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THüRNTüN WILDER KERESZTÉNY TEMATIKÁJ A

Malcolm Cowley amerikai kritikus írta még 1956-ban, hogy karunk
legjelentősebb amerikai írói között Thornton Wilder a legelhanyagol
tabb; ez úgy értendő: nem a közönség hanyagolja el, hanem a céhbeli
irodalomkritika. Ennek okát, szerinte, nem könnyű földeríteru. Talán az
volt a baj, hogy Wilder korai regénye a Szent Lajos király hídja (1927)
bestseller lett, és a kritikusok mint afféle "népszerű" írót kezelték, és
elnéztek fölötte azon az alapon, hogy egy könyv vagy bestseller vagy
irodalmi remekmű, de semmiképp sem Lehet mind a kettő egyszerre.
Vagy talán az volt a baj, hogy Wilder túlságosan különbözött kollégáitól
s egyszerűen nem tudták hová kell őt besorolni. Inkább európai, mint
amerikai jellegűnek érezték rnűvét, éppúgy, mint ahogy Európa is nem
amerikainak érezte.

Úgy tűnik, Thomton Wilder több figyelmet és nagyobb visszhangot
keltett Európában, mint hazájában. A második világháború után a német
színpadokat Viharos gyorsasággal hódította meg Hosszú út cimű játéka;
a totális pusztulás közepette ugyanis még reménységről mert beszélni.
Az 1926-tól 1956-ig terjedő 30 év alatt Wilder körülbelül tucatnyi köny
vet jelentetett meg; regényeket, drámákat és tanulmányokat. Mint Mal
colm Cowley kifejti, idő, hely, hangulat és művészi módszer tekinteté
ben ezek mindegyíke rneglepően különbözik a másiktól. Valamennyinek
közös vonása azonban az egyetemes élményalaphangulata és bizonyos
állandó visszatérés. Minden ami történik, bárhol megtörténhetne és meg
is történik. Az író arra törekszik leginkább, hogy leglényegesebb ele
meire vezesse vissza az amberi szituáeiót. Maga írja egy helyen, a dráma
birodalma nem az individuális élmény, hanem az egyetemes igazság.

Ebből következik, hogy Wilder műveíben központi helyet foglalnak
el a metafizikai problémák. Március ídusa című regényében Caesar így
fogalmazza meg azokat a nagy kérdéseket, amelyek körül Wilder gon
dolatvilága köröz: "Az ember? Miíéle lény ez? Mit tudnak róla? Az
istenei, a szabadsága, a szelleme, a szeretete, a sorsa, a halála - mit
jelent mindez?" Az alábbiakban megkíséreljük, hogy Wilder műveiben

nyomozzunk e kérdések után. Végül is valamennyiről kiderül, hogy csak
különbözö aspektusait képviselik ugyanannak az egyetlen témakörnek:
az ember helye az univerzumban.

Metafizikai nyugtalanság

Az író, aki vallásos szellemű protestáns családból származik, hang
súlyozottan vallásos témájú művekkel kezdi Irodalmi pályafutását.
Háramperces játékok címmel 1928-oon megjelent gyűjteményének elő

szavában írja: "Ennek a könyvnek valamennyi játéka vallásos, de bizo
nyos hígításban ; olyan eredményez, amelyet a hívő embernek meg
kell tennie a korszerű ízlés irányában." Elismeri, hogy mélységesen ér
dekli az ilyesfajta irodalmi tevékenység s azt reméli, hogy sikerül neki
"to díscover the spirit that is not unequal to the elevation of the great
relizíous themes" (főlfedezni azt a szellemet, amely lényegében nem
különbözik a nagy vallásos témák emelkedettségétől). E vallásos alap
motívum mellett még egy máisik is áll: a klasszikus-humanista.

Wilder első regénye a The Cabale (A kabala, 1926) a húszas évek
Rómájában játszódik. Egy csapatnyi excentrikus jellem sereglik ott egy
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fiatal amerikai köré. Bár ezek az emberek egy modern társadalomban
élnek és mozognak, valamiképpen úgy tűnik, mintha antik pogány
istenségek megtestesítöí lennének. Mert a régi istenek nem haltak meg;
valójában megszemélyesített és mítosszá vált emberi ösztönök és szen
vedélyek ezek az alakok. A kereszténység eljövetelével azonban - a
jelek szerint ez a fiatal Wilder alaptétele - bekövetkezett ezeknek az
isteneknek alkonya. Legnagyobb költőjük, Vergilius, aki megjelenik a
fiatal amerikainak. az új korszaknak hódol és egyetlen dicsőségének azt
tekinti, hogy Krisztus prófétája lehetett.

