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A cím be emelt szó lás mon dás Sir Tho mas Wy att 
(1503–1542) Ha va dász ni vágysz cí mû, Ovi -
dius és Pet rar ca ih let te szo nett jé bôl va ló. Nim -

fá kat is meg szé gye ní tô könnyed ség gel szök ken ve 
át a két szer fél ezer nyi éven, amely a na ran csos lige -
tek és va das par kok e hal ha tat lan sze rel me seit tô -
lünk el vá laszt ják, a „hiá ba ágá ló öko kri ti kus”, aki -
nek a szer zô ma gát ne ve zi, ez zel a kép pel az önnön 
te vé keny sé gé nek há lát lan vol tát jel zi. És – nem is 
csak a ma gáét. Ha nem egy új iro da lom tör té ne ti 
irány zat tö rek vé seiét, ame lyek be mu ta tá sá ra nem -
rég ön ál ló ro va tot in dí tott a Li get. Sôt, egy ki csit az 
egész öko ló giai moz ga lom re ne szán száét is, amely -
nek fel vi rág zá sát pe dig ép pen az öko kri ti ka érez -
he tô felerô sö dé sé tôl vár ja.1 

„A re ne szánsz öko ló gia – az öko ló gia re ne szán -
sza” al cí met ka pott be ve ze tô fe je zet ezt a gon do la -
tot fej ti ki: „A re ne szánsz öko ló giai vizs gá la tá val te -
hát az öko ló gia megúju lá sa, el mé lyí té se, vég sô so -
ron: re ne szán sza fe lé te szünk ap rócs ka lé pést, és 
kö ze le dünk egy olyan idil li ál la pot hoz, amely ben 
em ber és ter mé szet együtt élé sé nek alap sza bá lyai 
át hág ha tat lan, min den ki re kö te le zô, a gaz da sá gi 
profittól füg get len tör vé nyek.” (33) 

Tö re ken ten gô dô vén csa ta ló, er re már fel csa -
pom a fü lei met én is. Hogy részt kér jek az idill bôl 
és a profitból, per sze. Más részt meg, mi vel az öko -
ló gia újab ban mint ha va ló ban el moz dul ni lát sza na 
a szö ges drót tal vé dett öko- la kó par kok tól meg a bio 
vé cé pa pír tól, amely hez minded dig hoz zá ra gad ni 
lát szott. Ráadá sul, a vér sze gény kül föl di pél dák 
után egy iga zi, ha zai öko kis de det lá tunk itt ma -
gunk elôtt a já szol ban. Igen ám, csak hogy amint 

egy elô zô kri ti kai irány zat egyik ala pí tó ja mon dotta, 
a pu ding pró bá ja az, hogy megeszik: vagy mi, vagy 
va la ki más. Mert hi szen a fü lü ket he gye zô pa cik 
mel lett ló gó fü lû csa csik, jám bor te he nek és me sés 
kin cse ket ci pe lô nagy pú pú te vék is áll do gál nak a 
já szol kö rül it ten. Buz gón pró bál ga tom hát én is 
ma gam hoz von ni az új szü löt tet. Ben ne van ne kem 
is annyi ban. 

 
A nap ke le ti böl csek 

 

M ég hogy ép pen az iro da lom tör té né szek 
fogják ki ta lál ni itt ne künk az új, a ta lán vég -
re va ló ban osz tály- és ál lam ha ta lom ra ju tó 

öko ló giát! Azt már nem! Hogy az öko kri ti ka szó -
össze té tel két tag ja kö zött van né mi össze füg gés, 
ab ban alig ha nem egyi künk sem ké tel ke dik. De 
hogy ennyi re köz vet len le gyen! Ez zel a di lem má -
val ta lál ja ma gát szem ben a szer zô is a könyv vé ge 
fe lé: „Öko kri ti kus nak len ni te hát ko ránt sem mu -
lat sá gos vál lal ko zás, hi szen a mo dern nagy vá ros la -
kosa ként alap ve tô önel lent mon dá sok kal kell szem -
be néz ni szin te min den pil la nat ban. A re ne szánsz 
iro da lom sze rel me sé nek ráadá sul még az zal a sú -
lyos di lem má val is meg kell bir kóz nia, hogy mind -
az az esz té ti kai és szel le mi szép ség, amit a re ne -
szánsz lét re ho zott, öko ló giai lag erô sen meg kér dô -
je lez he tô, a jö vôt fe nye ge tô ala pok ra épült. Ha egy 
tün dér (pél dául Ariel) felaján la ná, hogy va rázs pál -
cá ja egyet len su hin tá sá val el tör li az em be ri kul tú -
ra kin cseit, és hely reál lít ja a Föld ökosz fé rá já nak 
egész sé gét, va jon el fo gad nánk a le he tô sé get?” (199) 

