
 

 

Elfeledett könyvek – Viktorianus kor 

 

 

 

 

 

 

Viktória (1819-1901), angol királynő (1837-1901), 1876-tól India császárnője. Ő volt eddig a 

leghosszabb ideig uralkodó brit királynő. A közel 64 éves uralkodása alatt Nagy-Britannia 

gyarmatbirodalma megháromszorozódott. Az ipari forradalom alatt vált országa a világ vezető 

ipari hatalmává. Egész korszakot nevezett el róla a világ, s ebben az elnevezésben 

"viktoriánus korszak", cseng valami nagyság, békesség, nosztalgia. A viktoriánus Angliáról 

néhány dolog bizonyára mindenkinek eszébe jut. A szigorú erkölcsök, a füstölgő 

gyárkémények, a vidéki kúriák, a szegényházak, uzsorások, a klubjukban tereferélő 

úriemberek.   

A leendő viktoriánus gentlemaneket Nagy-Britannia nagy múltú magániskoláiban, előkelő 

bentlakásos iskolákban készítették fel társadalmi szerepükre. A gentlemanek a 

rögbicsapatban, a krikettpályán, az evező mellett ismerték meg az erőt és a 'fair play' 

szabályait. Férfiak körében a politika és az üzlet volt általános beszédtéma. 

A nő szerepe ezzel szemben az anyaságra és gyermeknevelésre összpontosult. A nő birodalma 

a családi otthon volt, ahol szeretetével biztonságos, meleg világot teremtett férje és gyermekei 

számára. Egy hölgy mindig illemtudóan viselkedett társaságban. Nők között a legjellemzőbb 

beszédtéma az estélyek, az öltözködés, ruhák, ezek anyagai, illetve mások hibáinak, 

balszerencséjének vagy épp szerencséjének megvitatása. A viktoriánus kor nőideálja a szinte 

anyagtalan, szemérmes "szalonvirág" lett, aki deréktól lefelé egyáltalán nem létezett, 

legalábbis a harangszoknya igyekezett elrejteni minden erre utaló jelet. A felső testét ezzel 

szemben szoros fűző deformálta el: az "illetlen" kifejezések mellett valószínűleg ennek is 

fontos szerepe lehetett a korszak regényei szerint oly gyakori ájulásokban.  

 

 
 

A viktoriánus közerkölcsöt tettetés és álság tette kétarcúvá: a külsőséges ragaszkodás a 

társadalmilag elfogadott normához és egyszersmind annak titkolt vagy leplezett, de 

folyamatos megsértése. Jellegzetes példája ennek a rossz házasságok mindenáron való 

fenntartása és a virágzó nagyvárosi prostitúció, a bigottság és álszentség melletti széles körű 

iszákosság és bűnözés.  



A viktoriánus morál jellegzetes kettős: teátrálisan kifelé fordul és mesterkélt társadalmi 

várakozásokat teljesít, miközben a valóságban feldolgozatlan és primitív belső késztetéseknek 

enged. A viktoriánus ideál és morál felesel egymással: a brit társadalom álerkölcsöket alakít 

ki, mert a valódiakkal nem tud eleget tenni saját eszményeinek. 

 

A viktoriánus Angliában a regény vált a vezető irodalmi műfajjá. A legtöbb író arra 

törekedett, hogy olvasóközönségét, a hatalmas számú középosztály embereit minél jobban 

kielégítse, hátat fordítva az arisztokráciának. A kor legismertebb regényei közül leginkább 

érdemes megemlíteni a Brontë nővérek munkáit, William Makepeace Thackeray, Charles 

Dickens és George Eliot regényeit . 

 

 

A Brontë testvérek 

 

Anne, Emily és Charlotte - középen 

Branwell Brontë, a festő árnyéka látszik, 

aki „kifestette” magát a képből 

 

 
 

 

Édesapjuk, Patrick Brontë az ír Down megyében született, később költözött át Angliába. Bár 

paraszti sorból származott, az egyetemig küzdötte fel magát. Kedvelte a költészetet és helyi 

lapokban is publikált. Feleségével, Maria Branwellel a yorkshire-i Thorntonban éltek. 1820-

ban Haworthba költözött a család, mert édesapja ott kapott kápláni állást. Összesen hat 

gyermekük született, öt lány, Maria, Elizabeth, Charlotte, Emily Jane, Anne, és egyetlen fiú, 

Patrick Branwell. A két idősebb nővér, Marie és Elizabeth súlyos beteg lett, s nemsokára 

meghalt.  

