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A RETTENETES LELKIPÁSZTOR
" ... a rettenete-, lelkipásztor. n kegyetlen
h lttét-ltü' ...

Alain-Fournier.

A századfordulón vagyunk. Az irodalmon most csapnak vé
gig a naturalizmus utolsó, iszapos hullámai. Eg-y-egy szigeten --:
a közönség egyelőre nem igen vesz tudomást róluk - zenének,
abszolút szépségnok áldoznak s finom formai kísérletekbe bonyo
lódnak a szimbolisták. A naturalizmus tudományos törvénvek :
uralma alá töri az életet; a szimbolizmus arra törekszik, hogy
- mint Valéry mondia - visszavegye alVIuzsikától, ami a köl
tészet sajátja. A naturalizmus meghamisítja a valóságot, a szim
bolizmus elszakad tőle.

Mintha most, a századfordulón, mindkét irúuy maga itélkeznék
önmaga fölött, s éppen legnagyobb képviselőiben. Zola, a natura
lizmus törvényhozója a "Lourdes"-tól fogva --- rneg'lepően - el-o
vévé teszi, hogy ne ragaszkodjék túlságosan a valósághoz; mind
inkább ráhagyatkozik messzianisztikus hajlamair-a, melyek úgy
hatnak, mint ifjúkori lázas romantikájának kései változata; s a
Rougon-Macquartok sorsának "tudományos" krónikása végülis az
élet kúsza misztikájának prófétájaként fejezi be pályáját. Mal
larmé pedig, a szimbolizmus pápája, lcgszornjasan és remény
telenül magateremtette légüres terében, a nagy Mű megalkotása,
a Föld orfikus értelmezése helyett levélcímzésekre és köszöntő

ket rejtő kis négysorosokra pazarolja erejét.
Hogyan látták a kort, mit éreztek légkörében a század végén

föllépő új Írói nemzedék jobbjai f 1909 január 28-án Claudel Tien
csinből levelet írt Gide-nek; Igy nvilatkozik benne első irodalmi
élményei, a pozitivizmus és naturalizrnps világáról:

"A F'laubertek, Renanok, Goncourtok, Talne-ek stulti qnanh tele vannak fekete·
séggel, semmiséggel, kétellyel, kétségbeeséssel, pesszlrnizmussaj , nundunnak kigűnyolásával,

ami az emberi természetben egészséges, jó, bízó, reménnyol teljes, vidám. A szárazszívű

irodalmároknak azok a beszélgetései. amelyeket a Goncourtok naplójában olvashatni, épp
oly kinosak, mint amilyen 'kínos ostobaságuk, hiűságuk, szegénységtik érzése s a. titkos
düh, mely egyrnáx ellen füti öket; a kicsinyességnek ez a bűvölete szinte pokoli látvány".

S a szimbolizmuat Gide irja a "Paludes"-ben, ebben a szelle
mes regényben, mely Claudel szerint "a legteljesebb dokumentum
a fuldoklásnak és pangásnak arról a sajátos lég-köl'érül, amelyben
1885 és 1890 közt éltünk":

"Hányszor támadt föl bennem, egy kis levegőre vág~'va, a mozdulnt, mellyeI abla
kot nyitunk; és reménytelenül megtorpantam, n1el't c~yszel", mikor valöban kitártani az;
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&blakokat... láttam, hogy udvarokra vagy ugyanilyen boltozött termekre nyílnak, nyo
morúságos, naptalan és levegőtlen udvarokra ; s akkor, rniridezt látva, kínomban teljes
erőmböl fölkiáltottam : Uram t Uram! rettenetesen be vagyunkzűrva ~ - és hangomat min
denestül visszaverte a boltozat. Angelo, Angele, mitévők leszünk most ! Megpr őbáljuk fől

emelni még egyszer e súlyos szemfedőket. vagy belotörödünk abba, hogy csak félig lélek
sünk s így tengetjük életünket ebben a sírban!"

Nem, a fiatal nemzedékek nem szekták beérni azzal, hogy to
vább tengődjenek az öregek ásta sírban; Levegőt, életet, embersé
get követelnek. A kilencvenes években egyre erősebben kezd hat
ni, Nietzsche vitalizmusa; és Gide, aki mintha most vetkezné le
elsö kígyóbőrét, kilép a szimbolizmus és idealizmus, Schopen
hauer és Fiehte bűvköréből, abból a világból, amelyben az '"André
Walter Füzetei"-t írta és "a látható dolgok irrealizációját" val
lotta müvészi céljának. A "Paludes"-ben már a szatíra távlatába
jutott tőle: a "Földi Táplálékok"-ban pedig telje" f'ölszabadultság
gal hirdeti az élet dícséretét. "Olyan pillanatban ü"',am ezt a
könyvet - mondta később - amikor az irodalom irtózatosnn zárt
és mesterkélt volt; amikor úgy láttam, igen sürgős, hogy újra
megérintsük a földet és mezítláb lepjünk a talajra".