Na gyon jó kér dés. És ráadá sul még ôszin te is. 
Mert tüs tént ki de rül be lô le, hogy nem, de hogy is 
fo gad nánk el! És hogy nem is len ne ez olyan na -
gyon nagy áru lás. Mi vel ez a vá lasz tás leg fel jebb 

„Há ló val a sze let…”

1 Amint a ta nul mány ból meg tud juk, az öko kri ti ku so kat tö mö rí tô AS LE (As sot ca ti on for the Stu dy of Li te ra tu re and En vi -
ron ment) hon lap ján máris több, mint 150, a té má val fog lal ko zó egye te mi kur zus link je ér he tô el.
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Pros pe ro szi ge tén, az an gol re ne szánsz új vi lá got 
ígé rô ál má ban lett vol na ta lán le het sé ges. (Bi zo nyá -
ra ezért is vá lasz tot ta a szer zô ép pen ezt a kor sza -
kot ta nul má nya tár gyá nak.) Nos, Ariel egy foly tá -
ban ha do ná szik a pál cá já val azóta is. De a szép új 
vi lág – se hol. És ta lán jobb is így. Az Új Vi lág egy 
ka taszt ró fa! – kiál tott fel Spa nyol Iza bel la, ami kor 
meg kap ta az el sô reá lis in for má ció kat Ko lum busz 
út já ról. De – mit te he tett vol na? – fu tott a pén ze 
után. I. Er zsé bet még szép kis ma gán va gyon ra is 
szert tett Ang liá nak a vi lág ten ge re ken ara tott ha di 
si ke rei bôl. Cso da-e, hogy a Glo be zsúp fe de lé hez 
odaerô sí tet tek egy nagy föld göm böt, és gon do san 
rá fes tet ték a vi lág ten ge re ket is?  

Ami a mai hely ze tet il le ti, alig ha nem jog gal ál -
la pít ja meg a szer zô: „Nai vi tás, vagy ami még 
rosszabb: ci niz mus azt hin ni, hogy az em be ri ség 
vissza  for dul hat az úton, ame lyen egy szer elin dult. 
Az egyet len le he tô ség, hogy elô re me ne kü lünk, és 
össze gez ve min den tu dá sun kat, meg pró bál juk el -
ke rül ni az egy re se be seb ben kö ze le dô ka taszt ró -
fát.” (199–200) És ha ez már nem len ne le het séges, 
hát legalább em ber hez mél tóan fo gad juk – te szem 
hoz zá. Mert nem a ter mé sze ti ké pek so ka sá gá ban, 
ha nem ép pen eb ben: a Ter mé szet örök tör vé nyei -
nek, a sor sunk nak a felis me ré sé ben („megélé sé -
ben”) van az öko kri ti ka lé nye ge sze rin tem. Le gyen 
tár gya bár a Koz mosz bár mely je len sé ge, az iro da -
lom hô se ugyanis, ak kor is – csak az em ber le het, 
aki mindezt „megéli”. Hogy ez több-e, vagy ke ve -
sebb a „ter mé szet fes tés nél”, ar ról még a leg hí re sebb 
szer zôk is csak igen óva to san nyi lat koz nak. 

„Az em ber ren del te té se az, hogy ural kod jon a 
vi lág fe lett? Vagy ta lán lé te zik egy ma ga sabb ren -
dû hi va tás szá má ra – egy cso dá la to sabb, mint ami -
lyet az em ber va la ha is el kép zelt ma gá nak? – kér -
de zi a Tur ner To mor row kör nye zet vé dô tár sa ság 
iro dal mi nagy dí já nak nyer te se, Da niel Qu inn ame -
ri kai író Iz ma el cí mû re gé nyé nek fô sze rep lô je, egy 
nagy in tel lek tus sal ren del ke zô idôs go ril la.2 Az em -
be rek fog ság ban tart ják, hogy „vi gyáz za nak rá”. De 
na gyon ter hé re van már ez a gya nak vó és fél té keny 
gon dos ko dás. Ezért felad ti tok ban egy új ság hir de -
tést, amely ben be szél ge tô tár sat ke res. Így is mer -
ked nek meg az író val. Be szél ge té seik az tán egy, az 
em be ri ci vi li zá ció lé nye gét fe sze ge tô, iz gal mas pár -
be széd dé vál nak. 

