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Alig száz oldal, a világirodalom remeke. Szerzőjének, Thornton
Wildernek ez a kisregény hozza meg a hírnevet és az elismerést. A
mű megjelenése után egy évre, 1928-ban magyarul is megjelenik a
Szent Lajos király hídja.

"A könyvben nem az az érték, ami le van írva - írja róla Kosz
tolányi, a regény fordítója -, hanem az, amit kiolvashatunk belőle.

Minden szó csak arra való, hogy megindítson bennünk egy folya
matot, s mi azt kiteljesítsük." A regény szövete több, de legalábbis
két értelmezési lehetőséget sugall, s ezeknek a következtetéseknek
rejtetten közük van egymáshoz.

A történet indítása megrendítően drámai, mégsem nevezhető

különösnek, egyedinek, talányosnak. Leszakad egy függőhíd Li
ma városában, és a rajta átmenni igyekvő öt ember a mélybe zu
han. Talányossá a történetet az oknyomozás teszi. Rászolgált-e
életével az öt ember erre a halálra, volt-e sorsukban valami kö
zös, ami magyarázatot ad pusztulásukra? A kérdést ekként sarkít
ja az esemény szemtanúja. a Peruban szolgálatot teljesítő olasz fe
rences barát. De Juniper atya buzgalma, hogy az öt ember életé
ben s haláluk módjában hitelt érdemlően bizonyítsa az isteni
gondviselés jelenlétét, a tragédiában az elrendeltetést, kudarcot
vall. Táblázatai, kimutatásai, melyek külön oszlopban sorakoztat
ják fel az áldozatok érdemeit és gyarlóságait, összekuszálnak
minden feltevést, nem oldanak meg semmit. A katasztrófa áldo
zatainak élete és halála között látszólag nincs semmi összefüggés.

Az eredménytelenül záródó oknyomozás könyvformában is
megjelenik, s az inkvizíció rnint az isteni gondviselésben való
megrendülés dokumentumát eretneknek nyilvánítja a művet, s
szerzőjével együtt Lima főterén nyilvánosan megégeti. A könyv
- Wilder könyve - gondba ejti az olvasót. A párhuzamos élet
történetek kommentár nélküli elbeszélése, a közöttük összefüggé
seket, kapcsolódási pontokat kereső [uniper atya vívódása, s vé
gül az "eredmény", tanácstalanságot vált ki belőlünk.

Miért kellett az első történet hősének, Montemayor márkinénak
meghalnia éppen akkor, amikor megérett benne az elhatározás
egy új élet elfogadására? Közvetlen a katasztrófa előtt villanásere
jűen tör rá a felismerés: rosszul szerette lányát. Gyötörte a szere
tetével, minden igyekezetével azon volt, hogy távolba - Spa-
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nyolországba - szakadt gyermeke méltányolja az ő határtalan
vonzalmát iránta, hogy érezze szeretetének súlyát. A lányához írt,
költői magaslatokban szárnyaló levelekben, melyekre később mint
a spanyol irodalom gyöngyszemeire tekintett az utókor, ott érző

dik az idős magányos asszony önsajnálata, s a szándék is, hogya
levelek kétségkívül lebilincselő stílusával mindvégig magához
kösse imádottját.

A felismerés, hogy a szeretetnek más kifejezése is lehetséges,
mint annak hangsúlyozott megvallása, egy társalkodónőnek hoz
zá került, zárdában nevelkedett lány, Pepita döbbenti rá. Ö ír
olyan keresetlen egyszerűséggel a zárda fejedelemasszonyának,
ahogy úrnője soha nem tudott a leveleiben. Pepita tartózkodó,
nagy önfegyelemmel megírt sorainak hatására írja meg a márkiné
"az ő első botladozó levelét" a szeretetről, melyet lánya már csak
az anya halála után fog kézhez venni, mert a márkiné és társalko
dónője a szerencsétlenség áldozatai lesznek.

