá, mint nagy ru ha csi pesz be, zár ták a nya kat és 
a ke ze ket. E bün te tés for mát Dél-Fran cia or szág ban „ta lál ták fel” – ír ja dr. Johnson Wedgwood Eti mo ló gi ai 
Szó tá ra nyo mán –, ma ga a pillory szó is provençal ere de tû, ka ta lán vál to za ta – az espitlera – a nyí lás ra utal, 
me lyen át a sze gény rab ki ku kucs kál fa ke re té bõl, mely kép ke ret ben õt is meg néz de gél he ti, kukkolhatja, 
gú nyol hat ja a so ka ság, ha ked ve szot  tyan. Mr. Wedgwood köl tõi mó don még to vább ta lál gat, azt ál lít ja, e 
szó gyö ke re nem más, mint a la tin speculum, a tü kör, mely ben lá tunk, hi szen a sze gény bû nös bün te té sé nek 
ke gyet len sé ge ép pen ab ban állt, hogy lát ha tó vá tet ték a nagy vi lág elõtt.
Párizs ek kor még a For ra da lom vá ro sa, Eu ró pa szí ve, ide ha za, a po ros-sá ros Ma gyar or szá gon csak az 
imént sza ba dult oszt rák vár bör tö ne i bõl a nemecsek Ka zin czy Fe renc, akit egy pár for dí tá sa i ért zár tak hét 
év re oda, hol or ra vé ré vel patchwork nap lót ir kál ga tott, mu ta tó ba be ra gaszt va né mi rab ru ha-fosz lá nyo kat.
A St. Paul’s mel lett elhaladni… er rõl Dickens is írt A Lon don Bridge egy dél után cí mû kar co la tá ban, 
me lyet 1852-ben Household Words cí mû fo lyó ira tá ban kö zölt: „A lon do ni City e for ró dél utá non úgy 
tû nik, ma gá ba gyûj ti a nap min den me le gét, mint min den ara nyát, és fel hal moz za ut cá in és si ká to ra in. A 
nagy Szent Pál ár nyé ka nyújt csak né mi hû vö set, je len lé võ szel le me óvón ta kar, amíg alat ta el su hansz. De 
ha el hagy tad, s a hos  szú, zsú folt Cheepside-ra ér ke zel, az út iz zik a nap he vé tõl megint, s a tá vo li em ber kék 
fe ke te alak jai le gyek nek tûn nek a me szelt fa lon. A Bow órá já nak szám lap-ar ca fel ra gyog, s kö rül a fi gu rák 
oly tü ze sen fény le nek, hogy már azt kép ze led, meg moz dul nak, él nek, és a nyá ri dél után ról tár sa log nak.” 
Dickens is vá ro suk lel ké nek tar tot ta Charles Lamb-et, lon do ni sé tá ja so rán így idé zi szel le mét: „Charles 
Lamb szo mor ko dik, hogy so sem lát hat juk iga zán a ten gert – ál ma ink és ol vas má nya ink ten ge rét –, leg fel-
jebb egy margate-i par ti já ra tú ha jó fe dél ze té rõl pil lant hat juk meg egy va cak kis csücs két. Bölcs, vi dám
és min dig kel le mes Charles! Az õ szí vé vel mi lyen re me kül a dol gok mé lyé re lát ha tott, ha te kin te té vel, 
mi ként lám pá já val az õr szem, vé gig pász tá zott a táj fö lött!” (Lábass End re, Egér fõ nök és Fél ci põ, Je len kor
2006. ja nu ár, rész let.)

9 Kedvenc kis le vél rész le tem ez, szin te anyai ag gó dás mu tat ko zik ben ne ba rá tunk és Na pó le on után.
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nem moz dulsz ki szo bád ból, amíg nem is me red 
meg a nyel vet! Hát mi az ör dög az em ber, egy szó-
csõ csu pán? Csak fül bõl, nyelv bõl áll nak mind az 
em be rek? Hát ezek nek a né pek nek – kik rõl mind-
ket ten azt vall juk, sem mit sem tu dunk – nin csen
ar cuk, nin cse nek gesz tu sa ik, nem lo csog nak, nem 
bo lon doz nak so sem? (…)”10

Ma nap ság már tö ké le te sen ti tok za tos uta lás 
a Rumfordizálás ki fe je zés, pe dig Sir Benjamin 
Thompson, ki rõl e múlt be li le vél ben szó esik, 
Charles Lamb hí res kor tár sa volt, és e le vél ke let ke zé se kor ép pen Lon don ban élt. Ame-
ri ká ban szü le tett dr. Johnson ide jé ben, és Edward Gib bon nal együtt tag ja volt Lord 
North tu cat évig ve ge tá ló Tory ka bi net jé nek, mely a kép zelt hu szá ro kat ve zény lõ és 
fák kal be szél ge tõ III. György ki rály ide jén el vesz tet te Ame ri kát. A tu bá ko ló kis Edward 
Gib bon írt is mi nisz ter tár sá ról, együtt vi tor láz tak-ök len dez tek egy al ka lom mal pár  mér-
föld nyi ten ge ren – a North-kabinet bu ká sa után ugyan is e két mi nisz ter a kon ti nens re 
tá vo zott. Gib bon a Gen fi-tó part ján, Lausanne-ban élt, búj ta az arabs kéz ira to kat, és 
Ró ma bu ká sá ról írt vas tag köny ve ket, Sir Benjamin pe dig a mün che ni ba jor kor mány 
had ügy mi nisz te re, majd rend õr mi nisz te re lett – de gustibus non est disputandum; nyers 
for dí tás ban: Gusz ti ról egy szót se. 

Fél re tré fa, egy ál ta lán nem volt csu ka szür ke kül- és bel ügyes az ame ri kai úr, hi szen 
vad re gé nyes an gol par kot lé te sí tett Mün chen ben – pa ta kok kal, hi dak kal, kí nai pa go dá-
val a vi lág egyik leg na gyobb vá ro si köz park ját, mely a New York-i Central Park nál
is na gyobb.11 Fi lant róp ként is em le ge tik õt, egy al ka lom mal pél dá ul két ezer-hat száz 
ba jor haj lék ta lant sze de tett ös  sze nem tud ni, hány ba jor ka to ná val Mün chen ut cá i ról, 
és fog lal koz ta tá suk ra ala pí tott ipa ri üze mek be gyûj töt te õket, ahol dol goz ni uk kel lett 
ele sé gü kért. 

Kel le met len gon do la to kat éb reszt ez, de Sir Benjamin tán va ló ban jót akart, min den-
eset re a kö vet ke zõ so ro kat ír ta: „Ál ta lá ban úgy vé lik, ah hoz, hogy eze ket a ki kö zö sí tett 
bû nös em be re ket bol dog gá te gyük, elõbb eré nyes sé kell ten nünk õket. De mi ért ne for-
dít sunk a dol gon, mi ért ne le gye nek elõbb bol do gok, és azu tán eré nye sek?” Idõ sze rût len 
el mél ke dés. 

Pá rizs ban is éve kig élt a dip lo ma ta ame ri kai, de 1785-ben, Lon don ban ér te a leg szo-
mo rúbb csa pás: hin ta já ból a St. Paul’s Churchyard kö ze lé ben ki lop tak egy fa do bozt 
ös  szes nap ló jegy ze te i vel.12 A nap ló vé gül még is meg je lent – úgy lát szik, új ból hoz zá kez-
dett vé gig gon dol ni-vé gig em lé kez ni éle tét. Ez a ré gi me se vil lan fel a Pá rizs ba kül dött 
le ve lé ben, és ha ki csit vizs gá ló dunk – Sze zám, tá rulj! –, az el lo pott fa do boz ból egy cso-
mó bol dog haj lék ta lan és egy ba jor or szá gi an gol park ve tí tõ dik elénk. 

