
BEN EDEK MARCELL:

THORNTON WILDER
Nemcsak kis nemzeteket fenyeget az a veszély, hogy a világ felü

letes, elöítéletekkel átmásolt képet alkot róluk. A népek általában nem
ismerik egymást s a nagy tömegek közé a világ legnagyobb, leghatal
masabb nemzetéről is alig jut el több egy-egy jelzőnél. Mi magyarok,
eleget kesergünk azon, hogy legjobb esetben -ai "lovagias és vendég
szerető" jelzővel kell heérnünk, esetleg a cigányt és a pusztát, vagy a:
villogó alsóneműt emlegetik velünk kapcsolatban - politikailag
veszedelmesebb jelszavakról most nem beszélve. De vajjon az "utca
embere" tud-e ennél többet és mélyebbet a "könnyelmü franciáról",
a "gőgös angolról" vagy a "rideg üzleti szellemű yankee-röl't I Igen
vékony 'az a réteg, amely olvasmányok - rendszerint szépirodalom 
alapján szeres bővebb ismereteket egy idegen ország lelkéről; a még
vékonyabb utazó-réteget tovább vékonyítja az a körülmény, hogy az
utas legtöbbször csak vasúti kalauzokkal, szállodai portásokkal és ven
déglöi pincérekkel érintkezik.

Amerikáról való ismereteink közhelyein és előítéletein nem változ- '
tatott a kivándorlók és a visszatért "mnjerikások" tömege, s nem vál
toztattak azok az ezeroldalas "bestsellerek" sem, amelyek az irodalmi
ügynökségek jóvoltából könyvpiacunkat elárasztották. Sinclair Lewis
regényei csak megerősítettek abban, amit ae átlagos yankee szellemi
sívárságáról tudni véltiink.; egy sereg más, kisebbrendű író a mai gaz
dagok szeszfogyasztásáról és szerelmi életéről értesített. Sokkal komo
lyabb tanulság volt, amit Upton Sinelair és a fiatal John Steinbeek
regényeiből merítettünk, de ezek a szoeiális vádiratok is a fizikai és
gazdasági élet területén maradtak. Hogy Amerikának van szellemi
kultúrára, lelki és vallásos kérdésekre épített irodalma is, s hogy ennek
az irodalomnak nyilván közönsége is van a ssáehúszmilliö "yankee"
között: arra 'I'hornton Wilder tanított meg bennünket.

Ez az aránylag még fiatal - 1897-ben született -- ír származású
katolikus író ismét megkeresi azt a kapcsolatot az európai kultúrával,
amelyet az önállósodott amerikai irodalom az utóbbi évtizedekben talán
tudatosan is meg akart szakítani. Ifjúkorában éveket tölt Rómában s
ezeknek az éveknek gyümölcse The Cabala eímű kis regénye. (Ezt a
cimet magyar szóval bajos lefordítani: klikket, kortéziát jelent.)
Keretes történet elj is, mint a Szen: Lajos király hídjaj azaz: nem is
annyira történet, mint jellemrajzoksorozata. Kollektív hőse egy zár
kÓZQtt, ultra-konzervatív, előkelő római társaság, amelynek az a híre,
hogy keze mindenüvé elér. Belülről nézve: a lelki, erkölcsi, vallási tra
gédiáknak valóságos gyűjtőhelye. A társaságnak, s a problémáit bon
colgató írónak műveltsége európai szemmel nézve is tiszteletreméltó.
Az "esetek" közt véres tragédia is akad, de talán ennél is tragikusabb
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annak a bíborosnak a története, aki egy elejtett szavával megrendíti
egy mélységesen vallásos hölgy hitét.

A világhírt Wilder a Szent Lajos király hídjával érte el. E~t a
regényt közönségünk Kosztolányi Dezső mesteri fordításában ismeri.
Film fomnájábanis eljutott hozzánk. Peruban játszik, a XVIII. szá
zad elején. öt ember története, akik a híres régi híd leszakadásakor
életüket vesztik, s akikről az életük adatait összegyüjtő egyházi férfiú
megállapítja, hogy haláluk nem volt véletlen: akkor érte öket, amikor
földi életük elvesztette értelmét. Nemcsak katolikus ez a regény, hanem
a szó legmélyebb értelmében európai is: gondoljunk csak Montemayor
marquise, a levélírónö jellemére, de általában a jellemzés, 3.IZ elbeszé
lés modorára,

