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A
z Alkimista című komédia, 
amely 1610-ben jelent meg, az 
angol drámaíró egyik legjelentő-
sebb, és kompozíciója tekinteté-
ben is legmagasabb színvonalon 

megszerkesztett alkotásai között tartható 
számon. Ben Jonson művében elmélyül-
ten re�ektál az európai kultúrtörténet 
későreneszánsz korszakának valamennyi 
lényeges >lozó>ai problémájára, miköz-
ben a komédia klasszikus retorikai és po-
étikai eszköztárának szakszerű alkalma-
zásával mindvégig fenntartja az alkotás 
könnyed hangvételét. Három lényeges 
gondolati csomópont emelhető ki, me-
lyek egymással összekapcsolódva megfe-
leltethetők az európai eszmetörténet és 
történelem mérföldköveinek: az egyik a 
16. századtól kezdődően egyre nagyobb 
tért hódító egzakt természettudomány és 
az ekkoriban virágkorát élő okkult való-
ságmagyarázatok szembenállása, illetve 
vetélkedése, melynek hatása a nyugati 
tudománytörténetben még Isaac New-
ton >zikai világképében is tetten érhető. 
A szövegben megjelenített >lozó>ai és 
kozmológiai gondolatok egyértelműen 
utalnak Paracelsus világ- és emberképé-
re, melyben a szubjektum és az őt kö-
rülvevő kozmosz viszonya egy bonyolult, 
ám tökéletes harmóniát tükröző hierar-
chiát alkot: a világban létező emberi lény 
különféle viszonyok szinte kimeríthetet-
lenül sokrétű hálójában egzisztál, egyide-
jűleg része a tiszta intelligenciák tértől és 
időtől független, örökkévaló szférájá-
nak, valamint a folytonosan változó, a 
keletkezés és a pusztulás folyamatának 
alávetett >zikai, materiális világnak is.  
E szimmetrikus kapcsolat a mikrokoz-
mosz és a makrokozmosz viszonyában is 
tükröződik: a legkisebb (rész)elem töké-
letes megfelelésben áll a legnagyobbal, és 
megfordítva. 

A másik gondolati alappillért az euró-
pai ember szellemi horizontjának a nagy 

földrajzi felfedezések nyomán bekövet-
kező, korábban nem látott mértékű ki-
bővülése, és a nyomában járó szellemi 
megújhodás értékének és jelentőségének 
hangsúlyozása jelenti, amely a művet par 
excellence reneszánsz alkotássá teszi. Eh-
hez közvetlenül kapcsolódik az alkímia 
alapvető módszereinek pontos és szem-
léletes ábrázolása, amely a kor tudomá-
nyos és >lozó>ai diskurzusának egyik 
központi mozzanata. Mint ismeretes, 
a reneszánsz gondolkodás- és életmód 
szakítani kívánt a keresztény dogmatika 
zárt világképével, és ennek érdekében 
a valóság és a személyes élet nem pusz-
tán intellektuálisan, hanem érzelmileg 
és esztétikailag is átélhető teljességének 
felfedését tekintette legfőbb céljának. 
E nézet tükrözi legadekvátabban az al-
kimista embertípusának lényegét, aki a 
Bölcsek Köve segítségével képes bepil-
lantani a Lét titkába, és nem pusztán 
megérti azt, hanem saját szándékainak 
megfelelően irányítja a világegyetem 
működését, és eközben saját életének 
horizontját is folytonosan tágítja. E 
célt egyedül a beavatottak érhetik el. Az 
emberi lény ily módon isteni attribútu-
mokkal ruháztatik fel, és ezáltal a morá-
lis tökéletesedés eszméjének forrásává és 
hordozójává válik. 

„ha / Valaki az aranyesszenciát, / A töké-
letes rubint, vagy elixírt / Bírja, nemcsak 
aranyat csinál, de / ád bárkinek tisztes-
séget, a hadban vitézséget, diadalt, / Sőt 
hosszú kort.”  

A testi működés – azon belül a sze-
xuális folyamatok ábrázolása képezi a 
harmadik alappillért, összhangban a re-
neszánsz antropológia egyik fő tézisével, 
miszerint a gondolkodás középpontjá-
ban az organikus természet egészébe har-
monikusan illeszkedő emberi lény ideája 
áll. Az egészlegesség elve ugyanakkor 

megköveteli, hogy az emberábrázolás 
ne korlátozódjon a biologikum szintjé-
re, hanem a szellemi szférát is magában 
foglalja. Ebből következik, hogy az em-
lített kozmológiai, biológiai és geográ>ai 
tényezők mellett etikai és teológiai szem-
pontok is gazdagítják a drámában ábrá-
zolt antropológiai felfogást. Elsősorban 
az antik görög bölcselet – mindenekelőtt 
az arisztotelészi meta>zika és etika alap-
fogalmait érdemes kiemelni, első helyen 
a mértékletesség kategóriájával, amely az 
ember és a világ viszonyában érvényesü-
lő harmónia alapja. A mű külön érde-
kessége és speci>kuma, hogy a vígjáték 
műfaja lehetőséget ad arra, hogy a szerző 
az említett komoly >lozó>ai és világné-
zeti problémákat szatirikusan, eredeti 
kontextusukból kifordítva, az emberi 
esendőség és gyarlóság példázataiként 
jelenítse meg. 

Nagy László magas színvonalú, a kor 
poétikai eszköztárát a modern olvasó 
számára híven közvetítő fordítása a mű-
vet kétség kívül a shakespeare-i „nagy 
drámákkal” egyenrangú alkotásként rep-
rezentálja. A fordítás könnyed és gördü-
lékeny stílusa a mű sokszínű és hetero-
gén nyelvi világát akadály nélkül tárja fel 
a jelenkori olvasó előtt.

„Okot adj! / Intenciót! Ismerned kell a ká-
nont, / Divíziót és di_erenciát, / Szubsz-
tanciát és kategóriát, / Külső és belső szé-
riát, okot: / Materiálist, formálist, )nálist, 
/ Elemi tökélyt. Miféle dühös nyelv ez? / 
Hamis szabály becsap, / párbajra késztet 
sokszor, mielőtt / Az ember föleszmélne, 
és utóbb is / Akaratlan. […] Szép a nő? / 
Nem láttam még. / Kisorsoljuk. Még tartod 
/ az egyezményt? / Tartom. / E gönc miatt 
még / Pléhre csúszok.”

TÓTH GÁBOR
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