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CLAUDEL SZÍNHÁZA

Paul Claudel színművei tulajdonképp még nem jutottak el hozzánk,
irodalmi köztudatunkban sokkal inkább mint költő él, s nem mint drá
maíró. Igaz, már 1919-ben napvilágot látott L'annonce faite il Marie
című legismertebb drámája Kinyilatkoztatás címmel Réti Irén és Színes
Pál egyébként igen gyenge fordításában. (A darabot különben a magyar
Claudel-irodalom általában "Angyali üdvözlet" cím alatt tárgyalja; bár
volt még egy magyar fordítása, Pinczinger Lajosé, mely Az Ur angyala
köszönté Szűz Máriát címmel Buenos Airesben jelent meg 1950-ben.) Az
Angyali üdvözlet korábbi változatát, a Violaine-t Gyergyai Albert köl
tői fordításában közölte 1925-ben a Nyugat, a Selyemcipőt pedig, melyet
Semjén Gyula ültetett át magyarra, a Vigilia adta ki könyvalakban
1935-ben. S a teljesség kedvéért hadd említsük meg a Jean d'Arc a mág
lyán oratórium-szövegkönyv két magyar kiadását is: 1942-ben jelent
meg Lendvai László, 1958-ban Raics István fordítása.

Ezzel nagyjából össze is foglaltuk a drámaíró Claudel magyaror
szági útját. Holott ma már világosan látjuk, hogy Claudel a XX. szá
zadi európai drámatörténet egyik kiemelkedő alakja. S mégsincs okunk
a csodálkozásra. Bár már fiatalkorától vonzódik a színházhoz, s huszon
egy éves, mikor első drámáját, a később szintén átdolgozott Aranyfőt

megírja, az ismert költöt még sokáig nem tekintik drámaírónak. s akik
ismerik is darabjait, általában nagy ívű dramatizált költeményeknek
tartják, és senkinek sem jut eszébe -zínre vinni őket.

Több oka van ennek. Minden jel arra mutat, hogy valójában elő

ször maga Claudel sem szánta színpadra műveít. Nincsenek anyagi
gondjai, hisz nem írói tevékenységéből él, s - mint aktív diplomata 
darabjait szinte kivétel nélkül hazájától távol, Párizs légköréből kisza
kítva írja, nem igyekszik a színházak igényeit kielégíteni. S amikor
színpadi megvalósulásról álmodik, akkor is a közönséget kiszolgáló kom
mersz írók ügyeskedése helyett ő költőként akar rnegszólalni a színpa
don, míntegy felemeli a tömeget abba a szférába, melyet különben so
sem találna meg. A túsz bemutatóján úgy érzi, sikerült is: "A nézők

megérezték a tragikus erőt, megérezték. mit jelent, ha egyéni és minden
napi életünkben egy nálunk hatalmasabb lény hívása hangzik el. A töb
bé-kevésbé nyomorult viszonyok, amelyek között mindannyian élünk,
meghagyják azt az érzést, hogy van valami felhasználatlan bennünk,
valami, ami nem bír felszínre törni, ámbár ez bennünk talán a legjobb
és legértékesebb. Ezt a rejtett nagy vágyat a mai müvészet nem elégíti
ki, mert elfelejtettük a nagy hitet, a nagy tanítást, az energiának azt az
iskoláját, amelyben Európa nevelődött."

De Claudel drámái mégsem légüres térben születtek, mint ahogy
egész életműve is benne gyökerezik az európai és francia kultúrában.
Kétségtelen, hogy ·az európai dráma válaszúton áll ekkor: a múlt század
utolsó évtizedében mindenki előtt nyilvánvaló, hogy forradalom zajlik
le Európa színházi életében, a francia klasszicizmus, az ibseni színház
nyomán valami új szűletik. A század harmadik harmadában sorban nyit
ják meg kapuikat a kisérleti jellegű, zártkörű magánszínházak, s ezek
nek színpadán lel először otthonra az ifjabb nemzedék: Csehov, Strind
berg, Shaw, Hauptmann és a többiek. Rendezők tűnnek föl, akik már
a XX. századi színháztörténet neves alakjai lesznek, s kezük alatt ha-
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sonló szellemiségű kis színházak kezdik meg működésüket Párizsban,
Londonban, Dublinben, Moszkvában, Berlinben. Végigsöpör Európán a
modernízmus árama. A naturalizmus a nagy romantika reakciójaként el
sősorban Németországban talál talajra; Hauptmann körülbelül egy idő

