
:PAUL CLAUDEL:

IMA EURÓPA ROMJAIN
A Comedie Fran~ai8e egynéhány Claudel mü bemutatáslI
után most a legnagyobbra vállalkozott: december elsl) no.p
jaiban bemutatta a Szerző "Selyemcipli, avagy a roSSz nem min
dig bizonyos" című négy este; előadá,8ra méretezett misztéri'um·
drámáját. A francia drámairodalomnak ugyanolyan nagy
napja ez, mint mikor nálunk úgy félSzátzaddal ezeUJtt az
Bmber txragédiáját színpadra vitték. A könyvdráma így ha.
tol ÍJe a na{J'liCözönség tudatába s így lesz egyre több ol
va8ója. A párisi premier alkalmából bemutatjuk a hatalmas
mű egyik - tíz esztendeje kéSzült - fordításrészletét.

A Szeni Miklósról nevezett székesegyház belSeje Prágában, lcis idővel a
Fehérhegyi cSata után. A téli alkonyat lebukó napja még áottör az ajtó
fölötti ablakokon, amelyeket angyal éS orgonaSípfigurás diszítmények
szegélyeznek, haSonlóan a Einqa! barlang orS6szerű kristályképzlídmé
nyeihez. Dona Musique, a nápolyi alkirály [eteséqe Szinte elveszve pré
mes köpenyében imádkozik a templom közepén. A homálybaveszl) Szen
télyre négy üres fülke nyílik, amelyek mindegyikében egy-egy piedesz
tál várja az Egyhá!z kiváló pÜSpökeit, akik nemSokára megjelennek, hogy
elfoglalják helyüket.

Ell)ször Szent MiklóS lép be há<rom kis gyermek kíséretében.

SZENT MIKLöS: Holnap már az én ünnepern napja lesz.
ÉOS immár Isten rendeléséből a háborúverte mezőkre, a rombadöntött

várakra. templomokra és monostorokra, a ezétdúlt városokra.
A biborlila Püspök útjára, Angyalok serege szört vastag hótakarót.
Nem is lehet már megkülönböztetni öket, a katolikusokat és a zord

protestánsokat, mínden egyesült, minden lezárult, mazuk a folyók is
rnegszüntek elhatárolni és zajló gátakként tovazuhogni, immár minden
mozdulatlan.

A háborúskodókat megdermesztette a hideg- és a tél, az uraságole
kályhafülkéikben melegszenek, amelyek templomi holmival, szent tör
melékekkel teltek meg; a korcsmában vitáznak a teológusok.

És a szegény embere!" mint dermedt madarak tövises galyakon.
Lassanként reménykedni és élni kezdenek a hittel, hogy talán más

képpen is fordul a sorsuk.
Ébf"edjetek fel jó emberek! Nem én vagyok az, akire keserűségetek

ben számítanotok kell? Nézzétek ezt a gyenge tűzben villódzó nap
sugaratt

Én csak a kisgyermekekkel értem meg magam igazán és nem elve
szettek napjaim, ha szívükbe gyarló kis örömöket lophatok és egy-egy
felharsanó kacagast ajkukra !

Az út szélén megfagyottak arcát hóval dörzsölöm és felélesztem öket.
És mintahogy a téli napsugár egy szempillantás alatt szalmatetös

kunyhók százezreit árasztja el,
Ha kesztyűm ujjával ablakaitokról letörlöm a zuzmarát, egy szem

pillantás alatt szerte a német földeken Mikulás napja lesz.
(Elfoglalja helyét az emeloénuen.}

DONA MUSIQUE (méty Sóhajtás után): Ö édes Istenem, milyen jó
itt, micsoda boldogság Veled lenni egyedül! Máshol sehol se .ió.

Nem kell semmit sem szólani, csak idehoztam elnehezült testemet és
csendben maradok a Te láhaidnál.

A titkot, amit szívemben hordozok, csak Te ismerheted. Csak Te
veled értjük meg ketten, mi az: élelel adni valakinek. Csak Te oszthatod
meg velem anyaságom titkait:
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Lélekből új lélek támad. test új testet növel magában a saját lénye
réMI.

