
CLAUDELIANA
(Szemelvények Claudellevelezéséből)

Gabriel Frizeau, Claudel drámáinak hatása alatt, 190:) decernbor Lű-én ír először

a költőnek. "Hová menjek! Hogyan higgyek úgy, amint ken! Hog-yan gyakoroljam
megtorpanások nélkül vallásomat 't Nem kór-dezhetem ezt, (',!!y(~<lül csak öntől, Inert müvei
lelkem és szellemem m(~I:r~ig Ineg-rúztak". Ctatuteí l !-)04 ju u uú.r 4-én vá.laszolt Fucseuból.
Ezt a levelet Riviére is, Gide is olvasta Ft-izeaunúl , ~7, utóbbi, aki ekkortájt hajlott 8.

katolícizmus felé, így írt rója Jammes-nak: "Kiilönöf> lllC'RzP1getés Prizsunval, Claudel
levelének olvasta után. Ugyan mit mondhatnék, s főként. ívhatnék utána neked '1 Úgy
hallgattam ezt a- levelet, mimilui egyenest nekem 8zlílna. Rettt'llptes volt".

A levél több másolatban terjedt, de egészen a lcirut.ó hhi ,rlilki..,: ki .. datlan volt, (noha
Jammes 1936-ban javasolta Claudelnak, hogy j('lentt'x~,e JlIrg'). Részleteket közlünk belöle.

Kedves testvérem és barútom,
Engedje meg, hogy így nevezzem s lllPgköszönjem önnek azt

a határtalan örömet, amit a levele szerzett, Hálát adok Istennek,
mert megengedte, hogy legalább egy lélek megértse, milyen szán
dékkal írtam könyveimet: hogy jobban megismerjem és szeressem
és jobban megismertessem és szeréttessem. Akik eddig drámáimról
írtak nekem, rnind csak a stílusomat és képzeletemet dicsértek,
bebizonyítva ezzel, hogy nem tudták memazudni lelküket és' cél
jukat; mindeddig tehát voltaképpen csak őnhöz szóltam, s életem
munkája nem volt hiábavaló, ha sikerült {int visszavezetnem az
igazsághoz és az örömhöz.

Igen, szilárdan és rendíthetetlenül hinnie kell, hogy csak a
mérhetetlen, elragadtatott, boldog Örömben van igazság, úgy aho
gyan fölséges remekművek, Vergilius, Dante, Beethoven, Shakes
peare némi fogalmat nyujtanak róla; nem kétséges, hogy határta
lan boldogságra, elmondhatatlan gyönyörűségekre születtűnk. S
ennek az örömnek a teljessége az, isteni szeretet, vagyis annak
az önálló Lénynek a jelenléte bennünk és kívülünk, akit Istennek
nevezünk, s aki végtelenűl tiszta, gyöngéd és ártatlan, ismer min
ket és személyes szeretettel szeret... J óságának és bölcseségének
kincsei közepett végtelenül szebb és szentebb teremtményeket al
kothatott volna, s mégis, egy személyes kis titok rejlik köztűnk,

van e'gy kis zug, amely egészen a miénk, egy parányi pont, amely
által létezünk, amelyet a legfölségesebb angyalokban sem talál
meg s amelyért egészen külőnleges szeretettel szeret minket. Ami
pedig minket illet, mi különbözünk és külön állunk tőle, hogy
legyen valamink, amit neki adhatunk, hogy szivéhez kapcsolhas
suk szegény emberi szivünket, Ez az igazság, és ha ezt hiszi,
hiszi az egész. katolikus tant ...

