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ÖRÖK CSÚCSOK PAUL CLAUDELNÉL
IRTA: KISS ISTVÁN

TANULMÁNY "A SELYEMCIPÖ" C. DRÁMÁ1ÁR6L

Claudeit nálunk kevesen olvassák, még kevesebben értik. Ennek meg is van a
magyarázata. Az élet az ő gondjaival, sokszor nem éppen múzsai természetű megbiza
tásaival, szép terveink légvárának oly gyakori bástyaomlásaival betemeti lelkünk
szárnyait, már pedig Claudel minden mondata magasba hív.

Claudel az a költő, akit legkevésbbé lehet közölni. Olyan mélyre kell menni kincsei
után, hogy bizonyára úgy járok, mint a gyöngyhalász: mirc felhozom, aszókeresés
kínjában össze is töröm.

A Selyemcipő egy dráma. Ha valaki itt perverz titkokra lesne a kulisszák mögé,
a könny és vér hiszterikus rohamaiban akarna borzadozni, vagy szereplőin exotikus
zenére megrendezett mozdulatokat keresne: e könyv mellett böjtje lesz. Igaz ugyan,
hogy itt is házassági konfliktusról van szó, azonban Claudelben olyan lélek vetette rá
magát a problémára, hogy a végén szokásos sötétbeugrás helyett a darab az örök dolgok
harmoniájában rendeződik el s a költő ezt a nevet érdemli érte: a megváltott emberiség
műoésze.

E tanulmány két részre oszlik.
r. Ismertetni fogja a nagy mű alaprajzát. Nem tartalmat ad, hanem a szimbolumok

és misztériumszerű jelenetek pazarul elszórt szirmait söpri le az alaprajzról.
II. Megmutogatja sorra az alapra épített tornyokat. Háromban a gondolat és az

etika örök csúcsait éri föl a szerző, föl egészen az Istenig és tanítása úgy jön onnét, mint
a harangzúgás.

I. ALAPRAJZ
A darab Spanyolországban játszódik le a XVI. században Kolumbus

Kristóf után. Egyik főhő8e Donna Prouhéze, a veszedelmesen szép asszony,
akinek azt mondja egy másik a darabban: "Milyen szép maga. Ha férje
lennék, mindíg zsákba kötve tartanám és rettenetes lennék magához."

Férje: Don Pelayo. Nálánál sokkal idősebb öregúr, királyi bíró, aki az
anyátlan leányt a hozományvadászok karmaiból menti meg Madridban
fellegjáró apjától. Házasságuk nem boldog, hogy is lehetne az? Pelayo sok
szor érzi, hogy legjobb volna a szakadékba ugornia, vagy kitérni a másik
útjából, de nem lehet, mert kőbe írva áll az örök törvény. Különben is jól
mondja: "Nem a ezerelem teszi a házaesáqot, nem is a gyermek, akit meg
tagadott tőlünk az Isten, hanem a beleegyezés a hitben, Isten színe előtt.

A cselekvés úgy indul, hogya férjnek sürgősen el kell utaznia néhány
hétre és kicsit féltett feleségét rábízza egy nemes lovagra, Don Balthazárra,
hogy vigye magával tengerparti kastélyukba és jól őrizze míg visszajön érte.
Mielőtt azonban elindulnának, Don Balthazárt nagy meglepetés éri. Őt, a
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szépasszony őrét, aki jobb szeretne éhező zsoldosok felbomlott seregének az
élén állni és bitófával szegélyezett látóhatár felé vonulni velük, semmint
ilyen veszedelmes portékát őrizni. Ime eléáll a spanyol-francia hölgy és
könnyedén bejelenti, hogy vigyázzon ám rá, mert ő meg fog szökni. Prouhéze,
mikor így beszél, nem cinikus. 6 egy szerencsétlen teremtés, aki ki nem elégített
vágyai eszméletlen harcában tehetetlenül vergődik és mit tehet ő arról, hogy
néha eltéveszti szeme elől asszonyi ideálizmusa csillagát. Most is a rettegett,
de megkívánt bűn izgalmában alázatosan kéri Balthazárt : nagyon, nagyon
vigyázzon rá, mert viszik a vágyai. A kocka el van vetve, levelet küldött
Rodrigónak, szerelmének: jöjjön érte, vigye magával.

