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Kozma György

 Emlékek, gondolatok...

1974-75 között Párizsban voltam, disszidáltam. Amikor 1975-ben hazajöttem 
egy betegség – epilepszia - miatt, akkor alig ismertem valakit a művészeti 
életben. Bódyt akkor ismertem meg, amikor megcsinálta az Amerikai Anzixot, 
és nem fogadták el neki diplomafilmnek, de közben nyert fesztiváldíjat és ez 
egy híres eset lett, én pedig írtam róla egy kritikát. Én úgy ismertem meg őt, 
hogy írtam ezt a kritikát és utána Bódy bevitte a szerkesztőségbe. És attól 
kezdve jóban voltunk.
 Ennek a történetét jól el lehet olvasni a Kalandor lélek c. könyvemben. 
Ebben van egy Testy nevű ember, aki tulajdonképpen a Bódy. Ott elmesélem 
ezt a sztorit. A 70-es évek közepén volt az az időszak, hogy Bódy találkozott 
az Udo Kier-rel. Aztán Udo jött többször Magyarországra, még egy Xantus 
vizsgafilmben is szerepelt. És ez így összefonódik a Xantus történetével meg 
persze az enyémmel is, mivel én voltam a Xantus szövegírója, másrészt a 
Bódyéval. Annyiban, hogy a Méhes Marietta egyszer csak elvált a Méhes Ló-
ránd Zuzu nevű festőtől és hozzáment a Gáborhoz, aztán szült neki egy gye-
reket, a Zitát. Aztán a Marietta egyszer csak kiszeretett a Gáborból és nekem 
azt mondta, hogy hozzám akar jönni feleségül, azért, mert a Gábor engem 
bír, és engem nem bántana, de a Xantust, akibe ő, Marietta igazából bele van 
esve, akkor így lefedezné. Mondtam, hogy jó, elmentünk a szüleimhez, aztán 
megkértem a kezét. De jóval később vagy 20 évvel ez után mesélte egy közös 
ismerősünk, hogy a Marietta valójában belém volt esve, csak én nem rea-
gáltam erre. Nem tudom, én úgy szoktam mondani, hogy aszexuális voltam. 
Nekem voltak érzelmi kiakadásaim, nagyon intenzívek is voltak, meg minden-
féle elmebajom volt, amikre gyógyszereket szedtem, mániás depresszió, meg 
mittudomén miknek nevezték. De speciel ez nem volt, hogy nekem bárkivel 
is ilyen testi kapcsolatba kellene lépnem, és ez nem is merült föl. Ezen aztán 
annyira megharagudott, hogy noha úgy írtuk az Eszkimót [Eszkimó asszony 
fázik – R: Xantus János] 1982-ben, magnókkal a saját történeteinket vettük 
fel, amiben az alaptörténet szerint három fiú van meg egy csaj, de aztán a 
három fiú túl sok lett a hivatalos dramaturgnak, és azt kihagyták. És akkor én 
azt gondoltam utólag, hogy ez nem egyedül a Mariettának a műve lehetett, 
hogy engem kirúgatott a filmből – bár lehet, hogy nem kellett ehhez a Bódy. 
Mindenesetre, amikor engem onnan kirúgtak, akkor jött a Bódy, hogy akkor 
most csináljunk együtt egy filmet. Ő mindig nagyon segítőkész volt velem, de 
ezen sose gondolkoztam, hogy ez mitől volt. Ez volt az egyik történet szál, 
aminek sok-sok epizódja volt. 
