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(Washington.) — ,,Legközelebb m á r az Old Resi
dence-ben találtok minket... rövidesen befejezik az
átépítést... és léghűtés is lesz persze..."
. .Hát igen, ha csak közbe nem jön megint valami
sztrájk", tompította Macfarlane angol főkonzul
bizakodását a felesége. „ O t t , a második dombon...
ott van a Hamilton Palace..."
Átmenetileg lakott villájuk széles terraszán ültünk,
a nápolyi öböl egyik kiszögelése fölött, szemben a
Vezúv csonka cukorsüvegével; előttünk az oly régen
jóhsmert, gyakran bejárt, mégis minden alkalommal
viziónak tűnő panoráma. Az angol gyarmatvilágból
átiktatott recept szerint a nedves hőségben forró teát
és jegelt gin-t szolgált fel egy gyapothaju, kapucinerbőrű. sánta nénike.
Hamilton Palace...", tűnődtem, lassan emlékez
ve. ,,Igen... Sír William Hamilton...'*, kezdte Do
nald. ,,Igen... Lady Hamilton...", kezdte Jeanne.
Igen... Antonius és Cleopatra, Romeo és Julia,
Paolo és Francesca, Abelard és Heloise... aztán Lord
Nelson és Lady Hamilton, a Hamilton Palace-ban,
amelyben Ö Brit Felségének az annakidejéni nápolyi
királyságban küldött követői laktak s amely szín
helye lett az Európaszerte bámult, irigyelt és elitélt
r o m á n c n a k . Teljes 12 h a s á b szöveg foglalkozik
magával Lady Hamiltonnal az Oxford National
Biography fenkölt lapjain, függetleaül Nelson életraj
zától s igy ilyen külsőleges értelemben elérve azt, ami
a I I I . György idejebeli Felső Négyszáznak és a
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kurtizántól.
E sorozat immár gyakorlott olvasói sejthetik, hogy
nem a trafalgári ütközet ujra-elemzését, vagy Lord
Nelson nyúlánk alakjának újbóli bearanyozását tűz
tem itt k i célul, hanem elvárhatóan valamilyen
magyar körülmény irányába iparkodom az olyan
közömbösen hangzó kis hir késői közlésével, hogy
bizonyos Emma Lyon kisasszony 1778-ban Londonba
érkezett és ott átvette D r . Richárd Budd és beteges
neje gyermekeinek gondozását. Kövessenek hát odáig
s azon tul. hogy Emma bajbaesett, holt gyermeket
hozott titokban világra, majd amikor a Budd-tói
kapott végkielégítés elfogyott, kiállt az utcára. Még
csak 18 éves volt és feltűnően szép; mindjárt sorbaáll
tak az előfizetők (a ,,Spectator"-ból tudjuk, hogy.
előre kellett fizetni akkoriban). Hamarosan magához:
vette egy John Willett Payne nevű kapitány. Tőle
elcsalta Sirr Harry Featherstonehaugh, attól pedig egy
év múlva Sir Charles Greville. Bemard Shaw erről a
Sir Charles-ró 1 mintázhatta volna Higginst, ugyanis
mint az az agglegény, ez is tanította és taníttatta a**
maga vadóc védencét irodalomra, történelemre;
muzsikára, franciára, olaszra, tánc- és illemre — és
nemsokára társadalmi körökbe vitte oly fogékony s
most már pallérozott ..unokánugat". M á r az első
hetekben Romney, a jónevű festőművész, egyre nö
vekvő lelkesedéssel festett Emmáról egy portiét — és
aztán egyre többet; nem kevesebb, mint 23-ról van
feljegyzés és kettő ma is a National Gallery-ben
látható. Beleszeretett a lányba, és a viszonzatlanságba
végül is beleőrült. Sir Charles nagybátyja, Sír William
Hamilton diplomata és régész (a pompeü ásatások
egyik vezetője) jókor kérte meg Emma kezét, noha
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bizonyíték is felmerül-e

az angliai Great

Neston

községben, ahol Lőwy Henrik és Mirjam megtelepe

dett és ahol lányuk, Amy, Emily, végül Emma, szü

letett. Ezt az egyetlen gyermeküket nagy szegénység-

gük miatt és s z á m á r a jobb jövőt remélve engedték el

pesztonkának Londonba 1778-ban. T a n ú m a familia

egy késői tagja, nemzetközi hirü tudós; évtizedeken á t
bizalmas barátja Einsteinnek, Kreislernek, Toxca-

nininak; az orvostudomány gyakorlásának és tanitá-

sának egy kiemelkedő európai személyisége. Fiatal

kora óta külföldön élt, a magyarság nem tartotta
nyilván s m á r csak ezért is helyet kaphat ebben a

sorozatban. T a n ú v a l l o m á s á r a , amelyet washingtoni
beszélgetésünkben adott, visszatérek.

Lady Hamilton és Lord Nelson középkori dalnak

lantjára illő vig és bus történetéről máig is traccsolnak

a nápolyi öböl esti hullámai. Csobogásuk felhallszik a
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dombra, a Hamilton Palace-ba, ahol 1798-ban Emma
7

1 98 vendéggel ünnepelte Nelson 40. születésnapját,
tűzijátékkal, felbokrétázott csónakokkal, férje által
elrendelt 40 ágyulövéssel. A h ő s ott áll a londoni
Trafalgar Square-i emlékoszlop tetején,
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Nápoly felé nézve. Az O l d Residence termeiben
éjféltájt
másfél

árnyak

suhannak,

évszázaddal

előbbi

pletykások

susognak,

muzsikaszó

foszlányai

mellett, amelyekbe — mint most m á r tudjuk —
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magyar hangzatok is vegyülnek ott a Vezúv alatt...