Ki az a Rodrig6? Rettenetes, fölséges ember. Éppen most keresi a spanyol
király szeme is őt, nemcsak Prohuézéé, mert valahol measze ott van a föl
fedezett Amerika, hol a vakmerő hajósok megtalálták a pálmák között az
emberi ívás roppant vonagló telepét. Nagyobb, mint a halál birodalma és
a kereszt vizére vár. Szüksége volna most a királynak egy vezérre, sóvár
emberre, aki a káoszba rendet és értelmet vigyen.

A kancellár egyébként jelenti, hogy mikor megmondták neki : Amerika
várja: elsőtétülő arccal hallgatott és reggelre nem lelték nyomát. Nem kell
neki Amerika, mert szívében ott van egy férjes asszony szerelmének mérge
zett nyila. Megy érte azonnal, itt a levele.

Közben Don Balthazár és Donna Prouhéze öszvérre ülnek férje házá
ban s most egy nagyszerű [elemet következik, innét kapta a darab is a címét.
Az asszony érzi, hogy többé nem jön ide vissza. Ellovagolnak a ház homlok
zatán felállított Szent Szűz szobra előtt s az asszony most hirtelen, mintha
sugalmazást kapott volna, lehúzza piciny lábáról az egyik selyemcipőt, oda
helyezi a Szent Szűz ölébe és a gyarló emberek örök hangján így szól: "Szent
Szűz, aki ennek a háznak patrónája vagy, ne engedd, hogy romlására legyek
ennek a háznak, melynek kapuját fönséges Anyám, őrized. Ne engedd, hogy
vétkezzem e név ellen, melyet nekem adtak, hogy viseljem. Ezért míg nem
késő, szívemet egyik kezemben, cipőmet a másikban tartva, neked adom
cipőmet. Őrizd kezedben az én szerencsétlen kis lábamat. Bevallom előre,

hogy nemsokára nem látlak többé, hogy mindent, mindent megmozdítok
ellened, de mikor megpróbálok majd a bűn felé sietni, érezzem mindíg, hogy
egyik lábam sánta. Megtettem, amit tehettem és te őrizd szegény kicsi cipő

met, őrizd szívedre szorítva, ó nagy, félelmes Anyám."
Rodrigó holdas éjszakán megy érte kínai szolgájával. Rodrigó nem kalan

dor. Szereti az asszonyt, de eddig még minden kínálkozó alkalomkor az
utolsó percben meglátta a lángpallosú angyalt, aki kettejük paradicsomának
bezárt ajtaját őrizte. Vajjon ma meglátja-e 1 A csillagokra néz és így sóhajt
fel: "Messze a lombok mögött ez világit meg egy asszonyt, aki örömében
sírva meztelen vállát csókolja meg." A pogány kínai szolga, akit ura sokszor
kényszerített már a keresztséghez, gúnyolódva igy felel: "Miért fontos a
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váll, lélekmentő uram ?" S ami most jön, azt nem házasságtörők szokták mon
dani: "Azt hiszed, csak a teste képes bennem ilyen vágyakat kelteni? Azt
nekem elérnem nem szabad soha. Nem azt szeretem én, ami benne felbomol
hatik, a halhatatlanságát kérem tőle, azt a csillagot, mely tudta nélkül lényé
nek mélyéről sugároz."

