
Karizs Krisztina 

Londoni eső - Magyar írók londoni novellái 

Van egy város elszigetelve Európától, ahol évente 250 napot esik az eső. Az itt élő emberek 

valahol legbelül érzik, hogy ők mások, mint azok, akik a kontinens nyüzsgésében és zsongásában 

töltik mindennapjaikat. London nem hasonlít egyetlen európai városra sem. Az ittenieknek 

mások a problémái, életüknek más a tempója, a törvényei. Aki kívülállóként tekint a városra, 

csak töredékeket láthat és érthet meg abból az ezernyi apróságból, ami Londont különlegessé 

teszi. Azonban éppen ettől válik ez a hely olyannyira érdekessé és misztikussá, hogy magyar írók 

egész sorának fantáziáját ragadta meg. Aki egyszer járt itt, nem tudja többé elfelejteni. Aki itt élt, 

lélekben nem tudja többé elhagyni. 

   “Imádlak London!” – mondja egy távozni készülő angol nemes. – “A világ legszebb, 

legkegyetlenebb városa vagy! Vidám vagy, mint az anyám és gőgös, mint az apám! Őrültek, 

zsiványok, hódítók, bohémek és elzüllött emberek egyformán jól érzik magukat benned. Minden 

kockakövedre egy-egy könny jut, amelyet az ember a lelkéből sír és mégis oly nehéz az 

embernek magát kitépnie belőled.” 

   Ebben a különleges városban játszódnak a kötet novellái. Figyelemmel követhetjük, hogyan 

változik London a hosszú évtizedeken keresztül. Szomory Dezső írásai még a századforduló ízeit 

hordozzák, míg később Cs. Szabó László  már az ötven évvel későbbi, háború utáni várost 

rajzolja elénk. Az előző század olyan neves magyar szerzői szólalnak meg, mint Ady Endre, 

Bálint György, Harsányi Zsolt, Hunyadi Sándor, Mándy Iván, Márai Sándor, Szerb Antal és Szini 

Gyula. A kontinensen élő, magyar ember szemével látják a várost, és így is mutatják meg az 

olvasónak.  

   Olvashatunk angol nemesekről, írekről, skótokról vagy emigráns magyarokról, de minden 

esetben érzünk valami halvány idegenséget, ami misztikus ködbe burkolja az egész várost. Az 

ember mindenhol valami titkot sejt, ami ott van az utcákon az esernyős járókelők között, mégis 

szinte lehetetlen megérteni. Az idegenség mellett pedig van valami furcsa ragaszkodás, mintha ez 

a titkolózó város hordozná magában a boldogságot és a békét. Mindez egyedülálló hangulatot 

kölcsönöz a novelláknak. A kötet elgondolkodtató, de cseppet sem lehangoló olvasmány, hiszen 

ne feledjük, néha még Londonban is süt a nap. 