 • • •

Fent idé zett le ve lét Charles Lamb már új la ká sá ból, a Mitre Court Buildings-bõl ír ta
Thomas Manningnek – e ház is a Temple-negyedben volt, a 16. szá mú épü let te tõ te ré-
ben la kott az apa ha lá la után a csa lád, Mary, Charles, John és a ma ma. „Gye re, öre gem
– ír ta Manningnek –, szedd a lá bad, hozd a táv csö ved, s én meg mu ta tom ne ked szo bám-
ból Surrey domb ja it.” 

Hu szon nyolc éves volt, és a ki lá tás ra büsz ke – vol tak ki lá tá sai, ab la kai a fo lyó ra 
néz tek, ha ágyá ra he ve re dett, anél kül, hogy fe jét fel emel te vol na, el su ha nó vi tor lák ra lát-
ha tott. Eb bõl a pad lás szo bá ból vic ce lõ dött Pá ri zson, és a né hány bol do gí tó pá ri zsi le vél 
ide ér ke zett. Hát ra lé võ éle té ben nem so kat utaz ga tott, több nyi re iro dá ban dol go zott sû rû 
füst fel hõk be bur ko lóz va – mint ír ja, il la tos do hány le ve le ken át akar ta be szív ni az utol só

The Letters of Charles Lamb, 2 vols, Lon don & To ron to, Published by M. Dent & Sons Ltd (…), vol. II. 
ed. 1927. (rész let, ford.: L. E.)
Késõbb épp ott – Mün chen ben az Englische Garten 1. szám alatt – állt egy ide ig a Sza bad Eu ró pa Rá dió
szék há za a park ke le ti ol da lán. (Meg kér de zem Ferdinandy Györ gyöt Mi a mi ban és Al bert Pált Pá rizs ban, 
ül dö gél tek-e mun ka elõtt-után ab ban a tá gas mün che ni an gol park ban? És mi lyen volt ott a reg gel és a 
dél után?)
A füs tös Lon don ban töb bek kö zött a kor mot oká dó ké mé nyek és a tö ké let len égé sû kan dal lók fej lesz té sé re 
dol go zott ki újí tá so kat, kály hát is ter ve zett, ilyet hasz nált Jefferson is, és írt ró luk pél dá ul Hen ry David 
Thoreau, má ig elõ ke rül nek pél dá nyok ré gi ame ri kai há zak fel újí tá sa kor.
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le ve gõt is. Ma nap ság egy er re a cél ra el kü lö ní tett kis suf ni ban vagy a hi va ta li fo lyo só 
vé gén kel le ne a füst tel együtt lel két ki le hel nie. 

A sze líd Charles Lamb – a lamb bá rányt je lent – egy csep pet sem volt ke gyet len, ami-
kor a guil lo tine -nal vic cel ge tett, csak a vá ros la kók nyá já nak egyi ke a Temple-negyed-
ben, a Temple Bar kö ze lé ben. A bar tu laj don kép pen sza la got vagy lán cot je lent, és nem 
ka put, de a XIII. szá zad ban nem is ka pu állt a vá ro sok ha tá rán, két fa cö löp kö zött ki fe-
szí tett kö tél vagy lánc je lez te a ha tárt, en nek em lé ke a Temple Bar ne ve. Az õ vá ro sá ban 
sem vol tak min dig a leg fi no mab bak a szo ká sok – pél dá ul a Lon don Bridge acél rúd ja i ra 
tûz ték so ká ig a bû nö sök ki fõ zött fe jét, az tán bo ros tyán ko szo rút il lesz tet tek rá juk, ak kor 
vol tak tö ké le te sen ké szen. 

Már nem so kan tud ják, fõ ként ilyen mes  szi or szág ban, hogy a Lon don Bridge mi lyen
fes tõ i en li dér ces hely volt va la ha, nyolc-tíz eme le tes há zak ma ga sod tak a híd két ol da lán, 
a fölül szin te ös  sze érõ há zak köz ti szûk si ká tor ban épp csak el fér tek a sze ke rek, lo vas 
ko csik, oda lent a mély ben nap pal is éj sza kai volt a sö tét. E la kó há zak kal, ho má lyos kis 
üz le tek kel-csap szé kek kel zsú folt kö zép ko ri as han gu la tú híd túl él te az 1666-os nagy lon-
do ni tûz vészt is, amit az an go lok ma nap ság már csak így je löl nek: GF – Great Fire. A 
GF so rán Lon don nagy ré sze le égett. Li dér ces be le gon dol ni, hogy már jó val e tûz elõtt 
ké szen áll tak az új já épí té si ter vek, áll tak a fá ból ké szült városmakettek. Ha mar be in dul-
tak a mun ká la tok, Sir Christopher Wren – Ökör szem Kris tóf – egy ma ga meg ter ve zett 
hat van há rom új temp lo mot. Sok min den ek kor tûnt el a vá ros ból, de még min dig ott 
ma ga sod tak sö té ten a Lon don Bridge-en a „ret ten tõ en szép” ré gi köd kar co lók. 

Ál ta lá nos né zet, hogy ha ma gunk elé akar juk kép zel ni Shakes peare Londonát, a 
fla mand Claes Janszoon Visscher13 1616-ban ké szült Lon don-réz met szet ét kell meg néz-
nünk, azon szé pen lát ha tó az egész vá ros a Tem ze két part ján, a kis há zak kö zül pe dig
ki ma gas lik a Globe Szín ház kék szí nû zász ló val a te te jén. A met szet jobb al só szé lén 
lát hat juk a Lon don Bridge „South Warke” fe lõ li ka pu ját is, Bridge Gate fel irat tal, és 
mi vel pon tos em ber volt, leg alább ti zen öt kis fe jecs két is tü kör fé nyes re po lí ro zott réz-
le mez be met szett az idõ sebb Visscher a Thamesis Fluvius dé li ol da lán.14 Né me lyi ket 
pro fil ból raj zol ta meg, ezek a ko ba kok olya nok, mint az ele mi is ko lá sok tan köny ve i ben 
az una lom ból raj zol ga tott sza kál las kis fe jek.15 1762-ben bon tot ták le a híd ról a bû zös-
li dér ces ós di la kó tor nyo kat, ek kor el tûnt a híd ka pu ja is, de ma radt más hely, aho vá ki 
le he tett tûz ni el ret ten té sül a ma zso la fe je ket – e cél ra rég óta re me kül meg fe lelt a vá ros-
ka pu, me lyet tán ma ga Sir Christopher Wren épí tett 1669 kö rül egy Tu dor-ko ri fa épü let 
he lyén. A kö zép ko ri vá ro sok ban több nyi re a for gal mas út ke resz te zõ dé sek ben áll tak a 
vesz tõ he lyek, ké sõbb ép pen ott épül tek a met ró ál lo má sok, pél dá ul a Camden Town 
Underground Station.

A ré gi lon do ni City nyolc vá ros ka pu já nak egyi ke16 volt e tá gas, bolt íves épü let, egy 
ró mai min tá ra épült di a dal ív az egy ko ri West mins ter vá ros ka és a City kö zött – „It sepa-
rated the Freedom of the City of Lon don, from the Liberty of the City of Westminster”– 
jegy zi meg fi no man egy ré gi könyv.17 A bri tek nek ugyan is majd nem min den re két fé le 
sza vuk van, egy ré geb bi és egy újabb – ter mé sze te sen õs ré gi az utób bi is, csak ké sõbb
jött hó dí tók vit ték a szi get re – új sza vak, új is te nek –, je len eset ben a freedom ger mán, a 
liberty pe dig la tin ere de tû ki fe je zés. Egy rend szer vál tás után te hát egy ta nult fõ tu dott a 
má sik an gol nyel ven is ugyan ar ról be szél ni. Ér de mes el gon dol kod ni azon is, hogy egy 
szom széd vá ro so kat el vá lasz tó ka pu két ol da lán eset leg két fé le sza bad ság la kik, ma ga 
a ka pu pe dig bör tön.

