
A jelen vizsgálódások a műalkotásoknak azzal a körével foglalkoznak, amely
egyszerre történelmi és történelemből kiemelkedő, amelynek történelmi kelet
kezése egybekapcsolódik jelenbeli érvényességével. amelynek tehát a mai befo
gadó számára valóságtartalma van. Valóságtartalma és nem igazságtartalma,
amely utóbbi valami olyan közvetlen orientációt jelentene, amely szükségképp
újra csak pusztán tárgyi tartalmaiból vezetné le a műalkotás funkcióját. (Ter
mészetesen a mindenkori történelmi most újra s újra rendezi, módosítja azon
művek sorát, amelyeknek valóságtartalmat tulajdonít). A művészi forma rep
rezentatív sikerei és - másodlagos értelemben - formaszándékok reprezentatív
megtörései jelentik ezt a valóságtartalmat. A forma ilyen reprezentatív sikere
Juan de la Cruz és Angelus Silesius Iírája: a misztika, mint formateremtő esz
me két nagy lehetőséget jelentik. Művük egymagában választ ad kiinduló kér
désünkre: a mísztikus eszméből forma született, Kérdés marad viszont, hogy
a történelemből maradandósága, megújuló befogadása révén kiemelkedő mű,

megteremtésének lehetősége révén nincs-e végérvényesen bezárva keletkezésének
korszakába? Az adott, egyedi mű természetesen igen. De vajon nem volt-e a
formateremtő misztíkus eszme is egyedül ebben az átmeneti s válságkorszakban
lehető, amely a hagyományos íntegrácíók (egyház, monarchía, stb.) fenntartásá
val, sőt, gyakran végletes belső és külső megszilárdításával készíthette elő azok
sebes összeomlását vagy lassú hatalomvesztését? Nem ez az egyedülálló tör
ténelmi helyzet volt elengedhetetlen feltétele, hogy a lelkek élethelyzetük s hit
béli közösségük széthúzását a hit belső fölerősítésével leplezzék, s lehetett ezért
a lelki erők e rnozgósításának misztikus visszfénye is? Kétségtelen, hogy a
transzcendens keretek ez általános keresése - utólag látható - teremtett lehe
tőséget a misztika e két klasszikus Iírájára, a mísztíka két ágának, a szerétet
és tudás-rnísztíkának nagy művészi felidézésére és összefoglalására. De az a
megélénkülő érdeklődés, amely a reneszánsz utáni hosszú átmeneti periódust szá
zadunk elejétől kiséri, azt a helyes fölfedezést vagy jogos sejtést tartalmazza,
hogy e korszak az egész polgári világ válságainak kohója volt SI benne - spiri
tuálisan, a korai érettség nyers vagy tiszta képleteiben - kifejlődött az életfor
mák és életkonfliktusok számos későbbi típusa. A misztika, ha tiszta formái
hosszú időre el is tűntek, míndig az élet- és gondolati problémák egyik lehetsé
ges megoldásaként merül föl: sokak számára, akik a polgári társadalom közös
ség nélküli jellegével szemben azonnali, teljes s minden közvetítéstől ment utat
keresnek, akkor is, ha azt egyes-egyedül kell járniok.

PIERRE CLAUDEL

A VILÁGEGYETEM KÖLTŐJE

Paul Claudel a birtoklás embere volt és birtoka az egész világegyetem, min
den dimenziójában, tehát térbeli, történeti, erkölcsi és szellemi kiterjedésében
egyaránt. "A földkerekség összegyűjtője, a jelen dolgok vizsgálója" kívánt len
ni. Mindenkihez egyaránt szólt, függetlenül attól, hogy mílyen nemzet tagja, mi
lyen környezet vagy mílyen hit mellett kötelezte el magát.

