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T avaly, 2020 februárban kezdtem – kezdtünk – dolgozni Balla Árpád Zol-
tán székelyudvarhelyi fotográfus élet- és pályarajzán. Árpád a nemzedéktár-
sam, két évvel idősebb nálam, ami ebben az életkorban már nem jelentős 

különbség. 2015-ben találkoztam vele először, egy kiállítása megnyitóján, ezt az-
tán sok találkozás és egyre személyesebbé váló beszélgetések követték. Érdekesnek 
találtam fotós látásmódját, azt, hogy ellentétben sok pályatársával, nem a pillana-
tot igyekszik megragadni, nem is a zsánerek érdeklik, hanem érzelmi nyomatéko-
kat visz bele a megörökítendő tájba, tárgyba.

Felkeltette érdeklődésemet az életútja is, azon belül a tehetség megőrzésének, to-
vábbfejlesztésének, elvesztegetésének dilemmái. Fiatalkorában Árpád szenvedélyesen 
fotózott. Nyilvánvalóan tehetséges volt, erről tanúskodnak a korai képek. Mégsem 
tudta tehetségét kibontakoztatni: szülei kívánságára olyan szakmát tanult, amelyet 
nem szeretett, olyan munkát végzett, amelynek nem látta értelmét, aztán családot 
alapított, aztán, 1990 után vállalkozó lett. Addigra már rég abbahagyta a fotózást. 
Aztán, a 2008-as válság után az ő élete is válságba jutott, üzletileg is, családilag is. 
Aztán – ez volt számomra érdekes – kapott egy külső impulzust, és újra elkezdett 
fotózni. Elsajátította a legújabb technikákat, és egyre több leleménnyel, egyre ma-
gabiztosabban használta ki a bennük rejlő lehetőségeket. Nem kopott el, nem szür-
kült el, mint annyi sokan; fiatalkori alkotói energiája negyed évszázadnyi szünetel-
tetés alatt nem sorvadt el: megőrződött, sőt fel is gyülemlett.

2019 őszén felvetődött, hogy Árpád képeiből önállóan is megjelenhetne egy vá-
logatás. Arra kért: ha ez a kötet megjelenhet, én írjam hozzá a szöveget. Életem so-
rán egyszer már szembejött velem egy fotós feladat: 1998-ban Ács Irén fénykép-
gyűjteményéhez találtam ki egy narratív struktúrát. Ebből lett az Árnyas főutca, 
amely viszont irodalmi fikció volt, olyannyira, hogy Ács Irén képanyaga ki is ke-
rült a szövegből. Most azonban nem akartam fikciót írni: az volt a cél, hogy Árpád 
valóságos képi világa legyen jelen, az alkotó életrajzi személyével együtt. Kézenfek-
vő volt, hogy ő maga mesélje el az életét a saját szavaival, és az legyen benne a kö-
tetben. Igen ám, de Árpád nem a szavak embere. Kérdezgetni kell, akkor megnyí-
lik, de akkor is csak fokozatosan.
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A közös munka úgy zajlott, hogy esténként felkerestem Árpádot és feleségét, An-
namáriát újbudai otthonukban. Hol kérdeztem, hol inkább hagytam Árpádot be-
szélni. Diktafont vagy más hangrögzítőt nem használtam, helyette jegyzeteltem. Az-
tán másnap délelőtt laptopba írtam legfrissebb jegyzeteimet, majd átküldtem Ár-
pádnak, aki helyenként pontosította vagy kiegészítette. Saját kérdéseimet, közbeve-
téseimet kihagytam, ilyen módon folyamatos monológok jöttek létre.