A ré gi vá ros ka puk ugyan is sok eset ben bör tö nök vol tak, mint Lon don ban a Newgate, 
a Ludgate és a Temple Bar. John Collet olaj fest mé nyén, mely Jer sey lord já nak tu laj do-

Claes Janszoon Visscher 1587-tõl 1652-ig élt, õ és le szár ma zot tai egy év szá za don át je len tõs mû ke res ke-
dõk és tér kép áru sok vol tak Ams ter dam vá ro sá ban. Az ala pí tó az 1600-as évek ele jé tõl tér ké pe ket szer kesz-
tett – töb bek közt a brit szi ge tek rõl is –, né hány tér kép a Visscher, az az – ha lász – csa lád ne vük la ti nos 
for má ját vi se li, a Piscatort. Az idõs mes ter ha lá la után fia és uno ká ja is foly tat ta mes ter sé gét, at la szo kat 
ad tak ki õk is.

14 Wren’s Lon don by Eric de Ma ré, The Folio Society, Lon don, MCMLXXV. p. 9.
Szörényi Lász ló Hos  szú lé pés cí mû kar csú kö te té ben – e könyv tá ri kor mo rán ex cel len ci ás úr éle té-
nek egyik leg szebb mû vé ben – él de gél nek ilyen Punch lap ja i ra il lõ kis fe jek. (A könyv tá ri kor mo rán
Coleridge tré fás sza va volt ön ma gá ra.)
Aldersgate, Aldgate, Bishopsgate, Cripplegate, Ludgate, Moorgate, Newgate, Tample Bar – ezek vol tak
a City nyolc ka pu ja.
Wig and Gown, The Story of the Temple, Gray’s and Lincoln’s Inn by Colonel Robert J. Blackham, Lon-
don, Sampson Low, Marston & Co., LTD.
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ná ban van, tisz tán lát ha tók a ka pu te te jén a ka rók, azok csú csán meg a fe jek.18 Egy ko ra-
be li réz met szet alá írá sa sze rint az 1745-ös re bel li sek fe je szá radt a ka ró kon, a met szet
ké szí té se kor te hát már ti zen öt éve asza lód tak. A Rye House-ös  sze es kü vés hoz ta meg 
e vá ros ka pu nak 1684-ben az el sõ tró fe át, Sir Thomas Armstrong ne gyed ré sze volt ez, 
me lyet elõbb a Newgate-en ki fõz tek. Sok rém sé get lá tott a Temple Bar, a fa na ti kus pro-
tes tán sok ál tal emelt mág lyák füst je is kor moz ta fe ke tült kö ve it – az öreg ka pu mel lett
éget ték el a pá pák és je zsu i ták bá bu it. Nem cso da, hogy a büsz ke vá ros la kók úgy mond-
ták, a Temple Bar a City Gol go tá ja. 

Itt, az új Wren-féle Temple Bar kö ze lé ben ál lí tot ták pel len gér re a Ro bin son író ját, 
a le fü le zett Daniel Defoe-t – a New Palace Yar don pe dig el éget ték Shortest Way of 
the Dissenters cí mû köny vét. Tud ták, sem mi ér tel me meg kí noz ni az írót, ha köz ben
a szél ró zsa min den irá nyá ba el ter jed het a mû ve. Er rõl ír ta a ma nó sze rû kis Ale xan der 
Pope: „Fü let le nül is tisz tán állt a ma gas ban De Foe.” De ez nem volt ál ta lá nos né zet. „E 
szer zõk egyi ke volt a fic kó is, akit szé gyen osz lop ra kö töz tek, ne vét el fe led tem” – ír ta
Defoe-ról egy al ka lom mal Jonathan Swift, a dub li ni es pe res.19 Pe dig a le né zett Defoe 
iga zi nyelv te het ség volt, egy részt ér tett a nép nyel vén, más részt – mint a bib li og rá fia 
iga zol ja – a hold bé li nyelv bõl is fo lyé ko nyan for dí tott.20

A kitûzõsdi te hát a Temple Barnál is a mû so ron sze re pelt, s mi vel ott is meg akar tak
va la mi bõl él ni a la ko sok, és az élel me seb bek üz le tet sej dí tet tek e re mek ki ál lí tás ban, 
ha mar fel tûn tek a lá tó tá vol ban az új bol to sok, kik pár perc re mes  sze lá tó kat köl csö nöz tek 
a kí ván csi nak né mi pén zért, meg néz ni a fe je ket. Mi kor a ka rók kö rül már nem akadt új 
táv csö ve sek nek tal pa lat nyi hely, az élel me sek tá vo labb ván do rol tak, és ott erõ sebb lát-
csö ve ket ad tak bér be, ter mé sze te sen még drá gáb ban, hisz mes  szebb rõl na gyobb volt a 
na gyí tás. Va la ki rá jött, hogy a Leicester Fieldsen fel ál lí tott táv csö vek kel is el le het lát ni
odá ig. Nyil ván el sé tált hó na alatt az erõs lát csõ vel a vá ros si ká to ra in-út ja in, né ha fel ál lí-
tot ta te lesz kóp ja pók lá ba it, ke res te az égen a fe je ket, mint más a csil la go kat, és ha meg-
lá tott egyet a há zak ké mé nyei fe lett, le tá bo ro zott azon a he lyen, és be in dí tot ta üz le tét. 
Az ar ra já rók közt szo kás ba is jött meg áll ni, és meg kér dez ni a táv csõ köl csön zõ ipa rost 
– Hogy s mint? Akad ma va la mi ér de kes új fej, uram? Horace Walpole a kuk ker pon tos 
árát is meg ír ta – egy jó kis spy glasst fél pen  nyért ad tak köl csön ar ra fe lé.21

 • • •

Jó so ká ig tar tot ták ma gu kat a fe jek, de nem azért, mert jól ki fõz ték, az tán va la mi ku li-
más  szal be ken ték õket, ha nem azért, mert ezek már nem ugyan azok a fe jek vol tak. A 
nép mu lat ta tá sá ra-el ret ten té sé re jó so ká ig meg ma radt e te át rá lis szo kás. Dr. Johnson és 
Oliver Goldsmith író urak, ak ko ri ban Temple-negyedbeli la ko sok, egy szép ré gi na pon
kart kar ba ölt ve el sé tál tak a West mins ter Apát ság ba, és ha már együtt kó dor gott e két 
kor társ író, be kuk kan tot tak a ré gi ek hez is, a Poets Cornerbe, az úgy ne ve zett Köl tõ Sa rok-
ba, aho vá a lon do ni ak jobb-ros  szabb holt író ik em lé ke it fel hal moz ni szok ták. Az öreg 
szó tár író Sa mu22 itt el áb rán do zott az írók szent hal ma za fe lett, né ze get te a már vány- és 
bronz fe je ket, és meg je gyez te: Forsitan et nostrum nomen miscebitur istis23 – Ide ke ve-
red het a mi ne vünk is egy szer. Las san el in dul tak ha za fe lé, az idõ is hû vö sebb re for dult 
– Johnson jól el volt, ki csit meg ütö get te-szá mol gat ta az út juk ba ke rü lõ osz lo po kat, ke rí-
tés va sa kat, és ma gá ban hal kan el be szél ge tett – fi gyel nie kel lett, ha nem jön nek ki pon to-
san a lé pé sei, for dul hat vis  sza, kezd he ti elöl rõl egye dül a sé tát, ezt pe dig vég képp nem 
akar ta, na gyon félt egye dül, egy szer be is val lot ta va la ki nek, fél a ha lál tól min den es te. 