"Ez. az, amit a legtürelmetlenebbül vártunk s amire talán a
legnagyobb szükség ünk voit" - köszöntötte Edmond Jaloux a
könyvet; optimizmusát, életszeretetét dicsérte: "Tudom - mondta
- általános érzés ez a fiatal irók közt, de még egyik sem fejezte
ki olyan ragyogóan s olyan isteni szépséggel. rnint Gide". Léon
Blum pedig, Jaloux és Ghéon mallett a harmadik kritikus, aki ér
deme szer-int figyelt föl az egyébként visszhangtalanul maradt
könyvre, ezt írta: "Örömmel látom, hogy irodalmunk kilép a med
dő kerékvágásból. szabad levegőn mozog, fölfedezi végre az éle
tet, mindenütt örömet, szépseget, igazságot keres: mindazt, ami a
harmónia és egység eleme",

Valóban: az irodalom új, egészségesebb vidékek felé tájékozó
dott. Az "Ermitage"-ban és a "Revue Blanche"-ban furesa, friss,
egyszerű, mezöitlatú versek jelennek meg ekkoriban, inegrőkönyö

dést keltve, valósággal botrányt okozva, s 1898-ban napvilágot lát
.Iarnmes első nagy kötete, a "Hajnali Angelusztól esti Ange
lnszig". Két évvel ezután adja ki a "Mercure" Claudel remekbe
szabott prózai költeményeinek és rajzainak gyüjteményét, a "Ke
let ismereté"-t, egy évvel később pedig "A fa" eimmel egyetlen
vaskos kötetben addig írt drámai műveit.

A hatás egyelőre igen szűkkörű; Claudel költészete sem kelt
nagyobb érdeklődést, mint Gide "Földi Táplálékok"-ja. Néhány lé
lek mégis fölfigyel rá és többet, elemibbet, lényegesebbet érez ben
ne annál, amit a kor irodalma általában kínál. Olyasmit, amit
pár évvel később, 1906-bana fiatalabb nemzedékhez tartozó Alain
Fournier így fogalmaz meg egy Riviére-hez intézett levelében:
"Ez a művészet kifejez valamit, ami minden, eg-yszerre szó és
gondolat, külső és belső világ", Alakjai minden egyes mondatuk-
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ban teljes látomást adnak a világról, amelyben megvan a pon
tos helyük". Többről van itt szó pusztán esztétikai élménynél; ez
a művészet fölveti a teljes emberi és teljes személyes sors kér
dését, megrendít és szembeállít létünk döntő problémáival; föléb
reszti - ismét Fournier szavai - "minden régi félelmünket a
megtéréstűl", - .

Azok előtt, akik meghallják a hangját, akár hívők, akár nem,
úgy jelenik meg 'műve, mint a rendíthetetlen bizonyosság tanúság
tétele. Sebzett, nyugtalan, szornjas lelkek fordulnak felé, kérik a
segítségét. Az alkotásaival vr-ló első találkozás után .. szinte va!a
mennyien elmondhatják Riviére szavait: "Nem értettem, de ret
tenetesen megrázott." S választ, tanácsot, útmutatást várnak tőle.
"J6 néhány emberrel folytatok lelki levelezést, akik azt állítják,
műveim a vallás felé terelik őket" -- írja 1907 augusztusában
Suarésnek. Valóban: ezek az irodalmi művek kezdettől fogva er
kölcsi és vallási i hlctők, a lelki élet tényezői, egy megúihódó spi
ritualitás forrásai. Ő maga is elsősorban apológiának és tanúság
tételnek szánja és tartja öket. Semmi sem olyan idegen tőle, mint
az öncélú művészet, a l'art pour l,art; az ő fölfogása szerint a kől

tőnek lelkek vezetőjének, emberek irányítójának kell lennie, akit
a felebaráti szerétet parancsa kötelez rá, hogy embertársainak vi
lágossága legyen az élet és igazság útján. Mert ha nem az, meg
ítélése napján - ahogy Girle-nek írja 1905 november 7-én - a
nyomorultak milliói majd így tanúskodnak ellene Isten előtt:

"Uram, mi tudatlanságban, nyomorúságban, bűnben és szolgasűgban születtünk, ök
pedig gazdagok voltak, megbecsült és kitünő saűlök gyermekei s övék volt minden lehe
tőség és müveltség és tudás. Nem rójjuk II terhükre, hogy nem jöttek segitségiinkre éo
szörnyü sötétségben hagytak minket, fiaidnt és testvéreiket. Dc bíráld el, mit műveltek.

II nekik juttatott ritka, kivételes adományokkal. Csak azért kapták volna öket, hogy job
ban szórakozzanak! Hog)' müvészek és ,lilettánsok legyenek! Hogyan töltötték be sztned
előtt a hivatást, melyet helyettünk és nevünkben, értünk, elveszettek és elmerültek légióiél1.
kellett viselniük!"

. Négy évvel ezután, 1909 decemberében hal meg a regényíró
Charles-Louis Philippe, ez a "jóra természetesen hajló, gyöngéd
és vallásos lélek", akivel annakidején Claudel hosszú beszélgetést
folytatott; akkor, 1905-ben úgy látta, Philippe nagyon is elége
dett az életével, s ráadásul volt néhány "vaskos és elemi" ellen
vetése a katolikus hit ellen; "ezek ugyan aligha gyökereztek mé
lyebbre, de kigyomlálásuk némi időt vett volna igénybe". Most,
Philippe halálakor Claudel szemrehányást tesz magának -- s ez
az önvád még négy évtizeddel később is ott kísért benne - amiért
..erkölcsi alacsonyrendűsége tudatában" lemondott ennek a dialó
gusnak a folytatásáról. Több levelében is foglalkozik ekkoriban
ezzel a dologgal, két Arthur Fontaine-hez írottban például (1909
karácsonyán és 1910 februárjában) és két Gide-hez intézettben (1909
december 27 és 30); ez utóbbiakban írja:



"VádoliOm magamat, hogy nem voltam elég fanatikus és prédikátor. De a jólét
elssenderít minket s It mtivészet megfoszt a dolgok patetikus valóságának érzésétől, rnin
dent úgy láttat velünk, mintha jelentőség nélküli fikció volna ' .. A lelkitükrők A gyil
kosság címszó alatt tartják nyilván azoknak a bűneit, akik egy lélekkel elveszíttetik II

hitét. De azok is súl)'088.n ,vétkeznek, akik megkapták a világosságot s mégsem igyek
szenek szinte kétségbeesetten azon, hogy mindcn szempontot félretéve terjesszék is maguk
körül e fényt".

