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tüjk, az azt jelenti, hogy még nem jutottak el a logikai tisztaság 
fokára; de a feszültség tisztitó áramkör és a szembenálló jelensé
gek hamarosan megtalálják egymás között a harmóniát és e har
mónia légköre az, amelyben a logika és a matematika, az emberi 
ész két legközvetlenebb megnyilatkozása, igazán otthon érzi ma
gát. Nem véletlen, hogy Franciaország a modern racionalizmus 
hazája. A ragyogó francia skolasztika talaja mindig őrizte a gö
rög racionalista csirát s csak a kedvező társadalmi és történelmi 
pillanatot kellett1 kivárni,, hogy a csira Descartes rendszerében 
szárbaszökkenjen. A mértek és a logikai világosság nemzeti! maxi-
mákká lesznek s érvényességük elé nem vethet gátat az érzelmek 
és a szenvedélyek természetes őszavara sem. Nem ok nélkül lesz 
az ész a franciáknál vallássá és az elemzés szinte bigott gyakor
lattá. 

A felsorolt (tulajdonságokat több-kevesebb hatóerővel csaknem 
valamennyi európai nemzetnél megtalálhatjuk s ennyiben a fran
cia szellem vizsgálata voltaképpen az európai szellem vizsgálata 
egyik legtipikusabb határesetében. Ezt érzik maguk a franciák is, 
s érzi a szerző is, mert sohasem mulasztja el, hogy rá ne mutasson 
a sajátosan francia mögött önkénytelenül rejlő általánosan euró
paira. Műve, ha túlontúl is elválasztja a szellemi: jegyeket a tár
sadalmi ós politikai együtthatóktól, nagyjából igazi és átfogó ké
pet nyújt. Dokumentációja igen gondos és széleskörű. Á pozitivis
ta iskola erényeit szerencsésen egyesíti a szellemtörténeti mód
szerrel. (Szenczei László) ' 

BlRANCHiS JAMMES 
Bayone-ban halt meg hetven éves korában. A Délvidék fia volt ; a 

Pireneusok kis helységeiben, Orthezben, majd Hasparrenben éldegélt. Pa
risban keveset időzött. Alakja már életében félig-meddig legendává neme
sült: mint szent aggastyánt, az „orthezi hattyút", „hasparreni remetét" 
emlegették. Fényképei is ilyennek mutatják: régi zsánerképekből kilé
pett hatalmas, fehérszakállú aggastyánnak, aki vizslájától kísérve épp 
horgászni indul... 

Baszk és kreol ősök vére keveredett ereiben. Apja orvos volt az An
tillákon és Jammes ábrándos honvágyát, amely a távoli, mesés gyarma
tok és szűzi tájak felé vonta, szerették eredetével magyarázni. Vájjon a 
természethez való szívbeli és gyermekded viszonyát is ezzel magyaráz
zuk? Talán nem kell i ly messzire mennünk. 

A nyugalmas, hagyományhű és istenfélő vidék s a változásaiban is 
ős-nyugalmú természet táplálta költészetét. (EZ a vidék talán ugyan
olyan visszataszítóan romlott volt, mint amilyennek Du Gará" VSeille 
Franeeja mutatja, de Francis Jammes elnéző tekintete templomos jám-
borságábani és egyszerűségében látta.) Keresztény költő volt s ugyanak
kor a természet embere. A kisváros s az otthon poézisót szólaltatta meg 
s az együgyű lények, a szólni nem tudók szószólójává szegődött. A z álla
toknak és virágoknak ez a bizalmasa a kakukórás ebédlő vén bútoraival 
ugyanolyan meghitten elbeszélgetett, akár látogatóival. Verseiben az 
angeluszók harangszava csendül meg s az erdő-mező illatába az ódon in-
terieurök legfinomabb burnótja vegyül. 

