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LÁBASS ENDRE

Csontenyv
(Két reneszánsz pogrom rövid története)

Mostanában, 2014 tavaszán, többen feltették viccesen a kérdést, hogy: na, és mit láttam odaát. 
Azt szoktam válaszolni, hogy az égvilágon semmit, szívem. Viszont azóta nagyon is fura érzés lent, 
a Népszínház utcán megállnom, olyan, mintha réges-rég véget ért volna az életem, de én valahogy 
mégis átestem valami tűfokon, és járni is, meg érezni is képes ez a maradék, és lassan, vánszorogva, 
ha nem is örömmel, de még kíváncsian bejárja a gigamega-metrós jövőt. Nem hoztam tehát madár-
látta ajándékot, mesét odaátról, de azt elmondhatom, mindennap időutazónak érzem magam, aki már 
csak véletlenül él és utazik. Január 18-án ugyanis kétszer meghaltam, de minduntalan újraélesztettek 
egy tízórás szívműtét során – most tudtam meg, állítólag hibernáltak is –, bár csak laza 11–15 fokra, 
semmi mirelit. Azonban ugyanúgy, mint a túlvilággal, ebből sem emlékszem semmire, leírva olvas-
tam csupán, és az orvos mesélte fejét ingatva, közben csodálkozva szemembe nézve – ilyesmit nem 
szokás túlélni, uram, ezzel eleve nem jutnak el a műtétig. Az egészről csak annyit szoktam mondani, 
hogy nagyobb, pusztítóbb hatással volt rám a három kórterem, ahol a rehabilitáció során feküdtem a 
kard rehabon. A hetes, a kettes és a négyes szobák emberei kivágtak belőlem valamit. Úgy éreztem, 
ez a három szoba az ország, minden rossz, amit megpróbáltam nem elhinni róla, az összes gyűlölet, 
amit titokban azért mégis igyekeztem valamelyest megmagyarázni, bár testemmel-szívemmel éltem 
át valóságukat. Ott feküdtünk a számozott szobák számozott ágyain. Mindenkinek hosszú, függőle-
ges vágás vöröslött a mellkasán. A hetes teremben a kedves, szelíd öregúr, Csaba bácsi, jópofa vicce-
ket mesélt – Meddig hordja a szemetet a cigánynő? Hát kilenc hónapig.

Összeszorult a gyomrom, olyan félelmetes volt. Pedig egész életemben ez vett körül, tudtam, 
hogy ebben az országban – távoli országokról nem tudok beszámolni, mert keveset utaztam, itt-
hon viszont egy életen át –, szóval, hogy itt a legfőbb összetartó erő, csontokból főzött büdös enyv 
a gyűlölet. Az összes kórteremben ez ment, jött egy új öregúr, először nagyon hallgatott, sunyin 
felmérte a terepet, a lehetséges szövetségeseket, aztán másnap már fel is állt a kis csapat, még a 
beszédmódjukat is egymáshoz igazították, ugyanazok a durva szavak, ugyanaz a fogatlan röhögés 
ugyanazokon a gyilkos vicceken. Szentek az összes állatok. Így történt, hogy amikor a kórházból 
végre, először csak egy napra, orvosi felügyelettel kikerültem, április elején, egy szombaton, már 
nem a régi voltam a többiek között, már nem szeretettel néztem a felvillanó arcokat lent, a metró-
állomáson, a virágszirmokat a fekete ágon. Mennyire szerettem ezt a verset. 

Néha abban reménykedem, hogy talán még egyszer visszakerülök a múltbeli kíváncsi, ember-
szerető önmagamba. Ha megélem is, hogy mint a Gólyakalifában, a varázsszót kimondva még egy-
szer, utoljára visszaváltozom, tudom, hogy kivághatatlanul ott marad bennem e mostani alak zava-
ró emléke. Ezért olyan fontos a látszólag jelentéktelen kis esemény, hogy amikor a sarki közértbe 
lépek, megölelnek. Mintha valahol álmainkban, egy öntudatlan tükörvilágban tudnának arról, hogy 
megmentésre, felmelegítésre szorulok, mert megfagyott bennem a szeretet. Szerencsére nem mind-
egyikünknek kellett hónapokig együtt aludnia gonosz emberekkel, vannak, akik még őrzik tiszta 
magukat. Az együttalvás kényszere fontos körülmény, hiszen egyébként tovább haladunk, mintha 
mi sem történt volna, csak egy torz üvöltés, egy látomás az egész, mely egyre halkabb és kisebb 
lesz, ahogy távolodik, távolodunk. De ha együtt töltünk heteket-hónapokat – és minden egyes nap 
együtt várjuk ki az éjszakát, akkor pár nap után megnyílnak a mellkasok, és a látvány elől sehová 
nem menekülhetünk, betegen növények vagyunk, mintha nem is lennének lábaink.    

Igyekszem hát megint, az ablakban állok reggelenként, meg néha éjszaka is, és nézem a lent 
elhaladó alakokat, a szavuk nem hallatszik fel, de elbűvöl a táncuk, ahogy a kislányok lóbálják a 
karjukat, ahogy a családok fogják egymás kezét. Ez volt a közvetlen oka, hogy tizenhárom éve 
folyton írt, kiadatlan olvasónaplóimból, brit fordításköteteimből kiválasztottam ide pár röpdolgo-
zat-töredéket, két reneszánsz pogrom történetét.