A hely, ahol éltek, elzárva, az Isten háta mögött volt, a vad, hangával borított yorkshire-i táj a 

nővérek irodalmi munkásságában köszönt vissza.  

Ők négyen egynek látták magukat: Branwell, a csapongó, mindent kipróbáló, a gyertyát két 

végén égető fiú és a három lány: Charlotte, Emily, s a legkisebb, Anne. Együtt játszották 

irodalmi játékaikat, írták képzelt országaik történelmét és sajtóját, verseiket és 

színdarabkísérleteiket, meséiket és naplójukat. S festették, rajzolták egymást és önmagukat. 

Összetartottak  egy életen át. Akkor is, amikor Charlotte és Emily Brüsszelbe utaztak, hogy 

megismerjék a kontinenst, a klasszikus neveléstant és a kitaszítottságot. Akkor is, amikor 

először vállaltak állást nevelőként. Akkor is, amikor Branwellt magába fordította a 

depresszió, erőt vett rajta az alkoholizmus és öntötte magába a csillapító kábítószert, a 

laudánumot. Akkor is, amikor a három nővér együtt jelentkezett első műveivel, mint Currer, 

Ellis és Acton Bell. S akkor is, amikor 1848 szeptemberében Branwellt, decemberében Emilyt 

és s a következő májusban Anne-t ragadta el a tüdővész. Charlotte, a nagy túlélő (39 megélt 

évével...) ugyan elhelyezte húgait az irodalomtörténetben a korízlésnek megfelelően, ám ő is 

úgy látta, nővéreivel együtt voltak valakik, a Brontëk - nélkülük ő nem önálló írónő, s boldog 

férjes asszony, csak egy magányos, testvértelen testvér... 

 

 



 

 

Charlotte Brontë : Jane Eyre        Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár  B 90 

 

 

 
 

Jane szülei halála után nagynénjéhez kerül, aki egy felelõtlen ígérete miatt kényszerûségbõl 

fogadja õt magához. Azonban, hogy a kislánytól megszabaduljon árvaházba adja õt. Az 

árvaházban kemény szigor fogadja, azonban megszabadulva nagynénje uralmától Jane hamar 

beilleszkedik. Nagykorúsága után még két évig marad az árvaházban, mint nevelõnõ. Mivel 

változtatni szeretne élete alakulásán, egy hirdetést ad fel, és elszegõdik tanítõnõnek 

Thornfield Hall-ba.  Jane megszereti új helyét, de hamarosan különös dolgok történnek az 

ódon kastély falai közt, majd megérkezik a kastély különc ura is. Jane és munkaadója az idők 

során barátságot kötnek, és hamarosan azon kapja magát, hogy beleszeretett a férfiba. Úgy 

tűnik, a boldogság végül rátalál Jane-re, de Mr. Rochester sötét titka örökre tönkre teheti azt. 

A bátor és tiszta, önmagához és szerelméhez mindig hű Jane vezeti el a XIX. század 

Angliájának világába az olvasót, aki az ő tisztán látó szemével figyelheti a kastélyok színesen 

kavargó társasági életét és a színes kavargás mögött megbúvó könyörtelen önzést. 

 

 

 

 

Anne Brontë : Wildfell asszonya             Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár  B 90 

   

 

  
 



Elképesztően modern könyv a maga csendes, anne-i módján: ám szerzője nem érte meg a 

könyv kiadásának egyéves évfordulóját, így a figyelem gyorsan elfordult úttörő témájáról az 

írónő halála feletti részvét felé. A szépséges, vagyonos, elsőbálozó Helen, akit épp hozzá 

akartak adni egy "jó partihoz" megismerkedik a lenyűgöző Mr. Huntingdonnal (június), 

beleszeret (szeptember), hozzámegy (karácsony). Mindezt úgy, hogy semmit sem tud róla, 

vagy legalább is semmit sem akar róla tudni - csak szereti. Mr. Huntingdon azonban 

alkoholista, felelőtlen és pazarló férfi, sok érzéketlenséggel, még több önzéssel, s mindezt 

állandó szexuális bizonyítási vágy és egyre fokozódó játékszenvedély súlyosbítja. Így a 

házasság szinte azonnal tönkremegy. A kérdés: mit tesz ebben a helyzetben Helen? A válasz 

pedig e rendhagyóan szerkesztett könyv, amelynek nagy része a döntésre kényszerülő feleség 

naplója, kerettörténete és végkifejlete pedig válasz a kérdésre, van-e kiút egy ilyen 

szituációból? 

