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EGY KÖLTŐ ÚTJA
ROUSSEAUTÓL SZENT FERENCIG

"Nézd a barázdabíjlcgetöt, Egyensúlyozgat a
nedves köveken, s az egyensúlyt csak röptében
leli meg. Ilyen a szó - míg nem lendül Imává."

(Francis Jammes: Méditations.)

"Francinak, unokámnak és költőbajtársamnak, az utolsó roman
tikusnak." Ezzel a játékos, kedvesen komoly ajánlással dedikálta a
kis Francis Jammes-nak nagyapja a Don Quijote ajándékkötetét.
Hugo, Musset és George Sand rajongó olvasója volt, alkalomadtán
maga is versíró ember, aki az öregek makacs biztonságával válasz
totta az új helyett a régit, a parnasszienek és a szimbolisták modern
Iírája helyett a nagy elődök nyersebb, de színben, illatban, élmény
ben gazdagabb költészetét.

A romantikát azonban nemcsak ez a muzsikáló, írogató kedves
nagyapa képviselte a gyermek Jammes előtt. A Piréneusok hegyko
,szorúja, a tengerek illatát hordozó szél, a párás, virágos hegyi ré
tek, 8. kalandos ősök emlékét őrző regék, bútorok, használati tár
gyak s az a nyugtalan kreol ver, amit szüleitől örökölt, mind va
lami ösztönös romantikával telítette fiatal fantáziáját.

1868-ban Tournayban született, s már gyermekfejjel szüleiben
meg a köréje nyíló pazar szépségű tájban keresett barátot, nem tár
saiban. Hét éves korában nagyapjáékhoz került, megnyílt előtte új
tájak, új kalandok igéretével az irodalom, s így nem csoda, ha ide
genkedve fordult el' az iskola és a konviktus kemény, fegyelmes,
katonás s éppen nem romantikus életrendjétől. Tizenegy éves korá
ban Bordeaux-ba került diáknak, s az. Oceán mámoros lehelete
egészen hatalmába ejtette. A tantárgyak közül csak a kémiával volt
jó viszonyban, egyébként Vernét forgatta a tankönyvek helyett, s
a történelemóra alatt is virágaival bíbelődött. A katedráról Renan
és Taine szellemében, világos, okos előadásban a pragmatikus törté
nelem modern, mesétlen szürkesége áradt felé, ő Rousseau s a régi
deákok nyomán botanizált, az élet ezer apró szépségét itta, kutatta,

Iskolai éveinek két ajándéka: az első, valószínűtlen kamaszsze
relem romantikája s egy jó irodalomtanár, aki úgy látszik, megsej
tette benne, ha nem is a költőt, a mélykedélyű, humánus embert
legalább, s nagyapja után először adott tollat a kezébe. Tanulmá
nyait bukással zárta, de 88-ban, a sikertelen érettségi után sértett
egyedüllétében magára lelt. Első versgyüj teménye húszéves korából
- ebből az esztendőből - maradt reánk. A 89 verset összefogó gyüj
temény címe: "Én". Alaphangját, költői "programját" a jellegzetesen
jammesi két sor így adja meg: "Veszem nádtollamat, S elmondom,
ami csak eszembe jut." .

Apja halála a szegénység terhét tetézte még rá. Dolgozni pró
bált, de az irodaasztala mellett éppúgy költő, éppúgy javíthatatlan
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romantikus maradt, mint az iskola padjaiban. 189I-től jelentek meg
kisebb versgyüjteményeí, Két évvel később egy ott nyaraló fiatal
angol költő rendezte sajtó alá néhány költeményét. "Hogy igaz le
gyen, szívem úgy beszélt, mint a gyermekek." A versek nagy sikert
arattak, Mallarmé, Gide, Régnier sietett költőjük üdvözlésére. 95-ben
Jammes Párizsba rándult. "Abban a túlfűtött szellemi légkörben 
számol be megjelenésérőlSamain - a kiszáradt lelkek kőzött olyan,
mint egy pohár tiszta víz, amelyből mindenki mohó szomjúsággal
iszik." Személyes kapcsolatba jutott az írodalmi élet vezetőivel és
fórumaival, 97-ben a Mercure de France-ban megfogalmazta iro
dalmi elveit, s 98-ban megjelent első s talán legnagyobb hatású, sú
lyú kötete, De l' Angelus de l'aube II l'Angelus du soír - "A hajnali
Angelustól az esti Angelusig." A harmincéves költő minden gazdag
sága benne ragyog ebben az egy kötetnyi versben. Rövid előszava

