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"Ecce homo duplex"
Beszélgetés Paul ClaudelrőlGéra/dAntoine-nal

1988 júliusában lehetőségemvolt Párizsban Gérald Antoine professzorral, az ismert
Claudel-kutatóval beszélgetni. A nagy költ6r61 és drámairóró~ a modem katolikus
irodalom kivételes alakjárólfaggattam. GéraldAntoineprofesszor 1988~njelentette
meg Paul Claudel ou l'Enfer du génie címűnagyszabású monográfiáját. A monográfia
részletesen foglalkozik Claudel megtéréséve~ s beszélgetésünkben Antoineprofesszor
újra meg újra utal is erre. A beszélgetés címéül a Claudel-monográfia egyikjellemző
alcímét kölcsönöztem.

- Professzorúr, mkltJttaz Ön által írt, különösképpen érdekes ésFranciaországban
máris népszerű monográfláról és Claudelrol beszélgetnénk, engedje meg, hogy
bemutassam önt a magyar olvasóknak, s arra kérem, szóljon néhány szót saját
munkásságáról. Annál is inkább, mivel az Ön tevékenysége igen széles körű: a tudóst
éppúgy tisztelhetjük Önben, mint a nemzedékeket oktató egyetemi tanárt, vagy épp a
magas rangú minisztériumi tisztviseltJt.

- Köszönöm,hogy ennyiféle tevékenységet tulajdonít nekem, sajnos, ezekből ma már
több a múlté, mivel nyugdíjban vagyok. Majd harminc éven át tanítottam a Sorbonne-on,
ahol a Francia Nyelvtörténeti Tanszéket vezettem. Ennek a tanszéknek a vezetése
megtiszteltetés volt számomra, hiszen nem kevésbé nagytudós alapította, mint Ferdinand
Brunot. Az én időmben, tekintettel arra, hogy a francia nyelvtörténet hatalmas terület, a
tanszéket három részre osztottuk. Az első élén Robert Léon Wagner állt, a másodikén
Georges Gougenheim, a harmadikat pedig, ahol a modem francia nyelvvel foglalkoztunk,
én vezettem. Elsősorbantehát nyelvtörténész vagyok. Emellett érdeklödöm a stilisztika és
az irodalomszemiotika iránt. Ami minisztériumi tevékenységemet illeti, ez életemnek
olyan periódusa volt, amikor kissé hűtlen lettem elsődleges hivatásomhoz. A hatvanas
évek elején szaktanácsadó voltam az Oktatási Minisztériumban; felkértek az orléans-i és a
tours-i egyetem megalapítására; majd 1968-ban, amikor De Gaulle köztársasági elnök új
felsőoktatási törvényt léptetett életbe, megoldandó a jól ismert válsághelyzetet, a
miniszter mellett közreműködtema reform kidolgozásában.

- E rövid és .szerény bemutatkozás után elsőként az ön által írt Claudel·
monográfia születésével kapcsolatban szeretnék kérdéseket föltenni. Talán kezdjük a
könyv "hátterével": mikor és milyen indíttatás alopján határozta el magát a könyv
megírására, milyen szempontok szerint dolgozott? Hogyan jutott hozzá ahhoz a
nagyszámú dokumentumhoz, amely mindeddig ismeretlen volt az irodalomtörténé
szek előtt - gondolok itt Claudellevelezésére, egy sor kiadatlan kéziratra. És egy
általánosabb módszertanikérdés: a biográfus tapasztalataihogyan segítettékhozzáaz
elemzőta claudeli életműárnyaltabb megértésébez?

