
KEPES ANNA:

THORNTON WILDER

Abban az Amerikában lett naggyá, melynek modern iro
dalmát az élet és a társadalom, tehát a pszíholögia és a szo
ciográfia korszerű problémái irányítják. Látóköre azonban túl
nőtt ezeken a korszerű problémákon, művészetének pedig bel
ső, ható energiái szétfeszítették kontinensének határait. Amit
ír, már nem csupán az amerikai földrész és nép kizárólagos
tulajdona, hanem egyetemes, klasszikus művészet, melyet ma
az egészi világ visszhangja kisér.

Különös jelenség egy író a merkantilisták, Ford művek,

revüsztárok, tőzsdei manőverek és gangszterek világában, aki
a nyers, kézzelfogható gyakorlati problémák fölé egy másik
világot helyez s ennek láthatatlan, transzcendens szálaival biz
tosabban, megnyugtatóbban köti össze szertehulló földi létünk
rozoga darabjait, mint bárki kortársai közül, aki gazdasági
megújhodásole jelszavaival, rideg számokkal és való tényekkel
támasztja alá mondanivalóit. Wilder kezdettől fogva más tó
nust, más mértéket használ: a csenddel akarja elnémítani a
hangsz6rók harsogását, szerétettel ellensúlyozni a brutalitást,
magasabbrendű morális törvényekkel gátat vetni a vér dühé
nek s a csillagok szelíd, fehér fényével túlragyogni a mulatók
vörös neonreklámjait.

S ezek ellenére mégis sikert aratott. Sikere, tehetségének
átütő, szuggesztiv erején kívül feltétlenül azt bizonyítja, hogy
már írói pályájának megindulásakor megérezte az amerikai
olvasóközönség haladását, amely megérett a szellemi megúj
hódásra, Ez a közönség mértföldes léptekkel távolodott el at
tól akorszaktól, melyben ügyes manager-ek "olvasnivalókat"
importáltak a hiszékeny tömegeknek irodalom helyett. Wilder
és kortársai ráeszméltek, hogya felszínes, mulattató mesék
nek vége s ők már az emberhez akarnak hozzáférkőzni, az
emberi felelősségérzetet akarják megmozgatui.

Abban az időben, - tehát a háború után - mikor Wilder
első műveit írta, az amerikai írók nagyrésze, majdnem kivé
tel nélkül, nem tudta magát kivonni a "ma" sürgető, kény
szerítő hatása alól. John Dos Passos mint eleven felvevőké

szülék áll a kontinensen és sajátságos módon rögzíti magá
ban a körülötte nyüzsgő embertömegek élet-halál küzdelmét,
anagyvárosok, farmok, kikötők lüktető életét s a társadalom
szemléleti harcot, hogy ezt az egész káoszt brutális naturaliz
mussal zúdítsa rá olvasóira. Lewis Sinclair diadalmas fölény
nyel, fanyar gúnnyal kerekedik az amerikai középszerűség

fölé. Theodor Dreiser zseniálisan tárja föl ugyan az amerikai
lélek t'ragédíáját, de megoldást nem nyújt; írásai megreked
nek a sivárság zsákutcájában. Eugen O'Nem akkoriban vala-
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hol a világban kószál; kirobbanó erejű drámái még nem ne
hezednek súlyos malomkövekként az amerikai materialista
paradicsomban élők lelkiismeretére. Néhány kivételtől el
tekintve, valamennyiök művészetében uralkodnak olyan ele
mek, melyek az európai lélek számára mindvégig idegenek
maradnak. Hogy lehet tehát, hogy Wilder, amerikai létére,
maradéktalanul átfogó, mindenki számára lefordítható, egye
temes művészetet tudott produkálni?

