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1979. november 3.-án, szombaton

Kedves Olga,

kihirdették az ítéletet: négy és fél évet kaptam. Ha ezt megtoldják a feltételes
büntetésemmel- márpedig evvel száÍnolnom kell-, akkor 1984. szeptember 20-ig egy
hét híján 64 hónapot töltök a börtönben. Persze előfordulhat,hogyhamarabb szabadulok,
de ebben nem szabad reménykednünk December elején tehát a büntetésnek csak egy
tizede lesz mögöttem.

Valahányszor eltöprengek ezen az aránylag súlyos büntetésen, nem tudok szabadulni a
gondolattól, hogy igazából - bár az ítéletben erről nem esik szö - megbüntettek
mindenért, amit az utóbbi években tettem. S ez arra késztet, hogy feltegyem magamnak a
kérdést: elkövettem-e valami hibát, rosszul csináltam-e valamit? Azt hiszem, lényegében
nem. Talán akad, aki úgy gondolja, hogy sok mindenbe túlságosan belevetettem magam,
hogy nem volt megfelelőbelső tartalékom és nemvoltam kellőképpóvatos. Ez lehetséges,
különben feltehetőennem így végeztem volna. Csakhogy az ember nem tud változtatni a
természetén. én már olyan vagyok, hogyha belefogokvalamibe, azt teljes meggyőződéssel,
kiskapuk nélkül csinálom. Gondolj csak vissza, mennyi ídömbe, idegeskedésembe
kerültek a Zábradlí színház körüli kicsinyes hercehurcák, hogy három évem ment rá a 1vát
folyóiratért meg az Iröszövetség reformjáért vívott harcra! A mostani eselhez az elmúlt két
év során, persze, egy további motívum is járult: amikor 77-ben kiszabadultam a börtönből,
olyan boldogtalan, sőt kétségbeesett voltam mindattól, ami akkoriban történt, hogy
minden mindegyvolt számomra, s csak egyet akartam: megmutatni, hogy nem a személyes
kényelmem az első. Lehet, hogy ettől időnkéntszertelen és görcsös voltam, hogy némely
kérdésben elvesztettem a józan ítéletemet, hogy túlontúl belebonyolódtam a dolgokba.
( Ezt magad is jelezted egyszer. ) Lehet, hogy valóban .elkeseredtem" egy kicsit, ahogy azt
valaki írta rólam. Nem bírtam magammal, tartós depressziókba zuhantam. melyekből

különféle, már-már mániákusan űzött tevékenységekbe menekültem. Gyötrelmes állapot
volt ez. Gyötrelmes és tarthatatlan.

Hogy miért írok minderről?Nem, nem potyognak a könnyeim, szemrehányást sem teszek
magamnak, és semmit sem bántam meg. Viszont el kell vackolódnom az új környezetemben, s
hosszú börtönéveim egyik feladatául valamiféle "önkonszolidációt" tűztem ki. Kezdő

színdarabíróként a belsővilágom még nemvolt annyira megterbelve, mint az utóbbi években,
sokkal több "kamaszos" fantázia volt bennem, sokkal kiegyensúlyozottabb voltam, pontosab
ban érzékeltem az arányokat, egészséges távolságtartásom és humorom volt, nyoma sem volt
bennem a görcsösségnek hisztériának, megkeseredettségnek, nem abszolutizáltarn a véle
ményemet, nem tépelődtemegyfolytában önmagamon, nem vájkáltam az érzelmeimben, és
ígytovább, és ígytovább - egyszóval nagyobb volt bennem a belső biztonság, a harmónia. És
ezt szeretném ismét felújítani magamban. Alighanem furcsának találod, hogy ezt az ön
felújítást éppen a börtönben akarom elvégezni, de én valóban ügy érzem, hogy hosszú időre