- Be kell vallanom, hogy számomra, aki mint irodalmár elsősorban stilisztikával
foglalkozom, az életrajz nem tűnt elsódlegesen fontosnak. Hallgatóimnak is mindig azt
tanítottam, hogy a kutatónak nem az író élete fontos igazán, hanem az irodalmi mű, a
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szöveg, Még az olyan zseniális művész is, mint Claudel, a mindennapi életben éppolyan
ember, mint bárki más, hibákkal, erényekkel, hétköznapi szekasokkal. Ezért azután,
amikor egy napon felkeresett Robert Laffont, a kiadóm, azzal, hogyvállaljam el egy minden
tekintetben komplex Claudel-biográfia elkészítését, nemet mondtam. Végül aztán mégis
engedtem a rábeszélésnek, bár nem minden fenntartás nélkül. Hiszen maga Claudel is
hangsúlyozta, hogy egy zseniális művész titkát nem a hétköznapi élet eseményein
keresztül lehet megfejteni. Ennek ellenére az életrajzírásnak is van jogosultsága, s ez nem
más, rnint megtalálni az adott művészéletében azokat a körülményeket, melyeknek döntő
befolyásuk van a müvekre. Egy jelképes példa, amely épp Claudeltőlszármazik: Az író egy
ízben Berlioz szülőfalujábalátogatott el egyik barátjával. Eza falu az Alpok lábánálvan. Séta
közben Claudel "így szölt: "Nézze csak ezeket a hegyláncokat! Mint valami magas fal, úgy
vették körül Berlíozt, A világtól, a boldogságtól elzárták ugyan, de inspirálták az alkotásra.
A muzsikáját ekhóként visszhangozták. Smi lehet fontosabb egyzeneszerzővagy egy költő

számára, mint hogy hallja saját hangját?" Nos, a jelképnél maradva, melyek azok a "falak"
Claudel életében, amelyek körülményként meghatározök művészete szempontjíböl? Az
egyik ilyen a szenvedély; szerelmi kapcsolata Rosalie Vetch-csel, aki férjes asszony volt.
Claudel, a gyakorló katolikus bűnnek tekintette ezt a viszonyt, mégis rabja volt éveken át. S
ez a fájdalmas élmény egész sor drámai mű forrása, a Délfordulótól a Selyemcipóig. Egy
másik döntő életrajzi mozzanat: az őrülettől való félelem. Claudel esetében ez összetett
probléma. Ó is tudta, hogyvalahol a zsenit mindig fenyegeti a megőrülés veszélye, hiszen a
zseni a tehetségen kívül a mértéktelenség, rendszertelenség is. Annál is inkább személyes
élménye volt ez, mivel Camille nővére, a tehetségesen induló szobrászrnüvész valóban
erre a sorsra jutott, hosszú évtizedeket töltött elmegyógyintézetben s ott is végezte be
életét. Claudel - tudatosan vagysem - védekezni próbált az őrület veszélye ellen, s
végül is a biztonságot, a rendet a házasságban találta meg. Újabb döntő körülmény Claudel
hite, a katolikus egyházhoz való tartozása. Az egyház, hasonlóan a házassághoz, védő
bástyát jelentett szamara, Azt a tényt, hogy polgári foglalkozást vállalt, szintén valamilyen
védekezésként értékelhetjük, hiszen ezáltal biztosította magának a gondtalan anyagi
megélhetést s egyben a teljes művészi szabadságot. Ezek mind olyan életrajzi motívumok,
amelyek hatása a művekben is kifejezésre jut, Hogy egészen konkrét példát említsek: az
Ötödik ódában, melynek címe A becsukott ház (La maison fermée), pontosan ezeknek az
említett "védőbástyáknak"szereperőlír.

Ami a könyvemben felhasznált dokumentumokat illeti, ezzel kapcsolatban azt mondha
tom, a szerencse vezérelt abban, hogy hozzájuk férhettem. Egy részük a Bíblíotheque
Nationale-ban és ajacques Bossuet könyvtárban volt, más részük magánszemélyek kezén.
A Claudel-család hosszú ideig lezáratta az archívumokat. Igazán szerenesés voltam, hogy
végül is rendelkezésemre bocsátották őket. De hát korántsem csak a családtagok voltak
érintve. Hadd mondjak néhány példát előzetes dokumentációs munkám történetéből.

