
F R A N C I S J A M M E S . 
(A Napkelet pályázatán jutalommal kitüntetett essay.) 

Édesanyám emlékének. 

MENNYI megnemértés és vállvonogatás kísérte első verseit; még a 
nevét is kifogásolták : «A szerző neve ismeretlen. Álnév lenne? És 
úgy látszik, hogy a helyesírás sem megfelelő : James pontosabb 

lenne». Az irodalom korifeusait nyugtalanították ezek az első olvasásra suták-
nak tetsző versek és a szürke témák gyermekesen naiv hangja. De Jammes 
nem riad vissza, nem változik, mert külső befolyás nem változtathatja meg: 
verse nem kívülről felvett póz, nem járulék, hanem egész lényének kitükröző-
dése. Francis Jammes qualitatíve nem másulhatott meg ma ; hatvanéves korá-
ban is a húszéves virgonc, nyugtalan gyerekszem csillog verseiben. És ma 
már megértik, szeretik, rajonganak érte. 

I. 

Tournay-ben született 1868. december másodikán. Nagyapja Guadeloupe-
ban volt orvos s ott is halt meg, apja is a Kis-Antillákon született. Milyen 
mágikus hatása lehetett ennek az egyetlen szónak : Antillák ! A végtelen 
tenger tükre, a trópusi éjek fülledtsége, déligyümölcsök nehéz aromája. Jammes 
egész költészetét exotizmus itatja á t : verseiben a színek, hangok és illatok 
dominálnak. Nem járt a gyarmatokon, mint Baudelaire, elég, hogy ősei ott 
voltak s hogy gyermekkorában egy kámforfából készült ládán aludhatott: 
«Indiából hozta nagyapám testvére, akinek nem sikerült aranyat hozni a 
Gangeszből, sem a Himalája ereiből a gyémántot és zafirt kibányászni. Mikor 
ez a szerencsétlen vándor visszatért, a ládából, mely rejtelmes volt, akár a 
trójai faló, csak fulárkendők kerültek elő s egy pár selyemharisnya, de ezek 
nem mesélték el történetüket. Ezen a különös emléken aludtam el Pau-ban.» 

Hétéves koráig Tournay-ben él, majd Bordeauxba költöznek. A Dich-
tung und Wahrheit-szerű Mémoires-ban meghatottan emlékezik meg gyermek-
éveiről, az első örömökről és érzékeny lelkének fájdalmairól. Az iskolában 
szórakozott, egy alkalommal ott is fogják, s az indok : regarde des fleurs pen-
dant la classe d'histoire. Csak a természetrajz érdekli, a palánták és virágok. 
Egy nap felfedezi a költészetet: «Nyitott könyv fekszik előttem. Hirtelen, 
anélkül, hogy figyelmeztettek volna, látom és hallom, hogy a sorok élnek, 
hogy rímeikkel felelgetnek egymásnak, kettesével, mint a madarak : és amit 
mesélnek, megigéz engem. Egy Mouffetard nevű kutyáról volt ott szó. Nevet-
hetnek az emelkedett szelleműek, én mégis bevallom, annyira meghatottak 
azok a sorok, hogy este, amikor apámnak kellett volna elszavalnom a verset, 
erős zokogás rázott meg». 

Apja halála után, 1888-ban anyjával Orthezbe vonul vissza. Harminc 
éven át él ott a hétköznapok szent nyugalmában. Hírneve nőttön-nő. Meg-
házasodik, gyermekek, gond : tollal nehéz megkeresni a mindennapi kenyeret. 
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De csoda történik : Hasparren-ben, a Felső-Pyreneusokban meghal egy jó 
asszony és házát, birtokát a költőnek adományozza. S Francis Jammes ott 
él 1921 óta, távol Párizstól, minden lármától; Istennek, családjának és a 
költészetnek. A «fehér rózsák» költészetének. 

II. 
Ha meg akarjuk érteni a nehézségeket, melyek érzéketlen falként mered-

tek Jammes költői pályája előtt, röviden vázolni kell az 1885—90-es évek 
francia líráját. Leconte de Lisle halott, Verlaine a kórházak nyomorultja, 
Rimbaud eltűnt s hatása még alig érezhető, Sully-Prudhomme és Coppée 
pályája lefelé ível. A Parnasse haldoklik : vérszegény gondolatok a képek és 
metaforák ragyogó formájában és az alexandrin fakóra koptatott bilincseiben. 
Gombamódra keletkeznek új költői iskolák, melyek mind friss vért akarnak 
önteni a vénhedt költészetbe : de ezt a vért is megfertőzte a szellemi és erkölcsi 
anarchia, az ízlés alacsonyrendűsége és gyakran a francia kultúra megdöb-
bentő hiánya. Rengeteg szemfényvesztés rejtőzik a költői iskolák reklám-
szerű célkitűzéseiben. Marad Mallarmé, de őt szigorúan keresztülvitt herme-
tizmusa sokáig elzárja a külvilágtól. Mindenütt csak «irodalom» és külsőségek-
kel bibelődő tanok. 

Az «irodalmat» a Verlaine által használt pejoratif értelemben írtam : 

Que ton vers soit la bonne aventure 
Eparse au vent crispé du matin 
Qui va fleurant la menthe et le thym . . . 
Et tout le reste est littérature. 

