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Adam Smith LL. D. 
levele a nemes 

William Strahan-hez1

Kirkaldy, Fifeshire, Nov. 9, 1776.

KEDVES URAM,
Valós, ámbátor nagyon is búskomor örömmel tölt el, hogy asztalhoz 

ülve némi beszámolóval szolgálhatok Önnek néhai kiváló barátunk, Mr. 
Hume utolsó betegsége alatti viselt dolgairól.

Bár – saját megítélése szerint – betegsége halálos és gyógyíthatat-
lan volt, mégis, barátai kérlelésének engedve, hagyta magát rábeszélni 
olyasmire, mi igen hosszú utazással járt. Indulása előtt pár nappal írta 
meg beszámolóját a saját életéről, melyet többi írásával együtt az Ön 
gondjaira bízott. Az én beszámolóm tehát ott kezdődik, ahol az övé véget 
ér.

Április végén indult útnak London felé, és Morpeth-nél találkozott Mr. 
John Home2-mal és jómagammal, mindketten Londonból jöttünk le ab-
ból a célból, hogy találkozzunk vele, arra számítva, hogy Edinburgh-ban 
találjuk. Mr. Home visszafordult vele, és vigyázott rá egész angliai tartóz-
kodása alatt, olyan gondoskodással és figyelemmel, melyet egy tökélete-
sen barátságos és gyengéd jellemtől csak várhatunk. Én magam, minthogy 
édesanyámnak már megírtam, számítson rám Skóciában, kénytelen vol-
tam folytatni utamat. Betegsége megadni látszott magát a mozgásnak és a 
levegőváltozásnak, és mire megérkezett Londonba, láthatóan sokkal jobb 
egészségben volt, mint mikor elindult Edinburgh-ből. Azt tanácsolták neki, 
hogy menjen Bath-ba és igyon a vizekből, melyek egy ideig jó hatással 
látszottak rá lenni, olyannyira, hogy ő maga is – bár ez egyáltalán nem volt 
jellemző rá – egyre jobb véleménnyel kezdett lenni a saját egészségéről. 
Mindazonáltal tünetei hamarosan a szokott hevességgel tértek vissza, és 
ettől fogva feladta a felépülés minden gondolatát, azonban mindezt a leg-
nagyobb jókedvvel és a legtökéletesebb nyugalommal és belenyugvással 
tette. Edinburgh-ba való visszatérésekor sem csökkent jókedve, noha sok-
kal erőtlenebbnek találta magát, és a szokásos módon folytatta figyelmének 
elterelését írásainak egy újabb kiadásra való előkészítésével és javítgatásá-
val, kedvtelésből való könyvolvasással, vagy beszélgetve a barátaival; és 
bizonyos estéken kedvenc játékával, egy parti whisttel3. Jókedve oly nagy 
volt, és társalgásai, kedvtelései olyannyira a szokott mederben folytak, 
hogy súlyos tünetei dacára, sokan nem is hitték el, haldoklik. „Megmon-
dom barátjának, Edmondstone ezredesnek4 – mondta neki egy nap doktor 
Dundas –, hogy jobb állapotban, a gyógyulás útján hagytam Önt.” „Dok-
tor – mondta ő –, úgy vélem, nem kívánna semmi mást mondani, csupán 
az igazságot, ezért inkább azt mondja neki, hogy oly gyorsan haldoklom, 
ahogy azt ellenségeim – ha vannak ilyenek – csak remélhetnék, és olyan 
könnyedén és jókedvvel, ahogy azt legjobb barátaim kívánhatnák.” Nem 
sokkal ezután Edmondstone ezredes meglátogatta, és elbúcsúzott tőle; 
azonban a hazaféle vivő úton nem állhatta meg, hogy ne mondjon neki 
levélben is örök búcsút, és címezze neki, mint haldokló embernek, azokat 
a gyönyörű francia verssorokat, melyekben Chaulieu Abbé halálát várva 
lamentál a barátjától, de la Fare márkitól való elválásán. Lelki nagysága és 
