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Francia költő, író (1868
1955). Részletek a szerző

Connaissance de rEst (A
Kelet megismerése) című

művéből.

A hegy felé
Mezítláb kilépek a verandára, és balra tekintek: a hegy lejtőjén, a
kavargó fellegek között egyetlen foszforeszkáló ecsetvonás jelzi a
hajnalt. A ház lámpáinak imbolygása, gémberedett és félálomba
fúlt étkezés, csomagok igazgatása: útra fel. A meredek partoidaion
átvágva a külvárosba érkezünk.

E borongós órán ébred a város. A szabadtéri kifőzdék szaká
csai begyújtanak a kályhába: néhány bodega mélyén meztelen
tagokra vetül a hunyorgó fény. A helybeliek szöges deszkákat
fektettek a kirakatok elé, erősítettek a párkányokra, szögeztek a
beugrók elé, mégis minden talpalatnyi helyen alvó emberek he
vernek. Egyikük már ébredezik, hasát vakargatva, kéjes lomha
ságban, tágra nyílt, üres tekintettel bámul ránk. Egy másik oly
kicsiny helyen fekszik, hogy már-már odatapad a kőhöz. Valaki
más csípőig feltűrte nadrágja szárát, még a fenekére ragasztott
hólyaghúzó flastrom is kilátszik, s a nyitott ajtó mellett háza fa
lára vizel. Egy öregasszony, aki az állott víz tetején úszkáló lepe
dékhez hasonló rongyokat visel, két kézzel fésülgeti ótvaros feje
búbját. Nem fogom elfeledni azt a kannibál-képű koldust sem,
akinek tüskés koponyáján vad bozótként meredezett a haj, és aki
csontos térdét kinyújtóztatva, hátán elnyúlva aludt a kora regge
li napfényben.

Nincs különösebb egy alvó városnál. Az utcák akár a nekro
poliszok ösvényei, a házak az álmot óvják, minden zárva, így
minden méltóságteljesnek, fenségesnek hat. Az álomba fagyott
arcokon beállnak a halottak fiziognómiájára jellemző, különös el
változások. Az alvó ilyenkor sóhajtva harapja az anyaföldet,
akár egy hunyt szemhéjú, vaksi csecsemő, aki erőtlen kezével
nyögdécselve gyúrkodja dajkája mellét. Mindenütt némaság,
mert a föld ilyenkor szoptatja fiait, és még a legkisebb is jóllakik
széles keblén. Tejtestvérként szürcsöl itt szegény és gazdag,
gyermek és agg, igaz és bűnös, bíró és börtöntöltelék, ember és
állat egyaránt. Minden merő rejtelem ilyenkor, mert hisz anyjá
hoz búvik most az ember. Az alvó szunnyad, fel nem ébred, rá
tapad az emlőre, és nem ereszti, hisz ez a korty még jár neki.

Az utca, mint mindig, most is mocsok- és hajszagú.
Közben ritkulnak a házak. Fügefa-ligetek mellett haladunk, a

tóból pedig, melynek tükrére árnyat vetnek, kövér bivaly veti
ránk rémült tekintetét: csak gerince és ormótlan nagy félholda t
viselő feje látszik ki a vízből. A mezőre libasorban igyekvő

asszonyok mellett megyünk tovább. Ha egyikük felnevet, neve
tése egyre halványulva végigterjed az utána következő négy ar
con, s kihuny az ötödiken. Mire a nap első nyílvesszője végigha-
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sít a szűzi égbolton, már kiértünk a tágas, kihalt síkra, és a ka
nyargós földutat magunk mögött hagyva a rizs-, tök-, bab- és
dohánytáblákon, uborka- és cukornádültetvényeken keresztül a
hegy felé tartunk.

A Felső-tenger

Hegyet mászom, már fenn is vagyok a megfelelő magasságban, és
a hegyek kőzőtti medence mélyén, ahonnan sötétlő szigetek buk
kannak elő, a távolban megpillantom a Felső-tengert.

Igaz, veszélyes utakon eljuthatnék partjára is, ám sétáljak bár
a víz mentén, szálljak bár hajóra, felszínén nem hatol át a tekin
tet.

Éppenséggel fuvolázhatnék is, ütném a tamtamot, a révész
asszony pedig, aki féllábon állva, mint a gólya, másik térdén
mellén csüggeszkedő gyermekét tartva szampanját kormányozza
a sima tükrön, azt hinné, az istenek mulatnak templomuk udva
rán, a fellegek függönye mögött.

Vagy akár lecsatolhatnám cipőmet, és belehajítanám a tóba.
Bárhol is érne partot, az arra járó földre borulna, magával vinné,
és babonás tisztelettel elfüstölne négy tömjénrudat előtte.

Vagy kezemmel tölcsért formázok, és neveket kiáltok: először

a szó hal el, majd a hang is. A puszta jelentés pedig valakinek a
fülébe csendülne, s ő aztán körbeforgolódna, mint aki álmában
úgy hallja, nevén szólították, s megpróbálja átszakítani a hálót.

