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Hajnali naplók
A történet azzal kezd�dött…, no igen, 

egy reménytelen nyárral és a fehér 

overallba öltözött alakkal, aki egy er-

dei ösvényen futott a tékozló fi ú felé. 

Szeretett volna letérdelni a tékozló 

fi ú el�tt, hogy átölelje a lábát. Sa-

linger keres� h�seinek egyike talán 

Krisztust látta volna a fehér overallos 

futómban. Ez utóbbi természetesen 

csak a képzeletemben létezett, azon 

a kétségbeesett nyáron.

Mégis fontos szerepet töltött be 

akkoriban az életemben, mert alak-

jából végül egy fi lm ötlete sarjadt ki. 

Úgy kellett élnem akkor, mintha egy 

kietlen pusztaságban járnék folyton, szomjasan, vagy pontosabban, mintha egy 

temet�ben, ahol olyan halottak vannak eltemetve, akikért senki nem imádko-

zott, akikért mécses nem égett és harang nem szólt. Ilyen állapotban megvál-

tásnak éreztem a képzeletemben teremt�d� fehér futó alakját, akinek a léptei 

úgy hullottak elém, mint tépett foltok egy hószín� párduc bundájából, meleget 

adtak és er�t ahhoz, hogy elképzeljek egy fi lmet, és mert élni akartam, meg-

írtam a szinopszist is.

Igen, így kezd�dött. És mivel a fi lmben szerepl�ként képzeltem el Csokits 

Jánost, noha korábban nem ismertem, mindent megmozgattam, amit bírtam, 

a világon, csak hogy ismeretséget köthessek vele. 2010 szeptemberében sike-

rült is megismernem és beszélgetnem vele Tatán.

Azt hiszem, itt rögtön el�re kell bocsátanom, hogy magamat a továbbiak-

ban XY névvel fogom jelölni, egyszer� okból: egyszer megígértem Csokits Já-

nosnak, hogy soha nem fog szerepelni nevem az övé mellett, de természete-

sen ennek is magyarázata van. Ezzel azonban nagyon el�reszaladtam, és hát 

mindent szép sorban…

A tatai étterem kertjében üldögélve hosszú emigrációja emlékeit elevenítet-

te fel, a Szabad Európa Rádiónál töltött éveir�l, amelyeket a rádió m�ködésé-

nek hátterében meghúzódó CIA árnyéka tett komorrá, majd elviselhetetlenné 

számára (err�l kés�bb el is küldte nekem az Új Forrásban megjelent dokumen-

tum érték� írását, CIA az Angol Kertben címmel), aztán, ha jól emlékszem, kö-

vetkeztek az évek Londonban a BBC-nél. Nyaranként pedig a Nyugatra vet�d� 

magyar emigránsokkal való találkozások, köztük Pilinszky Jánossal. Ismerjük 

barátságuk történetét, hiszen egy könyvet is megjelentetett korábban err�l, 

most mégis, él�ben hallgatva �t, az �szi nap lenyugvó sugarainak aranytüzé-

ben, egész más hangszínt nyert számomra Pilinszky küls� és bels� vessz�futá-

sának története. A beszélgetést a lakásában, a nappaliban folytattuk. Haikukról 
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és bolygókról. A  falakon körbe-körbe ugyanis naprendszerünk égitesteinek 

fényképe volt látható, köztük a Vénuszé és a Szaturnuszé is, a két bolygóé, 

amelyeknek a jegyében születtem. Ennek örömére pár héttel kés�bb nekem is 

ajándékozott a Vénuszról egy gyönyör� felvételt, amin a felh�k alatti „igazi ar-

ca” látható, hogy �t idézzem. A falak mentén padlótól a mennyezetig ér� köny-

vespolcok, roskadásig rakva angol és magyar nyelv� könyveivel. Az asztalokon 

egyfajta gy�jtemény élete során szerzett kedves tárgyaiból, k�korszaki csontok, 

vulkanikus kövek, és egy giccses szobrocska, ami egy indiai faluban készülhe-

tett több évszázada, és a Halál istenn�jét ábrázolta. A szoba panorámaablakai 

el�tt pedig a hullámzó, az esti sötétségbe egyre mélyebben belesüllyed� tatai 

tó. Sötétebb Budapesten sem lehetett, ahol csaknem éjfél volt már, amikor vo-

nattal visszaértem Tatáról. És hajnalig kóboroltam még a f�városi éjszakában, 

míg valamennyire sikerült feldolgoznom az információkat és benyomásokat.

Beszélgetésünket hónapokon át tartó levelezés formájában folytattuk. 