ben indul Claudellal, s amí Claudelnek oly természetes: az álom és a
misztérium megjelenítése, Hauptrnann-nak sosem sikerül. A Hannele
mennybemenetele című "álomjátékában" is kénytelen azzal indokölni a
természetes és természetfölötti között lebegő világ megjelenését, hogy a
dráma rekvizítumai mintegy a haldokló proletárlányka álombeli láto-
m~. .

Franciaországban is megszületik a naturalista szinház : 1887-ben
André Antoine gázgyári tisztviselő műkedvelőkből megalakítja társu
latát, a neves párizsi Théatre Libre-t. De valójában nincs is francia szer
zőjük: Zola-dramatízálásokat, Strindberget és Hauptmannt játszanak.
Néhány év múlva sokkal mélyebb gyökereket ereszt a szímbolista szín
ház, mely kétségtelenül Claudel drámáinak is bölcsője, ihletője. Claudel
és Valéry, Mallarmé és Rimbaud nyomdokain indulnak, s CLaudel első

darabjai az Aranyfő, a Város klasszikus példái a Iíríkus és monumentá
lis szimbolista színháznak, Az új utat keresők közül akkor Claudel ment
a legmesszebb, bár ezt csak jó negyven éves késéssel fedezik föl. Pate
tikus és "irodalmi" színház az ővé, mely merészebben hágja át a tra
dicionális polgári színjátszás íratlan törvényeit, mint Shaw, aki a bo
nyolult cselszövéseket átviszi a szalonból a dolgozószobába. Claudel vi
szont jó érzékkel tapintja ki, hogy sokkal mélyebb okai vannak a vál
ságnak. Épp ezért őt nem érdeklik többé az eszmék, csak az Eszme, mely
megragadja, fölrázza. ,a belső elkötelezettség szférájába emeli a nézőt.

Nem érdekli Pirandello alaptétele sem, mely szerint "nincsenek jellemek,
csak körülmények, melyeknek az ember kénytelen eleget tenni". Akik
ekkor olvassák Claudelt - nincsenek sokan - legfeljebb azt állapít
ják meg, hogy Maeterlinck rokona. Pedig Claudel ekkor már az Oresz
teiát fordítja: s ennek jelképes jelentése van, hiszen színházának a gö
rög dráma egyik legmélyebb inspirátora.

Paul Fort, a tizenhét éves kamasz-író szervezi meg 1891-ben a na
turalista Théatre Libre hangsúlyozott ellentétet, az új színházat, mely
a korszak legjelentősebb kulturális vállalkozásai közé tartozik, a fentebb
említett szimbolista Théisire d' ATt-t. Az új színház, mely mögött Mallar
mé, Verlaine, Verhaeren. Gauguin tekintélye áll, fanatikus hittel játssza
újszerű műsorát, melyen nemcsak darabok szerepeltek, hanem szim
bolista költemények is. Könnyen elképzelhető, hogy Claudel - már Mal
Iarrné révén is - közvetlen kapcsolatban volt a Théatre d' Art-ral, vagy
a késöbb ugyanebben a szellemben megalakuló L'Oeuvre vezetőivel, an
nál is inkább, mert 1912 karácsonyán a L'Oeuvre hozza színre először