Vagyis: a Wildfell asszonya bizonyos szempontból teljes leszámolás a romantikus felfogással, 

hogy a nagy érzelmek boldogsághoz vezetnek, s a szerelem ellensúlyoz minden hibát. Ha 

ehhez még hozzátesszük, hogy a regény szerint a boldogtalan feleség feladata nem a tűrés, 

hanem a cselekvés, a gyermek születése pedig nem elfújja a házasság egéről a felhőket, 

hanem éppen gyermeke és önmaga iránti felelősségre kell, hogy intse az egykor férjéért 

rajongó nőt, elmondhatjuk, hogy Anne Brontë az összes családdal kapcsolatos viktoriánus 

közhellyel leszámolt 1848-ban. 

 

 

 

Emily Brontë : Üvöltő szelek             Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár  B 90 

 

 

 
 

 

 

 

Harmincéves sem volt még Emily Brontë, amikor – egy esztendővel halála előtt – megírta ezt 

a regényt, a világirodalom egyik legkülönösebb szerelmi regényét. Valóság és látomás, 

természet és lélekelemzés, vadság és odaadás furcsa szövedéke a történet, egy magába 

forduló, romantikus lélek költői vallomása a szerelemről és a szenvedélyről. 

A regény kerettörténetében megismerjük a kotnyeles Lockwood urat, aki a mogorva 

Heathcliff bérlőjeként költözik a kietlen észak-angliai vidékre, s akinek érdeklődését felkelti a 

komor földesúr és annak különös családja. Lockwood kíváncsiságát házvezetőnője, a 

mindentudó és mindenütt jelen levő Nelly Dean elégíti ki, aki néhány hideg téli estén szép 



sorban elmeséli a bérlőnek Heathcliff és az ő életével szorosan összefonódott Earnshaw és 

Linton családok történetét. 

Az Üvöltő szelek történetének középpontjában egy halhatatlan szerelem áll, mely a mindent 

elpusztító gyűlöletből és a mindent feláldozó szeretetből fonódott öss 

 

Charles Dickens ( 1812- 1870 ) 

 

 

 

Charles Dickens angol író 1812. február 7-én született. A korai évei szépen, jómódban teltek; 

sokat olvasott, különösen a pikareszk regényeket szerette. Dickens apja hajlamos volt a 

lehetőségein felül költekezni, ami végül ahhoz vezetett, hogy John Dickens 1824-ben az 

adósok börtönébe került. A kor szokásainak megfelelően a felesége és a kisebb gyerekek is a 

börtönbe vonultak vele, ám az akkor 12 éves Charles Camden Townban maradt, a család egy 

elszegényedett régi barátjánál, egy Elizabeth Roylance nevű idős hölgynél elszállásolva. 

Hogy fizetni tudjon a lakhatásért és támogatni tudja a családját, Dickensnek ott kellett 

hagynia az iskolát és munkába kellett állnia. Dickens egy fénymázműhelyben kezdett 

dolgozni. Gyermekkori élményei, a látott nyomor visszatérő elemeivé váltak regényeinek. 

Heti hat shillingből tartotta el magát és támogatta családját. Pár évvel később a család anyagi 

helyzete egy örökségnek köszönhetően ismét jobbra fordult, elhagyhatták az adósok börtönét, 

de Dickens anyja nem vette őt egyből ki a műhelyből, amit a fiú soha nem bocsátott meg neki. 

Ügyvédbojtárkodás és egy gyorsírói állás után újságíró lett. 1836-ban belekezdett a Twist 

Olivér megírásába. A Twist Olivér 1838-ban jelent, s Dickens egyik legismertebb írása volt. 

A regény azért is különösen jelentős, mert ez volt az első viktoriánus regény, amelynek 

főszereplője egy gyerek volt. 

 

Charles Dickens  : Twist Oliver         Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár  D 64 

 

 

 

 



Twist Olivér kilenc éves, és egész eddigi életét árvaházban töltötte. Átkerül a dologházba, 

hogy ott szakmát tanuljon, és hasznot hajtson eltartóinak. A dologházban dolgozó és éhező 

fiúk sorsot húznak: ki álljon oda a marcona felügyelő elé azzal, hogy több ételt szeretne. 