Geronymo Osorio és a lisszaboni tömeg 

Lytton Strachey a következő vérfagyasztó sorokat írta az oxfordi könyvtár keleti anyagának ere-
detéről Erzsébet és Essex című párhuzamos életrajzában:

„Essexet furdalta a lelkiismeret Thomas Bodley miatt. Mit adjon hűséges követőjének 
az államtitkárság helyett, mit hiába ígért?  Elhatározta, neki adja Jerome Osorius Püspök 
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könyvtárát, melyet oly váratlanul zsákmányolt Faróban,1 azon a nyári napon. Bodleyé kell 
legyen − igen. Így is történt; és e különös ajándék lett alapja ama nagy könyvtárnak, mely 
ma Thomas Bodley nevét viseli.”2 

Geronymo Osorio, a Portugál Cicero, Loyolai Ignác fiatalabb kortársa volt, és Lisszabonban, 
a Tejo partján született 1506-ban. Majdnem Európa legszéle ez a dombokon kúszó, festői fehér 
város. Voltak nagy korszakai – egy lisszaboni ifjú abban az időben, a XVI. század elején példá-
ul egyáltalán nem volt hátrányban. Osorio valódi „európai” (azaz a korban elérhető legjobb zsidó-
görög-arab) képzettséget szerezhetett: Salamancában tanulmányozta a nyelvtudományt, a filozófi-
át Párizsban, Bolognában pedig a teológiát és a hebraikát. 

Elég hamar kora szellemi életének középpontjába tanulta magát, bensőséges kapcsolatba 
került a jezsuita páter Pedro Fabróval, a „katonaszent” Loyolai Ignác egyik legközelebbi mun-
katársával is. 1562-re már a nemzetközi ügyekben is megjelent a neve: egy iratban megtámad-
ta az angol reformációt, Luthert leszidta, a nagy királynőt pedig vissza akarta téríteni a kato-
likus hitre, mondván, a protestantizmus felforgatja az államot, hívei a törvényeket nem tiszte-
lik. Erre 1563-ban dr. Walter Haydon válaszolt − aki a Master of Request hivatalát töltötte be 
Erzsébet udvarában. Hosszú levelet írt, melyben igazolta Rómával való szakításukat. 1577-ben 
válaszra méltatta a portugált a „véres” Mária királyné áldozatainak névsorát összeállító John 
Foxe is − máig angol iskolai klasszikus. Nem úgy, mint Osorio. Őt − latinos nevén Osoriust 
− különben az angol válaszok sem rendítették meg hitében. Maradt, ahol volt, Coimbra egye-
temén3 teológiát tanított, és különböző egyházi tisztségeken keresztül végül magas méltóság-
ba ért: Sylves püspöke lett. Fügefák, mandulafák, olajfaligetek, szőlőültetvények mindenütt, 
és egy réges-régi mór erőd – hisz ez az ősi, föníciai település volt egykor a mór Algarve tarto-
mány régi fővárosa.  

Hitvitái ellenére azonban e püspök egyáltalán nem volt fanatikus. Egészséges ösztönnel kitért 
például az elől, hogy elkísérje Dom Sebastiant, a jezsuitáktól keresztes hadjáratra tüzelt portugál 
királyt afrikai útjára, sőt, teljes ékesszólását latba vetve ellenezte e kalandot. A mohó kis Portugália 
azonban nem érte be Afrika két tengerpartjával, Brazíliával és India kereskedelmével. A szeren-
csétlen király elhatározta, hogy egy utolsó, hatalmas csapással − az utolsó keresztes háborúval! − 
megsemmisíti az ősellenség mórokat. Ezüstvértbe öltözött, maga köré gyűjtötte összes lovagjait, 
úgy indult a csatába. Ez tényleg a súlyos páncélos lovagok kora, a teljes vértezetbe csavarozott-csa-
tolt, bicegő VIII. Henrik királyt daruval rakták nyeregbe, mint egy dagi játékkatonát. Pedig egykor 
milyen büszke volt izmos vádlijára!

Geronymo Osorio a keresztes háború helyett inkább Rómába ment. Szívesen fogadta őt XIII. 
Gergely. A portugál seregeket nem fogadták ilyen szívesen, 1578. augusztus 4-én Alcazarquivirnél 
rettenetes vereség érte őket,4 Sebastian királyt is megölték a mórok. Ez megrendítette Osorio lelkét 
és vele egészségét. Remetemagányba vonult, és Tavirában, az év augusztus 20-án meghalt, hazá-
ja, Portugália pedig, mely az egész világot akarta uralni, összeomlott vele együtt – a megüresedett 
trónt a spanyolok foglalták el, az elkövetkező hatvankét esztendő során Portugália nem létezett, 
gyarmatait is Spanyolország örökölte. 

Shakespeare kortársa, a hadirokkant spanyol költő, Don Miguel Cervantes de Saavedra ez évek 
alatt, öt éven át, Algírban lakott – 1575-től a mórok drága foglya volt. Ők értékelték először. Egy 
csomó aranyra. Négyszer próbált megszökni Mihály úr, végül 1580-ban jutott haza. Addigra azon-
ban otthon egészen más világ fogadta.   

Nos, e szomorú portugál püspöknek, Osoriónak hadizsákmányként elrabolt könyveiből alakult 
az oxfordi Bodley Könyvtár, melynek később többek között Cromwell Lord Protektor is adományo-
zott könyveket. 1603-ban nyitották meg a könyvtárat a közönség előtt kétezer kötettel.

Városa felégetésénél és könyvtára elrablásánál is rettentőbb eseményekkel kapcsolatban került 
elém második alkalommal Geronymo Osoriónak, Sylves püspökének neve. Az európai zsidóság 
középkori történetéről olvastam éppen, amikor e főpap De rebus Emmanuelis5 című krónikájának 
egy részletére leltem. 

  1 A kis Fermoso-folyó torkolatánál fekvő dél-portugál óceáni kikötőt, Farót az angolok 1596-ban felégették, az 1755. évi, általában 
csak lisszaboninak nevezett földrengés pedig részben ismét elpusztította.

