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Amikor kicsi gyerekkoromban
a Londonban élô nagybátyám
addig soha nem látott csokolá-
dékat, játékokat hozott aján-
dékba, azt gondoltam, hogy va-
lószínûleg az angol királynô kö-
zeli ismerôse. Aztán, amikor sok
évvel késôbb elôször jártam Lon-
donban, meglátogattam a csa-
ládját egy külvárosi házban, és
a sírját egy még külvárosibb
temetôben. De nem voltam csa-
lódott, egyrészt azért, mert ak-
korra már sejtettem, hogy nem
egészen úgy van, ahogy gyerek-
koromban gondoltam, másrészt, mert az elsô ott tartózkodásom onnantól
kezdve, hogy a reptérrôl jövet kiszálltam a metróból a Picadillyn és bámultam
az esti forgatagot, teljes mámorban telt. Minden nagyon tetszett. A Covent
Gardenben a színpadon véletlenül hasra esô fôszereplôtôl a Hampstead
Heath-i piknikkosáron át a vastag újságokig.
Aztán késôbb is, bármikor mentem Londonba, akár az ezredforduló éjszaká-
ján, akár csak átutazóban, mindig magával ragadott. De nem csak London
rajongója vagyok, hanem az angol vidéké is. Nekem nagyon ízlik az ottani
sör, az ottani idôjárás, és tetszenek az „ízlésesen elhelyezett birkák”, ahogy
Tom Stoppard mondja, és minden, ami valahogy egy kicsit vagy éppen nagyon
más, mint a Kontinensen. 
Na de lássuk Londont…  

FEKETE ERNÔ 

KEDVES LONDONI ÚTITÁRSAIM!3
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Kr. u. 43 A rómaiak megalapítják Londonium települését és hidat vernek a Temzén.
61 A legendás Boadicea királynô feldúlja a várost, melyet késôbb újjáépítenek.
200 körül Megépül a római erôdöt körülölelô városfal. Londonium lesz Britannia Superior római

tartomány fôvárosa.
410 A római csapatok hazatérnek, megkezdôdik a település lassú hanyatlása.
604 Az elsô Szent Pál-katedrális alapítása Ethelbert király idején.
750 körül Leteszik a késôbbi Westminster-apátság alapkövét.
884 Nagy Alfréd király Londont választja fôvárosnak.
1042 Hitvalló Edward székhelyét átteszi a Citybôl Westminsterbe, és újjáépítteti az apátságot.
1066 I. Vilmos hódítása során franciák érkeznek az országba, kialakul a feudális 

hûbérállam.
1078 A White Tower építése. Ez volt a késôbbi Tower erôd elsô „tornya”.
1176 Elkészül a Tower Bridge kôhídja.
1220 A Szent Pál-székesegyház újjáépítése.
1348–1349 Az elsô pestisjárvány megtizedeli a lakosságot.
1381 A Wat Tyler vezette parasztlázadás során feldúlják Londont.
1485 A Tudor-család kerül a trónra, uralkodásuk alatt virágzik a város, VIII. Henrik és

I. Erzsébet idején épül a Hampton Court Palota, a St James Palota és a Whitehall.

LONDON AZ ÉVSZÁMOK TÜKRÉBEN 6

� Az egyik elsô keresztény emlék

Kelta állati és növényi motívumokkal
díszített medál
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1534 Egyházszakadás: VIII. Henrik az egyház fejévé nevezi ki magát. Az anglikán egyház
elválik a római katolikustól.

1588 William Shakespeare Londonba érkezik, és a Temze déli partján mutatja be népszerû
színdarabjait.

1605 A puskapor-összeesküvés: Guy Fawkes társaival megpróbálja felrobbantani a királyt
és az országgyûlés tagjait a parlamentben.

1642–1649 Polgárháború dúl a királypártiak és a köztársaság hívei között. 
1660 Megkezdôdik II. Károly uralkodása, a restauráció korszaka.
1665 A második, sokkal súlyosabb pestisjárvány pusztítása.
1666 A nagy tûzvész. Az épületek java része megsemmisül.
1675 Megkezdôdik a Szent Pál-katedrális építése Sir Christopher Wren tervei alapján.
1732 Sir Robert Walpole miniszterelnök II. György utasítására a Downing Street 10.-be

költözik.
1829 Megalakul az elsô rendôrség Robert Peel miniszterelnöksége alatt.
1834 Felépül a ma is látható Parlament.
1837–1901 A viktoriánus korszak gazdasági fellendülést hoz. Létrejön a hatalmas Brit Birodalom.

Pompás magánpaloták és házak épülnek a városban.
1851 Birodalmi kiállítás a Hyde Parkban álló Chrystal Palace-ben.
1863 Megnyílik az elsô földalatti-járat.
1888 A hírhedt sorozatgyilkos, Hasfelmetszô Jack tartja rettegésben a várost.
1914–1918 Az elsô világháború csapásai. Zeppelinek bombázzák Londont.
1922 Az elsô rádióadást sugározza a BBC.
1939–1945 A második világháborús bombázásokat csak a Szent Pál-székesegyház éli túl.
1951 Megkezdôdik London új korszaka: koncerttermek, színházak épülnek, fejlôdik 

a közlekedés.
1982 Elkészül a várost az árvizektôl védô Temze-gátrendszer.
1980-as évek Margaret Thatcher kormányzása idején számos IRA-bombamerénylet történik

a fôvárosban.
1994 Megnyílik a Csalagút, elindul az elsô vonat Párizsba.
1996 Felépül Shakespeare Globe színházának helyreállított másolata.
2000 A millenniumi ünnepségekre készül el az új híd, a Dome, a London Eye óriáskereke,

és ekkor nyílik meg a Tate Modern múzeuma.
2001 Ingyenessé válnak a legnagyobb múzeumok Londonban.
2003 Új adót vezetnek be a közlekedési és légszennyezési problémák szabályozására:

a városba behajtóknak fizetni kell.
2005. júl. 7. A 2012-es olimpia megrendezését ünneplô londoniak örömét beárnyékolja a szörnyû

bombatámadás a metrón.
2007 Tony Blairt Gordon Brown váltja a kormány élén.

