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Fotó: Henry David Thoreau



✒✒  Noha olykor regényként említik, a köz-

könyvtárakban is a szépirodalmi polcok

betûrendi helyére állítják, a Walden aligha

sorolható be – legalábbis fenntartás nélkül

– e kategóriába. Sokkal inkább nevezhet-

nénk – persze, szintén némi kétellyel – fi-

lozófiai esszének, esetleg memoárnak, mai

kifejezéssel élve: környezetvédelmi vita-

vagy netán (ha kisebb lenne a terjedelme)

röpiratnak. Szerzõje Henry David Thoreau

(1817–1862) észak-amerikai író, filozófus;

szóban forgó alkotása egyike a leghíre-

sebb, igen nagy hatású amerikai irodalmi

mûveknek. A Rousseau kultúrpesszimista

eszméiben fogant és közvetlen tanítómes-

tere, a késõbb Európában is roppant nép-

szerû Emerson ún. transzcendentalista

irányzata által megerõsített nézeteivel és

személyes példájával a napjainkban világ-

szerte hódító zöld-gondolat elõfutára.

(Mellesleg: a polgári engedetlenség elvé-

nek meghirdetõje és gyakorlati úttörõje, a

rabszolgák felszabadításának következetes

követelõje.)

Massachusetts állam Concord nevû vá-

rosában született, és ott is halt meg, korán

kialakult tüdõbajban. Az államban mûködõ

Harvard Egyetemen tanult, majd szülõhe-

lyén tanított. Sokoldalúan mûvelt, rendkí-

vül olvasott ember volt. Mindazonáltal már

fiatalon úgy vélekedett, hogy a civilizáció

megrontja a természetet, holott az emberi

kultúrával éppen a természethez kellene

igazodni. Huszonnyolc éves volt, amikor

egy – szerinte – mintaadó kísérletre szánta

el magát: kiköltözött a Concord melletti er-

dõbe, a Walden-tó partjára (innen a majda-

ni könyv címe). Saját kezûleg épített egy

faházikót (kunyhót) és ott élt bõ két eszten-

deig (1845. július 4. és 1847. szeptember

6. között). Gyûjtögetésbõl, vadászatból,

halászatból, primitív növénytermesztésbõl

teremtette elõ az élelmet, ha pedig másra

volt szüksége, fizikai munkát vállalt a kör-

nyékbeli falvakban, farmokon. Közben fi-

gyelte az erdei állatok mozgását, a mada-

rak repülését, a fák, bokrok növekedését és

az élõlények idõnkénti pusztulását, az év-

szakok változásait, és hosszan, elmélyülten

elmélkedett a lét értelmérõl, az ember és a

társadalom lehetõségeirõl. S mindenek-

elõtt: önmagának, de legalább annyira kör-

nyezetének is bizonyítani akarta, hogy az

ember élhet egyszerû, természetközeli, sõt

természetes életet, ráadásul meglepõen ol-

csón. (Pénzügyi számadásait szintén rend-

szeresen papírra vetette.) Az állatokban és

a növényekben társat látott, és ezzel hitet

tett a természet egysége mellett.

Kortársai, barátai egy ideig azt hitték,

remeteként vonult el a körükbõl. Valójában

– bár könyvében szinte himnikus monda-

tokban áradozik a magány szépségeirõl és

nemes értékeirõl – nem volt remete. Gyak-

ran találkozott a tóhoz érkezõ kirándulók-

kal, horgászokkal, az arra járó kereskedõk-

kel, viszonylag sokszor megfordult a

szomszédos tanyákon, ahová nemcsak dol-

gozni ment, hanem beszélgetni is. Miután

eredetileg tanító volt, pedagógiai vénáját

sem tagadta meg: igyekezett okítani, jóra

vezetni a farmereket és gyermekeiket.

Az enyhébb hónapokban, fõként tavasz-

szal és nyáron elég sok idejét lefoglalta az

élelem megszerzése. Az esõs õszi napokon

és a téli havazáskor viszont temérdek ideje

maradt a látogatásokra, valamint az ottho-

ni bölcselkedésre és önképzésre. Vagyis az

olvasásra. Korábbi szenvedélyét ugyanis

nem adta fel, mert az volt a meggyõzõdése,
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hogy a természetben, a természettel élõ

ember számára a könyv, az olvasás kivéte-

les adomány, bûn lenne elutasítani. Sõt, a

tudásra szomjazónak épp úgy életszükség-

let a könyv, mint az élelem, a szerszám.