(Dalod legyen szerencsés ihlet, melyet a nyugtalan reggeli szél visz szét, 
amikor a menta és kakukfű illatával suhan . . . A többi csak irodalom.) 

Ekkor jelenik meg a szimbolisták kiadójánál, a Mercure de Francénál 
Jammes első verskötete. Érdekes, de senki sem vette észre, hogy a cím is egy 
kifogástalan, dallamos alexandrin : 

De l'Angélus de l'Aube | á l'Angélus du Soir. 
(A Hajnali Harangszótól az Esti Harangszóig.) 

Csodálkozással vegyes kiváncsisággal olvasom a bevezetést: «Istenem 
az emberek közé szólítottál: itt vagyok. Szenvedek és szeretek. Azon a hangon 
beszéltem, melyet Te adtál nekem. Azokkal a szavakkal írtam, melyeket 
atyámba és anyámba oltottál, ők rámhagyták azokat. Baktatok az országúton, 

mint a teherrel megrakott szamár, melyen a gyermekek nevetnek s amely 
lekonyítja fejét. Oda megyek, ahova Te akarod s amikor Te akarod. Angelusra 
harangoznak . . .» 

A művészek, de elsősorban a költők két csoportba különíthetők : asze-
rint, amint a feloldó folyamatot az érzelem (sensatio), vagy az eszme (idea) 
indítja meg, nevezzük őket sensoriel-leknek, vagy idéo-émotifoknak. Jammes-
nál igen világos lesz ez a megkülönböztetés. Egyik novellájában írja : «Nem 
tudok olyan érzelmet átélni, melyet ne kísérne egy virág, vagy gyümölcs képe». 
Egész művészete érzelem-transzpozicióból fakad. A tiszta idea hidegen hagyja, 
a nagy metafizikai kérdések untatják : 

13* 
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Us m'ont dit : «Pourrais-tu objectiver davantage?» 
J 'ai répondu : «Qui. . . peut-être . . . Je ne sais pas si je sais.» 
Ils sont restés rêveurs devant tant ignorance, 
E t moi, je m'étonnais de leur grand silence . . . 
(Igy szóltak hozzám : «Talán személytelenebb is tudnál lenni?» Igy vála-

szoltam : «Igen . . . talán . . . Nem tudom, hogy tudom-e». Annyi homály előtt 
álmodók maradtak és én csak csodálkoztam mély hallgatásukon . . .) 

Itt hiába keressük azoknak a problémáknak a nyomait, melyek örökké 
nyugtalanítottak egy Alfred de Vigny, vagy Charles Baudelaire szellemét. 
Jammes-ot a természet ihleti : 

Intravi densas umbrosasque Natura silvas, 

mondhatná ő is. Romantikus természete és túlságos érzékenysége riasztja 
vissza az emberektől és vonzza a természethez.* A legapróbb részletekig észre-
vesz mindent, s minden kirezgés írásra készteti. Ismeri az évszakok titkait : 

L'été nous donnera 
le parfum du buis noir et celui de fenouil. 
L'hiver nous donnera les noisettes séchées, 
les contes de l'aïeule et le fil des quenouilles. 

(A nyár elhozza nekünk a fekete puszpáng és az ánis illatát. A tél a ráncos 
mogyorókat, a nagyanya meséit és a guzsaly szálát.) 

Az Angélus-t az esőtől ázott erdők illata, az érett gabona szőkesége, 
a havas hegycsúcsok csillogása, a pisztrángos patakok zúgása élteti. Hétköz-
napi szürke eseményeket ír le végtelen egyszerűséggel, de épen ez az egyszerű-
ség díszíti a verset. «Megvetéssel fordulok el attól, ami «tragikus» és bonyolult. 
Az «esetek» untatnak. Hosszasan elnézném a víz folyását, horgomat a kéken 
csillogó vízbe vetném, rágyujtanék pipámra, elnézném a parti fecskét, amint 
fészkét építi, elhallgatnám a fiatal szalonkák hangját. S ékesszólás nélkül 
mesélném el mindezt. Nyugodt művészetet akarok, ahol a lelkem zaj nélkül 
bontakozhatna ki, mint az orgona virága, tisztán és könnyek között. Szeret-
ném, ha ez a művészet nem lenne sem több, sem kevesebb, mint az eltévedt 
holdsugárkéve egy fuksziaágon, mint a gyermek mosolya az utcán, mint a 
beteg sóhaja. Azt akarom, hogy az írásba öntött élet fenségesen egyszerű 
legyen. Irtózom a bohócoktól, az emelkedett hangú szónokoktól, a néptribu-
noktól, akik vad verseket üvöltenek.» 

Az a közvetlenség, mellyel az egyszerű emberekről, vagy az állatokról 
beszél, melyek mind barátai, Jammes természetének legmélyéről tör elő. 
A «kis sánta suszter» sorsa, aki egész életében csak másoknak dolgozik, mélyen 
meghatja : 

O petit cordonnier î cloue tes clous encore longtemps. 
Les oiseaux qui passeront au doux printemps 
ne regarderont pas plus les couronnes de roi 
que ton vieux couteau qui coupe le pauvre pain noir. 

(Ó kis suszter ! kopácsolj csak tovább. Az enyhe tavaszban suhanó mada-
rak nem nézik úgy a királyi koronákat, mint ócska késedet, mely a szegény 
fekete kenyeret szeli.) 