  2 Elizabeth and Essex, A tragic history by Lytton Strachey, London, Chatto & Windus, 1928. (115. o.) Magyar nyelven: Erzsébet és 
Essex, Történelmi életrajz, Szépirodalmi Könyvkiadó, Olcsó Könyvtár, Budapest, fordította Szinnai Tivadar.

  3 Nemrégiben (buta szófordulat, mert már egy élettel ezelőtti régen) a Coimbrai Egyetem könyvtárába látogatott egy ismerősöm, 
és visszatérve elmesélte, hogy amint az egyik polcról leemelt egy fólió kötetet, riadtan csapdosó álmos denevérek suhogtak 
elő a könyvsor mögül. Csodálkozását látva a könyvtár őre elmagyarázta, hogy a könyvek rovarkártevői ellen veszik igénybe e 
bőregerek szakmai segítségét az ingyenes, fejedelmi elszállásolásért cserébe. 

  4 El Qsar el Kbir (Alcacer-Quibir, Ksar el Kebir, Al Quasr al Kabir etc.) Észak-Marokkóban fekszik, a város neve azt jelenti, 
Nagy Fal. Abd al-Malik marokkói szultán, Sebestyén király és Muhammad, a marokkói trónkövetelő, kinek segítségére sietett, 
mind meghaltak ebben az istentől láthatólag nem támogatott csatában. Pedig ez volt Dom Sebastião gyermekkori álma, hogy 
„a kereszt győzni fog a félhold felett”. Portugália ezután hamarosan II. Fülöp spanyol király ölébe hullt. A város ma is áll, vagy 
százezren laknak benne. A spanyol uralom alá került Portugáliában pedig még sokáig hitték, hogy valahol a mórok fogságában él 
a tizennyolc éves kis király, egyszer kiszabadul, akkor visszatér, és a spanyoloktól visszaveszi Portugáliát. Elő is került egy csomó 
ál-Sebestyén király az évek során, csupa imposztorok.   

  5 De rebus Emmanuelis, Cologne, 1586, IV. pp. 114a-115b. The english translation is by James Gibbs, The History of the Portuguese 
during the Reign of Emmanuel, London, 1752, I. pp. 224–227.



129

„Nagyjából ugyanabban az időben [az aszály, a pestis és a drágaság idején] a csőcselék 
dühe nagy fölzúdulást keltett Lisszabon városában, melynek során majd’ az összes Zsidókat 
− kik, mint előbb láttuk, megtértek Kereszténynek − kegyetlenül lemészárolták. 

Mindez a következőképpen esett: A lakók többsége a pestis miatt elhagyta a várost, és ez 
időben sok Francia, Belga és Germán hajó érkezett. Április 19-én [Vasárnap délután 3 óra 
körül] a városban maradók közül sokan Szent Dominic templomába mentek istentisztelet-
re. E templom bal oldalán van a Jézus-kápolna, melyet a hívek sűrűn látogattak. A kereszt-
re feszített Jézus jelképét helyezték az oltár fölé, és a Megváltó oldalán ejtett sebet jelképező 
vágást üvegfedél takarta le. És lám, midőn a sokadalom e sebre függesztette tekintetét, egy-
szerre ragyogó fény csillant meg az üvegen. E jelenésre sokan azt mondották, csoda volt, és 
az istenség a jelenlétét e csodálatos jellel mutatta meg.    

Az egyik, csak nemrégiben megtért zsidó azonban hangosan tagadta a csodát, hangoz-
tatva, hogy egy darab kiszáradt fa csodát nem tehet. [Egy Germán Katolikus, ki épp a hely-
színen volt, azt mondta, semmi szokatlan dolgot nem tapasztalt.] Csakugyan többen tagad-
ták a csodát; mégis, tekintve az időt, a helyet és a gyülekezetet, igen hibás dolog volt akár-
kitől, különösen egy Zsidótól, a tévedésükről győzködni az embereket, mikor azok erősen 
meg voltak győződve a dolog igazsága felől. A csőcselék, mely természetétől fogva nya-
kas, hirtelen, s csodákban hinni hajlamos, hallván, hogy egy Zsidó tagadja a csoda hitelét, 
fenyegetően zúgolódni kezdett. Hitszegőnek mondták, vallásárulónak, Krisztus gyalázatos, 
gonosz ellenségének, aki megérdemli a kínzást és halált. 

Dühük végül oly fokra hágott, hogy nekiestek e szerencsétlennek, hajánál fogva a piac-
térre rángatták, a templom elé, ahol darabokra tördelték csontjait, tüzet gyújtottak, és tűzre 
vetették a testét. [A tömeget felizgatta az is, hogy a Király néhány újonnan megtért Zsidót, 
kiket a zsidó húsvét megünnepléséért fogtak el, épp aznap engedett szabadon.] Mind össze-
csődült az utca népe, s egy barát a körülményekhez igazán jól alkalmazkodó beszédet 
mondott nekik. Ebben arra bíztatott nagy tüzesen, hogy büntessék meg a megátalkodott 
Zsidót. A saját magától is megdühödött tömeg ettől csak még rettentőbb haragra gyúlt. Két 
másik [Dominikánus] barát feszületet hordozott körül, fennhangon gyilkolásra buzdítot-
ták a tömeget, minden szavuk csak olaj volt a tűzre: ‘Eretnekség, eretnekség! Halál az eret-
nekségre, pusztuljon ki az átkozott faj!’ [A Dominikánus barátok amúgy is gyűlölték az Új 
Keresztényeket mint eretnekeket, és Portugáliában be akarták vezetni az Inkvizíciót.]
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A Franciák és Germánok [a tengerészek] gyorsan partra szálltak, s a Portugálokhoz csapódva ret-
tentő vérengzésbe kezdtek. Ötszázan kezdték a szörnyű mészárlást, melyhez aztán csatlakoztak még 
sokan. Dühtől hajtva, haragban égve estek a szerencsétlen Zsidóknak, rengeteget megöltek, sokat 
élve hajítottak máglyára. Ekkorra már több tűz is gyúlt a hely körül, hol az első áldozat elégett, mert 
az utca söpredéke odahordott minden éghetőt, és így a rettenetes tetthez minden készen állt. [Germán 
tengerészek még több tüzelőt hoztak, mikor lohadni látták a lángokat.] Az asszonyok sikoltozása a 
férfiak megindító könyörgésébe vegyülve, azt gondolnánk, megindítja a legvadabb szívet is; de e 
kegyetlen jelenet szereplői emberségükből annyira kivetkőztek, hogy nemmel, korral nem törőd-
tek, válogatás nélkül kiélték dühük; ötszáz Zsidót lemészároltak vagy tűzbe vetettek azon a napon. 