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Később maszekban tolmácsoltam az Udo-nak, tehát a filmben [Psyché] nem 
én voltam a tolmács, de én mentem mindenhová vele. Valahogy összehaver-
kodtunk, és ennek az utolsó felvonása most volt, amikor itt volt az Udo élet-
műdíjat kapni. Megkérdezte tőle a riporter, hogy miért jött egyáltalán ide egy 
szocialista országba akkor – bár valahol szerintem érthető, hogy egy olyan 
színésznek, aki végül is egy művészi pornó műfajból érkezett, mint például 
az O története, vagy Warhol Frankenstein és Dracula filmjei, tehát a testével 
jutott be a sztárok közé, aztán Fassbindernél lett művész, és a Bódy így talált 
rá, tehát neki egy nagyon is elegáns gesztus volt ez. Hogy eljön a vasfüggöny 
mögé forgatni – mindenesetre azt válaszolta, hogy azonkívül, hogy nagyon 
jól megfizették, repülőjegyeket kapott,  azon túl pedig a Bódy bemutatta a 
barátainak, például a Kozma Gyurinak, és a Vető Jánosnak és itt felsorolt vol-
na még párat, de mindegyik már meghalt, vagy kivándorolt, kivéve engem. 
Persze nem kellett felállnom a közönség közül, de mindenesetre egy megdi-
csőülés szerű dolog volt. Az Udo az egy jól nevelt ember, tiszteli például azt, 
hogy én közben elvégeztem a rabbiképzőt. A németek az ilyet értékelik. Attól 
hogy kikerültem a filmekből, attól én még valahogy megmaradtam a fejében. 
 Szóval, hogy mennyi szerepe volt a Bódynak ebben? Abban mindenkép-
pen volt szerepe, hogy nyomtatásba kerültem akkor. Mert nem lehetett abban 
az időben csak úgy bekerülni a rendszerbe. Nem volt magától értetődő, hogy 
vállalni lehet, hogy „ezeknek” írjon az ember. Kicsit olyan mintha ma valaki 
úgy dönt, hogy hát annyira nem ciki ez a rezsim én ezeknek is hajlandó va-
gyok dolgozni, pláne jól is keresek vele. Ez most talán tényleg nem annyira 
életveszélyes módon ciki, mint volt akkor. Emlékszem, hogy abban az időben 
egy professzorom mondta, hogy mi lenne, ha írnék kritikákat a Népszabad-
ságba, és azt mondtam, hogy az sajnos lehetetlen. Annyira képtelenség volt. 
De a filmeseknek nem kellett feltétlenül megalkuvóknak lenni. Az volt az 
egyetlen szabad terület, mert ott felette álltunk a rendőrségnek a rendőrál-
lamon belül. Az egy részletkérdés a Szabó István-probléma, hogy egyesek 
titkosrendőrként is működtek, és ezáltal még azon belül is plusz hatalom-
ra tettek szert a filmesek között és le tudták nullázni az ilyen Xantus-féle 
nyikhajokat. Amilyenek mi voltunk az ő szemükben, sokan voltunk, az egész 
nemzedékünk. Lényegében nem jutottak filmcsinálási lehetőséghez bravúros 
véletlenek folytán, amiket ők orkesztráltak. 
 Ez egy szomorú történet, és el lehet mesélni, de én azt a részét fogtam 
ki, hogy nekem valahogy szerencsém volt, mert nem kerültem volna be a film-
kritikusok közé – közel 10 évig dolgoztam filmkritikusként, és ez nem lett vol-
na a Bódy nélkül, aki bevitt oda. Ebben kulcsfigura volt. Például azzal is, hogy 
meghalt. Rejtélyes körülmények között, és én írtam egy gyászbeszédet, ami 
az első cikkem volt az Élet és Irodalomban. És attól kezdve írhattam. Írhat-
nék ma is, de a rendszerváltással kiderült, hogy az értelmiségnek leáldozott. 
Nem a populizmus okozta ezt, hanem a demokrácia, aminek a populizmus
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egy nyúlványa. A demokráciában mindenkinek egyformán fontos a hangja, 
nem kell hozzá okosnak lennie, csak hangosnak. Nem volt értelme ezt folytat-
ni és akkor lettem karikaturista. Meg énekes lettem, mert nem tudtam írásból 
megélni. 
 De még mielőtt meghalt volna, volt még egy lényeges dobása, már az 
én életem szempontjából. Kivitt magával Berlinbe, ahol ő tanított az ottani 
főiskolán. Ez is egy érdekes történet. Be kellett mennem az akkori kultusz-
minisztériumba, és ott kaptam egy papírt, hogy nekem van egy ösztöndíjam. 