Ennek a még nem kiérett alkotásnak legfőbb ereje a meglepőert

eleven jellemábrázolás. Vaini bíboros és a vatikáni kúria bemutatásának
rnódjából a katolikus olvasó bizonyos protestáns előítéleteket hallhat ki
még akkor is, ha a bírálatot részben jogosnak érzi.

A vallásos nyugtalanság hasonló hangulata vonul végig 1930-ban
írt Az androsi lány című regényéri. Phanphilosnak, a fiatal görögnek
az 'az érzése, mintha szígetének lakói valami fátyolos holdfényben élné
nek, afféle félhomályban. A szíve azonban azt súgja, hogy hamarosan
egy nap kel majd fel. A főhősnő azzal a bizodalommal vigasztalódik, hogy
egyszer majd megértik, miért kell szenvedniök. És a szerző ugyanazok
kal a szavakkal zárja a könyvet, amelyekkel elkezdte: "A csillagok nyu
godtan sugározták fényüket a földre, amelyet hamarosan szeritnek
neveznek majd és amely készülődött már a rá váró becses feladatra."

Közvetlen előtérben áll a metafizikai téma abban a műben, amely
a szerzőt egyik napról a másikra híressé tette, a Szent Lajos király híd
jában. Az emberiségnek azzal az ősi kérdésével foglalkozik, vajon a vé
letlen függvénye-e az élet és a halál, vagy pedig valami magasabb gond
viselés intézkedik felőlük.

1714. július 20-án leszakad egy híres híd Peruban és öt embert ránt
magával a mélységbe. Egy ferences szerzetes végignézte a szerenceétlen
séget és mélységesen megrázza őt az a kérdés: vajon miért éppen ez az
öt ember? Nekifog tehát, hogy rekonstruálja az áldozatok életét, hogy
bebizonyítsa - amiről ő maga meg van győződve -, hogy az isteni
gondviselés abban a pillanatban tett pontot ennek az öt életnek végére,
amikor mindegyikük valamilyen módon kiteljesedettt, Az első fejezet
egyszeruen és félreérthetetlenül kimondja a problómát: vajon az emberi
lények annyit számítanak-e az Isten előtt, mint a legyek, amelyeket
egy gyerek valamelyik nyári nap megöl, vagy az az igazság, amit az új
szövetség állit, hogy egyetlen-veréb sem pusztul el Isten akarata nélkül?

Vizsgálódásainak során a ferences szerzetes rájön arra, hogy vállalko
zása, amellyel Isten útját akarja igazolni az emberek előtt, sok csalódás
sal fenyeget. A szerencsétlenségben mégis megleli annak bizonyítékát,
hogya gonoszok elpusztulnak ésa jókat kellő időben elhívják a menny
országba. Ez a felfogás ortodox keresztény szempontból is elfogadhatónak
tűnhetne; hogy azonban kimutassa, hogya probléma azért jóval bonyo
lultabb, az író eretnekként máglyán égetteti el a ferencest és könyvét is.

A könyv elején Wilder megjegyzi, hogya ferences szerzetes minden
fáradozása ellenére sohasem ismerte fel az öt áldozat életében a leg
mélyebb indítórugókat és szenvedélyeket, és végső következtetései épp
ezért csak té'{esek lehetnek. Ö, az író maga, másként válaszolna, elismeri
azonban, hogy a dolog lényegét tekintve ő is tévedhetne.