18 E ké pet 1760 kö rül fes tet te Collet, már majd száz éve állt a Temple Bar új kõ épü le te.
Swift, A Letter from a Member of the House of Commons in Ireland to a Member of the House of 
Commons in England Concerning the Sacramental Test Written in the Year 1708.
Defoe 1705-ben öt köny vet is ki adott hold uta zá sok ról, ezek egyi két a cím lap ta nú sá ga sze rint hold bé li 
nyelv bõl for dí tot ta, mint a CBEL (Camb rid ge Bibliography of Eng lish Literature) ír ja.
Errõl a má gi kus írói név mö gé rej tõ zõ Aleph írt rész le te sen, az 1796–1873-ig élt nép sze rû új ság író, 
William Harvey, a Lon don Scenes and Lon don People...’, cí mû 1863-ban meg je lent könyv szer zõ je, aki 
me sés at laszt is raj zolt gye re kek nek, mely ben a kön  nyebb észbentartás vé gett az or szá gok mind med vék,
disz nók és szí nes ru hás, ko ro nás tán co ló em be rek.
Á-propos Sa mu, e so rok író já nak szû kebb ha zá ja a bu dai Ví zi vá ros volt, kö ze pén a vö rös tég lás Szil ágyi
De zsõ té ri re for má tus temp lom ke rek bel sõ te ré vel, me lyet tán épp a Temple-ne gyed be li ke rek Temple 
Church ha tá sá ra épí tett ilyen nek Pecz Sa mu a bu dai Du na-part ra. Büsz kén, kar ba font ke zek kel áll a temp-
lo ma elõt ti kis szö kõ kút fö lött egy re ne szánsz épí tõ mes ter jel me zé ben.
E tör té ne tet ere de ti leg James Boswell Johnson-életrajza me sé li el, az idé zet Ovi di us Ars Amatoria cí mû 
mû vé nek har ma dik köny vé bõl szár ma zik.
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Szin te ész re vét le nül a Fleet Street és a Strand ta lál ko zá sá hoz ér tek, ek kor Goldsmith 
fel né zett, és meg lát ta a Temple Bar te te jén Towneley24 és Fletcher ka rók ra tû zött fe jét. 
Meg bök te az el me rült Dok tort, fel mu ta tott, meg áll tak, és Oliver – aki utál ta, ha Olinak 
ne ve zik, és er re már több ször nyo ma ték kal fel is hív ta ba rát ja fi gyel mét – ha mis ká san 
hu nyo rít va meg je gyez te – A mi ne vünk is ide ke ve red het egy szer.25

Johnson sem ma radt adós, a mes  szi utó kor ra ha gyott egy mon dat frics kát Oliról – Élõ-
szó ban a legbugyutább em be rek egyi ke volt, ám nem akadt ná la böl csebb, ha tol lat
ra ga dott. Et tõl azért még mind két ré gi sé tá ló nak em lé ket ál lí tot tak a Köl tõ Sa rok ban, 
a rém sé ges vén Temple Bar pe dig bün te tés bõl mes  sze vi dék re uta zott. 1878-ra ugyan is 
már na gyon meg nõtt a for ga lom, a ka pu pe dig an  nyi ra za var ta ezt a mo dern nagy vá ro si 
köz le ke dést, hogy kész szál ka volt a Fleet Street tor kán, ezért az év ja nu ár má so di kán 
el kezd ték da ra bok ra szed ni, és ti zen egye di ké re ki is ta ka rí tot ták a he lyét. Gyo mo sod va 
he vert a Farringdon Roadon egy ház ud va rán tíz éven át a ka pu rom. Ak kor meg tet szett 
egy hölgy nek, ki es te len te bá rok ban ben dzsón ze nél ge tett, és gaz dag sör fõ zõ fér je volt. 
Sir Hen ry Bruce Meux lo va gi a san meg vá sá rol ta a Temple Bar négy száz ton na kö vét, 
és a több mint két ezer-öt száz meg szá mo zott kõ da ra bot Theobald’s Park ba szál lít tat ta, 
hertfordshire-i vi dé ki bir to ká ra, Waltham Cross kö ze lé be – ez lett a bir tok egyik ka pu-
ja.26 A tör té net ben ed dig ér ve ha tá roz tam el, hogy ha nye rek, meg ve szem Krisz tá nak a 
Bé csi-ka put, úgy is min den el adó, és ha vi dék re köl tö zünk, majd egy nagy ker ti mu lat ság-
gal vá gó dunk be az úri tár sa ság nál.27

Nem volt hát kü lö nö seb ben ke gyet len, gyer me ki kí ván csi ság Charlestól sem a pá ri zsi 
guil lo tine után ér dek lõd ni. Hi szen Lon don vá ro sá ban a Tyburn akasz tó fái kö rül is ki fe je-
zet ten e lát vá nyos ság cél já ból épí tet tek egy kor kü lön er ké lye ket, áll vány za to kat, és egy 
hí res anyó ka ne ve má ig fenn ma radt, Douglas ma mié – õ árul ta a leg jobb ki lá tás sal bí ró 
ülõ he lye ket.28

 • • •

Ha ott hon aka runk len ni a tö meg ben, je len kell len nünk éle te nagy ese mé nye in, 
sod ród nunk kell a kí ván csi ár ral tün te té se ken, vesz tõ he lye ken. William Makepeace 
Thackeray pél dá ul 1840. jú li us 6-án már haj na li há rom óra kor fel kelt, hogy idõ ben oda-
ér jen Fran co is Benjamin Courvoisier sváj ci–fran cia szár ma zá sú ko mor nyik ki vég zé sé re, 
be fér jen az em be rek kel te li ut cá ba, ta lál jon ma gá nak jó kö ze li he lyet.29 Négy óra húsz 
perc kor te hát már lo vas ko csi ban ült, és kö vet te a tö me get. Ké sõbb es  szé ben ír ta meg 
a je le ne tet,30 és az el ítélt re a pá ci ens szót al kal maz ta, így ne vez ték egy kor a Bridewell 
kor bá cso lás ra ítélt rab ja it, mint ha va la mi ir dat lan kór ház len ne a nagy vá ros. 

Ugyan an nak a nap nak reg ge lén Charles Dickens is már ko rán ott volt a Newgate kö ze-
lé ben. – Lát ni akar tam egy ilyen je le ne tet – ír ja –, meg akar tam néz ni, mi ként ér vé get

Évekkel ké sõbb Towneley fe jét el szál lí tot ták Burnleybe, és Towneley Hall sza lon já ban tar tot ták egy szal-
vé tá val diszk ré ten le ta kart ko sár ban.
Peter Ackroyd, Lon don, The Biography, Vintage, 2001. p. 291, An Encyclopaedia of Lon don Edi ted by 
William Kent, K. M. Dent & Sons Li mi ted revised ed 1970. p. 508. A ka rók ra tûz ve meg gya lá zott és a 
már vány ba fa rag va meg di csõ ült fe jek jut nak eszem be, ami kor a fel ajánl ko zó po li ti ku sok arc ké pe it lá tom 
a vá ros fa la in, ezek a ké pek egye sí tik a ket tõt: egy szer re büsz kék, hi val ko dó ak, ki szúrt pa pír sze me ik kel 
pe dig meg csú fol tak.
A Temple Gate eme le ti kis szo bá já ban a tu do mán  nyá ne me sült plety kák sze rint az éle me dett La dy Meux 
VII. Edward ki rál  lyal és a kék vé rû, szi var sza gú Winston Chur chill -lel is ebé del ge tett íz le tes cu bá ko kat.
1921-ben Lon don meg gon dol ta ma gát, vis  sza akar ták vá sá rol ni, amit botorul el pa za rol tak, de ek kor
már ké sõ volt, a ve võ fia meg ma ka csol ta ma gát, jog gal ál lít va, hogy a ka pu el szál lí tá sa és fel ál lí tá sa 
édes ap já nak egy va gyon ba ke rült – tíz ezer ré gi font ba –, és kör nyé kü kön amúgy is ke vés a ré gi ség, míg 
Lon don vá ro sa te le van ilyes mik kel, és – mint a pél da mu tat ja – le bont ják azo kat. Így a vén ka pu még 
so ká ig essexi szám ûze tés ben áll do gált bok rok kal-fák kal be nõ ve, négy szob ra nél kül. Ere de ti he lyét egy 
griff je lö li, an nál a ma dár nál vé get ér West mins ter ki rá lyi vá ro sa, és el kez dõ dik a lon do ni City. 1985-ben 
is mét tár sa ság ala kult a Temple Bar vis  sza szer zé sé re, 2004. no vem ber 10-én vég re ha za tért, ha nem is 
a ré gi he lyé re, ha nem a kö zel be, a St. Paul-szé kes egy ház mel let ti csi nos kis Paternoster Square-re, ahol 
ün ne pé lye sen is mét meg nyi tot ták az im már res ta u rált ál la pot ban meg te kint he tõ, egy kor ijesz tõ és rossz 
 em lé ke ze tû ka put.

