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F R A N C I S J A M M E S . 
1868—1938. 

Ir ta: Takáts Gyula. 

VALAHÁNYSZOR fojtogatott a vidéki magány, s úgy éreztem nincs me-
nekvés, elővettem a verseit. Meghasonlott perceimben az ő költészete 
jelentette a harmóniát a lelkemnek, és életszemlélete napjaim bölcs 

folytatását. És most, mint a naptalan novemberi köd, úgy zuhant rám 
halálának híre. Vajjon nélküle lelek e útra, ha visszatérek Berzsenyit, 
Csokonait emésztő Somogyomba. Igen, mert az ő költészete s életműve 
örök utitársa a magányosoknak, s minden novemberek fölött a zsendülő 
tavasz. 

Jammes életét vidéken tengette. A mi latinos Pannoniánkkal oly 
rokon, de naposabb tájon. Ott, hol a gabonát termő sík szőlős dombokkal 
ölelkezik és a vidéki francia városkát Ortezt, sötétlombú tölgyesek szegik 
körül. Itt ügyvédi irodában poros aktákat forgatott és peres panaszokat 
körmölt. Délután fapipával, puskával sétálta a határt. Ez az eseménytelen 
kispolgári környezet nyujtotta költészetének a tárgyat és életének a szem-
lélődő, megbékélt derűt. A harmincéves költő «A hajnali angelusztól az esti 
angeluszig» című első kötetében a verseiből csilingelő egyszerűséggel, naiv, 
gyerekes megfigyeléseivel, természetszemléletével és a prófétákhoz illő 
alázatával lepte meg a kritikusokat, irodalombarátokat. Sully-Prudhomme 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud mesterkedő nagy lírája után furcsán hatott 
Jammes az idilli költő. A kritika hidegen fogadta, de a verseiben heverésző 
szemlélődő bölcseség, a lelkekhez vándorló igazság és verseinek zsoltárosan 
ömlő zenéje korunk legolvasottabb francia lírikusává tette. Lírájának alap-
ízét, üdeségét a nemesértelembe vett vidéki levegő, hangulat adja. Egyéni-
ségét az a magábaforduló lelki alkat, melyet a társtalan lelkek hordoznak. 
Ihletője az a szeretet, mellyel fordult az emberek, a tárgyak, a természet felé, 
s az a közelség, mellyel a táruló végtelen s az Isten zsámolya előtt térdelt 
e líra. Jammes kisvárosban élt egyszerűen és szegényen. Életéből a környezet 
parancsa s lelki alkata kihántott minden hiúságot. «Istenem én eddig csupa 
gőg voltam, és ez a gőg megmérgezte életemet. Most már tudom, hogy nem 
vagyok különb, mint ez a kő a lábaimnál.» Igy szólal meg nála vallomásaiban 
az alázat, mely őt költővé avatta, s mellyel a Széphez és Igazhoz közelített. 
Ez alázatos egyszerűségért halk imával szól: 

«Mint a pillangó és a kőtörő, 
mint a tücsök a napban dőzsölő, 
mint a rigó a hűs, fekete lombban, 
hadd éljek ó Uram szelíd derűben, 
alázatos-szegényen, egyszerűen.» 

Önmagából kilépve épily alázattal és szeretettel fordul vidéki kör-
nyezete, a természet felé. Friss pasztell-színekkel tárja elénk impresszionista 
modorú francia tájait és villantja föl gondolatait hintáztató képeit. Melanko-
likus négy ecsetvonásából csak négy sort nézzünk az Ötödik elégiából: 

(Kosztolányi Dezső fordítása.) 
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Most a kökörcsin az arany levélhalomba 
alszik. Enyvet bocsát magából ki a gomba, 
mit a csiga dézsmál, vadkan ropog a cser-tőn, 
vérzik a berkenye a vörhenyeges erdőn». 

(Kosztolányi Dezső fordítása.) 

De nagyszerű portrékat rajzol fiatal leányokról kedvenc virágaitól 
illatozó hátterekkel, béna parasztról, bánatos állatairól: a szomorú kisborjú-
ról, mely «szereti a füvecskét, a virágot», a csacsiról, mely «mindig mereng, 
a szeme bársony, enyhe csend». És meghitt enteriőröket vázol föl ősi bútorai-
ról, a családi tárgyakról, melyek között «botolva bolyg a szegény vándor». 
Senki úgy nem érti meg a tárgyakat s úgy nem tudja élővé lelkesíteni azokat, 
mint Jammes az ő szeretetével. A kakukos óra, a pohárszék, a borostyán-
szopókás fapipa, a befőtt, kenyér, hús, körte, viasz mind él körötte, ha nem 
is változnak, mozdulnak, de ő érti őket. Igy szól az ebédlőjében álló almá-
riomáról: 

«A sok, bús emlék benne édes élet, 
mert szava is van, mintha hallanám, 
vele gyakran beszélek». 

(Kosztolányi Dezső fordítása.) 

S e földi vándornak, ki puritánságában nem engedett koporsójára 
koszorút helyezni s teteme fölött beszédeket mondani egyetlen hűséges 
barátja vol t : a fehér derűvel ezüstözött bánat. «A hó sem gyógyul meg soha, — 
mindig fehér a mosolya». — Ily mindhaláláig derűző lélekkel imádkozott a 
bánathoz. 

Arcát sűrű körszakáll mélyítette el, nagy szalmakalapja beárnyékozta 
mosolygó szemét. Olyan volt e költő ortezi magányában, mint a bölcs remete, 
ki ismerte a végtelent s ki látta az élő és élettelen mindenségben a rendet, az 
Istent. Számomra ő jelentette a francia katolikus lelket. Valóban színeinek 
kék, lila pompájára, «cin-színű» hegyeivel, bőragyogású vidékeivel ő volt a 
leginkább katolikus költő, olyanok voltak az ő színei a francia lírában, mint 
nálunk Vörösmarty költészetének bíbor katolikus pompája. «A kankalinok 
gyásza» kötetének tizenöt felejthetetlen imája és elégiáinak alázata az égi 
titkokhoz viszi a lelket. Rilke és Assisi Szent Ferenc rokona volt e virágai, 
állatai között élő ember s ma már az oly sokat kísértett végtelenbe jár. 
Teteme fölé keresztjére csak ennyit engedett karcolni : Francis Jammes költő. 