Amíg csak az adó hi va tal fogd me gei le nem kap -
ják tíz kör mé rôl a tu dós go ril lát, és ren de zet len 
szám lái nak fe jé ben el nem ad ják egy cir kusz nak. 
Ott meg fá zik, tü dô gyul la dást kap, és el is pat kol 
ha ma ro san. Szo mo rú his tó ria. De hát hogy jön ô 
hoz zá, hogy va la mi fé le kü lön le ges el bá nást igé nyel -
jen? És ez a fu ra öko író is… A ku tyá já val, a macs -
ká já val, a lo vá val vagy a fe le sé gé vel még csak el be -
szél get oly kor az em ber. De egy nagy fe ke te go ril -
lá val, amely ráadá sul erô sen ôszül, és oko so dik… 
Brr! Nem, egy ilyen ne le gyen csak hôs itt ne künk! 
Mi köz ben mi meg egy re in kább csak egy fo gyasz -
tó- meg sza va zó gép le szünk…  

Az utol só elôt ti ol da lon, szá mot vet ve az el vég -
zett mun ká val, a szer zô szin tén szem ben ta lál ja ma -
gát a túl zott em ber köz pon tú ság di lem má já val: „Er -
dô, kert és szi get me ta fo rá ja mel lett há lás té ma lett 
vol na pél dául az ál la tok sze re pé nek vizs gá la ta, vagy 
a kü lön fé le vi rá gok szim bo li ká já nak el mé lyül tebb 
ku ta tá sa.” (201) Csak hát eh hez már hiány zott a 
nyers anyag, az e té mák kal fog lal ko zó iro dal mi mû -
vek so ka sá ga. Legalább is ma gyar nyel ven. Egy ki -
csit ta lán ezt is jó vá teen dô, idé zi Montaigne-nek a 
„vad em be rek rôl” tett ki je len té sét: „Va ló ban va dak, 
de a mi bô rünk re azok. Mert vagy mi lát juk ôket 
kész akar va va dak nak, vagy ne künk kell va dak ká 
len nünk.”3 És ér zé kel tet ni igye kez ve ezt a lel ki is -
me ret fur da lást, a va ló sá gos nál né mi képp idil lib -
bé, bu ko li ku sab bá szí ne zi ki az egész re ne szánszt. 

Amint an nak ide jén a re ne szánsz, mai for má já -
ban az öko kri ti ka sem le het azon ban egy be teg szí -
vek nek va ló fü ves ker tecs ke. Sem a Vi lág meg men -
té se, sem a meg vál tá sa nem a szak te rü le te. Tu do -
má som sze rint ma ga az öko ló gia sem vál lal ko zik 
er re – sem mint tu do mány, sem mint moz ga lom. 
A hu ma niz mus és a re ne szánsz ép pen az em ber el -
sôbb sé gét és fel sôbb sé gét, majd hogy nem a min -
den ha tó sá gát hir det te. Igaz, hogy az iro da lom ban 
sok me sés er dôt, pom pás ker tet és pa ra di cso mi szi -
ge tet ta lá lunk. De ez nem fel tét le nül a min den re 
el szánt kör nye zet vé de lem kö vet kez mé nye. A ko -
ráb ban gon do san meg mû velt föl de ket sem a bio -
ló giai egyen súly hely reál lí tá sa ked véért vál toz tat -
ták vissza le ge lô vé, elûz ve ró la a pa rasz to kat.  