28 Peter Ackroyd i. m. 292.
E bûn eset ki vizs gá lá sá nak jegy zõ köny vei is fenn ma rad tak, és a Newgate Calendar V. kö te té ben a leg na-
gyobb rész le tes ség gel ol vas ha tók. Mi vel pe dig a Central Criminal Court – va gyis az Old Bailey – tár gya-
lá si jegy zõ köny ve it is meg õriz ték s ki nyom tat ták, a tár gya lás jegy zõ köny ve is meg ma radt.
W. M. Thackeray, Going to See a Man Hanged, ma gya rul: Akasz tás ra me gyünk, for dí tot ta [a sze líd Vac kor mac-
kó ba rát ja] Zachár Zsó fia, in: Thackeray, Szno bok köny ve, Es  szék, Váz la tok, Le ve lek, I. Ma gyar He li kon, 1979.
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a Drá ma.31 Ta lált is a kö zel ben jó ki lá tás sal egy eme le ti szo bát, ki fi zet te a be lé põ dí jat, 
és fönt rõl néz te, mi ként vo nul, özön lik a tö meg. Egy szer re meg pil lan tott egy is me rõs 
ma gas ala kot oda lent – nicsak – mond ta –, ott áll Thackeray. 

Va la me lyik ük a csend rõl is írt – elõ ször zsong, hö rög, át ko zó dik, és nyer sen rö hög 
a tö meg, azu tán még is akad egy perc, va ló ban csak egyet len pil la nat, de ak kor el né mul-
nak, tát va ma rad ba gó le sõ jük, meg áll ben nük az ütõ, mert ki tá rul a ka pu, és az el ítél tet 
ha ja don fõn ki ve ze tik a reg ge li szél be. Er rõl a pil la nat ról me sé lik, hogy egé szen jól el ha-
tá rol ha tó sza ka szai van nak a csend nek – ezek szin te a csend szo bái –, elõ ször a szá jak
jár ta tá sa, cso bo gás, szó ára dat, az tán mint egy os tor csa pás ra a csönd, és ami a leg kü lö-
nö sebb, ezt a csön det elõ ször nem is a tö meg tö ri meg, ha nem az áru sok – sós pe re cet, 
gint tes sék! rend kí vü li pa la csin taak ció! –, ezek a leg el sõ sza vak, a sokk ból elõ ször ezek 
éb red nek fel, az ut cai áru sok. Olyas mi ez, mint a Mazeppa ze né je, me lyet Liszt Fe renc
By ron mû vé re írt. 

Ki lenc év vel ké sõbb Dickens megint ko rán kelt egy je ges no vem be ri reg ge len, hogy 
egy má sik ki vég zés re idõ ben oda ér jen – ar ra a pil la nat ra, ami re majd nem mer oda néz ni. 
A Tem ze dé li part ján Southwarkban ké szül tek akasz tás ra, a Horsemonger Lane-i bör tön
elõtt. Er rõl az eset rõl Dickens cik ket kö zölt a Morning Chronicle cí mû lap ba, azt ír ta, a 
bör tön elõtt ös  sze gyûlt tö meg ben az ör dög iga zi ar cát lát ta meg. „Azt hi szem, ily fel fog-
ha tat la nul ré mü le tes lát vány, mint egy ek ko ra tö meg ön fe ledt vad sá ga, a bar bár va dak
föld jén so sem for dul hat elõ.”

A tö meg rõl a leg va dabb gyö nyö rû ség gel csak ma gá nak a tö meg nek le het be szél ni, 
õr jön gé sét õr jöng ve kell meg ér te ni. A vi lág egyik legdémonibb könyv il luszt rá to rá nak, 
Ge or ge Cruikshanknek egyik le szár ma zott ja lé lek kel te li köny vet adott ki Dickens rõl és 
a ko rai vik to ri á nus kor ról. Eb ben a kö vet ke zõ ket ír ja: 

„Több al ka lom mal meg esett, hogy Dickens gé ni u sza va ló di mé di um má lé nye gült, a 
meg kín zott vad szel le mek si kol tá sa tört fel aj ka in, gyil kos sá gok lá to má sa kí sér tet te meg. 
Dé mo ni erõ vel vet ték bir tok ba gyil ko sok ér zel mei és gon do la tai. Kor tár sak be szá mo ló i-
ból tud juk, hogy mi cso da ret te ne tes erõ vel adott elõ egy-egy je le ne tet fel ol va só kör út jai 
so rán – Bill Sikes Nancyt új ból és új ból, egy re va dab bul gyil kol ta meg. Azt is tud juk,
hogy ez volt ked venc je le ne te, ez sok kal job ban el szív ta min den élet ere jét, mint a töb bi
epi zód, és vé gül éle te vé ge fe lé, már be te gen és öre gen is ak ko ra be le élés sel ol va sott fel 
a tö meg nek, hogy a meg erõl te tõ elõ adá sok kal szin te meg gyil kol ta ma gát, hi szen Sikes 
sze re pé be majd hogy nem be te ges tûz zel ve tet te ma gát.”32

E fel ol va sá sok után Dickens fel je gyez te nap ló já ba, hogy az es te fo lya mán sok szor fel-
si kol tot tak az as  szo nyok, meg ijed tek tõ le, mert érez ték, hogy va la hol be lül lát ja mind azt, 
ami rõl be szél, meg érez ték, hogy eze ken az es té ken egy tá vo li fé lel me tes je le net ben él, 
ezt mu tat ta az ar ca. Carlyle is ép pen ezt ír ta az ópi um evõ De Quincey-rõl – arc ra olyan, 
mint egy gye rek, de egy olyan gye rek, aki lát ta a Pok lot.

 • • •

Né ha nap ján cso dá la tos mó don sze lí dül ki csit a vi lág. Pél dá ul a Derrick ne vû hír-
he dett hó hér öt le tes gé pe ze tét, mely nek se ge del mé vel egy szer re hu szon há rom go nosz 
bû nöst le he tett nya ká nál fog va fel emel ni a po kol ba, egy idõ után a ha jók ra ko má nyá nak 
ki ra ko dá sá ra vet ték al kal ma zás ba, az tán las sacs kán el fe led ték, hon nét szár ma zik a gép. 
Egy má sik hí res hó hér, Gregory Brandon után be ce ne vez ték el pél dá ul a Ger gely-nap-
tá rat is, ab ból le he tett meg tud ni az ese dé kes lát vá nyos sá gok idõ pont ját jó elõ re. Az tán 
fel ta lál ták a pot  tyan tós mód szert – egy pil la nat, és lá buk alatt fü tyül a szél. Va la ki er re 
azt ta lál ta mon da ni az emel vény elõtt: hos  szú bötût csinálottak be lõ lük.33

Ha a szo ká sos hét fõi na pon meg lett, ami nek meg kel lett len nie, a tö meg a le vá gott tes-
tek kö ré to lon gott, hogy meg érint hes se bár mely tag ju kat, mert az volt az ál ta lá nos né zet, 
hogy ezek érin té se el mu laszt ja a leg sú lyo sabb be teg sé ge ket. Né ha va ló ban ret te ne te sek 
a vá ros la kók hi e del mei – egy fran cia utas a sa ját sze mé vel lát ta, amint egy szép sé ges fi a-
tal lány – sá padt volt, mint a hold, és resz ke tett min den tag ja – fel ment az áll vány zat ra, 

31 Dickens Barnaby Rudge cí mû re gé nyé ben le is ír ta a ki vég zést.
Charles Dickens and Early Victorian England, R. J. Cruikshank, Lon don, Sir Isaac Pitman and Sons, 
LTD. 1949. (rész let, ford.: L. E.)
Dugonics And rás Ma gyar Pél da be szé dek és Je les Mon dá sok cí mû köny vé ben e té má ban több  ol dal nyi 
po ko li dur va kép akad. (Sze ged, Grünn Or bán, 1820. 2 kö tet.)
Dugonics And rás Ma gyar Pél da be szé dek és Je les Mon dá sok cí mû köny vé ben e té má ban több ol dal nyi 
po ko li dur va kép akad. (Sze ged, Grünn Or bán, 1820. 2 kö tet.)