A regény megértéséhez a szeretet eszméje adja meg a kulcsot.
Valamennyi főszereplő a szerétet valamilyen formáját testesíti meg.
A Marquesa zsarnoki gyöngédséggel árasztja el lázadó lányát, míg végül
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felismeri, hogy szeretete alapjában veve csak önzés volt. Estehan annyira
ragaszkodik ikertestvéréhez, hogy a szerétet szó már nem megfelelő

kapcsolatuk jellemzésére. A rejtélyes Pio bácsi határtalan szerétettel
csügg egy szép színésznőn, akit a nyomorúságból emelt föl. Ez utóbbi
viszont csak erotikus szenvedélyként ismeri a szerétetet. Alvarado kapi
tány felőrlődik elhunyt lánya míattí gyászos szomorúságában, és mint a
Marquesa megállapítja, csak azért vitorlázik a föld körül, hogy kitöltse
a jelen és az öregség közé eső időt.

Mindezek a jellemek a szeretet különböző aspektusaira derítenek
fényt. Az a fajta szeretet azonban, amelyre az író gondol, a maga egész
nagyságában és mélységében az öreg apátnőben nyilatkozik meg, akihez
szorongásukban menekülnek az emberek. Hosszú élete során megtanulta.
hogy a szerétet jeleit mindenütt felfedezhetjük, a legfelületesebb, leg
őnzőbb emberben is. Fölismeri azt is, hogy a gondviselés útjai rejtve
maradnak az emberek előtt. Minden igazi szerétet azonban az Isten sze
mében olyan, mint egy virág, amely önmagában igazolja szépségét, még
akkor is, ha eímúlásra van ítélve. Az író a könyvben ismételten utal
az első korinthusi levél szeretethímnuszára, mintha ábrázolását a sze
retetnek e legmagasabb rendű felfogásában kívánna tetőztetni.A regény
az öreg apátnő szavaival végződik: "Van az élők világa és van a holtak
világa, és a kettő között a híd a szeretet, az egyetlen, ami megmarad,
ami rnindennek értelmet ad."

A regény nagy hatást tesz az olvasóra, művészi f'ölépítése, nemes
nyelvezete és a bepillantások révén, amelyeket az emberi lélekbe tesz le
hetövé. És bár az egész elbeszélés világosan keresztény eszmékre utal,
mégis, a kezdetben föltett kérdésre adott válasz nem egészen világos
az olvasó számára, mint ahogy az egész érvelés a teológiai és az emberi
sík között ingadozik, és talán szándékosan, némiképpen nyitva marad.

Az amerikai gazdasági válság idején néhány kritíkus hevesen tá
madta Wildert, amiért perui hidakról és görög hetérákról ír, és ugyanak
kor közömbösen megy el az amerikai jelen mellett. A bírálatokra Meny
nyei ügyekben utazom című regényével válaszolt, amelynek cselekménye
a gazdasági válsággal küszködő Amerikában játszódik. A főhős egy ke
reskedelmi utazó, aki tankönyveket propagál és ugyanakkor afféle laikus
prédikátor. Azt is mondhatnánk róla, hogy modern puritán Don Quijote,
"kicsit bolond", akárcsak híres elődje, de nincs híjával a nagyságnak.
Megalkuvás nélküli idealista és reformer, és az ellenállás, amelybe mind
untalan beleütközik, feltárja az amerikai társadalom leglényegesebb hi
báit. A lebilincselő érdekességű könyv olvasója helyenként megzava
rodva vetheti fel esetleg a kérdést, vajon az író nem tesz-e nevetség
tárgyává mindenféle vallásos hitet. A művet valóban sokfelé félre is
értették. Az író azonban nyilvánvalóan éppoly kevéssé helyesli hősé

nek fundamentalista bibliai hitét, mint ellenfeleinek racionalista gúnyo
Iódását, A kétféle magatartás ellentétével és összeütközésével arra akar
utalni, hogy a megoldás a középútori van, az értelemmel átvilágított
hitnek és bölcs reformbuzgóságnak magasabb szintézisében,

Elet, idő, halál

Wilder költői világában jelentős szerepet játszik az idő átélése.
A hosszú karácsonyi vacsora című egyfelvonásos vakmerő kísérlete
motívummal. A rövid játék az élet egész áramát átfogja, ahogyan a kará
csonyi vacsora változatlan eseményen áthömpölyög. Kilencven évnyi
időszakasz a terjedelme. Hiszen a karácsonyi vacsórák annyira hason-
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lítanak egymáshoz: ugyanazok a fogások, ugyanazok a szavak, ugyanaz
a hangulat. Csak a személyek változnak. Az emberi élet régi, mégis újra
meg újra elbűvölő színjátéka ez a maga reménységeivel, csalódásaival,
küzdelmeivel és szenvedéseivel, egyhangúságával és belenyugvásával.