Amikor a munkafolyamat lezárult, rájöttem, hogy féloldalas a kompozíció. Va-
lami hiányzik belőle. Azaz valaki. Én magam. Úgy vettem észre: akkor lesz ez a szö-
vegcsoport íróilag hiteles, ha én is ott vagyok. Nem mint magánszemély, hanem 
mint egy észjárás hordozója, akit érdekelnek a tehetség belső ellentmondásai. Elha-
tároztam, hogy Árpád életút-stációihoz bevezetéseket írok, amolyan szubjektív esz-
széket. Így is történt. Sok mindenről szó esik ezekben a szövegekben, például Höl-
derlin hattyúiról vagy a Feneketlen-tó feneketlenségéről, továbbá néhány olyan ba-
rátomról és nemzedéktársamról, akiknek egyszerre kellett küzdeniük tehetségük 
fejlődéséért és létjogosultságáért. Három miniportré olvasható az alábbiakban: az 
egyik Truong Đang Dung vietnami költőről és irodalomtudósról, a másik Chris-
tian Thanhäuser osztrák fametszőről és könyvkiadóról, a harmadik Kamondi Zol-
tán magyar filmrendezőről szól. Sorsuk, főleg Árpádé felől nézve, igen tanulságos.

Szerettem volna egy negyedik portrét is írni, méghozzá Kardos Tiborcról (az ő 
neve mellé nem illik semmilyen mesterség megjelölése, leginkább performer volt – 
Ruszt József tanítványa volt a kecskeméti színházban és környékén, aztán mégsem 
lett színházi ember, hanem a pesti bölcsészkarra és környékére járt), de nem vagyok 
képes rá. Egyrészt nem tudok eleget az amszterdami évekről (1984-ben emigrált, 
vagy ahogy akkor mondtuk, „disszidált”), és amit mégis tudok, az annyira szörnyű, 
hogy leírhatatlan; másrészt, ha megközelítőleg is hiteles portrét vázolnék róla, az 
olyan sötét lenne, hogy nem tudnám érzékeltetni régóta halott egykori barátom 
időnkénti csillogását, sőt ellenállhatatlan varázsát.

A fényképekkel kirakott életút címe Tövises képsor; ez utalás Árpád egyik fotósoro-
zatára. A könyv előreláthatólag ősszel jelenik meg, a csíkszeredai Bookart Kiadónál.

VII. 12., vasárnap

Ma délelőtt kezembe akadt egy puha fedelű könyv, elsárgult lapokkal, fedőlapján égő gyer-
tyával, piros fejkendős lánnyal, és ezzel a felirattal: Morix Gicmon (azaz Móricz Zsigmond), 
Dúa tré mó coi (ez pedig olyasmit jelent, hogy „egy árva kislány igaz története”). Fella-
pozom. „Binh minh trén tháo nguyen. Mát troi gay gát vá muón thuó moc giua trói vá 
dát nhu quá trúng non cúa con gá dán dón. Ánh sáng dó vá váng ó at trán váó suóng mú 
xanh lúc binh minh.” Vagyis: „Hajnal a pusztán. A kemény és örök nap úgy ébred az ég 
és a föld színén, mint az idétlen tyúk éretlen tojása. Vörös és sárga fények ömlenek át raj-
ta, ropogva a hajnali kék ködbe.”

Az Árvácska vietnami fordítójának neve: Truong Đang Dung. Így ejtendő: Csong Dang 
Dzung. Negyvenöt évvel ezelőtt ismerkedtem meg vele, én gimnazista voltam, ő magyar 
szakos egyetemi hallgató. Árpáddal nagyjából egyidős, és valamilyen módon neki is meg 
kellett váltania magát. Ő a magyar nyelvben és kultúrában talált menedéket. Az Árvácskát 
az 1980-as évek elején fordította, amikor egy ösztöndíjjal ismét hosszabb időt töltött Pes-
ten: Arany Jánosról szóló kandidátusi disszertációjához gyűjtött anyagot.

Lefordította Móricztól a Hét krajcár című híres novellát is, ebből azonban kellemetlen-
sége támadt: ráfogták, hogy a fordítással arra akarja felhívni a figyelmet, hogy Hanoiban 
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hiánycikk a szappan. Megmenekült a legrosszabbtól („átnevelő-tábor” – ugye, sejtjük, mi 
volt az), de a regény vietnami kiadása így is elhúzódott: az Árva kislány igaz története végül 
1987-ben jelent meg. Az Árvácskában, mint tudjuk, nem „fejezet” van, hanem „zsoltár”: 
ezt Dung a „thánh ca thú” kifejezéssel adta vissza, ami, felvilágosítása szerint, bajbajutot-
takért mondható buddhista szent éneket jelent.