Egy másik kis regény (ez, úgylátszik, állandó műformájaWilder
nek, szemben honfitársai ezeroldalas monstrumaival) még mélyebben
ágyazódik az európai kultúrába, Az androsi leány első részének alapja
'I'erentiusnak Andria című vígjátéka., amely két - ma már elveszett
- Menandros-féle vígjáték ősszeolvasztása. A vígjátéki elemekből tra
gikusan végződő mesét szött Wilder. Kis görög szigeten játszódik a
történet, abban az időben, amikor "a nemsokára Szentföldnek nevesett
ország az éj sötétjében növelte a maga csodálatos magzatját." Platon
csodálatos prózáját és Euripides tragédiáját egy harmineőtesztendős

hetéra hozza el a szigetre, o recitálj a a vacsóráira meghívott gazdag
ifjak előtt. Chrysis végtelenül gazdag egyéniségében úgyszólván benne
van már minden, ami Wilder későbbi írásaiban kibontakozik. Itt
görög formában kapjuk meg ast, ami később amerikai ruhát ölt 
talán annak bizonyságául, hogy !:örögség és amerikaiság csak forma,
csak ruha, a kétezeresztendős különbség sem jelent jsemrnit: az örök
emberivel állunk szemben.

Chrysis például rnese alakjában mondja el társaságának azt, amit
Wilder amerikai tárgyú darabjában színpadon fogunk látni. Egy hős,

aki életében nagy seolgálatot tett Zeusnak, halála után arra kéri,
hogy bár egy napra térhessen vissza a világba. Engedeimet kap, hogy
visszatérhessen a földre, sőt a multba is, s élete huszonkétezer napjá
ból átélhesse azt, amelyik legkevésbbé volt eseményekel teljes. De két
személy értelmével kell átélnie, a cselekvöés a szemlélő értelmével: a
cselekvő végrehajtja a tettet és az évekkel azelőtt mondott szavakat
mondia, a szemlélő pedig előre látja a véget.

"A hőS ilyenformán visszatért a napfényre, tizenötödik évének
egy bizonyos napjára. .. Amikor felébredt gyerekkori szobájában,
szívét fájdalom fogta el ... mert otthona falait látta és tudta, hogy
egy perc mulva meg fogja látni szüleit, akik azóta már régen az Qrszág
földjében nyugszanak. Lement az udvarba. Az anyja felnézett a szövö
széke mellől, köszöntötte őt s folytatta munkáját. Az apja meg sem
látta, keresztülment az udvaron, mert as:zíve aznap gondokkal volt
tele. Most hirtelen tudatára ébredt annak, hogy az élők is halottak s
csak olyan percekben mondhatjuk, hogy élünk, amikor szívünk tuda
tában V:llJ1 ennek a kincsnek. Szíviink nem elég erős ahhoz, hogy min-
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den pillanatot szeressen. S mé~ egy órája sem telt el annak, hogy a
hős egyszerre élte és nézte az életet, s máris könyörgött Zeusnak, hogy
ssabadítsa'kl ebből a borza1masálomból."

Wilder nemcsak jelzi a kis regény elején és végén, hogy a keresz
ténység megszületését közvetlenül megelőző pillanatban vagyunk.
Chrysisalakja, de a többi szereplő lelkiállapota is érezteti ezt az idő

pontot. Chrysis aggódva látja az "új dolgot", az aggódást az alkal
matlanokértés szárnyaszegettekért - de ez az új dolog, amely ellen
az olympusi istenek segítségét kéri, elsősorban benne magában van
meg, aki félelmesen egyedül érzi magát és nyomorékoknak, koldusok
nak egész tömegét tartja házánál, alávetve magát az elbizakodott cső

cselék szeszélyeinek is. Chyrsis "meghalt önmaga számára. " távol. él
attól az éntől, amely aJZ átlagember támasza s amely csak az önhittség,
kapzsiság és sértődékeny büszkeség halmaza:' Testi fájdalmai közt a
halálra késziilődve,kutatja, hogy mi is az ő hite a halál után követkw5
életről, az örök boldogságról vagyelkárhozásróL "De a legkimerítöbb
minden kalandozások közül az az utazás, az ész hosszú folyosóin ke
resztül, abba, a végső csarnokba, ahol a hit trónoL" - "Nem hiszem
többé, hogy fontos az, ami érbennűnket ... A benső élet a fontos." 
"Magasztalok mindent az életben, a világosságot csakúgy, mint a sö-
tétséget." I