Ennek magyarázata föltétlenül összefügg gyermekkorá
nak és fiatalságának körülményeivel. Mert bár Thornton
Niven Wilder az Egyesült Államokban, Madisonban született,
1897-ben, gyermekkorát Kinában töltötte, ahol apja konzul
volt. Később pedig Rómában járt egyetemre, archeológiát és
európai nyelveket tanult. Tehát életének legfogékonyabb
éveiben utazta be a kontinenseket, óceánokat, számtalan vá
rost látott, millió és millió idegen tájat és a fajok, szokások
sokféleségét. Ázsia titkokkal feli földjén az idegen gyermek
öntudatlanul magába szívta Kelet atmoszféráját, ahol állan
dóan kihangsúlyozzák a látható és a láthatatlan világ, a Te
remfő és a teremtmény közötti szoros összefüggést. Talán
ebben a körülötte nyüzsgő színes embersűrűben látta meg
először az emberi szenvedés külsőjében állandóan változó,
lényegében mindig egyforma arcát... Később, Olaszország
ban töltött ideje alatt, közvetlen közelből szemlélhette az
európai irodalom évezredek történehnén nyugvó, roppant
épületét, melynek egy Dante, egy Villon, egy Tolszto] a tá
maszpilIérei. Rómában antik kultúrák kövei között forma
érzéke és a maradandó szépség iránti fogékonysága fokozó
dott tökéletessé.

Ez a fiatal amerikai tudós a lélek világának kulcsát! ta
lálta meg az öreg Európában, melyet az Új-Világ felé induló
ősei magukkal vittek ugyan, de odaát, a bussines-life lázá
ban, megfeledkeztek róla. Úgy hogy, mikor Wilder elhagyta
az európai partokat s hazájának felhőkarcolói felé hajózott,
kitágulf világszemléletet vitt magával: Ázsia misztikus leve
gőjétől áthatva, egy felsőbb világ titokzatos megnyilvánulásait
keresi, Európából annak kultúráját, történelmet, gondolko
dásmódját, ízlését! és főleg "mesure"-jét tette magáévá, hogy
míndezt beolvassza Amerika bázisnélküli, a materiális fel
fogás szűk határai közt mozgó művészetébe,

Szinte magától értetődő dolog, hogy első regénye, "The
Cabala", olasz miliőben játszódik le s feltétlenül azoknak az
impresszióknak hatása alatt készült, melyek Európába érke
zésekor úgyszólván elárasztották a fiatal embert. Már ezzel
a regényével az Amerikában legtöbb példányszámot elérő,

sikeres írók közé emelkedett. Ugyancsak Róma hatása érez
hető egy későbbi művén, mely "The Woman of Andros" -,
magyarul Az androsi leány - címmel Wilder legcsodálatosabb
alkotásai közé tartozik. Ennek témáját Terentiustól, a római
vígjátékírótól vette át, de saját egyéni felfogásában dolgozta
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ki és bocsátotta közzé. A regény Bryanos szígetén játsiódik
le és főszereplője Chrysis, a courtisan. Ez a szegény teremtés
lelkileg roncsolt, elfásult valaki, aki már régen a materiális
szerelern fölé helyezi azokat az órákat, amikor a hozzá járó
férfiakat esténként szellemének ragyogásával szórakoztatja.
Ilyenkor újjáéled beteg lelke s minden idegszálával a maga
sabbrendü szépség világába kapaszkodik. Egy fiatal vendé
gébe, Pamphiliusba beleszeret, de az nem Chrysis után vá
gyakozik, hanem annak nővére, Glycerium iránt gyúl szere
lemre. Chrysis meghal, miután rájön, hogy Glycerium és
Pamphilius szeretik egymást, de kialvó életének szenvedéseit
megszépíti az a tudat, hogy azokban a beszélgetésekben, me
lyekkel Pamphiliust hosszú estéken át szörakoztatta, van né
hány szó s mondat, melyek majd az idők folyamán megérle
lődnek a fiatalember lelkében és talán éppen akkor jön majd
rá értelmükre és szépségükre, mikor legnagyobb szüksége lesz
a vígasztalásra. Glycerium is meghal gyermekszülésben, ezzel
végződik a regény, de keretein túl érezzük megíratlan s az
idők rendjében kiteljesedő megoldását mindhármuk életének.