Ez a játék tér vissza Wilder leghíresebb színpadi művében, A mi kis
városunk-ban. Három felvonásban szól egy amerikai kisváros egyszerű

embereinek mindennapi életéről. Gyermekek nőnek föl, fiatalok szerét
nek egymásba, összeházasodnak és meghalnak.

Az író az egyszerű cselekmény révén azt akarja bemutatni, hogy
míndennapí életünk is szépségben és boldogiságban gazdag lehet, csak
tudatára kell ébrednünk ennek. Vajon megértjük-e és méltányoljuk-e
a természet és a váltakozó évszakok szépségét, a család nagy élményét,
az ifjú szerelern és a halál titkának nagy csodáját? Csak ha valaki elvé
tetik közülünk. ötlik föl bennünk, milyen kedves volt számunkra, és
hogy milyen kevésre becsültük. A hosszú karácsonyi vacsora című játék
ban Genovéva így siránkozik meghalt édesanyja után: "Soha nem rnond
tam meg neki, milyen csodálatos lény; mindnyájan úgy bántunk vele,
mintha csak éppen egy a házban élő jó barátnő lett volna." Mikor pedig
egyik fia elesik a háborúban Franciaországban, az anya így gyászolja:
"Szeretném most megmondani neki, milyen jó és kedves volt; olyan
keveset törődtünk vele."

A mi kis városunk-ban Emilie, az egyik hősnő, visszatérhet a sírból,
hogy még egyszer átélje tizenkettedik születésnapját, Kettős tudattal éli
azonban át ezt a napot, hiszen ismeri már későbbi életét is. És ez a
tudás sajátosan szomorúvá, sőt szinte elviselhetetlenné teszi a kedves
emlékeket. Mielőtt végérvényesen visszatérne a temetőbe, még egy utolsó
pillantást vet gyermekségének, első szerelmének színhelyére: "Mindez
csak úgy elmúlt, és mi sosem törődtünk vele. Oh világ, túlságosan cso
dálatos vagy, semhogy valaki is felfoghatna!" És a rendezőhöz fordulva
könnyes szemekkel kérdezi: "Van olyan ember, aki igazán megérti az
életet, amíg éli?" S a rendező azt válaszolja: "Nincs! - talán a költők

és a szentek - azok értik valamennyire."
Az élet értelme nem fogható föl anélkül, hogy a halálra ne figyel

nénk. Éppen ezért Wilder világában elsőrendű helyet foglal el a halál.
De nem ijesztő alakban jelenik meg. A mi kis városunk temetői jelene
tében nines semmi riasztó. A sírok egy dombon feküsznek, szabadon ki
tárva a napsütésnek, a szélnek és a csillagoknak, A holtak visszaemlé
keznek földi életükre, de sajnálkozás és honvágy nélkül. Míg az élők

mindenkor csak a jelen egy kis szakaszát tudjákátfogni és minduntalan
ki vannak szolgáltatva ennek va,gy annak a szenvedélynek, a halottak a
maguk távlatából. mínt egészet tekintik át az életet. És ahogyan a ren
dező mondja: a dolgok, amelyek a földön olyan rettentő fontosnak tűn

nek: szülő és gyermek, férfri és nő, barát és ellenség, pénz és fukarság
- míndez keveset számít a halottaknál. Fokozatosan szakadnak el ko
rábbi életüktől és közönyössé válnak mindazzal szemben, ami a földön
történik.

A halottak - a rendező szavai szerint - "valami lényegesre és
nagyra várnak. Mert legbelül rnínden emberi lényben van valami, ami
örök. És ők arra várnak, hogy ez az örök világosan előjöjjön belőlük".

Az író a jelek szerint nem akar ennél tovább menni, amikor a lélekről,

a halhatatlanságról és a halál utáni életről beszél. Még régebben írta
egyszer, hogy vallásos tárgyú műveknél szeréti elkerülni, hogya "visz
szataszító tanítani akarás" hibájába essék. Talán ez az oka tartózkodá-
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sának, A rendezöegyik megjegyzése mintha arra utalna, hogy a ha
lottak fokozatosan elveszitik azonosságukat. Az egész jelenet kíalakításá
nál Wilder Dante Purgatóriumának indításaira hallgatott.