Az én ifjúságom is hasonló volt az önéhez: áhítatos gyerek
kor, a hitvány liceum az akkori hitvány elméletekkel, Kant és
Renan bölcseletével. Ez a szerencsétlen Renan ejtette ki a leg
szörnyűbb káromlást, ami ember ajkát valaha elhagyta: "Lehet,
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hogy ae i.guzság szomorú", Ehl"'11 az időben m:t tartottam, 1l1lH'S

senuni m iszter.í um 11 v ilázbau, miudeut mcpnngyal'úzllak a tudo
mányos törvények s a mindenség gépezete épp oly kiismerhető,

mi nt egy szövőszék, S nl;jött 1886 karácsouya, a Notre-Dame LeIll

plornban voltam vcesornvéu s il Magnificat hallgatása közben
egyszerre megláttam Istent, amint relém birja karját. X{>gy éven
út volt eröru rá, hogy el leu túl lj ak s ojt hordjam I1Hlgamhan egy
más fölött un uak uz lsteun ck nz CSZJlléj(t. akit s:~('rettelll s m in
den érvelésen túl sz ivem s lényem m inden erejével hittem, meg
,'HUL "d(),~·illál," és "legendák" teljes képtelen s':'géét, amelyek igy
m in tegy eró:':ilakkal h~nys;o:erí~dt{>.k 1;t nuurukn t :UTa a gÓR,j",
szánalmas és romlott kis n yo mor-u It h ülyére, a ki voltani. N (Uy
év multán az összeütközés nem szünt meg, csupán erőm fogyott
el () konfliktus elviselésére. Belevetettom magam a vízbe: nwg'
g yóntarn, áldoztrun. s attó l kezdve uri ndeu h··t(~IY('1iI eltilut és
mcgszak ítú« nélkül hiszem a legu to lso jó[úi!..( m indazt, amit az
igazság csalhatatluu i~S egyetlPíl ]ef dc II u"II ye.'il', n ~iZ('lIt kntnl ik us
Egyház. tanít..,

.... Kótst'gtelen, ho'!:y llitiillk JUI''''~' t'S eíiodúlatos i;.;'Hzsú.gait
in isztér-iumok veszi.k kÚl'ül, de nem öl l'eltl'.!!,·(.~ ós hal ál, hanem az
net titkai, hasonlóak azokhoz, amelyeket szerénv miudennapi
életünkben hordozunk. lsten egyesül('si' az emberi !ennésze1lel
olyan rendű, m in t a gondolatt' és a tt~sl(~. S m~ a hornúlv a hivú
léleknek nem kevésbbé kedves, m in t 11 "iUuroi'súgok Mi: t')'Uóllk
olyan hitigan;ággaL amely az l'],;ií ériIl1k"z(','>rl' r;i!szíV'!;lt6 s m iu
denféle kíváncsiság meggyalúzhatja1 A hitünket ];Öl'llyezó horuá lv
hasonló az eucharisztikus sz í nekhez , lehdiívé teszik, hogy érin
tetlenül hatoljon át ónűnknek ezen a li i lúd (,c; ki>:lö!lsé;;es részén,
IIIPly idv" Illestt'l'k(oll ideúkk ul, 111(';( :1 hl\IO\nÍlny s értd(,1JI keres
]((,dés0.11(í] készeu vet t furl'sa (·sl'l'selJeesl·kkel. Nl'1l1 arra való, hogy
a nyelvünk ízle!g(':,se, hn ucm nrrn, liogT a ';ZiVlillk 1(',"~n](~I.Yéll

megeméssziik.
'" A IIwgtúrés nem szuvu k dol:~·a, I!I'111 is töhb{·-kevósbb(· swl

Icmesen mezoldaudó el lenvcte-ek«: 1111'1'( \1:1 ,*ynek a vógére jÚI'
na, tíz új je leu tkeznek a helvéh«. Nagy vál la lkozús ez, hősi (;s
vidám szívvel kell belemenn i. Azt ko ll monduni Istennek: "Ú,
F ram, itt a~ideje vúgre. 1JlÜI-;t vula m i eg('szcll képtelen dolgot
oselekszeru. 1\Z egyik oldalou o í t vn uua]: a tudósok, mű vószck ,
üzletemberek, a világ emberei, akik te ljes , nyugalommal biztosí
tanak arról, hogy nem Jót;'wl; a másik ou lllPg' ott állnak 11 Szell
teskedök, a já rnhor nún ikék, a gyarló m űvészct, ct prédikációk
szánalmassága: cld icsekedhctsz vele, hogy bizony bolond és kép
telen vallást találtál ki! De nekem 11lÓgis ú;n' tetszik, ahogyan
van, és te is Úg'~r tpt~zel, Uruu., ~l.lni!yell vagy ~ akárhol Ya~~'Y

is, és hozzád indulok, bárhol légy is, Illcd ná lar! vannak az élet
igéi, és azért, mert az vagy, uk i vagy. az én Uram és Istenem",