Amikor ugyanis a család hozzájáruIt az archívumok megnyitásához, mások is bizalmukba
fogadtak, olyanok, akik közeli kapcsolatban álltak az íróval. így például Francoíse de
Marcilly, Claudel egyik diplomata barátjának lánya, akivel az író levelezést folytatott.
Francelse de Marcilly ma nyolcvanas éveiben jár és húszéves kora óta ágyhoz kötött beteg.
Testi állapotával ellentétben szelleme ma is hihetetlenül friss. Claudellel folytatott
levelezésük, melyhez hozZájuttatott, többek között azért érdekes, mert gyakran vitatkozó
hangvételű; elsősorban politikai kérdésekben. Claudel inkább konzervatív, jobboldali
beállítottságú volt, Francoise a baloldaUal szimpatiZált. A politikai nézetkülönbségek
ellenére azonban Prancoise mint rendkívül olvasott, művészetekhez értő, hívő ember
méltó szellemi partnere volt az írónak. Ugyancsak érdekes és informatív az a levelezés,
melyet Claudel Pierlot bárónővel és annak lányával folytatott, vagyAudrey Parr-ral, egy
angol diplomata ifjú feleségével.
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Mégis, dokumentációs munkálataim során a legérdekesebb történet Romain Rolland
özvegyével, Marie Romain Rolland-nal való találkozásom volt, aki akkor még élt, amikor
hozzáfogtam a könyv elkészítéséhez. Az ő birtokában több mint háromszáz Claudeltől

származó levél volt, 1939 és 1954 között keletkezettek. Marie Romain Rolland úgy
határozott, hogy ez a hatalmas levelezés csak halála után ötven évvel láthat napviIágot. A
levelek nagyrészt morális, vallási, müvészí, politikai kérdésekről szólnak, de gazdagon
informálnak Claudel magánéletérőJ is. Különösen az idős korában írt levelekben
közlékeny Claudel - a nosztalgia ördöge vagy angyala ez talán, hogy olyan mültbelí
eseményekről is beszámol bennük, melyekröl korábban soha senkinek nem beszélt.
Munkakapcsolatunk során Marie Romain Rolland-nal abban állapodtunk meg, hogy én
hetente fölkeresem őt és - mivel ekkor már csaknem teljesen vak volt - felolvasom neki
Claudel leveleit. Ily módon én is megismerhetem azok tartalmát. Olvasás közben később

azt is megengedte, hogy jegyzeteket, sőt fotoköpiakat készítsek. Samit csak később, halála
után tudtam meg: végrendeletében utasította a Biblíotheque Nationale archívumát, hogy
bocsássa rendelkezésemre a teljes levelezést a fontosabb részek publikálása céljából. Így
történhetett, hogy könyvemben ezekből is hosszasan tudok idézni.

- Az ön könyvéből összetett képet kapunk ClaudelTÓl, megismerhetjük személyisé
gének különbözőarcutatau. az írót, a magánembert, a diplomatát. Milyen összefüggés
van ezek között, hogyan határozzák meg egymást, az Ön számára melyik aspektus a
legérdekesebb?

