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Anglia” (Merrie England) félig pogány hitére 
való visszatérés volt, hanem egy új katolicizmus 
a reformáció ellensúlyozására.

A katolikus papok a bátorság, a szellemi 
és lelki hajthatatlanság és az akciófilmbe illQ 
virtus rendkívüli kombinációjáról tettek tanúbi-
zonyságot. Sokat közülük olyan brutális módon 
kínoztak meg, hogy szinte elviselhetetlen a 
kínvallatásaikról szóló leírásokat olvasni. A buj-
kálni kényszerülQ papok apró „paplyukakban”, 
a házak rejtett, titkos szobácskáiban rejtQztek 
el, lehetetlennek t_nQ szökéseket vittek véghez, 
illegális nyomdákat üzemeltettek és álöltözetbe 
bújtak, hogy álcázzák magukat. „Színészek csa-

pata, ami oly képzett – mondta róluk az egyik 
brosúraíró –, hogy saját társulatot hozhatnának 
létre maguknak, ami biztosan elcsábítaná a kö-

zönséget a Fortune, a Red Bull, a Cockpit vagy 
akár a Globe színháztól.”

Az 1605-ben leleplezett lQpor-összeesküvés 
utóhatásaként sokukat bíróság elé állították. 
Henry Garnet-et, a lelkiismeretes jezsuitát el-
fogták és börtönbe vetették, mint egy olyan 
terv szerzQjét, ami „olyan embertelen, annyira 
barbár, annyira átkozott és olyan utálatos, ami-
rQl még sosem olvastak vagy hallottak, és még 
az elképzelhetQ leggonoszabb ember fejében 
sem fordult volna meg.” Végül (rendkívül két-
értelm_ bizonyítékok alapján) halálra ítélték: 
felakasztották, holttestét egy ló után kötve kör-
bevonszolták, majd felnégyelték.

Childs részletgazdag, magával ragadó könyve 
igazán különleges karaktereket vonultat fel, és 
csokorba gy_jti az Erzsébet-, illetve Jakab-kor 
prózájának gyöngyszemeit. Nagy kár, hogy 
a jezsuiták leginkább latinul írtak, és meg 
kell elégednünk szavaik meglehetQsen lapos 
újkori angol fordításaival. A könyv legvégén 
Childs felidézi azt a hátborzongató álmot, ami-
rQl Robert Wintour, a lQpor-összeesküvés egyik 
letartóztatott tagja mesélt Guy Fawkes-nak. 
Wintour látott „egy sebhelyes várost, ledQlt 
templomtornyokkal és elszenesedett, eltorzult 
arcokkal”. Az ember csodálkozik, hogy ilyen 
dolgok megtörténhettek Angliában. Lehet, hogy 
ismét megtörténnek…

(The Guardian)

Rosemary Hill

Új világkép a viktoriánus kor hajnalán

James A. Secord: Visions of Science: Books and 
readers at the dawn of the Victorian age (Oxford 
University Press, 2014, 320 oldal) cím_ könyvé-
nek bemutatása

A 19. századról a brit köztudatban élQ képben 
van egy fehér folt valahol az 1820-as és a 30-as 
évek környékén. Úgy t_nik, mintha a Régensség2 

és Viktória királynQ (1837–1901) trónra lépése 
között a történelem szívverésében kimaradna egy 
dobbanás. A Büszkeség és balítélet illedelmes és 
provinciális, közép- és felsQosztálybeli férfiak-

kal és nQkkel teli világa hirtelen átadja helyét 
a dickensi London nyüzsgQ utcáinak és villó-

dzó gázlámpáinak, amelyek a házfalakra vetítik 
Uriah Heep és Fagin3 szörny_ árnyékát.