... Isten öuuel, kedves barátom. i'i legkij:~elehbi leveléhen tu-
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dassa velem, m it tett érte, hogy elnyerje l's bi rtokolin II l'öhuér
hetetlen őrőmuck a:ot a titokzatos kincsét, amelyet miudaunviun
magunkban hordunk. Higgyell a kólségbeesett kiáltásban, ruolv
zsigcreinkLöl szakad fiil ali Abszolútum relé. Boldogságra szüht
tüuk : az embernek uz a föladata a világon, hogy boldog legyen;
,; ennek az a titka, hogy «satlukozzu uk }'OlT;j;,úhoz.

190;) [úliu.sába.n Claudel; Pranci.s .Ja.uuuos-tual czvütt zarúndokut.at tett Lout-ues-ha .

A'I. ct~ látott g~'6gy'uI(Il'3\)li:i'61 szcptt'Jllhcl' :'>fin kol t levelében SzíllllOl be a:~ I"JlP":l beteges
kedő Suarcfl-llak :-.; C.~·Y könyvet ü, kii ld nokj : {''l-t Sna,'!'I\'! uvoruha n elolva __ './"L ~ "h'k van

{"\(),I~J;;kal" - n on dja : pa tanúk júhiH1.('Jllib(ge n c ilvúr.való". 19)- folytati.: Ievclét

\ l q 'L) r-e::(·ptcmlwl' 14):

Üllt szenvedélvcscn lefoglalja Ixt« ll, akit szivóben hirtokol,
ru i n t 'ihog'y engem szenvedélyesen f'og'lalkoztut lsten, aki Ililll'S

ú,., 'lyih~ín soha nem is lesz a birtokombau: ('zze!. h ..dvcs Cl,llld"i,
JlIegÓ'thetjűk egymást.

1,,1./'1, oduadta magát öu uek, odaállt az ú tjabu, h i vt a, l,itúrla "
karját s ön a keblére vetette llWgÚt. Semmi másféle csoda: ez az
egyetlen az, amelyik magúval ragad. Bizonvo-, vazvok benne,
lwgy egy emberi BÚV Megvál tójáuuk életével és .ielenlétével való
egyesülése nagyobb csoda, mint ha a nap huszonnégy órára meg
állna a delelőn. Annak az embernek, akinek sz('mára mesrtörtént
s új ton-újra mceú iul az OJtúrisZüntség csodája. nincs m it kez
dCllie másféle csodákkal. 'I'errnészetem teljes hevével mondom ezt
önnek: számunkra semminek n i ues olyan sólya, mint egy szemé:
lvcs csodának. Egyenest nekünk szóló kinvilatkostatúsru van szűk

"égünk. Ön ezt megkapta. S agg'ódom, nem írja-c rovúsomra,
hogy belőlem ez h iánvz.ik. Nyngínss,oll 11l(',~ az el lenkezőjéről,
ugyanolyan nagvlelkűeu, U1l1ilYCIl buzgalommal és lendűlettel

azért tárul föl előttem, hogy vis:-jzaml.ia nekem az örömet, bcve
zetve az egyetlen örömbe, aJtlely maradandó és betölti sz ivünk
roppant térségeit. Nyugtassou meg, hogy kölcsönös barátságunk
nem csak véletlen talűlkozásunk fiú!,'g'véiiye, találkozásunké a
templomban, inelvbcn (ill h ívőként im ád koz ik, éli pedig csupán ke
n,SeIU az imádsúg vilúgossúgút, (le nem talúlom. Nagy nyugta
lunsűgtól szabadítana meg. Ami !w<liil: önt illeti, kedves Claudel,
sosem fogom elfelejteni h ívásúnak erejét és hevét ...