Kozmikus dráma

Wilder drámái kísérletek arra, hogy az egész univerzumot valamí
lyen mándennapi jelenetbe vagy helyzetbe préseljék össze, legyen az egy
pullman kocsi, egy karácsonyi vacsora, vagy egy kis város. Rebekka, a
kis iskoláslány egy levélről mesél az öccsének, amelyet egy beteg asszony
kapott a faluban a plébánosától. A levél címzése ez volt: Johanna Crofut;
Crofut farm; Grovers Corners ; Sutton kerület; New Hamshire állam; az
Egyesült Államok; Északamerikában; a nyugati félgömbön; a földön;
a naprendszerben ; a világmindenségben; Isten gondolatában. És a pos
tás kézbesítette a levelet. A körök egyre tágulnak, míg az egész világot
magukba zárják, végül még magát Istent is, és középpontban Johanna
Crofut az egyszerű parasztasszony áll.

Az ilyesféle színjátékok nem illeszkednek már bele a dráma hagyo
mányos formáiba. Wilder tehát művészi módszer és színpadi technika
tekintetében is sajátos és szekatlan utakra tért. Legszembeötlőbb pél
dája ennek a Hosszú út című kozmikus drámája.

Afféle modern Jedermann-játék ez. Az Antrobus család az emberi
séget képviseli (a név utalás a görög "anthl'opos" szóra). A szülők,

Ádám és Éva; Henry fiuk Káin, aki megölte fivérét. Az író kísérletet
tesz arra, hogy az egész emberi faj történetét és sorsát négy vagy öt
jellembe sűrítse össze. Ezért szabadon jár-kel az egész történelmen át
a jégkorszaktól napjainkig, miközben a. különböző korszakokat ugyan
arra a vászonra egymás mellé vetíti. Igy Antrobus tisztviselő New York
ban, ugyanakkor azonban a kerék és az ABC föltalálója is. Egy kis dino
szaurusz a táviratkihordóval egyszerre jelenik meg a szlnen. A színpadi
illúziót rninduntalan megszakítja. A színészek kilépnek szerepükből és
tiltakoznak a játék ellen, mert az értelmetlen és eszelős. Mindez kitűnő

eszköz az író kezében, hogy megmagyarázza a közönségnek a játék értel
mét, eleve számításba vegye az ellenvetéseket és válaszoljon is rájuk.

Antroous kissé nyers, de jó családapa. Állandóan terveket sző, hogy
jobbá tegye a világot, Bár vannak pillanatok, amikor elveszíti bátorságát
és kétségbe esik, újra meg újra új reménység és vállalkozó kedv ébred
benne. Gyöngéi a csinos nők, normális körűlmények között azonban fele
sége mellett van a helye. Tudja, hogy milyen értéket képviselnek a köny
vek, a tudomány és a művészetek, és nincs szándékában, hogy lemond
jon erről az értékről. Neki is, akár a feleségének vannak igazi nagyság
ról tanúskodó pillanatai, mint ahogy vannak megszégyenitő gyenge
ségeik. Nem szívesen neveznénk hősöknek őket, de van bennük valami,
ami sajátos és mély benyomást kelt. Talán az a valami ez, amit Faulkner
a Nobel díj átvétele alkalmával mondott beszédében úgy nevezett, hogy
"az ember csodálatos képessége arra, hogy kitartson és elviselje a dol
gokat".

Antrobusné az anya típusát képviseli. Sem nem szép, sem nem igé
nyes szellemű, és csak a férjéért és gyermekeiért éLÜ képviseli a kon
zervatív elemet az egyre változó világban, a szükséges kiegészítést a férfi
hódító törekvéseihez. De több is van benne. Anyai ösztönével, hogy óvjon
minden életet, amelyet valaha ő hordozott, a gonosz Henryt is védel-
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mezi. Ő az őrzője a szent házi tűzhelynek és a házasságnak, de ugyan
akkor mcstohaanyja a föld minden bajának is.