Persze ez egy ilyen félig hamis ösztöndíj papír, mivel nem volt ösztöndíjam, 
csak így szerepelt a papírokon. Ennek eredményeként aztán később 1985-90 
között minden évben dolgoztam kint olyan magyar rendezőkkel, mint a Sőth 
Sándor, Hámos Gusztáv, Kiss Marcsi meg Cantu Mari. Az ő filmjeikben dolgoz-
tam, dialógokat vagy egész forgatókönyveket is írtam. Egy esetben lett belőle 
másfél órás tv-film, egy sci-fi, amit néha még most is játszanak. 
 Az egy érdekes dolog volt, mert valamennyi pénzt is kerestem, amiből 
el tudtam menni Izraelbe, ahol megtanultam héberül és ebből lett egy másik 
karrierem, mint kántor, meg rabbi. Most nyugdíjasként egy idősek otthoná-
ban dolgozom, beszélgetek idősekkel, ami egy jó munka, ha már nem lehe-
tek újságíró. De néha azért még írok, de nincs kedvem részt venni a politikai 
ügyekben. Kettős állampolgárként nem érint olyan közelről semmi. Talán író 
sem lehetek. Miért is? Azért, mert igazából a művészethez nem értek jól. 
Amik megjelentek, esszé-regények, amiknek mindig van egy tudományosan 
is megfogalmazható tézise, és tulajdonképpen nekem ehhez van kedvem. És 
ezt csinálom jól, de ezt a kutya nem akarja olvasni. Ráadásul nagyon nem 
szeretik, hogy egy beteg ember meggyógyul: a Nizsinszkij ennek a metafórája 
– ami nem az ő valósága, mert a valóságban nem gyógyult meg, de ez az én 
valóságom. Szóval ez kereskedelmileg nem eladható. Van 40 nyugati kiadó-
tól válaszom, hogy miért nem eladható ez.  Az pedig külön probléma, hogy 
a Nizsinszkij a homoszexualitásából elmozdul afelé, hogy családapa lesz. Ez 
egyszerűen felháborító, ilyet nem lehet megírni ma.
 Ki ismeri a Bódy filmjeit? Egy szűk értelmiségi réteg, pár ezer ember. 
Vagy a Xantuséit? Az én könyveimet is talán pár ezren ismerik. Ezért csinál-
tam a karikatúrákat, a kántorságot. Hogy megnézzem, milyen az, amikor a 
közönség kíváncsi rám. De persze ez nem értékmérő, hogy mi az, ami elad-
ható. Nekem nagyon furcsa, amikor valaki minden évben ír egy könyvet. Le-
het, hogy mindegyik ugyanolyan jó, mint az első, ami nagyon jó, de általában 
inkább az van, hogy az első nagyon jó, utána van még 20, ami ugyanolyan jó, 
de és akkor mi van? Nem azt mondom, hogy nincs olyan író, akinek minden 
munkája komoly dobás, de sok esetben inkább van valami kompromisszum, 
ami engem már nem érdekel. 
 A Bódynak köszönhetem egyébként, hogy sok embert megismertem, 
írókat például. Persze meg a Xantus filmeknek is. De a Bódy volt az, aki mindig
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el akart vinni emberekhez, például a Pilinszkyhez. Egyszer aztán én akartam 
felvinni a Konrád Györgyhöz, de akkor azt mondta, hogy „Ugyan, minek, hogy 
nézegessem, hogy milyenre festette a haját a Lakner Jutka [Konrád felesége 
a szerk.]” Valami ilyen lebecsülő mondatot vetett oda. Aztán ez utólag jutott 
eszembe, amikor elkezdték ezeket a legendákat róla mesélni, akkor szöget 
ütött a fejembe, hogy miért nem akart feljönni velem a Konrádhoz, aki koráb-
ban a Bíró Yvette-tel járt, akivel aztán Bódy szívesen elment Mannheim-ba a 
fesztiválra. De nyilván, ha úgy veszem, akkor ezzel engem akart kímélni, mert 
akkor neki ezekről be kellett volna számolni, már ha tényleg ő írta ezeket a 
jelentéseket, akkor. 