Chrisis tragikus magányát, amelynek igazi oka, hogy "a szere
tetet nem tudjuk átadni"; komikus alakban látjuk viszont a H eaven
is my destination eímű, ugyancsak kisterjedelmű, modern amerikai
tárgyú regényben. (Címének helyes fordítása szerintem ez lenne:
Utam célja az ég.) George Marvin Brush, az ifjú tankönyv-ügynök.
donquijote-i kalandok egész során bukdácsol keresztül, s a regény
utolsó sorai arra engednek következtetni, hogy mit sem tanult ka
landjaiból : élete végéig olyan erkölcsi problémákkal fogja saját életét
megnehezíteni, amelyeket az átlagember egy vállvonítással elintéz. s
nem tud leszokni arról sem, hogy az embereket nevelni, javítani pró
bálja. Bármily groteszkek is ezek a kalandok: vagyunk egynéhányan,
akik magunkra és életünk rokontermészetű eseményeire ismerünk
bennük és - nem tudunk nevetni rajtuk.

Wilder magyarországi népszerűségét legújabban színrekerűlt da
rabjának, A mi kil városunk-nak (Our Toum-) köszöni. Megvallom,
mint fordító nem hittem ebben a sikerben, s nyilván a színház sem,
amely majdnem ihat esztendeig hevertette s csak a konjunktura dele
lőjén, az új igazgató bátor bemutatkozásaként merte színrehozni,
Valőszinűleg van némi része a sikerben annak is, hogy vitatkozni
lehet a darab külőnösségén: a díszlet és kellékek hiányán, az időrend

ősszegabalyításán, a tudatosan szenzációmentes, hétköznapi tőrténé

seken. De a sajtó, a közönség köréből hallott vélemények, a munkás
előadások egészen sajátos hatása - mind arra vallanak, hogy közön
ségünk jobb a hírénél és jórészének van fogékonysága a darab igazi
értékei iránt. A valóságos életet látjuk magunk előtt, amelyen a "szen
rlJáció" kívül esik, amelynek lényege igenis a mindennapi események-
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ben, családanyák mindennapi kis hőstetteiben, apák kötelességteljesí
tésében. gyermekek tapogatódzásában van, s amelynek nagy titkára eo
temetö-jelenet ugyanazzal a gondolattal mutat rá, mint az előbb el
mondott görög mese. Hogy Amerika, minden apró, reális részlet elle
nére, nemcsak Amerikát jelenti itt, azt már az első felvonás végén
érezteti velünk a szerző: igen, Amerikában vagyunk, a nyugati fél
gömbön, a Földön, a Világegyetemben - Isten kezében.

BERDA JÓZSEF:

ÉHSÉG

Nézd azt a kopott fiatalembert, mily
falánk szája van, hogy eszik, mily állati
étvággyal! Nem lát, se hall, annyira el
van foglalva önnön magával, olyan
meghatódott. Két napja legalább, hogy
nem evett szegény s most nemes bosszút
áll a sorson, mely eddig bitang volt hozzá csupán,
holott nem bántott embert még életében ő.

Nem is kéri már számon senkitől, miért
s kiért való ez a kegyetlen harag iránta;
csak eszik, de inkább 'Zabál s közben
gúnyos mcselyra torzul az arca, mint
ft suttyomban: kárörvendőcsendes örűltnek.

akinek megbomlott agya már semmin se csudálkozik,
mert Így van ez rendjén ebben a bolond világban.

KONOK VÁLASZ

Hiába fíntorogss, hiába vagy
kaján kárörvendő: nem vagyok
a pipogyák prédája én! Ha nem
tudnád még, tudd meg: a valóságot;
inkább az ördögnek adom el magam,
semlhogy a hazúg butaság bárgyú szolgája
legyek valaha is! Mert egész embert kíván
ft Mü, mely az örök napot vallja szülőjének,

szemben a sötéttel, melyet te istenedül
fogadtál abban a pillanatban, mikor
agyadnak beborult.
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