
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.

856