A mészárlás híre elterjedt országszerte, másnap [hétfőn, április 20-án] a városba özönlött a 
vidékről vagy ezer ember, és csatlakozott a gyilkosok hordáihoz, és együtt öltek tovább. A zsi-
dók a legnagyobb rettegésben élve házaikba bújtak el, de a vérszomjas csürhe betörte az ajtó-
kat, ablakokat, és a legbarbárabb módon lemészároltak férfiakat, asszonyokat, gyermekeket oda-
bent. Falhoz csapták a csecsemőt, lábuknál fogva földön húzták a tűzig az embereket, némelyik 
élt még, volt, aki közben meghalt.

Ekkora érzéketlenség úgy megrendítette e szerencsétlen embereket, hogy még búsulni is kép-
telenek voltak pusztulásuk fölött, s akik elrejtőzve vártak, bár látták, amint szüleiket és gyermeke-
iket megkínozni és megölni viszik, sóhajtani se mertek, a felfedezéstől olyannyira féltek. A féle-
lem így lassan úgy elborította őket, hogy nem nagyon különbözött az élő és a holt. Kirabolták 
házaikat, s a vérengző tömeg elhurcolt rengeteg ezüstöt, aranyat s minden egyéb értéküket. A 
Franciák hajóikra vitték zsákmányukat, s ha nem lett volna bennük a rablás ösztöne nagyobb, 
bizonyára megölnek még sokakat. [A tömeg a gyűlölt adószedőt, Mascarenhast is kirabolta és 
lemészárolta.] Néhány Zsidó, öregek, fiatalok, az oltárnál kerestek menedéket, s a keresztet és 
a szentek képeit felemelve a legmegindítóbb módon kértek isteni segítséget, de az elvetemült 
tömeg dühe oly fokra hágott, hogy a vallásra nem tekintve a templomokba törtek, a Zsidókat 
kivonszolták onnan és lemészárolták, vagy élve a tűzbe dobták őket. 

Aki csak hasonlított a Zsidókhoz, már nagy veszélyben forgott, volt, akit meg is öltek csupán 
e feltevés alapján, mások súlyos sebeket kaptak emiatt. [Még nem-Zsidókat is megöltek.] Sokan 
kihasználták az alkalmat, és leszámoltak ellenségeikkel, azt állítva róluk, hogy Zsidók, s mielőtt 
e hamisságukra fény derülhetett volna, már kielégítették vérszomjukat. A magisztrátus tehetetle-
nül állt a tömeg haragjával szemben, azért így is megmentettek sok derék személyt, biztos hely-
re rejtették el a hozzájuk menekülőket. Mégis több mint ezer embert megöltek azon a napon. 

Harmadnap [Április 21-én, kedden] az embertelen barbárok ismét visszatértek ölni, de már 
alig találtak maguknak áldozatot, mert a legtöbb túlélő Zsidó elmenekült, vagy biztos helyre bújt, 
néhányat azonban még ekkor is megöltek. Több mint kétezer Zsidót gyilkoltak meg e három 
nap alatt. Estefelé Ayres de Sylva [a főbíró] és Alvaro de Castro [a polgári bíróság kormányzó-
ja], a bíróságok élén álló vezető személyek őrséggel a városba jöttek, s érkezésük megállította a 
dühödt tömeget. A Franciák és Germánok alaposan megrakták zsákmánnyal hajóikat, és a lehe-
tő leggyorsabban elszeleltek. 

Emmanuel király e mészárlás hírét hallva azon nyomban kiküldte Lisszabonba Diogo de 
Almeidát és Diogo Lobót, hogy teljes erejükkel büntessék meg a szörnyű gaztett elkövetőit. 
Kegyetlenségéért most sok megszenvedett. A szerzeteseket, kik gyilkolásra buzdították a töme-
get, először ünnepélyesen megfosztották papi hivataluktól és szentségeiktől, aztán megfojtották és 
megégették őket. Azokat, akik haboztak ellenállni a tömeg dühének, megfosztották tisztségeiktől, 
vagy elítélték, és a város is elveszítette sok előjogát. [Sok bűnös akasztófára került.]”6 

Az embertűz rettentő dátuma a bölcs öreg püspök szemében jelképes lehetett, hiszen ő, 
Geronimo Osorio abban a vad, 1506. évben született. 

 

Sir Thomas More és a londoni embervadászat

Nagy St. Helen londoni templomát megkerülve a St. Mary Axe-be érkezünk, s ott, a Leadenhall 
Street-i elágazásnál St. Andrew Undershaft templomához. Odabent található a City egyik leghíre-
sebb, igen régi emléke, John Stow fekete márvány és alabástrom síremléke, melyet özvegye készít-
tetett. Stow 1605. április 5-én halt meg, halála évfordulóján több mint négyszáz esztendeje minden 
évben emlék istentiszteletet tart a Lord Mayor és a Testület. A város első krónikásának alabástrom 
kezébe ilyenkor egy szép új lúdtollat helyeznek.