Vallotta, hogy „Költészet és Mûvészet az

emberek legnagyszerûbb, legemlékezete-

sebb cselekedetei”. Újságokat viszont nem

vitt az erdõbe, azokat csak arra használta,

hogy abba csomagolja a vajas kenyerét;

azokban úgysem „olvastam soha semmi

emlékezeteset”, hisz az embereket legin-

kább a pletykák vonzzák. Egy rövid epi-

zóddal érzékeltette azt is, hogy a nyom-

tatott betû önmagában nem boldogít: járt

nála egy kanadai favágó, aki az Újtesta-

mentumból tanult meg olvasni, és hallotta

ugyan Homérosz nevét, de csak két könyve

volt, egy aritmetika és egy kalendárium, az

utóbbit „amolyan lexikonnak tekintette,

szinte hitte, hogy minden földi tudnivalók

lényegét tartalmazza”.

Mintegy öt évvel késõbb („ma, 1852

nyarán”) írt és újabb két év múltán, 1854-

ben megjelent mûve (emlékezései? spiritu-

ális eszmefuttatásai? tapasztalatainak

számbavétele?) némelyik lapján néhány

szerzõt és címet is megjelölt az ekkori ol-

vasmányai közül. Legtöbbször talán Ho-

mérosz Iliász címû eposzát forgatta

(„egész nyáron az asztalomon tartottam”),

és sûrûn kezébe vette a híres dalnok másik

hõskölteményét, az Odüsszeiát is. Az óin-

diai Védákra szintén utalt. A földmûvelés-

hez az idõsebb Cato De re rusticájából 

merítette a tudnivalókat. Ugyanakkor el-

marasztalta azokat a diákokat, akik Adam

Smith, Ricardo, Say és Arthur Young írása-

iból tanulják a politikai gazdaságtant, és

nem az életbõl.

Valószínûleg a korabeli és a mostani

könyvbarátok és könyvtárosok is fonto-

sabbnak tartották, tartják azt a (sorrendben

a harmadik) fejezetet, amelyet Thoreau az

olvasás dicséretének szentelt. „Lakóhe-

lyem nemcsak az elmélkedésre, hanem a

komoly olvasásra is alkalmasabb volt bár-

mely egyetemnél” – jegyezte meg –; „s no-

ha messze voltam minden közkönyvtártól,

jóval inkább a hatása alá kerültem azoknak

a könyveknek, amelyek bejárják a vilá-

got…” Még egy olyan távoli költõt is idé-

zett, mint a perzsa Mir Kamaruddin Masz.

Egyetemi klasszikus tanulmányai jóvoltá-

ból eredetiben lapozgatta Aiszkhülosz 

tragédiáit, Platónt, Vergiliust. Az igazi él-

ményt azonban a már említett Iliász jelent-

hette számára. Örömmel nyilatkozott arról,

hogy megtanulta az ókori Hellász és Róma

nyelvét, mert így torzítás nélkül tudja él-

vezni a hõsi szövegeket, közvetlenül értel-

mezheti a bátorságról, bölcsességrõl,

nemeslelkûségrõl alkotott sorokat, fogal-

makat, tökéletesebben megértheti a törté-

nelem menetét. 

„Mert mit tartalmaznak a klasszikusok?

Az emberiség legnemesebb gondolatait õr-

zik meg számunkra. […] olyan csodálatra-

méltóan szépek és erõteljesek, mint maga a

hajnal.” 