így beszél a nemes keresztény lovag, de bizony nem tudni, mi lett volna
ma este vele, ha azt a vállat közelről látja meg. Az ellenállhatatlan kegyelem
közbelép, de olyan alakban, ahogy nem szoktunk ráismerni: még azon
éjjel zsiványoktól szorongatott zarándokoknak lovagi szívességet tesz és
súlyos szúrást kap. Prouhéze megtudja egy cigányasszonytól, nem vár, ott
van egy tüskés mély árok őrizetlen, hisz olyan vad dolog mégcsak bele is
nézni. Prouhéze megtépázva elszökik rajta keresztül. Viszik ketten is: az
őrzőangyal és a démon. Mindnyájunknak van belőlük. Hetekig ott ül haldokló
szerelmese szobájának egy szemközti ablakán. Bemenni nem mer hozzá,
hogy megsimítsa lázas homlokát. Nem, ő nem hitves, csak egy kard, mely
Rodrigó szívén áthatol.

Hetek mulva itt lel rá a férje. Nagy vita lesz belőle. Prouhézéből kitör
a keserűség:

- Nézze meg, még mindíg én vagyok '? Testemnek egyetlen mozdulata
sincs, melyik ne azt mondaná, hogy többé nem vagyok az öné.

- Addig az enyém, míg szolgálni tud.
- Szolgálni, míg ő szemern láttára hal meg?
- Úgy véli, hogy szolgálatot jelent, ha a haláltól visszatartja őt ~

- Nem akarom, hogy meghaljon.
- Mit tud neki adni, ha életben marad?
- Csak egyetlen szót adok, amitől minden más szóra süket lesz a füle.
- A halál nem ugyanezt teszi ?
- És miért nem adhatom magamat egészen neki?
- Ön nem adhatja másnak azt, amit egyszersmindenkorra Istennek adott,

aki rám bízta mindazt, ami az Ön személyét illeti.
- (Suttogva) Isten, Isten, "egyszersmindenkorra, egyszersmindenkorra".
(Rettenetes szavak.)
A férj megmenti az asszonyt, mit tegyen vele mást. Azonnal küldi királyi

megbízással Mogadorba, Észak-Afrikának parti őrségébe, ahol titáni küzde
lem vár rá: védeni hazája jogait, s megteszi parancsnoknak.

Rodrigó később felgyógyul, sebzett szívévelszáguld végig a nagy világon,
iszonyú szenvedély fűti s ezt alkotásokban vezeti le. Az asszony pedig megy
Afrikába, ahol a mórok, meg a homokhullámok lassankint végkép elnyelik
a spanyolok afrikai végvárait.

Ez a történetük és a dráma alaprajza. A mi ezután jön, csupa örvények
és csúcsok. Nem lesznek egymásé soha, de soha. Az egyik jelenetben az Orion
csillagkép, sorsuk regélője - a hajósok Szent Jakabnak szokták hívni,-
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elmondja, hogy ő látja ottfentről a barázdákat, amit két lélek hasít, kik
egymástól nienekülve egymást kergetik. Ő sokszor lát egy asszonyt és egy
férfit, akik a világ két sarkán felnéznek rá és szemük könnyel van teli.

Hányszor álmodik Prouhéze a tengerekkel és lázasan suttogja:
"Szomjas vagyok"
Tudom, hogy szerelmesem ott van túl a tengeren.
Rodrigó.
Tudom, hogy mindketten ugyanabból a kehelyből iszunk, az égbolto

zatból, mely közös száműzetésünkre ráborul.
Ezt látom minden reggel, ezt a kelyhet, amint a felkelő nap fényében

szikrázva megjelenik.
És amikor már fenékig kiittam, Rodrigó tőlem kapja meg, akit már

a homály takar."
Így vergődik Prouhéze, de a világ Rodrigói és Prouhézéi és a kicsiben és

nagyban szenvedők drámai súllyal tehetnék föl azt a kérdést: Miért adott
az Isten vágyakat, ha azokat követnünk nem szabad 1 Miért kell keresztre
feszítve lennünk olyanért, aminek okai nem vagyunk 1 Miért adott az Isten
más törvényt az emberi szívnek, mint az égitesteknek 1 6, a csillagok taszít
ják egymást s mégis fénylenek és élnek, de az emberi szív csak akkor boldog,
ha van kit várnia: azt, akit szeret.