állhatatossága oly nagymértékű volt, hogy szerető barátai tudták, semmit 
sem tesznek kockára azzal, ha haldokló emberként beszélnek vagy írnak 
róla, és hogy eme őszinteség nemhogy bántotta, de egyenesen kedvére volt, 
sőt hízelgett neki. Véletlenül épp akkor léptem én is szobájába, mikor e 
levelet olvasta, amit épp akkor kapott kézhez, s rögtön megmutatta nekem. 
Mondtam is neki, hogy bár észrevettem, mennyire legyengült, és hogy sok 
tekintetben mennyire rosszul fest, mégis, jókedve oly nagy volt, szelle-
mének ereje még mindig oly erősnek tűnt benne, hogy nem tudtam nem 
érezni némi halvány reményt. Azt felelte: „Reményei alaptalanok. A több 
mint egy éve tartó mindennapos hasmenés bármely életkorban nagyon sú-
lyos kórság: az én koromban azonban már halálos. Mikor este lefekszem, 
gyengébbnek érzem magam, mint mikor reggel felkeltem; és mikor reggel 
felkelek, gyengébbnek, mint mikor este lefeküdtem. Emellett érzem, hogy 
létfontosságú szerveimet marja a kór, így hát nemsokára meghalok.” „Nos 
– mondtam én –, ha már így alakult, akkor legalább megnyugodhat, hogy 
barátait, különösképp pedig bátyjának családját jómódban hagyja itt.” Azt 
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válaszolta, hogy olyannyira erősen érezte ezt a megelégedettséget, hogy 
mikor pár nappal ezelőtt a Halottak párbeszédeit olvasta Lukianosztól, 
a Kharón ladikjába belépni nem akarók által felhozott összes állítólagos 
kifogás közül egyet sem talált, ami illett volna rá; nincs befejezésre váró 
háza, nincs lánya, akiről gondoskodnia kellene, nincsenek ellenségei, aki-
ken meg kellene bosszulnia a halálát. „Nem igazán tudom elképzelni sem 
– mondta –, milyen kifogást hozhatnék fel Kharónnak, hogy még egy kis 
haladékot adjon. Minden fontos dolgot bevégeztem, amit csak akartam, és 
soha nem is számíthatnék arra, hogy jobb körülmények között hagyjam ro-
konaimat és barátaimat, mint amilyenben feltehetőleg most hagyom őket; 
minden okom megvan tehát, hogy elégedetten haljak meg.” Aztán az egé-
szet elhessegette azzal, hogy tréfás kifogásokat talált ki, amiket felhozhatna 
Kharónnak, és elképzelte a válaszokat is, melyek illenének Kharón jelle-
méhez. Majd azt mondta: „Végül is, ha jól meggondolom, azt mondanám 
neki, „Jó Kharón, munkáimat épp kijavítottam egy új kiadáshoz. Kérlek, 
adj még egy kis időt nekem, hogy láthassam, hogyan fogadja a Közönség 
a változtatásokat.” De Kharón azt válaszolná: „Ha látnád e változtatások 
hatását, akkor újabb változtatásokat kívánnál eszközölni. E kifogásoknak 
soha nem lenne vége; így hát, hű barátom, lépj be ladikomba.” De én to-
vább erősködnék: „Jó Kharón, légy még egy kis türelemmel, már régóta 
azon fáradozom, hogy felnyissam a Közönség szemét. Ha csak pár évvel 
tovább élhetnék, talán megkaphatnám azt az elégtételt, hogy látom leom-
lani a közkeletű babonák uralkodó rendszereinek némelyikét.” De ekkor 
Kharón végképp elveszítené minden türelmét és tiszteletteljességét. „Te 
lézengő szélhámos, hisz az nem fog megtörténni a következő néhány száz 
évben sem. Tetszene, ha ilyen hosszú időre biztosítanék neked eltávozást, 
ugye? Szállj be nyomban a ladikba, te lusta lézengő szélhámos.”