Az András-templom megkülönböztető jelzőjének történetéről a következőt írta e koldusszegé-
nyen meghalt öregúr:

  6 Geronymo Osorio művének fent idézett részlete a következő műben szerepel: The Jews in the Medieval World, A Source Book: 
315–1791, Jacob R. Marcus, A Temple Book, Atheneum, New York, 1978. 12, The Massacre of the New Christians of Lisbon 
April, 1506. (56–59. o., ford.: Lábass Endre).
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„Ama kerület északnyugati sarkában, a mondott főútvonal mellett áll Szent András apostol 
szép temploma, melyet egy a nevéhez toldott undershaft szó különböztet meg a többi azonos 
nevű templomtól, így hát St. Andrew Undershaft (Gerenda alatti Szent András) a neve, mivel a 
régi időkben az volt a szokásban, hogy minden év május első napjának reggelén egy jó hosszú 
gerendát, azaz májusfát7 állítottak fel itt, az utca közepén, éppen a templom déli oldala mellett, 
mely rúd, mikor felállították és végét a földbe ásták, magasabb volt a templomtoronynál is. Egy 
hiú és dicsekvő fickóról írva Geoffrey Chaucer is említette ezt az oszlopot.

A gerendát többé már sosem állították fel ama Rossz Májusnap óta (mely a tanoncok s egyéb 
fiatal személyek közt az idegenek ellen 1517-ben kitört zavargás után kapta nevét), hanem a 
házak ajtói fölé akasztották, hosszában egy sor ház ereszei alá, melyet e rúdról Gerenda köznek 
neveztek el (s mely a Rochester-híd tulajdona), a Lime Street kerületében.  Szóval, mint mon-
dottam, ott lógott vaskampókon sok éven át, egészen VI. Edward király uralkodásának harma-
dik évéig, mikor is egy bizonyos Sir Stephen, a Szent Katalin-templom kurátora, igét hirdetvén 
Pál kereszténél,8 azt mondotta ott, hogy ebből a gerendából egy bálványt csináltak, mikor Szent 
András templomát gerenda alattinak nevezték el, követelte hát, hogy a templom nevét változ-
tassák meg, nemkülönben a hétnek napjait, az összes nap legyen attól fogva ‘halnap’, kivéve a 
pénteket és a szombatot, s a Farsang utója és Húsvét közötti időszak kivételével legyen folya-
matos a böjt. Gyakorta láttam ezt az embert, amint mondott templomának szószékétől elpártol-
va egy magas szilfa alatt szónokolt a templomkert kellős közepén, majd bemenve a templom-
ba, az oltárt elmellőzve a főmisét angol nyelven egy sír fölött állva mondotta, észak felé for-
dulva. Hallottam igét hirdetni a Pál-keresztnél, s előre láttam, mi következik; mert ama vasár-
napnak délutánján a mondott híd lakói, kiknek ajtói fölött a gerenda függött, miután jól beebé-
deltek, s erősnek érezték magukat, további segéderőket toboroztak, s hatalmas munkával leci-
bálták a gerendát a kampókról, hol harminckét esztendeig nyugton volt, darabokra vagdosták, 
minden polgár a háza hosszának megfelelő darabot nyiszált le belőle, aztán szétosztották annyi 
felé, ahányan a sikátor derék lakói voltak. Ekképpen darabolták fel a bálványt (ahogy a jóember 
nevezte), majd elégették a tuskókat.”9

Érdekelt, mit rosszalkodhattak 1517-ben, azon a Rossz Májusnapon a Szent András-templom 
környékének polgárai, hogy többé sosem kaptak májusfát. A következőt írta erről London-
könyvében10 William Maitland:

„Úgy két Esztendővel ezután történt az Eset, amely miatt a Májusi Örömünnep elé a Rossz 
Epithetont illesztették, s attól fogva Rossz Májusnapként emlegették azt a Napot. VIII. Henrik ural-
kodásának kilencedik esztendejében. Nagy Elégedetlenkedés és rosszindulatú Gyűlölködés ütöt-
te fel fejét a londoni City Angol polgárai között az Idegenek ellen, nevezetesen: a Mesteremberek 
jogaikban sértve érezték magukat, mivel Némely Idegeneknek az elöljáróság megengedte, 
hogy a városban Üzletet nyissanak és Mesterségüket folytassák a Király Hűbéreseinek komoly 
Hátrányára s Elszegényedésére: E Lázongás nőttön-nőtt, míg végül bizonyos John Lincolne, egy 
Alkusz, annyira belelovalta magát a Dologba, hogy Virágvasárnap körül, vagy Április ötödikén, e 
Szavakkal állított be egy bizonyos Dr. Standishhez; ‘Uram, tudom, hogy ön igét hirdet a Kórházban 
Húsvét hetének Hétfőjén; s az az igazság, hogy az Angol embereket, Kereskedőket s másokat is, 
már tönkreteszik az Idegenek, akiknek már több Szabadságuk van e Földön, mint jómagunk-
nak, ami nem csak a józan Ésszel, de e Királyság Jólétével is ellenkezik. Könyörgöm hát önnek, 
említse meg mindezt a Szentbeszédben, s így cselekedvén Hálára kötelezi a Polgármesteremet 
és összes Társait.’ Ezután átnyújtott a mondott Doktornak egy Listát, mely bővebben tárgyal-
ta az Ügyet: Hanem Doktor Standish, bölcsen belátva, hogy ha Ekként cselekszik, sok felesleges 
Kellemetlenség születhet a dologból, visszaadta a Listát, és egyszerűen azt mondta Lincolnnak, 
hogy semmi ilyesmi Ügyet nem kíván a Szentbeszédébe keverni. 

