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gyaron kívül a francia kultúrában érezte magát otthon. Magára vállalta 
ezeket a közéleti szerepeket, pedig szíve szerint inkább befelé forduló, 
alkotó ember volt.

Mi mást mondhatnék még? Természetesen személyes dolgokat is bő-
séggel: 

a veszprémi Múzsák Kertjét, amit közösen szerveztünk Endrével, a kö-
zös balkáni utazásunkat, és kedvenc zenéinket: az Európa Kiadót, David 
Bowie-t, Bob Dylant és a Roxy Musicot, de most nem ennek van itt az 
ideje. Most búcsúzni kell. 

Búcsúzni kell, de biztos lehetsz benne drága barátunk, hogy ahányszor 
kiülünk egy balatoni teraszra olaszrizlinggel a kezünkben, te is ott leszel 
velünk.

Ott leszel velünk a Csere-hegyi kilátóban minden Szilveszter napján 
délben, és a te szemeddel is fürkésszük majd a Balatont és a környező 
tájat, persze ameddig nekünk is megadatik, hogy felkapaszkodjunk oda, 
annak a nagy hegynek a legtetejére.

Endre, kedves barátom, nyugodj békében!
(Elhangzott Alsóörsön, 2020. október 16-án)   

Fenyvesi Ottó

BANDI

Volt idő, amikor sokat beszéltünk, volt, amikor alig. Megnéztem a kert-
jét, áthozott egy üveg frissen fejtett bort, mindenféle események láttán 
aggályoskodtunk, lamentált a ballépése fölött és érdeklődött, hogyan 
haladok a terveim megvalósításában. Olykor megreszelte a torkát, hogy 
megerősítse a jelenlétét. Néhány hónapja, nyár közepén egy német íróról 
mesélt, akinek nem olvasta el teljesen még a kötetét, de érdekesnek talál-
ta. A regénynek ugyanis nincs főhőse. Van szerkezete, van benne viszony-
rendszer, de nincs állandó hős.

Augusztusban, amikor éppen nála voltam, leemelte a könyvet a polc-
ról. A borítón egy televízió távirányítóját ábrázoló grafika látható, ezt 
és a nevet, címet kivéve, csupa fekete színű. Arra már nem emlékszem, 
hogy esett e szó a tartalomról. Azon a napon átküldött fél tucat mailt a 
hozzájuk csatolt fényképfelvételekkel. Egy részét korábbról ismertem, a 
többségét azonban először láthattam. Mind a veszprémi Dózsa-városrész-
ben készült. Jóformán egyik fotón sem látható ember, pusztán a házak, 
a falak, a járdák és úttestek, s az optika révén hatalmas, üres térségek. 
Mintha elhagyott, amerikai kisvárosost ábrázoltak volna. Kietlen s egy-
ben monumentális valamennyi felvétel. Az eredeti értelem szerintinek, 
monumemtumnak készült, gondoltam akkor, valamennyi darab.
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Többször beszéltünk arról, kitartóan szorgalmazta, hogy készítsünk is-
mét közös könyvet, járjuk be együtt Veszprémet, ő fényképez, én írjak 
melléjük szöveget. Olyan lassú nézéseset. Időnk van. Ez a mail-folyam 
erre emlékeztetett, na és arra az ígéretemre, hogy egyszer majd csak be-
levágunk a munkába.

Szeretnék azokról az adriai képekről is szólni, amelyek a murteri láto-
gatása során készültek. Nem is olyan régen. Több, mint száz felvételből 
áll a sorozat, amelynek két csomópontja van. Az egyik sorozat a murteri 
temető félszigetén feltárt antik telep maradványairól készült. Colentum 
tengerparti területe víz alá került, a Pompeii-vel azonos korú romok né-
hány részlete a hullámok fölé emelkedik, de a többsége a mélyben rej-
tőzik. A másik sorozat a Murterről hazavezető út dokumentumai. Az 
anyósülésből, autós száguldás közben készültek, mobiltelefonnal, a széles 
optikával rögzített pillanatképek, az aszálytól megviselt táj, s a végtelen-
ben elvesző sztráda fölött felhők színjátékával. Egykor ezen a vidéken 
forgatták a kelet-német indiánfilmeket. A fotókon együtt van a tág világ 
valamennyi kelléke és a fotós jelenlétének jelentéktelensége. 

Utolsó beszélgetésünk hosszú volt és kevés szavú. Azt mondta, hogy 
nem olvasta végig Daniel Kehlmann regényét, nem is fogja. Megjelölte, 
hogy a főhős nélküli történetfolyamban meddig jutott. Vigyem, nézzem 
meg. S figyelmeztetett, hogy a kötet nem az övé, s vissza kell adnom. A 
könyvjelző a 142. és a 143. oldal között található, amely egyébként egy 
meghívó a töltőtoll- és régi írószerek-gyűjtemény kiállítására.

Baka István költő barátom írta az egyik versében, már nagybetegen, 
hogy addig létezik a halála után az ember, amíg a hívószámát ki nem tör-
lik a telefonból. Ez igaz a fényképekre és a könyvekre is.

Géczi János
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Ami a kép megértéséhez feltétlen szükséges, az a körülmény, hogy C. 
D. Friedrich kedvenc festőm, és amikor Berlinben voltam nem mulaszt-
hattam el megnézni képeit. Ezt a képet kiválasztottam és egy Minax típusú 
géppel F/F filmre lefényképeztem, mint egy tárgyat, tehát nem reproduk-
ció készült. Később ezt a filmkockát pozitívra fordítva beszkenneltem és 
kinyomtattam egy vékony, üveglapszerűen áttlátszó slide-ra. Elhelyeztem 
két üveglap közé, majd keretbe tettem.

Nos, ennyi a technikai része a dolognak. Amit most látunk, a művemet 
nézve, az egy falra akasztott festmény fotója, középpontjában két ember, 
Friedrich képén, háttal nekünk, a távolba néznek, a végtelenbe. A végte-
lentől egy vékony légtér választja el őket, mert a végtelen (ebben az eset-
ben) az a fehérre meszelt fal, a végtelen lehetősége.

Kovács Endre

Caspar David Friedrich: Two Man by the Sea képe után