Világsikerét Wilder "The Bridge of San Luis Rey - ma
gyarul "Szent Lajos király hídja" - című regényének köszön
heti. Ez az a remekműve, melynek megkomponálásában messze
túlhaladja a megszekott amerikai regényirodalom kereteit.
A cselekmény Peruban, a XVIII. században játszódik le, egy
régmúlt korban, mely a mai ember számára teljesen idegen
már. Az olvasó azonban hamarosan rájön, hogy lényegében
a dolgok ma sem változtak. Wilder mesteri kézzel időn felül
álló problémát burkolt bele ebbe a régi történetbe. Mert ki
fürkészhetetlen, örök törvények értelmében nem változik az
anya rajongása, aggódása, féltése gyermeke iránt, nem vál
tozik a szerelern perzselő fájdalma, mámoros boldogsága és
kikerülhetetlen elmúlása s nem változik meg a földön botor
káló ember emésztő sóvárgása a földi élet egyetlen értelme,
a szeretet után.

Szent Lajos király hídja Peruban, Lima mellett függött.
Apró, rozoga híd volt, hajdan még az indiánok tákolták össze.
Ezen a hídon halad át öt, látszólag össze nem tartozó, egy
másnak idegen ember s a híd leszakad alattuk. Hogy öt em
ber életét veszti, ez még önmagában nem különös szenzáció,
szerteszét a világban naponta ezrek és ezrek halnak meg kü
lőnféle katasztrófák következtében. Egy szerzetles azonban, a
tudós Juniper atya, éppen a parton áll és látja ezt a minden
valószínűség szerint véletlen szerencsétlenséget. Látja, amint
öt ember, apró, hadonászó hangyaként hull a mélységbe. S a
szerzetes, akiben mindennél erősebb az isteni gondviselésbe
vetett hit, tűnödní kezd a dolgon s felteszi a magátólértetődő

kérdést: miért akarta Isten, hogy ez az öt ember, akik éle
tükben talán nem is ismerték egymást, egy és ugyanazon órá
ban, ugyanazon a módon életüket veszítsék?

S Juniper barát arra a meggyőződésre jut: az isteni gond-
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viselésnek biztosan megvolt rá az oka, hogy ennek így kellett
történnie. Elindul hát, hogy megkeresse a közös tragédia
földi, emberi szemmel meglátható előzményeit s kibogozza az
öt ember életének bonyolult és kusza szálait. Utánajár egyen
ként, kik voltak, mi volt az előéletük, minden rájuk vonatkozó
kis adaflot összegyűjt, s végül az egészet egy nagy könyvbe
összefoglalja. Közzé is teszi az emberek okulására s hogy
megszilárdítsa bennük az isteni gondviselésbe vetett hitet, de
könyvét, mint félreértett "istenkáromló" művet, szerzőjével

együtt az inkvizíció Lima piacán elégetteti.

Ennek az öt életnek rekonstruálása a "Szent Lajos király
hídja".

Az író sehol nem magyaráz, sehol nem "analizál", ön
magát csak alázatos közvetítőnek tekinti, aki az eseményeket
tolmácsolia. Egyszerűsége, a lényeget kifejező közvetlensége
megdöbbentő. Sehol egy felesleges szó, Ieszűrődött mondatain
keresztül csodálatos szépséggel alakul ki előttünk a regény
kristálytiszta formája. Az öt élet jelentéktelennek látszó, hét
köznapi eseményei mögött azonban misztikus távlatok nyíl
nak meg, a rozzant életből a halálba vezető földi hid fölött
egy másik láthatatlan s időálló híd roppant körvonalai bon
takoznak ki: az áldozatból, a szenvedésből fakadó szeretet
hídja, mely az életnek ezt az egyetlen értelmét e világból a
túlvilágba, az elevenek országából a holtak országába menti
át. Az Iró itt az emberi lét problémájának legmélyére eresz
kedik alá és bennünk ennek a szédítő mélységnek megrázó
élményét kelti.