A szemlélődő

Laktam valaha másutt is, mint e kőbe vájt kerek üregben? Három
óra tájban egy holló alighanem elhozza majd nekem a szükséges
mennyiségű kenyeret, ha ugyan időközben a vízesés állandó mo
raja jól nem lakat. Mert a hegyi patak odafenn, százlábnyi magas
ban, mintha egyenesen a sugárzó égboltból törne elő kérlelhetet
len erővel, átveti magát a váratlanul emelkedő peremen, a futását
megtörő bambusztövek közt, és egyetlen függőleges, félig sötétlő,

félig világló oszlopban összeforrva sulykolja a dübörgő barlang
üreg padlóját. Emberi szem soha meg nem pillanthatja, hol rejtőz

ködöm. Az árnyak kőzt, melyek csak délben oszlanak el, a szaka
datlan zuhogástól állandóan mozgásban lévő tó fövenyén van lak-
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helyem. Odafentről, a bőkezű égből csupán a félköríves mélyedé
sen kiapadhatatlan hullámaival túlcsorduló, egyetlen harapásnyi,
ragyogó víz- és tejsugár jut le hozzám. A patak e kitérő után tova
iramlik, s olykor hátam mögül, az állandó zubogáson át, melynek
fültanúja vagyok, hallom a földek felé alászálló ér madárdalba ve
gyült, távolba vesző locsogását.

Nyilatkozat a
fényról
Nem tudom elhinni, egész bensőm tiltakozik ama közhiedelem el
len, hogya színek az elsődleges alapelemek, s a fény csak hetük
nek összetevődéséből jön létre. Nem látom be, ugyan miért lenne
fehér a fény, még kevésbé, miképpen módosíthatná bármely szín
vagy határozhatná meg akár mindjük egyessége annak leglé
nyegét. Kűlső támaszték nélkül nincsenek színek, amiből követke
zik, hogy az a százféle hódolat is külsődleges, amellyel az anyag
fejet hajt az oszthatatlan ragyogás egyszerű forrása előtt. Ne pró
báljátok elemeire bontani a fényt, hiszen ő bontja meg az árnyat,
ereje mértékétől függően hét tónust hozva létre! Egy vízzel telt
kancsó vagy egy prizma sűrű, áttetsző közege és felületeinek el
lentétes játéka révén lehetővé teszik, hogy tetten érjük ezt a jelen
séget: a szabad és egyenes sugár változatlan marad, a szín felbuk
kan, mihelyt törés és visszaverődés következik be, mihelyt az
anyag betölti sajátos funkcióját. A prizma, lapjainak gondosan ki
számított szöge és a három sík tükrének összehangoltsága folytán
magában rejti a visszaverődéshez szükséges összes játéklehetőséget,

s létrehozza a fény színezett megfelelőjét. A fényt szőtteshez hasonlí
tanám, amelynek sugara a láncfonal, hulláma pedig (beleértve a
visszaverődést is) a felvetőszál. A szín csak ez utóbbit módosítja.

Ha vizsgálat tárgyává teszem a szivárványt vagy a falra vetí
tett színképet, fokozatosságot látok bennük, éppúgy, mint az ár
nyalatok természetében, azok viszonylagos telítettségében. A sár
ga az írisz középpontjában helyezkedik el, egészen a pereméig
átitatja azt, s csak ott vész a sötétbe fokozatosan. A fény leg
közvetlenebb színfátylát láthatjuk benne, míg a piros és a kék két
kiegyensúlyozott határérték képévé, metaforájává alakítják.
Közvetítő szerepet tölt be, a szomszédos sávokhoz vegyülve lét
rehozza a kevert színeket, s komplementer hatást vált ki általuk.
Őbenne és őáltala olvad bele az egyetlen fehérbe a zölddel ele
gyített élénkvörös, de ugyanígy a naranccsal kombinált kék is.
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A szín tehát különleges fénytörési jelenség, a fényáteresztő test
foglyul ejti, majd módosítva továbbítja a sugarat, amely így sza
vatolja a kísérlet és az elemzés érvényességét. Az egyes árnyala
tok teIítettsége egy a sárgán alapuló skála mentén változik,
annak függvényében, hogy az anyag gyengébben vagy határo
zottabban reagál a fény behatására. Melyikünket ne rázná meg a
klasszikus tudomány ama megállapítása, miszerint valamely
tárgy színe annak eredménye, hogy minden más árnyalatú fény
sugarat elnyel, kivéve azt, amelynek tónusát magán viseli! Ne
kem viszont, éppen ellenkezőleg, arra kell gondolnom, hogy a
dolgok látható egyénisége hamisítatlanul eredeti tulajdonság, és
a rózsának éppoly elidegeníthetetlen sajátsága a színe, mint a
szaga.

- Nem a fény sebességét sikerült megmérni, hanem azt a kö
zegellenállást, amelynek ellenében halad, és amely átalakítja.

- Maga a láthatóság is a fény legkülönbözőbb, alkalmanként
változó tulajdonságainak egyike.

Italáldozat az
eljövendő napnak
Felmásztam a hegy legtetejére, hogy poharat köszöntsek az eljö
vendő napra (az új napra, amely elközelgett, amely talán már e
mai éjszakára következik). A hegy legtetején lévő üvegkehelyhez,
amelyet a Hajnal ajkaihoz emel! Benne állok mezítelenül, annyira
tele volt már, hogy mikor beleléptem, a víz zuhatagban bukott át a
parton. Úgy táncolok a fortyogó forrásban, akár egy szőlőszem

egy pohár pezsgő tetején. A bugyborgó folyadékörvény, melyet
hasammal, térdeimmel dagasztok, éppolyan mélység, mint amitől
a vékony sziklaperem elválaszt: alattam vijjogva sas kering. Szép
séges Hajnal, te egy ugrással ideérsz a tenger mellől, a szigetek kö
zül! Igyál ki engem, ki itt, e varázsital közepén lebegek, hadd
borzongasson meg tetőtől talpamig ízlelő ajkad rezdülése. Bár fel
kelne a nap, és láthatnám a medence alján lévő homokra terülni
testem súlytalan, hétszínű szivárvánnyal körberajzolt árnyát!

Lackfi János fordításai
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