Gyermekem magamban hordozom s egyek vagyunk Tebenned.
És együtt imádkozunk azért ll. szegény, szorongatott és megsebzett éit

elvérző népért, amely körülvesz minket, hogy engedje begyégyítani se
beit és értse meg, a tél, a hó és az éjszaka tanácsait.

, Amiket én sem értettem meg addig, amíg nem várakostam magam-
ban valakire 8 míg az örömöket kívülről vártam.

Hogy a harag és a félelem, a fájdalom és a bosezú
Elalszanak a hó és az éjszaka kezének éríntésítől,

- Jaj / most is látom a levágott fejek véres sorfalát, amik közt ide
jöttem, mert férjem parancsára teletilzték velük a Károlyhid mindkét
oldalát l.

(Be/ép Szent Bonifác, zömök friz harcoS n1lOffl6ban, akinek állatiasan
nagy a feje és göndör, vörösszlJke haja közül «ét kis szarv kandikál ellJ.)

SZENT BONIFAC: Dehát volt-e más módja, amely megakadáLyozta
volna ezt a balga népet, hogy az én szászaimhoz ne szegődjék? Engedni
kellett volna tán, hogy Fekete Barát! megvesse lábát Európa szívében is
és megmérgezze a forrásokat? Maradjon csak lidérclángjaival észak mo
esaraí és ingoványai közt!

Dicsőség Istennek / mert ami Poiters volt Mahomet ellen, az lett It

Fehérhegy az eretnekek számára !
És hódolat a kereszténység távoli fészkeiből felkerekedett jó vezé

re knek, kik megvédelmezték a szeplőtelen Szűzanya képét Prága váro
sában/

Feladatukat ők befejezték, és én, Szent Bonifác, a magaméval, mely
súlyos feladat, magamra maradok. Ól nem kicsi dolog a szássok aposto
lának lenni, makacs, nehézkes, zárkózott népet pásztorolnl, amely ma
gában erjedt

Istennek nem volt szándékában, hogy az ő karjai legyenek, vagy
könnyed evezöí a tengeren, avagy vállából kinövő szárnyak.

Hanem, hogy rájuk nehezedjék és tapossen rajtuk lábaival, hogy
minden oldalról sajtoltassanak, terheltessenek és szorongattassanak, el
keveredve százfajta nép és hittétel kiegyenlíthetetlen árjában, hogy
mindig munkában legyenek, mint a formáját kereső anyag, vagy a helyét
nem lelő áradat és annyira tudják szeretni mindazt, ami a gyomorba fér.

E közt a két nagy folyó között, melyeknek egyike a tenger felé tör
eredetétől, a másik pedig visszatér ahhoz és Azsíába,

Tétova, szivacsszerű tömeg élt látható hivatás nélkül és sorsa nem
volt más, mint erjedés és a lassú, néma terjeszkedés.

Egy nép, amely nem tudta felfogni a természet által v,ágyai ellen
szegezett korlátokat, hanem csak amiben más népektől különbözött és a2:
ővele el nem vegyülő nyelveket.

Hogy megismerhessük őt, a szívébe kellene tekintenünk. mert ar
eulata nem vésődött még ki igazán.

Én voltam az, aki Krleztust a szászoknak elhoztam és a művernet
Luther fejezte be azzal, hogy tönkretette azt.

Mert egy szeritről sincs megírva, hogy szükséges lett volna. de Lu
therről meg kellene hogy legyen.

Hogyan is ismerhették volna ők meg Krisztus teljll66égét országuk
ködében és hogyan vezethetne a test, ha tapad bármihez is, úgy mint a
szem vezethet?

Egyesek számára teremtetett az igaUlá~ és a másokéra a lelkiisme
retfurdalás és a nyughatatlanság, a megelégedetlenség és a vágy.

Kell, hogy legyen egy nép, amely az anyaghoz közelebb legyen és
jobban hozzá legyen tapadva és jobban elvegyüliQn benne, minden más
népnél jobban átjárja azt és engedje magát át járatni tőle.