Megyek a Bartók Béla úton, amely Horthy Miklós út volt annak idején, és amelynek 
kávéházaiban, kisvendéglőiben Litkei Erzsébet heteken át mesélte gyerekkora irtózatos tör-
téneteit Móricznak. Dung nem volt árva, mint Móricz Csibéje, viszont gyerekkorára rá-
nyomta bélyegét a nyomorúság és a háború. Mesélte, hogy éjszaka időnként elhallgattak 
a tücskök, és ez annak volt a jele, hogy közeledik a bombázó-kötelék. Mesélt egy amerikai 
pilótáról, aki a kigyulladt repülőgépből ejtőernyővel kiugrott, a falubeliek pedig célba lőt-
tek rá. Neki is fegyvert adtak a kezébe, ő is lőtt az ereszkedő emberi testre. Fiatal szőke fér-
fi volt, ő pedig kedvesnek látta az arcát, amikor élettelenül földet ért. Gyerekként nem is 
értette: hogyan láthatja kedvesnek azt, aki ellenség?

Mesélte, hogy egyszer a falut elmosta a víztározó, amikor az ellenség szétbombázta a gá-
tat. Mesélte, hogy az óvóhelyen az anyja háttal ült a bejáratnak, mert azt remélte: így a re-
peszektől a testével meg tudja védeni a kislányát, Dung húgát. Mesélte, hogy gyerekkorá-
ban szobrász akart lenni, agyagból formázott bivalyt és tigrist. A tanító rajtakapta és meg-
verte, majd arra kényszerítette, hogy a többi gyerek előtt tapossa szét az állatfigurákat. Ez 
egy olyan tanító volt, aki nem tanított, hanem a mezőgazdasági munkát felügyelte, Dung 
pedig, a tanító megítélése szerint, az agyagállatok létesítésével szabotálta a rizs betakarítását.

Tizennyolc éves korában elküldték Moszkvába filmrendezést tanulni, majd közölték ve-
le, hogy tovább kell utaznia Budapestre, ahol magyar nyelvvel és irodalommal kell foglal-
koznia. Így aztán költő, műfordító és irodalomtudós lett belőle. A világirodalmat magya-
rul olvasta, Baudelaire úgy lett a kedvenc költője, hogy a Szabó Lőrinc, Tóth Árpád és Ba-
bits Mihály által írt versszakokat és rímeket szerette meg, és magyarul olvasta a gondolko-
dók műveit is, Platóntól Tocqueville-ig, Ciorantól Heideggerig.

Ha séta közben építkezést látott, kavicshalommal és betonkeverővel, így szólt: „Rend 
van az országban, gazdagodik a nép.” Ha a postai borítékban érkező, kartonpapír vastag-
ságú (állagában égett bicikligumira emlékeztető) szárított polipot a gázláng fölött pirította, 
nem mulasztotta el megjegyezni: „Lakmározzunk az éhezők nevében is.” Amikor megtaka-
rított ösztöndíjából, befektetési céllal vásárolt egy motorkerékpárt (azzal kívánta megalapoz-
ni otthoni egzisztenciáját), és azt helyhiány miatt egy közös ismerősünknél tárolta, időn-
ként meglátogatta a hasznos jószágot, letörölgette, cirógatta, beszélt hozzá. Azt is mondta, 
hogy tetszik neki a kálvinizmus, mert ő is úgy látja, hogy az embernek ott kell helytállnia, 
ahová helyezte az Isten vagy a Sors.

Kollektivista kultúrában nőtt fel, de a magyar közegben individualista lett. A látszatát is 
kerülte a lázadásnak, de minden feltűnés nélkül megteremtette belső szabadságát. Két egy-
idős férfi, Árpád és Dung: sohasem találkoztak, nem is hallottak egymásról, de az én lelki 
szemeim előtt egymás mellett állnak.