32

33



96

a hó hér fel tár ta a lány fe hér mel lén a ru hát, ott áll tak a sok ezer né ma kí ván csi elõtt, és 
ak kor a hó hér a be teg lány mel lé re il lesz tet te a ha lott ke zét.

Ez ok ból Shakes peare ide jé ben, s még ké sõbb is, ma gas ra szö kött az ilyen holt ke zek-
nek ára, a sze ren csés so kat kér he tett ér te, ha tu dott egyet sze rez ni. Re mény ke dõ be teg 
tö me gek jár tak hoz zá egy-egy érin té sért, mint a temp lom ba, pa ti ká ba. 

• • •

Dr. Johnson és Goldsmith West mins ter Abbeyben tett kö zös lá to ga tá sá ról csak az öre-
geb bik sé ta társ, dr. Johnson em lé ke zett meg – a skót James Boswell Johnson-életrajza34

sze rint 1773-ban tör tént az eset –, mi kor ké sõbb fel idéz ték, va ló já ban már mel lé kes 
em lék tö re dék volt csu pán, iga zá ból Oliver Goldsmith egy köny vé rõl be szél tek ket ten, 
Ang lia név te le nül meg írt tör té ne té rõl.35

Azért Goldsmith is írt az apát ság ról né mi jel leg ze tes so ro kat, az Egy vi lág pol gár le ve-
lei cí mû so ro zat har ma dik da rab ja ez – a West mins ter Abbey. Eb ben a hí res em be rek nek 
nem aszalt fõi, ha nem már vány ba fa ra gott szob rai sze re pel nek, nem rep kény ko ro nás, 
ha nem ba bér ko szo rús fe jek. Ma gam ban úgy ne ve zem, ez Oliver Goldsmith és a fe ke té-
be öl tö zött em ber me sé je.

„Csak az imént tér tem a fi lo zó fu sok, hõ sök és an gol ki rá lyok te me tõ he lyé rõl, a West-
mins ter bõl ha za. A mo nu men tá lis fel irat ok s ki hunyt eré nyek tisz te let re  mél tó ma ra dé-
kai mi cso da mé la bút le hel nek! Kép zelj egy temp lo mot az an tik vi tás szent és ün ne pé lyes 
kéz je gye i vel, a bar bár bõ ség min den pom pá já val meg áld va, ho má lyos ab la kok, ko pott 
pil lé rek, men  nye zet ma ga sá ba ve szõ osz lop sor ok. Pró báld el kép zel ni, mit érez tem, ami-
kor ide be lép tem. Csak áll tam a temp lom kö ze pén, sze mem kör be járt a fel irat ok kal, szob-
rok kal, hol tak em lé ke i vel te li fa lon. Ó, jaj, mond ta egy hang be lül, a büsz ke ség a sí rig 
el kí sé ri a por tö ré keny gyer me két! Még egy oly sze rény sze mély is, mint ma gam, job ban 
meg ér ti e je le nést, mint e sí ri csa pat leg ádá zabb hõ se – õk tán egy órá ig tör tek a mú ló
hal ha tat lan ság fe lé, az tán a sír ba száll tak le ha mar, hol nem kí sé ri õket sen ki, csu pán
né hány ku kac, és már csak a sír fel irat hí ze leg ne kik. 

Amint ez el mél ke dé sek nek át en ged tem ma gam – nyil ván, mert lát ta, hogy ide gen
va gyok itt –, hoz zám lé pett egy tal pig fe ke té be öl tö zött alak,36 be széd be ele gye dett 
ve lem, és ud va ri a san fel aján lot ta szol gá la ta it, hogy majd a temp lo mon ke resz tül õ lesz 
ve ze tõm.37 Így szólt – ha bár mely mo nu men tum kü lö nö sen fel kel ti ér dek lõ dé se det, majd 
igyek szem ki elé gí te ni kí ván csi sá go dat. Il lõ kö szö net tel el fo gad tam aján la tát, hoz zá té ve 
még, hogy An gol hon böl cses sé gét, szel le mét, íté le tét ta nul ni jöt tem ide, ös  sze vet ni dí ja-
kat és holt erényt. Ha oly hí zel gés, mint ezek itt – be szél tem ne ki to vább –, he lyénva ló, 
és azo kat nem seb zi meg, ki ket di csér, úgy szá munk ra is drá ga ösz tön zés, kik sza va it ma 
él jük át. Min den jó kor mány zat kö te les sé ge e büsz ke em lé ke ket a ma ga ja vá ra haj ta ni, 
s e ma gá nyos szen ve dé sek bõl erõt gyûj te ni sa ját ma gá nak. Ha sen ki más, csak a va ló di 
nagy ság nyer e ret ten tõ szo bor park ban he lyet, egy ily temp lom az er kölcs vég sõ lec ké jé-
nek he lye, és a va lós am bí ci ók ösz tön zõ je lesz. Még azt is mond tam, hogy egy tal pa lat nyi 
hely sincs itt, me lyet ne va ló di erény je löl ne ki. A fe ke té be öl tö zött em ber tü rel me sen 
áll ta öm len gé se i met, én szép las san ki be szél tem ma gam, az tán együtt in dul tunk meg né-
ze get ni sor ban az em lék mû ve ket. 

Amint a leg szebb tár gyak ter mé szet tõl fog va ma guk hoz vonz zák a sze met, én sem tud-
tam el len áll ni, hogy meg ne áll jak az egyik em lék mû elõtt, mely szebb volt a töb bi nél: 
Ezt egy nagy em ber sír já nak vé lem – szól tam ve ze tõm höz. Oly ma gasz tos a ter ve zés, a 
meg mun ká lás oly fi nom, va la mely ki rály em lék mû ve le het, ki ha zá ját a vég rom lás ból 
men tet te meg, vagy egy tör vény ho zó nyug he lye ez, ki né pét ki men tet te a zûr za var ból. – 
Iga zán nem szük sé ges – fe lelt mo so lyog va tár sam – egy itt lát ha tó csi nos mû em lék hez ily 
kép ze te ket tár sí ta ni, sok kal sze ré nyebb ké pes sé gek is ép pen meg fe lel nek. – Micsodaaa?! 
Leg alább két-há rom vá rost el fog lal ni, s meg nyer ni tíz-húsz csa tát nem szük sé ges eh hez? 