Egy nép, az elzárkózott törzseken és az önmagukba merevedő népe
ken kivül, amely vágyakozzék minden iránt, ami idegen tőle és nagy
tartalék legyen Európa közepén, megosztott szívvel, mint teremtő taga
dás, amely tömegével betölt és átjár itt mindent és ÖSBzefogja a szét-
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hulló részeket, magának teremtett és zárkózott férfiként, akiben Wen
illetései nem tetté, hanem befelé izzó erjedéssé válnak.

Ezért van az, hogy most, mikorára Európa földje népeivel betelilC,
hogy a szíve elég nagy legyen ehhez ft megújhod6 testhez, Isten ed; •
nagy ellentétet helyezte közepébe.

(Helyet foglal az emel1)ényen.)

DONA MUSIQUE: A homály nő, a lámpa ég, és én hallgatom körü
löttem míndazon népek sóhajtásaít, amelyek az éjtszakában helyüket ke
resik a fény és az árny között.

Szükség volt az éjszakára, hogy a világosság e1<'ltftnjék és szükség
volt erre a nagy összeomlásra, ami körülvesz minket Prága városában.
ahol már semmi látnivaló sincs számára.

Hogy behunyva a szememet, megismerjem magamban a gyermeket.
ezt a kis most kezdődő életet.

Férjem akaratából és az ő hatalmas kardja által az Európát elöntc5
lavina feleútján megálIittatott, egy kis karcsú oszlop állotta útját, amin
Mária képmása áll és a tél befödi palástjával ennek a romlásnak indult
kereszténységnek törmelékeit.

Kirá~yom ideérkezett, ö az, aki ennek a zavarnak itt megállj t pa
rancsolt.

És a népeknek akarva, nem akarva el kell fogadniok az c5 zsarnok.
ságát, aminek uralmát hiszik és csak én tudom, h~y ez milyen jó, mert
az ö karjai között fakadt belőlem ez a kezdődő élet.

Most, hogy már béklyóba zárattak, nem· tehetnek rosszat és ft jó,
ami beléjük volt béklyóava eddig, felszabadult.

És míndazon gonoszság helyett, amit oly hévvel műveltek, Istenem.
mícsoda meglepetés lesz számukra az az öröm, amit csak kémi kellett
tőlük, hogy két kézzel adják.

Tudjátok, mí rejlik egy asszonyi pillantásban vagy osak ft hangjá
ban is, ha énekel?

Istenem, Te azt a hatalmat adtad nekem, hogy aki rám tekint, éne
kelni jön kedve, mintha a zene ritmusát hordoznám magamban.

Találkát adok nekik az arany tavon!
Amikor már egy lépést sem lehet tenni, hOQ"Yakadályokba és sza

kadékokba ne ütközzün k, B amikor a szó már csak vitára szolgál, mért
nem veszik észre, hogy a kaoszon tÚl a dolgok láthatatlan tengere a
miénk?

Hogy aki nem tud beszélní, énekeljen.
Nem kell ehhez más, mint egy kicsi lélek, aki a benne rejlő egy

szerűséggel a hangot megadja, hogy mindenki feleljen rá, akarva, nem
akarva válaszoljon rá és összhangba jöjjön vele.

Mind e határok felett alapítunk egy elvarézsolt országot mostan, ahol
a lelkek adnak találkozót habkönnyű csónakokon. miknek terhéül egy
könnycsepp is elég.

Nern mi teremtjük a zenét, az magától is megterem itten és senki
ki nem szabadul varázsa alól, ha ráfigyel és lelkestül belémerül,

Hisz a helyett, hogy mindennek ellene szegülnénk. csak a boldog
hullámok játékának adjuk át magunkat!

Az én uram és királyom nyugalmat adott ennek ft népnek, de ezen
feltül engem is magával hozott, az Ö szerelmea feleségét és én, ft fJE'ftl\.
megfosztva személyemtöl, örökre itt akarok maradni a gyümölcst61 ros.
kadozva, amit magamban hordozok.

(Athéni Szent Dénes lép be, ellJtte Bernini angvalaihoz ltallcml6 .dllk
lépked nagy zöld pálmadggal a 1)d!ld".)