A No vum Or ga num el sô mon da tá ban Fran cis 
Bacon ezt ír ja: „A ter mé sze tet szol gá ló és ma gyarázó 
em ber annyit te het és fog hat fel, amennyit a ter mé -

2 Da niel Qu inn: Iz ma el. Bu da pest, Mú zsák, 1993. 68. 
3 Mi chel de Montaigne: Esszék. In: Kál lay Gé za: „Em ber sze me nem hal lott olyat”: a mér ték megala po zá sa Zu boly tól 

Montaigne-ig. 97–98. 
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szet rend jé bôl (…) meg fi gyelt: en nél töb bet nem 
tud hat, és nem te het”.4 Lord kan cel lár ként ala pos 
ré sze le he tett mégis mindab ban, ami Ang liá ban a 
pa rasz ti föl dek kel, er dôk kel-me zôk kel és ma gukkal 
a pa rasz tok kal tör tént. Egé szen könnyû szív vel il -
lesz tet te be le Utó piá já ba Tho mas Mo rus is a pa rasz -
to kat fel fa ló ju ho kat, mi vel sza po ru la tuk (a pa rasz -
to ké) jó val na gyobb volt a meg ter melt élel mi szerek 
nö vek mé nyé nél. A ju hok meg, ugye, el vol tak. Csak 
le ge lô kel lett ne kik – egy re több. És amint Kyd nek 
a könyv ben több ször is idé zett Spa nyol tragé diá já -
ból meg tud juk, Ga li lei és Boc cac cio, Montaigne és 
Rabe lais, Cer van tes, Lo pe de Ve ga, Ve las qu ez és 
Ko lum busz ki rá lyi és her ce gi me cé ná sai sem ve tet -
ték meg az elûzött pa rasz tok föld jén te nyész tett 
Meri no ju hok gyap jáért ka pott csen gô ara nya kat.  

Ezek nél kül ta lán máig sem fe dez ték vol na fel 
Ame ri kát. Így si ke rült azon ban vi szony lag gyor san 
meg hó dí ta ni (ki ra bol ni) az Új Vi lá got. Nagy le he -
tô sé ge volt a „fej lô dés nek”, hogy hû bé res pa rasz -
tok ott nem te nyész tek. Az ôs ho nos vad lo vak kal és 
em be rek kel már sok kal könnyebb volt el bán ni. Né -
mi fennaka dást csak az oko zott, hogy a ké sô re ne -
szánsz eme, idil li nek, vagy bu ko li kus nak egyál ta -
lán nem ne vez he tô sze ren cse lo vag jai csú nyán 
össze vesz tek a szaj rén. A füg get len sé gi harc nak ne -
ve zett gyar ma ti há bo rúk hoz – amint ké sôbb a Fran -
cia For ra dal mat meg tá ma dó an gol de szant had sereg 
szá má ra is – a nagy for ra dal már író, Be au mar chi as 
szál lí tot ta a fegy ve re ket az tán.  

Ne foly tas suk to vább! Nyu god junk be le, hogy 
az a fo lya mat, amit mi törzs fej lô dés nek, tör té ne -
lem nek és ci vi li zá ció nak hí vunk, fi no man szól va – 
egyál ta lán nem egye nes vo nal ban ha lad! Leg fel jebb 
ab ban bíz ha tunk, hogy ez így lesz to vább ra is. Hogy 
ve lünk, „ma gyar gaz dák kal” sem „ér de münk” sze -
rint bá nik el majd.  

 
„Szín ház az egész vi lág…” 

 

A tör té ne lem ke gyes a tör vény sze rû sé geit felis -
me rô és azo kat kö rül te kin tôen al kal ma zó más -
ként gon dol ko dók hoz. Megen ge di ne kik, 

hogy jól beol vas sa nak a fô nö kök nek. Per sze már 
oda kint, a lép csô ház ban. Az V. Ká roly ke resz té nyi 
ha dai tól szét ta po sott olasz re ne szánsz leg jobb el -
méi, a hu ma nis ták és a ma nie ris ták a mû vé szet ked -
ve lô ki rá lyi és her ce gi ud va rok ba me ne kül tek: a 

Me di ciek Fi ren zé jé be, I. Fe renc Fon ta i neb le au já -
ba, II. Fü löp Mad rid já ba, II. Ru dolf Prá gá já ba, V. 
Al bert Mün chen jé be. És meg pró bál tak át men te ni, 
vissza lop ni va la mit az em be ri ség nek a hu ma niz -
mus ban és a re ne szánsz ban meg fo gal ma zott ál mai -
ból, vá gyai ból és fel fe de zé sei bôl. 