az Angyali üdvözletet. A szirnbolista színház mélyén is ugyanaz a mísz
tikus mag rejlik, mint amelyet Mallarmé költészetében érzünk. Maurice
Maeterlinck a sejtetésnél marad: valami létezik, ami több, mint a ta
pasztalható dolgok. Maeterlinck minden művében csak az eltemetett
templom köveit kerülgeti, ahol a magnetizmus, spiritizmus, okkultizmus
erőire bomolva él tovább, s megváltatlan nyugtalansággal tölti el a lel
keket. Claudel viszont megnevezi a névtelent, hitével körülhatárolja a
meghatározhatat1ant, és tudja a megborzadás okát: elfordultunk a Tör
vénytől, mely az áldozat beteljesítéset követeli tőlünk. A Törvény is
teni eredetű - ezt minden claudeli hős érzi, még a lázadó is; drámái
nak orientációs szála épp az égi vonzásnak e bizonyossága. Senki és
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semmi sem vonhatja ki magát e természetfelettierötél'böl, s végül a
választás így fogalmazódik meg: vagy a lemondás, vagy ;:J bűn. S mí
közben Claudel keze alatt mindjobban kibontakozik a misztérium-drá
ma, tovább él a másik törekvés is: Artaud a harmincas évekbell fogal
mazza meg a mágikus színház elméletét. Artaud számára a színháznak
démonikus ereje van; s Artaud magnetizmusából és az általa képviselt
"kegyetlen színház" gondolatából nőtt ki a neves angol rendező, Peter
Brook koncepciója, vagy a lengyel Jerzy Grotowski Teatr-Laboratóriuma.
E törekvések valójában mind rokonok Claudelével: mind valamiképp
azt a spiritualitást kívánják visszaadni a színháznak, amit a XIX. szá
zadi polgári dráma végképp elveszített.

Szorosan összefügg ezzel a görögök kultusza, hiszen a görög szín
ház szakrális jellege nyilvánvaló. Claudelt is épp ez vonzza a görögök
höz: bennük sejti meg előképét annak a totális színháznak, melyet meg
akar teremteni. Jacques Madaule a Cserében mutatja ki először Aiszkhü
losz hatását, de jól tudjuk, hogy Claudel már jóval korábban is foglal
KOZIk az ókori színházzal, Már első darabjában kézzelfoghatóan érződík

a drámai formán, az alakok beállításán, a problémák lírai felvetésén a
görög hatás. Aiszkhülosz Oreszteiájának keresztény változataként írja
meg a Trilógiát , melyben - egyes kritikusai szerínt - drámaírói ereje
tetőpontját érte el. Mindenesetre a Trilógia három darabja, A túsz, A
kemény kenyér és A megalázott atya legszabályosabban megszerkesztett
drámái. De nem a legsikeresebbek: Claudel valójában nem a jellemek
drámai összecsapásával vonzza a közönséget a színházba, hanem a meg
fogalmazhatatlan érzelmi rétegek költői ábrázolásával. Akár a görögök
nél, nála is háttérbe szorul az egyén, s maga a történelem, a sors, s
végzet válik a dráma főszereplőjévé. A feloldást csak az isteni kegyelem
hozhatja meg: "Nincs többé halál, nincs többé éjszaka. Szeret, és én
Istenben hiszek" - mondja Pensée A megalázott atyában, mikor sze
relmesére ráismer. Claudelnél a szerelmi vonzódás mindig az Isten utáni
vágy legfelfokozottabb előképe - mint ahogy a Napóleon alatt játszódó
Trilógia is, mely a világi hatalom és a pápaság összecsapását dolgozza
föl, végül azt hirdeti, hogy új Rón.a támadt a kereszténység halottnak
hitt szívéből -, de épp ezért a szerelern végzetszerű ellentmondásokat
hord magában: az egymásért szinte misztikus tűzben égő szerelmese
ket valami í'elsőbbb hatalom mindig elszakítja egymástól. "Claudel egész
színháza kegyetlen színház - írja Jan Blonski - s a jó emberek csak
azért jelennek meg benne, hogy szenvedjenek."

"Claudel minden hőse - mutat rá Jacques Madaule Claudel szín
házáról írt könyvében - tele van a végtelen utáni vággyal, mintegy
valami eredendő nyugtalansággal megfertőzve, mely az emberi törté
nelem hajtóereje. Csak az Istenben találhatják meg nyugvópontjukat. De
míg egyesek egyenesen, a legrövidebb ösvényen jutnak el Istenhez (ek
kor viszont a dráma és a történet csak belső lehet), mások elkeseredet
ten törik át az akadályokat, mig útjuk végére nem érnek, oda, ahol az
út visszatér kiindulópontjához; talán hogy túl tudjanak lépni magukon
s hogy átléphessenek a transzcendeneiába, megszakítva az immanencia
örök visszatérését, a dolgok áradását, mely az elillanó végtelen helyett
csak a hasztalan és kimeríthetetlen földi sokszínűségét adja." Ez Clau
del színházának "teológiája". Ezt fogalmazza meg már a Delelőn-ben,

