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Nem messze földrészünk határától, Bre- 
tagne-ban született, s ugyanott, egy má
sik, alig nagyobb község tanítójaként fe
jezte be életét harmincegy esztendős ko
rában. Szülőhazájának sorompóin túl so
semjutott, leghosszabb útja is csak Párizs
ba vezette.

Franciaország egyik legelmaradottabb 
vidékén, mostoha létföltételek közt bon
takozott ki költészete. Mintha Cadou eb
ből a szükségszerűségből, szűkös életéből 
teremtett volna erényt, a közvetlen té
nyek, hétköznapi ráismerések értelmét 
nagyította sugárzó költői jelentéssé. A 
szürrealista álomfejtés, a tudat mélyfúrá
sai, a nyelvi bűvészmutatványok divatja, 
majd az ellenállás allegorikus didaxisá- 
nak uralma idején előbb az Alcools 
Apollinaire-ének hangütését követve 
közvetlen énekstílust alakított ki, s az élet 
illanó benyomásait a maguk szaggatott 
természetességében ragadta meg, utóbb 
a természetnek, a személyes lét ősi formá
inak mind tudatosabb megörökítőjeként 
az emberi sors lényegi alkalmait avatta a 
belső tapasztalások elégiáivá. Létünk lé
nyegéhez pedig már-már unalmas egy
hangúsággal tartozik szerelem, barátság 
és társaik, mindaz az emelkedett érzés, 
amiből, Gide tanúsága szerint, a rossz iro
dalmat csinálják. Cadounak hiteles, igaz 
költőnek kellett lennie, minthogy ebből a 
nemes anyagból mégis maradandóan 
magával ragadó művészetet teremtett.

Még életében iskola szerveződött kö
rülötte; a. Les Amis de Rochefort jelesei, Jean 
Rousselot, Michel Manoll, Marcel Béalu, 
Luc Bérimont társuk halála után elmélyí
tették tiszteletét. Hatásának mi a titka? A 
francia költészet kötelezőnek látszó forra
dalmasítása órájában felebarátainak ez a 
kövek közt nőtt tanítója, a valóság humo
rától sem egészen idegenül, s ez a vonása

atyai mesterének, Max Jacobnak a szel- 
lemujjára vall, a napról napra megélt 
környezet, gyermekek, állatok, a be
szédes tenyészet és falusi mozzanatok 
élményében találta meg vallomásainak 
forrását. A realizmus diktatúrájának ha
gyományai közt az ilyen líra csak lapos 
közhelypoézist nemzhetett volna, de aki
nek költői gondolkodása eleve a szabad 
asszociáció meg a második jelentésrend
szer művészi iskolájában formálódott, az 
a kifinomult intellektus elmetornáinak 
méltó ellensúlyául a lélek elemi szük
ségleteit kifejezve, a francia költészet 
alig érintett húrjait friss erővel szólaltat
hatta meg.

Ez az első megközelítésre olykor túlsá
gosan közvetlennek, puritánnak tetsző 
költészet a művészet kiaknázatlanabb 
övezeteiben teljesedik ki. Amikor a poézis 
francia ínyencei az egymástól lehető leg
idegenebb motívumok társítását élvezik, 
amire Lautréamont biztatása nyomán 
Breton vagy Benjámin Péret ad számos 
meglepő példát, vagy a gall elmeél meg
újításaként René Char maximái, parado- 
xonai füzérének gyémántfényein ámul- 
nak káprázó szemmel, avagy a hazai me
taforavadász kritikusokra, a romantikus 
erőfitogtatás meg látomásra kábultság el
késett tanítványaira gondolunk, jólesően 
fedezzük föl a föloldott ellentétek harmó
niáját nem ugyan Cadou költői képeiben, 
hanem a jelen és a múlt egymást átrajzoló 
s így többdimenzióssá bővülő kontúrjai
ban, a személyes és az alakmás egymást 
átfedő, fölerősítő vagy éppen az egysze
rit kiemelő gondolatrefrénjeiben, téma
variációiban, költőnk vibráló többszóla- 
múságában, amelyre az O d a  S z e r g e j  
J e s z e n y in h e z  kínálja a remekmű szem
léltetését.
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