* Milyen kegyeletes szavakkal emlékezik meg Rousseau-ról és Mme de 
Warensről : lélekrokonság fűzi őt a Confessions költőjéhez. 
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Ugyanezzel a szeretettel ír az állatokról. Megsiratja a szegény borjút, 
amikor a vágóhíd felé vonszolják : 

C'était affreux ce pauvre petit veau qu'on trainait 
tout á l'heure á l'abattoir et qui résistait . . . 
O mon dieu ! il avait l'air si doux 
et si bon ! 

(Szörnyű volt a kis borjú, melyet ép most vonszoltak a vágóhidra és amely 
úgy makacskodott . . . Ó Istenem ! milyen jámbor és szelíd képe volt!) 

És a nagyfülű szamarak ! Felemlíti a nemes ősöket: Beatrix szamarát, 
azután azt, amelyen Sancho Panza ült, és a legnemesebbet, amely az Üdvözítőt 
hordozta Pálmavasárnap. 

Jammes lelket kölcsönöz a tárgyaknak is, a maga érzékeny lelkét: 

. . . Un coucou en bois. 
Je ne sais pourquoi il n'a plus de voix. 
Je ne veux le lui demander 
Peut-être bien qu'elle est cassée, 
la voix qui était dans son ressort, 
tout bonnement comme celle des morts. 

(. . . Kakukos óra. Nem tudom, miért nincs többé hangja. Nem merem ezt 
megkérdezni tőle, talán elpattant a hang, mely a rúgójában volt, épen úgy, 
mint a halottak hangja.) 

Megérti azt a sok szimbolumot, amit a természet nyujt: a pirók titkos-
jelű füttyentgetését, az őszi erdő csendjét és a vadvirágok nézését. De Jammes, 
a művész jól tudja, hogy az egyszerűséget csak egy lépés választja el a lapos-
ságtól és unalmasságtól. S ezért kever minden verséhez egy-két cseppet a 
humor és a malicia drága esszenciájából: nem halálosan komoly, amit mondok, 
inkább mosolyogjunk rajta : 

Dis moi donc, ma chérie, 
Si je pleure ou je ris. 

(Mondd csak kedvesem : sírok-e, vagy nevetek.) 

Lafontaine óta ő a legtisztább esprit gaulois. Érzékenysége nem mindig 
a humanizmusból fakad, de az ironikus költő szemében örökösen ott csillog 
a könny. Nem véletlen, hogy a regényírók közül épen Anatole Franceot olvassa 
legszívesebben ! 

Az új tartalomhoz új köntös szükséges, új költői nyelv, mely megérez-
teti a gondolatot. Jammes nem alkot új szavakat, hanem az elkoptatott, vagy 
használatlan szavak helyzeti energiájának kihasználásával ad újat. Corbiére 
és Verlaine is ezt kísérelték meg előtte, de más módon. A klasszikus verselés 
nem illik az egyszerű témákhoz, tehát a vers libre-t használja, melynek rit-
musa hajlékonyan simul a gondolathoz. A tartalom és a forma harmóniáját 
semmi sem zavarja. És mennyi friss, sohasem hallott kép és transzpozició van 
az Angelus impresszionista verseiben : 

La paix est dans le bois silencieux et sur 
les feuilles en sabre qui coupent Feau qui coule, 
l' eau refléte, comme en un sommeil, Fazur 
pur qui se pose à la pointe dorée des mousses. 
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(Béke van a néma erdőben és a sásra, mely mint kard hasítja el a folydo-
gáló vizet, a víz visszatükrözi, mintegy álomban, a habok aranyos tarajára omló 
tiszta azurt.) 

A romantikus Jammes költői eljárását bemutathatjuk egy jellegzetes 
versén : J'ai vu dans de vieux salons . . . Ismeretlen flamand festő képét látja : 
füstös korcsmában egy alak pipálgat, előtte söröskancsó : 

J 'ai vu, dans de vieux salons, de tableaux flamands, 
ou, dans une auberge noire, on voyait un type 
qui buvait de la biére, et sa trés mince pipe 
avait un point rouge et il fumait doucement. 

(Láttam régi szalonokban flamand képeket; füstös csapszékben egy alak 
látszott, aki sört ivott és vékonyka pipáján vörös pont izzott és ő csendesen 
pipázott.) 

A következő versszakokban a költő már nem a képet írja le, hanem 
elképzelt eseményeket perget le előttünk filmszerűen. A kép mozdulatlan-
sága eltünt a költő képzeletének aktivitása következtében.* A pipázó alak 
talán kereskedő, rengeteg hajója van, mely mind Kínába viszi az árukat: 
fűszert, drága szövetet, aranyozott tárgyakat. Felesége is van, szép fehér. 
És az öreg ügyes-bajos dolgai után szalad, de esténként megpihen a távoli 
csapszékben. 

Ebből a romantikus képzeletből fakad finom szenzualizmusa is. «J'ai 
tout á la fois l'âme d'un faune et 1'âme d'une adolescente», mondja magáról. 
De érzékisége sohasem nyers, vagy bántó. Verse a nimfák és driádok kacagá-
sától hangos, még a nevük is dallamos : Clara d'Ellébeuse, Mamore, Amaryllis. 
Gondolatait a női láb íveléséhez és a fiatal lányok pajkos vihogásához hasonlítja : 

. . . j'aime á comparer á de trés jeunes filles 
mes pensées qui ont la courbe de leurs jambes craintives 
et l'effarouchement moqueur d'éclats de rire . . . 

