
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

THüRNTüN \VILDER 1897~ben született Madison északamerikai kis
városban. Tanulmányait a Yale-eqyetemen, Párisban, Rómában és Kíelben
végezte s a Irancia irodalom és 'nyelv tanára lett előbb New [erseyben, majd
a Chikago egyetemen. 1926--ban jelenik meg elsö regénye. a "Kabala", siker
nélkül. Annál nagyobb sikert aratott a következő évben a "Szent Lajos király
htdia" , mely világhirűvé tette szerzöje nevét, és 1938-ban szindarabja, "A mi
kísvárosunk". 1941·ben kezdi el óriás-drámájának ("The skin of our teeth")
írását: a mű, rnely a jégkorszaktól máig ível s erősen a .. filozófia és dekla
máció felé hajlik, a háború után egyes német szinpadokon is föltünt, de mcssze
elmarad •.A mi kisvárosunk" meleq költészetétől s a "Szent Lajos király hic
ía" mélyscqétöi. Ez utóbbi után irta Wilder "Az androsi Iány'l-t, Terentíus
egy drámájúnak prózai feldolgozását. majd ezt követöleq "Sorsom az ég' cí
men az amerikai élet és egyfajta lelkiség szatíraját. Leqújabb, eddig utolsó
prózai rnüve a "Caesar", mely - az imént fölsoroltakkal együtt - magyarul
is megjelent. Szemelvényünk. a "Tűz testvér" Wilder "Háromperces játékok
három szcmélyre" cimű qyüjteményéböl való.

..
S. k. Érthető. ha meglepődik az ószövetségi Szeritírás néha talán túlzot

tan is természetesnek ható kifejezésmódján, vagy ahogyan nevezi .myíltszt
vüséqén" és azon az erkölcsi felfogáson. amelyet az általunk szeritnek és hagy
nak ismert egyének vallanak. például a feleségét a fáraónak átengedő Ábrahám
tettéri. Teljesen azonban még sincs igaza. rnert minden írást és minden em
bert korába beleállítva kell nézni és mérlegre tenni. Az Ószövetség könyveit
egy 3Z ujszövetséqitöl lényeqescn különbözö kultúrfokon álló. természeti nép
fiai írták. elsőserban kortársaiknak. Érthető tehát. ha azok nyelvén szóltak
hozzájuk. és terméscetesen néven neveztek dolgokat. amelyekről a mai fejlet
tebb és kifinomultabb kultúr érzék nem vagy csak körülírva és nagy óvatos
sággal tartja ildomosnak írni és beszélni. Ez nincs a Szeritírás suqalmazottsá
qának és isteni szcrzöséqének ellenére. hiszen a suqalmazó Szeritlélek saját
természetének megfelelően használja fel a Szentírást író emberi szerzőt, azaz
nem emeli ki öt korából, és nem szünteti meg természetes adottsáqaít, ha azok
erkölcs.leq nem kifcqásolhatók. Erkölcsi szempontból pedig nem lehet kifogást
emelni az Ös zövets é q s :nyíltszívű" kifejezéseí és helyei elleni. Ha ez nem
így volna. akkor magát az Isten kezéből kikerülö embert is erkölcsi szem
pontból kifcqásolhatónak kellene mondanunk. Ami az emberi természetnek
velejárója. csak akkor lesz rossza, ha r03SZ szándékkal. rossz célra használjuk.
Az Oszövetség egyszerű természetességgel beszél bizonyos dolgokról. mint aho
gyan a gyermek vagy az egyszerű ember beszél dolgokról. amelyek természe
tesek. Ha bűnt vagy olyan dolgokat ir le a Szentírás, amelyek az' emberi
természettel való visszaélések, akkor még ha nem is mond erkölcsi
itéletet róluk, nem következik. hogy helyesli. hanem egyszerűen mint történeti
tényeket rögzíti öket.

Ami pedig Ábrahámnak és az Ószövetség egyéb "nagyjainak" a mi er
kölest érzékünk szerint kifogásolható cselekedeteit illeti, figyelembe kell venni,
hogy ők egy a rnicnktöl különbözö kultúrfok képviselői. akik cselekedeteikban
is kcruk qyerrr ekeinek bízcnyulnak. Fa az idézett esetben, miker azonnaj
elbocsátja Sárát, mihelyt meqtudja, hogy az Ábrahám felesége. a fáraó sokkal
magasabb etikát követ. m.nt Ábrahám. aki egészen jól megél feleségének át-
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enqed éséb öl, abba nyilv á nvalóan az is be leszólt. hog y az Ú r a fára ó t nagy
csapásokka l sujtotta Sára miatt. M a gasa bb etik ája teh át nem cq ész cn ö nzet len.
E gyébkén t se mmi sz ükség a r ra , hog y a ká r Ábr ahá mna k, a kár más ..na gyok
na k" tetteit (R ebeka, Já kob . D á vid. Sal a mo n stb .) nunden áro n ment egetni
akarjuk. ö k egy más. a lacsonyabb erkölcs i sz ínvona lna k képvisel ői, és ha a
ki v ála sztotts áqn ak hordozó i, a z ószö v ctsc qí ki ny ilatkoztatásn ak . nagyja i is.
m éqsem men tesck a qycnqcs éqckt öl, sö t néha v lssz u tc tsz ő hibá któ l és b űn ökt ől .