Amennyiben művészete akadályozná ebben, vagy amennyi
ben gátolná a tökéletesedés útján: habozás nélkül hajland Ó le
mondani róla. Egy találkozásuk alkalmával elmondja Girle-nek (s
az 1905 december 5-én jegyzi föl naplójában Claudelnak ezt a
vallomását), hogy volt idő, két álló esztendő, amikor semmit nem
írt, mert az hitte, föl kell áldoznia művészetét a vallásának; s
amidőn nyomban kapcsolatuk elején Riviére f'ölteszi neki a kér
dést: vajjon az ő kereszténysége egyezik-e az Egyházéval és "cso
dálatos értelmezése" nem egyedül csak az övé, az ő egyéni föl
fogása-e, Claudel szinte a hitvallástétel emelt hangján feleli neki
(1907 május 23):

"Csak egyetlen parancs van: szeresd Uradat Istenedet mindcn- el'őüből (.S teljes szí

vf'>dböl, s a másik azonos ezzel : hogy ezeresd feloba.rútodat mint tennenmagadat. Ha
nyomorult könyveimben egyéb is van, mcgtugadom -és. átkozva, IP-e~h('lyegzem. öket. Isten
szeretete s önmagunk teljes alávetése az Egyháznak: .soha semmi p.~"cbet nem tan ítottam.
Olvassa Szent Jánost, olvassa Szent Pált, ott megtalálja az igflzság éR fl dicsőség ragyo
gááát, .és semmi kedve nem lesz többé visszatét-ni ennek a :->i.Pg'PllY Claudelnak a fecse
g0Réhez. Boldogg(l tesz azon ft napon".

Istenhez vezetni a lelkeket, terjeszteni a hitet, továbbadni a
kapott világosságot: ezt tartja Claudel legelső és legfontosabb
föladatának. "Mit számít nekem minden siker, egyetlen lélek ér
tékéhez képest, akit megmenthetek!" - írja Suaresnek (1914 jú
lius 4). Ezeket a nyugtalan, tévelygő, éhező-szom.iazó sziveket
keresi; s ezek viszont őt keresik, az ő "roppant bizonvosságától"
remélnek cnvhülést, mint Riviere, az ő "erős és nyugodt hitének"
bizonvságáu épülnek, mint Charles-Louis Philippe, hozzá kiál-o
tanak a Nirvána széléről, mint Gabriel Frizeau. Számára pedig
az a legnagyobb öröm és elégtétel, ha segíteni tud rajtuk. "Fri
zeau volt az első, aki, miután drámáim visszavezették Istenhez s
miután látta, hogy mindenen a vallás uralkodik bennük, rászmél
tetett, hogy mégsem hiába írtam" - mondta Gide-nek. Ö maga
ugyanebben az időben, 1905 augusztus 8-án íb"'Y írt Frizeaunak:

"Kedves Barátom, ha segítségére voltam némileg a lelkének, vissza is adta, amit
tőlem kapott; levele fölkeresett a börtönben, melynek rabja voltam és ráébresztett köte
lességemre. Ön az első, aki megszerezte nekem a magányos szívnek oly édes örömet:
éresru , hogy ezeretlk és megértik, abban, ami a legmélyebb 1lenne·'.

"* "* "*
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"Csupán két komoly és egyenes természettel találkeztam ed
dig: Frizeauval és Jammes-mal" ~ írja Claudel kissé keserűen

Suaresnek 1907 augusztus 5-én. ök a két közismert "siker" a té
rítő Claudel pá.lyá.ján, Érett 6'yümöles volt mind a kettő, éppen
csak le kellett szakítania öket. .Jammes konverziója voltaképpen
nem volj, más. mint "annak a tékozló fiúnak a visszatérése, aki
sosem távozott messzire a szülöi háztól s lábán nem hozza magá
val a sertésólak trágyáját" ~ ahogy Claudel írja majd barátja
halála után, fölidézve annak a nyári napnak az emlékét, amikor
közös lourdes-i zarándoklatuk végén, 1905 július 'i-én együtt vesz
nek részt egJT bastide-clairance-i magánházban a szentmisén, "én
ministráltam s a térdeplő faun egy bencés kezéből magához vette
a megbékélés kovásztalan kenyerét".

Valószínű, hogy .1 arnmes sosern fogta föl teljes nagyságában
Claudel művészetét: s nem is első drámái felől közeledett hozzá 
az "Aranyfő" egyenesen visszariasztotta ~ hanem a "Kelet is
merete" felől, melvre egy hordeauxi könyvkereskedésben bukkant
rá, s melynek exotikus színei rögtön megragadták. Nem így ba
rátja s egykori iskolatársa, a Pá risban is ismert bordeaux-i mű

gyüjtő, Gabriel Fr'izeau, aki lakásán Carriére, Gauguin, Odilon
Redon remek festményeit őrzi, aki ott áll a költő Saint-J'ohn Perse,
a kritikus Riviera, a festő André Lothe pályájának kezdeténél.
akit Redon "a jó hír hirdetőjének" nevez snkit .Iammes így jel-
lemez önéletrajzúban: "