LONDON AZ ÉVSZÁMOK TÜKRÉBEN7
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TÖRTÉNELMI DÍSZLETEK KÖZÖTT 8

A London Eye-ról csodálatos panorámában
gyönyörködhetünk

A hangulatos utcákon sétálva néha meg-
lepô látvány tárul szemünk elé

� A Temze partján 
álló Parlament 

óratornyáról, 
a Big Benrôl híres

A Westminster
Abbeyben koronáz-

ták a királyokat,
királynôket, az iro-

dalom nagyságai 
is itt leltek végsô

nyughelyre
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TÖRTÉNELMI DÍSZLETEK KÖZÖTT9

A régészet kincseinek felbecsülhetetlen gyûjteménye
vár ránk a British Museum falai között

Tudor-kori házikók a Towerben

A hangulatos pubokban üldögélve kóstoljuk meg
a remek angol söröket, vagy az almasört, a cidert

� A városnézéshez válasszuk a híres fekete
taxikat vagy az emeletes kirándulóbuszt
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WESTMINSTER 10

BEVEZETÔ
A hatalmas méretû brit fôváros vará-
zsával azonnal magával ragadja az ide-
látogatókat. Csodás látnivalók: palo-
ták, múzeumok, lenyûgözô épületek
várnak minket, az egész napos város-
nézés után pedig békésen pihenhetünk
a zöld parkokban vagy a hangulatos
pubokban. London híres kulturális éle-
térôl, a színházi elôadások, koncertek
és kiállítások mellett azonban meg-
találjuk a nyüzsgô éjszaka világát is:

a klubok és diszkók hajnalig tartó szó-
rakozást kínálnak. 
A zsúfolt utcákon sétálva elgyönyör-
ködhetünk a város sokszínûségében.
A változatos etnikai összetételû London-
ban barátságosan fordulnak a messzirôl
érkezettek felé, és könnyen otthon érez-
heti magát itt bármelyik turista. A diva-
tos boltok csábításának nehéz ellenállni,
az éttermek és pubok kínálatában pe-
dig mindenki megtalálhatja az ízlésé-
nek megfelelô étkeket és italokat.

CD 
tartalom:

64. o.

Térkép
a 21. 

oldalon

Felfedezôutunkat kezdjük a népszerû
Trafalgar Square-en (Trafalgar tér).
A teret 1838–1841 között tervezte Sir
Charles Barry, közepén a Trafalgarnál
gyôztes csatát vívó Nelson oszlopa ma-

gasodik. Az 50 m-es oszlop lábát négy
oroszlán szobra ôrzi. 2003 óta a tér a
gyalogosoké, akik gyakran színvonalas
elôadásokban lelhetik örömüket, bár
tartanak itt politikai felvonulásokat is. 

A Trafalgar
Square csillogó

szökôkútjai

Nelson 
oszlopa
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WESTMINSTER11

A National Gallery (Nemzeti Galéria,
nyitva 10–18, Sze 10–21 óráig, a belé-
pés ingyenes) klasszicista épülete a tér
északi oldalán áll. Az 1824-ben alapí-
tott képtárat William Wilkins tervezte.
Az itt található lenyûgözô gyûjtemény
a reneszánsztól az 1900-as évekig öleli
fel az európai képzômûvészet alkotá-
sait, és olyan festôk remekeit ôrzi, mint
Leonardo, Botticelli, Tiziano, Rubens,
Van Eyck, Rembrandt, El Greco, Monet,
Van Gogh és az angol Constable és
Gainsborough. �

A szomszédban hasonló csodás kép-
tárra bukkanunk. A National Portrait
Gallery (Nemzeti Arcképcsarnok, nyit-
va 10–18, Cs és P 21 óráig, a belépés
ingyenes) a brit történelem nagyjainak
és hírességeinek képmásait ôrzi. A fél-
millió fotó és több mint tízezer festmény

között megtekinthetjük Shakespeare
arcképét, továbbá Hogarth, Gainsbo-
rough és Reynolds alkotásait is.

A tér északi sarkán áll a komolyzene
szerelmesei számára a kórusáról ismert
St-Martin-in-the-Fields temploma
(nyitva 8–18 óráig, a belépés ingye-
nes). A barokk királyi kápolnát James
Gibbs emelte. A kiváló ingyenes (!) kon-
certeket egész évben élvezhetjük.

➜ JÓ TUDNI

A képtárak és múzeumok zárás elôtt egy
órával engedik be az utolsó látogatókat,
hogy legyen idejük a mûkincsek megcsodá-
lására. Ügyeljünk arra, hogy ne érkezzünk
túl késôn.

A Nemzeti
Galéria
klasszicista
csarnoka
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