A gázvilágítás éppúgy ezeknek a köztes évek-

nek a terméke volt, mint a választási rendszer vagy 
a vasút. Ha a György-évtizedek utolsó évei nem 
hagytak összefüggQ, koherens benyomást maguk 
után, az nem azért van, mert ekkoriban túl kevés 
történt, hanem éppen ellenkezQleg: túlságosan is 
sok olyan dolog történt, amit nem könny_ egyik 
vagy másik kategóriába beskatulyázni. Ami ne-

künk – James Secord könyvének alcímét kölcsön-

véve – a „viktoriánus kor hajnalának” t_nhet, az a 
kortársak számára egy önálló korszak volt, amit Az 
Értelem menetelése (The March of the Intellect) cí-

m_ 1828-as karikatúra egy gigantikus, gQzhajtású 
gépemberként jelenít meg, ami a kezében tartott 
óriási sepr_vel félresöpri a fennálló rendet és így 
vagy úgy, de mindent megváltoztat.

Az új, gQzgépekkel hajtott nyomdagépek 
olcsó olvasnivalót biztosítottak az egyre né-

pesebb olvasóközönség számára, és a megvá-

sárolható vagy kölcsönözhetQ könyvek között 
több új tudományág alapm_ve is megtalálha-

tó volt, a pszichológiától kezdve a fizikáig. 

2 Régensség (angolul: The Regency): a brit történe-
lem 1811–1820 közötti szakasza, amikor a gyámság 
alá helyezett III. György király helyett György 
régensherceg (a késQbbi IV. György) uralkodott.

3 Uriah Heep (itt): Dickens Copperfield Dávidjának 
egyik szereplQje. Fagin: a Twist Olivér egyik sze-
replQje, aki utcagyerekekbQl szervez tolvajbandát.
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Secord belegázol az ötletek forgatagába, és 
hét olyan m_vet választ ki, amelyek a ma-

guk idejében rendkívül nagy hatást gyakorol-
tak az olvasóközönségre. Ahogy a Victorian 
Sensation (Viktoriánus szenzáció) címet viselQ 
könyvében tette, James Secord cambridge-i 
professzor itt is abból a feltevésbQl indul ki, 
hogy egy könyv jelentQségét éppúgy kell mér-
ni azzal, hogy ki olvassa, mint azzal, hogy ki 
írta. Robert Chambers Vestiges of the Natural 
History of Creation (A teremtés természettörté-
netének nyomai) cím_ könyve, amely meghatá-

rozta az evolúció mellett szóló érveket, a maga 
idejében népszer_bb – és még sokkolóbb hatá-

sú – volt, mint Charles Darwin korszakalkotó 
könyve, a 15 évvel késQbb megjelent Origin of 
Species (A fajok eredete). Ám Chambers köny-

ve idQvel feledésbe merült, és ezzel megfeled-

keztünk nemcsak akkori jelentQségérQl, hanem 
a magára Darwinra gyakorolt hatásáról is.

A Secord által bemutatott munkák az idQ 
múlásával éppúgy kihullottak az emlékeze-

tünkbQl, mint A teremtés természettörténetének 
nyomai még ha a címeik ismerQsen csengenek 
is, a könyveket magukat csak alig-alig olvassák. 
Secord nemcsak olvassa Qket, hanem figyelmet 
szentel a külsQ megjelenésüknek, a formátu-

muknak, az áruknak, a papír minQségének és 
az olvasóközönségüknek is. Vizsgálódásainak 
eredménye egy élénk bepillantás a „jelek és 
csodák” eme viharos korába.

Ha volt olyan kérdés, ami az 1830-as évek 
gondolkodó emberét minden másnál jobban 
foglalkoztatta, akkor az az idQ volt. Newton 
már rég megnyitotta a tér korlátait, de az idQ 
továbbra is a bibliai kronológia csapdájában 
vergQdött, ami úgy tartotta, hogy a Föld 
körülbelül 6000 éves.4 Egyre inkább egyér-
telm_vé vált, hogy ennyi idQ még ahhoz sem 

4 James Ussher ír püspök 1650-ben megjelent 
Annales Veteris Testamenti, a prima mundi 
origine deducti, una cum rerum Asiaticarum et 
Aegyptiacarum chronico, a temporis historici 
principio usque ad Maccabaicorum initia 
producto cím_ m_vében jutott arra a következ-
tetésre, hogy Isten Kr. e. 4004-ben teremtette a 
világot. Az Ussher által meghatározott évszámot 
kiegészítve John Lightfoot, a cambridge-i egye-
tem alkancellárja úgy vélte, hogy a Teremtésre 
október 23-án reggel 9 órakor került sor.