- Én nem is hármas, hanem négyes aspektusról beszélnék: Claudel az író, a hívő, a
diplomata és a magánember. A legfontosabb természetesen az író. Mégis talán 
tekintettel arra, hogy a művek mindenki számára hozzáférhetők - beszéljünk először a
személyiség kevésbé közismert arculataicól, lássuk előbb a diplomatát. A diplomata
Claudel abban az értelemben a legérdekesebb, amennyiben eltért a korabeli, hozzá
hasonló diplomáciai tevékenységet folytatóktól. Hivatását nagy hozzáértéssel gyakorolta,
különösképpen érdekelték a gazdaságpolitikai kérdések. A szinte kötelező nagyvilági
életmód viszont idegesítette és ha tehette, távol tartotta magát tőle. Ugyanakkor nagy
érdeklődest tanúsított minden ország élete iránt, ahol megfordult. Amikor például
Washingtonban volt nagykövet, korántsem elégedett meg ennek a városnak az ismereté
vel, bejárta az USA valamennyi államát. S hogy Claudel személyiségében rnennyire
elválaszthatatlan a diplomata a költötöl. ennek igazolására azt mondanám, hogy a költöt
jellemző látnoki képesség kisugárzott a diplomata gondolkodására is. Hadd illusztcáljam
ezt egy példával. Claudel 1927 és 1933 között teljesített szolgálatot az Egyesült
Államokban, évekkel az országot sújtó gazdasági válság előtt. Mégis, szinte már odaérkezé
sekor megjósoita a későbbi krízíst, És amikor a válság valóban bekövetkezett, megjöven
dölte annak távolabbi következményét is: az USA egyre agresszívebbé váló politikáját.
Érdekes volt a Szovietuníöröl alkotott véleménye is. Bár mint konzervatív, jobboldali
érzelmű ember, nem szimpatizált az első szocialista állammal, elismerte annak értékeit,
eredményeit, sőt úgy látta - korabeli nyugat-európai közgazdászok véleményével
ellentétben -, hogy a Szovjetuniót nem fenyegeti a gazdasági összeomlás veszélye.
Viszont a gyors ütemben fejlődő "szovjet egyesült államok" (ahogyan ő nevezte a
Szovjetuniót) és az agresszív politikát folytató USA befolyásának csökkentése érdekében
szükségesnek látta volna egy "nyugat-európai egyesült államok" létrehozását, a megbom
lott gazdasági egyensúly visszaállítása érdekében. Ismerőskoncepció ez, később például
De Gaulle-nál is hasonlóval találkozunk. Mindezt csak azért emIítem, hogy lássuk, politikai
konzervativizmusa ellenére Claudel nyitottan és érzékenyen reagált a korszak gazdasági,
társadalmi problémáira.
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Ami a magánembert, a személyiség egymásik arcuIatát illeti, ezzel kapcsolatban hadd
idézzem magát Claudeít, aki 1920-ban a következőket írta: "Ha lehet, azt mondanám, az
etnberi lelkület egykétszintes házhoz hasonl6. A felső emeleten egy j6raval6 polgár lakik,
aki boldog, harmonikus életre vágyik. Az alagsorban viszont egy megrögzött anarchista
rejtózködik." A személyiség eme kettósségét neveztem én könyvemben Szent Ágoston
szavával "homo duplex"-nek, S Claudel élete álland6an eme kétvéglet között ingadozott.
Ha most föl kellene elevenítenem személyes tulajdonságait, bizony eléggé ellentmon
dásos képet kényszerü1nék festeni, hiszen a magánember- Claudelnek ellenszenves
tulajdonságai is voltak Például annak ellenére, hogy nem volt igazán gazdag, nagyon
szerette a pénzt. Ugyanakkor mint katolikusnak bökezünek, adakoz6nakkellett mutatkoz
nia. Vagy: Claudel rendkivül hirtelen haragú embervolt. Haragjában legkedvesebb barátait
sem kímélte. Marie Romain Rolland-nal például szamos összetűzése volt, gyakran
kíméletlenül támadta meg barátnójét, ha valami nézetkülönbség adódott közöttük A
heves támadás után persze lelkifurdalás gyötörte és, mindig bocsánatot kért. Egyszóval
számtalan gyengéjét sorolhatnám föl. Az izgalmas kérdés inkább az - ahogy Charles
Péguy is megfogalmazta -, hogyan lehet megfejteni a zseni titkát. Hogyan fér össze a
zsenialitás a hétköznapi, esendó tulajdonságokkal. Nos, azt hiszem, erre a titokra senki
nem tud válaszolni. S Claudel személyisége kapcsán is csak konstatálhatjuk ezt a titkot,
megfejteni nem tudjuk Sszintén Péguy mondja, hogy a művekbenmegmutatkozó nagyság
rejtelmét még magaaz alkotó sem tudja megfejteni, megmagyarázni. Így a mi dolgunk csak
az lehet, hogy a kivál6 tehetséget elfogadjuk a maga"civil" gyarlóságaival együtt.