Ez volt a re ne szánsz má sik (sze rin tem: az iga zi) 
ar ca. Ami kor pad lás szo báik ból elô búj tak a kö zös 
ét ke zé sek hez ezek a haj da ni nagy dí jas, ér de mes 
mû vé szek, egy más sal ver seng ve di csôí tet ték az új 
Fe je del met. Ebéd vé gez tén, a kam ráik ba vissza vo -
nul va, torz gazem ber nek és tet szel gô ma jom nak 
áb rá zol ták azon ban a mû veik ben. Hi va tal ban lé vô 
ural ko dó nak len ni egy Mar lo we-, Ben John son- 
vagy Shakes peare-da rab ban, egy Vol po né nak, II I. 
Ri chard nak vagy egy sze rûen csak Mal vo li ó nak a 
Víz ke reszt ben – kész leégés volt. 

Köny vet ak kor sem vá sá rol tak csak úgy az em -
be rek. De a szín ház ba el-el jár tak azért. A Glo be né -
zôi pél dául igen nagy tet szés sel fo gad ták eze ket a 
da ra bo kat. Nem csak a pá ho lyok Ovi diu son és 
Petrar cán fel nôtt kö zön sé ge, ha nem a föld szint is. 
A szín ház ban ugyanis (ha csak a leg fon to sabb dol -
gok ban és csak né hány órá ra is) min den ki egy forma 
volt. És ennyi ju tott azért Ang lia ten ge ri ha tal mából 
min den ki nek. Pes ten úgy mond ják: ez sem semmi.  

Há ló val a sze let? Én ép pen azért sze re tem a re -
ne szánsz mû vé sze tét, mert meg mu tat ta, ho gyan 
kell ezt csi nál ni. „Az ál lam mint mû vé sze ti al ko tás” 
– ezt a cí met ad ta Ja cob Burck hardt az itá liai re ne -
szánsz ról írott nagy mû ve egyik fe je ze té nek: „(…) 
Min den fon tos kér dést esz té ti kai mér ték alap ján 
ér té kel tek új já. A va ló ság átala kult a mû vé szi él -
mény szubszt rá tu má vá, ma ga az élet pe dig mû al -
ko tás sá” – jegy zi meg en nek a kor nak az élet szem -
lé le té rôl és élet mód já ról Hau ser Ar nold. 

Pon tos meg fi gye lés! A mû vé szet nem egy sze rûen 
„tük röt tar tott” mintegy a Ter mé szet nek, ha nem 
maga volt a Ter mé szet. „Szín ház az egész világ / és 
szí nész ben ne min den fér fi és nô.” (Shakes peare: 
Ahogy tet szik.) – „Meg hal ni – / el szunnyadni – sem -
mi több. / S egy álom ál tal el vé gez ni mind / A szív 
ke ser vét, a test ere den dô, / Ter mé sze tes ráz kód ta -
tá sait….” (Shakes peare: Ham let.) Egyik darab já nak 
a cí mé vel Cal de ron így mond ja ezt: Az élet álom. Egy 
má sik da rab já nak ez a cí me: A nagy világ  szín ház.  

Az élet nek mint lo gi kát lan, ki für kész he tet len és 
ér tel met len, mú ló álom nak vagy szín já ték nak a fel -

4 Fran cis Ba con: No vum Or ga num. Bu da pest, Nip pon, 1995. 8. Ford. Csat lós Já nos.
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fo gá sa a ma nie riz mus és a ko rai ba rokk egyik alap -
gon do la ta volt szer te Eu ró pá ban. Nem volt ide gen 
ez a mû vé szi ma ga tar tás Shakes peare-tôl sem. Fel -
fe dez het jük ná la is a ma nie riz mus szám ta lan je lét: 
a nyelv mes ter kélt sé gét és ke re sett sé gét, af fek tált -
sá gát és ere de ties ke dé sét, gyak ran túl zsú folt és za -
va ros me ta fo ráit, a bo nyo lult an ti té zi sek, asszo nán -
cok és szó já té kok hal mo zá sát. Ti pi ku san ma nie ris -
ta pél dául az a kü lön le ges, bi zarr és pa ra dox vo nás 
is, amely tôl nem men tes a nagy an gol jó for mán 
egyet len mû ve sem: a ne mek cse rél ge té sé vel kap -
cso la tos ero ti kus já ték. De nem ez a fon tos iga zán. 
A kér dés az: ho gyan tör tént az a cso da, hogy a pá -
ho lyok ban bu jál ko dó ud va ri em be rek és a föld szin -
ten fa la to zó, be szél ge tô, sö röz ge tô ko csi sok egy for -
mán ér tet ték és él vez ték mindezt? Ne kem csak né -
hány egé szen bi zony ta lan vá la szom van. 