Majdnem elfelejtettem, pedig ide tartozik: Dung nemcsak Móriczot fordított, hanem 
József Attilát is. Úgy veszem észre, hatott is rá J. A. költészete. És ha már itt tartunk: kivá-
ló költő, a versolvasóknak szívből ajánlom a költeményeit, amelyek Háy János átültetésé-
ben olvashatók magyarul.

VII. 13., hétfő

Aznap két fontos telefonbeszélgetésem volt. Perczel Enikő dramaturg arról tudósított, hogy 
a székesfehérvári Vörösmarty Színház újrakezdi Az ember tragédiája 2.0 című dráma pró-
báit. Tavasszal volt egy képernyős olvasópróba, de aztán mindenki belátta, hogy színpadi 
jelenlét nélkül nem fog összeállni a produkció. A színház négy rendezője még évekkel ez-
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előtt elhatározta, hogy színpadra állítják Madách remekművének legújabb kori folytatását, 
és felkért négy szerzőt, köztük engem is, hogy írjanak egy-egy jelenetet. Az áprilisban ese-
dékes próbafolyamatot elkaszálta a járvány első hulláma, de július közepén azt remélhet-
tük, hogy augusztusban folytathatjuk a közös munkát.

Beszéltem továbbá Christian Thanhäuserrel, aki elmondta, hogy április óta növénye-
ket rajzol, vagy a Böhmerwald tisztásain, vagy a Duna árterében, és most már jókora gyűj-
teménye van. Christian is nemzedéktárs, egy évvel idősebb Árpádnál. Grafikus, tipográ-
fus, könyvkiadó. Ugyanúgy hívják, mint a középkori lovagköltőt, aki aztán Wagner-hős-
sé avanzsált, csak egy kicsit másképpen írja a nevét (amely fenyőre vagy fenyvesre utal). 
A művésszé válásért keményen meg kellett harcolnia, mint Árpádnak, sokáig úszott az ár-
ral szemben, mint Árpád, és ő sem szakított a környezetével. Pedig sok szempontból köny-
nyebb lett volna az élete, ha megteszi, és – ha már saját kezébe vette a sorsát – elköltözik, 
lehetőleg jó messzire.

A Thanhäuserek sok emberöltő óta élnek egy Linztől nyugatra eső, Duna-parti kisvá-
rosban, Ottensheimben. Apja, nagyapja, dédapja kereskedő volt, jól menő üzletet vittek 
a városka közepén. Őt is beíratták a linzi kereskedelmi iskolába, de ő nem a felmenői fog-
lalkozását akarta művelni (noha a gyakorlati érzéke és a józansága meglett volna hozzá), 
ő rajzolni akart.

Neki már fiatalkorában voltak segítői és bátorítói: írók, könyvdizájnerek, antikváriusok, 
művészek. Név szerint említendő Hans Carl Artmann (1921–2001), aki fiatalkoromban 
rám is nagy hatással volt. Összes hozzáférhető művét elolvastam, néhányat le is fordítot-
tam. Artmann létfontosságú támasza volt Christiannak, elsősorban azzal, hogy hitt a tehet-
ségében. Christian viszont már egészen fiatalon felolvasásokat szervezett neki. Ismeretlenül 
meghívta, ebből aztán ismeretség, majd barátság lett. Később kiadta és illusztrálta a műveit.

A másik legfontosabb segítő a felesége és gyerekei anyja, Irmgard volt, aki akkor is el-
tökélten mellette állt, amikor a család és a kisváros közvéleménye Christian ellen fordult. 
Christian ugyanis az 1980-as évek végén, első gyereke születésével nagyjából egyidőben, 
úgy döntött, hogy nem veszi át a családi üzletet, egyszersmind megalapította ma is mű-
ködő könyvkiadóját, az Edition Thanhäusert. A család és a közvélemény ezt – hadd fogal-
mazzak óvatosan – hibás döntésnek tartotta, és erkölcsileg is elítélte. Az édesapa el volt ke-
seredve: egy bérlőnek kellett kiadnia a szívének olyannyira kedves boltot, élete értelmét és 
célját ahelyett, hogy a fiára bízhatta volna.

