
KURDI FEHÉR JÁNOS

Dolgaink Marienbadban

„Hogy élhettünk, te meg én, mielőtt 
Szerettük egymást? Hortyogtunk-c rég,
Mint hétalvók, vagy mint csecsemők
Szoptuk vidéki örömök tejét?
Így volt, s mindez az öröm árnya csak,
Ha szépet láttam, téged láttalak,
Minden szépségbe már beléálmodtalak.”

(John Donne: Jó  reggelt!)

Hogy miért?
S hogy miért éppen így?
Még ennyit sem szabadna kimondanunk.

Figyeltem magam P.-ben, mint
készülök a veled való találkozásra. Mit 
jelent a mostani városnézés majd ott, az 
apró elemek hogyan fognak beépülni kettőnk 
dialógusába: hogyan és mit fogunk 
egymásnak elmesélni.

1987- ben álmodtam először, hogy 
Marienbadban fogunk találkozni. Egy 
hajnalon kint várok az állomáson 
(akkor te jöttél a fővárosból): 
összetekeredett, használhatatlan 
hegedűhúrok mindenfelé, puha mancsain 
átfut előttem egy macska; az utazásod 
előtt leírt kétezer változat egyike.
Teljesen érdektelen volt az álom folytatása, 
nem is tudom miért kezdtem bele.

Készültem a veled való találkozásra, 
és figyeltem magam, míg a p.-i expresszt 
vártam. Ezt a napot nem beszéltük meg 
találkozóként, 
csak kijöttem,
valami hang súgta: most megérkezel.
A  belső hangnak engedelmeskedtem, s 
figyelni kezdtem magam: 
na ebből mi lesz?

1988- ban voltam másodszor Marienbadban.
Akkor egy szállodai szobában arról beszéltünk
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Sz.-el, hogy ez egy ismeretlen eredetű hely, 
mondtam neki, milyen jó, hogy ráleltünk erre 
a mondatra. Amikor vártalak 
az állomáson pont erre gondoltam én is.
Az a világ, amely képekből táplálkozik, 
elveszíti képességét a tettek birodalmában -  mondják. 
Ez a másodszori ott tartózkodásom 
volt eddig az utolsó.

Nem volt semmilyen kerete a Marienbadban 
eltöltött napoknak.
Ezt tartottam a legfurcsábbnak.
Később egy filmet próbáltunk eljátszani.
Séta a hegyen.
Kis, hidegvizű hegyipatak, rajta 
durva ácsolatú fahíd. Itt készítettünk 
néhány fényképet, olyan volt talán, mint 
egy filmforgatás.

1988-ban újra el akartam menni
a fahídhoz, pontosabban a mellette
lévő hatalmas, kavics alakú sziklához, ahol
a kép készült, de Sz. azt mondta, csak fantáziálok,
nincs itt semmilyen szikla, inkább
„egy jó erőset kellene inni” -  így mondta.
N.-ben láttam tavaly egy ilyen sziklát, 
azon napoztam, míg el nem szédültem 
az erős napsütésben, s erről is kép készült, 
amely alapján a két szikla közt lévő hasonlóságot 
felismertem.

Így volt. Mindez csak másolat. Az 
élet túlhaladja a történészeket, és 
attól meghalnak. A  nagy sztori a halál.
Erről szólnak a történetek, a halál hírnökei, 
csak a szerelmi történetek a nagyobbak -  
mondták a filmben. Minden szépségbe 
minden beléálmodható -  így beszéltünk mi 
arról a filmről, melyet a másik film hatása 
váltott ki bennünk.

Ha szépet láttam, téged láttalak.
Hogy miért, s hogy miért éppen így? Ezen 
gondolkodtam P.-ben,
majd később, mikor megérkeztem Marienbadba, s 
ott az állomáson téged vártalak.
Telefonálni is akartam,
felhívni téged, hogy miért nem vagy itt,
illetve ott?
Egy nő mondta az információnál:
„innen nem lehet oda telefonálni” .



A  Klee-féle személyes utazásról

Ha a kétféle jelleg szép rendben tagolódik, a mozgás iránya 
oly kényszerítően nyilvánul meg, hogy a kényes szimbólum 
akár el is maradhat.

Paul Klee

I .

A színtelen zöld eszmék dühödten alszanak. Ettől a csendtől végtelen tá
volságra vagyok, miként egy lopakodó állat, mely kerülgeti célját. Más
nap sorba rakja ki csontjait háziasszonya a fésülködőasztal ferde lapjára.

Saját utazásaim jelentőségét néha túlértékelem. Néhány részletet ki
emelek, s a többit ezeknek rendelem alá. Például eltúlzom az utazás el- 
beszélhetőségének problémáját. Pedig minden könnyen leírható ország- és 
városnevekkel, az utazás módozatával: mikor, hová cd hogyan iutottam 
el.

Visszafogom magam a dühödt alvástól én is. Bár itt van az éj, s arcul 
fúj a világűrrel teli szél, fölkapja a csontokat, s hatalmas, hideg állatot 
rak fölém.

A nyilat egy gondolat szüli: hogyan léphetek túl magamon idáig? Ezen 
a folyón, ezen a tavon, ezen a hegyen is túlra! Az embernek az az eszmei 
képessége, hogy a földi és a földön túli világot tetszése szerint szelheti át, 
ellentétben áll fizikai tehetetlenségével: ebből fakad az emberi tragikum. 
Erő és erőtlenség viszálya ez, emberi létünk meghasonlottsága. Félig 
szárnyas lény az ember, félig meg rab.

2.

A világ ideális képe valami széthullás, olyan mintha egy színes legye
zőt nyitnék szét, vagy mint a bár előtt ténfergő részeg, a kártyacsomagot 
széthúzom hirtelen. Vetített sugárkéve, mely egyetlen központból kiindul
va színes képpé terjeszkedik széjjel.

Alkalmanként az utazó teljes biztonsággal megtalálja a számára kije
lölt helyeket. Érzi a megérkezés biztonságát, a terep ismerősként köszön, 
terek, utcák, sikátorok és tornyok magasodnak: a látható egyház jele a 
láthatatlan egyháznak. A többségi általánosságból a kisebbségi különös
ségre esik a hangsúly.

Színtelen zöld csontok emléke az asztalon. Árnyékuk a dühödt nő, ki 
hajában kígyót, s az álom értelmet keres.

23