Nem hiszem, hogy méltó vagyok arra, hogy a barátjának tekintsem magam, 

határozottan nem, de, talán a sors akaratából, életének utolsó hónapjaiban 

a levelez�társa lettem. Pedig szomorú eseménnyel indult, emlékszem, épp 

megköszönni akartam volna neki a születésnapomra küldött képet a Vénusz-

ról, amikor csörgött a telefonom, és közölték velem barátn�m halálának hírét, 

akivel csaknem egy napon születtünk. Ezért történhetett, hogy második vagy 

harmadik levele részvétnyilvánítás volt, és utána sokáig úgy éreztem, képtelen 

vagyok új barátságokat kötni. Így próbált vigasztalni:

Kedves XY! Tata, 10. 14.

Kérem, fogadja �szinte részvétemet. Nagyon megértem lelkiállapotát, fáj-

dalmát: én is vesztettem el barátot fi atal koromban – azok is fi atalok voltak. 

És most, a ‚90-es évekt�l kezdve sorban elhagynak a régi barátaim. A párkák 

túl hosszúra szabták létezésemet.

Minden egyébr�l majd kés�bb, amikor valamennyire sikerült megemész-

tenie a megemészthetetlent. Addig is nagy szeretettel gondolok magára –

 János.

Amikor készen álltam a folytatásra, kedvenc témáinkat vettük el�: emigrá-

ció, költészet. Közben elém tárult egy hosszú élet fájdalma, veszteségei, elma-

gányosodása, elszigetel�dése. Talán volt is némi hasonlóság a sorsunkban: az 

elidegenedettség a földt�l. Mindketten ismertük, bár más-más formában: ott 

élni, ahol nem születtél, és ott idegennek lenni, ahol élsz, akár a szül�földed, 

akár nem az. Néhány idézet, magyarázatképpen a levelekb�l:

Kedves XY! Tata, 2010. XI. 7.

Igaza van: én sem az „irodalomért” vagy az irodalomnak írok, és nem na-

gyon érdekel, hogy a kritikusok hogyan fogadják irományaimat. Van költ�-

társ, akinek a véleménye (verseimr�l) érdekel, van, akinek a nézetei hidegen 

hagynak. Az ötven év Nyugaton, különböz� országokban hasznos nevelés volt, 

megtanultam, hogy nem létezem mint magyar költ�, és hogy így is lehet élni.
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Kedves XY! Tata, 2010. XII. 2.

(…)

Ami a szám�zetést illeti, ötven évet idegen országokban nehezebb elvi-

selni, mint a hazai emigrációt. Én itt sem érzem magam otthon, semmi sem 

rosszabb, mint az emigráció idegenségének tudata, elviselése volt.

(…)

…például Babits. Ez utóbbit én nagy „költ�sége” ellenére se kedvelem: 

hogyan írhat le egy férfi  olyan undorító nyavalygást, hogy „fél meghalni” – rá-

adásul olyasvalaki, akit vallásos költ�nek tartanak számon.

Valamikor sokat jártam moziba, még Andorrában is volt televízióm, ame-

lyen a francia és spanyol csatornákon régi fi lmeket láthattam… Fellini Dolce 

Vita-ja nagyon tetszett nekem is. Most már nem járok moziba, inkább itthon 

olvasok. Orson Welles volt kedves fi lmrendez�m valamikor.

Kedves XY! Tata, 2010. XII. 12.

…én már régen nem „élek”, csak létezem. Mehetnékem van, de eddig itt 

tartott mindenféle, pl. az írá, mint kötelesség.

(…)

Én 11 éve tértem haza, de csak azt mondhatom, amikor kérdeznek: itthon 

se vagyok otthon. Bels� emigrációban kell kibírnom a létezést.

(…)

Kedves Y, igazán azt gondolja, hogy a költészet örök? Ami már megvan 

régebbr�l, az valóban (olvashatatlan szó) zseniális költemény – ezért örök. De 

a jelenben mi van: nézhet angol, francia, német stb. költeményeket (?) – sehol 

nyomát sem leli a nagyságnak. Dekadens korban élünk és ahogy egyre több 

ember születik, egyre kevesebb a nagy m�, irodalmi, képz�m�vészeti és zenei 

téren. Én pesszimista vagyok, aminek az az el�nye, hogy csak kellemes meg-

lepetések érhetnek. Ami rossz, arra vállat vonok, és az évszámaimra gondolok.

Kedves XY!

Levele megnyugtatott – már ami Kosztolányit illeti. Ami eddigi életére vo-

natkozik, úgy érzem, nagyon szívós és az írás sokat segít. Magamra vonatko-

zóan ezt úgy fogalmaztam meg, hogy az írás terápia az élet ellen. (…) A halál 

újraegyesülés a tudattalan Mindenséggel, ahonnan a születés szakít ki min-

ket. A létezés emberi öntudattal nehezíti állat voltunk förtelmének elviselését.