1868. augusztus 6-án született Villeneuve sur Feré-ben, egy kis falucskában
Párizstól 130 km-re északkeleti irányban. Az apja községi jegyző volt. Derék
humanista, mint ál.talában abban a korban mindenki, aki jó nevelésben részesült.
troníkus volt és voltairiánus. Paul Claudel édesanyja nem volt leülönösebben

gyöngéd teremtés, mégis ő az, akit apám mindenekfölött tisztelt: a hozzáértés
és illetékesség megtestesülése. Ráadásul még elsőrangú szakácsnő is, és ezt a
fiatal Claudel éppúgy, mint a későbbi meglett férfi, élete végéig érdemének meg
felelően méltányolta, Mégis apjának hivatalnoki öröksége az, ami a legmélyebb
benyomást hagyta hátra apámban. "A dolgozószobám nem könyvtárhoz csatla
kozott, mint Baudelaire-é, hanem egy jegyzőí irodához, ami valóságos Bábel,
csak kevésbé komor. Az akták szagát, azt a sejtelmes erjedést, amely az egy-
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másra halmozott iratokból árad, orrlyukaim mindenkor éppolyan természetes
nek és zamatosnak érezték, mint a messzi úton járó tengerész a kátrányét és a
sós vízét," S ehhez még hozzátette: "Ugyanennek az örökségnek köszönhetern
természetemnek azt az alapvető tulajdonságát, ami arra kényszerít, hogy érdek
lődjem minden iránt, amit csinálok és hogy mindent a tőlem telhető legjobban
megcsináljak".

Apámnak két lánytestvére volt, Camille - zseniális művész, aki előbb tanít
ványa, majd később modellje és jóbarátja Rodinnek - és a fiatalabb Louíse, aki

egy magas rangú állami tisztviselő felesége lett. Határozott egyéniség egyik is,
másik is, egy olyan családban - mesélte nekem Claudel --', amelyben reggeltől

estig vitatkoztak, "akárcsak valamilyen községi tanácsban". Az apa hirtelen ha
ragú, szeszélyes és keserű; az anya rezignált és életét a mindennapi feladatok
ra szentelő; az általános légkör "akár egy vaddisznófalkáé". Claudel szülei sem"
mit, vagy csak kevéssé voltak vallásosak. Az apa valamiféle homályos teizmust
vallott, Camille eltökélten agnosztikus, az anya és a másik nővér közönyös,

A föld azonban, a költő gyermekkorának színhelye Racine és La Fontaine
földje; szép táj, "rideg, szigorú, nyers vidék, mindentől távol", ahol apám véget
nem érő gyalogsétakat tett, miközben "képzeletbeli seregek és mesés expedíciók
parancsnoka volt." Szíve és szelleme itt nyílott meg a legnagyobb természetes
séggel a hit és a költészet számára. Apám, aki életéből negyvenöt évet töltött
külföldön, földi pályafutása végéig viselte magán szülőföldjének és annak a
Franciaországnak bélyegét, amelynek legigazibb fia volt, "a Gondviselés JÓVOlI

tából ebben a négy folyótól határolt, nehézségekkel küszködő szögletben látta
meg a napvilágot",

Elszakadva minden társaságtól és teljesen magára hagyatva, a fiatal Claudel
hamarosan az olvasmányoknak szenteli magát, a jó és kitűnő olvasmányoknak,
amelyekben széles területet foglalnak el a görögök és a latinok, meg a francia
klasszikusok is. Első tanulmányait vidéki kollégiumokban folytatja: Bar-le Duc
ben, Wassy sur Blaíse-ben és Nogent sur Seine-ben. De múlnak az évek és a

gyermekek megnőnek. Camille kezdeményezésére a család 1882-ben Párizsba
költözik, és apám belép a Louis-le-Grand líceumba. Három évet tölt itt, amelyet
1'émítőnek mínősít, Nem tud beilleszkedni a líceum légkörébe, még kevésbé a
nagyvároséba. annak a Párizsnak légkörébe, amelyből nem vesz észre mást,
mint "az anarchia jó levegőjét, amelyet a kilencvenes években itt be lehetett
lélegezni". "Az abszolút burzsoázia és a zseniálisnak mondott eszmék korsza
ka volt ez" - írja később. Ezeket az eszméket azonban apám szinte ösztönösen
visszautasította. Szenvedett a Iíceumban kapott oktatástól is: Kant filozófiája volt
az alap, egy olyan filozófia, az ő megítélése szerínt, amely hátat fordít a való
ságnak, hogy csak a tiszta eszmék iránt érdeklődjék. Mallarmét, akinek szalon
jába elj árt, "figyelemre méltó professzor"-nak tekintette.