Talányos Esteban sorsa is ikertestvérének elvesztése miatt. A fáj
dalom súlyánál csak a vád lehetett nagyobb, hogy Manuel, a test
vér, az önkívület óráiban őt tette felelőssé a Pericholéval való mé
lyebb viszony meghiúsulásáért. Holott Camila Perichole, a szí
nésznő nem is biztos, hogy viszontszerette Manuelt, úgy egészen
bizonyosan nem, ahogy ő, Esteban fogadta szívébe tulajdon fivé
rét. Egy elejtett megjegyzés arra enged következtetni, hogy Manu
el, betegsége tiszta pillanataiban maga is így érzett Esteban iránt,
hogy a testvéri szeretet mélyebb lehetett nála minden más szere
tetnél. A történet végén megjelenik Alvarado kapitány, az örök
utazó, és munkát ajánl fel a fiúnak a hajóján. Már indulni akar
nak, amikor Esteban öngyilkosságot kísérel meg. A kapitány meg
menti őt. Az irtóztató magány megsemmisítő pillanatait egyedül
a kapitány, a másik szerencsétlen sorsú érti meg. Egymás fájdal
mában részvéttel és megértéssel közelednek egymáshoz, s ez a
kölcsönös elfogadás, ki nem mondott, de érzékelhetőenjelenlévő

szeretetté magasztosul kettejük viszonyában. A végzetes napon
nem együtt kelnek át a hídon, Esteban megy előre. A kapitány
megmenekül, a fiú a mélybe zuhan.

Montemayor márkiné az utókor által számontartott XXIX. leve
lében hosszan kitér Lima különcére, Pio bácsira. Ö a harmadik
történet központi alakja. Ez az öregedő kalandor Lima ünnepelt
színésznőjének mindenese. Pericholét kislány korában Pio bácsi
veszi maga mellé, s eldönti, hogy művésznőt farag belőle. Kísér
lete minden várakozást felülmúlt. TIsztelet, szeretet, kölcsönös ra
jongás jellemzi kapcsolatukat hosszú ideig. Aztán megváltozik
köztük a viszony, Camila egyre ismertebb, színpadi sikerei a tár
sadalmi érvényesülés bevehetetlennek látszó kapuit nyitják meg
előtte, és lassan elszakad a színpad világától és pártfogójától is.

Amikor a feketehimlő jegyei mutatkoznak rajta, a hegyekbe
költözik. Gőggel viselt magányában egyvalaki háborítja: Pio bácsi.
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A fiát kéri tőle, Canüla egyetlen fiát, a beteg, epilepsziás kis Don
[aímet, hogy magával vigye és kitanítsa Lima iskoláiban. Az anya
nehezen, de rááll az ajánlatra. És másnap Pio bácsi és Perichole
fia elindulnak Limába, keresztül a Szent Lajos király hídján.

A regénnyel foglalkozó ismertetők és tanulmányok szinte kivétel
nélkül megállnak az áldozatok életúljának rövid vázolásánál, s annál
a konklúziónál, hogy a szerencsétlenül jártak valamennyien válságos
helyzetbe kerültek, fIS a halál egyfajta megoldást jelentett számukra".

"Az intellektuális-bölcseleti-rnetafizikai kérdés (véletlen vagy
Gondviselés) mellett a reális kérdés, a sorskérdés ez: miért válik
lehetetlenné öt ember sorsa, hogyan fojtia meg őket a befelé nőtt

szeretet. Azok, akik szeretnek, ebben a közölhetetlen, átadhatatlan
börtönszeretetben vergődve minduntalan fölkiáltanak, mint Este
ban, rnint Camila, mint Pio bácsi, mint Monternayor márkiné:
»Egyedül vagyok, egyedül, egyedül!«" Rónay György remek Wil
der-tanulmányában olvassuk ezeket a sorokat. De idézhetnénk
korábbról Szerb Antalt: "Az öt ember egymásba fonódó története
igazolja a Gondviselést: egyikük halála sem volt vak véletlen,
mind az öten életük olyan pontjára értek, ahonnan nem volt to
vább út, csak a halálba."

Az első jel, hogy itt többről van szó, az épp [uniper atya halála
napján mutatkozik meg. A főtéren kerül sor a nyilvános megége
tésre. Nem lázadozik, kész az áldozatra, aláveti magát az egyház
akaratának, "mégis vágyakozott egy hang után, valahonnan,
amely tanúságot tenne amellett, hogy szándéka szerint tulajdon
képpen ő is a hitet kívánta szolgálni. Azt hitte, hogy a világon
senki se hisz neki. De másnap reggel a verőfényes tömegben szá
mosan akadtak, akik hittek benne, mert nagyon szerették".

A másik történet, a mélyebb és rejtettebb, az, amelyikben a pár
huzamos életsorsok is elnyerik majd értelmüket, - tulajdonkép
pen ekkor indul. Mert az az eseménysor, ami [uniper atya halálá
val veszi kezdetét, már a szeretet története a könyvben, annak a
feltétel nélküli önátadásnak hosszú története, mely a keresz
ténység lényegét fogja magában.