Christian ekkoriban országúton töltötte ideje nagy részét, ahogyan Árpád is, és sor-
ra felkereste az ausztriai nyomdákat, ahogyan Árpád az üveg- és porcelángyárakat látogat-
ta. A nyomdák ekkor tértek át a számítógépes szedésre, és kidobálták régi betűkészletei-
ket. Ezeket vásárolta össze Christian. Beszerzett és felújított néhány kézisajtót is. Kitanulta 
a könyvkötészetet. Kedvence a „japánkötés”. Mutatta, hogyan kell csinálni: a gerinctől egy 
ujjnyira négy lyukat fúrt, és azokon oda-vissza átbújtatott egy selyemfonalat. Saját kezűleg 
szedett, saját fametszeteivel illusztrált bibliofil könyveket adott ki nyolcvan-száz példány-
ban. Utóbb, amikor már nemcsak becses ritkaságokat adott ki, áttért a linószedésre. Egy 
másik kisvárosban, a cseh határ közelében van egy nyomda, ahol – egyedüliként Ausztriá-
ban – még működik a linószedés. Megvan még a régi nyomdagép, és megvan az öreg gép-
mester, aki ért hozzá.

Christian nemcsak a grafikában mester, hanem az utolsó mohikánok felkutatásában is.
Mesterember módjára leleményes művész. Gyűjtőszenvedélye nemcsak betűkészletekre 

és rovarokra, hanem grafikusi és technikai furfangokra is irányul. Folyamatosan kísérlete-
zik: melyik fafajtából milyen nyomódúc készül. Többnyire körte- és nyárfával dolgozik, de 
próbálkozott ő már Duna-parti uszadékdeszkával, parkettléccel és letört fűzfaág körszele-
tével is. Egy időben óriási méretű metszeteket készített, óriási dúcról. Hogy a többméteres 
dúcokat ő maga ácsolhassa össze, beletanult az asztalosságba is. A nagyméretű dúcokhoz 
eleinte odaragadt a papír, és lehúzás közben gyakran elszakadt. Christian rájött, hogy zsi-
radékot kell keverni a festékbe. Különböző zsírokkal és faggyúkkal kísérletezett – sertés, li-
ba, kecske, sőt, a mormotahájat is kipróbálta –, végül rájött, hogy legjobban a lózsír hasz-
nálható. Talált a passaui országút közelében egy lómészárszéket, onnan szerzi be a nagymé-
retű fametszetek nyomódúcainak síkosításához nélkülözhetetlen lózsírt.
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Aztán, lassacskán kiderült, hogy Christiannak volt és van igaza. Hogy egy művészi pá-
lyát ugyanúgy meg lehet alapozni és tovább lehet fejleszteni, mint egy üzletet, csak tehet-
ség, továbbá helyzet- és emberismeret kell hozzá. Meg lehet élni, három gyereket szépen 
fel lehet nevelni belőle. Christiant otthon csodabogárnak hitték, de a nagyvilágban (sőt, 
a tartomány fővárosában, Linzben is) nagyra becsült, jeles művészként tartották számon, 
sikereiről és hírnevéről pedig előbb-utóbb az ottensheimi közvélemény is tudomást kel-
lett, hogy szerezzen.

Egyébként Ottensheimben is megváltozott az élet. A kisváros határában felépültek a plá-
zák, a régi üzletek pedig tönkrementek vagy tengődnek. A dunai teherszállítás elveszítet-
te jelentőségét, a régi iparágak (élelmiszer-feldolgozás, kerámia) megszűntek, megművelt 
földekből egyre kevesebb. (Ottensheim határában kezdődik az Eferdingi-medence, Felső-
Ausztria legnagyobb termékeny területe.) A városka mindinkább a Duna-parti biciklisták-
ból és a böhmerwaldi turistákból él. Azaz élt egészen tavalyig, mert idén a járvány elmosta 
az idegenforgalmat. Elmosta: ez a találó kifejezés. A főtér alatt, a parti sétányon áll egy ré-
gi ház, amelynek sarkán vonások mutatják a nagyobb áradások szintjét. Némelyikük ijesz-
tően magas. A víz mellett olykor tűz is előfordul: láttam fényképeket az 1899-ben porig 
égett utcákról. A Böhmerwald tövében az ilyesféle csapások sorába illeszkedik a járvány is. 
A helybeliek tudják: el kell szenvedni, menteni kell a menthetőt, aztán megy tovább az élet. 
Christianra is jellemző ez a mentalitás: elszenvedte és túlélte a helyi közvéleményt, miközben 
megvalósította terveit. Állta a sarat, és (ami pedig kézenfekvő lett volna) nem menekült el, 
nem települt át sem Linzbe, sem Bécsbe, sem Berlinbe. Ma már ő Ottensheim büszkesége.