Antrobusné "n,agy pillanata" akkor érkezik. el, amikor férje éppen
arra készül, hogy megtörje azt a házassági igéretet, amely a férfit és
asszonyt a házasság rendjében összefűzi. "Nem azért mentem feleségül
hozzád - mondja a férjének -, mert tökéletes voltál. Még csak azért sem,
mert szerettelek. Azért mentem feleségül hozzád, mert megigértél vala
mit. Ez az ígéret jóvátette a hibáidat. És az én ígéretem az enyémeket.
KH nem-tökéletes ember házasodott össze és az ígéret volt az, ami a
házasságot előidézte. És amikor gyermekeink felnőttek, nem a ház vé
delmezte őket; mégcsak nem is a szeretetünk; az ígéret volt az." Azután
még az árvízkatasztrófa előtt egy palackot dob be az óceánba, amlybe
egy levél van zárva. "És ebben a levélben mindaz meg van írva, amit
egy asszony tud ... Mi nem azok vagyunk, amit a könyvek és a színház
mondanak rólunic Nem azok vagyunk, amit a reklámok mondanak ró
lunk. Nem mi vagyunk ott a filmeken. a rádióban sem ... Mi önmagunk
vagyunk. És ha egy férfi meg akar találni közülünk valakit, akkor meg
tudja majd, miért indították útjára az univerzumot. Es ha egy férfi
ártana valakinek közülünk, akkal' jobb lett volna, ha lelke az óceán
fenekén nyugszik. " És egyebet nem ds lehet mondani."

A férfi és a nő közőtti kapcsolat olyan titok, ami a világegyetem
alapjaiig nyúlik vissza, ahol minden igazság összefügg egymással. Az,
amit ·egy nemzedék a nő vonatkozásában tud és érez, szerosari összefügg
azzal, amit ez a nemzedék Istenről és az emberi történetről tud.

Antrobusné mellett egy másik nő is fölbukkan, Sabina, a szobalány.
Neve a szabin nők elrablására emlékeztet. (Itt is, mint ahogy egyebütt
is, a szerző meglehetősen széleskörű ismereteket tételez fel ca közőriség

részéről.) Sabina a józan emberi értelem hangját képviseli, friss vitali
tású ember ő, akinek nincsenek metafizikai problémái. Egy ideig Antro
bus második felesége volt. Testileg vonzó, becsvágyó és Antrobüst nagy
tettekre tudja inspirálni. Az egykori görög hetérák és a későbbi Európa
metresszeinek vonásait hordozza. Testvéreit megtaláljuk a keleti kul
túrkörökben is. Az egész játék során a két nő éles ellentétben áll egy
mással. Mindkettőnek bizonyos hatalma van Antrobus fölött, a férfi
azonban rendszerint a feleségéhez tartozik és Sabina újra meg újra ki
kerül a konyhába.,

Henry, a fiú okozza a legtöbb gondot a családban, Egyszer valami
kor játék közben megölte bátyját. A homlokán vörös sebhelyet hordoz
azóta. Ez a sebhely tabu a családban; nem szabad emlegetni. Azt is
mondhatnánk, hogy az Arrtróbus család, vagyis az emberiség úgy érzi,
megbélyegezték. A keresztény teológiában eredeti bűnnek hivjuk ezt.
A parittyát hordozó Henry a jelképe ennek, és amikor Antrobus meglátja
a vörös sebhelyet, mélységesen elszomorodik és elveszíti bátorságát.
Ugyanez történik a feleségével is, amikor fölfedezi, hogy a leányuk ki
festette az arcát. Az asszony úgy érzi, ez is valamiféle az emberi természet
rnélyén ülő rossznak a jele. A dráma harmadik felvonásában a most már
felnőtt Henry "az ellenség". Benne nyilvánul meg a rossz principiuma,
amelyből háborúság, gyűlölet és pusztulás származik.

Az egész játék alapeszméje. hogy az emberiség története szakadat
lan küszködés a természeti csapások és háborúk ellen, és minden alka
lommal - mint a' darab eredeti címe írja, éppen hogy megúsztuk a dol
got Az a hangulat uralkodik benne, hogy az élet kellős közepéri már
bekerít a halál bennünket és e hangulat iránt mí, az atomkorszak em-
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berei, nagyon érzékenyek lettünk. Ennek ellenére fl dráma nem pesszi
mista. Antrobus újra és újra reményt és világosságot merít könyveiből,

a nagy filozófusok és költők gondolataiból. A játék a Genezis szavaival
végződik: A föld kopár volt és üres; és az úr szólt: Legyen világosság!
Es Világosság Lett.