Thomton Wildert sokszor támadták az amerikai kritíku
sok azzal, hogy korszerűtlen, nem alkalmazkodik az amerikai
közönség igényeihez, kivonja magát az aktuális problémák
alól és időtlenségbe menekül. A kritikusok azonban elfelejtik,
hogy minden irodalmi szépségtörekvés tiszta szándékától el
tekintve, Amerikában épp oly nagy, sőt nagyobb szükség van
a lélek sivárságának enyhítésére, mint szocíálís reformokra.
Mások sokat hangoztatják Wilder tragikus, lesújtó világnéze
tét. Ezek azonban, úgy látszik, nem tudták követni kellőképp

az ő titokzatos útjait, mikor sokszor szavak nélkül érezteti
meg az olvasóval a végtelent, ahonnét mérve egyszerre eltör
pül a földi tragédia és amely a roncsolt, szenvedő ember szá
mára a megnyugtató megoldást jelenti.

Különösen az utóbbi években vette rossz néven az ame
rikai közvélemény azt, hogy Wilder - leszámítva legutóbbi
.Heooen is my destination" című regényét, - elsősorban nem
hazájának mai életéből veszi témáit.

Ezek után méltán keltett felOOnést ez év tavaszán, mikor
a modern Amerika életéből vett témájú, ..' teljes estét betöltő

háromfelvonásos drámája került színre a new-york-i Henry
Miller szinházban. A darab rendkivüli sikert aratott s meg
kezdte pályafutását a világ minden tája felé. Az amerikai kö-

VIGILIA 715



zönség roppant lelkesedéssel fogadta, hiszen az "Our Town"
("A mi városunk"), ezuttal róluk és nekik szölt, (Ez a darab
szerezte meg Wilder számára a híres Pulitzer díjat.) Tisztán
világirodalmi szempontból viszont a nyereség az volt, hogy
Thornton Wilder bár vérbeli amerikai darabot írt, semmít
sem engedett regényeit jellemző magas nivójából. A miliő

amerikai, a szereplők is, de a világ bármely pontján éppúgy
történhetne s mindenkire hatna í az emberek érdeklődése a
sors problémájával szemben mindig, mindenütt egyformán
nagy. A darab a háború előtti években, 1911-től 13-ig játszó
dik le, a new-york-hampshire-i Grower's Corner-ben; ez a kis
vidéki város az "Our Town".

Semmi díszlet nincs, a közönség csak a félhomályos, üres
színpadot látja. A rendező köznapi ruhában, kalappal a fején,
pipával a szájában kijön, a színpadon néhány széket helyez
el, aztán kiáll az egyik proscenium-oszlop elé, megvárja, míg
a nézőtér teljesen elsötétül s beszélni kezd. Szavai nyomán
megelevenedik a közönség előtt a kis vidéki város s a nézők

'látják Grover's Cornert utcáival, bankjával, templomaival, is
koláival, házaival, a mögötte elhúzódó dombokkal és a régi kis
temetőjével. A rendező csodálatosan egyszerű, rövid monda
tokban, kedves, közvetlen hangon magyaráz, mutogat, de olyan
szuggeszlliven, hogy a közönség többé nem tudja megszakítani
a kontaktust a színpaddal, ahol a játék kezdetét veszi.

