
VERS, INTERJ"Ú. KltT LEV~L

J:bb6l az alkalomból elevenítjük fel az alábbiakban Vas Istvánnak egyik, a het
venes években született nagy költeményét, az Avilai Teréz Intelmeib61-t, majd
az ehhez kapcsolódó, a költővel 1977-ben készített interjút és végül közöljük
Hegyi Bélának írt két levelét, melynek - a személyes vonatkozásokon túl 
közérdekl6désr~ is számot tartó rnondandöía van. Köszöntésünket Csanád Béla
Vas Istvánnak ajánlott versével zárjuk.

VAS ISTVÁN

Avilai Teréz Intelmeiból
(.Ar. poe'fea helye")

Akit nem kapD.ttak ennél magclsQ,bbra,
Jól teszi, hanem igyekszik följebb kapcuzkociva.
Ezt j61 jegyezzétek meg, mert ahelyett, hagll
NVernétek vele, végill csak vesziteni fogtok.
Mutatkozhatik olyannak, amilyert,
A lélek, ha Jézus Krisztusa jelen,
Szerelmetesen csünghet az ő szent emberségén,
Mindig ez" isteni Mester társaságában élvén,
Beszélhet is veZe és e16tte fölfedheti,
Hogy mitől szenved és mi hiányzik neki,
ls ha meg nem feledkezik róla örömében,
Ujjonghat vele együtt, s mindezt nem mesterkélten
Kiszabott forinulákkal, hanem 011llln szavakkal,
Amiket a pillanat kíván és szükséglete kitapD.lztal.
Hát ez az, ami rajtunk múlik. ls ha van, akinek ez nem elég,
ls ezen túl próbálná emelni SI:eUemét
Arrafelé, ahová be nem engedik mégsem,
Elvéti ezt is, azt is. Ez az én véleményem.
Mert ha túllép a természeten, megbénul az éf'teZem,
ls kiszárad a lélek a sivatag terepen.
MeUesleg, a szellem egész épületének mi az alap;G1
Csak az alázat, semmi más. ls Istenhez közelebb jutva
Növekszik az alázat - killönben elvész minden eredménV.
De ezt senki se értse úgy. hog1l én tiltani szeretném
A nagy gondolatokat, amikkel a szellem
Fölemelkedhetik, hogy közelébe kerüljön
lsten véghetetIh' jóságának meg az égben'
Található csodáknak.

Igaz, én ezzel sosem éltem.
Képtelen voltam erre - megint csak ezt ismétlem.
lsten kegyelme hozzásegftett, hogy megértsem:
Folytonos nyomorúságomban merészség volt a:! is t6Zem,
Hogy szellemem a földi dolgokkal tör6djön.
Hát még az égi dolgokhoz emelni hogyan
Is bírtam volna? De vannak elég sokan,
Akik ;ó'l járnak, ha felhaszn41;ák Uyen
Magasabb vizsgálataikat - különösen,
Ha tantdtak. Mert ebben a: gyaléorlatban nézetem szerint
A tudomány - ha alázattal párosul - rendktrili kinc••
De azt mondom, hogy fölemelkedni mégse kell 
Inkább várni, míg lsten bennünket fölemel.
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Van, amikOf' az értelem nem működik ~gysem:

A misztikus teológiában - ott főlfiiggeszti lsten.
En csak azt helytelenítem, ha akkora bennünk az önhittség,
Hogy magunk függesztjük fől. Ne állítsuk meg a múköcUsét,
Kiilönben hidegek leszünk és bambák, és eltűnik előlünk

Az is, ami a miénk volt, és az is, amit elérni véltünk.
Ha az értelmet lsten függeszti föl és tartja vissza,
Van, amivel figyelmünket foglalkoztassa:
Olyankor egy krédó időközében több fény lesz a részünk.
Mint amennyit évek alatt minden földi ipark1>dással elérünk.
De hogy mi magunk akarjuk lekötözni lelkünk erejét
És megállítani m'/Iködését - ez tiszta őrültség.