Igen, az mind súlyos kérdés s a költő a harang szavával kongatja felénk;
s aki csak szívtulajdonos, jól jegyezze meg: Az Isten sokaknak adott oly
vágyakat, mit elérni nem fognak soha. Ezek boldogságukat csak úgy lelhetik
föl, ha vágyaikat, szenvedélyüket, azt a lázadót odahajIítják Isten akaratá
hoz. Isten akarata és magasba lendülő vágyaim: micsoda remek két
sínpár s aki ezen megy előre folyton, örök csúcsokat ér el s boldogságát Isten
ben megleli.

Ez a nagyszerű Claudelben : hősei megfutják ezt az utat, s ha ki is
zuhannak néha belőle, újra visszazökkenti őket a kegyelem, vagy ki tudná
megmondani, miféle titokzatos erő, amik hajtanak minket öntudatlanul.

Keressük meg tehát a csúcsokat, ahová megoldásért Claudel fölviszi
hőseit. Rémítő és hívogató fénylő csúcsok.

II. CSÚCSOK
1. Első csúcsra emelt gondolat Claudelnél, hogy könyörtelen az igazi

kereszténység, de nem azért, mintha nem ismerne irgalmat, hanem azért,
mert áldozat nélkül nem lehet jól betölteni. Claudel kereszténysége a darabban
vérezve szaggatja le szereplőiről a földi kérget. Rodrigó mindent elveszít,
hogy megtisztuljon. Legelőször Prouhéze plátói szerelme szúrja át szívét,
mikor elutasítja Mogadorban, s nem megy vele. Szertelen szenvedélyének
vad tüzében hányszor rontott rá a két kőtáblára, hogy Iezúzza öklével, aztán
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elveszti féllábát a japáni csatamezőn, börtönben ül évekig, mint hadifogoly,
kikopik a király kegyéből annyi hőstett után, szentképeket árul a tengeren,
aztán becsapják egy színésznővel s végül is egy rongyokat gyüjtő apáca
veszi meg zsoldosok kezéből, jó lesz babot tisztítani. Ezüst hatost adott érte,
de csak úgy kötötte meg az alkut, hogy ráadásul vele adtak egy foltozott
üstöt is. S Rodrigó, Amerika alkirálya ekkor vágyik minden erejével Proukéze
után, aki már régen meghalt akkorra s legutolsó találkozásán Istent kínálta
föl neki. Most már nem hívja Amerika bűbájospartjaival, elvesztette Prouhézét
kinek keblére ha ráborul, Istent felejti el. Jó, hogy elvesztette, mert így
leomlott az a rengő fal, illatos keble, melyre ha nézett, rögtön nem látta
többé a csillagot, mely lénye mélyéről sugárzott felé.

A történelem egyik mondén királynője, a dicsőség csillagtrónusáról vér
padra zuhant Mária Antoinette mondja élete végén: "Csak akkor tudjuk
meg igazán, kik vagyunk, amikor szenvedünk." Fellegekig ér annak a bölcsesége,
aki a szenvedésben tisztulást lát s aki így áll bele a világ zűrzavarába, az nagy
lett és a viharok is csak a bokájáig érnek s látása már a tiszta fényben fürdik.