Boswell’s Life of Johnson, (...) edited by Ge or ge Bikbeck Hill, D. C. L. in six volumes, Ox ford, M 
DCCCLXXXVII, vol. II. p. 238.
An History of England in a Series of Letters from a Nobleman to His Son. 2 vols. Oliver Goldsmith e 
mû ve név te le nül je lent meg, elõ ször 1764. jú ni us 26-án. Sir Walter Scott meg jegy zi Goldsmith-életrajzá-
ban, hogy bár e könyv csu pán ki vo nat brit tör té net írók mun ká i ból, nyel ve ze te és szel le mes sé ge mi att még is 
mû re mek.
Hasonlít e sí ri ci ce ro ne Shel ley ró mai jegy ze te i nek li dér ces alak já hoz a Coliseumban, és a Piranesi lo vag
egyes met sze te in a ro mok kö zött fel tû nõ csuk lyás fi gu rá hoz.
Talán dan tei al lú zió ez itt: „És míg így én, tá vol a napvilágtól / Té põd tem: im va la kit mint ha lát nék:
/rekedtnek tünt fel hosszu né ma ság tól.” (Dan te Alighieri: Is te ni Szín já ték, for dí tot ta Ba bits Mi hály, 
Ma gyar He li kon, 1965, 12 (30–64).
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– Csa tá kat nyer ni, pár vá rost meg sze rez ni bíz’ jó 
szol gá lat le het – fe lelt a fe ke té be öl tö zött em ber –, 
de egy úri em ber anél kül is em lék mû vet nyer het itt, 
hogy lá tott vol na akár csak egyet len csa tát. – Ak kor 
ez va la me lyik köl tõ em lé ke le het, úgy hi szem, ki hal-
ha tat lan sá gát szel le mé nek kö szön he ti. – Egy ál ta lán 
nem, uram – vá la szolt ve ze tõm –, a jó em ber, ki itt 
he ver, ver set so ha sem írt, ami a szel le met il le ti, azt 
a töb bi ek re hagy ta, ha már ne ki ma gá nak nem volt 
ilyen. – Mondd már el, ha le het, rö vi den, szól tam 
rá kis sé in ge rül ten, ki itt nyug szik, pon to san mi rõl 
volt ne ve ze tes? – Ne ve ze tes, uram! vá la szol ta tár-
sam; az itt nyug vó úr iga zán ne ve ze tes, hogy a 
West mins ter Apát ság ban em lék mû vet ér de mel jen. 
– De õse im fe jé re! mi ként sze rez te meg? Gon do lom, nem nyag gat ta a temp lom õre it egy 
nyug he lyért. Nem za var ta, hogy az itt nyug vók mel lett cse ké lyebb eré nye szin te becs te-
len ség nek tû nik? – Gon do lom, ki itt fek szik, jó gaz dag le he tett – vá la szolt a fe ke te ru hás 
–, és ba rá tai, mint az ilyen kor meg esik, azt mond ták ne ki, óri ás. Õ meg kész ség gel hitt 
ne kik, s a temp lom õre it is meg gyõz te az ön ámí tás. Le tett egy jó nagy ös  sze get a sí rért, s 
a mes te rek, mint lát ha tó, gyö nyö rû em lék mû vet ké szí tet tek ne ki. És ne hidd, hogy e jó em-
ber egye dül áll a vágy ban, hogy na gyok közt akar fe küd ni, e temp lom ban akad még raj ta 
kí vül cso mó, kit éle té ben szív bõl utál tak a hí re sek, most meg kész sé ge sen tár sa sá guk ba 
fo gad ják, hogy már ha lott.

Amint sé tánk so rán a temp lom egy más ré szé hez ér tünk, kí sé rõm elõ re mu ta tott – az 
ott a Poets Corner, a Köl tõ Sa rok, Shakes peare, Mil ton, Pri or és Drayton sír ját ott lát-
ha tod! – Drayton, kér dez tem vis  sza, so ha se’ hal lot tam ez elõtt ne vét, de hal lot tam Pope 
fe lõl, õ is itt van va la hol? – Ez még év szá za dunk, szin te a mi ko runk – kí sé rõm így fe lelt
–, az em be rek nem szûn tek meg gyû löl ni õt.38 – Kü lö nös – ki ál tot tam itt –, hát gyû löl he ti 
bár ki azt, ki egész éle tén át szó ra koz tat ja és okít ja em ber tár sa it? – Nos, igen – vá la szolt 
kí sé rõm –, hisz ép pen ezért gyû lö lik. Él egy faj ta em ber, kri ti kus nak hív ják ma gu kat, õk 
vál lal ják a be tûk köz tár sa sá gá nak fel ügye let ét, õk oszt ják szét íven ként a di csé re tet, olya-
nok õk, mint a sze ráj eu nuch jai, kik örö met sze rez ni kép te le nek, ezért meg gá tol ják, hogy 
má sok ezt te gyék. E vizs gá lók nak nincs egyéb fel ada ta, mint os to bát, fir kászt ki ál ta ni, az 
élõt ócsá rol ni, a hol tat di csõ í te ni, egy nyil ván va ló ké pes sé gek kel meg ál dott em ber nek 
hit vány ala mizs nát csep pen te ni, köz ben meg tap sol ni húsz tök fe jet – hogy õszin te sé gü kért 
nyer je nek di csé re tet –, és er köl cse it ócsá rol ni az em ber nek, ki nek írá sa it nem tud ják 
meg sér te ni. Ily nyo mo rul ta kat fel bé rel het bár me lyik könyv ke res ke dõ, de e szen  nyes mun-
kát gya kor ta el vég zik sa ját ma guk, hisz mind eh hez csu pán sö tét gya láz ko dó nak és tök 
bu tá nak kell len ni, és ez megy ne kik. A bár mely te het ség gel meg ál dott köl tõ biz tos le het 
afe lõl, hogy ilyen el len sé ge ha ma ro san akad, és bár meg vet ni lát szik õket, még is bõ rén 
ér zi go nosz sá gu kat: szép las san nyo mo rult tá te szik, és az üres hír név haj há szás köz ben 
ju tal mul tar tós ideg ös  sze om lást nyer el. 

– Ez len ne hát az ös  szes köl tõ sor sa – ki ál tot tam –, ki ket itt lá tok ma gam kö rül? Igen, 
mind egyi ké, kit anya szült – vá la szol ta õ –, ki vé ve, ha man da rin nak szü le tik. Azok, ha 
elég va gyo nuk van, a kri ti ku so kat meg ve he tik, épp úgy, mint a temp lom õre i tõl a dísz-
sír he lye ket. 

– De nem akad se hol pár ki vá ló íz lé sû úr, ki, mint Kí ná ban, tá mo gat ná a te het sé ge ket, 
és a go nosz bu ta ság gyû lö le tét eny hí te né? 

– Akad nak bi zony so kan – vá la szolt a fe ke te ru hás –, de saj na! a könyv íté szek so ka sá-
ga kö rül foly ja õket, mind egyik író nak ne ve zi ma gát, és õket egy más tól meg kü lön böz tet ni 
a pat ró nus túl bu ta, így a köl tõ ket tá vol tart ják, és a man da ri nok asz ta lá nál az íté szek
za bál ják fel já ran dó sá gu kat. 