ATHÉNI SZENT DÉNES: Milyen jó itt, ebben az elhagyatott templom
ban,amelyben csak ezek a jobbról-balra nyúló fülkék lehelik a szent
Ismeretlennek járó szolgálat tudatát.

Hallgatni ezt a kis teremtményt, amint összetett kezekkel és lelki
le~ mezítlábasan tiszta szívéből imádkozik.

Nem látni csak a mécsest, egy cseppnyi tüzet egy cseppnyi olaj011.
de az ö számára elég tágas 6fJ 8 bely,

443



Hogy meglássa a világ ködének felszakadta után
Az Égő Csipkebokrot, vagy a Villámban a nagy Kiengesztelőt, vagy

a Bárányt, a törvény pecsétjét.
Jó hallgatni azt, aki hálát mond az ő Urának a feloldódás útjának

felén járó vHágban,amely egy pillanatnyi gyengeségében békességre
szánja el magát; jó hallgatni azt, aki hiszi, hogy csak a szívét kell fel
tárnia, hogy minden teremtményt e boldog körök örömére bízzon .

. . . De az ember tudja, hogy nem az örömre született.
Nincs öröm, mely teljesen foglyául ejthetné itt a földön, nines

olyan király, aki mindenkinek szelgáljon hatalmával, nincs olyan tör
vény, mely mozgásának teljesen megfeleljen.

Mert mialatt Nyugat korlátok közé tudta magát ágyazni törvénnyel
és renddel és alkotmánnyal és olyan királyokkal, kiknek vaskezéből az
egész egyrésze sem sikolhalik ki,

Szomorú lett egyszerre az ember és ahogy új tavasz zsendült, meg
érezte az új áramlásokat.

És érzi, hogya világ, amely nem forog visszafelé, változik és az
angyalok, kiknek sorát megírtam, már megsúgták neki parancsunkat,
hogy másra kell törekedjék,

Mert nincs igazi rend másutt, mint az égben és nincsen más zene,
mint az, amit a föld zenéje elfojt,

Nem teremtetett olyasmi a földön, ami az ember boldogságára te
remtetett volna, hiába acsarodnak tehát a te szászaid, ó Bonifác, és
bárhogy is törekedjenek, hogy megtalálják azt, amit keresnek az anyag
ban, amely nem hagyja magát meghódítani, hanem csak magához formát
lanítj a őket.

ÉS azért terjeng a szlávság tengere, e tervnélküli mélység, mibe
Európa gyökerei nyúlnak, hogy szenvedéssel táplálja az egészet, ha ki
fogyna e kincsből.

Ott messze az óceántól, amely csak szűk szerosokon és fortélyosan
elzárt öblök útvesztőin át veri feléje habjait,

Olyan nép árja zúg, melynek határait csupán a tisztítótűz vonja meg.
A fagyban és az éjben, a szélben és a jégben, a hóban és a sárban,

amelyek lehúzzák a lábat és a lelket, a holt Káspi tó felé visszahátráló
folyó ölében, amelynek útja minden látható cél híján szűkölködik.

És így az emberiség e hatalmas ága rní másra szentelödött volna,
minthogy mindenkitő! idegen voltát belássa? És ez legyen a kínja, de
üdvössége is.
. Be~arl és ·semmit sem láthat ott. Ha kínjától szabadul, unalom űaí
measzebb. És csak körül kel! néznie, hogy azonnal belássa : a jelen
semmiféle alkotása sem lehet elég jó neki.

És így Kelet emelkedett fel az igazán emberi szintre. Egek hajósa,
én, az ólomsúlyú horizontok felé emelkedém, hogy számadásomat meg
ejtsern.

Ezért hagytam el Szent Pál szavára Athént, mert Ó, hogy undorod
tam mind iskolaitól és a professzorok ó tündérasszonyától, Minervától,
ki szentté bélyegeztetett szemükben l

De nem indultam el Keletnek. Mert megértettem azt, hogy Euröpá
nak megmentésére, ennek a nagy bárkának össezfogására, mely idomta
lan szárnyaival a habokat veri, míntha a földből akarná kitépni magát,
hogy elhagyhassa a sártömeg vonzókőrét és megtalálja útját,

Élére kell hogy álljak, csúcsára kell hogy szálljak, hogy előttem csak
a csillagok és mözöttem az egész föld legyen.