Két esemény volt egész jövőjére döntő hatással. Az első Arthur Rimbaud
felfedezése 1886 júliusában. Rimbaud megvilágítja számára "a természetfölöttinek
élő, szinte fizikai" létezését. Majd később maga Isten nyilatkozik meg számára
a Notee-Dame délutáni Vesperásán, 1886. december 25-én.

Egész élete átalakul e kettős találkozás révén. Elhatározza, hogy minden
köteléket elszakít, amely eddigi környezetéhez és országához fűzi, és elutazik
Jelentkezik a külügymínísztéríum pályázatán, és 18g0-ben alkalmazzák. Közben
Dantét, Pascalt és a bibliát olvassa. Ami most megnyílik előtte, az a világegye
tem, "egy élő és habzsolní való út". 1893-ban elhagyja Franciaországot, helyettes
konzulnak nevezték ki New Yorkba. Nem is tér vissza huzamosabb időre hazá
jába, csak negyvenöt évvel később, amikor majd letelepszik. A száműzetés azon
ban, amelyet akkor vállalt, élete végéig. elkíséri.

Ettől kezdve irodalmi karrierje párhuzamosan fejlődik diplomáciai karrier
jével. De olyan ember száll hajóra Arnerika felé, aki míndenkor szeros kapcsolat
ban marad a földdel, a természettel, a földi élet realitásával. Ebből a szem
pontból a termékeny talajhoz és a gyümölcsöt hozó fához hasonlít
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L'arbre (A fa): pontosan ezt a cimet adja annak a könyvnek, amelyben else
drámái jelennek meg. Az a szándéka vele, hogy fölszabadítsa ant az új embert,

aki bensejében jelentkezett. "Úgy tévelyegtem, mint gyengén pislákoló fény 
mondja a Te,te d'or (Aranyfő) hőse - de most úgy kell felemelkednem, mínt a
fölcsapó lángnak." A Téte d'or-ral Paul Claudel arról a vágyáról tanúskodik,
hogy átszakítsa a hálót, amelyben összekötözve tartják. Föl akarja szólítani az
embereket, hogy kitörjenek a hálóból; ráveszi őket, hogy vele tartsanak az el
jövendő hatalmas kalandokban. De ez a mérhetetlenül nagy vállalkozás, amely
csak Prométheuszéhoz hasonlítható, hajótörést szenvcd azon, amit Claudel így
hív: "A hatalom, amely a helyükön tartja a dolgokat". Téte d'or számára, aki
halálos csapást kapott a harcban, nem marad más hátra, mint hogyelmerül·
jön a ragyogó napsütésben, egy nő, a hercegkisasszony karjai között, akiben
lelkének jelképét kell látnunk..

,Második drámájában, a La ville-ben (A város) ugyanehhez a témához nyúl.
Ezúttal a célja, hogy kiszabaduljon abból a társadalomból, amelyben fulladozik,
és egy halálra' ítélt civilizáció romjain új renden alapuló új várost építsen fel.
Ebben a tekintetben a történet igazolja jövendölését. A két drámát méltatva, a
kor neves írói, Maurice Maeterlinck és Octave Mirbeau egy nagy költő születé
sét ünneplik, egy büszkeséggel és erővel teli lélek megnyilatkozását. "Beszű

kült világban éltek - üzeni nekünk Claudel -, azt ajánlom, lépjetek ki belőle.

Ha valaki belefaradt a hétköznapi robotba, jöjjön utánam!" Úgy érezte, bohóc
kodás ez az élet, és a saját erejéból emelkedett föléje.