Twist Olivér húzza a rövidebbet, így neki jut ki a hálátlan feladat. Az incidens miatt 

bajkeverőnek minősítik és kirakják szűrét az árvaházból is, bárki magához veheti, akinek 

ingyen munkaerőre van szüksége. Mr. Sowerberry temetkezési vállalkozó műhelyébe kerül, 

ahol egy másik fiú provokációi miatt igazságtalanul verést kap, ezért végképp megszökik és 

elindul étlen-szomjan London felé az országúton. Így kerül Fagin, a gyerekekkel dolgoztató 

tolvaj kezébe... 

William Tackerey 

 

 

 
 

Gazdag elődök leszármazottja volt. Már a nagyapja a Kelet-indiai Társaság - az angol 

kapitalizmus egyik legfőbb intézménye - vezetőségéhez tartozott, apja ugyancsak magas 

rangú, nagy jövedelmű főtisztviselője volt a nagy hatalmú cégnek. A fiú is ott született 

Kalkuttában. Ez az apa azonban korán meghalt, a fiú ötéves korában lett árva. Az anya még 

fiatal özvegy volt, s hamarosan új férjre talált. Új házassága előtt a hatéves gyermeket 

hazaküldte Angliába a rokonokhoz. Úgy mondta, hogy egy angol úri fiúnak Angliában, a 

híres angol iskolákban kell nevelkednie és művelődnie. De alighanem az is közrejátszott, 

hogy egy új házasságban kényelmetlen lehet egy előző férjtől született fiú. A későbbi nagy író 

nevezetes önző, számító, egyszerre vonzó és riasztó asszonyalakjainak valószínűleg az anya 

volt az első és legfőbb modellje. 

A hatéves Thackeray tehát egy hosszú hajóúton utazott addig nem látott hazájába. Útközben 

egy olyan élményben volt része, amelyet soha el nem felejtett. A hajó Szent Ilona szigete 

mellett úszott el, ahol a legyőzött és ide száműzött Napóleon élt. Az angol gyerekeknek sokat 

mesélgettek róla. Ő volt a sátán, a világ rémülete, de lám, az angolok legyőzték, és most ezen 

a szigeten raboskodik. Azt pedig a hajó utasai is látták, hogy közel a parthoz egy kertben 

sétálgat egy alacsony férfi. A matrózok mutatták és magyarázták, hogy ő az, a világ rémülete, 

akitől már nem kell félni, hála nekik, az angoloknak. Ez az emlék, hogy saját szemével, elég 

közelről láthatta Napóleont, mindhalálig elkísérte. Nyilván ez is szükséges volt ahhoz, hogy 

"A hiúság vásárá"-ban remekmívű leírást adjon a waterlooi csatáról, Napóleon bukásáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 



William Thackeray : Hiúság vására       Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár  T 49 

 

 
 

 

A Hiúság Vására 1847. január és 1848. július között jelent meg először, havi folytatásokban. 

Amikor Thackeray 1846 januárjában kiadójával megállapodott a regény közlésére, a mű címe 

még ez volt: Regény hős nélkül. Toll- és ceruzavázlatok az angol társadalomról. Ezzel a 

címmel az író nem volt megelégedve, de csak hónapok múlva – az éjszaka kellős közepén – 

ötlött fel benne a végleges cím. „Kiugrottam az ágyból – írja Thackeray –, háromszor 

körülszaladtam a szobámat, s közben ezt mondogattam: Hiúság Vására, Hiúság Vására, 

Hiúság Vására!”  

Szülőhazájában is, de még inkább külföldön az olvasók tudatában a Hiúság Vására forr a 

legszorosabban Thackeray nevével. Első magyar fordítása már 1853-ban megjelent, azóta is 

állandó kedvence a magyar olvasók számos nemzedékének – talán, mert átérezzük a mű „örök 

érvényű” mondanivalóját, amelyet az író a regény záró bekezdésében így fogalmaz meg: „Ó 

hiúságok hiúsága! Ki boldog közülünk ezen a világon? Ki kapta meg azt, amire vágyott? És 

ha megkapta, ki van megelégedve?…” 

A hiúság vására, ez a csaknem ezer oldalas mű a 19. század eleji Anglia szinte egész 

társadalmát megrajzolja, annak minden típusával, tárgyi és szellemi világával együtt. A 

történet az 1810-es évek elején indul, és az 1830-as évekig terjed. Magában foglalja a 

napóleoni háborúk utolsó időszakát, a waterlooi csatát és az azt követő másfél évtizedet. 