(Szeretem gondolataimat fiatal lányokhoz hasonlítani, melyek olyanok, 
mint félénk lábaik ívelése és a kacagások huncut félénksége . . .) 

Az Angélus költője egy kedves, szeretetreméltó pogány, akit a dogma 
nem korlátoz, vallásos nyugtalanság nem bánt: pogány szellem, mély francis-
kánizmussal telítve A vallásos hangulat úgy díszíti a verset, mint kis görög 
templomok a főúri parkot. Minden kifogástalan, csak a credo hiányzik ! 

III . 
Az ifjúság piros madara elszállt, a Kankalinok gyásza következik. A kötet 

néhány elégiát tartalmaz, melyekben ismét a romantikus Jammes, a mult 
szerelmese szólal meg. Érdekes összehasonlítani például az Élégie onziéme-et 
Musset gyönyörű Lucie-jével. Musset végtelen fájdalmát zokogja el, Jammes 
bánatosan mosolyog. Ebbe a szomorkás, ködszerű hangulatba vág be egy 
ártatlan fintor, s rögtön vége minden melankóliának : 

* Ugyanezt az eljárást találjuk a mi Áprilynk egy-két versében, például 
az Ahasvérben. 
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O petite Marie, le jour ou je mourrai, 
— on meurt presque toujours aux fins des élégies 
cueille de la fougère à la noire forêt. 

(Ó kis Mária, azon a napon, mikor meghalok. — hiszen majdnem mindig 
meghalunk az elégiák végén — szedj páfrányt a fekete erdőben.) 

Franciskánizmust említettem Jammesal kapcsolatban. A Kankalinok gyá-
szában van néhány harmatos, szelíd Imádság, itt minden mellékzörej nélkül 
érezhető a ferences egyszerűség és alázatosság : 

Mon Dieu, calmez mon coeur, calmez mon pauvre coeur, 
et faites qu'en ce jour d'été, où la torpeur 
s'étend comme de l'eau sur les choses égales, 
j'aie le courage encore, comme cette cigale 
dont éclate le cri dans le sommeil du pin, 
de vous louer mon Dieu, modestement et bien. 

(Istenem csillapítsd szívemet, csillapítsd szegény szívemet és add, hogy 
e nyári napon, mikor a fásultság szétárad mindenre, mint a víz, legyen erőm, 
mint ennek a tücsöknek, melynek cirpelése kihangzik a fenyő álmában, dicsérni 
Téged Istenem, szerényen és jól.) 

Imádság, «hogy a többiek boldogok legyenek», «hogy egy gyermek ne 
haljon meg», és végül az a mosolytfakasztó, furcsa imádság, «hogy a szama-
rakkal együtt mehessek a Paradicsomba». A virágok, melyeket a költő az erdei 
tündérek lábaihoz szórt, elszáradtak ; most már az oltár elé helyezi költészeté-
nek harmatos csokrát. De a természet továbbra is főihletője marad, az illato-
sítja az Élégiákat és árnyékolja az Imádságokat. A tiszta katholikus költészet 
templomának lépcsőjénél vagyunk — s ekkor jelenik meg az Élet diadalában 
a pogány Francis Jammes legszebb alkotása, egy hosszabb bukolikus költe-
mény, Jean de Noarrieu. Egyszerű mese kapcsolja össze a négy éneket. Jean 
de Noarrieu, miután öt évig jogászkodott és «megevett ötvenezer frankot», 
hazatér ősi birtokára, mely a Pyreneusok lábainál fekszik. Harminc éves, 
tele ifjúsággal és életörömmel, ne gondoljunk tehát egy francia Anyéginre. 
Otthon halászik, vadászik, napokig elbolyong birtokán — és szereti Luciet, 
szolgálói egyikét. De a lány egy pásztorhoz vonzódik, Martinhoz, aki a kék 
Pyreneusokban él örökös hó és jég között. Jean megtudja Lucie titkát s fájó 
szívvel a pásztorhoz adja őt. Ez az egyszerű történet csak kerete az igazi 
tartalomnak, a rurális élet dicséretének. Az évszakok és a tájak váltakozása, 
egyszerű emberek egyhangú élete, a nyáj hazatérése ősszel a hegyekből : mind 
egy-egy hatalmas tabló benyomását kelti. Nem tudjuk, hogy mit csodáljunk 
inkább ezeken a harmonikus képeken : a részletek mesteri kidolgozását-e, 
vagy az egész zavartalan összhangját. Az Angélus leíró verseiben Jammes csak 
megcsillogtatja színekben dús palettáját, itt egészet alkot. A francia irodalom-
ban nincs párja ennek a bukolikus költeménynek. Noarrieu a kastély ablaká-
ból látja a hegyekbemenő nyájat és Martint. Mennyi üde élénkség az ilyen 
sorokban : 

Ah ! maintenant ils verront les jonquilles. 
Ah ! maintenant ils verront les narcisses. 
Ah ! maintenant ils verront les prairies, 
ou l'eau s'argente, écume, saute et rit. 
O doux bergers ! Semez sur le granit 
le sel brillant si utile aux brebis. 
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(Ó ! most meglátják a nárciszokat, ó ! most meglátják a legelőket, ahol 
a víz ezüstözik, tajtékzik, ficánkol és kacag. Ó kedves pásztorok ! Szórjatok 
csillogó sót a gránitra, mely oly jó a juhoknak.) 