 
Glo be – Glo bus – glo ba liz mus 

 

É r de mes fel fi gyel ni rá, hogy Shakes peare szín -
mû vei nek Ang liá ja, „Dá niá ja” vagy ép pen 
„Cseh or szá ga” mind-mind egy ko ra be li itá liai 

vá ros ál lam ra, legin kább ta lán a vi lág ke res ke de lem 
má sik köz pont já ra, Ve len cé re ha son lí tott. A szerep -
lôk vi szont tô rôl met szett an go lok vol tak. Vagy még 
in kább: eu ró paiak.(Ami az ak ko ri eu ro- cent ri kus 
vi lág ban ter mé sze te sen egyet je len tett az zal, hogy 
a „bar bá rok kal”, a „vad em be rek kel” szem ben ôk az 
iga zi, a ci vi li zált fe hér em be rek.) Bár elég gé ke veset 
tud nak ró la, za var ba ej tôen so kat be szélnek azonban 
az egész Vi lág ról. Hol van egy mai top me ne dzser 
vi lág szem lé le té nek a glo ba li tá sa Schy lo cké tól? 

És a mû velt sé ge? A hu ma nis ta tu dó sok és a hit -
újí tók la tin nyel vû köny veit a pá pai és a fe je del mi 
ud va ro kon kí vül alig ol vas ta ak kor va la ki. A re ne -
szánsz nak a Glo be- ban az egész Gló busszá tá gí tott 
szín pa dán egé szen ma guk tól ér te tôd tek vi szont az 
ott ki fej tett gon do la tok. A Ham let utol só fel vo ná -
sá ban az Ofé lia sír ját ásó öreg fel lel ke sül ve pusz -
tán at tól, hogy egy tu dós nak lát szó ne mes úr fi szó -
lí tot ta meg, olyan dol go kat mond ki úr ról és pór -
ról, élet rôl és ha lál ról, ami ket még Pá duá ban és 
Wit ten berg ben sem igen le he tett hal la ni. Le het, 
hogy ép pen er re kel lett a Glo be- nak a mo dern ter -
mé szet- és tár sa da lom tu do mány? A ha lott (te hát 
ab szo lút drá ma i at lan) la tin he lyett, ame lyen csak a 
hit tu dó sok ér te kez tek, egy új vi lág nyelv? A mû velt 

és okos és nagy ké pû és dog ma ti kus em be rek nyel -
ve he lyett az új, si ke res (bá tor és szó ki mon dó) em -
be rek nem zet kö zi nyel ve?  

Egy tak nyos ve ro nai ka masz, Ro meo pár ba jo -
zik, és éle té ben elô ször megöl egy em bert. Majd 
(éle té ben szin tén elô ször) ta lál ko zik az iga zi sze re -
lem mel. Et tôl kezd ve egy foly tá ban olyan sza va kat 
és ké pe ket hasz nál, mint egy iga zi, mág lyá ra érett 
csil la gász, fi zi kus és fi lo zó fus. A tra gé dia má so dik 
fel vo ná sá ban egész ter mé sze tes ség gel ve szi köl csön 
Ga li lei tôl sze rel mi val lo má sá hoz a he lio cent ri kus 
vi lág kép fo gal mait: „De csitt, mi fény nyi lall az ab -
la kon? / Ez itt Ke let, és Jú lia a Nap ja! / Kelj, szép 
Nap, és az irigy hol dat öld meg…” Ná szi éj sza ká -
juk után Jú lia meg így ma rasz tal ja: „E fény nem a 
Nap fé nye, én tu dom: / csak me teor, mit ki le helt a 
Nap…” Nem egy ti zen négy éves lány naiv kép zel -
gé sei ezek, ha nem a kor ter mé szetfi lo zófiájá nak 
csúcs tel je sít mé nye, Is ten te nye re he lyett a Nap pal 
a kö zép pont ban.  