A dráma, a szerző saját bevallása szerint, a második világháború
előestéjén íródott. Olyan játék ez, amely különösen válságos helyzetekben
válik elevenné. Talán ez a magyarázata annak, miért váltott ki olyan
ha-talmas vísszhangot a dráma Európa háború-pusztította országaiban.
Némely részlete, mínt a menekültek nyomorúsága, az élet a pincékben,
az egyetlen szem burgonya, amit Antrobusné félretett akkorra, amikor
a férje hazajön a háborúból, vagy a recept egy olyan fűleveshez, ami
nem okoz hasmenést - mindez, mínt Wilder később írta, sokat jelentett
a német közönség szemében, amely hideg, szétbombázott termekben
nézte végig a játékot, lerombolt városok közepéri.

Caesar és az élet értelme

E két nagyobb dráma után Wilder még egyszer visszatér a regény
hez. A Március ídusa című, 1948-ban írt regényben kitalált okmányok
és naplóföljegyzések formájában meséli el azokat az eseményeket, ame
lyek Caesar meggyilkolására vezettek. A szereplőket a történelemből jól
ismerjük: Cicero, Catullus, Brutus, Kleopatra és más asszonyok. A
középpontban Caesar kiemelkedő alakja áll. Bámulatosan sokoldalú férfi
ő, Ilki gigászi adminisztratív munkája mellett még komolyan érdeklődik

a költészet, a filozófia, a nyelvészet stb. iránt is. Ugyanakkor tökéletes
diplomata, aki :nagy tekintéllyel és ugylanakkor kecsesen mozog barátok
és ellenségek között. Átlát környezetének hízelgésein. gyöngeségein,
alázatosságán. Cinizmus nélkül ítéli meg barátainak és ellenfeleinek
értékét vagy értéktelenségét, sőt bizonyos pozitív jóindulat vezeti e téren.
Valóban kimagasló szellemként jelenik meg előttünk. De azután látjuk
őt mások szemével, kűlönösen a nők szemével, akik szeretík, de ismerik
gyöngéít, Az efféle ellentétes és kiegészítő megvllágítások révén eleve
nednek meg teiljes gazdagságukban a könyvben leírt jellemek.

Fölvetődik a kérdés, mit akart az író ezzel a könyvvel. Netán törté
nelmi regényt akart írni? Vagy [ellemtanulmányokat? Vagy a régi Róma
politikai, társadalmi és erkölcsi problémáinak föltárásával karunk elé
akart tükrőt tartani? Mindez szándékában állhatott. Elsősorban azonban
nyilván metafizíkai kérdéseket akart tisztázni. Azért teremtette meg
Caesar alakját, hogy magas vitaszinteri mondassa el vele az emberi
Iétezéesel kapcsolatos gondolatait és problémáit. Melyek azok a kérdé
sek, amelyek Caesar szellemét leginkább nyugtalanítják? Míkor még
fiatal ember volt, ő és barátai elhatározták, hogy istenek nincsenek,
és a lélek a testtel együtt meghal. Megfogadták, hogy ebben a kérdés
ben soha semmiféle kételynek nem adnak helyet lelkükben. Most azon
ban, mínt érett férfi, mégis töprengeni kezd. Bár hatalmas és dicsőség

teljes dolog lenne, így szól magában, ha az ember irányítás és vigasz nél
kül a saját bensejébőlmegteremthetné létének értelmét, éselőírhatnáa tör
vényeket, amelyek szerínt élni kíván. Érzi azonban, hogy vannak terüle
tek és tapasztalások, amelyek a világon és a halálon túli titkokra utalnak.

