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vagy Danté-ban, a politikus... Különben hagyjuk a politikát. Fe
lesleges minden beszéd. Léon Bloy, ez a nagy, de félreismert ka
tolikus író mondta: "Il n'y a qu'une tristesse, sc'est de n'étre pas
des Saints", csak egy szomorúság van, az, hogy nem a szentek
közül valók vagyunk. A középkor érezte ezt, s igyekezett leg
alább megközelíteni a szentek világát...

Maritain kinéz az ablakon. Sötétedik, távolról Párizs fényei lát
szanak és az égbolt a kékből lila felé halad. Fázósan összehúzza
sálját, a kapuig kísér, s amint kezét nyújtja, az arcára szomorúság
borul.

A költészet él, csak
a költ6k haltak meg
Látogatás Francis Jammes otthonában

Él Párizstól nyolcszáz kilométernyire, a Pireneusokban egy francia
költő, aki nemcsak a mai katolikus irodalom egyik legkiemelke
dőbb képviselője,hanem a modern líra egyik megindítója. Első ver
sei a századforduló előtt jelentek meg az akkor nagy tekintélynek
örvendő Mercure de France-ban, legutolsó alkotása, egy nagyobb
költői elbeszélése, Alouettea Nouvelle Revue Francaise tavaszi szá
mában, folytatásként, és aki ismeri a francia irodalmi viszonyokat,
értékelni tudja Jammes pályájának e szimbolikus vonalát. Új és friss
volt negyven évvel ezelőtt, és ma, hatvanhat éves korában is
annyira fiatal és új, hogy az NRF, mely a legmodernebb francia
folyóirat, büszkén hozza nevét az első oldalon. Baudelaire és Ver
laine után az első lírikus volt, akinek a versein keresztül kezdtem
megismerni a francia lírát, s így régi vágyam valósult meg, amikor
hasparrenti otthonában meglátogathattam.

Bayonniből egy múlt századi vicinális visz Camboig, innen rozo
ga autóbusz. Hasparenig, a hegyek között megbújó baszk faluig,
melynek tíz év óta Francis Jammes a nevezetessége és idegenfor
galmi csalétke. Különös véletlennek köszönheti Hasparren ezt a sze
rencsét: egy magányos özvegyasszony végrendeletében házát és bir
tokát [ammesra hagyta, hálából azért a sok gyönyörűségért, melyet
az Angélus és a Géorgiques Chrétiennes költője nyújtott neki, - s
így történt, hogy költőnk 1924-ben átköltözött szülőfalujából Ont
herből. ahol ötven évet töltött, Hasperrenbe. Itt él népes családjával,
vadászkutyájával és mcsébeillő fehér szakállával, mint egy pátri
árka.
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Leszállok az autóbuszról s a patikában Jammes úr lakása felől

érdeklődöm.

- Le cháteau de Monsieur Jammes! - ismétli a kérdést büszkén
a főnök, s amíg az odavezető utat magyarázza, képzeletemben már
rácsos parkot, szigorú őröket s különféle akadályozó közegeket lá
tok, akik Jammes úr ihletét őrzik az alkalmatlan látogatöktől. De
amikor a .chateau" elé érek, megnyugszom: amit a Pireneusokban
kastélynak neveznek, a magyar falusi kúriának felel meg. Francis
Jammes kastélyát hatalmas park veszi körül, árnyékos utakkal és
évszázados faóriásokkal, s amíg a meleg augusztusi délutánon átha
ladok rajta, azok az őszt jelző fáradt levelek hullnak lábaimhoz,
melyekről Jammes egyik legszebb versét írta fiatal korában.

Nem Valéry a nagy költő, hanem SupervieIle

Egy középtermetű, fehérszakállú, cvikkeres férfi lép ki a föld
szinti szobából: megismerem a fényképeken már annyiszor látott
költöt. Különös érzés az, amikor valaki, akit évek óta ismerünk
verseiből és memoárjaiból, hirtelen elénk lép és válaszol kérdé
sünkre.