Nem mondom, hogy bűn ez, de büntetés annál inkább:
,'IiIintha valaki ugráshaz vesz lendületet, de hátulról visszarántják.
Nekirugaszkodik százszor, de mindig hiába fárad:
Az akarat sem ér semmit, ha nincsen benne alázat,
Melynek a működésbe vegyülve' az a hatása,
Hogya lélekben a cselekedetnek csömör nem lép a nyomába.
Aki tudja. miről van szó, annak ezt nem kell magyarázni.
És aki nem tudja, annak én bizony nem fogom elmagyarázni.

- Sokszor megírta, megverselte már, hogy Avilai Teréz milyen nagy fel
ismerésekre vezette életében, milyen mély intellektuális és lelki élményt nt/Új-
tatt írásainak olvasása. Legutóbb ars poetica helyett vallott róla. .

- Nem titkolom, Avilai Teréz volt és marad a legkedvesebb szentem. Ami
kor az említett verset írtam, tulajdonképpen alig-alig nyúltam hozzá Teréz ere
deti szövegéhez. Csupán versbe szedtem, sorokba igazítottam Intelmeinek szá
momra külön tanulsággal szolgáló mondataít, " ... a szellem egész épületének
mí az alapja? / Csak az alázat, semmi más. ts Istenhez közelebb jutva I Növek
szik az alázat - különben elvész minden eredmény."

- Nevezhetjük ..vallásos'" versnek?
- Igen. ts katolikusnak is. DeAvílaí Szent Teréz közben, mellesleg, az ihlet

pontos természetrajzát is megfogalmazta - voltaképpen erről szól a versem.
- Újsághír közölte, hogy az Akadémiai Kiadó gondozásában meg;elehŐ Rá

kóczi-életmű Vas István fordításában lát napvitágot.
- Bizonyára félreértés. lehetett. Az egész életmű lefordítására ma már nem

is tudnék vállalkozni. Ha idejekorán, egy-két évtizeddel ezelőtt kémek meg rá,
hozzáfogtam volna. Kevés az időm... Most csak az Emlékiratok jelennek meg
fordításomban, de ez sem új, 1948-ban, a centenárium alkalgtából már kiadták
egyszer.

. - A televizióban látott partréfilmjében elmondta, hogy Rákóczi személ,e
régóta foglalkoztatja, mintegy "példaképként" tiszteli, közelinek érzi magához.

- Rákóczi kedvenc emberem, figurám, nem is csak hősöm a világtörténelem
ben és a világirodalomban egyaránt: Azonosulni tudok vele, követni tudom őt.

- A vallásosságában is?
- Abban van egy adag XVIII. századi, mondjuk így, barokk stukkó.

De laz alapját, a lényegét én is vallom, még azt is, amiben janzenista. Hogy mín
den alkalommal, minden hadiepizód . során, néha apró-cseprő eseménynél is az
isteni kegyelemre hivatkozik, lehet korabeli szófordulat, jellemző szavajárás, ha
azonban ezt Iehántom, marad az egyszerű, meggyőző hite, ami számomra elfo
gadható és természetes, Csodálatos, ahogy ő egész életét -persze, visszaemlé
kezve -, a Gondviselésnek rendeli alá. Az a ráhagyatkozás az Úristenre... Az
általa vezetett szabadságharc is- legalábbis .utólag -, voltaképpen vallásos
ügye volt. Feladatul fogta föl: Isten ezt bízta rá. Küldetésként végezte, de nem
abban az értelemben, ahogy ma fogják föl: legtöbbször felmagasztalást értenek
rajta. Nem, őt ezzel verte meg az Úristen, neki az a keresztje. Az Emlékiratok-at
is az Örök Igazságnak gyónja meg, Istennek, mert csak neki tartozik elssámolással,
még azzal is, amit Magyarországon csinált. Szekfű Gyula furcsa módon ezt nem
értette még, nem érzékelte: ott van a kamalduliaknál, hirtelen otthagy :-- szó
szerint .:.- csapot, papot, és megírja a Memoárok-at - és indul" Törökországba.
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