Jammes egész életének mottója lehet:

"Istenem, te hívtál meg engem az emberek közül. Ime itt vagyok. Szenvedek
é'> szeretek. Azon a hangon szóltam, amit te adtál nekem. Azokkal a szavakkal
írtam. amikre te tanítottad anyámat, meg apámat. akik aztán megtanítottak rájuk
engem is. Megyek az úton, mint a megrakott, fej lógató szamár, akit kínevetnek az
utcagverekek. Megyek, ahová akarod, amikor akarod. - Úrangyalára harangoznak."

Beváltotta-e Jammes nagyapja jóslatát? Az unokák ellen min
denesetre anagyapák romantikaját idézte föl. A parnasszienek és a
szimbolisták egyeduralmát úgyis új jelszavak, új költői iskolák pró
bálták megdönteni. A "renaissance latine", a Zola nyomán induló
lírai "naturizmus" s a Fernand Gregh köré gyűlő költőcsoport "új
hitvallása" mellett ("a parnasszienek túl miveskedő s a szimbolisták
túlságosan elvont költészete helyett megteremteni a "poésie hu
maine"-t, az "emberi költészetet") a "jammizmus" tulajdonképpen
konzervatív reform, de nem az unt és idejétmult hugói romantika,
hanem Rousseau, Bernardin de Saint Pierre és Lamartine friss, ér
zelmes és színes, ifjú romantikájának ihletében. Ha Hugo mitizálta,
ha Baudelaire és Mallarmé iskolája megvetette vagy csak a lélek
gyatra köntösének nézte a testi világot, Jammes költeményei elfo
gulatlan, gyermeki egyszerűséggel nyitnak rá élmény és költészet
ősforrásaira. Hugo egy gesztussal a végtelenbe növészeti alkonyi
Magvetőjét. Baudelaire-t csak a lélek érdekli. Jarrrmes a hétköz
nanok költője, "a dolgok énekét" lesi el figyelve, s a látás, tapintás,
mind az öt érzék szenzitiv örömével gyüjti a sok benyomást, az
éneklő világ sokféle illetését. Mintha mit se tudna törésről. disz
harrnóniáról ; a külső világ testvére, teste, édes-szép látomása. Belőle

s benne él, ihletéből merít, érintésében éli meg önmagát is.

És itt a forrása annak a finom, bujkáló erotikának, ami a
fiatal Jammesköltészetét át- meg átszövi. Mint a kora-romantika
hite szerint bűn-előtti vágya, mint a serdületlen öntudatra sem
-eszmélő képzeletcsapongása, olyan pogány, olyan "ártatlan" s olyan
élő ez a könnyűszövetű varázsos mámor, a tárgytalan vágy igézete.
A lelkiismeret könnyű izgalma fölhabzik ugyan a szerelemről s a
szerelemre nyíló kamaszlányokról szóló sorokban, de bűnnek nem
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látja Jammes a szerelmet - akkor se, ha törvény és erkölcs gátat
von elé - az élő, termő és termékenyítő élet, a lucretiusi "alma
Venus" hatalmát, poézisát tiszteli, sejtí, tapintja benne. E korból
valók regényei is, a Clara d'Elébeuse és az Alma/de d'Étromont, a
vágyban s fájdalomban hervadó fiatal szivek, életek e szívszorító
két elégiája.