Reggel van, valahonnét egy vonat füttye hallatszik, a
tejes házról-házra jár. A kisvárosban megindul az élet. A ren
dezö mosf két szomszédos házat jelöl meg: - Ez itt kert, 
mondja - Mrs. Webb kertje. Van benne mindenféle zöldség,
borsó, bab és néhány virágtő . .. heliotrop, vanília... A ház
a város lapszeresztőjéé: M. Editor Webb-é. A másik oldalon,
a szomszédban, ez doktor Gibbs háza... Mrs. Gibbsnek is
van ám kertje, sőt egy csomó napraforgó is sárgul benne,
jobbra pedig egy hatalmas diófa terpeszkedik ...

A játék folytatódik az élet' megszokott rendjében, a két
szomszédház gyermekei iskolakönyveiket keresik sebtiben
össze, hogy el ne késsenek. Hamar leisszák a reggelijüket,
aztán anyai és apai jótanácsok közt elszáguldanak. Más sze
replők jönnek, beszélgetnek. Beszélgetéseikből sok mindent
megtudunk a kisváros polgárairól. Semmi különös nem tör
ténik, a mindennapi élet apró-cseprő eseményei peregnek le
előttünk. Mrs. Gibbs kötényéből megeteti a csirkéket, aztán
beszélget szomszédasszonyával, aki háza küszöbén ül és zöld
babot tisztít. Később megjelenik a színpadon a város "esze",
az öreg professzor is, akit a rendező kikérdez, hogy a közön
séget tájékoztassa a kisváros történetéről. szellemi életéről.

Egy másik jelenetben Mrs. Webb bőbeszédű magyarázata út
ján, enyhe dicsekvés formájában, arról is értesülünk, hogy a
művészet is virágzik Grover's Cornerben: a leányok tanulnak
zongorázni az iskolákban és némelyik már Handel "Largo"-
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ját is el tudja játszani. Nemrégiben pedig műkedvelő előadás

is volt, mikor "A velencei kalmár" került színre ...
Délután Mrs. Webb háza előtt ül és zöldbabot tesz el

télire. Leánya, a tizenötéves Emily is segít neki, közben bak
fismódra folyton kotyog. S egyszerre csak fölteszi anyjának
a "bizalmas", nagyfontosságú kérdést: - Mit gondolsz, mama,
elég csinos vagyok én?.. - Anyja elképedve hallgatja és
polgári szeméremmel kitér a felelet elől. De Emily nem
hagyja békén s magyarázólag teszi hozzá: - ... Már úgy
gondolom, hogy elég csinos vagyok-e ahhoz, hogy valakinek
megtetszem? . .. - Ez a bűbájos, naiv kérdés a kiinduló
pontja annak a szerelemnek, mely a két szomszédház gyer
meke: Emily és George közt szövődik.

A második felvonás három évvel később játszódik le, az
idő eltelt, a gyermekek megnőttek, Emily és George gyermek
szerelme elmélyül és a színpadon két fiatal élet szabályos
menetét látjuk: holdvilágos estével, megkéréssel, a szülők vé
leményével, a jegygyűrűkkel, s végül az ünnepélyes esküvő

vel. Mindezt Wilder annyi fölényes humorral, annyi finom
bájjal állítja a nézők szeme elé, hogy a közönség és a színpad
kapcsolata a darab menetével együtt mélyül el.

A harmadik felvonás a kisváros temetőjében történik.
A rendező emlékeztet arra, hogy kilenc év telt el a játék kez
dete óta; 1913-ban vagyunk. A temető környéke alig változott.
a dombok éppúgy zöldelnek, a régi sírok melletJt azon
ban új sírokat látunk, ismerősök sírjait. Ezek az ismerős ha
lottak, köztük Mrs. Gibbs is, székeken ülnek és beszélgetnek.
A rendező azonban még egy széket helyez Mrs. Gibbs szom
szédságába, s ezzel új sír helyét jelöli meg. - Ki az, - kér
dezik egymás közt a halottak, - aki most következik? ..
- A fiam felesége, - feleli Mrs. Gibbs a holtak közömbös
hangján, - Emily Webb ... Gyermekszülésben halt meg ...
- A gyászkiséret megérkezik, négy ember láthatatlan kopor
sót hoz. A kíséret tagjai közül kiválik és előrejön Emily, fehér
ruhában, fején koszorúval és sápadt arccal, mosolyogva el
foglalja helyét Mrs. Gibbs mellett. A gyászkiséret most éne
kelni kezd, miközben Emily elmondja az ismerősöknek, mi
minden történt vele időközben. S fájdalmas vágyakozással
kérdezi, nem mehetne-e vissza az életbe, legalább egy napra.
A holtak óvják ettől, ők már az idők folyamán megtudfák a
titkot, amit Emily, mint újonnan jöüt, nem tud. - Nemcsak él
ned kell - mondják neki, - hanem ugyanakkor kívülről is
szemléled önmagadat... És eközben már tudod, hogy a jövő