"Ha .az okosság' egyensúlyra torckszik, nem tudok nála okosabb embert; ha a mű

vésset megindultságot kivűn, nem ismet-ck nála (·rz'ékenyebbet.. ll:gy-eg-y ritka, barátai
s7.ámára írt bír{d~ta csupa raavogús , vilCtgos::-:;í,:!, lJiztnsR(tg'... Mié rt n etn sikerült rávennünk
Frizeaut, kinek nem voltak anyagi g'oll<1jai, hog'Y megmutassa. ki i~ votaképpen I 1\.iiért
szorítkozik arra, hogy gyönyörködjék szép festmőnveiben {>.;'\ kedves kőltőiben, anélkül, hogv
személyes müvet alkotnu, amire pedie kivűlóan hivatott l '

Fr ízeau valóhull beérte vele, hogy a háttérben maradjon, olyan
bar-átok mellett, min t Claudel, .Janunes éR egy ideig Gide; hogy
egyengesse Pár-is felé a tehetséges fiatalok utját; hogy Claudel bi
zalmasa, eszméinek és tervei nek l'lső ismerője legyen, a válasz,
"melyet örömest hallgat Illeg', III ikor' mindeu más néma körülöt
te"; s hogy élje azt a szerúuv, lléldúsanmély keresztény életet,
amelynek kapui először Claudel drámáiban és filozófiájában, "Az
Idő ismereté'i-ben nyíltak meg előtte. Barátságuk harmincöt esz
tendőn át, 1903 decembertől HJi38-ig, Frizeau haláláig tartott és
soha indulat, neheztelés, félreértés Hem zavarta mag; a "térítő"
Claudel pályájának legharmouikusabb tájait az ő ~ és a Jammes

.~ neve jelzi. S ha levelezésuk megritkulása utóbb kissé fájhatott
is F'rizeaunak, "ez az eltávolódás "- írta neki a költő - talán
csak arra való, hogy véglegesen rendezze barátságunkat, úgy,
hogy végül ne maradjon benne más, mint a lelkünk, akár csil
lagból a fénye".

"""
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A lelki levelezés, melyet azokkal folytat, akikben művei föl
keltették a vallás utáni vágyat, "mindeddig nem sok gyümölcsöt
hozott" - írja Claudel Sauresnek 1907 augusztus 5-én. Nem min
denki olyan önként kínálkozó zsákmány, amilyen Jammes és F'rí
zeau volt. A mű-adta első lökes és az első levélváltás után jönnek
a visszavonások, magyarázgatások, kitérök, ahaJogatás huza
vonái és a különféle kételyek, mint Riviére esetében. "Amíg csak
mondatokról van szó - folytatja; a költő - s arról, hogy köl
csönösen kiteregessük a szél? lelkünket, addig még csak megy va
lahogyan; de inihelyt kereken azt ajánlom a Ievélírónak, gyón
jék meg, egyszerre meg-rökönyödik s egérutat vesz. Hinni akar
ugyan Istenben, de olyan Istent akar, aki tapiníatos,nem feszé
lyez, kényelmesen megismerhetetlen s lehetövé teszi - mint mond
ják - egyéniségük harmonikus és teljes kibontását". Az esetek
nagy többsége ilyen; akiket megrendített a mű tanúságtétele, azok
nak most türelmes, higgadt, az emberi természetet alaposan ismerő

pedagógusra volna szükségűk. És Claudel nem jó pedagógus.
Hogy mi vonzza hozzá a lelkekeU A tágassága, nyugalma,

teljessége, hitében való szálűrdsága. Egy ember ebben az inga
dozó korban, aki nem ingadozik; "nekem megvan az én Istenem"
- felelte Jammes-nak, amikor az feléje kiáltotta a maga "Is
tenre ,van szükségem"-jét. Suares ezt írja neki:

,,,Ahogy én a viharom és a zavarom vagyok, úgy ön a nyugalma és & bizonyossága.
Nyilvánvalóan nem hirdeti az Igazságát: azonos az Igazságá.val.. . öröm nekem, ha ön
nel beszélhetek: olyan emberrel, aki Istenével beszélget, ön az egyetlen ember, akiben
olyannak láttam a hitet, amilyennek én köpzelern. " Ön úgy él hitében, mint a madár a
levegőben: azt szívja be, azt leheli ki minden lélekzetvételével. Ugy tekintek önre, mint
aki abban az elemben lebeg, ahol én szeretnék lenni, s mint aki birtokában van annak
a boldogságnak, amely nélkül én szükölködöm".

Riviére 1905 novemberében bukkan rá "A fa" egy példányára
egy bordeaux-i könyvkereskedönél; belelapoz, már az első. lapok
"a hasonlíthatatlan nagyság és kűlönösség benyomását" kelti).
benne. Eddig Barres 'Volt a bálványa és hitvallása a barr'es-I
"culte du moi"; "amit legjobban szerettem benne - írja később

Claudelnak - az a vágy kultusza volt, s ez lényegében nem más.
mínt a nyugtalanság". Claudel a nyugalom igéretét hozza; "Ó
barátom, az az igazság, hogy nagyobb, mint Dante" - írja Rivi
ere Alain-Fourniernak 1906 elején; olyan ~ mondja - mint egy
lapos táj fölött uralkodó fennsík; "egész életem megújhodott az
ön: életétől" - vallja később Claudelnak s arról a "nagy metafi
zikai revelációról" beszél, amelyet műveiben kapott. Ez a fiatal
nemzedék nagyon ráunt már az irodalomra, torkig van a szép
versekkel, melyeknek semmi közük az élethez, megcsömörlött az,
élettől elszakadt, élet iránt bizalmatlan, élettel szemben ellenséges
Művészettől; ezért adják kézről kézre Gide "Földi 'I'áplálékok"
ját, ezért lelkesednek Jammes-ért és filozófiában Bergsonért, en-