A görög és latin példa arra int: „A köny-

vet éppolyan elmélyedõn, tartózkodóan

kell olvasni, mint ahogy íródik.” A beszéd-

nél, ennélfogva a szónoki teljesítménynél

magasabb rendû az írás: „a legszebb írott

szó többnyire éppoly távol és magasan van

a tünékeny beszélt nyelv fölött, mint a csil-

lagos égbolt a felhõk felett.” S lelkendezve

folytatta: az írott szó ereklye, közel van az

élethez, minden nyelvre lefordítható, tehát
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egyetemes. „A könyv az egész világ drága

kincse, nemzetek és nemzedékek sosem

évülõ öröksége”, az emberi szellemet to-

vább éltetõ írók a társadalom igazi arisz-

tokratái. Ebben az értelemben az antik

klasszikusok mellé állította, velük egyen-

rangúnak minõsítette a Védákat, a perzsa

Zend-Avesztát, a Bibliát, valamint Dantét

és Shakespeare-t.

Máig idõszerû észrevétele az amerikai

írónak, hogy az nem elég, ha valaki csak

ismeri a betûket, vagy csak olyasmit olvas,

ami elkápráztatja, elzsongítja, ám fogalma

sincs az olvasottak magasabb értelmérõl.

Városa kölcsönkönyvtárában talált erre jel-

legzetes példát, a Little Reading („kicsi va-

gyis könnyû olvasmány”) sorozat értékte-

len, olcsó szórakoztatást kínáló, végsõ 

soron kártevõ regényfüzeteiben. Ami aztán

a concordi ún. mûvelt közönség ízlésének

romlását is magával hozza, az iskolások,

kamaszok gondolkodása pedig a pigmeu-

sok színvonalára süllyed.

Részben a mûvelõdéstörténet tanulsá-

gai, részben az olvasásra vonatkozó fejte-

getései kapcsán a fejezet utolsó szakaszá-

ban tért rá a kulturális esélyegyenlõség

problematikájára. Ismét csak szülõvárosa

példájára hivatkozott: mennyivel jobb len-

ne, ha a senyvedõfélben lévõ felsõoktatási

intézmény, a Líceum helyett az alsó fokú

iskolákat támogatnák, ha megszerveznék a

felnõttnevelést, ha az érintett lakosságot

okszerû gazdálkodásra képeznék, ha a vá-

rosházára költött sok ezer dollárt az állami-

lag kezdeményezett közkönyvtár javára,

könyv- és újságállományának fejlesztésére

fordítanák. Vagyis hogy a város kilábolhas-

son a vidékiség, a provincializmus tudat-

lanságának sötétségébõl.

Thoreau szerette és csodálta a természe-

tet („szépsége utolérhetetlen!”), és elköte-

lezett védelmezõje volt. El tudta volna kép-

zelni, hogy egész életét az erdei fák között,

egy, a civilizációtól alig érintett tó partján,

egy szerény kis faházban élje le. Mindazo-

náltal világosan felismerte, hogy ez csupán

egyes személyek egyéni vállalkozása lehet,

a polgári élettel való szakítás csak egyéni

boldogság forrása lehet, az emberiség

többsége számára ez az út nem járható, sõt

nem is ajánlható. Bár õ még nem így ne-

vezte, rájött, hogy a zöld-utópia társadalmi

méretekben nem valósítható meg. 

Merész próbálkozásával felmutatta

ugyan a példát („kísérleti alanyok va-

gyunk, és ez a kísérlet rendkívül érdekes

számomra”), de két esztendõ múltán belát-

ta, hogy az emberi kultúra és a nyilvánva-

lóan veszélyeztetett természet harca nem

dõlhet el egyoldalúan az utóbbi javára, va-

lamiféle észszerû egymás mellett élésre

kellene törekedni, vagyis józan kompro-

misszumra serkentette az ipari fejlõdés

mámorától megszédített, fõként a fény-

ûzésre hajlamos kortársait. 

Noha a természet utáni nosztalgia vezé-

relte, õ maga is visszavonult (talán beteg-

sége is erre késztette). Szerencsére mindig

akadtak követõi. (Meglepõ módon a

Walden magyarul csak 1969-ben jelent

meg, Szöllõsy Klára fordításában – igaz,

azóta még háromszor). A zöld-gondolat-

nak, a környezet- és természetvédelem esz-

ményének napjainkban is (nálunk is) szép

számmal vannak megszállott hívei, akik

ébren tartják a manapság a fenntartható

fejlõdés jegyében, annak részeként a nem-

zetközi politika rangjára emelkedett ideát,

célkitûzést. ■
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