elég, hogy az emberiség történelmét beles_rít-
sék, de még sokáig váratott magára egy alter-
natív elmélet megfogalmazásához szükséges 
bizonyíték. A bizonyítékot végül az egyik 
új tudományág kutatásai hozták el, amikor 
1831-ben megjelent Charles Lyell Principles 
of Geology (A geológia alapjai) cím_ könyvé-

nek elsQ része. Lyell elméletei a Föld kialaku-

lásáról megtörték az idQ korlátjait, a könyve 
pedig – ahogy Darwin mondta – „megváltoz-

tatta az ember elméjét”. Sok elme változott 
meg a megfelelQ idQben, de Secord világossá 
teszi, hogy a folyamat fokozatos volt, a vál-
tozások pedig különbözQek. Akadtak, akik-

nek mindez Isten halálát jelentette. (Charles 
Southwell, az ateista radikális gondolkodó 
például A geológia alapjai-ért küldetett, mi-
után istenkáromlás miatt 1842-ben egyéves 
börtönbüntetésre ítélték.) A kortársak közül 
azonban sokan úgy olvasták Lyell könyvét, 
mint egy lehetséges módot a fosszilis tárgyi 
bizonyítékoknak a lassan kibontakozó isteni 
tervvel való összeegyeztetésére.

Secord igyekszik kiigazítani a történeti 
visszatekintés egy másik (mellék)hatását is; 
azt a tendenciát, hogy a tudomány történetét a 
feltartóztathatatlan haladás és az egymást kö-

vetQ, a dolgokat hirtelen átalakító felfedezé-

sek ötvözeteként ábrázolják. Secord világossá 
teszi, hogy egy felismerés vagy felfedezés 
nem feltétlenül vezetett a következQhöz. Lyell 
például nem hitt az evolúcióban. A fajok 
közötti „transzmutációról” szóló, akkoriban 
már ismert elméletek megdöbbentették Qt. A 
jegyzetfüzetei tanúskodnak az elszörnyedés-

rQl, amit az a gondolat váltott ki benne, hogy 
az ember csak egy „továbbfejlesztett” majom, 
egy olyasféle állat leszármazottja, ami már 
az akkoriban megnyílt Londoni Állatkertben 
is látható volt. Az Értelem menetelése a va-

lóságban az ismeretlenbe vezetett rohamok 
sorozata volt, amelyek közül sok zsákutcába 
vezetett.

Secord arról is beszámol, hogy még az általá-

nos szellemi lelkesedés közben is megmaradt az 
egészséges szint_ szkepticizmus és humor. Az 
új tudományágak között ott volt pl. a frenológia, 
ami éppen annyira érdekelte a kor emberét, mint 
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a geológia. A ma már áltudománynak tekintett 
frenológia az emberi koponya alakjából igye-

kezett következtetni az emberi személyiségre. 
A maga idejében népszer_ elmélet volt, és kiin-

dulási pontként szolgált a késQbbi vitákhoz az 
elme és az agy természetérQl. A György-kor tu-

dományos-fantasztikus irodalma pedig megala-

pozta a jövQre vonatkozó soha be nem teljesülQ 
elQrejelzések kiagyalásának hagyományát, az 
önjáró házaktól kezdve az emberi erQvel hajtott 
repülQgépeken át a minden feladat elvégzésére 
alkalmas gépekig.

Karikatúrák ábrázolták az olvasásba túlságo-

san is belemerült embereket, akik nem tudják, 
hogy merre járnak, és figyelmetlenségükben 
pincékbe esnek vagy összeütköznek a töb-

bi olvasóval. A „mentális csömör” ugyancsak 
megszokott problémának számított akkoriban. 
Alighogy befejezte Mary Somerville On the 
Connexion of the Physical Sciences (A fizikai 
tudományok kapcsolatáról) cím_ könyvének ol-
vasását, a regényíró Maria Edgworth azt mond-

ta, hogy úgy érzi magát, mint egy óriáskígyó 
„egy kiadós étkezés után”.