Paul Claudel kereszténységében azonban a szenvedés többet is ad, mint
a tisztulás. Amikor a szenvedés életünket gyökérben vágja el és hirtelen
fölszakad lábunk előtt a lenni vagy nem lenni kétségbeejtő örvénye és fölötte
az állati félelem keskeny deszkapadlója viszen át, amely csakúgy recseg,
mikor belékapaszkodunk, Claudel kereszténysége akkor hajol felénk és súgja
fülünkbe vigasztalása titkait s aki ezt hallja, még annyi fájdalomtól sem
szabad megátkoznia sorsát, hanem úgy imádkoznia, mint annak a jezsuitának.
Rodrigó testvérbátyjának, aki a legelső jelenetben ott áll egy hajóroncson,
törött árbochoz kötözve, körülötte kalózoktól véresen leszüretelt apácák
teste halomra hányva s a hullámsír táncoló tetején így imádkozik:

"Uram, köszönöm, hogy így megkötöztél. Megtörtént néha, hogy nehe
zemre estek a parancsaid és akaratom végzésed ellenében megdöbbent és
vonakodó maradt. De ma nem is tudnék szorosabban simulni hozzád és hiába
nézem tagjaim, egyetlen egy sincs, amely egy parányit is el tudna tőled

távolodni. "
Olaudelnél a szenoedés Istennel egyesít.
Könyörtelen ez a claudeli kereszténység, mert nem ad jogot a tomboló

szenvedélyeknek s azt tanítja, hogy vannak elvek, szent [oqadások, amikre rá
megy életünk. Férjes asszony, otthonára nem lelt férfi nem maguk választotta
sorsban vesznek el, tisztára elvekért.
. Könyörtelen ez a kereszténység, mert azt tanítja, hogy minden cseleke
detünknek égi vetülete van, árnyékban vándorol tovább tőlünk s vádlónk lesz
egykoron. Egy nagyon érdekes jelenetben, rövid, de mégis tilos csókkal meg
pecsételt találkozás után egy férfi és egy nő összefont árnyékát küldi a szerző

a színre s az beszélni kezd:"
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· "Vádolom ezt a férfit és ezt az asszonyt, akik által egy pillanatra éltem,
hogy aztán végem ne is legyen soha, Ők engem az örökkévalóság lapjaira vés
tek. Mert ami egyszer élt, örökké szétronthatatlan archivumba tartozik. És
most miért írták ők a falra saját veszélyükre ezt a jelt, melyet Isten megtiltott
nekik ?"

2. A másik csúcsra emelt gondolata Claudelnek : a grace, az isteni kegyelem.
Németh László azt mondja, hogy ma Európa az Egyház kihült kályhája

körül vacog. Hát nincs igaza. Aki a kályhát messze kerüli, mindíg fázni fog.
A claudeli, meg az egyetemes kereszténységnek folytonégő tüze van: a kegye
lem, megszentelő kegyelem.

A kereszténységnek a lényege nem a vállunkra dobott kereszt, hanem
hozzáadatik a segítő kegyelem. Mi ez? Egy titokzatos kézlegyintés, egy észre
vétlen mozdulat az érdekünkben, amiről sokszor nem is tudunk, csak élünk
belőle.

Prouhézének és Rodrigónak is van két veszedelmes találkozójuk, mikor
szenvedélyük felkorbácsolt tengerén olyan tervetlenül rontanak egymásra
s hogy el nem buknak, a láthatatlan kegyelem csodája rajtuk, melynek esz
közlői sokszor emberek.

Rodrigó ugyanis felgyógyul halálos sebéből és szíve kettőt kapott a régi
egy helyett. Az egyik Amerikáért vérzik, a másikat Prouhéze ütötte rajta,
aki Mogadorba húzta meg magát. Menne hódítani, de szenvedélye nem engedi.
Ekkor indulatosan hajóra ül, hogy vége legyen a további gyötrelemnek:
"Fütyülök a lelkére, a teste kell nekem. Az a bűnös szövetség, amit teste köt
velem. Elvezni őt és megszabadulni tőle. Aztán félre lökni, addig nem leszek
szabad.