S bár Mr. Hume mindig nagy jókedvvel beszélt közelgő elmúlásáról, 
egyszer sem jutott eszébe, hogy kérkedjen lelki nagyságával. Sohasem 
érintette e témát, kivéve, ha a beszélgetés természetes folyása ide vezetett, 
és sohasem időzött hosszabban rajta, mint amennyit a társalgás menete 
éppen megkívánt: valójában igen gyakran megesett, hogy e témára tere-
lődött a szó az őt meglátogató barátainak kérdései által, akik természetes 
módon egészségi állapota felől érdeklődtek. Az előbb említett beszélge-
tés, mely augusztus 8-án esett meg, volt az utolsó előtti, amit valaha is 
folytattam vele. Eddigre olyannyira legyengült, hogy még a legközelebbi 
barátainak társasága is fárasztotta; és minthogy jókedve még mindig oly 
nagy volt, udvariassága és társas természete pedig oly sértetlen, hogy mi-
kor valamely barátja vele volt, képtelen volt nem vállalni többet, és nem 
erőltetni meg magát jobban, mint amennyit testének gyengesége megen-
gedett volna. Így aztán az ő kérésére beleegyeztem abba, hogy elhagyom 
Edinburgh-t, ahol részben nála laktam, és visszatérek édesanyám házába, 
ide Kirkaldy-ba, azzal a feltétellel, hogy rögtön értem küldet, amint látni 
kíván; és hogy az őt leggyakrabban látogató orvos, doktor Black, ezen 
idő alatt, alkalmanként beszámolót ír nekem egészségi állapotáról.

Augusztus 22-én a doktor a következő levelet írta nekem: 
„Legutóbbi látogatásom óta Mr. Hume könnyebben viseli a napok mú-

lását, de sokkal erőtlenebbül. Napjában egyszer felül, majd leballag a lép-
csőn, és olvasással szórakoztatja magát, látogatók csak ritkán jönnek. Úgy 
vette észre, hogy még a legközelibb barátaival való társalgás is fárasztja, 
könnyen elnyomja; de örömteli, hogy nincs is rá szüksége, hisz híján van 
minden nyugtalanságnak, türelmetlenségnek vagy kishitűségnek, és kivá-
lóan tölti napjait a szórakoztató könyvek társaságában is.”5

Egy napra rá levelet kaptam magától Mr. Hume-tól is, amelynek ki-
vonatát alább közlöm:

„LEGDRÁGÁBB BARÁTOM,
Kénytelen vagyok unokaöcsém kezét igénybe venni e levél megírásá-

hoz, ugyanis ma nem kelek fel. …
Az állapotom nagyon gyorsan romlik, tegnap éjszaka egy kis lázam is 

volt, melyről azt reméltem, hogy gyorsabban pontot tesz erre az egyhan-
gú betegségre, de sajnos nagyobbrészt teljesen elmúlt. Nem javasolha-
tom, hogy átjöjjön hozzám, minthogy a napnak olyan kicsiny részét tud-
nám csak látogatásának szentelni, azonban doktor Black megfelelőbben 
képes tájékoztatni Önt arról, hogy mikor mennyi erő maradt bennem. 
Adieu, &c.”

Három nappal később pedig a következő levelet kaptam doktor 
Blacktől:

Edinburgh, 1776. augusztus 26. hétfő.6
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„KEDVES URAM
Tegnap délután négy óra tájban Mr. Hume eltávozott. Közelgő halála 

már a csütörtökről péntekre virradó éjszakán világossá vált, midőn be-
tegsége elhatalmasodott rajta és nemsokára annyira legyengítette, hogy 
többé már nem tudott kikelni ágyából. A legvégéig teljesen tudatánál 
maradt, elkerülte őt az erős fájdalom és a szorongás érzése. A türelmet-
lenség legkisebb jelét sem adta soha; ezzel szemben bármikor is beszélt 
magáról más emberekkel, mindig szenvedéllyel és gyengéden tette azt. 
Nem gondoltam illendőnek, hogy írjak Önnek, és áthívjam, legfőképp 
azért nem, mert hallottam, amint egy írott levél diktálásakor arra kérte, 
ne jöjjön. Mikor nagyon erőt vett rajta a gyengeség, már a beszéd is 
nehezére esett, s olyan boldog lelki nyugalommal halt meg, hogy azt 
semmi sem múlhatja felül.”