ben mi vár rád... Mrs. Gibbs arra is figyelmezteti, hogy ha
sokáig lesz már közöttük, lassanként el fogja felejteni életét
s rájön, hogy a halálon túl mindaz, ami az életben Iontos
volt, elveszti jelentőségét. Emily nem nyugszik addig, míg
minden tartóztatás ellenére, vissza nem tér. Neki magának
kell a napot megválasztania, s eszébe jut életének egy nagyon
boldog napja, születésének tizenkettedik évfordulója.

\I I (y I L l A 717



S a színen ez a nap kezdődik el. A dolgok kísértetiesen
ismétlődnek. Reggel van, valahonnét egy vonat Iüttye hallat
szik, a tejes házról-házra jár. Emily újra tizenkét éves s a
szalagját keresi sebbel-lobbal, hogy el ne késsen az iskolá
ból. Ezek azok a jelenetek, melyekben Thorton Wilder drá
mája a szürke hétköznapiasságból megrázó magaslatokra
emelkedik. Emily külsőleg ismét vidám, örvendező gyermek,
de közben állandóan rásúlyosodik már a jövő. Emily mindent
tud, mindent megért, mindent előre lát, mert már túljutott az
életen. Estére könnyek közt vágyakozik vissza a temetőbe, az
örök változatlauságba.

Wilder ezzel az egy nappal leméri a temető távlatából az
élet jelentős eseményeinek "fontosságát". S ebből a távlatból
minden tragikus és vígasztalhatatlanul szomorú volna, ha a
dráma zárójelenete elmaradna. A rendező Emily visszatérése
után lassan egy fekete függönyt húz a színpad elé. Valahon
nét egy óra kilenc ütése hangzik. - Este van, - mondja és
felhúzza az óráját. - Ilyenkor Gover's Cornerben már min
den jóravaló polgár alszik. - S néhány futó, csendes meg
jegyzést tesz még a csillagokra, melyek Grover's Corner fölött
is világítanak s mérhetetlen útjukat futják be millió és millió
év óta, örökkévaló törvények értelmében ...

Thornton Wilderrel kapcsolatban végül le kell szögez
nünk egy tényt. Művészetének kikristályosodott, megtísztult
produkcióival bebizonyítja, hogy lehet valaki ízig-vérig
modern művész akkor is, ha nem a materiális világ problé
máinak szócsöve. Minden ellenkező kiadói és kritikusi kísér
let ellenére, ő irányít, nem pedig őt irányítják. Fő jelentő

sége, hogy a világirodalom láthatatlan fejlődési vonalába, me
lyet titokzatos, meg nem szűnő erők hajtanak a tökéletesedés
felé, belekapcsolja Amerikát.

Finom idegrendszerű jósok, akik a világ pulzusán tartják
kezüket. Amerika földjén látják kibontakozni egy új spirituális
világ körvonalait. Ha ez beteljesül, úgy ebben nagy szerepe
lesz a "The Bridge of San Luis Rey" szerzőjének, aki egyéni
útjain járva hazájában irodalmat tudott teremteni az iroda
lomban ...

Kepes Annu.
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