A kegyelem azonban útját állja. Ott leselkedik rá a vizeken. Csak néhány
hete járt erre egy másik hajó s most lent pihen a Santiagó a tenger fenekén,
árbochoz kötött jezsuita bátyjával. Rodrigó nem is sejti, hogya hajója most
a sírja felett táncolt, ő nem hallotta azt az imádságot, amit akkor mondott el,
amikor a víz már a szája széléig ért:

"Istenem, hozzád fohászkodom Rodrigó testvéremért. Ő most megszökött
a rendházból. ahol novicius volt s hátat fordít neked. Azt hiszi, hódításra szü
letett, nem várakozásra, mintha minden amit elér, nem volna a Tied s mintha
másutt is lehetne, mint ahol Te vagy. De Uram, nem olyan könnyűmegszökni
Tőled, és ha nem a világosság által jut el hozzád, hát menjen azáltal, ami csak
homály, az egyenes helyett a ferde úton és ha a rosszat kívánja, legyen az olyan,
mely csak a jóval férhet össze. Kösd meg őt annak a nőnek súlya által, aki a
szépségével hívja a messzi űrön át ... Töltsd be ezt a két ezerelmest olyan
vágyódással, hogy az élet forgatagában nem tudván egymást megpillantani,
Benned keressék egymást.

Rodrigó erről nem tud, de egyszer csak beleütköznek egy hajóroncsba
s hátsó névtábláján olvassák: Santiag6. Rodrigó elnémul, s azt mondja meg-
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indultan a kormányosnak : így hívták azt a hajót, amely jezsuita testvéremet
vitte Braziliába.

Leveszi kalapját s ki tudja, mi megy végbe a lelkében ...
Mikor a mogadori helyőrségbe ér, messziről meglátták hajóját s egy kis

szelet papír fogadja Prouhéze keze írásával: " Maradok, távozzék!" Itt éri
a legnagyobb ütés a szívét. Ott vergődik egy teremben, a papírral a kezében,
a nő a függöny mögűl hallgat. Ha jól megnézné, észre kellene vennie kidombo
rodó alakját. Kétszer kiáltja fájdalmában a nevét. Semmi válasz. Camilló,
az asszony őre mondja neki: hívja harmadszor is és jönni fog. S a kegyelem,
a megrendülés, az imádság a tengeren nem volt hiába: a harmadik hívás nem
hagyja el ajkát: "Majd ha a tengeren leszek, akkor majd hívom őt."

Most érti meg Rodrigó az elérhetetlen ezerelem titkát: legyen ez most egy
erő, mely űzze, hajtsa s pihenni ne hagyja soha.

Mikor elment, nyomában csend maradt s az éjszaka magányában az el
hagyott Prouhéze, aki a harmadik hívásra előlépett volna minden bizonnyal
s aki hitte és titokban remélte, hogy ezt az éjszakát Rodrigóval fogja eitölteni,
nem így a kereszten, most a földre bukik és a behulló holdsugár lesz a szem
fedője és ezen a szón remeg: soha, soha. Akkor aztán tébolyult fájdalmában,
ennek a lehetetlen házasságnak a gyötrelmében, amit a lelkük kötött egymással,
ezt kiáltja:

"Ha édenkert nem lehetek neki, legalább keresztje legyek. Elszakítom a
földtől, megcsalom, elárulom, úgy teszek, hogy mindíg lesz valaki, aki eltiltja
tőle testem. Miért szerette volna annyira. Olyan sebet ütök a szívén, hogy
teremtmény ne tudja azt betölteni. Az Istent adom neki, mert nélküle nem lesz
már boldog soha. S ha vágyainak minden szálát lelkembe szőtte a szeretet,
akkor adom majd őt mezitelen, meggyötörve Istennek át, hogy mennydörgések
közt betöltse. ,,- S tessék most meghallgatni a házasság igazi misztériumát,
a női hivatás igazi szolgálatát:" Istenem, látni fogom majd örömét, látni
fogom majd őt veled és ennek oka én leszek. Egy asszonytól kérte ő az Istent
és ez neki oda is tudta adni, mert semmi sincs a földön és az égen, amit a szere
lem ne tudna adni. Ez nem a vér és hús kergető játéka, hanem a lélek misz
tériuma a férfi és a nő között.