Ouuuiet szepternber 22-0n felel erre a levélre. Eloszlatja Suares aggndahnait : ho
zyan rendelhet.né alá saját beoavá.cvúu ak azt a páratlan ul nagy dolgot, ami egy lélek
megtérése t hogvan akarhatna bíró lenni abban a megrerid itű pörben, amely egy szell
vedő lélek és Isten közt folyik 1 s hogyan hagvhatná magáru barátját éppen legnagyobb
henső harcai közepett 1 "hiszen csak akkor nem volna többé szükségo barátságomra. ha

HU'g'értene". S itt következik harrniucnégy esztendeig tartó levelezésük egyik legszebb és
legfontosabb részlete:

Isten azokon az utakon jár, ame-lyek neki tetszenek, nem pe
dig azokon, amelyeket mi szerotnénk előírni neki, Ön azt szeretné,
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ha Isten keresné föl önt, Isten ellenben azt akarja, hogy ön men
jen hozzá. Ha egy szamár szólani kezdene önhöz, mint Bálám pró
fétához: nemde azt mondaná, hogy nagy csoda történt az ön
kedvéért.I Isten ennél is sokkal nagyobbat tett önért: itt áll egy
rideg, indulatos, kevéssé szeretetreméltó, kevéssé gyöngéd, mély
ségesen pogány, örömökbe és gyönyörökbe bolondult férfi s azt
mondja önnek: nincs igazság, csak a lemondásban mindarról,
amit szeret: itt áll egy író, kezességet vállalva egy vaíllásést,
melynelr első szava a magunk megvetése; itt áll ez a rettenetesen
bemocskolt ember, zsigereiben még mindig a legsötétebb mérgek
parazsával, és szűzinászról beszél s arról a csöndről, amely min
den szónál följebb való. Nem erőszakoskodni akarok; vigasztalást
kínálok, amikor megmutatom, hogy Isten törődik önnel és sosem
hagyja kezének segedelme nólk ül. Mit nem adtam volna a magam
Exodusának idejében, amikor utat kellett vágnom magamnak a
különféle bölcseletek s ön előtt nem is ismerős emberi tekintetek
szövevényei közepett, mit nem adtam volna érte, ha e hirtelen és
csöndes érintések helyett, melvek megdöbbentettek és zavarba ej
tettek, találok valakit, akinek mindent elmondhattam és akitől

választ kaphattam volna! Azt gondolja, oka van rá, hogy panasz
kodjék Istenre~ Hát akkor csak tárja eléje bátran minden szemre
hánváaát: ,,0 szeretlek, minden öröm forrása, noha te nem sze
retsz engem. Lásd, mi mindent megteszek én, aki csak gyarló em
ber vagyok. S te, aki Isten vag-y, nem találsz módot rá, hogy
a segítségemre siess!

A következő levél (1905 szepteinber 37) egyike Claudel ritka - igen ritka ~

személyes vallomásainak ; válasz Snares szeptember 23-i soraira ; Claudel iritnti bizal,
máról, barátságáról irt s arról, ők ketten oly magányosak korukban, hogy meg kell
éreniük egymást. "Milyen nagy szet-etet nem keresi Istent, mint folyó az 6ceá~t! S ön
ott van, kedves barátom, acélnál, lefekhetik s boldog álmot úlmodhatik, míg én ret
tenetes virrasztásban állok II - fejezi be levelét Suares. mint annyiszor, lllost is pá r

huzamot vonva kettejük - a kettejük istenkeresése, piUyája, sorsa, magatartésa
között. Erre a gesztusr.. felel a megrendítő férfi-őszinteség gesztusával Claudel.

Igen, kedves testvérem, ig-yekszem, hog-y az legyek az ön
számára, aminek lennem kell, de számítok rá, hogy sok csalódást
fogok okozni; nem szabad másnak tartania, mint ami vagyok..
Két ember kapcsolata oly hamar. kimerül, ha önmagukon kívül
nincs mit adniuk egymásnak! De én tudom, hogy voltaképen nem
magamat kedveli bennem, hanem az örömnek azt a roppant va
lóságát, aminek épp úgy a letéteményese vagyok, mint minden
eg'yes keresztény. Bár elvezethetném egy napon a kimeríthetetlen
baráthoz!

