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Claudel "megtérései"

Nagy feltűnést keltett két új Claudel-életrajz: Gérald Antoine Paul Claudel ou l'Snfer du
génie (Laffont, Párizs 1988) és Marie-Josephe Guers Paul Claudel (Actes Sud 1987) című
könyve. Míg az utóbbi női érzékenységgel megírt életrajz, Antoine monográfiája az
életrajzi keretben feldolgozza Claudel egész költői-írói művét is. Mindkét szerző fényt
derít a "megtért" Claudel 1901-1905 közötti életszakaszára, amikor a Déli Osztozás
hősnőjének, Ysének valóságos alakja iránt érzett szerelme miatt pokoli kínokat szenve
dett.

Már Henri Guillemin (Le "converti" Paul Claudel, 1968) érzékeltette, hogy a fiatal
költő megtérese 1886 karácsonyán, a Notre-Dame székesegyházban nem volt olyan
"pontszerú", ahogyan Claudel egyes leírásai alapján gondolhattuk. A kegyelem villámcsa
pása ugyan leterítette, illetve "megragadta" az élő Isten, aki egyszerre "Valaki lett"
számára. De a "megtért" költóben még hosszú évekig küzdött a pogány és a keresztény, és
főleg a Rose Vetseh iránti tiltott szerelme okozott neki rettenetes belsőküzdelmet, amint
ezt most Antoine is és Guers is megmutatja. (Guillemin is megírta a történetet említett
könyvében, de diszkrécióból a VII. fejezetet, az 1901- 1904 közöttí időszakravonatkozó
anyagot, a Nemzeti Könyvtárban helyezte el.) Mi is volt hát a Pou-Tcbécu-i dráma?

Paul Claudel mint konzul 1900 októberében Kínába tartva az Ernst Simons hajón
ismerkedett össze Rose Vetch asszonnyal (Rosalie Thérese Scibor Rylska), egy négygyer
mekes, huszonkilenc éves családanyával, aki férjével színtén Kínába utazott. 1899-ben
Fou-Tchéou-ban közös társaságban találkozott az asszony és a konzul-költő, de már a
mostani út során fellobbant köztük a szerelem, amely négy évig tartott, és gyümölcse
kislányuk, Louise lett. Úgytűnik, a viruló asszonynak nem volt nehéz meghódítania a fiatal
költöt, aki pedig megtérése után arra gondolt, hogy pap, bencés szerzetes lesz. Rose,
Rózsa, akinek neve annyiszor visszatér Claudel költészetében. valósággal Isten ve
télytársává vált. Claudel, megtérese történetében, így vallott lelki küzdelméről: "Ez az
ellenállás (ti. a kegyelemnek) négy évig tartott. Merem azt mondani, hogy szépen
védekeztem, és hogy a harc lojális és teljes volt. Semmit sem mulasztottam el. Minden
eszközt felhasználtam, és egymás után el kellett hagynom azokat a fegyvereket, amelyek
semmire sem szolgáltak. Létem nagy krízise volt ez, a szellemnek az az agóniája, amelyről
Arthur Rimbaud ezt mondta: A lelki küzdelem éppoly brutális, mint az emberek közötti
harc! Kemény Éjszaka! A megszáradt vér füstölög arcomon!"

Rose - méhében Claudel gyermekével - elhagyja Kínát (férjét és két gyermekét), és
egy harmadik férfival (bizonyos John Lintnerrel) Belgiumban él. (A kis Louise 1905.
január 2S-ikén szilletett. Claudel csak tizenhárom év múlva hallott újra róla. ) A költő és a
férj hiába keresi az asszonyt 1905 nyarán. Rose eltúnt. ClaudeIt a szerelmi csalódás és a
lelkiismeret-furdalás gyötri. Lelkigyakorlatot végez Líguéban a bencéseknél, találkozik
barátaival, majd hozzáfog a Déli Osztozás megírásához. 1906-ban megházasodik és
visszatér Kínába.
Később Claudel - bármennyire fájdalmas volt is Rose távozása - mintegy Isten