Mire a mondott Lincoln elment Dr. Bellhez, ama Kórház egyik Kanonokjához, tudván, hogy 
az Húsvét Hetének Szerdáján igét hirdet a kórházban, s megkérte, olvassa fel az iratot a szószék-
ről. Az irat az idegenektől elszenvedett sérelmek leírását tartalmazta, hogy amazok a mesterektől a 
megélhetést, a kereskedőktől pedig a kapcsolatokat elveszik, s mindennek helyreállításához a köz-
nép összefogása szükségeltetik, mert miként mindenkit érint a sérelem, segítő kezet is akkép-

  7 Sir James George Frazer ezt írta a májusfákról: „Ó-Calabar közelében nőtt egy pálma, amelynek gyümölcse fogamzást biztosított a 
meddő nő számára. Európában a májusfának tulajdonítanak hasonló hatást mind a nőkre, mind pedig a jószágra. Németország egyes 
vidékein például május elsején a parasztok májusfákat vagy májuscserjéket állítanak az istálló ajtaja elé, egyet-egyet minden ló és 
tehén számára. Azt hiszik, hogy a tehenek ettől jobban tejelnek majd. Tudjuk, hogy az írek ‘hitük szerint a házra május elsején kitűzött 
zöld ágtól sok tejet fejnek azon a nyáron.’” (James G. Frazer, Az aranyág, Gondolat, Budapest, 1965. Ford.: Bodrogi Tibor és Bónis 
György, kilencedik fejezet, A fák imádása.) Sajnos e klasszikus tanulmány magyar változata valósággal az árnyék árnyéka, ugyanis 
csupán az eredeti tizenkét kötetes mű, az 1890–1915 közt megjelent The Golden Bough angol válogatásának további válogatása.

  8 A Paul’s Cross egy díszes, nyolcszögletű szószék volt a Szent Pál-székesegyház északkeleti sarkában, már 1194-ből feljegyzés maradt 
fenn róla. A régi London legnagyobb nyilvános pulpitusa volt négy és fél száz esztendőn át. Shakespeare említi a III. Richardban, Sir 
Thomas More is írt róla e király kapcsán. 1643-ban a Hosszú Parlament rendeletére bontották le, ma oktogonálisan kirakott kövek 
jelzik a helyét. Lényegében a hordószónokok londoni Mekkájának, a Hyde Park Cornernek elődje volt – Carlyle „a középkor Times-
ának” nevezte.

  9 John Stow, The Survey of London, London, J. M. Dent & Sons LTD., No. 589 of Everyman’s Library (részlet, ford.: L. E.).  
10 William Maitland, The history of London, from its foundation by the Romans to the present time. 1739.
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pen kell nyújtania mindenkinek. Dr. Bell e veszélyes tartalmú levelet, vagy legalábbis annak 
nagy részét fel is olvasta, prédikációját ekképpen kezdve: Cælum Cæli Domino, Terram 
autem dedit Filiis Hominum, azaz: A Mennyek a Mennyek Urának, de a föld az Ember gyer-
mekének adatott vala. S e szövegből megmutatta, hogyan adatott e föld az Angol emberek-
nek, s miként a Madarak megvédik Fészküket, olyképpen kell az Angol embereknek védeni-
ük és fenntartaniuk magukat, az Idegeneket pedig a Közjó Tiszteletben tartására szorítaniuk. 
S e Szövegrészből, Pugna pro Patria, azaz Harcolj a hazádért, pedig azt hozta ki, hogy Isten 
Törvénye szerint való harcolni Hazájukért, s ilyképpen finoman az Idegenek elleni harcra 
szólította fel a Népet. E szentbeszédtől sok hibbantak felbuzdultak, s már nyíltan felzúdulást 
gerjesztettek. S hogy valóban akadt egynémely kellemetlenség az utóbbi időkben, amit az 
idegenek okoztak a londoni Cityben, az csak még tovább tüzelte az indulatokat.

Április huszonnyolcadik Napján némely ifjak a Cityből belekötöttek bizonyos Idegenekbe az 
Utcán, némelyeket megvertek, másokat a Csatornába hajítottak; mire a polgármester pár Angolt, 
úgy mint Stephen Studley Bőröst, Stevenson Bettset s másokat börtönbe csukatott, 

Ekkor, ember meg nem mondhatja miként, de lábra kelt a híresztelés, hogy Májusnapon a 
Cityben meg fogják gyilkolni az összes Idegent, e hírre aztán néhány Idegen el is menekült a 
Cityből. 

A Híresztelés a Királyi Tanácsnak is Tudomására jutott; úgyhogy a Lord Kardinális a 
Polgármesterért s a Városi Tanács többi tagjaiért küldetett, s tudomásukra hozta, mit hallott. 

A Polgármester, mint aki mit sem tud a Dologról, azt mondta a Kardinálisnak, hogy ő nem 
kétli, csakis Békében lehet kormányozni a Cityt. 

A Kardinális is így gondolta, s elővigyázatosságot javasolt, ha bármiféle zavargás terve a 
Lordmajor tudomására jutna, annak ügyes Politikával vegye elejét még időben. 