Amennyire tőlem tellett, egész esztendőben a magányosság
elől menekültem, ide-oda kóborolva, mint a gazdátlan kutya, de
ezen a komor síkságon végülis irgalmatlanul négyszemközt ma
radtam magammal. 0, milyen hosszúak a napok, ha sumvedünk t
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Minden reggel ugyanazzal a gondolattal ébred az ember, estig
tarta harc az éles fájdalom meg a mord beletörődés váltakozá
sával, és örülhetünk neki, ha éjszakánkat nem zaklatják szörnyű

séges álmok. Nem a félelmetes testről van szó, hanem arról, hogy
az ember ezer kedves és gyöngédapróságra gondol, egy tekin
tetre, egy fejmozdulatra, a hang egy bizonyos árnvalatára, mely
mintha a fülünkbe csendülne, s aztán újra fölmerül előttünk szén
sorjában az elképesztő történet minden egyes részlete, s írása a
borítékon, melyben a leveleimet küldte vissza. Akkor aztán jön
egy pillanat, amikor az ember nem birja tovább, térdreborul s
mint Illés próféta, azt mondja Istennek: Végy el engem, Istenem,
mert nem vagyok jobb atyáimnál. 0, olyan Ő, mint egy végtele
nül türelmes és szomorú barát. Soha nem unja meg panaszain
kat; nem kell félni tőle, hogy szemrehányást tesz nekünk vagy
megszégyenít. Úgy viselkedik velünk, mint gyermekkel a fölnőtt.

S végül legmélyebb imádságunkban milyen békesség árad el lel
künkön, ha egyszer odáig jutunk, hogy teljességgel és határozot
tan megvetjük magunkat, belátjuk, hogy rn i t sem érünk s egye
bek sem vagyunk Megváltönk kezében, mi nt egy maroknyi vé
res és szétroncsolt törmelék!

Suares, nincs nagyobb öröm az Örömnél és nincs nagyobb sze
rétet a Szerétetnél. Ez a két szó, ez a minden vitán és okoskodá
son fölülálló két szó s egyedül ez állít minket egymás mellé, egy
oldalra, ugyanabban a bizonyosságban. "Boldogok akik éhezik és
szemjúhozzák az igazságot". Istent, ha nem léteznék is, Iétrehívná
egy kétségbeesett szív sikolya. Nem: az élő lélek nem fog mindig
a halál bilincseiben raboskodni; nem birva tovább, végülis föltá
mad! túláradásában elzengi a husvéti zsoltárt: Proiiciamus jugum,
dirumpqmus vincula! s hunyt szernmel, a bizalom és a kétségbe
esés lendületével, kezek nélkül, lábak nélkül előrelendül a kegye
lem metsző világossága felé, az örökkévalóság hívása felé, ha
sonlóanegy egészen kicsiny gyermekhez, akinek a kiáltásai Hem
fakadhatnak szenvedésből.

1907 július 4-én írja Jacques Riviére Claudelnak : képtelen leküzdeni glJgjét (.~

belső ellenkezését, képtelen a megtérésre. "Nem, nem vagyok a Krisztus hálójában. ?vIii;
is tehetne velem Krísztus, ha csak azt nem, hog-r elitél l Szabad vagyok é-B a magúnvc»
ság lesz a halálom" - írja. Úgy érzi, eZ7,e1 a döntésével szükségképpen együtt !.ifi r,
hogy Claudel magára hagyja őt. Egy 'nappal később, júlhl8 5-én még egysser megis
métli ezeket a gondolatokat. Claudel 'I'iencainben, ahol konzul, egyszerre kapja meg a ht
levelet s együtt felel rájuk, augusztus 4-én.

Kedves Barátom,
Hagyjon föl azzal az elképzelésével, hog-y rettenetes és jóvá

tehetetlen dolgokat közölt velem, hogy elhagyom önt, hogy min
dennek vége köztünk. etc. Egész életemet olyan környezetben és
könyvek közt töltöm, amelyekben Istennek nag-yon kevés helye
van, s higgye meg, ebben a korban, - pár nap rnúlva harminc-
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kilenc 'éves vagyok, - egyáltalán nem áll könnyen nálam a mél
tatlankodás és a botránkozás. Hogy egy magafajta fiatalember
megremeg a könyörtelen igazság s az általa követelt beleegyezések
és lemondások előtt, az csöppet sem meglepő. .Nem elsó mozdulata
Szerit Pálnak is az ág'askodás l akárcsak a lováé: calcítrare. Az ön
életében is eljön Isten órája, akár az első lesz, akár a tizenegye
dik; hibáztam. amikor sürgősebben akartam eljárni Nála.