IX. 15., kedd

Árpád a múltkor emlegette Nyikita Mihalkovot. Én is szerettem korai filmjeit, a Gépzon-
gorát és az Oblomovot. A későbbieket már nem annyira. A még későbbieket nem is láttam. 
Addigra már elment a kedvem Mihalkovtól, különböző közéleti megnyilvánulásai miatt. 
Mihalkov egyik filmes nemzedéktársa Szabó István. Az ő korai filmjeit is kedveltem, aztán 
tőle is elment a kedvem. Ő is lejáratta magát a közéletben; fölösleges elmondanom, hogyan 
és miért, könnyen utánanézhet, aki esetleg nem tudja. Különben sem ezért neheztelek rá, 
hanem egy viszonylag rövid, talán harminc vagy negyven percig tartó jelenet miatt, amely 
1988 kora tavaszán zajlott, az Objektív Filmstúdió Lumumba utcai irodájában. Négy sze-
mély volt jelen: Szabó István, Kamondi Zoltán, egy fiatal lány – talán a stúdió művészeti 
titkárnője, nevezzük Andreának –, valamint M. L.

Szabót aligha kell bemutatnom. Akkortájt volt alkotói ereje teljében, tekintélye és di-
csősége csúcsán. Már nem emlékszem, hogy formálisan milyen pozíciót töltött be a stúdi-
óban, de nagyrészt rajta múlt, hogy a stúdió támogatja-e a benyújtott filmtervet vagy sem.

Kamondi velem egyidős volt; néhány rövid vizsgafilmen kívül még nem kapott forga-
tásra lehetőséget, és nagyon sok filmterve volt. Első nagyfilmes forgatókönyvének megvaló-
sításáért küzdött; előrebocsátom, reménytelenül. A forgatókönyvet én írtam, és azért kap-
tunk audienciát Szabótól, hogy legyen esélyünk meggyőzni: álljon mellénk.

Nehéz ma már felidéznem, fiatalkoromban mennyire felnéztem Szabóra, nemcsak tehet-
ségéért, hanem humanizmusa és erkölcsi integritása miatt is. Ezért is éreztem a Lumumba 
(ma ismét Róna) utcai beszélgetést különösen kiábrándítónak.

Szabó mindjárt az elején kijelentette: szó sem lehet róla, hogy a stúdió támogassa a film-
tervet. A forgatókönyv nem egyszerűen rossz, hanem alapvetően el van hibázva, morálisan 
elfogadhatatlan. Már csak azért sem készülhet film belőle, mert azzal a stúdió a fiatal nem-
zedék nihilizmusát bátorítaná.

Ha ezek után ajtót mutatott volna, rendben is lett volna minden. De ő nem elégedett 
meg ennyivel. Tett egy utalást – nyomdafestéket nem tűrő szavakkal – Kamondi idős asz-
szonyok iránti beteges vonzalmára, amely, megítélése szerint, jól tettenérhető a Kiki és a hí-
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mek című vizsgafilmben, amely egy Kosztolányi-adaptáció volt, és amelynek képsorain 
a címszereplő (Törőcsik Mari) gimnazista fiúkkal udvaroltat magának, a férj (Gelley Kor-
nél) asszisztálása mellett.