3. S éppen ez a harmadik csúcsra emelt gondolat: a női eszmény, kiben
testet ölt egy szent miszterium, aki megszentelője lesz a férfinek.

Esztendők mulnak el a könyörtelen találkozás után. Amerika leigázva.
A férfi nekizúdul belső feszülő energiájával az ősvadonnak, megműveli, keresz
ténnyé teszi. Az asszony is más lett. Nem felejt, csak a testi szenvedély tüze
húnyt ki benne. Lénye lelkivé szellemül. Istené egészen, meg a hazáé. Húsz év
mulik el így, férje meghal s magával marad a gyűlölt mórral, aki évek óta sze
relmével üldözi. De a várat őrizni kell és szorongatott helyzetében ír Rodri
góért s nem jön rá felelet. A helyőrség Spanyolország végvára, homok, kalózok,
mórok elnyeléssel fenyegetik s nincs más hátra: Camillónak, a mórnak adja
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kezét. A hirhedt Rodrigó-Ievél tíz évi bolyongás után találja meg csak a cím
zettet. Rohan is haza Rodrigó, Amerika alkirálya. Igen ám, de most már
Mogador ágyútűzzel fogadja s erre Rodrigó hasonlóan felel. Végre békekövet
jön, maga Prouhéze egy kis csolnakon. Rodrigó a régi szenvedéllyel rohanja
meg: "Nem tűrök semmi szálat, ami ahhoz a hitványalakhoz fűzi." Az
asszony így felel: "Csak a halál szabadíthat meg Rodrigó, más mód nincs
reá. "

S akkor a férfi megrendító szavakkal emlékezteti régi ígéretére: "A szerelem
befejezte rajtad művét, szerelmesem. Orcádra mosolygás helyett a fájdalom
ült és az arany, mely szőkévé koronázott, helyet adott a hő titokzatos színének.
De ami benned egykor ezt az ígéretet tette, egy pillanatra sem ingott meg a
helyén. Az ígéret lelked és lelkem között, mely megállította az idők futását,
attól még a halál sem tud feloldani és ha mégis megszeged. lelkem a kárhozat
mélyére hullva örökké vádolni fog az Isten trónusánál. "

S az asszony, aki megtanulta, hogy nem lehet bírni a versenyfutást a rohanó
idővel s aki már meghallotta és érezte enmaga mélyén a szíve és mája közt azt
a tompa ütést, amivel a halál figyelmeztet mindenkit, így válaszol: "Éppen
azért jöttem, kedves Rodrigó, oldj föl a fogadalom alól, én nem tudom bevál
tani azt az ígéretet, amit a testem tett neked."

- Hát nem hallottad azt a kétségbeesett kiáltást, ami tíz év óta száll
feléd szüntelen 1"

- ,,6 Rodrigóm, én most nem tudok neked úgy felelni, ahogy te várod
azt. Az én leigázott szívemben nincs többé hang rá. Értsd meg a nagy titkot:
én Istené vagyok. Nála találsz meg engem. Magad vádold Rodrigó! Miért
kérted azt, amit asszony nem adhat neked 1 Én megpróbáltam szabaddá tenni
magam, de aztán beláttam, hogy te már úgyis hamarosan megúrinád szerelmem
és félre tennél. így megkerestem azt, akinek határa nincs: az Istent."

6 Rodrigó - folytatja most már a kegyelem segítségével a férfi ostromát
az asszony. - Azt akartad volna hát, hogy házasságtörőt ölelj magadhoz 1 Akkor
csak asszony lettem volna, ki nemsokára hervadni kezd szíveden s nem az az
örök csillag, melyre most is szomjazol. Igen, most nem lehetek a tied, de veled
akarok lenni örökre. Vedd tehát az Istent, vedd szívem, szerelmem az Istent,
aki engem betölt!

Rodrigó először nem enged, majd egy indulatában erőszakoskodniakar,
s az asszony hasonló indulattal kiáltja felé: "Jó, hát csak egy szót szólj, csak
azt mondd ki és én maradok! Esküszöm! Erőszakranincs szükséged !"