- Milyen kapcsolatban áji egymással Claudel személyiségének ön áJta/legfonto
sabbnak tartott két arculata: az író és a hívő katolikus?

- Ez az az aspektus, mely számomra legfontosabb és legérdekesebb. Claudel a
megtérését, hitét és ennek következményeit valóságos drámai folyamatként élte meg.
Számára a megtérés éppolyan kínzó, gyötrelmes elkötelezettséget jelentett, mint egy nagy
szerelem. Claudel megtérésének két fázisár61 beszélhetünk; az első 1886 karácsonya,
melyet a Notre-Dame-ban ünnepelt, itt érte az első döntő hatás. A másodikaz újramegtérés
1890-ben, ami után már valóságos evangélizációs tevékenységet kezd kifejteni mások
mqJérítése érdekében. Miért volt számára drámai élmény a lelkiélet ilyen mödon val6
alakulása, különösén hívó életének kezdetén? Azért, mert előszörnem tudta összeegyeztet
ni a hit követelményeit a művészi alkotótevékenységgel. Úgygondolta, hogy a vallás a teljes
lemondást tanítva a művészi alkotásról való lemondást is követeli, hiszen a művészet is
valami profán dolog. csak fokozatosan látta be, hogy vallás és művészet között nem
ellentmondás, hanem harm6nia, színtézís van. S hogyan nyilvánul meg művésZet és vallás
eme szintézise művészetfelfogásában?Claudel irodalmi munkásságának kezdete a szimbo
lizmus virágkorára esik. S bár ó nem tartotta magát egyértelmúen szimbolistának, tudjuk,
mennyire csodálta Rimbaud, Mallarmé költészetét. S az ó művészetük nem csupán
szimbolista, hanem vallásos inspirációt is jelentett Claudel számára. Mallarméban például
azt csodálta, hogy ó minden jelenség, dolog jelentésére volt kíváncsi. Mallarmé szerint az
egész világ egyetlen Könyv, melyben mindennek megvan a maga mélyebb értelme. Nos, a
katolikus Claudel számára a könyvek könyve, a Biblia volt döntő élmény. S mi más a Biblia,
mint szimbólumok gyűjteménye,melyek egy természetfeletti világ jelzései, visszatükröző..
dései. Nincs tehát ellentmondás Claudel hite és - megkockáztatván a kifejezést 
paganizmusa között, A "pogány" Claudel, igaz, hogy rajongott a földi szépségek, Gide
szavával "földi táplálékok" iránt, de az evilági jelenségeket mindig úgy kezelte, mint egy
transzcendensvilág, archetipus jelképeit.llymódon a költó, a világról írva, mindig egyisteni
lényegről is szól

Claudel keresztényvilágszemlélete nemcsak költói, drámai műveibenmutatkozik meg,
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hanem prózájában is. Prózai írásainak jó részét Biblia-magyarázatok alkotják. Ezeket ő
maga néha egzegetikai írásoknak nevezte, leginkább azonban csak egyszerű kommen
tároknak hívta őket, hiszen saját véleménye szerint nem rendelkezett az egzegetikához
szükséges ismeretekkel. Szerintem sem tekinthető Claudel igazán egzegétának vagy
szemantikusnak, nem is ez volt elsődleges hivatása. Ő elsősorban költő volt, s mint
ilyennek, úgy érezte, joga van a Biblia magyarázatához, hiszen a Biblia par excellence
költői mű, a Teremtő, a Költő által sugalmazott könyv.