240



nek a közvetlen életszerűség-nek az igéllye hívja létre az unu n i
iu izmust, ez lüktet Péguy stílusúnak lankadatlan hulláruárudúsá
ban; s ezt a nagy, elemi erejű, vágyva vágvott életélményt nyujt
ja nekik Claudel: ti teljességében elfogadott és teljességében leöl
tő inek elismor t valóságot. F'ournior szeriut nagyságának éppen ez
II titka: hogy "nem választotta el egymústól az életet és a 111(1

veszetet". Együtt 'Hljn a tel'llléHzetest \~s a terrnészetfölöttit ; a ter
mészetfölöttit úgy, amint a természetesheu működik és megtes
tesül; s olvasóit talán ez rúzíla vagy zavarja meg a leginkább: II

kegyelemnek ez a nyilvánvaló jelenléte a tcreiutett világban, lJz
az Ő "metafizikai revelációja".

,)~g-y napon -- írja első 110ZZÚ intézett levelében Riy~i>e (l907 februá r ) ~ kl'

zellihe vetteni a müvét. ~gyvégtében elolvastam s nem értettem, mégis megzavut-t, k iilo
Iltis szorongúst keltett bennem. Lassankint., titkos és csodálatos Iejlődéssel, kibontakozott

Lennem a lecké]e, kiteliesedett reivelácló]a . Belém hatok, nem tudom, hogyan : már ben
nem volt, míelőtt megértettem volna. ó milyen ('}ra~ad.tat.(\'s, r-rikor- vé~Te r;'t,('bredtem l';

híttam, mAyen kinccsel vagyok tele I Egj-~ év alatt kiteljeaedctt bennem, mint egy gyer·
meket, tanított meg mindenre, napról napra új bizonyossággal hfl,1~nozott el, hangja be
lopta magút egész lényembe. még a testembe is, átvettelll szokásait, egészen elárasztott ..
Magarnban a testvéremnek. főltámadásomnak, boldogságomnak neveztem s annak, aki uta
mat megmutatta.... Eg"Y éven át I 8 y~gülis azt ké rdeztem : ki adta önnek ezt. a csodá
latos derűt, p>zt az erőt, és bizonyosságot, ezt a bízodamat, ezt az örömet. 110st má.r értr-m.
Tudom, hogy Isten önnel van és ön Istenben él" o,.

F;s választ kér, megnyugvást és békét. "Ha brutalizál, ha föld
retaszít, ha szidalmaz is: választ". Riviére ekkor Frizeaun át, köz
vetve már ismeri Claudelt; már találkozott Frizeaunál azzal II

hizonyos fiatalemberrel, akivel a költő Jammes-nál ismerkedett
Illeg, a vallásra terelte a szót, "egy órára bezárkózott vele- s irtó
zatosan összeszidta, úgy hogy az sírva jött ki tőle, összetörte-i, "
nyomban elhagyta a házat, azt mondva Jamme-s-nak, hogy őt

változatlanul igen szereti, de a barátja túl kegyetlen" (Fournier
hoz, 1907 január 1); most már tudja, mit várhat a· "rettenf'tes
lelkipásztortól", a költötöl. aki "mindenekelőtt hittérítő", akinek
.,az a rögeszméje, hogy visszavezesse az embereket a keresztény
ségre" s akinek a műve is ezt a célt szolg álja : nem egyéb, mint
"une tentatíve de oonversion". Riviére nem véletlenül írja, amit
ír: "Ha brutalizál, ha Iöldretaszft, ha szidalmaz is" ... Fél tőle és
vonzódik hozzá: "Képzeld el, barátom, .- mondja ekkoriban egy
Fournierhoz szóló levelében - mi lehet ez: egy óra négyszemközt
Claudellal, aki a lelkedet keresi, hogybrutaJizálja és kitépje!
Félek. S ez mégis szinte biztosan arra fog késztetni, hogy írjak
neki",

És Claudel valóban nem kíméletes. Már a megjelenésében van
valami vaskos és zömök; a testi alkat ezúttal valóball hű tükre
a természetnek. Gide ilyennek látja őt 1905-ben, egy találkozásuk
kor (1905 december 5-i naplójegyzete) :
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"Kevéssé magas, de elég széles homlok; árnyalás nélküli. mintegy bicskával kifara
gott arc; bikanyak, mely egyencsen Iotytatödik a fejben, ahová, érczní , föl-fölfut ft. szen
vedély és vértolulást okoz az agyban. Igen, azt. hiszem, ('7, az ur-alkodó benyomús : ez fi

töressel egybeforrt fej... Olyan, mint egy megfagyott ciklon. Mikor boszéi, mintha föl .
szakadna valami zsilip benne; heves állítá sokkal halad előre s megőrzi az ellenségesség
hangnemét még akkor is, ha osztoznak a vélemónyében..... Később (H)13 november 19):
n Claudel masszívabb, zömökebb, mint valaha; míntha torzító tükörben Lituá az eruber :
SE' nyaka, se homloka; olyan, mint. egy gőzkalapács".

Hogy hogyan beszélt, azt megintcsak Gide írja le -- sz intén
1905 december 5-i naplójegyzetében - a legszemléletesebben.