De milyen szomorú életre szánja magát! Vegye szemügyre
az önt környező világ roppant nyomorúságát s gondolja meg:
semmi segítséget nem fog nyujtani neki, ön. akinek istenadta le
hetőségei kötelességévé teszik, hogy keresse és megtalálja az igaz
ságot, ahogyan minden egyenes szándékú embernek tennie kell.
Gőgje és rettenetes, polgári önelégedettsége vajmi kevés hasznára
lesz a kiéhezetteknek és nyomorultaknak.

Tudom, hogy túloz, amikor gőgjéről beszél. De engedje .neg,
hogy őszinte legyek. Éppen elég teher rajtunk a hibáink, legalább
ne csináljunk belőlük tiszteletet kíváno és sérthetetlen istensége
ket, utálatos kis bálványokat. Nem, a rossz, a bűn sosem szép,
m ind.ig ostoba és szűkős. Maii nulla sulisiancia. Rendetlenség és
rosszul választott cél. A gőg nem erőre, hanem gyöngeségre van,
a szentatvák a szellem bujaságállak hivják s a gőgöst azokhoz a
puhányokhoz hasonlítják, akiket a próféták emlegetnek. Lám,
eléggé előrehaladt, mert azt mondja: "Nem szolgálok". Non serviam
- akár egy törött pohár, alkalmatlan szerszám. Saját magát
szereti ; a tapasztalatok majd kigyógyítják ebből s a szükséges
otrombasággal fogják ráeszméltetni valódi lényegére.

Azt mond.ia: "Nem vagyok képes kereszténnyé lenni", mintha
azt mondaná valaki:. "Nem vagyok képes látni" s nem nyitja ki
a szemét. Tudom, nem annyira az értelemnek kell megvilágosod
nia, mint inkább az akaratnak megfisztulnia, megerősödnie, ki
egyenesedníe, Említettem már önnek a gyógyító eszközöket; a leg
fontosabb visszatérni a szakképzett orvoshoz, vagyis a paphoz.
Legyőzhetetlen akadálynak minősíti a lustaság és gyöngeség su
gallatait, vagy amint találóan mondja.: a gonosz lélekéit. Hogy
egy kis testi bajból kigvógvul.ion, a világ végéig elmenne; de ha
lelke üdvéről van szó, a legkisebb akadály, az első nehézség meg
r-iasztja és lesujtja. Nem, egyáltalán nem elégedett magamagával,
és ez is jellemző tünet. Miért alkották volna máskép a gyom
rot, mint a lelkiismereten Miért hinnénk csak az egyiknek s a
másiknak nem1 Ha valami nyomja a szivét, akkor egészen bizo
nyos, Jacques Riviére. hogy valami nincsen rendjén.

Két levelében csak egyetlen megjegyzés van, ami megindít
és mélységesen megzavar: azt írja, hivást érzett felém. Tehát Is
ten ntasította hozzám. S ha ez a hívás nem bizonyult hatékony
nak, nyilván az az oka, hogy valami homályos módon vétettem ön
ellen, hogy nem imádkoztam és nem tagadtam meg magamat
úgy, ahogyan kellett volna. Ez túlságosan igaz. Ne használja vak-
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tában az ilyen szavakat, mint "közösség" és "cgyesülés" Iateuuul.
Iszonvodorn attól, hogy valaki ilyesmit tételezhet föl rólam, m int
ha szent volnéld Holott csak egy szegény kis ember vagyok, teje
a küliinféJe ügyek és a családi élet Iárrná.iával, fl csak mérsó
kelten. polgúri ruódra élvezem e világnak s a másiknak a ja
vait, óJetem csupa gyúvaság, tompaság s időnkint 11 legkoser űbb
és legmegalázóbb észrevételeket kell tennem magamról. De vég
tére is, szegény g;yermekeknek, Isten az atyánk s megszánja SZ[l-