Térben is tág határok között mozog. A szereplők utazásai folytán Angliának több vidéke, 

városa megrajzolódik, de megjelenik benne az indiai gyarmatok világa, a waterlooi csata 

idején Brüsszel, és ismét a szereplők utazása nyomán, Németország néhány városa. A 

társadalmi rétegek III., majd IV. György király palotájától kezdve a londoni, illetve vidéki 

arisztokrácián, ősnemesi családokon át a dúsgazdag polgárságig, szegényebb iparos 

családokig, cselédekig, katonákig és hivatalnokrétegig terjednek. Képet kapunk a korabeli 

életmód szinte minden formájáról: a fiúk neveléséről, lánynevelő intézetekről, az angol 

arisztokrácia mindennapjairól, lelkészcsaládokról, a katonai életmódról, a magányos és házas 

élet változatairól, szórakozási formákról és ennek tereiről, étkezési, társasági normákról, 

előítéletekről, a kulturális élet különböző színtereiről, olvasmányokról és színházi 

előadásokról. 

Ebbe az aprólékosan megrajzolt világba helyez bele Thackeray négy családot: a Sedley, az 

Osborne, a Crowley és a Dobbin családot.  

 

 

 

 

 

 



 

 

George Elliot ( 1819 – 1880 ) 

 

 

 

 

 

 

  
 

George Eliot volt az írói álneve Mary Ann Evens-nek, aki a 19. század egyik vezető 

regényírója volt. A regényeit, amelyek közül a leghíresebb a Middlemarch, a realizmusuk és a 

pszichológiai belátások miatt szeretik nagyon. Mary Ann 1819-ben született 

Warwickshireben. Amikor édesanyja 1836-ban meghalt, Mary Ann otthagyta az iskolát, hogy 

segítsen édesapjának vezetni a háztartást. 1841-ben édesapjával Coventrybe költöztek, ahol 

vele is maradt apja haláláig 1849-ig. Mary Ann ez után Európában utazgatott és végül 

Londonban telepedett le. 1850-ben kezdett el együttműködni a Westminster Review című 

vezető, filozófiai radikálisoknak szóló újsággal. Később pedig editora lett az újságnak. Ennek 

következtében bekerült az irodalmi kör középpontjába, amin keresztül találkozott George 

henry Lewes-szal, akivel együtt élt a férfi haláláig. Tekintve, hogy Lewes házas volt, így a 

kapcsolatuk bortányt kavart, később pedig Mary Annt még a barátai és családja is kerülték. 

Lewes volt az, aki biztatta Eliotot az írásra. Természetesen férfi álnév alatt adta ki művét. 

 

Gerge Elliot : Middlemarch         Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár  E 40 

 

 

 
 

 

 

Middlemarch nem március idusa – hanem angol kisváros. A városkát nemcsak 1872-ben 

megjelent regénye színteréül választja az írónő – jelkép is, jelképe a tizenkilencedik század 

első felében uralkodó életformának, eszméknek, nemritkán az eszmék kisebb-nagyobb 

kudarcának. A több szálon futtatott cselekmény legfőbb alakja Dorothea Brooke, ez a „rossz 

korba született Szent Teréz”, aki fennkölt eszményeit, jobbító törekvéseit nem tudja 

megvalósítani idős, pedáns férje oldalán. A városba kerülő tehetséges, fiatal orvos, Tertius 



Lydgate szépen induló pályája is megtörik – a kisszerű, önző szépasszony-feleség, a szűk 

látókörű kisváros tudományos és emberbaráti elképzeléseinek feladására, kínzó anyagi 

gondjai megalkuvásra kényszerítik. Az írónő hatalmas tablót fest a kisvárosi társadalomról – a 

két főbb vonulat mellett remekbe formált portrék gazdagítják a képet. Ott látjuk a városi 

politika küzdőterén serénykedő urakat, a korlátolt, jóindulatú földbirtokost, a lelkészt, aki 

igazában csak horgászni szeret, és locsifecsi feleségét, aki legszívesebben házasságszerzéssel 

töltené idejét. Tanúi vagyunk egy Dickens-regénybe kívánkozó figura, a jámbor Bulstrode 

bankár leleplezésének – nem csodálkozunk tehát, hogy a kritika hol Balzackal, hol Tolsztojjal, 

sőt újabban Thomas Mann-nal rokonítja ebben a művében az írónőt. Bárkihez hasonlítják is, 

abban valamennyi irodalomtörténész egyetért, hogy a Middlemarch George Eliot legjobb 

műve, és egyáltalán: az egyik legnagyobb angol regény. Virginia Woolf sokat idézett 

megállapítása szerint egyike ama kevés angol regénynek, amely felnőttek számára íródott. 

 