1895-ben elhagyja az Egyesült Allamokat, ahol lefordította Aiszkhülosz Oresz
teiáját és megírja a L'Échange-ot (A csere). Kínába kerül, ahol 1909-ig marad.
Itteni tartózkodása eltörölhetetlenül mély nyomot hagy lelkében. Kína valóságos
reveláció volt számára. Ez még a császári Kína volt, a régi mctszetek és raj

zok Kínája, amelybe úgy illeszkedett be, mint "második hazájába". Hosszabb időt

töltött Sanghaiban, majd Fu-Csienben, Nankíngban, Pekingben és Tien-Csinben,
Közben négy könyve jelenik meg: a Connaissance de rest (A Kelet megismerése)
az Art poetique, a Partage du midi (Déli felező) és az Öt nagy óda.

A Connaissance de l'est-ben, amely egy sor prózakölteményből áll, Mal1armé
hatása alatt azon igyekszik, hogy leírja azt a rendkívüli országot, amelyben él.
Apám számára a könyv "aprólékos rajzokat tartalmazó album, kísérleti mű"

volt, és nem annyira a benyomások gyűjteménye. Ha le akarunk írni egy tájat,
mondja nekünk, meg kell érezni a benne lezajló drámát. Mert Claudel számára
minden dráma, minden harc, erő és mozgás még a lelketlen dolgok esetében is.
"Dráma, amelyet nem annyira mi élünk át, mint inkább ő él át bennünket."
Kínában Claudel kérdezősködik, hallgatózik, figyel, és ebből a vadászszenvedély
ből születík meg ars poeticája, vagyis a költő Iilozófíája. Innen merítí alapvető

megállapításait a dolgokról és az időről. Az ég és a föld az ő szemében egymás
sal való kölcsönhatásban teremtettek, s a költő ezt a kölcsönhatást elemzi az
analógia alapelvei szerint, amelyek megkívánják, hogy az a az legyen a b szá
mára, mint a c a d számára. Claudel definiál, disztingvál, majd tledukál. Szinte
grammatikus értelmezését nyújtja a valóságnak. A mindenség befejezett világ
a szemében, lezárt világ, amelynek meg lehet állapítani az egyenlegét, föl lehet
állítani a mérlegét, Minden lény egyszeri itt, szükséges és pótolhatatlan. "Ahogy
múlnak a napok és az évek, annál inkább haladok a tan kidolgozásában." Az
ő szemében a teremtés homogén, .,az angyaloktól az ásványokig", Tekintetét arra
szegezi, ami van. Most már tudja, hogy minden dolog cselekvően hat ismereteink
re. "A teremtő erő, amelyet kaptunk. leírhatatlan erőforrás számunkra. Az em
bernek szüksége van arra, hogy érzékeny legyen minden tárgy iránt, ami körül
veszi; egyik sem lehet közömbös a számára. Az ember, amikor megismer.vegyütt
is születík (con-nait) a dolgokkal. És hosszú távlatban ft világegyetem nem 'egyéb
mínt "időjelző gép". "Az idő az élet értelme: valami szüntelenül fejlődik, szer

vezi, építi önmagát" - mondja Claudel - "A világ minden lélegzetvételnél
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annyira UJ, amennyire új volt akkor, amikor az első ember először vett léleg
zetet." Számára létezni annyi, mint alkotni; alkotni kell, hogy megértsük a
dolgokat..

Ez a metafizika - valójában fizika - uralkodik az Öt nagy ódán. Ezek
ben a hosszú költeményekben bontakoztatja ki az Art poetique eszméit. Ezek tár
ták fel számára a teremtett világ szépségét és felfoghatatlan gazdagságát. A
felszabadulás énekei ezek, "a költő elragadtatása, kifejező eszközeinek teljes bir
tolcában, amikor elmúlt életének emlékeihez hozzáadja a végre meghódított sza
badság extázisát s egy olyan mindenség szemlélését, amelynek nagyszerűségét föl

ismerte". A költő itt semmi másról nem beszél már, csak az örökről. Amíg a
Connaissance de Z'est-ben a világ közvetítésével ismerjük meg a költöt, itt a vi-
lág az, amit a költő által látunk. .