Ak i ilyen szc mmel néz i és olvassa az O sz övctséq ct, aligha fog botrá nko zni
a nna k ta rt a imán és embercin. hanem ellenkezőleg tiszt elettel telik el eg yré szt
a csodála to sa n bölcs is teni pedagógia iránt , a mely mint eg y gye rmeket foqja
ké zen az emberiséget és ve ze ti a férfi ú; tö kél et esség. a tisz tult abb er kö lcsi fel
fogá s felé. má sré sz t az is teni erő é;; mindenhatósá g irán t. am ely ember i qycn
qes éqck és b űn ök ellenére és k öze pert is vcq he z viszi il i;w ga te rveit.

H. M . Problémá ja a nny ira é r t he tő és álta l ános. hogy é vszázadok óta sz :
vc se n érvelnek vele Isten l éte és a va llás ellen . M crt mlntha czakuqyan ren
get eg so k kérő imád sá g maradna teljesül e tlen. M ásk er meg ne m lehet eldö n
teni, va jjen kita r to irn áds áqunk nak kő szc nhv tj űk-c a nna k a i:"\Jyon re rrtos
óha jun kna k teljesülését . \ 'agy a ..vé le tlen szcrc ncv énck " . A zonban vé let len

szerencse a h ivő ember sza ma ra nincs , mcr t mindcn a go ndviselés irán y itá sa
a la tt ál l és egyetemes befo ly ása al ól semmiféle' esem ény \ 'a gy mozza nar 1:E':n
venha tja ki ma gát. C sak a r ról lehet szó , hogy cq yík -m ást k eset a maqa v árat
Janság á va J. az a min dcn e mberi va lószín üs éq ellen ér e be követke ze tt íord ula t,
k ivá lt pedi g ilyenek halmozódása vag y egy F ö lismerhet ő cé l kö rüli csoportosu
la sa crzcsünk szer int v ilá go sa n uta l ..Is ten ujj ára " . mig m ás esetek akár ..Is ten
nél kül" is. he lyesen : Is ten k ü I ö n ö s go nd viselése nélkü l is mcq t ört énh et tck
és Icltchc tö. hogy ö a mi ímá dsá qunk nél kül is ifJ Y ha t ározott volna . A h á
bo ru ba n p éld ául bomb ák ese tleg nem Isten k ülön ös \jondosk od{ls;üJól. han em
a tá ma do gépek hclyzc téb öi kifolyóla g szüksc qk épc u hull ot tak m;'del,; s tal án
im áds áq nél kül is elkerülték vo lna a z imádkoz ó embe r ha zá t. T c!J;, t I .tcn
k ülön ös qo ndos ko d ása nélk ül, dc semmikép pen ne m az ö egye te mes qond v i
sc lése élk ül, a me ly né lkül egy haj szál sem esik le a íc j ü nk r ő l, a H egyi Beszed
sznvai szcr int , Term észetesen a z imá dsá g ebben az esetben scm ves ze tt ka rb:r.
mert segit ked ve sebbé tenni az em be rt lsten szem ében. Alatszóla g meg ha llga
t ás né lkül ma radt imádságok kérdésében ped ig szem e l ő tt ke ll tarta ni. hogy il

jó imádság so hasem ma rad meg ha llga tás né lkü l. mert ..a mit csak kérni fogtok
az Atyától az én nevemben. megadja nektek" a kri sztu si igéret szeri n r, dc
il tcl jcs it és id őpontj á t és nilk ént j ét Is ten b ölcscs éqc maqána k ta rt j" fönn . E zért
van. hogy sza rnos kív áns áqun k nem te ljesü l. akár mcrt nem v álna ja vunkra .
a ká r mert lst en jobb ter veibe nem illik bel e. D e mcqh allqar ás nélkül ez a z
irn áds áq sem mara d . És b izcnyos. hcgy rc ssca bb ul z.c m já rna k. aki k, nem a
kér t id őben vagy a lakban kapják meg. a miér t im ádkoztak. Istennek nincsenek
sz ükkeb lü a já ndé ka i.
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