kiszakítvaaz összes kötelékból, melyekkel megbéklyóztam magam, lelkileg felszabadulhatnék
és visszanyerhetném szuverenitásom. Természetesen nem arról van szó, hogy revízió alá
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venném, mit gondolok a világról, ellenkezőleg. jobban akarom teljesiteni a követelményeket
melyeket a \ilig - aza vilag,amilyennek én látom - ram ró. Nem megWltozni akarok, ha
nem még inkább önmagam lenni (Hasonló reménnyel mennek börtönbe Dosztojevszkij
hősei - azén reményem azonban kevésbépatetikus, kevésbé abszurd és kevésbévalIasos.)
Azt szeretném, ha negyvennyolc éves koromban nem epés vénemberként szabadulnék a
börtönből, akivéaz utóbbi időbenkis híján váltam, hanem jókedvű sihederként, aki~
voltam. Meglehet, mindez íllüzíö, de akárhogy is szövögetem az elkövrtkezó öt tv különféle
terveit, mindig oda lyukadok ki, hogy ez a legfontosabb, a mindent meghatározö. Azt hiszem
továbbá, hogy a magamfujta ember csak: úgy bírhatja ki a börtönt, ha valamiértelmet ad :rz
ittlétének. .

Most nyilván zsörtölödsz, hogy megint "túl őszintén"írok. Bhhez csak annyit: egyáltalán
nem érdekel, hogymások is elolvassák a levelem. Fontosnaktartom, hogya gondolataimba
láss - szükségem van a párbeszédre - és nem akarom, hogy pusztán azért, mert büszkék
vagyunk a magánéletünkre, elóbb-utóbb ne értsük meg egymást. Thdom, ezekben a
kérdésekben Te rátartibbvagy, de a nyíltságot ebben azesetben életfontosságúnak tartom.

Csókol Vasek

1982. május l-én

Kedves Olga,

ezúttal néhány személyes apróságról írok: befejeztem Herzog könyvét, folytatom Musilt.
Igaz, Herzoghiányzik, nagyon a szívemhez nőtt,de újból feltámadt kedvvel olvasom Musilt 
azember minden megszakítás után jobban élvezi. - Huszonöt évvel ezelőtt nagyfelfedezést
tettem a seregnél: rájöttem, hogy rendkívOl megnyugtat, a cigarettázás élvezetét pedig
megsokszorozza, ha tükör előtt dohányzom, s csak: a cigarettára meg a füstre figyelek. Most
jóformán minden este (vacsora és fogmosás után) így pöfékelek, szombatonként és
vasárnaponként kétszer is (ebéd és vacsoraután). Környezetem már megszokta höbortomat.
Csakhogy ennek a szokásomnak köszönhetőenkénytelen vagyok naponta közelröl szemügy
re venni azarcomat és szembesülni rút börtönlakö mivoltommal (kopaszra nyírt fejem akár a
rögbilabda; böröm zsíros, szemem alatt táskák). Igaz, a beszélókre tőlem telhetöen mindig
kicsípem magam, de így is csodálkozom, amikor azt mondjátok, hogy jól néZek ki. - Ismét
elővettem egy kicsit a német nyelvkönyvet; az angollal csak: hébe-hóba foglalkozom A
legutóbbi angol korszakom alatt megtanultam és szökiilcsembe iktattam néhány mulatságos
szöt és szerkezetet, amit a börtön-szleng szó szerinti fordításáböl állítottam ÖSSZe. - Érdekes
dolog: akiálmaimban még most is a leggyakrabban bukkan föl, azváltozatlanulMil~Forman!
Börtönbüntetésem egész ideje alatt nem hagy békén! Vajon mit jelent ez? Thlán egykori
álmomnak, hogy filmrendezőleszek, az inkarnációja? Vagy diákkori barátaim legsikeresebbi
ke így akar minduntalan emlékeztetni, hogy mi mindenről maradtam le életemben? Isten a
megmondhatója! Azviszont már korántsem lep meg, hogy álmaimban - sót, akkor is, amikor
ébervagyok - rendszeresen megjelennek a különféle barátnőim,és fondorlatos módszerek
kel próbálnak elcsábítani (például az imént éppen Bella - add át Neki üdvözleteimet! ) 
Hagyok még egy kis helyet a levélben vasárnap estig, hátha mégis jön mled valami.

Vasárnap este: nem jött levél. (Utolsónak az április 7-énkeltezett leveled érkezett meg).
Délután kisebb szorongás tört rám, Musillal úztem el. Már azt se bánnám, ha néhányhónapra
magánzárkába vagy valamiféle elkülönítóbe tennének. Ez a kollektív szardínia-élet kíssé az
idegeimre megy - az örökös egymást-taposássa1 s azzal a különös strukturális átváltozással
egyetemben, amin az emberi matéria a hosszan tartó sajtolás következtében átesik.

Életed hűségesvándortarsa
V~k

K6rtvélyessy Klára fordítása

606