 Érdekes, hogy rólam pozitív dolgokat írt a jelentésekben, (ha tényleg ő 
volt az álnév mögött) azt írta rólam, hogy bátor vagyok, vagy valami ilyesmit. 
Egy dologban tévedett, amikor írt a Xantusékról egy happeningről, hogy azt 
én szerveztem, aminek a végén orgia volt. De azt elfelejtette megírni, hogy 
én minden este eljöttem, hogy bevegyem a gyógyszereimet, az epilepszia 
ellenit, meg az anti-depresszánst. Szóval nem is tudom, hogy volt-e orgia, 
mert én mindig előbb eljöttem, és ezt tudnia kellett. Rólam egy olyan pozitív 
képe volt. Például, amikor orvoshoz kellett mennie – bőrbetegség volt – ak-
kor mindig engem kért meg, hogy menjek vele, nyilván kellemetlen az ilyen 
és könnyebb, ha valaki ilyenkor mellettünk van. És akkor én elmondtam neki, 
hogy nekem nem voltak ilyen ügyeim, nem voltak akkor szexuális ügyeim a 
körülöttem lévőkkel. Csak ilyen legendák szálldostak, hogy a Xantusnál nem 
csak a filmekben vannak gyanús intenzív „barátságok”, és a Gábor tudta ezt 
rólam. 
 Nem tudom, hogy ezeket a jelentéseket tényleg ő írta e. De egyrészt 
nem voltak ezek rosszakaratú szövegek, másrészt pedig az biztos, hogy na-
gyon kevesen érezték akkor úgy, hogy ez a rendszer inogna. És aki nem érzi 
úgy, hogy ez inog, és ő maga viszont nincs biztonságban, akkor miért is nem 
kellene neki ennek a valóságos hatalomnak, amit a rendőrség jelentett, egy 
kicsit legalább megpróbálni valami olyat tenni, amit ők szeretnének? Ez olyan 
mintha most a pénzvilágban valaki elmegy egy bankba dolgozni. Azt nem néz-
zük le – kivéve, ha valaki nagyon antikapitalista. Vagy egy gyógyszergyárba 
elmegy, hiszen gyógyszerész diplomája van, miközben milyen dolgokat lehet 
hallani a gyógyszer cégekről is.
 Például a mai világban, ha én fiatal lennék, akkor én még nem gondol-
nám azt, még akkor sem, ha az autokrata „szovjet-barát” populisták uralkod-
nak, hogy a rendőrségnél vagy a titkosrendőrségnél dolgozni az nem egy jó 
munkahely. És ezt lehetett így gondolni! Kicsit kellett hozzá cinikusnak vagy 
nihillistának lenni, mert az egy gyilkos rendszer volt. Ha ezt úgy képzeljük, 
hogy fennmarad, ahogy persze nem maradt fenn, de akkor ezt nem lehetett 
tudni, szóval ezzel együtt nekem nem annyira borzalmas, hogy most ezért 
kevésbé szeressem a Gábort, aki közben nekem annyit segített.
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 Miért ne szeretném? Nagyon művelt, nagyon vicces, tehetséges ember 
volt, lenyűgöző, karizmatikus figura volt. Ráadásul nekem soha nem kellett 
semmit tennem azért, hogy kedveljen, és támogasson. Nekem nem kellett 
kitalálni, hogy de jó lenne kimenni Berlinbe, hanem ő mondta, hogy Figyelj! 
Nem akarsz kijönni Berlinbe? Vagy, hogy meg akarok jelenni egy újságba, 
hanem ő mondta, Nem akarsz megjelenni ebben az újságban? Szóval ritka 
nagylelkűség volt benne és tudom, hogy nem csak velem, de általában így 
működött. Ehhez képest az az apróság, hogy neki így, a kor valóságában részt 
vállalva kellett megalapoznia esetleg a filmjeit, már ha igaz a legenda, de sze-
rintem megbocsájtható. 