vakba nem is foglalható személyes képtelenségünket. ,
Bocsássa meg tehát, ha csak ilyen kevéssé tudtam a seg i tsó

gére Jenni. Ir;ion, ahányszor csak -kedve tartja; mindig válaszolni
fogok. De ne úgy írjon, mint holmi kegyeskedő a gyóntatójának:
készségesen kiteregetve apró kellemetlenségeit; hanem tiszta szív
ből keresse a gyógyulás lehetőségeit.

Claudel sürgetéseivel André Gidc különböző érveket szegezett szembe. Ar. €g-yik
ilyen érv a katolikusok riasztó példája volt: "A keresztet úgy használják, mínt ezv sze
kercét - írja némely katolikus író -és! politikus kortűrsárűl - s mihelyt személviiket
vagy írásukat érinti az ember, elbújnak az Oltáriszentség mőgé, Kr-isztushoz közelednem
annyi, mint tőlük távolodnt", Cla'Udel erre igy felel :

Ha addig vár megtérésével, amíg minden katolikus, vagy min
denki aki magát annak mondja, szerit lesz, sokáig várhat. A Meg
v'áltó arca ma is köpések és a legszörnyűbb eltorzulasok alatt
rejtőzik. Figyelje meg külőnben, hogy a heveskedők, az Action
Francaise emberei és a többiek jobbára csak névleg katolikusok,
nem hisznek, nem gyakorolják vallásukat és nem tartják meg a
parancsolatokat. Isten igazi gyermekei hallgatnak, szenvednek éH
imádkoznak; többen vannak, mint gondolja, de belül kell lenni,
hogy megismerjük őket.

Gide másik érve (s ez fölcsendü}. Riviére-nél is) a fék-Icm attól az ernyedt nvu
gahni állapotról, egyszer s min denkort-a való teljes megol~l0tt&;ágtól, aminek a katoliciz
must véli. Claudel többször is visszatér erre a kérdésre, így 1905március 3-án és 

Gi<le "A mennyország kulcsa" címü regényével, illetve annak hösnöjével, Alissával kap
csolatban - 1909 július S-án; mindkét levél Tienesinben kelt.

Az élet keIlemetlenségeivel szemben a bölcseség álláspontja
nem a menekülés, hanem a hódítás. S ha kaland kell, mi lehet
meglepöbb és merészebb, mint elfogadni egy láthatatlan és ter
mészetfölötti világot, melyhes. képest a földi világ mit sem ér.
Hol van rejtelmesebb és gazdagabb ország a kegyelemnél? ..

... A mí üdvösségünk nincs egyszer és mindenkorra megsze
rezve, ahogy a kálvinizmus tanítja. Egyfelől végtelen igények,
másfelől olyan gyöngeség és tudatlanság, amely már szinte hoz
zájuk mérhetően végtelen. Mi tragikusabb, mint a láthatatlan
harca az egész látható ellen1 A keresztény nem nyugalomban él,
ahogyan az antik bölcs, hanem konfliktusban. Minden tettének
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következménye van; a folytonos alakulás állapotában érzi ma
gát... S ami értelmünket illeti, milyen heroizmusra hívja föl a
szellemet a kinyilatkoztatott dolgok összessége, amelyet meg kell
értenünk! Csak a keresztény ismeri igazán a vágyat. És csak az
érti meg igazán, milyen fölbecsülhetetlen kovász volt a keresz
ténység, aki ismeri a hatalmas, élettelen keleti civilizációkat. Ép
pen azért ilyen kovász, mert egyetlen része sincs az emberi ter
mészetnek, amit nyugton hagyna.