Ezt követően behívta az imént említett Andreát. Ráparancsolt, hogy üljön fel az íróasz-
talra. Így Andrea csinos arca a magasba emelkedett, mint Szabó István testet öltött fölöt-
tes Énje. Rövid szoknyás, füstszínű harisnyás combjai viszont szemmagasságba kerültek. 
A világhírű filmrendező azt a kérdést intézte Andreához: ha kapna egy olyan forgatóköny-
vet, amelynek lapjain szemeteskukában turkáló, alkoholmámorban fetrengő, kemény dro-
goktól puhult agyú, embernek látszó véglények pusztítják magukat, és néha úgy tesznek, 
mintha szeretnék egymást, de ez persze hazugság és színlelés, akkor vajon Andrea adna-e 
pénzt ennek leforgatására? Andrea jóérzésű, rendes lány lehetett. Zavarban volt, szégyell-
te magát. Végül így felelt: attól függ, milyen művészi színvonalat képvisel az a hazugság és 
színlelés. Az Objektív ura megdicsérte: „Tűpontos válasz, Andrea! A színvonal! Ezen mú-
lik a lényeg!” Ma is fülemben cseng a „tűpontos” szó, mert elhangzásakor éles fájdalmat 
éreztem a bordáim között. Mintha megszúrtak volna egy tűvel. Pedig nem szúrt meg sen-
ki. Legalábbis tűvel nem.

Csak a teljesség kedvéért mondom: a filmterv egyik szereplője sem turkált szemetesku-
kában, drogot sem fogyasztott. Valamit dadogtam a radikális szemléletmódról, továbbá 
arról, hogy hasonló szemlélettel Godard és Makavejev milyen remekműveket hozott lét-
re. Ez a kijelentés nem volt egészen korrekt: Godard filmjeit láttam, de Makavejev mun-
káit akkor még nem, csupán mendemondákat hallottam Az organizmus misztériumáról és 
a  Sweet Movie ról. Szavaim így is megtették hatásukat: Szabó elsápadt, összeszorította a szá-
ját, és haragtól eltorzult arccal sziszegte: „Ezek teszik tönkre a filmművészetet! Beleszarnak 
a néző arcába! Ti is ezt akarjátok csinálni, de mi nem engedjük!” Nem kellett kérdeznem, 
ki áll a többes első személy mögött, mind a négy jelenlevő tudta.

Kamondi alkotói pályája jó példa a magabiztosság és a belső bizonytalanság együttlété-
re. Jelentős tehetség volt, de képességeit csak fel-felmutatta, kihasználni nem igazán tud-
ta őket. Volt egy másik ötletünk, annak a forgatókönyvét is én írtam. Arra Zolinak sike-
rült a televíziótól pénzt szereznie, és elkezdhette a forgatást. Aztán elapadt a pénz, félbe-
maradt a munka. Zoli az elkészült muszterekből összevágott egy háromnegyed órás művet, 
ami egy normál nagyfilmnek éppen a fele. Tudatalatti megálló címmel vetítették néhány-
szor. Valahol most is megvan, hacsak el nem kallódott a kópia.

Aztán elváltak útjaink. Huszonöt éven át nézőként követtem Zoli munkásságát. Az 
1990-es években sok színházi rendezése volt; leleményesen integrálta a filmes eszközöket 
a színpadi mechanizmusba. A rendszerváltás után leforgatta első nagyfilmjét, az ezredfor-
duló körül két másikat, néhány évvel később egy harmadikat, ez összesen négy.

Nem örültem neki, hogy indulatos újságcikkben állt ki Szabó István mellett, amikor le-
lepleződött a nagy ember ügynökmúltja. Zoli az egész filmszakma nevében kikérte magá-
nak, hogy a mestert, aki soron következő filmbemutatójára készül, holmi idejétmúlt sem-
miségekkel vegzálják. Én erről mást gondoltam és gondolok. Mégpedig azt, hogy a még-
annyira idejétmúlt semmiségekkel – ha ugyan semmiségek, és ha idejüket múlták – igen-
is számot kell vetni. Lehet, hogy Zoli elfelejtette, de én emlékezetben tartottam és tartom, 
hogy annak idején Szabó István – éppen ő! – oktatott ki minket humanista erkölcsből.

Aztán 2013-ban ismét összehozott minket a munka. Zoli megkeresett azzal, hogy sze-
retné megfilmesíteni az egyik novellámat. Megírnám-e a forgatókönyvet? Megírtam. Az-
tán írtam egy másik változatot. Harmadikat. Negyediket.