"Beszélgetése ig-en élénk és gt\y,üag; éren,ni, hogy semmit SPIn rögtönöz. Gondosan
kidolgozott Igazságokat recitál. Bár tud tréfálkoani is, H ha. kissé átadná magát a pil
lanatnak, nem volna némi kp(:ve,s.ség 'hijjával. :M{'.lás azon tü nődöm, mi h iá.n yzik a sza
vaiból ... Egy kis emberi gyöng-éus('g1 Nem, a~ SeIU; annál több van be-nne. A",t hiszem :
a legmegragadőbb hang, amit vala-ha ha.llot.tam. Nem mintha elbűvőlne: nem elbűvűlni

akar, Ihanem meggyőzni vngr lcipízlli. ~lpg esak védek-vni scm p róbáltarn : s ~tk0'z{>",

n.tűn, míkor Istenröj, a katoltcizmusr-ó l. hitéről s hol<l(\g:~;;;igúról beszélgetve azt 1110110

tam, hogy értern s ő hozz.itette : Akkor hát nriér-t nem t(~r meg , CHile ~ (erőszakosság nél
kül, mosoly nélkül), 'L_ láthatta. e~árulütln neki, lllilyen za va rba hoztak a szavai... Ki
apadhatatlanul tud beszélni ; a mások gondolata "g;;yeUen pilIunat.ra nem (tIlítja meg a,
övét ;úgyúval se téríthetnék ki útjából. Flozy beszélgessen vele az ember, hogy megpr ó.

báljon beszélgetni, félbe kell szekttani . Ilycnlwl' udvnriusan mezvárja , míg .R-7. ombe:
befejez! arnondatát, aztán folytatja ot.t., .1l1OI ahlmlutg'Y til , ugvu.na nnát a ~zúnH.1. rnin thu
a másik meg se szó'lalt, volna".

Ugyanez a modor órezhetó, ugyanez II hang' hallható levelei
ben is; még ezt a sajátos ruonológszerűsósret, a másik gondolatá
nak ezt az alighogy figyelembe vevésót is megtalálni bennük.
S éppen ez a "tórítő" egyik fogyatkozása. Üjru és újra elismétli a
maga igazságát; tudja És érzi, hogy az az Igazság'; s amikor
végül mégsem sikerül -- vagy nem sikerül elél{ g:l-'ürsan - meg
győznie ellenfelót, türelmetlen lesz, indulatba j ő u és kemény han
got használ, ami aztán nem egyszer sninálatosan lerontja a másik
ember szivóben azt, amit az értelmúheu esetleg épített. Ez 11 nagy
költő rossz pszichológus; szilárdabban áll II lllaga hitében és bi
zonyosságában, semhogy meg tnd nú - és meg akarná -- érten i
a kételkedőket; és sokkal merevebben szegeú szemét az előtte féuy
lő isteni Igazságra, semhogy foglalkozni tudna -- és akarna 
az apró emberi fájdalmakkal és bajokkal. Tunúskodik ugyan ha
tártalan öröméről, de mint emberből, nem árad belőle ennek az
örömnek a melege ; bizonyságot tesz a Szeretetről, de benne magá
ban, zömök, merev s kissé rideg egyéniségében mintha nem vol
na elég részvét és megértés a szeuvedő, magukba bonyolódott, vi
lágosságot kereső és önnön bozótjaikban el-eltévedő emberek iránt.
Ha ellentállásra. húzódozásr-a talál, többnyire megmerevedik; az
olvasó néha úgy érzi, ellenfelében több a keresztény alázat, mint
őbenne. Azokban a kapcsolataiban, amelyekben a vallás kérdése
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fölmerült s Claudel kísérletet tett a térítésre, többnyire elkövet
kezik egy pillanat, amikor ráeszmél vállalkozása sikertelenségére
és - elég ridegen - útjára bocsátaná a habozásaiban megátal
kodní látszót, mit sem törődve azzal, vajjon a vergődő embernek
szűksége van-e rá. Suarés-zal, Riviére-rel folytatott levelezésében
egyaránt kitapintható ez a válságos pont, észrevehető a hátatfor
dításnak ez a mozdulata. Suaresnak írja 1907 március 3-án:

"Ami azt illeti, hogy tölem pusztán emberi barátságot v{,rna: nem, Suarés, hiszen
tudja. Mindaz, ami bennem van és ami nem Isten, kibe minden gondolatomat és egész
szavemet vetem: nem éri meg, hogy odaadjam. Nem tudom már, mi az, amit az embe
rek szépségnek neveznek; s amit müvészetnek neveznek, a semminél is kevesebb nekem.
Egyedül Isten él, ,s én hálát adok neki, hogy nem engedte meg azoknak a dolgoknak,
amelyek nem léteznek, hogy legyenek".

Nincs benne hajlékonyság s nagyon kevés a készsége a meg
értésre. Innét sommás, olykor egyenesen korlátoltnak ható ité
letei, igazság-talanságai, szándékosnak tetsző félreértései, amelye
ken Gide annyiszor fönnakadt. Mi sem jellemzőbb erre, mint
Suares-zel folytatott kis vitája Tolsztoj ügyében. 1811-ben jelent
meg Péguy félhavi kiadványsorozatában Suares Tolsztoj-tanulmá
nyainak kötete; Claudel így reflektál rá:

"Sosem éreztem rokonszenvet ez iránt az ember iránt s őszintesége mindig gyanús
volt a szemernben. A fényképek, melyeken mint parasztot. lóháton, asatalnáf látni, a
vegetarianizmus groteszk affcktáei öi , a sietség, mellyel a legkisebb riporteri. is fogadja, a
szigorú&í.g evangéliuma, melyet egy magát semmi kényelemtől meg nem fosztó aggastyán
prédikál: mindez mélvséges 'Utálatot kelt bennem ... Még a futása is szinpadias".