- Monsieur Francis Jammes?
- Oui et vous?
Bevezet dolgozószobájába, leültet íróasztalával szemben, s míg

bevezető mondókámat hadarom, érzem, hogy cvikkere mögül
figyelmesen szemlél gyorsan mozgó, huncut szemeivel, majd
megszólal:

- Mindig távol éltem Párizstól és az úgynevezett irodalmi
élettől, mert idegenkedem a piaci lármától, a kicsinyes klikkektől

és alélektipró nagyvárostól. De örülök, ha valaki meglátogat ott
honomban: sokan keresnek fel, és nemcsak franciák. Nemrég egy
amerikai fiatalember hozta el rólam szóló disszertációját, gyakran
vannak angol és német vendégeim, sőt egyszer az ön hazájából is
volt egy látogatóm, majd előkeresem névjegyét. Szeretem a fiatal
ságot, mert lelkesedés és lendület van benne, s mert hatvanhat
évemmel ma is fiatalnak érzem magamat. Ezért nem lettem és
nem is leszek soha akadémista, épp úgy, mint Claudel sem: aka
démikusnak lenni annyit jelent, mint megállni a fejlődésben, meg
halni, s mi élünk és élni akarunk. Sok öreg kortársam hütlen lett
hozzám, de a fiatalság szeret, s számomra ez a fontosabb. Idesto
va harminc éve, hogy Mauriac, aki akkor még verseket írt, meg
látogatott egy szép nyári napon ürthezben, hogy átnyújtsa első

kötetét, a Mains jointes-et (Kulcsolt kezek): hány fiatal keresett fel
azóta, hogy elhozza alkotását, vagy csak egyszeruen azt mondja,
amit ön: "Eljöttem Jammes úr, hogy megköszönjem azt a sok örö
met, melyet versei jelentettek számomra". Ez több minden hivata
los elismerésnél és anyagi sikemél.
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- Szeretném Jammes úr, ha elmondaná véleményét a mai
francia líráról és általában a líra állítólagos válságáról, mely az el
múlt években a folyóiratok kedvenc témája volt.

- A két kérdés bizonyos tekintetben összefügg egymással. A
mai lírát a századfordulóval szemben az jellemzi, hogy tervszerű

szándékossággal a minimálisra szorítják le az ihlet és a költői in
tuíció szerepét, s túlságosan hangsúlyozzák a mesterségbeli részt.
Pedig megtanulhatták volna a múltból, hogy ahol sok az elmélet
és program, szinte törvényszerűleg kevés az a poesie pure, mely
ről annyit beszélnek, de amelyből nem valósítanak meg semmit.
Nem hiszek a némök-lírikus elméletbeni s nem tartom nagy köl
tőnek Valéryt: az utánunk következő kor majd igazolja, vagy
megcáfolja véleményemet. A mai lírikusok közül a legnagyobb te
hetségnek [ules Supervieile-t hiszem, verskötete, főleg a Gravitati
ons és a Forgat Innocent, maradandóbb értékűek, mint sok hirde
tett nagyság egész oeuvre-je. A fiatal katolikus líra mintha hul
lámvölgyben lenne: szép számmal vannak tehetséges lírikusok,
de a régi csapásokon haladnak. - Ami a második kérdést illeti,
nevetséges és naiv dolog a líra haláláról vagy válságáról beszélni:
a költészet él, csak a költők haltak meg, s nem lép helyükbe mél
tó utód. Pedig a mai kor nem alkalmatlan a lírikus számára, fő

leg, ha tekintetbe vesszük, hogy a líra témaköre néhány évtized
óta erősen kibővült: ami harminc évvel ezelőtt "költőietlen" téma
volt, ma esetleg nem az.

- Azt hiszem, hogy éppen Jammes úr volt az egyik kezdemé
nyező ezen a téren: az Angélus és a Deuil des Primevéres különös
témái: a vágóhídra vonszolt boci, az imádság a szamarakért, a ré
szeg matróz szokatlan merészségnek látszottak negyven évvel
ezelőtt, ma pedig senki sem lepödne meg rajtuk.

Jammes most feláll és a teraszra hív uzsonnára. Ott megisme
rem az egész családot: Jammes nénit, a legnagyobb fiút, aki jogot
tanul Toulouseban, a lányokat (öten vannak!) és az öreg vadász
kutyáját. Ültünk az asztalnál, s amint elnézem a családi képet, ar
ra gondolok, hogy mindig így képzeltem el ezt a költöt és család
ját. A néni másodszor tölt csészémbe kakaót, és megkérdezi, hogy
van-e Magyarországon is krízis. Jammes elmondja, hogy évekkel
ezelőtt verseivel annyit keresett, hogy nyugodt gondtalanságban
élhetett családjával. "pe ma bizony nehéz az élet, s főleg a költő

élete, s most látom csak, hogy milyen bátorságot ad valakinek az
a tudat, hogy hisz Istenben és kezébe teszi le sorsát", mondja. Az
egyik lány, Maria, leszedi az asztalt, lemegyünk sétálni a parkba,
egy-egy elsárgult levél hull utunkra: "Lálja, ez már az ősz futár
ja", szól Jammes, s utána némák maradunk.
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