Ez az elragadó összhang természetének gazdag ellentéteit fogja ősz-
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sze. Voltak, akik szemt-ferenci szellemű költőnek látták, mások — mint 
Fernand Gregh —. kegyelemtől megszállott pogánynak, aki a Szűz oltá
rára mezei virágokat hord. Mindkét jellemzés ráillik. Ferences lénye, 
mely a legparányibb élőlényt is sziveibe fogadta, szenvedélyes halász- és 
vadász természettel tusakodott benne. Ez a belső küzdelem aligha egye
düli perpatvara volt annak a latia-pogány-keresztény lélekhásassáigjnak, 
•amelynek oly megkapóan eredeti példáját szolgáltatta. 

A francia szimbolizmus fénykorában lépett fel, de a vidékhez tapa
dó hűséges lelkületével, elégikus kedélyével és pásztorénekes hangjával 
külön helyet kért magának. A szimbolizmus wagneri hangzavarában a 
csendes falusi angeluszok harangszavát csendítette meg s az esztetizmus-
ra és el vonatkozásra hajló jelképes költészetet egy mezei ösvényen visz-
szavezette az élet ős-egyszerűsé|g,ű fényeihez. De Jammes költészetében, 
nemcsak a szimbolizmus, hanem egyáltalán a retorikus hajlamú francia, 
költészet i s . újból a termésaet ihletéséhez tért. Ez a természethez vissza
talált költészet, vagy a versekben visszalopózott •természet korántsem 
volt elemi erejű, hanem inkább halkszavú, bukolikus, meghittségét ked
velő. Ilyen volt Jammes keresztényi lírája is. Claudel ódai hangjával s 
vérmes retorikájával szemben meghitt, halkszavú. 

Jammes nem volt forradalmi ujitó. A gyermeki hit s a természet mé
lyen rejtőző forrásait fakasztotta fel egy profán kedélyű korban, amely 
mohón vetette magát a városi élet s a technika bábeli ábrándjaiba. De 
sikerének éppen ez volt a titka. Költészetének tiszta forrásainál kortár
sai egiy pillanatra felüdültek és kissé talán meg is tisztultak. (K. S.J 

ANDIIÉ KIRAKD: LA FRANCÉ, HISTOJRE D'UN PEUPUE 
(E. fi. I. Paris 1938) 

A francia történetírásnak' nagy hagyományai vannak. Nagy szám
mal jelentek megj művek ebben a tárgyban s elég nagy számmal olyanok, 
melyeket képzett szakemberek irtak. Há .Ribajrd könyve ennek ellenére 
nem hasonlítható össze semmilyen más francia történettel, ha valami 
ujat hoz, az elsősorban módszerének köszönhető, mellyel a tárgyat meg
közelíti és értékelő módszerének, amit az eseményekkel szemben alkal
maz. Nemcsak valamely elszigetelt eseményt dolgoz igy fel — hisz mar
xista monográfiákat Marxtól kezdve, aki maga is dolgozott fel francia 
történetet, eleget irtak — hanem az egész francia történelmet, egy nép
nek a haladás irányábarü való tapogatózásait mutatja (s ebből a szem
pontból az alcímnek jelentősége van) , amint tudatosul előtte történelmi-
küldetése és irányítani akarja sorsát, i 

Ribard módszerét felismerhetjük a tartalomjegyzék egyszerű átfu
tásánál, melyben nincsen szó egyénekről, uralkodókról, korszakokról. Egy 
népnek a története voltaképpen intézményeinek története s az osztályo
ké, melyeknek egymáshoz való viszonyát ezek az intézmények kifejezik. 
Méginkább számot kell vetnünk a hellyel, ahová a szerző az eseménye
ket helyezi. Nem rejtegeti, mint annyi hivatalos történetíró, a társa
dalmi felkelések vagy forradalmi kísérletek jelentőségét. Futólag rehabi
litál személyeket (Marat-t például) beállítva működésüket a társadalmi 
rétegek küzdelmeinek perspektívájába. Mindenki hozzászokott a mód
szerhez, mellyel a mai orosz történetírók megrajzolják egy nép múltját 
s különösen a francia nép története nem válik tévessé e módszer alkal
mazásával. A dialektikában kevéssé járatos olvasó mindenesetre különös
nek fogja találni. Eggyel több ok, hogy ezt a munkát ne hanyagolják el,, 
mely a szerző felfogása következtében nemcsak módszertani kérdés, ha
nem közéleti tett is. 


