
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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De ez nem két különböző ügy, mínt Szekfii hitte, nem ellentmondás, hanem
ugyanannak a dolognak két oldala. Valójában magyar is azért szeretne ízig-vérig
lenni, hogy teljesíthesse IstentóI kapott megbízatását. Hívja, hívja Isten, ő pedig
mintha menekülne elQle. Egy másfajta Jónás-történet a Rákóczié; menekül a
dolgok elől, ódzkodik a reá váró feladatoktól, de mégiscsak úgy történik min
den, ahogy Isten akarja.

*
Szentendre, 1979. szeptember 18.

Kedves Bélám,
köszönöm, hogy elküldted A dialógus sodrában-t, méghozzá. 1tiilönénnekem,

küZÖfI Piroskának. Igazán kedves tőled. Nagyon örülök, hogy végre megjelenhet
tek interjú-portréid könyvben összegyűjtve. Nagyon jó, izgalmas könyv lett be
lőlük. Orülök, hogy ebben is benne van a mi sakkpartink. Azóta sokféle interjú
készült velem"- még mindig ez CI legértelmesebb.

Jó munkát, sok sikert kíván
és ölel

V. Pista

Budapest, 1979. december 28.
Edes Bélám,
Piroska hónapok óta Rónall Gyuri nagy gyerekverskönyvét illusztrálja, és

úgy nézem, eltart még egy-két hónapig, amig befejezi. Azért vállalta el, mert
Nelli akarta, h('Oy ó csinálja, holbtt lj már túl· van ezen a műfajon; kfnlódva
csinálja, de szépen. Piroska azonban h6s - ~n nem vagyok az. Meg aztán más
a fordítás - vagyis az illusztráció -, és más az i,.ás. (HabáT én fordítani sem
tudtam, ha nem fűlt 'rá a fogam.) A két kezem tíz ujja elég volna megszámolni
egész életemben az alkalmakat, amikor megkértek valamire és úgy-ahogy meg
tudtam csinálni .:... a Rónay 60. lZületésnapjá,.a készült írás egyike volt ezeknek
akivételeknek.

Most azonban olyan fizikai, idegi és kedélyliUapotban vagyok, hogy semmit,
semmit sem tw:tok imi. A vers, az már valami, azt Mm crincílja az ember,az
történik az emberrel - ualem legalábbis. Igaz, hogy egyre ritkábban történik
kiszikkadt évek után most ősszel oldódott ki átmenetileg ez a görcs, néhány'
versse!. De mint irodalmi tevékenységet, egyelőre csak a ne'rkesztést meg a for
dftást tudom elképzelni a magam számára -. ezeket is csak sZe7'etném.

Lehet, hogy lesz még másképpen, hogy visszaté,. az erőm. Akkor az is -lehet,
hogy valamelyik írásomba beszü,.emlik ez a Te szép könyved· - hiszen eléggé
ismersz ahhoz, hogy tudd; én általában a lassú ,.eakciók közvetett módszerével
dolgozom. Ezt ne vedd igéretnek; "Esztendeim hát bóvibe' vannak, / Nem sok
időt igérek magamnak". . •

Nem, nem t7'éfáltam: kéPtelen vagyok err61 a szép, gazdag könYVTől írni.
De ha észreveszed, hogy belátható időn belül bármiről írok, csak akkor nevezz
nyugodtan hálátlan dögnek. Addíg tekints rám inkább úgy. mint haszontalan
jóbarátodra.

Aki boldog új évet kíván
és szívből ölel

Pista

OAz Ecelesia Kiadónál megjelent Hit és humanizmus cimú, .tuay Györcy válocat~t Irásait
tartaimazó posztumusz kötetr61 van szó. Szerkeaztette: Hel'yl 8éla.
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