Hónapokig jártam Zolihoz, aki a Remete-hegy alján lakott egy még el nem készült, de 
már romos házban. Az egyik ajtóra egy név volt kiírva, egy híres színésznő neve, pedig a hí-
res színésznő már évek óta nem lakott, nem is járt abban az épületben. Az ablakból látszott 
a kiscelli romtemplom, látszottak a hajógyári sziget fölött köröző egerészölyvek, nyári dél-
utánokon a közeledő zivatarcellák.

Megírtam az ötödik változatot. A hatodikat. Törtük a fejünket: hogyan lett Pócs Gá-
borból mozdonyvezető? Vajon Pócsné (az egyik főszereplő) és Marcsi (a másik) mikor te-
geződnek össze?
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Zolinak nem volt pénze rezsire; az elektromos áram a villanyórát kikerülve jutott be 
a házba. Rettegett, hogy ellenőrzés jön, és lebukik. Ismeretlen személyeknek nem nyitott 
ajtót. Nem volt jogosítványa, mert elvették, viszont olyan helyen lakott, hogy autó nélkül 
nem tudott volna kimozdulni hazulról. Ezért a kertek alatt, poros mellékutcákon vezetett, 
és hol attól félt, hogy megállítja egy járőr, hol pedig attól, hogy az agyonstrapált kocsi fel-
mondja a szolgálatot, és ő nem tudja kifizetni az alkatrészcserét.

Nem mesélem a részleteket, nem akarok hosszabb lenni a kelleténél. Eltelt egy év. Eltelt 
még egy év. Már nem én voltam a tényleges forgatókönyvíró, az újabb változatokat már 
a „fejlesztő bizottság” által delegált személyek írták. De azért továbbra is feljártam Zolihoz, 
és mérlegeltük a cselekmény fordulatait.

Egy alkatilag hedonista, ugyanakkor elbizonytalanodott és megtört ember ült a Kiscellre 
néző ablaknál, aki már hosszú ideje nem forgathatott, színházban sem rendezett, jövede-
lem híján máról holnapra élt, és úgy sejtette, hogy ebből a filmből soha nem lesz semmi. 
Ahogyan előző terveiből sem lett.

Aztán – teljesen váratlanul – jött a hír: megvan a pénz, kezdődhet a forgatás. Zoli pe-
dig forgatott. A casting volt az egyik erőssége: most is nagyszerű színésznőket és színésze-
ket válogatott össze, akik ráadásul erősítették egymást a jelenetekben. A másik erős oldala 
a helyszínkeresés volt; ez is megmutatkozik a filmben.

A film tudniillik elkészült. Az lett a címe: Halj már meg ! Létrejött egy véglegesnek te-
kinthető, készre vágott változat. Jó hangulatú szakmai vetítések voltak, több is. A jelenle-
vők, Zolival együtt, azt mérlegelték, melyik fesztiválra mikor kell benevezni a filmet.

Tényleg jó lett a film, tanúsíthatom, Zolinak talán a legjobb munkája.
Mindenkinek minden tetszett a vetítéseken. Csak a film címe nem aratott osztatlan tet-

szést. Emlékszem, Koltai Lajos megkérdezte: nem lehetne más címet választani ? Halj már 
meg ! – ez egy kicsit baljósan hangzik. Nem is kicsit. Zoli azonban ragaszkodott ehhez a cím-
hez. Hogy ő mindig is szeretett volna egy olyan filmet, amelynek felszólítás van a címében.

Hát jó. Akkor maradjon ez a cím.
Az utolsó szakmai vetítés után alig néhány nappal jött a hír: Zoli meghalt. Egy megbe-

szélésre várták, de nem jött. Pedig pontos szokott lenni. A mobiltelefonját nem vette fel. 
Odamentek hozzá a Remete-hegy oldalába, rátörték az ajtót. Ülő helyzetben találták, az 
asztalra borulva. Szívrohamot kapott, mint a filmben a mozdonyvezető.

Engedelmeskedett saját felszólításának.   
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