Így halt hát meg legkiválóbb és felejthetetlen barátunk; akinek filozó-
fiai nézeteit az emberek kétségtelenül különbözőképp fogják megítélni, 
ki egyetértve, ki rosszallva őket, aszerint, hogy megegyezik vagy épp 
eltér a sajátjukétól; de akinek jellemét és életvitelét illetően aligha lehet 
helye nézeteltérésnek. Kedélye valóban oly szerencsésen kiegyensúlyo-
zott volt – ha szabad ezzel a kifejezéssel élnem –, mint talán senki másé, 
akit valaha is ismertem. Még, amikor a legnagyobb szükséget szenvedte, 
nagy és szükségszerű takarékossága még akkor sem gátolta meg abban, 
hogy jótékonykodjon, és nagylelkű cselekedeteket hajtson végre. Taka-
rékoskodása nem fösvénységéből fakadt, hanem a függetlenség vágyá-
ból. Természetének túlzott nyájassága sosem csorbította szellemének 
állhatatosságát, vagy elhatározásainak szilárdságát. Örök vidámságában 
túláradt könnyedséggel és szerénységgel keveredő jó természete és jó 
humora, és a leghalványabb jelét sem mutatta soha rosszindulatnak, mely 
más embereknél oly gyakran forrása a szellemességnek. Élcelődéseinek 
célja sohasem a megszégyenítés volt, éppen ezért nemhogy sértők nem 
voltak, de ritkán fordult csak elő, hogy ne lelték volna kedvüket ben-
ne, vagy ne élvezték volna azok is, akik eme élcelődések tárgyai voltak. 
Barátainak, akik egyébiránt gyakran váltak céltábláivá, talán egyetlen 
másik nagyszerű és szerethető tulajdonsága sem számított többet a vele 
való beszélgetések megkedvelésében. És a kedély e vidámságát, mely 
társaságban oly kellemes, de amivel oly gyakran frivol és sekélyes tulaj-
donságok járnak együtt, őbenne minden bizonnyal a legerősebb teherbí-
rás, a legszéleskörűbb műveltség, a legmélyebb gondolatok, és minden 
vonatkozásban a legátfogóbb kapacitás kísérte. Egészében véve mindig 
úgy tekintettem rá, életében és halála óta egyaránt, mint aki annyira meg-
közelítette a tökéletesen bölcs és erényes ember ideáját, amennyire azt 
talán az emberi gyarlóság természete egyáltalán megengedi.

Maradok, kedves Uram, 
legszeretőbb híve, 

ADAM SMITH

Pete Krisztián fordítása

1 A Smith neve melletti LL. D. cím a jogi doktorátus rövidítése.
2 John Home Hume unokatestvére volt, híres skót drámaíró és lelkipásztor. Douglas című 

tragédiája egészen a második világháborúig szerepelt a skót általános iskolások kötele-
ző olvasmányai között.

3 A Whist egy 52 lapos francia kártyával, Joker nélkül, négy játékos által, ütés-szerzés céllal 
játszott angol eredetű kártyajáték. Számos kutató a Whist-ből eredezteti a pókert is.

4 Sir Archibald Edmonstone (1717–1807), 1. Baronet. Skót politikus, az alsóház tagja.
5 Smith ugyan nem jelöli, de csak a levél egy részét idézi, az első és utolsó monda-

tot elhagyta. De míg az első mondatban doktor Black csak azt írja, hogy tájékoztatta  
Hume-ot a Smithtől kapott megbízásról, addig az utolsóban Hume üzenetét közvetíti, 
hogy ti. írt neki levelet és választ is vár rá. Ezt a levelet Hume futárral küldte, hogy 
megkímélje Smith-t a kézbesítési díj fizetése alól, de sajnos a futár késlekedett a levél-
lel, így a 15-i levél csak 22-én érkezett meg Smith-hez. 

6 Ez a levél volt David Hume utolsó levele, melynek egy bekezdését teljesen kihagyta 
Smith; azt a bekezdést, amiben Hume a Párbeszédek a természetes vallásról című mun-
kájának kiadói jogairól ír. A levelet Hume az „Adieu legdrágább barátom” mondattal 
zárja. Pontosabban hozzáfűzött egy utóiratot is életének utolsó levélhez: „UI.: Különös 
melléfogás volt részemről a levelét futárral küldeni.”
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