ahogy Ysé és Mesa beteljesületlen szerelmükben szentté nőnek, erről szól
az Angyali üdvözlet is, mely a középkori szent parasztlány, Violaine tö
kéletes kiszolgáltatottságának drámája, aki épp azáltal állítja a gono-
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szokat és gyávakat a végső választás elé, hogy a megsemmisülésig, a
szenvedés teljes magára vételéig vállalj.aaz ártatlanságot. S a Selyem
cipő Prouheze-e, aki a karcsú márványszobor-Szűznekadja zálogul ci
pőjét, mert:

Bevallom előre, hogy nemsokára nem foglak látni többé
és hogy mindent, mindent megmozdítok ellened,
de mikor megpróbálok majd a bűn felé sietni,
érezzem mindig, hogy egyi/<; lábam sánta.

A Selyemcipőn végig húzódik a Szerrt Agoston-i "etiam peccata" gon-
dolata: paradox módon a bűnök is Istenhez vezetnek. '

A Selyemcipö egyébként a leggazdagabb színekben játszó Claudel
dráma, melynek nyelve is az áradó lírától a vaskos groteszkig ível; van
itt szinház a színházban, marionett-jelenetek, pantomim, s a cselekmény
színte az egész világon játszódik: több tucatnyi kép - több tucatnyí
helyszín. Claudel már az Angyali üdvözl~tet misztériumjátéknak neve
zi, s a Selyemcipö sem igen vihető másképp színre, mint a naív népi
játékok analógiájára: egyik percről a másikra Afrikából Amerikába ke
rülünk, igazi pálma áll a színpadon, s élő szamarat vezetnek be, ami a
nézőtéren hangos csodálkozást vált ki: Claudel a totális színházra vá
gyik, s a játék minden lehetőséget ki akarja használni, hogya színhází
népünnepélyben mindnyájan részt vegyünk, igazi, szivből fakadó újjon
gással. Mert nemcsak a középkori misztériumnak és a Selyemcipöben
mindenekelőtt a barokk színház feltámasztásának lehetünk tanúi: leta
gadhatatlan a kínai színjátszás hatása is (mellyel kínai tartózkodása alatt
ugyancsak közelebbről megismerkedett Claudel, jól mutatja ezt a He
tedik napi pihenés), csakúgy, ahogy a Delelön-ben nyilvánvaló a japán
"No" ihlete.

Claudel színháza tehát nagyon is szervesen kapcsolódik színház
kultúránkba. Nehezen talált színpadot, de ma a legnépszerűbb szerzők

közé tartozik. Volt évad, amikor Párizsban négy darabját is játszották.
A múlt század végén egy új színház nagy látomásával indult: akkor ez
szinte teljesen gyökértelennek tűnt. Neki magának is meg kellett találnia
látomásához a megfelelő színpadí formát: darabjait többször is átdol
gozta, s általában a későbbi változatok voltak csak színre vihetők: az
Angyali üdvözlet harmadik és negyedik változata, a Delelőn második
változata, a Selyemcipő második változata, stb. így a francia színház e
nem míndennapi alakja valójában csak a második világháború után in
dult igazi hódító útjára.

Jan Blonski Claudel-tanulmányában Brechthez hasonlítja. Brecht
nél - írja - Isten helyett a történelmi szükségszerűség áll. De mind
ketten az epika felé fordítják a színházat - s hasonló okokból. Mind
ketten "megmutatják" a világot, hogy kiprovokálják a néző aktív rész
vételét. Brecht érvel és kigúnyol, Claudel viszont meggyőz és megráz:
mert költő volt, s ezért "számomra - írja Blonski - hatalmasabb és
teljesebb". S hozzáteszi: "így vagy úgy, korai lenne a döntés, s nem is
tartozik ránk.. Néhány évtizede gyakran beszélünk a színház kalandjá
ról, megtisztulásáról, a »liturgikus« színházról, a monumentális népi já
tékról:Claudel és Brecht megmutatják, hogy lehetséges ez a színház,
feltéve, hogy mélyebb és erősebb dolgokról vallunk benne, mint a szín
ház maga."
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