Miközben ez a nagy mű lapról lapra és sorról sorra olyan teljességgel bon
takoztat ki, amelynek itt csak körvonalait mutathatom meg, a költő élete ugyan
csak járja a maga útját, erősebb és gyöngébb Időszakaival. így történik meg,
hogy a- Connaissance de Z'est és az Öt nagy óda között létrejön a Partage du midi
cimű dráma.

1899-ben tér vissza Franciaországba. Itt kapcsolatba lépett a Lígugé-í apát
sággal, hogy feleletet kapjon az önmagának feltett kérdésre: van-e szerzetesí
hivatása. A válasz, így mondja el, világos és negatív. így 1900 októberében vissza
tér Kínába. A hajón találkozik azzal az asszonnyal, aki később a Partage du midi
hősnője lesz. Az ő révén ismeri meg a nőt: nem azt a mitikus teremtményt; akit
még a Tete d'or-ban és a La ville-ben ünnepelt, hanem hús-vér nőstényt, aki
hozzásegíti a költőt, hogy a másik nem helyét is megtalálja gondolkodásának vi
lágában. Claudel fölfedezi: a nő alkalom a férfi számára, hogy megtalálja a
jóság útját, amelynek vágyát felkelti benne. El kellett következnie annak a

napnak, amikor Claudel észreveszi, amit aztán az "emberiség csíllagzatának"
nevez el, és nekifog, hogy kikutaasa rejtélyét. A szerelem olyan erős, mint a
halál, és követelése olyan kemény, mint a pokol. A költő találkozása a nővel

1900-ban ugyanolyan villámcsapásszerű, mint Istennel való találkozása 1886-ban.
De a két eseményben ugyanaz a kéz munkálkodík. A Partage du midi a szenve
dély drámája, de a testet öltött és szakadékba vezető szenvedélyé. Mi ez a sza
kadék?A szenvedés. De nemcsak a szenvedés, hanem a halál is. A Partage du
midi válsága gyógyítja meg az önző embert, aki hősünk akkor még volt. Ez a
válság fedi fel Claudel számára a saját határait. Be. kellett következnie, hogy ez
a bajvívó az éjszakával találkozzék és belevesse magát a szakadékba, elfogad
va önmaga elveszítését, hogy más emberként keljen ismét életre.

1905-ben visszatér Franciaországba, ezúttal azért, hogy megnősüljön. Renée
Sainte-Marie Perrin-t, egy lyoni építész lányát veszi feleségül, majd újra Kínába
megy ottani szolgálatának utolsó szakaszára.

Új élet kezdődik számára, amit a Negyedik óda, a Magnific,at jelez. 1909-ben
prágai konzulnak nevezik ki, majd frankfurti és hamburgi főkonzul lesz, ahon
nan a hadüzenet következtében kell visszatérnie Franciaországba. Innen Olasz
országba küldik gazdasági megbízatással, majd Rio de Janeiróba kerül megha-
talmazott miniszteri rangban. 1917-ben vagyunk. A költőnek négy gyermeke van,
és útban van az ötödik is, akivel majd teljessé válik a család.

Karrierje, mint látjuk, meggyorsul, és költői munkássága is megőrzi virág
zását. Négy nagy dráma születik. A L'annonce [aite il Marie (Az angyali üdvözlet),

a L'olage (A túsz), a Le pain dure (Kemény kenyér) és a Le pere humiZié (A
megalázott apa).