Mert a jammes-i erotika hangja elégikus, hátteres, alapja valami
mély, inkább kimondatlan poéta-bánat. Vajon szerelmeinek és há
zassági terveinek többszörös kudarcából fakadt-e ez a szomorúság?
Aligha. Jammes a bánat embere, nemcsak szerelmének, de egész
költészetének hangulati összefogója valami csendes, szerény szomo
rúság. Sokat beszélnek franciskánus ihleteiről, s maga is szívesen
hitte Szent Ferenc utódának magát. A természet apró szépségeire
rányíló tiszta, gyermeki lelke mélységeiben mégsem szentferenci
lélek. Jammes-nak öregkora utolsó korszakáig több köze van a szá
zadvég franciskánus vonzalmaihoz, mint a történelem Szent Fe
rencének vidám trubadúr-alakjához. A .Jetízía francescana" helyett
az ő lelkének alapmotívuma a romantikusok melankóliája. Verseiben
innen az a vibráló, ideges egyensúlykeresés, amit a barázdák mada
rának nyugtalan alakjában oly szépen idéz elénk. Jammes szive
nem napja - koldusa a világnak; szegénysége nem rajongó lovag
ság - bánatos, bájos poéta-sors. Öröme is "une joie attristée" 
könnyesszemű öröm. Ferencet a túláradó, gazdag vidámság tette
testvérévé virágnak, fának, farkasnak egyaránt. Jammes szemét a
hannatos szomorúság nyitja rá a világra, szivét ez hangolja rész
vétre ember, állat iránt, Első kötetében még háttérben marad a
bánat e finom motívuma, de a következő kötetnek már címe is
A kankalinok gyászáról beszél, s a Tisztások az égben reflexívebb
ciklusaiban egyre tudatosabb figyelemmel dolgozza föl ennek a szo-
morúságnak hangulatát: .

A c s ö p p e n ő e s ő egy száraz levelet
ver lassan, hosszasan, - és mindig ugyanegy
csöpp, és egy helyre sujt makacs, bús ütemet ...
Könnyed egy csöppje, lám, szegény szivemre hull,
ver lassan, hosszasan, s ugyanegy fájdalomtul
visszhangzik az a hely, amint az óra fordul.

A lomb méUán zörög, ha eső csöppje stfjtja,
a sziv méltán sajog hulló könnyedben újra,
hisz a lomb és a szív alatt a semmi kútja.

Flaubert és Leconte de Lisle megjelenésével Lemaitre szava sze- .
rint "Jocelyn melankóliáját a .darvini melankólia váltotta föl". Des
Granges Baudelaire-ben figyeli meg ennek a kétségbeesésbe hajló
új melankóliának első jelentkezését. Jammes itt is a nagyapák örök
ségének folytatója. Bánata nem hajszolja dacba, kétségbeesésbe,
inkább tisztává, üdévé mossa lelkét a világ - s a világ jelenségeiben
megszólaló Isten benyomásai előtt.
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1905-ben egy újabb házassági kudarctól lesujtva s egy neurasz
téniás betegségtől ágyhoz szögezve, kicsordult lelkéből a szomorúság.
Panaszkodó levéllel kereste föl Claudelt, Kínában tartózkodó költő

barátját. "Hideg szomorúság lett úrrá rajtam, s valahogy rámfe
küdt a halál, mert nem láttam be, hogy nem lehet egyszerre rosszat
tenni, és Istentől kérni a megújuló kegyelem roppant jótéteményét."
Claudelt meglepte és megörvendeztette ez a váratlanul megnyilat
kozó, igéretes szomorúság. "Azt hittem, - írja válaszul - hogy ön
boldog ember, s annyira evilág szépségeinek, jóságainak élvezetére
termett, hogy keveset, törődik a "Hortus conclusus" kulcsaival."

A "második őrangyal", a kedves költőbarát sorai Jammes lel
kében nyitott kapukra leltek. Kegyelmi újjászületését később nem
akarta megtérésnek nevezni. A katolicizmustól valójában sohasem
szakadt el egészen. A mezők illata, az ősök hagyománya mellett
fiatal korában is megihlette az Úrangyalára hívó harangszó, meg a
hegyí kápolnák hűvös, kellemes homálya. S ennél is fontosabb, hogy
már a természet szépségeire, az élet apró benyomásaira hajló fi
gvelmében is valami katolikus vágy bontakozik, Az Angelus és a
Nyúl regénye (a két lányregény után ebben tetőzik Jammes próza
írói működése) még nem katolikus világkép hordozója. írójuk azon
ban, mint Az elveszett báránynak, Jammes drámai dialógusának
hőse, Pierre Denis "lelke mélyén már misztikus volt" megtérésé
előtt is. "Egy azok közül a misztikusok közül, akiknek hitét az
anyagi világ ragyogó és roppant látása érleli."