A Mémoires harmadik kötetében James érdekes sorokat szentel a Jean 
de Noarrieu-nék : «Tikkasztó hőségben fogtam hozzá Orthezben az íráshoz. 
Nem védekezem az idill pogány szellemével szemben. Ez szembeszökő. De 
megjegyzem, hogy a kidolgozás és a ritmus mennyire kiegyensúlyozott, pedig 
írás közben kétségbeejtő morális állapotban szenvedtem». Rendkívül értékes 
vallomás ez Jammes lelki fejlődésére, lelki tisztulására vonatkozólag. 

IV. 
Az Élet diadala a pogány szellem fölényes győzelmét jelentette minden 

vallásos nyugtalanság felett. És mégsem lepődött meg senki, amikor Jammes 
1905 nyarán megtért és az Egyház igája alá hajtotta homlokát. «Az ördög elé 
hajítottam Nessus-ingemet és a keselyűt, mely bensőmet marcangolta, koc-
káztatva azt, hogy ezentúl nem fogok tetszeni néhány könyvügynöknek és 
nőírónak. 1905 július 5-én történt ez.» 

Aki vallási szempontból vizsgálta az Angelus-t és a Deuil des primevéres-t, 
az természetesnek fogja találni ezt a megtérést. Jammes nem messziről jött 
vissza. Az Angélus költőjében fellelhető bizonyos katholikus érzékenység, 
igaz, hogy inkább a külsőségekben : virágokkal díszített oltárok, úrnapi kör-
menet, vecsernyére hívó harangszó. A Priéres-ben katholikus mentalitás is 
észrevehető, de a bűn tudata (la notion du péché), mely örökké nyugtalanította 
a Fleurs du Mal költőjét, nála még ismeretlen. Istene egy jóságos, ősz nagy-
apa, akivel bármikor elbeszélgethet és akinek elpanaszolhatja apró-cseprő 
gondjait. Hol vagyunk Claudel Örök Bírójától ! Jammes elérhetetlen ideál 
után futott s azt kereste a természetben is. De egy napon észrevette, hogy 
a természet, melyet ő pogányként szeretett, Istent, az Alkotót dicsőíti. Meg-
értette az Angélus hívó harangszavát, melyet sohasem szűnt meg hallgatni 
és belépett a lombokkal díszített káponába, l'église habillée des feuilles». A kri-
zis rövid volt és könnyekben oldódott fel. A megtérítésben jelentős szerepe 
volt Claudelnek, akit Jammes második őrangyalának nevez. Van a költőnek 
egy szimbolikus drámája, melyet konverziója után írt. Ebben olvassuk : A «leg-
távolabbi Keletről Ardel megérezte Pierre Denis-ben a költőt, aki majd segít-
ségére lehet nagy missziójában. Tudta, hogy segítőkre van szüksége nagy 
eszméjéhez, melynek útja olyan rögös, mint a kálvária. Csupaszon emelte 
magasra a keresztet; de virágokra, körmenetekre, a mezők egész életére lett 
volna szükség, hogy a Vérző-Fa még jobban felmagasztaltassék. A katholiciz-
must úgy állította az eretnekek, pogányok, félénkek, tagadók, a dilettánsok 
megdöbbent szemei elé, mint valóságot, mint matematikai igazságot. Szük-
sége volt egy emberre, aki közvetlenül láthatóvá tenné a dolgokat. — Ön 
iránytű, szólt hozzá mosolyogva Pierre Denis. És Ardel: Ön az az ország, 
mely felé indulok . . .» Paul Ardel-ben a proselyta Paul Claudel alakját ismer-
jük fel, aki abban az időben konzul volt Keleten, Pierre Denis pedig Francis 
Jammes. 

Megtörtént tehát az átívelődés a katholicizmusba. Módosul költői atti-
tüdje, sőt a belső megmozdulás hatással van versformáira is, — de ő nem 
változik meg : tisztulás igen, változás nem. A tavaszból eljutott a nyár költé-
szetéhez ; megmaradnak régi költői kincsei, de elmélyülnek a katholikus vallás 
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miszticizmusában. Az alakjai is megmaradnak, csak természetfeletti szépséget 
öltenek fel magukra. Első verskötete az impresszionista stílus kikristályosodá-
sát mutatja, most visszatér a klasszikus francia verselés némileg módosított 
formájához. Ez a kettős, tartalmi és formai módosulás, nem a dogmatikus 
szellem hatásának következménye, hanem Jammes módosult énjének pár-
huzamos megnyilatkozása. Mennyire sajnálatraméltók és felületesek azok a 
kritikusok, akik a katholikus költőn bilincset látnak. A katholicizmus a maga 
mély miszticizmusával és liturgiai szimbolizmusával par excellence kedvez a 
költőnek. Gondoljunk csak Dantéra, vagy a modernek közül Claudelra és 
Louis Le Cardonnelra.* Ha mégis bekövetkezik egy «affaiblissement d'esprit», 
annak oka az íróban keresendő. A katholicizmus senkit sem tesz költővé, de 
az igazi poéta előtt végtelen távlatokat nyit meg. 