 A Psyché az egy nagy dobás volt. Nem is elsősorban filmesztétikai szem-
pontból, ennek a barokkos, rokokószerű stílusnak kevésbé vagyok híve, a 
Xantus ehhez képest inkább klasszicista vizuális világ, ami nekem jobban be-
jön. De az, ahogy ő az egész akkori szubkultúrát bevonta ebbe, hogy egy 
csomó lehetőséget adott nekik ez a film, plusz idehozott egy ilyen szubkultu-
rális hőst, mint az Udo Kier-t. Ez olyan, mintha ma valaki a Nick Cave-t hozná 
ide. (Akit ismertünk Berlinben, és jött is koncertezni.) Összegezve szerintem 
ilyesmi dolgokat köszönhetek Bódynak én is és még sok ember az akkoriak 
közül. Később volt neki az Infermental nevű videófilmes kiadványa, ő nagyon 
rajta volt a modernségen, a legújabb technikákon, gondolom, most lenne neki 
videójátéka, meg blogja. 
 Nem tudom, mit mondjak a filmjeiről. A Psychét nem szerettem a ba-
rokkos stílusa miatt. Az Escobar szerintem fantasztikus, de még inkább az 
Amerikai anzix. Abban a legkülönlegesebb – amit akkor meg is írtam egy kriti-
kában – hogy a lényeges történések a háttérben zajlanak. Ezt most megismé-
telte a Nemes-Jeles László a Saul fiában. Nem tudom, hogy ezt a Bódy találta 
ki, vagy ő is látta valahol, de ez nagyon különleges volt akkor. Ez a kedvenc 
Bódy filmem. 
 Így végig gondolva eléggé gyászos, hogy azok, akikkel én akkor dolgoz-
tam, vagy meghaltak, vagy külföldre mentek. A Bódy, az Erdély, a Xantus, 
meghaltak. A Sőth vagy a Hámos meg a Vető János elmentek. Nincsenek itt, 
de nincs is közege annak, ami akkor volt, épp a cenzúra és annak lazasága 
miatt.  Ők döntöttek úgy, hogy velem akarnak dolgozni, nem én. Sokan iri-
gyelték a Bódyt és a Xantust is, meg az Erdélyt is. Aztán, hogy én ezekkel 
dolgoztam, akiket így irigyeltek, engem elkerültek, mint egy pestisest, mert 
nem értettek, hogy ezek miért álltak egyáltalán velem szóba. Aztán, hogy 
ezek az emberek eltűntek, én kikoptam a film világából. 
 Nem tudom egyébként, hogy a Bódy miért akart filmrendező lenni. A 
Bódy mindig nagyon újszerű és eredeti akart lenni, de az is volt. Szerintem a 
„Tüzes angyal” c. könyvének a szövege, de még a tudományos igényű írásai 
is sokkal erőteljesebbek, mint a filmjei. Hihetetlen koponya volt. De filme-
ket akkor azért kellett csinálni, mert az volt a hatalmi presztízs rendszerben 
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a legmagasabb szint. Talán ezért kellett filmet csinálni. Leginkább ez ment át 
a közönségnek. De mégis azt gondolom, hogy neki az igazi ereje a gondolatai-
ban volt. Nem vizuális tehetség volt, hanem technikai, ahogy a technika vízióit 
látta és tudta megmutatni. 

[Kozma Györggyel 2019 decemberében találkoztam, hogy interjút készítsek 
vele. A beszélgetésünk végül is annyira jól sikerült, és kevéssé lehet beszél-
getésnek titulálni, mivel szinte kérdeznem sem kellett, hogy inkább annál a 
formánál maradtunk, ami itt olvasható. Különleges alkalom volt, ahogy a je-
lenlétemben bukkantak elő emlékek, gondolatok Bódy Gábor kapcsán és áll-
tak össze egy sajátos narratívává. - Farkas György szerkesztő.]
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