kegyelmének tartja, hogy az asszony ott hagyta. Harminc évvel később írta Georges
Duhamelnek: "Megismertem az igazi poklot, megismertem ezt az asszonyt ( ... ), ez négy
évig tartott, és csoda révén szabadultam meg, mert ha ő nem hagyottvolna el, én soha nem
hagytam volna el őt ... "
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A dr.1rnát Claudel a Déli Osztozásban, Ysé (=Yseut, Izoldára utal a név) és Mesa
szerelmi történetében oldotta költői alkotássá. Ysé a N6 misztériumát képviseli Claudel
szemében: egyszerre démoni és isteni. (A Múzsa lehet a kegyelem is.) A vágy Claudel
számára titokzatos erő; a testi szerelem kárhozatba vihet, ha a "vágy embere" bálványozza.
A Kantáta három hangra Faustája ajkára adja e szinte szentségtörőszavakat: "És ha a vágy
megszűnne Istennél/Ah, megirigyelném érte a Poklot!"

Pierre Emmanuel, aki maga is megélte (Baudelaire nyomán) a Nő és az Isten szerelme
közti küzdelmet, a Déli Osztozás drámájára utalva így ír Claudelről: "Claudel erotizmusá
nak mindig van valami köze a saját Istenhez való viszonyához. Addig, amíg ez az erotikus
viszony nem megoldott, Istennel való viszonya kétértelmű."

Később (1917-ben), a La Messe lahas, a Braziliai mise Áldozásában írta:

"Bűnös napjaim barát1l6je, Isten veled! lemondok tövisedro~

Többé már nem találom a rózsát az isteni illatokat belélegezve!
És mégis, amifelém jött, ugyanazzal a bússzívvelfogadom!
-Nincs két szereiemt- - amint Lacordaire írta . . .
. .. Hajdan a rózsa áradata, ó nem balzsamozott-e be?
Eros bor kellett, bogy etfetedtesse azt.
Az a bor, amelyet az összekapcsolt Lélek és test sajtol a prés alatt.
Nem kevesebb, mint az, ami az emberl:Jen Istent61 való . . ."

"Azok a megtérési válságok - írja Guers -, amelyeken Claudel 1906-ig átment,
megtanították arra, hogy - bármilyen legyen is - -píhenőnk a paradicsomban rövíd-, De
az ember csak a megrendülés révén alakíthatja önmagát. A krízisek hozták el számára
azokat az elemeket, amelyekre szüksége volt önmaga kikémleléséhez. amelyet kamaszko
ra óta folytatott. Mivel minden alkalommal teljesen megkérdőjelezteönmagát, hogy új
lendülettel induljon el, azért volt az az érzése, hogy újjászületik. fgy a -déli- évek krízise
után az volt a benyomása, hogy új szüzességet szerzett, hogy élete most kezdődött... "

Paul Claudel a 5elyemcpóben is saját drámáját írja meg áttételesen, amikor a szerelem
és a kegyelem közöttí harc megoldásaként a lemondást, az önkéntvállalt áldozatot mutatja
meg. Prouheze-nek nagy hősiességrevan sZüksége, hogy - miután szépségével felébresz
tette Rodrigue szerelmét és e Végtelen vággyala Végtelen (Isten) valósága felé lendítette
- eltűnjön, kilépjen Rodrigue életéből,nehogy ernyővagyválaszfal legyen Isten és a férfi
között, El kell szakadniok, bármennyire fájdalmas is ez, bármilyen sebet okoz is. Szerelmük
az áldozattal lesz teljes, igazi, amikor mindketten Istent "célozzák", tehát ha az érosz
átalakul szeretetté, és a vágy nem állja útját az Isten felé tartó lendületnek Prouheze szavai:

" ... Igen, tudom, csak a kereszten lehet majd enyém és lelkűnk egymásé,
a halálban lesz és az éjszakában, túl minden emberi indítóokon!
Ha édenkert nem lehetek neki, legalább keresztje lehetek . . .
Az eget nem tudom neki adni, de legalább a földt61 elszakíthatom.
csak én űthetek szívében olyan nagy hiányt, mely vágya méretének megfelel . . .
. . .Egy asszonytól kérle 6 az Istent és ez neki oda is tudta adn~

mert semmi sincs a földön és az égen, amit a szerelem ne tudna adni. "
(Semjén Gyula fordítása)
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