Mennvire igaza van Suarésnak, amikor válaszában (1911 már
eius 17) figyelmez,teti: "Ami az ember 'I'olszto.it illeti, kedves
Claudel, ne legyen szerétetlen iránta"; s mintha csak a keresz
tény szeretetből, részvétből és megértésből adna leckét nagy ba
rátjának, sorra rámutat Tolsztoj drámájának mélyen emberi for
rásaira s ezzel a nagyon szép - és Suaresra nagyon jellemző

- mondattal fejezi be szelíd 'I'oisztoj-apológ'iáját: "Az Istent ke
reső nagy aggastyánok kedvesek a szivemnek".

Hitbeli kételyekre, dogmatikus aggályokra mindig pontosan
s a legszigorúbb ortodoxia szellemében, a legmélyebb meggyő

ződés hangján felel meg; azt, ami személyes vonatkozás, egyéni
probléma, általában figyelmen kívül hagyja és úgy látszik, nem
is nagyon óhajtja megérteni; legföljebb az általános igazság eré
lyesebb megismétlésével reagál rá. Riviére nem minden ok nélkül
panaszkodik erről Alain-FourÍlierhez írt egyik levelében (1908 jú
nius 10):

.OlTkor haragszom Cliaudelra, hogy oly derüsen, oly fölényesen ismer félre annyi
igazi nJUgtalanságot. KétségIóvill nem szabad elfelejtenem, 'hogy szlvesen fogadott és
legalább részben megértett. De mindezek ellenére is, mennyi mindennel nincsenek tisz
tában a le'l'e1"i. Mennyi seb .van, amit nem tud ápolni, mert ő maga nem ismerte őket l"
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SOkall ol moncltú k ró lu mú r kortársai közü] is: úgy látszik,
el Sf'W tudja kópze lni, hog'y a kouverzió végtére mégsem könn vű

dolog.F:p]wll az a 1l1'!H;Z, amit fáradhatatlanul ajánl s aminek
a meg lH'1ll f'ogadúsút nem ert i és kárhoztatja: hunyt szemmal
belevetni magunkat ebbe az örvénybe, ebbe ti szakadékba. .Miköz
ben' "brutalizálja" a vouakodókat, mintha túlságosan volunta
rista volna, (és kvietizmnsnuk, janzenizmusnak aligha vall na la
ádázabb mctlern ellenfele), m intha el-elfoledkeznék róla, hORY ii
is csak a Kegyelem liikéséJll'l( engedelmeskedett a maga életrnun Ui
.Jialáluzrasánál". Ahogy merri ntcsak SUUl'C8 írja neki (1906 rl·h
ruár 26):

"Azt mondta, ön is volt, abban az úliapotban, amelyben most én vagyok. :Nem q.d·

szen egvmaga lábalt ld belőle : egy csodátatos Kéz húzta ld onnét; tudja meg: ni nr,
Isten az ön számára, csak azért, mert ()l'C'zte magán, sz ivútől a Jejéig-, az isteni K;,z h'

nyerét s öt .ujját.; én nem ismerem ezt a kezet; ölelése kellene nekem".

Az ilyen vívódókkal bizouvára sokkal célravezetőbb a tüve
lern, a szeretet, az emberi melegség, mint a "bruíalizálás", ml'g!w
lelkük ezeretetéból is, (és mennyire fájt Riviére-nek, hogy úg-y
érezte, Claudel nem út magát szereti, úgy amint van, hanem rsak
a megrnentendő, mcgtérrtendó lelkét!). De Claudel - maga nioud
ja - "fanatikus", és "egy Claudel, aki nem volna fanatikus (~i-

zelóta, nem is volna Claudel tiibbé"; nem éri be II magvetéssel,
vetését Ie is akarja aratni, és sietségélJell néha elébe vágna ct
kegyelemnek. Pedig a. kegyelem útjai sokszor tekervényesek s az
üdvösség magvai lassan érnek he. A költő nagyon jól tudja ezt:
a térítő olykor elfelejti.

Különösen olyankor, amikor elragadja a természete. Mert in
dulatos, szenvedélyes és lobbanékony. "Időnkint dührohamok fog
nak el - írja Gida-nek (1909 augusztus 10) - valóságos vértolu
lások ... Nem akarom oda ragadtatni magamat, ahová szeren
csétlen természetem nagyon is készségesen von". S a lelkipásztor
nak a hevesség sosem jó tanácsadója. "Nyilván többet érne egy
kicsit több szeretet" - írja ugyancsak Gide-nek egyik ilyen hu
ragos kitörése után (1906 február 6).

Mindenkinek megvan a maga keresztje ; az övé a természete
volt. De többnyire túlzottan apologetikus, néha szinte gyanakvó,
minden valódi - vagy olykor vélt - sérelemre érzékeny maga
tartása részben a korából is érthető. Szinte beleszorul a védeke
zés és támadás helyzetébe; sokszor hangoztatja leveleiben is, mi
1yen sokat kellett szenvednie az Egyházát és vaíllását szerető

hívőnek - s ő teljes lelkéből, szenvedélyesen szerette őket - a
francia egyházpolitikai harcoknak ezekben az igazán nem kímé
letes éveiben. Merevségének, néha már-már konokságig menő ri
degségének, majdnem érthetetlen alimine elutasításainak (például.
Nietzsche, Tolsztoj, Stendhal, Flaubert esetében), kemény, de i n-
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kább impresszionisztikus, mintsem valódi ismereten alapuló ité
leteinek, olykor dacosan vállalt "klerikális" szűkkeblűségének il'
van némi magyarázata és mentsége a helyzetében: az aposztázi a
nagy százada után jelent meg a hit tanúságával, s egy évszáza
dos "nem" és kételv és közörnbösség után mondta ki, a legelsők

között, a maga határozott és öntudatos "igelljét".
De volt benne, maga is elismeri, valaminő fokozatos (és töb