E titkok közé tartozik a szeretet: az érosz a maga sokféle alakjával;
továbbá a költői inspiráció. Ezzel a két tárgykörrel foglalkozott Wilder
úgyszólván mánden művében. Itt most Caesarral mondatja el idevágó
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kiérett gondolatait. Caesar harmadik titokzatos megtapasztalása az az
érzés, hogy míközben a hatalmas birodalommal kapcsolatban tervez
és alakit, valójában csak eszköze egy mindent átfogó "gondviselésnek".
Ez az érzés, amely időnként teljesen, elönti, alázatossá tette őt. Azt is
tudja, hogy az összeesküvés tőrei bármelyik pillanatban elérhetik. A ha
láltól nem fél, még csak a gondolatától sem. Mit sem akar tudni a stoikus
tanításról, amely szeránt a halálról való elmélkedés minden emberi fára
dozás és öröm hívságára tanit meg bennünket. Éppen ellenkezőleg: "Csak
azok, akik felfogták, milyen lenne, ha nem léteznének, képesek arra,
hogy a napfényt dicsőítsék". Mégis fölteszi magának a kérdést, miféle
embert választ ki a sors, hogy gyilkosa és utódja legyen. Ezt életének
utolsó pillanatában tudja majd meg, de ennek révén talán feleletet kap
arra az alapvető kérdésére 'is, vajon egy értelem kormányozza-e az uni
verzumot (és szabja ki az ő halálát is), vagy mindez a vak véletlen műve.

Hogy mit gondol Caesar az élet végső értelméről, az nem derül ki
teljes világossággal. Viszont éles szellemmel vetette fel és öntötte formába
a problémákat és állította szembe különböző vonatkozásaikat. Kérdései
nem csupán akadémikus jellegűek, hanem egzisztenciálisan érintik őt.

Kétségel ellenére nem zárkózik fatalista agnosztícízmusba. Tudatában
van annak, hogy életünk rövidsége folytán az okok és hatások lánco
latának csak néhány Jáneszemét láthatjuk és sok minden ismeretlen
marad számunkra. "Ahol azonban valami fölismerhetetlen van, ez igé
retet jelent." Így tér vissza a szerző a Goethe-idézethez. amelyet könyve
elejére illesztett: "A rettenet az emberiség legjobb osztályrésze", és
ezzel a jegyzettel végzi: "Abból a félelmes és szorongó Iölismerésből,

hogy vannak megismerhetetlen dolgok, származnak az ember legjobb
szellemi kutatóútjai, noha ez a fölismerés gyakran vitte őt babonaságba,
rabszolgaságba, és gőgbe."

A súlyos gondolatokkal teli könyv, amelynek művészi a szerkezete
és kiegyensúlyozott klasszikus nyelven íródott, mégsem filozófiai prob
lémák elvont fejtegetése, hanem valóságos emberi sorsok és konfliktu
sok megrendítő bemutatása.

Mint Grenzmann írja, Wilder a régi filozófusok, költők és állam
férfiak szemével nézi a világ problémáit. Kérdéseiket és tudásukat vi
szont keresztény válaszokkal és reménységekkel kapcsolja össze. Ami
leginkább érdekli, az az emberi világ hatalmas hajtóerőinek alapja és
eredete,

Wilder nem azonosítja magát egyetlen egyházzal vagy vallással
sem. Alapmagatartása a szabad protestantizmus. A figyelmes katolikus
olvasónak éppen ezért helyenként bizonyos fenntartásai lesznek. Vala
mennyi művének alapelve az ember szabadsága és felelőssége. Ez az
elv kimondja, hogy "az egyénnek szabadságában áll, hogy saját erkölcsi
döntéseket hozzon függetlenül valamilyen egyházi vagy állami tekintély
től, ezeket a döntéseket azonban teljes felelősséggel kell megihoznia és
összhangban az olyan általános érvényű keresztény parancsolatokkal.
mint a szeretet, az alázat, az irgalom és a felebaráti szeretet" (Bvrbank).
Wilder filozófiáját épp ezért Burbankkal szólva, találóan "perszonaliz
musnak" nevezhetjük, minthogy humanista és vallásosan metafizíkus
felfogása egyaránt érvényre jut benne. Mert amit Wilder mindennél többre
tart, az az ember méltósága és az élet értéke. Költészete feltűnő módon
alig foglalkozik az ember alacsonyrendű, közönséges ösztöneível. Caesar
hoz hasonlóan "sosincs híjával azoknak a dolgoknak, amelyeket dicső-
íthet". .
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