1907-ben megnősült, s költői életútja is napfényes delelőre ju
tott. Tanítványok egész kis serege gyűlt köréje, s Claudel, a buzgó
szervező, költői programot írt elé. "A Távolkeletről - megintcsak
maga Jammes írja Az elveszett bárány magáról mintázott drámájá
ban - megszimatolta benne azt a költöt, aki rögeszméjének és nagy
szerű hivatásának, a keresztény megújulásnak művében segítségére
lehet. " Ö egészen meztelenül emelte föl a keresztet, de kellett,
hogy a mi lágyabb égövünk virágai, a körmenetek, meg a mezők

élete is megdicsőítse a vérben ázó Fát ... Az eretnekek, a pogányok,
a gyávák, hittagadók és dilettánsok ámuló tekintete elé úgy tárta a
katolicizmust, mint valami matematikai igazságot. Szüksége volt
azonban a látható -dolgok egy közvetlen tolmácsára is. Ön az irány
tű - szólt Pierre Denis mosolyogva. És Ardel (Claudel) így felelt:
És ön az ország, amelyre mértéket szabok."

Claudellal szemben talán egy kissé igazságtalan ez a jellemzés"
de kettejük viszonyát s a Jammes elé táruló új távlatokat remekül
megmutatja. A program és keret azonban nem megoldás. Jammes
megírta a Keresztény Georgikon-t új hivatásának szolgálatában. De
ebből a kötetből jobbára már hiányzik a lírának az a fakadó mély
sége, ami az Angelusban oly egycsapásra megragadott. A fiatal Jam
mes nem teremtette, termette verseit. Pongyola egyszerűségű, sza
bálytalan alexandrinusaiban az őszinte ihlet erői nyíltak szavakba.
"Egy költő mondogatta, hogy míg fiatal volt, Úgy nyílt ajkán a
vers, ahogy tövén a rózsa." Ezt a fakadó, gyermeki ihletet azonban
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nem lehetett költői program szolgálatába fogni. Nélküle pedig pró
zává oldódik a sok apró megfígyelés, banális, száraz leckévé a vers.

De Jammes-ben azért nem halt meg a költő. Ahogy tovább élt
benne a bánatos, kereső, vágyakozó romantikus is. Istent nem olyan
egyszerre találta meg, mint Claudel a NotraDame oszlopai alatt.
Mikor hazatért, még nem közvetlenül Öt, inkább talán a körmenetek
örömét, a jelek és ruhák békét sugárzó áhítatát kereste. Jelen és ru
hán, énekhangokon s a Szentírás kedves szavain át lassan jutott el
Ahhoz, akinek jelenletét előbb is érezte jelben, ruhában, dallamban,
szóban egyaránt. Élete végéig érezte a fájdalom, a vágy és az elsza
kadás misztikáját is: "Amíg a bánat nem hagyja el az embert, ha
talmas motívumai vannak a reményre." A szivének olyannyira ked
ves Evangélium szavát így alkalmazta magára: "A fájó szívű mag
szökik csak dús kalászba."

Hét gyermeke született, nehéz anyagi gondok közt, szülőföld

jétől távol, a baszkok ridegebb, kopárabb tájain kellett élnie, látnia
kellett, hogy az irodalom túlhalad fölötte, s talán érezte azt is,
hogy költői vénája meggyöngült, nem birja az évek s programok
versenyét követni. S ahogy egykor "hazatérését" az ifjú szomorú
ság, lírájának és egyéniségének utolsó szerény virágba borulását az
öregkori bánat motiválja,

Már Az elveszett bárány Pierre Denis-jében sejteti, hogy a
programköltészet nem lehet egyetlen, s kivált nem legfontosabb út
ja. Denis nem vállalja az Ardeltől elébe rajzolt föladatot (bár Jam
mes vállalta Claudel programját) - megtérese után elfordul a köl
tészettől, s egy kapucinus zárdába zárkózik. Nem vesztegette-e el
bűnösen költői talentumát? "Pierre Denis nem állt ellen a kegye
lemnek. Van egy ritmus, amely hatalmasabb az emberi költemény
rítmusánál, és ez az ima ritmusa. És egészen biztos, hogy ebben a
pillanatban is megmozgatja szivünket a költő imája, akit szeretünk.
- Igaz, az ima mindenkiért való."