És hogy keresztül vezessem az embert a zailó tengeren és mínden
éjszakán, mi más lámpást nyujthattam felé, mint levágott fejem?

(Helyet foglal az emelvényen.)

DONA MUSIQUE: Istenem, ki vagy ma!
És holnap is leszel, gyermekem Neked ajándékosom. mert megmoe

cant ő immár és én tudom, hogy sarjad.
Mit bántson a jelen, mikor a jövő alakul bennem?
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Megsokszorozódom benne, mint a búzaszem, amely táplál majd né
peket és benne máris mindenki rokonom, ő benne tárom két kezem
azok felé, kik ezután születnek.

Hogy érezzék vérükben az én véremet és lelkükben az én lelkemet,
amelyben Istenhez szállván nines panasz, esak köszönet és ujjongó
Alleluja!

Minek féljünk a zavaroktól és a mindennap fájdalmaitól, mikor be
lőlünk új dolgok születnek, mikor

Holnap születik minden elmúlt napból és folytatódik minden, mi
közben a teremtés roppant tartaIékaiból fogyasztja önmagát,

Mikor Isten ujja nem áll meg, hanem az örökkévalóságba írja ve
lünk hosszabb vagy rövidebb vonalakkal,

A legkisebb vesszökig és pontokíg,
Azt a könyvet, amelynek értelme akkor világosodik majd meg egé

szen, ha befejeztetik.
Úgy van ez, mintahogy a költő művében csak az utolsó vonással

fejti ki tökéletessé gondolatát, mely már az első szavakban ott szunnya
dott, mikor életre kezdte hívni alakjait, kik hívására vártak.

Sok azétszért mozdulat végül is az összhangot szüli, míután már elég
gé egyesíttetett, hogy sokfélekép széljon.

Istenem add, hogy gyermekem, kit Európa közepén szülök, zenét su
gárzó lény legyen és a belőle sarjadó örömben a lelkek mind találkozza
nak, ha hallgatnak majd rá.

(Belép Seeni Adlibitum egy nimfaszerű lénnyel, kinek zöld haja közé
nadszálak vegyülnek éS aranyozott evezőlapátot tart kezében.)

SZENT ADLIBITUM: Európa alszik hópalástja alatt, ó mennyire
kiérdemelte ezt a kis nyugodalmat.

De nemsokára újra fel gyűlik majd ereje és újra meg újra kezdi,
mint a soha el nem csituló tenger, hullámzásait.

Szerétern a források e vidékét, hol minden gördülő vízcsepp, mielőtt

lejtőjén lefutna, egy percig tétován megáll útjának kezdetén, de ezek
közül is jobban szeretek egyet.

Mind a folyók a tenger felé futnak a kaossba, de a Duna az Éden
kert felé folyik.

És hiába is tanítják nekünk, hogy nines ott már más, csak pusztaság
és kietlen hegyek, amelyek oly magasra szöknek, hogy csúcsukat emberi
szemek el sem érhetik.

Jól van az, hogy az Édenkertnek el kellett tünnie, mint halálraítélt
városnak, melynek felszánt ják alapjait és eltorlaszolják útjait vagy mint
il bűnbánatban femorzsolandó szívnek.

Most szabad és kitárt ott a tér, hogy esak Isten lehellete járhassa át
és benne semmi emberi ne verbessen fészket.

Mert ott van a Hazánk és mióta elhagytuk, jaj de nyomorúságos a
sorsunk l És onnan kél felénk minden évben a nap és a tavasz l

Rózsák virulnak ott és szívem oda vágyik ezomjas kívánkozással s
ha csalogány vagy kakuk hangja száll onnan felé, felfigyel vágyában
elemolva.

Ohl ott szeretnék élni! Ssívem csak 'arra repdes!
(Blindul laSSan al 8mel~éftll felé.)

P08l0f&1Ii Ldszló fordítása..
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