bé-kevésbbé tudatos) bezárulás is. "Észreveszem, hogy szellemem
mindinkább összehúzódik" --- írja Suaresnek (1911 május 27). Volt
idő - mondja - rnikor föl tudta fogni, mi is az a szcmélves
és határozott tárgy nélkül való vallás és szeretet: ma már egyálta
lán nem érti - és úgy látszik, nem is akarja érteni -- ezt. S
ilyenkor csúsznak ki tolla alól azok a beesmérlő jelzők egy-egy
Renanra, Tuine-re, Stendhal ra, Gourrnontra, amelyek helyett sok
kal szívesebben hallanók tőle 11 tévedők iránti keresztény részvét
és szánalom kifejezéseit. Különösen akkor, ha térítő szándékkal
beszél; mert a térítőnek, anélkül természetesen, hogy bármi cin
kossárrot vállalna a rossznl s bármi alkut kötne a gyarló ember
gvöuzeségóvel, mégiscsak nyitva kell maradnia minden emberi
felé; különben megeshetik - miut ahogy Claudellal valóban meg
esett - hogy bizonysága olykor inkább elr-iasztja, mint VOU7;za
azokat, akiket meg akar győzni.

Gide ügyében, különösen amióta ismerjük az "Et nunc manet
in te" poszthumusz vallomását, bizonyára naivság volna illúziókat
táplálnunk megtérésének Iehetóséaoi felől. Kétségtelen, hogy egy
Ideig rokonszenvezett a kereszténységgel; ,Claudel "félelmetes bi
zonysága" őt is megzavarta; de az is kétségtelen, hogy valóban
komolyan sosem gondolt a megtérésre, és hogy Claudel - fog3'-a
tékos pszichológusként - túlságosan nag'y jelentóséget. tulajdoni
tott egyes olyan nvilatkozatainak, arnelvekből úgy sejtette, Gide
is útban van a konverzió felé. Ma már, kellő távlatból - és Gide
naplójának bizalmas följeg'yzóseibűl, melyek korántsem muratják
oly készségesnek a hitre, aminőnek ő maga mutatkozott Claudel
felé - nyilván látjuk, hogy míg értelme s egy-eb"Y érzelmi meg
mozdulása kacérkodni látszik a kereszténységgel, addig természe
te. ösztönei, hajlamai ellenállhatatlanul (8 anélkül, hogy megpró
báina ellenállani nekik) sodorják az embert is, a művészt is az
ellenkező irányba, a "Földi 'I'ánlálékok't-tól a "Meztelenül"-ön, a
"Vatikán Pineéi"-n, a "Pénzhamisítók"-on át addig a pogány
ságig, amely fölé caillagul ifjúkorától fogva legnagyobb példakó
nét. Goethét állította. Ha Emmanuéle-nek, a szentéletű asszony
nak, feleségének szenvedése és áldozata nem tudta rnegszabadrtani
Gide-et démonától, hogyan sikerült volna ez a hiú és kissé kur
tamodorú Jammes-nak, vagy a "gőzkalapács" Claudelnakj Tud
juk, Gide kisiklott minden szorításból s ezt az ángclnát nem tud
ta rabulejteni Claudel hálója sem. De van egy naplójegyzete,
amely igen elgondolkoztató.
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"Különös - írja (1922 szeprember 10) - hogy a három megtért művésznek, akit
a legjobban ismertem, Ghéonnak, Jammes-nak és Claudelnak, a kato'lieízmns csak a,

gőgre adott bátorítást. Az áldozás önhitté teszi öket". '

Nyilván túlzás; de Gide így látta, így érezte, ['; ha Jammes és
Claudel leveleit olvassuk, modorát szemléljük, meg kell valla
nunk, hogy azért mégsem teljesen alaptalanul. Azt a meggyő

ződést, hogy az igazság föltétlen birtokában vagyunk, úgy látszik,
nem könnyű összeegyeztetni az alázattal, a szelid szeretettel a
"kívüllevők" iránt. Pedig azok sokszor minden fejtegetésnél, m in
den fölvilágosításnál, vagy akár minden ösztökélésnél nagyobb
hasznát vennék az alázat és százszor megbocsátó szerétet tanú
ságának.

Alain-Fournier "rettenetes lelkipásztornak" és "kegyetlen hit
térítőnek" nevezte Claudelt. Magához sem volt engedékeny; ő, aki
vallásában, hitében sosem a nyugalom, hanem a folytonos bátor
küzdelem állapotát látta, magával küzdött a legkeményebben és
maga felől ringatta a legkevésbbé ábrándokba magát. A "térítő"

Claudel arcképe alá aligha írhatnánk jellemzőbb sorokat, mi nt
ezt a Suaresnek tett önvallomását (1905 június 2?):

,;Sok pillanata volt életemnek, amikor rettenetes súllval éreztem, mi az, hogy nen:
vagyunk ezentek s éppen az. ellenkezője vagyunk a szent.nck. Vannak percek, amikor 111á

soknak határozottan joguk van ránk s érezzük, hogy e jogllknak nem felelünk meg; úgy
értem, több joguk van ránk puszta szavainknál" .

Mindenesetre minden tőle telhetőt meg-tett, hogy legyőzze ön
magát s hogy másokat is odavezessen a forráshoz, melvbó! táp
lálkozott: a Kegyelemhez. 'I'ér ítő akart lenni s az is; de bizonyos,
hogy művészete által, mint költő, rnint író nagyobb misszioná
r ius, mint amilyennek levelezése a személyes érintkezésben m u
tatja. De végtére is, nem arra küldetett-e, hogy mint korunk !eg
nagyobb keresztény költője, elsősorban művészetével tegyen hi
zonyságot az Igazságról ~
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