A temp lom e ré szé tõl las san el tá vo lod va vas ka pu hoz ér tünk, ezen át lép ve – mint ve ze-
tõm mond ta – majd a ki rá lyok nyug he lyé hez érünk. Er re én min den kü lö nö sebb ce re mó-
nia nél kül gyor san el in dul tam be fe lé, mi kor egy em ber, aki a ka put tar tot ta, meg ál lí tott, 
mond ván, fi zet nem kell elõbb. Meg ütõd tem ezen, s meg kér dez tem õt, va jon An gol hon 
né pe hol mi show-t, cir ku szi be mu ta tót mû köd tet itt? va jon az ala mizs na, mit kö ve tel, 
nem a nem zet szé gye ne? va jon nem vál na-e in kább a nem zet be csü le té re ré gi di csõ sé gét 

Alexander Pope, a mû velt, szel le mes ki csi köl tõ-mû for dí tó, ki ma ga is so ka kat meg bán tott – kész 
Archilochus po é ta volt – 1744-ben halt meg, öt ven hat éve sen.
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nyíl tan meg mu tat ni, mint az ar ra kí ván csi a kat meg vá mol ni alá va lón? – Ami kér dé se i-
det il le ti – vá la szolt a por tás –, biz to san jo go sak, bár én nem ér tem õket, ami vi szont
a há rom pennyt il le ti, jó ma gam bé re lem va la ki tõl, aki egy má sik kal áll szer zõ dés ben, 
amaz meg a temp lom õre i tõl lí zin ge li a jo got, és mind an  nyi an meg élünk be lõ le. – Úgy 
re mél tem, majd va la mi rend kí vü li dol got lá tok, ha már pénzt fi zet tem ér te, hi szen amit 
in gyen lát tam az elõtt, oly örö möm re szol gált, de csa lód nom kel lett, alig volt ott több, 
mint fe ke te ko por sók, rozs dás pán cé lok, ron gyolt zász lók, s pár szur tos vi asz fi gu ra. Bús-
la kod tam a költ sé gek fe lett, de az zal vi gasz tal tam ma ga mat, hogy töb bet már nem kell 
fi zet nem itt. Mel lénk sze gõ dött egy alak, s pi ru lás nél kül elénk tá lalt száz ha zug me sét: 
egy la dyrõl re gélt, ki meg szúr ta uj jacs ká ját, ab ba halt be le, egy arany fe jû ki rály kö vet-
ke zett, s még vagy húsz ab szurd da rab. – Ide néz ze nek az urak – és egy ós di tölgy szék re 
mu ta tott –, ez ér de kel ni fog ja ma gu kat, eb ben ko ro náz ták meg Ang lia ki rá lya it, egy kõ 
he ver alat ta, az egy kor Já kob pár ná ja volt. Én, saj nos, kép te len vol tam kü lö nö seb ben 
meg ren dül ni a tölgy szék és a kõ zet fe lett, még ha elém top pant vol na az egyik an gol
ki rály, és belehuppant vol na a szék be, vagy azon mi nu tum ban ott szu nyó kált vol na Já kob 
a kövön… az va la mi lett vol na, de a je len hely zet ben nem je len tett szá mom ra töb bet az 
egész, mint ha te nye rem be fog tam vol na egy da ra bot az ut ca kö vé bõl, min egy kor vé let le-
nül ta po dott né hány ar ra jár ká ló ki rály.39

Ez után szám ta lan se tét út vo na lon, szél fút ta zeg zu go kon hur colt min ket ve ze tõnk, köz-
ben el ha zu doz ga tott, ma gá ban be szélt, és egy bot tal ha do ná szott. Olyan volt, mint Kobi 
fe ke te má gu sai. Mi kor ra már el árasz tott ben nün ket a tár gyak so ka sá ga, meg ál lott egy 
pán cél ru ha elõtt, min nem lát szott az ég vi lá gon sem mi, de sem mi kü lö nös. – E vas vért 
– mon dot ta – Monk ge ne rá lis pán cél ja volt! – Gon dol tuk is, fe let tébb meg le põ, hogy 
pán célt vi sel egy had ve zér! – És kö nyör göm – foly tat ta –, kü lön ve gyék szem ügy re ezt 
a sa tya kot, Monk ge ne rá lis fej fö dõ je volt. – El cso dál koz tunk kel lõ kép pen e cso da fe lett,
hogy egy ge ne rá lis is vi sel het sa tya kot. – Is ten re, ba rá tom – szól tam –, áruld el, a tök-
fe dõ ere de ti leg men  nyit kós tál ha tott? – Azt nem tud ha tom, uram, de fá ra do zá so mért 
né kem ez az ös  szes bé rem. – Sze rény jö ve de lem bi zony, bó lo gat tam. – No, azért nem 
an  nyi ra – húz ta fel szem öl dö két –, hisz be le dob va la mics ke pénzt min den ura ság. – Én 
bez zeg sem mit nem do bok be le – vá la szol tam ne ki –, majd ki fi zet nek, ba rá tom, a temp-
lom õrei, s a lá to ga tók zak la tá sát töb bé nem en ge dik. Ha egy show ka pu já nál egy szer 
már le fi zet tük a pén zünk, töb bet nem adunk. A temp lom õre i nek per sze biz tos több re fáj 
a fo guk. Mu tasd gyor san az aj tót, mi e lõtt még több szent kol dus sal fut nánk ös  sze itt. 

A temp lo mot si e tõ sen el hagy va azu tán szál lá som ra ha za tér tem, ké rõdz ni ki csit a fen-
sé ges dol go kon, és meg vet ni mind azt, mi alan tas volt a mai nap ese mé nyei kö zött.”40

1773-ban, nagy já ból az idõ tájt, hogy dr. Johnson és Oliver Goldsmith a West mins ter 
Apát ság ban sé tál ga tott a ré gi hí res em be rek kép szob ra it né ze get ve, a lon do ni Mr. Pars 
rajz is ko lá já ból ki rö pült egy ti zen négy éves kis raj zo ló, és Mr. James Basire met szõ mû-
he lyé be sze gõ dött el ta nonc nak, a Lincoln’s Inn Fieldsre nyí ló Great Queen Stree ten.
Ez ma ga volt szá má ra a fé nyes nagy vi lág. Sok ér de kes em ber járt oda, egy szer pél dá ul 
ma ga Oliver Goldsmith lé pett Mr. Basire mû he lyé be. – Is te nem, gon dol ta a ta nonc, ha 
egy szer ilyen fe jem le het ne fér fi ko rom ban, mit nem ad nék ér te.41 De nem volt le het sé-
ges hir te len egy ug rás sal fel nõt té vál nia, jött pár han gos ko dó új ta nonc, õ meg in kább
el me ne kült elõ lük, in kább egy kül sõ mun kát vál lalt, sor ra el ment Lon don ré gi temp lo ma-
i ba, vé gül ki kö tött a West mins ter Abbeyben, ott raj zol ga tott ma gá nyo san. Ek kor sze ret te 
meg a gó ti kát – las sacs kán, ész re vét le nül leg ben sõbb tár sa lett a múlt.42 Mi kor az apát-
ság ban ké szí tett váz lat raj zo kat réz be kel lett met sze ni, vég re, éle té ben elõ ször, réz le mezt 
ka pott a ke zé be William Blake réz met szõ ta nonc.

Milyen szép itt em lé ke ze tünk be idéz ni Charles Lamb sza va it a lon do ni ut cák arany kö ve ze té rõl: „El bû vö lõ 
Lon don, pisz kos, szür ke si ká to ra it, alá za to san haj lon gó bol to sa it nem cse rél ném Skiddawra, Helvellynre 
el. Ös  szes ut cá ja és jár dá ja mind-mind szín tisz ta arany, biz to sí ta lak. Leg alább is én is me rek egy al kí mi át, 
amely szen  nyét ne mes fém mé ala kít ja – a gon do lat, hogy ott hon va gyok a tö meg ben.”
The Poetical Works of Oliver Goldsmith. With Life. Gall & Inglis. Edin burgh: Bernard Terrace. Lon don:
25 Paternoster SQR (rész let, ford.: L. E.) Ez zel meg is lett a meg fe le lõ be fe je zés e vá ro si me sé nek, hi szen 
a Temple Bart ép pen e ré gi ki adó te rén ál lí tot ták fel új ra, a Paternoster Square-en – a Mi atyánk té ren.
A ta non cot már ak ko ri ban is élén ken ér de kel ték a fe jek, egyik el sõ mun ká ja Lavaternek, a physiognomia 
ko ra be li mes te ré nek arc ké pe volt.
Dr. Johnson, Gib bon és Goldsmith ak kor még név te len kis kor tár sa, Thomas Chatterton is szü lõ vá ro sá nak 
egy ré gi temp lo má ban lett a múlt sze rel me se, iga zán so kat játsz ha tott oda bent a hû vös kö vek és kacs ka rin-
gós fel irat ok kö zött, ap ja volt a bris to li St. Mary Redcliffe-temp lom sek res tyé se és sír ásó ja.
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