Jammes megtérésének lírai jeleneteit a szimbolikus című Clairiéres dans 
le Ciel-ben (Tisztások az Égben) írja le. Az erdő szélén lombokkal díszített 
kápolna áll, melyet a költő ezideig nem vett észre, mert a virágokkal beszélt 
és az erdei tündéreket kergette. De most, hogy szenved, megpillantja. Fel-
tárja az ajtót, belép és lelkébe nyugalom költözik : 

Au milieu des champs, dis-je, l'église s'éléve. 
C'est lá qu'set le murs, pâles comme des gréves, 
C'est lá qu'est le refuge et c'est lá qu'est le rêve. 
— Par cette grande paix que l'homme cherche en soi: 
Chapelle, sois bénie á l'ombre de ton bois ! 

(A tisztás közepén emelkedik a templom. Itt a falak között, melyek sápad-
tak, mint a homok, itt van a menedék és itt van az álom. A nagy békéért, melyet 
az ember keres magában : áldott légy kápolna, az erdő árnyékában !) 

S mint egykor a szegény Verlaine monsi börtönében, Jammes is Isten-
hez fohászkodik. A Sagesse misztikus colloque-jait halljuk, de szordinón : 

— Mon Dieu, sur votre front ceint d'une haie d'épines 
Je chanterai durant toute votre agonie : 
Mais lorsque fleurira la couronne terrible, 
Vous laisserez Toiseau y construire son nid. 

(Istenem, töviskoszorúval övezett homlokodon fogok dalolni kinszenve-
désed a la t t : de mikor majd kivirágzik a szörnyű korona, a madárnak meg-
engeded, hogy odarakja fészkét.) 

Hogy a katholicizmus milyen termékenyítő és tisztító hatással volt 
költőnkre, azt az 1912-ben megjelent Géorgiques Chrétiennes mutatja legjobban. 
Ez Jammes legnagyobb alkotása, a megváltás által megszentelt föld és az 
emberi veríték dicsérete. Két eljárás állott a költő rendelkezésére a feladat 
megoldásához. Az első: bemutatni a falusi élet mindennapi örömeit és gond-
jait és a paraszt dolgos életét. Aki annyira együtt élt a természettel, mint 
Jammes, az könnyen tudta ezeket érzékelhetővé tenni. A második eljárás, 
melynek alkalmazása az előbbivel párhuzamosan történik, már nehezebb : 
az Eget kell lehozni a földre, a munkák és évszakok jelképes magyarázatával 
és az emberi teremtményeknek szellemi lényekkel való egybeolvasztásával. 
Agy a látható világ egybefolyik a szellemi világgal. 

* És nálunk Sík Sándor profetikus lírája, vagy a n e o k a t h o l i k u s S á r k ö z i Györgyre. 
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A pyreneusi paraszt vallásos életét rajzolja ebben a hét énekes georgikon-
ban. Az évszakok visszatérése szimbolizálja a születést, az ifjúságot, az öreg-
séget, a halált és az Eget. Jellemző a katholikus Jammes vallomása a könyv 
előszavában: «Könyvem küszöbénél megerősítem, hogy római katholikus 
vagyok s mindenben alávetem magamat a Pápának, X. Pius Őszentségének, 
aki az igaz Isten ajkával szól. Nem fogok eltávozni a meg nem alkuvó, a leg-
kedvesebb dogmától: a római katholikustól, mely maga az igazság . . .» 

Az angyalok szimbolikus aratásával kezdődik a költemény : 

Des anges moissonnaient â l'heure oú bout la ruche. 
On voyait sous un arbre et dans l'herbe leur cruche. 
On eût dit que le ciel aspirait de l'amour 
Au-dessus des épis débordant le labour. 

De temps en temps l'un de ces anges touchait terre 
Et buvait á la cruche une gorgée d'eau claire. 

(Angyalok arattak a méhes zsongásának idejében. Egy fa alatt, a fűben, 
látható volt a korsójuk. — Mintha az ég szerelmet lélekzene magába a búza-
táblákat elárasztó kalászok felett. Időnként az angyalok közül egy földet ért 
és a korsóból egy korty tiszta vizet ivott.) 

Az aratók, miután befejezték napi munkájukat, a majorba térnek vacso-
rára. Ott van köztük az Amerikát megjárt tengerész-földműves is, áhítattal 
lesik minden szavát. Az öreg majoros neki szánta szép unokáját. Vacsora 
után nyugovóra térnek ; a nyári csendben csak a csillagok ragyognak és : 

Ces nues couraient l'une aprés l'autre á ces hauteurs, 
Brebis de l'invisible et du divin Pasteur. 

(Azok a felhők futkostak fent, egyik a másik után ; a láthatatlan és isteni 
Pásztor juhai.) 

Ime az első ének. S így suhan el előttünk a szüret, a karácsonyest az 
éjféli misével, téli tájak, egy ősz koldus története, a két fiatal szerelme és 
házassága. Az öreg gazda felesége meghal, tavasz jön, azután az ünnepek 
színes leírása: Május, Mennybemenetel, Pünkösd — és Úrnapkor az öreg 
gazda is meghal. Másik unokáját az Isten magának kívánta, apáca lesz. Ismét 
megjelenik a koldus, akit mindenki szeret és tisztel, mert Krisztust látják benne : 

Personne n'ignorait de Qui était l'image 
Cet errant qui parlait comme du miel sauvage. 