Többször előfordul Claudel levelezésében Daniel Fontaine abbé neve. 1913 IMJUS

4-én Riviére-nek ajánlja, hogy keresse föl őt ; "szent, egyszerű. és jó ember 7 rendkívül
értelmes, csupa ezeretet és j6indulJat" - mondja róla. Fontaine abbé készítette elő az
utolsó útra Huysmanst, a regőnyírőt ; 1903-tól a külváros egyik legszegényebb telepéri
élt s a Segitő Miasszonyunk oomplom lelkésze volt, CJlaudd gyakran járt,nála, mint
lelkiatyfánál ; ez a templom s ez a környezet ihlette "SegítlS Miasszonvunk" című ver
sében : a templom, mely a Victor Hugo körúton s egy temetőn túl egy kis mellékutcában
áll, (ahogy Riviére-nek az útirányt magyarázza). Fél évvel korábban Fontaine abbét

'ajánlotta Gide-nek is, azzal, hogy "oko& tanácsokat kaphat tőle"; de Gide, noha maga
kérte egy pap eimét, akivel bizalmasan beszélhet, nem ment el hozzá. Fontaine abbé
1921·OOn halt meg; Olaudel - akkor koppenhágai követ -- szép verset irt emlékére; a
]<llkiatya iránti hálának és szeretetnek, egyáltalán gyónó és gyóntató ,'kapcs.olatának
szebb vallomása aligha van az irodalomban; s amellett megható melegségű arckép Claudel
életének erről a szerény, csöndes, háttérbe húzódó és nagyon fontos szereplőjéről.

Daniel Fontaine abbé emlékére

Boldog, ki az oltár mögött orvost talált, és nem bírót, hanem
atyát.

Papot, aki mélyen alázatos, sosem csodálkozik, haragját sosem
ontja rád,

Türelmes és a tékozló fiúnak, vegyen belőle, erszényét megnyitja
újra kegyesen,

Tudva, hogy ahol bőven nő a bűn, még bővebben árad a kegyelem.
"Erősen fogadom" ... Igen, de holnap, vagy ma délután már, elkö

vetem ugyanazt a hibát.
Kétségkívül konok jószág az ördög, s csak én vagyok nála is

ostobább.
De nem adom meg olyan könnyen magam, megtanultam. hogy ne

maradjak lent a földön, mint fadarab vagy lomha kő, élet
telen.

Ha minden pillanatban elbukom, hetvenhétszer is fölemelkedem!
Csak a könyvekben vannak olyan lelkek, kik egyszerre tisztává

lényegülnek s csak egyszer tartanak bűnbánatot.

Ha állva nem tudok előbbre menni, hát hason csúszva haladok!
S most újra itt a könyörtelen vasárnap, és mily keserves újra

rágnod ezt a vétket,
Fanyar az íze, mert hogy többé nem teszed, legutóbb épp erről

igérted!
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Adjon ilyenkor Isten jó atyát, ne holmi ámuló s botránkozó
tanárt neked.

Az a dolga, hogy bűneinketmegtanintsa, s a rongyszedők apostola
miért éppen tőlem ijedne meg I

Itt térdelek újból előtted, lelkiatyám, tekints fiadra!
Nézd lelkemet, Irók vigasztalója, szeg-ények atyja!
Nem először jönnek eléd e féligfözött kárhozottak, ügyefogyottak.

betegek,
S e szegény, aki, míg föloldozod, málészá iúan rádincred.
Szólj és amiket a világ nem ért meg, mondd nekem azokat a

szavakat.
.Iézust Krisztust hallom. ő szól szavadban. s csöndesen tanácso

kat ad.
S én hiszem, hogy holnap cgyütt leszek a paradicsomban tevéled.
Reverendád szegélyéhe fogódzva, egvszerűen mert megígérted.

(A szövegeket Rónay Guoro» válogatta és fordította)

MÁJUS VAN MÁR

Május van már benned ; napsuf/íÍr
meleaére lelked szállt'a száll;
legelteted 'vigan kedvedet
selmnesfüvü. d'/ís mezbk felett.

Suhans« immár' nJ} u. fili aiailanul,
szép életed foly/on szabadul,
felhőket és siklr5 madarat
eliizue (l tűnő nap alatt,

Szárnyad lett a kc.rnJelem, a JO,

mindig jobbra, fól;jebb biztató.
S valahol majd, ahol rád talál,
mosoiuoaoa köszön a halál.

Csanád Béla
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