- Engedjen meg Professzor Úregy megjegyzést Claudel szemléletével kapcsolatban.
Meglep6nek tűnhetik ugyanis, hogy egy valóban zseniális költő, aki igazán integráini
tudta művészi világképébe a vallásos világképet anélkü~ hogy ez utóbbi az első

kiteljesedését korlátozta volna, mégis a mindennapi életben olyan intoleránsnak
mutatkozott, pontosan vallási kérdésekben. Gondolok ittpéldául arra, milyen ellen
ségesen tudott viselkedni a más felekezetekhez tartozókkal.

- Igen, Claudel valóban erősen kötődött a katolikus egyházhoz, ez a már-már merev
kötődés számos konfliktust is eredményezett. A legszélsőségesebb eset a Jean Massinnal
való szakítás története. Jean Massin fiatal pap volt, aki baráti kapcsolatban állt a már idős
íróval. Ez a pap egy napon kilépett az egyház kötelékéből. Claudeit lesújtotta az eset és
minden kapcsolatot megszakított Massinnal, s ezt a szakítást a sajtóban is deklacálta. De pél
dául Marie Romain Rolland-t is gyakran ostorozta annak "protestáns" eszméi miatt. Egy
1948-ban hozzá írt levelében azt írja: "Heves, féltékeny, ellentmondást nem tűrő katolikus
vagyok, s hiszek abban, hogy az egyházon kívül nincs üdvözülés." Nos, véleményem szerint
ez a magatartás azzal magyarázható, amit beszélgetésünk korábbi részében az őrülettől való
félelemnek neveztem, illetve a homo duplex-ben rejtőző negatív oldal, az anarchista láza
dásra inspiráló ösztönöktőlvaló félelemnek nevezhetünk. A katolikus egyház mindez ellen
jelentett Claudel számára védelmet. Talán ebből erednek a túlzások, az elfogultság, a meg
nem értés azokkal szemben, akik nem tudták e nézeteit osztani. A zseni titka azonban éppen
abban van, hogy a hétköznapi én tévedései, igazságtalanságai a művekben nem hagynak
nyomot, az ezekben megnyilvánuló alkotó én csodálatos szintézist képes teremteni.

- Végezetül arról érdeklődnék, hogyan értékeli a mai francia irodalmi köztudat
Claudel munkásságát. Aktuális-e ma is, magáénak érzi-e a mai olvasó, a színházi
közönség?

- Tanúsíthatom, hogy a mai francia olvasók, a francia ifjúság, ha úgy tetszik, újra
felfedezte Claudelt. Ennek különbözö okai vannak. Egy felszínesebb motiváció, hogy
Claudel már említett tragikus sorsú nővérénekélete könyvek, film révén hirtelen bekérült
a köztudatba. Saztán a nővér kapcsán az emberek a fivér után is érdeklődni kezdtek. De ez
természetesen csak felszínes ok. Sokkal fontosabb ennél, hogy Claudel végül is zseniális
író s mint ilyen, kortalan, mindig aktuális. Hogy a mai olvasó számára miben rejlik ez az
aktualitás? Meg vagyok róla győződve,hogy Claudel ma azért érdekes és aktuális, mert az ő
művészetében a legmélyebb líraiság, a legfilozofikusabb életszemlélet valami elfojthatat
lan humorral, a bohózat iránti vonzódással párosul. Hadd idézzek ezzel kapcsolatban egy
anekdotaízű, ám igaz történetet. Az idős Claudel egyszer Strasbourgban járván az egyik
kirakatban észrevett egy könyvet, melynek borítóján ez állt: "Claudel, a kozmikus költő".

Csakhogy Claudel látása ekkormár erősenmegromlott s az eredeti cím helyett ezt olvasta:
"Claudel, a komikus költő."Ekkor örömmel kiáltott fel: "Végre, valaki megértett engem!"
Úgy vélem, Claudel halhatatlansága épp abban áll, hogy az ő kozmikus és komikus
műveibenmindenki minden időbenmegtalálhatja a számára érvényes üzenetet.

- Köszönöm a beszélgetést, s engedje meg, Professzor Úr, hogy a magam és
irodalomkedvelő honfitársaim nevében jó munkát, jó egészséget kívánjak Önnek!
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