(Mindenki tudta, hogy Kinek a mása ez a csavargó, akinek vadméz volt 
minden szava. ) 

S ismét beköszönt az ősz : kukoricafosztás a csűrben, regék a kukoricáról, 
szőlőről, az örvösgalambokról és az éjtszaka csendjéről. Halottak napja is 
elmúlott és a fiatal házaspárnak gyereke született. S jön az utolsó ének, elgon-
dolásban és kivitelben a legszebb : Karácsonyest van s a koldus a hóval borí-
tott végtelen mezőkön bolyong. A major fénye távolról integet feléje, de ő 
érzi, hogy ágya a hósivatag lesz. Látomása van, majd egész élete elsuhan 
előtte lázas viziókban. A major gazdája nyugtalan, hogy az öreg nem jött el 
a szentestére ; nyergel és elindul a hótól szikrázó úton. A ló horkant: ott fekszik 
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előtte a megfagyott koldus, arcán a boldogok mosolyával. Havas sírján vörös-
begy énekelt... De a télnek, mint Janusnak, két arca van, mondja a költő és 
változik a kép : Két férfi baktat hazafelé az országúton : a tengerész-apa, 
most már a major gazdája s öreg barátja, a kádár. Beszélgetnek. A téli égbolton 
csillagok gyulnak ki: sárga az egyik, mint a Nyár, a másik vörös, mint a pom-
pázó Ősz és vannak zöld csillagok, a Tavasz üzenetét hozzák és fehérek, mint 
a Tél. Azután az országút üres lesz : 

Sur la route á présent je n'entends plus de pas. 
Mes amis sont rentrés. C'est l'heure du repas. 
Je reste seul. Alors dressant comme une lyre 
Mes bras, je sens frémir le Dieu auquel j'aspire. 

(Az országúton nem hallok többé lépéseket. Barátaim betértek. Itt az 
estebéd ideje. — Magam maradok. Kiterjesztve karjaimat, mint egy lantot, 
érzem Isten lihegését, akihez vágyódom.) 

V. 
«Az igazi költő zsenije kimeríthetetlen ; csak életének tartama hatá-

rolja», írja egyik tanulmányában Emerson. Jammes ékes bizonyítéka ennek 
a tételnek : a Géorgiques Chrétiennes óta minden kötetében újat ad tartalmi 
és formai szempontból egyaránt. A Szűz és a Szonettek-ben (1918) a formák 
virtuóza bontakozik ki. Baudelaire, Verlaine és De Heredia után Jammes 
szonettjei strukturájukat tekintve talán nem nyujtanak újat, de annál inkább 
benső formájukban. A vers márványszerűségét lebegő, elemezhetetlen spiri-
tualizmus lengi át és megmagyarázhatatlan bájat kölcsönöz neki. A költői 
imposszibilitás helyett nagyfokú érzékenység élteti a verset. Figyeljük csak 
meg a zengő sorok és a misztikus gondolat hangulati harmóniáját egészen a 
végső akkordig : 

La neige comme un grand miroir m'a renvoyé 
Le clair de lune et son ineffable mystére. 
On eût dit d'un pays jonché de primevéres 
A travers les carreaux que le gel a rayés. 

Cette fête n'est point pour l'homme et ses foyers : 
A l'heure du réveil s'éteint cette lumiére 
Dont je pense q'elle est une douce priére 
Qui se passe de mots et ne sait que briller. 
S'il est vrai que parfois les anges se fiancent, 
Sans doute est-ce en des nuits pareilles qu'ils balancent 
Leur encensoirs chargés du feu blanc des flocons : 
Peut-être leur amour, plus pure que l'enfance, 
Laisse-t-elle tomber de leurs vierges tisons 
Le reflet de leur silencieuse oraison. 

(Mint nagy tükör, a hó ugy veri vissza 
A holdfény hűs, titokzatos fényét. 
A jégcsipkés ablakon át azt vélnéd 
Hogy tűnő tá j , kankalinnal borítva. 
E színpompa nem embernek való : 
Pitymallatkor a fénysugár kialszik, 
Imádság az s szavakban nem viharzik, — 
Lágy imádság, szikrázva csillanó. 
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Az angyalok ülnek ilyenkor lakzit, 
A füstölőt himbálják : föl-le, föl-le, 
Mely tűz helyett havas parázzsal töltve. 

Szűzi szerelmük csodákat varázsol: 
Fénykévék hullnak a havas parázsról 
S halk imádságuk visszfénye patakzik.) 

Le Tombeau de Jean de Lafontaine című kötetének műfaja teljesen isme-
retlen nemcsak nálunk, hanem a francia irodalomban is. A meseíró híres állatai 
szólalnak meg s igyekszenek megvédeni magukat Lafontaine «ráfogásaival» 
szemben. Egy példa közvetlenül fogja illusztrálni ezt. Mindenki ismeri a tücsök 
és hangya megszívlelendő történetét. Jammes versében megszólal a tücsök és 
védi a maga igazát: 

De cette goutte d'eau je fais libation 
A celui qui nota cette vibration 
Qui d'arbre en arbre court au long de l'avenue. 
Si j'ai fait mon métier pour mourir toute nue : 
Je ne fis qu'imiter mon maître et sa chanson. 