A csönd becsülése, a hallgatás vágya már kezdettől megnyilat
kozik Jammes verseiben :

Miért gondolkozunk s beszélünk? Hisz a könny,
a csók sosem beszél, s megérti minden ember,
és a barátot is, aki csak lopva jön,
mert szónál több a nesz, amit a szeretet ver.

S az ima lendületében most végre valóban lehetővé lesz számára a
hallgatás nyugalma. 11', folyton és sokat, s kifelé nyíló költészetében
nem kaphat helyet a belső, kegyelmi élet sokféle új kalandja. Sze
rényebb és szemérmesebb annál, hogy magáról beszéljen. De belső

élete nem merül ki a külső ihletek játékos, szomjas követésében.
Honnan tudjuk, hogy megtette az utat, amely a héjtól a lényeg

ig, a virágtól, a madárdaltól, a körmenet és a harangszó áhítatától
az Úristenig vezet·? Utolsó verseiben új hang, új költői érzés ihlete
szól. Már a Négysorosok fegyelmezett, belülről épülő apró tornyai
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sejtetik költői világának átalakulását. Új költői életszakaszának iga
zi kibontakozását azonban a posztumusz Források és tüzek "francis
kánus költeményei" jelentik. Itt már valóban Ferenc szavával szól
a költő-utód. A gyermek egyszerűsége, a programlíra kopottabb
szürkesége és az érlelő csönd korszaka után a bölcs öregember lí
rája ez: egyszerű, meleg és vidám, önfeledt s titokkal teljes emberi
sz6, nem költemény már, de lendülő imádság.

Jammes zarándokútját 'emberi szempontból is dicsőséges vég
zárta le. 1937-ben barátjával és tanítványával, Claudellal meg
Mauriackal újra megjelenik Párizsban, s a már-már elfeledett köl
tőt a Világkiállításon újra szárnyára kapja a hír. 1938. november 2
án köszönt rá a halál. A romantikusok unokája volt, s valóban nem
a műve - az élete a legszebb remekmű. Verseiben is őt magát ke
ressük, a virágok, a fák misztikusát, a lélek tájainak imádságos ajkú
vándórát s az öreg pátriárkát, aki gazdagon oszt örömet, kedvet és
áldást fiainak.

A Pireneusok költője volt, s ha valóban össze akarunk barát
kozni vele, otthonában kell fölkeresnünk. Párizsba - láttuk - föl
látogatott néha, de egészben véve mindig remete maradt, a fővá

rosból nézve távoli, exotikus jelenség. A Mercure de France, ahol
"fölfedezték", s nagy szeretettel ünnepelték az Angelus megjelenése
kor, 1903-ban tipikusan kreol költőként emlékezik meg róla, akit
csak a kreol olvasó tud teljesen értékelni és megérteni. 1907-ben
Le Breton "kis kreol Jean Jacques"-nak és a "dekadencia Vergiliusá
nak" nevezi ugyancsak a Mercure de France hasábjain. Különállá
sát maga is érezte, a "jammizmus" zászlaját azonban hiába bontotta
ki: barátokat, "tanítványokat" szerzett, de párthíveket nem. Egyé
nisége szerint nem is volt pártvezérnek való, a századforduló forró
irodalmi és publicisztikai vitáiból igazában nem kért részt sohasem.
Gide - aki ekkor még tisztelője és jóbarátja volt - érdemül tudta
be neki ezt a tértől, időtől független, egészen öntörvényű emberi,
irói fejlődést: "Ma talán Jammes az egyetlen közöttünk, aki úgy
látszik, épp így írta volna meg élete-müvét, ha máskor született
volna, akármikor, vagy ha nem ismerte volna kortársainak írá
sait."