A tragédia után egy láthatatlan erő kezd munkálkodni. S ettől

kezdve ez az erő határoz meg mindent. Fellobbanhat a tűz a fe
rences barát összekötözött teste alatt - a máglya lángjánál már a
szeretet és részvét van jelen a téren, "mert számosan akadtak,
akik hittek benne".

Azoknak az életében, akik az áldozatok rokonai, barátai, isme
rősei voltak, a szerencsétlenség után jól követhető változások
mennek végbe. A halottak rejtett szálakon az élők életébe lépnek,
mintegy jelenvalóvá válnak, s beleszólnak a sorsok további alaku
lásába. Az erő, mely képes arra, hogy belülről formálja át az em
bert, s ezáltal életútjának is más irányt adjon, maga a szeretet,
melynek természetrajzát az evangéliumok tanítása mellett Pál
apostol teszi halhatatlanná a Korintusiakhoz írt levelében.
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Carnila Pericholét midvégig gyötri a vád, hogy igazságtalan
volt tanítómesterével, hogy nem tudta kinyilvánítani a szeretetét
iránta. Pio bácsi szeretete Pál apostol levelének kifejezésével:
"hosszútűrő és kegyes" volt. Azok közé tartozott, akik szeretet
nélkül nem tudnak létezni, elkéri az anyától a fiát, hogy minden
ragaszkodását ezentúl neki adhassa át.

Az elutasított szeretet szenvedését csak jóval később, a tragédia
megtörténte után érti meg Perichole. Ekkor válik világossá szá
mára, hogy az igazán mély szeretet, amilyen Pio bácsié is volt,
valójában nem ismer korlátokat. S ekkor olyasvalakit keres fel fáj
dalmával, aki maga is elvesztette két nevelljét a szerencsétlenség
ben, a Maria de Pilar zárda fejedelemasszonyát.

Ettől kezdve ez az idős apáca áll a történések középpontiaban, [u
niper atya töprengő kérdéseire ő adja meg a helyes választ. A szere
tet misztériumát magát-adó természetességgel ő teszi érthetővé a
tragédia áldozatainak hozzátartozóiban. Megérteti velük, hogy
mindannyiuk élete annyit ér, amennyit ebből a világban munkálko
dó "soha el nem fogyó", "ingyenes adományból" elfogadunk és to
vábbadunk. És ezt érti meg Montemayor márkiné távolba szakadt
lánya is, akinek anyja oly szépen szerkesztett mondatokban nyújtot
ta át a szeretetét, s aki mégsem tudott olyan "bátor", megejtően

mély sorokat írni erről az érzésről, mint Pepita a fejedelemasszony
nak. Az utolsó levél lefegyverző őszintesége viszi a márkiné lányát
is az idős apáca elé, hogy legalább utólag választ kapjon arra a kér
désre: hol tévesztett utat kettejük szeretete.

Az esti lámpafényben visszafojtott lélegzettel fekszenek a zárda
testileg-szellemileg rokkant betegei, és hallgatják a fejedelem
asszonyt, aki egész életét közöttük töltötte. A márkiné lánya a
háttérben némán figyeli a jelenetet. A betegek ápolásában ott segít
az az apáca is, "akinek szintén köze volt a híd leszakadásához,
(...) aki annak előtte színésznő volt".

A limai szerencsétlenség áldozatairól haláluk után, megkésetten
derül ki szeretetük mélysége, de ekkor eljut azokhoz, akikre irá
nyult, s képes azok életének megváltására is. A híd, mint a holta
kat az élőkkel összekötő kapocs, így kap a kereszténység tanítása
in alapuló új értelmezést a könyv végén.

"Már mostan is - gondolta (a fejedelemasszony) - alig emlék
szik valaki kívülem Estebanra és Pepitára. Camila csak az ő Pio
bácsijára emlékszik, meg a kisfiára. Az az asszony az édesanyjára
emlékszik. De nemsokára mi is meghalunk, és akkor erre az öt
emberre senki nem emlékszik a világon, minket is csak egy kis
ideig szeretnek még, aztán elfelejtenek. De a szeretetnek ez telje
sen elegendő. A szeretet minden megnyilvánulása visszahull a
szeretetre, amelyből fakadt. Annak, aki szeret, nincsen szüksége
arra, hogy emlékezzenek rá. Van az elevenek országa, meg a hol
tak országa, s a híd a szeretet; csak az marad meg, ez az élet
egyetlen értelme."
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