(Egy vízcseppből italáldozatot nyujtok annak, aki észrevette azt a rez-
gést, mely fáról-fára fut a fasor mentén. Ha munkámból halálomig szegény 
maradok : csak mesteremet utánzom és dalát.) 

És megszólal a póruljárt holló, a kutya, a gólya és a többi állat, mente-
getve magukat, legtöbb esetben épen Lafontaine életére és tetteire hivatkozva : 
argumentum ad hominem. Jammes sok tekintetben szellemi örököse a XVII. 
század nagy meseírójának, közös bennük az esprit frangais jellegzetes vonása, 
a humor és malicia iránti fogékonyság. 

A Quatrains négy kötete ismét eredetit nyujt. Lehelletszerű kivetítés 
minden négysoros költeménye. Olyan üdék és finomak, annyi lányos vonás 
van bennük, hogy az olvasó érzi a hegyek hűvös levegőjét, hallja a távolból 
ideszűrődő esti harangszót, vagy látja a versbe tévedt szőkeséget: 

Tu n'es qu'une hésitation, 
Une chose comme un rayon 
De soleil pâle, une chose 
Comme l'air bleu sur une rose. 

(Csak lebegés vagy ; valami, mint egy sápadt napsugár, valami, mint 
a kék levegő egy rózsa felett.) 

Ezeket a miniatüröket csak olyan költő festhette, aki egész lelkével 
egyesült a természettel. A teremtés végtelen szépsége tükröződik belőlük és 
a költő vágyódása az isteni után. 

Jammes az emlékek, a mult költője. Emlékirataiban olvassuk : «Rend-
kívül éles visszaemlékező képességgel rendelkezem gyermekkorom óta. Ami 
a tájat illeti, még akkor is, ha szobámban vagyok, hirtelen elém tolul egy har-
minc évvel azelőtt látott részlet, melyre azóta sem gondoltam s melyet most 
élesen megkülönböztetek a legapróbb részletekig». A Szűz és a Szonettek is 
gyermek- és ifjúkorának melankolikus felidézése : 

J 'ai cinquante ans. Je vois s'avancer la jeunesse 
Qui ne finira plus. Tout mon passé renait. 
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(Ötven éves vagyok. Látom közeledni az ifjúságot, melynek nem lesz 
vége. Egész multam megéled.) 

Legutolsó kötetét (Ma France poétique, 1926.) is a mult idők emléke 
illatozza. Városok élednek fel, melyekben a költő megpihent, régi nemesi 
családok kihalt kastélyai, árnyas szalonok, ahol a csendet csak egy eltévedt 
dongó zümmögése szakítja meg. A költő egész életét rejti magában ez a könyv. 
Régen meghalt emberek szilhuettjei suhannak el előttük, füstös vonatból 
megkívánt tájak, kecses dombok, erdők, hegyek, s mindenhez valamilyen 
kedves emlék fűződik. Jammesnak sikerült az, amire csak az igazi költő képes : 
feltárni a hétköznapi dolgok örök poézisét és megsejtetni természetfeletti 
értelmüket. 

André Gide írja a Prétextes-ben : «Mihelyt bírálni akarunk Jammesnál, 
tétovázunk ; hibák és erények itt egybeolvadnak. Ha engedjük magunkat 
felé sodródni, úgy tűnik fel, mintha egyedül csak ő lenne költő» 1902-ben 
írta ezt Gide s huszonhat év után sem mondhatunk mást. Boncolókéssel dol-
gozni Jammes alkotásán lehetetlen : itt érezni, megérezni kell. Claudelt nem 
tudjuk élvezni a maga egészében a Summa theologiae olvasása nélkül, a pap-
költő Louis Le Cardonnel carmina sacra-it csak a neoplatonizmus ismeretével 
lehet megérteni, de Jammes maga a megtestesült egyszerűség. 

Moi, je ne suis qu'un homme, et c'est la ma grandeur. 

(Csak ember vagyok és ez a nagyságom.) 

A francia katholikus líra dús virágzásában Jammes a legszínesebb és 
legüdítőbb látvány. Verlaine vallásos költészete a sensus sentimentalis jegyét 
hordja magán, Jammesé már a sensus christianus-t. Claudellel és Le Cardon-
nellel maradék nélkül fejezi ki a katholikus megújhodás etikai és esztétikai 
szellemét. Just Béla. 

A CSODASZARVAS. 

A csodaszarvas ? 
Maradjon meg csodának, szépnek, 
Elérhetetlen messziségnek. 
De mikor űzik gyilkos hajrák, 
Mikor elejteni akarják, 
A hajtásra én is kiszállok, 
Csak úgy, mint a többi vadászok. 
Mert az a szívem babonája : 
Mennem kell, hogy vigyázzak rája. 
Figyelmeztessem, felriasszam, 
Célba vegyem és elszalasszam, 
Nyílvesszőt röppentsek utána, 
Vigyázva, hogy el ne találja ; 
Hogy fusson el, hogy meneküljön, 
Hogy emberkézre ne kerüljön, 
S maradjon meg csodának, szépnek, 
Elérhetetlen messziségnek. Kövér Erzsébet. 
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