A Polgármester Délután négy körül lépett ki a Kardinális Házából Húsvét előestéjén, s egy-
ből a Tanácstagokért küldetett a Guildhallba; mégis este hét lett, mire a Gyűlés összeülhetett. Az 
eseményeket megvitatva néhányan szükségesnek vélték, hogy a becsületes polgárok közül ala-
pos őrizetet állítsanak, mely majd a bűnözők útját állhatja, ha valóban gaztettekre vetemednének. 
Mások ellenkező véleményen voltak, s jobbnak vélték, ha mindenki becsukja az ajtaját, s otthon 
tartja a szolgálóit. Nyolc körül a jegyzőt mindezen véleményekkel elküldték a kardinálishoz, ki 
átgondolván az ügyet, az utóbbi álláspont mellett döntött. Így a Jegyző és Sir Thomas More,11 
London későbbi Seriffhelyettese s a Királyi Tanács tagja fél kilenckor visszatértek a Guildhallba, 
előadták a Királyi Tanács óhaját, mire minden tanácstag futárt küldetett a maga kerületébe, hogy 
kilenc óra után senki ne lépjen ki a Házából, hanem tartsa csukva az ajtóit, s szolgálóit is tartsa 
bent Reggel kilenc Óráig.

Amint Sir John Mundy tanácsnok az esti parancs kiadása után éppen Kerületéből jött, 
Cheapben észrevett két suhancot, akik a Bucklersnél játszottak, s körülöttük egy jó csomó 
bámészkodót. A rendelet, úgy tűnt, nem jutott mindenkinek a tudomására, így felszólította őket, 
hagyják abba, s miután pedig egyikük megkérdezte: – Miért? –, az Őrszobára küldte volna őket, 
ám a tanoncok ellenálltak a tanácstagnak, körülállták a játékosokat, s azt ordítozták: Tanoncok! 
Tanoncok! Dorongokat, Botokat! S ekkor minden ajtó mögül husángok s egyéb fegyverek kerül-
tek elő, úgy hogy a tanácstag jobbnak látta elfutni. Ekkor annyi népség sereglett elő a város min-
den sarkából, Szolgálók, Csónakosok, Inasok s effélék, hogy tizenegy Órára már hat-hétszázan 
gyűltek össze a Cheapen; s a Szent Pál temetője felől is jöttek vagy háromszázan. Csak gyűltek 
mindenünnen, betörtek az Őrszobára, kieresztették a Rabokat, kiket a polgármester az Idegenek 
zaklatásáért záratott oda; átvonultak a Newgate börtönbe is, kiszabadították a hasonló okból oda-
zárt Studleyt és Bettset. A Polgármester és a Sheriff mindennek tanúi voltak, s a Király Nevében 
felszólították a tömeget, de rájuk se bagóztak. 

Egyre nagyobb tömegbe gyülekezvén átzúdultak a St. Nicholas’s Shamblesen, ekkor a Szent 
Márton kapujánál Sir Thomas More s néhány társa felszólították őket, térjenek Otthonaikba, 
mit azok megtagadtak; s a Szent Mártonból Köveket dobáltak, melyek Sir Thomas More 
néhány társát, például egy Nicholas Dennis nevű őrt megsebesítettek, ki megsebesülvén  fel-
háborodásában azt üvöltözte: – Le velük!; és az összes csőcselék a Szent Márton környékének 
Ajtóira és Ablakaira rontott, s minden mozdíthatót elraboltak. Ezután berontottak a Cornhillre, a 
Leadenhalltól keletre az úgynevezett Zöldkapu-Házba, ahol egy bizonyos Mewtas, egy Picard, 
azaz Francia lakott néhány honfitársával. Ezeket kirabolták, s ha Mewtast elkapják, levágták 
volna a Fejét. 

11 Sir Thomas More ekkor harminckilenc éves volt, az Utópia az előző évben jelent meg. 1501 óta jól kereső ügyvéd volt London-
ban, 1504-től a parlament tagja, mindezek mellett hetedik éve a City békebírója, e minőségében szerepelt a fenti eseményekben. 
A következő évben VIII. Henrik királyi titkos tanácsosnak nevezte ki, ekkortól felhagyott az ügyvédi gyakorlattal. Nemsokára 
vidékre, a Temze-parti Chelsea-be költözött, napi két óra csónakázással ért a Citybe, illetve haza. Utolsó útjára is a Temzén evez-
tek vele saját csónakosai. 1534-ben a Towerbe került, rabsága alatt írta Dialogue of Comfort against Tribulation (Balsorsban való 
vígasztalásról szóló párbeszéd) című művét, mely két magyar nemes párbeszéde, az öreg bölcs Antal unokaöccsével, Vincével 
beszélget a török veszedelemről. Sir Thomas ismerte a magyar helyzetet, 1527-ben ő válaszolt Henrik nevében I. Ferdinánd király 
követének segítséget kérő beszédére. Az angolok sajnálkoztak a kontinensen tapasztalható széthúzás miatt, de nem segítettek.      
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Elözönlöttek minden utcát és kirabolták az Idegenek Házait, s ez így ment egészen Hajnali 
három Óráig, akkor kezdtek hazaszállingózni; de útközben elkapták őket a Polgármester embe-
rei, s mindet bezárták a Towerbe, a Newgate-be, és az Őrszobára, Szám szerint háromszázat. 

A Kardinális Sir Thomas Parre által értesülvén a hírekről, azonnal a Királyhoz menesztette 
őt Richmondba; s az haladéktalanul kiküldött, mérjék fel, milyen Állapotok vannak a Cityben. 
Mindezen forrongások alatt Sir Roger Cholmeley, a Tower Parancsnoka lövetett néhányat a City 
irányába, de senki sem rémült halálra. Reggel öt Óra körül Shrewsbury és Surrey Lordjai, Thomas 
Dockery, a Szent János Nagypriorja, George Nevil, Lord Abergavenny és mások, Londonba értek 
az összes Erővel, amit csak össze tudtak szedni; így tett az Inns of Court is: de mire ők odaértek 
volna, a Randalírozásnak nyoma sem volt. 