A L'annonce faíte il Marie a maga különböző változataival "ötvenhat év szí
vós türelmének" gyümölcsét jelentette apám számára. A darab a költő legben
sőbb érzéseinek húrjait szólaltatja meg. Saját szavai szerint azt a lelkesültséget
és mámort akarta bemutatni általa, amellyel a hit tölti el a legtermészetesebb
emberi erőket. Két, számára alapvető gondolatot domborít ki: a megváltást az
önfeláldozás révén, és az örömet, amelynek lemondás az ára.
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A L'otage-ban, a Le pain dure-ben és a Le Pere humilié-ben, amelyek a
claudeli trilógia egy-egy részét alkotják, apám első ízben teremti meg önmaga
absztrakcióját. Szemlelőként helyezkedik el a történelmi valósággal szemben és
igyekszik megérteni azt. Kiindulási pontúl a francia forradalmat választja, amelyet
"a kockázat elleni forradalomnak" nevezett. A három dráma ennek a jelentős

eseménynek hatásait, mindmáig érzett következményeit tanulmányozza. A három
dráma egymás után született meg, "egyszerre prófétai és zenei hivatásaként".
Látjuk bennük, miként adja át helyét a múlt a jövőnek, egy olyan világban,
amelyben minden mozog és minden átalakul. A Le Pere humilié már a modern
idők felé nyílik ki, prófétikus megérzésekkel.

Ennek a drámasorozatnak magasztos befejezése a Le soulier de satin (A se
lyemcipő): mintegy összefoglalója Claudel egész drámai életművének, záróköve a
hatalmas kupolának, Meséje két egymásnak teremtett nemes lélek története, akik
szeretik egymást, mégis lemondanak egymásról egy olyan szeretetnek tudatá

ban, amely meghaladja őket, és amellyé az őket eltöltő szerelern átlényegül. A
mínden ember közösségéra irányuló törekvés e drámájából a költő tolla és Rod
rígue lépései nyomán egy teljesen új világ születik meg a jövő grandiózus láto
másinak keretében, amely míndmáig semmit sem veszített időszerűségéből.

A Le soulier de satin-t, amelyet 1924-ben Tokióban fejezett be, mintegy
"szellemi végrendeletének" tekintette. Ettől kezdve egészen haláláig már csak
a szeritírás fölött elmélkedik, újra meg újra átrágva magát rajta. "Egzegétikai
szakértővé" képezi ki magát. Ennek a munkának eredményeképpen születik meg
húsz kiadott mű és a teljes kiadatlan irodalmi hagyaték.

Diplomáciai karrierje szintén a végéhez közeledik. 1919-ben koppenhágaí kö
vetté nevezték ki, 1921 januárjában japán nagykövetté. 1926-ig marad Japánban.
Az Oiseau noir dans le soleil levant (Fekete madár a fölkelő napban) című írását
hozza onnan magával, egy új Connaissance de l'est-et. 1926 decemberében nagy

követi mínőségben az Egyesült Államokba küldík. Washingtont 1933-ban hagy
ja el és innen Brüsszelbe kerül utolsó hivatali beosztásába. melyet 1935-ig tölt
be.

Amint látjuk szép pályát futott be, amelyre saját bevallása szerint mindenkor
"lelkes figyelmet" fordított. így illett ez ahhoz az ernberhez, aki mindenkor "a
jelen dolgok vizsgálatára" törekedett. Nem az a fajta ember volt, aki beérte volna
álmokkal, látszatokkal és absztrakciókkal. "Ennek a világnak a szilárdsága 
írja - a boldogságom anyaga." Egész műve nem akar más lenni, mint mondatok
hálója, amelyet úgy terített a világ realitására, mint a diplomáciai titkos iratok
megfejtésénél használt rácsot, hogy földerítse titkát és együtt élve vele átérez
ze rejtélyét. A költő és a diplomata "belső hajszálcsövességgel" táplálta egymást.
Gyermekkorától kezdve egész lelkét betöltötte a vágy, hogy birtokba vegye azt
a világot, amelyben semmi sem hiábavaló, semmi sem haszontalan; azt a világot,
amely mindenestül arra a másikra mutat, ahol minden dolog megleli majd a
beteljesedést, amire magunk is rendeltettünk. És ennek a szellemnek köszönhette
Claudel; hogy egyszerre lehetett hiteles inspirációjú költő és ugyanakkor diplo
mata és maga körül csodálatos rendet tartó tisztviselő. A világnak, amelyben
élt, értelme volt számára. Jön valahonnét és megy valahová Életünknek, a tör
ténelemnek, a földrajznak, mindennek értelme van. Brangues-i kastélyában, a
Rhone partján, ahová visszavonult, olyan békét talált, amelyet most már senki
sem zavar többé. "Olyan helyen vagyok - írhatta -, ahol semmiségem bol
dog tudatának birtokában sikerült elérni a teljes biztonságot."