És Rodrigó megint nem mondja ki azt a swt, hanem lehorgasztja fejét
és sír nagy csöndesen. Prouhéze szemében pedig lángot vet a lélek, lábujj
hegyre áll, nesztelenül fátyoiba csavarja magát, csónakba ül és evezőcsapások

viszik most már az élet tulsó partjaira és nem találkoznak többé soha.
Ez a női eszmény Claudelnél. Másik kedves alakja Donna Musica, a testi

és lelki szépségtől átitatott, kegyelembe, fénybe mártott nő.
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Claudel szerint a nő másért, a férfiért teremtetett. A férfi a világ ura, a nő

a fején a korona.
A nő arra született, hogya férfinek megszentelődés és öröm forrásait

nyissa meg. Tessék csak meghallgatni azt a bájos Donna Musicát. Még nem
ismeri vőlegényét, de tudja, hogy jönni fog valaki.

"Igen, el akarok vegyülni minden érzésével, miként a só, mely ízes, csil
logó s megtisztítja és átformálja szívét. Tudni akarom ezentúl, miként is fog
ahhoz kezdeni, hogy szomorú legyen, meg hogy rosszat tegyen, ka erre kedve
támad.

Ó milyen öröm lesz nekem, ha betöltöm majd azt a szívet, amely
vár reám."

Claudel tanítja, hogya nő az, aki megállítja a házasságban az idők futását
s lelke mélyén hordja az az örökké fényes csillagot.

S a férfi ha nézi őt, ezt keresse benne mindíg. Igaza van Kühnelt Leddin
Erik jezsuitájának, Scapinellinek: két dologból nem szabad házasodnia,
pénzért és szerelemből, mert a pénz elúszik, a szerelem tüzes bora elfogy, egyes
egyedül az a szövetség, amit lelkük köt egymással, az maradandó.

A nő váltsa meg a férfit, ő legyen az, akinek szívünk meggyűlt szennyét
aranyért adjuk cserébe, aki megtanítson arra, hogy időnket örökkévalóságra
váltsuk át, hogy egész valónkat áttetszővé sugározza a fény, kitárjuk magun
kat kimondhatatlan kitágulásban. S minthogy a férfi erre a misztikus felsza
badulásra képtelen s végül is mizantrópiája öli meg az agglegényt : ezért sugár
zik ránk az asszony szeme, erőt, hatalmat osztva, mint a kegyelem.

Lányok és asszonyok végre is lássák be, hogy a nőnek legszebb hivatása az
áldozatvállalás és hogyaboldogsághoz csak egy kell: valaki, aki mindent kér
tőlük s akinek mindent oda tudnak adni.

Higyjék el azt is, hogya férfi, ha komoly, mindíg a legmélyebb élményt
keresi bennük. Camillo így térdel esdekelve Prouhéze előtt:

"Prouhéze, hiszek benned. Prouhéze, meghalok a szomjúságtól. Ó ne légy
többé asszony, mutasd meg arcodon végre azt az Istent, akit nem bírsz már
magadba zárni! Hadd érjem el szívednek mélyén azt a vizet, melynek tiszta
edénye csak te vagy!"

Oly szép nálatok, ti nők az a gyönyörű gótikus mozdulat, ahogy kulcsolt
kezekkel néztek fölfelé s homlokotokról sugárzik az áhítat és a kegyelem s aki
ezt férfi létére meglátja egyszer, az ajtót és ablakot nyit annak az örömnek,
ami most olyan sokatígérőenútjukba állt és rejtekéből kínálja magát.

*
Különösen azoknak érdemes elolvasni, Claudel csúcsait megjární, akiknek

önmagukkal gyűltmeg a bajuk - ez a szenvedésnek legkegyetlenebb formája
s ezek még jobban megértik titkos jeleit, mint aki csak gyönyörködni akar
magasságain.
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