(…)

Andorrában megvolt az íráshoz szükséges nyugalom – itt nincs meg. Ver-

set már nem írok – az utolsót tavaly ilyenkor fejeztem be, esszét itt lehetetlen 

írni, mert nincs meg hozzá a teljes nyugalom és életkorom magával hozza az 

agysejtek lepusztulását. Nehezebben koncentrálok, mint még öt-tíz évvel ez-

el�tt és, függetlenül a témától, hamarabb érzem, hogy fáraszt a munka, maxi-

mum négy-öt óráig vagyok képes dolgozni – rendszerint délután és este. Nap-

közben az élet adminisztrálásával vagyok elfoglalva. Minthogy egyedül élek, 

minden házimunkát nekem kell elvégeznem, és ezt is nagyon unom már…

Régi barátaim a kilencvenes években kezdtek kihalni: ez nagy csapás.
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No igen, Fellini fi lmjei. Érdekes, de valahogy mindig úgy alakult, hogy haj-

nalban írtam választ a leveleire, fürdés, reggeli és kávé el�tt. Kora hajnalban. 

A legemlékezetesebb az volt, amit az után a téli éjszaka után írtam, amelyen 

végig Fellini-fi lmeket néztem, az � Rómáját és Riminijét, a szomorú bohócait, 

az elkomolyodó „bikaborjakat”, megszabadító szellemeit. Írtam is err�l neki 

a levelemben. Végül szerencsét is hozott ez, legalábbis remélem, nem sok-

kal ezután ugyanis találtam egy fi lmrendez�t (�t nevezzük most Z-nek), aki jó 

ötletet látott a tervben. A fehér overallos futót ugyan nem szerette meg, de a 

szinopszist nem vetette el, beillesztette a pályázati anyagba, és elindította a 

készül�d� fi lmet egy hosszú vándorútra. Azóta is tart. Ezt az örömömet meg-

osztottam Csokits Jánossal is, amikor télen felkerestem egy fotós barátom-

mal (nevezzük W-nek), hogy készítsünk róla egy portrésorozatot. Ez azonban 

végzetes hibának bizonyult. Kés�bb ugyanis azt gondolta, saját karrierem 

érdekében kívánom használni a „nevét”. Nehezen sikerült bebizonyítanom 

neki, hogy téved, a portrésorozatot sehol nem mutattuk be, és akkor ígértem 

meg, hogy a neve soha nem fog szerepelni az enyém mellett. Hónapokig nem 

tudtam levelet írni, valami összetört bennem. Nyáron mégis sikerült pár sort 

kipréselnem magamból, és a levélhez csatoltam néhány el�hívott fényképet a 

télen készültek közül. Erre érkezett utolsó válasza, ha jól számolom, úgy két 

héttel a halála el�tt:

Kedves XY! Tata, 2011. 07. 14.

Köszönettel vettem leveledet a fényképekkel: öt kép különösen tetszik! 

(W)-nek van érzéke a m�vészi felvételekhez. Ami a memóriát illeti, azzal nálam 

baj van, elvégre a 84.-ben vagyok.

Újdonság: egy hónapot töltöttem kórházban és két hete itthon vagyok be-

teg – a kórház nem segített.

Én is szép nyarat kívánok Neked, kánikula nélkül, hacsak nem vagy vala-

hol a Balaton partján.

 Szeretettel üdvözöl, János

A kívánsága teljesült, szokatlanul h�vös és es�s id� volt ezen a nyáron. So-

sem volt kétségem afel�l, hogy ha a fehér overallos futó nem találná többé az 

idegenbe tévedt tékozló fi út, a Nemlét e különös teremtményét, hirtelen meg-

állna, és azt mondaná: „fázom”. Reszketve ölelné át saját karjait, és hiába foly-

tatná könyörögve: „Kérem a köpenyem”, sosem tudná meg elt�nésének okait. 

De talán megvigasztalódik majd, amikor egyedül az es�ben állva elnézi a tavat, 

melynek vizét olykor hullámzás veri fel.

Befejezésül idézek Csokits János verséb�l, amit úgy küldött el nekem, mint 

utolsó versét:

„Veszélyes világunk / kelepcéi közül / biztonságával vonz / végs� menedé-

kem: / a végtelen nemlét. // Soha nem lenni / lett volna jó, / Soha nem tudni, / 

hogy b�römön kívül / soha nem leszek sehol.” (Úton sehova, 2009. december)

Örök emléke!

XY.