Húsz utolsó évének ez lesz most már az éghajlata. Nincs is már hátra egyéb,
mint hogy a költő haláláról szóljak még néhány szót, Olyan volt ez a halál, ami
lyennek lennie kellett: egy hódító halála, aki emelt fővel hal meg. Apám világ
életében makkegészséges volt. Ot gyermeke született és huszonhárom unokája
van. Most már jöhet a halál. Ö készen áll. Sőt vágyik is már a halálra. Már
rég megbarátkozott vele a győzelemben. A felszabadulást, a végső megszentelődést

jelenti számára.
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Február 22-én, egy' keddi napon, este 7 órakor elhívtak a Boulevard Lennes
ll. számú házba. Ez volt Claudel párizsi rezidenciája; anyám telefonált. Amikor

megérkeztem. apám egy karosszékben ült dolgozóasztala mellett. Nagyon szen
vedett, rosszul látott és nehezen fejezte ki magát. Ereiben alig keringett már a
vér, de a szíve jó volt még, és a szelleme teljesen világos. Egy könyv csúszott
ki a kezéből a lábára, Mondor professzor Rimbaud-ja. A hirtelenében elhívott
orvos semmi reménnyel nem kecsegtetett bennünket. Apám nagy buzgósággal
vette fel a betegek szentségét, Anyám egyedül hallotta utolsó szavait: "Hagyja
tok magamra, nem félek".

Amit a halál küszöbén kívánt, a magányosság volt, annak a benne elrejtett
legbensőbb életnek a nevében, "amellyel semmiféle nő nem kötött házasságot,
amelyet semmiféle anya nem ringatott, és amelyet semmiféle szerződés nem kö
telezett". Elkezdődött az agónia, és szerdán, 1955. február 23-án hajnali 2 óra
45 perckor lehelt utolsót.

Sírja, amely azóta zarándokhellyé lett, a brangues-i park mélyén fekszik
Ű maga kereste ki a helyét és megszerkesztette a sírfeliratát is: "Itt pihen a
földben Paul Claudel hamva és vetése".

'P

GALAMBOSI LÁSZLÓ VERSE

Ércvirág

Bárdos király László király,
ércvirág a sarkantyúja,
ércvirág a koronája,
ráfordul a hadiútra.

Ráfordul a hadiútra,
hadakozik magasodva,
magasodó paripáját
lángok fénye aranyozza.

Lángok fénye aranyozza,
csillagok a lobogóját.
Ércvirág nő ércvirágra,
ércvirág lesz Magyarország.

Ércvirág lesz Magyarország,
a hatalom ércvirága.
Bárdos király, László király
őrködik a sokaságra.

Őrködik a sokaságra,
vendégeli kunyhók népe,
szárnyat bont a fehér bimbó,
[ehér bimbó hull elébe.

Fehér bimbó hull elébe,
lángok fénye aranyozza.
Szól a síp, a rózsa-lepke
puhán ül a sisakokra.

Puhán ül asisakokra
esti ég s a dobok hangja.
Regét mond a Hold, a Világ
sokat-látott öreganyja.

É1'cvirág lesz Magyarország,
a hatalom ércvirága.
Bárdos király, László király
őrködik a sokaságra.

Őrködik a sokaságra,
1'oskadjon a gőg bogáncsa,
gőg bogáncsa fölé buján
jóság szökjön ragyogásba.

Jóság szökjön ragyogásba,
a Mindenség befogadja,
befogadó bizodalmát
időtlenség sokszorozza.
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