Szellemi különállását igazában még a katolikus megújhodás
költőivel szemben sem tudta föladni. Az a néhány száz kilométer,
amely lakóhelyét Párizstól elválasztja, nemcsak Mallarmé kedd es
téitől tartotta távol, de az új katolikus sajtóközpontok, kiadóhiva
talok szellemi gócaitól is. S ha Claudel Kínában is "közel" volt,
Jammes mindig vidéki költő maradt, mert az is akart maradni.
Szándékát irányíthatták külső meggondolások, lelke mélyén mindig
egyedül tudta magát. Úgy élt, mlnt a fák s a virágok, amelyekről

annyit énekelt: az Úristennek meg azoknak, akiket közvetlenül maga
körül tudott. Szava is akkor hiteles, ha nem a nagy hivatás kívül
ről kapott ősztönzésén ihletődött, hanem ennek a csöndes és gazdag
egyedüllétnek bensőségében fogant,
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Ész és akarat sürgető hivatástudatának s a magányba vágyó
költői egyéniségnek mély ellenkezése teszi érthetővé, hogy Jammes
megtérése után oly nehezen találta meg újra a hangját, s hogy ritka
nyilatkozataiban annyi merevség, neofita doktrinérség és helytelen
buzgóság jelenik meg. Azok, akik nem ismerték közelebbről, érthe
tetlennek, s néha egyenesen zvanúsnak találták magatartását. Péguy
például mindvégig bizalmatlan maradt katolicizmusával szemben.
Ö - Romain Rolland 1913-as naplójegyzetének tanusága szerint 
"enyhe undorral figyelte azokat az irodalmi megtéréseket, amelyek
től hemzsegnek az ujságok. Kegyetlen szavakkal illette Francis Jam
mes et Comp.-ék komédiázását, akik játékszert csinálnak a val
lásból."

Ma, félévszázad távlatából, világosan látjuk, hogy az aggódók
nak és a gyanakvoknak nem volt igazuk. Azt sem bánjuk már, hogy
Jammes nem tudott a nagy Renouveau frontharcosaként beleállni a
szellemharcok küzdelmeibe. Magányában többet és maradandóbbat
adott, mint sokan a harcosok közül. "Hatalmas, és fájdalmas szere
tet hatja át szívemet, amely kiárad mindenre, a virágtól a kőig,

mindenre, ami csak él, és megérinti lelkem a szentség minden léte
zőben rámnyíló karakterével." A gyöngeség, ha gyöngédséggé ne
mesül, a szomorúság, ha részvétté, megértő figyelemmé érik, nem
hiány, inkább ritka érték. S ki hallja ma a "dolgok énekét" úgy,
ahogy Jammes hallotta, hallgatta, és tolmácsolja is reánkmaradt
szép verseiben ? Pedig Jammes "kis útja" épp ma, különösen idő

szerű. A személyes élet gyökerei ezek az elemi tapasztalások, élmé
nyek, illetések. Nélkülük megszegényül a lélek, tartalmatlanná kopik
a legnemesebb szándék, meggyőződés is. Az akarat embertelenné
lesz, ha nem érzi állandóan maga körül a dolgok és emberek "szent
ségének" azt a karakterét, amelyről Jammes beszél, s az értelem
sem jut el a végső, szent Személyig, ha üzenetéről unottan lefosztja
a reáutaló személyesség finom hamvait. Isten - a középkori mon
dás szerínt - nem ismeri a számokat, a mai ember meg lassanként
csak számokban beszél. Jammes ujra fölfedezte a világ dolgaiban a
megszámlálhatatlant, az egyszervalót, mértékkel meg nem mérhetőt,

s ezen át jutott el az Egyetlenhez, odafönt.

"Ö, én nem tudom versben elmondani ezeket a dolgokat - igy
elmélkedik Az elveszett bárány Paulja - de érzem őket. Vajon ah
hoz, hogy érezzük, le kell-e írni a szerelmet? El kell-e mondanunk
a szivünket ahhoz, hogy odaadjuk valakinek? Én nem tudom el
mondani él szivemet. És mikor Franciska meg Péter lelkendeztek a
kalászok szépsége míatt, én nem tudtam lefesteni őket, pedig öröm
mel vetettem a magvaikat, s lelkemben csak egy néma ima ébredt,
ahogyan néma a kalászok hangja is. Mégis megőriztem magamban
azokat a dolgokat ... Számomra ők az élet; az élet - egészen egy
szerű," Jammes költészete ezt a szótlan áhitatot keresi, s mondja ki
valamiképpen, ennek a mély, színes és hangtalan zenének bensősé

gébe vonja be olvasóit is.
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