Lyell azzal igyekezett palástolni a Principles 

által sugallt zavaróbb következtetéseket, hogy 
munkáját John Murray-nél, Walter Scott ro-

mantikus regényeinek kiadójánál jelentette 
meg, így a könyv megnyugtatóan tekintélyes 
külsej_ és drága lett. Somerville viszont olyan 
széles nyilvánosságot akart elérni, amilyet csak 

lehetett, könyvét ezért hatpennys kötetekben 
adták ki. A könyv megjelenése a természetfilo-

zófia fizikává való átalakulásának egyik fontos 
mérföldkövét jelölte, a célba vett közönség 
pedig lelkesnek bizonyult. A természettudo-

mányok terén alkotó sikeres nQi szerzQként 
Somerville kétségkívül szokatlan jelenség volt, 
ám korántsem Q volt az egyetlen nQ, aki ezen a 
területen alkotott, és a nQk az olvasók körében 
is fontos részét képezték a piacnak. Az alsó-
középosztályból származó, illetve a kenyerüket 
kézm_vesként keresQ férfiakkal együtt, akik 
hozzájuk hasonlóan nem juthattak be az egye-

temekre és a tudományos társaságokba, meg-

ragadták a lehetQséget, hogy csatlakozzanak a 
vitákhoz, amelyekbe tájékozott résztvevQkként 
léphettek be.

Mivel ilyen sok új tudományág jelent meg, 
új definíciókra is szükség volt. Samuel Taylor 
Coleridge és a filozófus William Whewell is 
azon dolgozott, hogy „kicsalogassa” a régi 
természetfilozófiát az újfajta tudományból. A 
könyvek, amelyek a formálódó elképzeléseket 
hirdették, maguk is hasonlóan átmeneti, hibrid 
m_fajúak voltak. Az ebben rejlQ lehetQsége-

ket felfedezték és kihasználták a kiadók is. A 
Longman például 1830-ban három különbözQ 
címlappal adta ki John Herschel Preliminary 
Discourse on the Study of Natural Philosophy 

(BevezetQ értekezés a természetfilozófia ta-
nulmányozásába) cím_ munkáját, a vásárlóra 
hagyva annak eldöntését, hogy önálló munka-

ként vagy egy sorozat részeként (akár Lardner 
Cabinet Cyclopaediájának következQ darabja-

ként, akár egy új, speciális természetfilozófia-
sorozat elsQ köteteként) tekint-e a könyvre. Míg 
a Discourses-t ma általában filozófiai m_nek 
tekintjük, a legtöbben eredeti olvasóinak tízez-

rei közül, állítja Secord, egészen másként, egy-

fajta viselkedésbeli útmutatóként viszonyultak 
hozzá. Az empirikus vizsgálat, a valódiság, a 
következetesség és az erkölcs alapelvei voltak 
az úriembernek éppúgy, mint a társadalom sze-

gényebb rétegeibQl származó, önmagukat képzQ 
férfiaknak és nQknek, akik egyaránt törekedtek 
tudásra és finomságra.

Csak megerQsíti Secordnak a kor különleges 
szellemérQl szóló érveit, ha rámutatunk arra, 
hogy a György-kor végén élQ emberek idQvel 
kapcsolatos megszállottsága éppannyira érdek-

lQdQvé tette Qket a múlt, mint a jövQ iránt, és 
hogy ezekben az években nemcsak a fizika és 
a geológia tudománya született meg, hanem 
ekkor fedezték fel újra a középkort és ekkoriban 
vált sajátos angol nemzeti stílussá az újjászületQ 
gótika is.5 A Visions of Science egy csodálatosan 
tiszta beszámoló egy komplex és gyakran félre-

értett korszakról, ami fontos kérdéseket vet fel 
a tudománnyal és a történelemmel kapcsolatos 
felfogásunkról is.

(The Guardian)

5 Angliában az 1830-as évekre tehetQ az ún. Gothic 
Revival, azaz az újjászületQ gótika kibontakozá-
sának korszaka.