A cso dá la tos az, mon dom, hogy Jú lia szo bá jában 
itt mégis tel je sen ért he tôek, szin te köz na piak ezek 
a tu dós sza vak. A két fiatal rend kí vü li, rend ha gyó 
sze rel me, vál lalt, és szin te elô re megélt kö ze li ha -
lá luk pe csé te li meg a jo gu kat er re? Vagy az egész 
kö zép ko ri vi lág szem lé le tet alap ve tôen meg vál toz -
ta tó fel fe de zés, hogy az em ber még a ha lá lá val is 
eh hez a föl di élet hez kap cso ló dik, sok kal in kább, 
mint az egész hosszú és unal mas örök ké va ló ság -
hoz? A né zôk va ló szí nû leg nem tet ték fel ma guk -
nak eze ket a kér dé se ket. De pon to san ér tet ték azért, 
hogy mi rôl is van szó. Sok kal job ban, mint ha Gior -
da no Bru no ma ga ma gya ráz ta vol na el ne kik. 

Ép pen ez volt, azt hi szem, amit nem tu dott meg -
bo csá ta ni Shakes peare-nek Voltaire és Tolsz toj. 
Hogy csör gô sip kás bo lond jai, ré szeg sír ásói és bu -
tus ka sze rel me sei ilyen élet igaz sá go kat is mer nek. 
Pe dig ma gá nak a kor nak a sa já tos sá ga volt ez tulaj -
don kép pen. A Glo be szín pa dán nem volt füg göny. 
Két je le net (kor szak) kö zött volt min dig egy vil la -
nás nyi idô, ami kor ki le he tett les ni, ho gyan mû kö -
dik a Nagy Me cha niz mus. – Be le szé dül az em ber. 

„Szín ház az egész vi lág…” – idéz tem az Ahogy 
tet szik má so dik fel vo ná sá ból a „mé la Jac qu es” ki -
je len té sét az imént. Ép pen Hor gas Ju dit egy ko -
ráb bi Shakes peare-disszer tá ció já ból5 de rült ki, 
hogy ô sem az a fél nó tás, fu ru lyás, csör gô sip kás 
fickó, aki nek ál ta lá ban játsszuk, meg idéz get jük. 

5 Hor gas Ju dit: „Mind mak ko páncs ba bú.” Li get, 2004/8.
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Ha nem ta lán a legel sô tu da tos kör nye zet vé dô, aki 
büsz kén uta sít ja vissza a ci vi li zá ció „ál dá sait”. Már 
az el sô fel vo nás ban meg tud juk, hogy Ja qu es bát -
ran és szen ve dé lye sen os to roz za urát, a szám ûzött 
her ce get és ud va rát, amiért azok olyan ke gyet le -
nül (és fe les le ge sen) pusz tít ják az ar den ne s-i er dô 
vad jait.  

Hiá ba a sok szép szo nett, ez a da rab alap jául 
szol gá ló pász tor já ték ban még egyál ta lán nem is sze -
rep lô fi gu ra el ront ja az egész idillt. És ráadá sul nem 
is tér vissza a da rab vé gén a töb biek kel a vá ros ba, 
a ci vi li zá ció ba, a nagy vi lág szín ház ba. Va jon honnét 
szed te a Mes ter ezt az ala kot? Bi zo nyos, hogy nem 

az ar de ni, és még csak nem is az ar den ne s-i er dôben 
te rem nek az ilye nek. Ha nem meg mon dom én, 
hogy hol: azok nak a „mé la” hu ma nis ták nak a pad -
lás szo bái ban, akik az ô egy kor szám ûzött, az tán 
meg vissza hí vott, „más ként gon dol ko dó” her -
cegeik kel vissza tér tek a vá ros ba szé pen. És most 
né mi lel ki is me ret-fur da lás sal öko kri ti kus ként ke -
re sik a ke nye rü ket ép pen. – Me re ge tik a há ló val a 
sze let. Fur csa mes ter ség, két ség te le nül. De nem 
mer ném azt ál lí ta ni, hogy nin csen sem mi, de sem -
mi ér tel me.  

 
Pe ter di Nagy Lász ló