Ekkor, a Foglyok kihallgatásakor, fény derült Dr. Bell Szentbeszédére, s a Towerbe küld-
ték. Elrendelték, hogy Norfolk Herceg12 s más Lordok vizsgálóbizottságot hozzanak létre 
[Commisssion of Oyer and Terminer] a Zendülés Megtorlására. Május másodikán a Bizottság 
tagjai, a Polgármester, a Tanácstagok és a Bírák a Guildhallba gyűltek, s a zavargás sok 
Résztvevője ellen vádat emeltek; s Ártatlanságuk bizonyítására egy Napot adtak nekik, Május 
negyedikéig.

Amely Napon a Lord Major, Norfolk Hercege, Surrey grófja és mások a Guildhallban gyűl-
tek össze. Norfolk Grófja ezerháromszáz emberrel a Citybe ment, az Elfogottakat megkötöz-
ve vonszolták végig az Utcákon; néhány Férfit, néhány épp csak tizenhárom-tizennégy éves 
Legényt, szám szerint kétszázhetvennyolc Személyt. Aznap John Lincolne-t és másokat vád alá 
helyeztek; Következő Nap tizenhármukat kínpadra, akasztófára és felnégyelésre ítélték; mely 
Kivégzéshez tíz pár akasztófát állítottak fel a City külömb-külömb Helyein, úgy mint az Aldgate, 
Blanchapleton, Grass-Street, Leadenhall, valamint a Newgate, a St. Martin, az Aldersgate és a 
Bisphopsgate Őrszobái előtt: és ezen Bitófákat kerekekre szerelték, hogy Utcáról Utcára húzhas-
sák, Ajtótól Ajtóig, ahogy az Elfogottakat kivégezték. 

Május hetedik napján Lincolne-t, Sherwint és a két Betts testvért néhány társukkal egyetemben 
bűnösnek találták, ők az előbbiek szerint elnyerték Büntetésüket, rövidesen a cheapside-i vesz-
tőhelyre hurcolták őket Ketrecben; elsőként Lincolne-t végezték ki; de mikor a többieket elő-
vezették volna, megérkezett a Királyi Halasztás; mire a tömeg lelkesen azt kiabálta, Isten óvja 
a Királyt; s erre a Foglyokat visszavezették a Börtönbe, hol a Király további Döntésére vártak. 

Ezek után visszarendelték az összes Fegyveres Embereket, kik a Cityt őrizték; ami reményt 
öntött a Polgárokba, hogy nem oly nagy irántuk a Király haragja, mint hitték (...)

Kilenc óra tájt elrendelték a Foglyok elővezetését, mely meg is történt; behozták őket Szíjakkal 
összefűzve, Hurokkal nyakukban, Szám szerint négyszáz Embert és tizenegy Nőszemélyt, egyi-
ket a másik után; mely Látvány úgy megindította a jelenlévő Nemesek némelyikét, hogy közben-
jártak a Királynál Kegyelemért. 

Mikor a terem végre Elcsendesült, és mindannyian a Király előtt állottak, a Kardinális kemé-
nyen megszidta a Polgármestert, az Elöljárókat és a Közösség képviselőit hanyagságukért; s 
akkor Beszédét a Foglyokhoz intézve azt mondotta nekik, hogy a Királyság Törvényei, valamint 
Őfelsége Koronája és Méltósága elleni Támadásért Halált érdemelnek: Mire mind fájdalmas 
zokogásban törtek ki, mondván, Kegyelem, Felséges Úr, Kegyelem; ami úgyannyira megindítot-
ta a Királyt, hogy a Lordok Közbenjárására megkegyelmezett nekik; mire lett nagy Kiáltozás, 
Üdvrivalgás, Kalapjaikat feldobálták a Hall Mennyezetéig, azt kiáltozva, Isten óvja a Királyt. 
Mikor e hír széltében elterjedt, sokan, kik részt vettek a Felkelésben, saját elszántukból odajöttek 
Hurokkal a Nyakukban, hogy a Király Kegyelmében részesüljenek (...) E Társaságot aztán elne-
vezték a Fekete Kocsi embereinek [a guruló bitókról]; az a Nap pedig, melyen e Felkelés történt, 
attól az időtől fogva jelen Korunkig a Rossz Május-Nap Nevet viseli.”13

Sir Thomas More életének is nevezetes eseménye volt az Evil May Day. R. W. Chambers More-
életrajzában14 külön fejezetet szentel ennek. Bár téves a kortársak által is hangoztatott vélekedés, 
hogy Sir Thomas ezután került a király szolgálatába, mindenképpen e nappal együtt került a londo-
niak szívébe. Ezt egy Erzsébet uralkodásának vége felé készült színmű is bizonyítja, a Sir Thomas 
More, melyet többen írtak, és majdnem biztosan közöttük volt Shakespeare is. A főként Hall 
Krónikáját átdolgozó darab épp a felkelés leírásával indul, és láthatjuk belőle, Londonban szerették 
a későbbi kancellárt. Az volt az általános nézet, hogy előbb megpróbálta lenyugtatni a lázongókat, 
majd, mikor ez már majdnem sikerült, de a szerencsétlen kődobálás mindent elrontott, közbenjárt 
a királynál az elítéltek életéért. A londoni tömeg idegengyűlöletét bemutató rész minden valószínű-
ség szerint William Shakespeare munkája. 

(napház, 2014. április-június)

12 Thomas Howard, Norfolk hercege, VIII. Henrik második feleségének, Anne Boleyn-nek, Erzsébet királynő édesanyjának 
nagybátyja volt. 

13 Walter Besant, Westminster, London, Chatto & Windus, 1907. (51–58. o. részlet, ford.: L. E.). 
14 R. W. Chambers, Thomas More, Peregrine Books, ed. 1965.


