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Várady Tibor 

 

HOL TARTASZ?/ HOL TARTUNK?   

 

 Míg ezt írom, én Kanizsára tartok. Sokadszor. Látom a meghívón, hogy ez a 64. 

Írótábor. Nem tudom pontosan hányszor voltam eddig. Azt tudom, hogy körülbelül egy fél 

évszázada voltam először. Akkor a jövőt – saját jövőmet is – láttam az Írótáborban. Azóta 

elég sok idő és jövő múlt már el, és számomra az irodalom jó ideig halasztott jövővé alakult. 

Ha már EU tagok lennénk, használhatnám a „fenntarthatóan halasztott” kifejezést is. Közben 

többször úgy éreztem, hogy más porondokon – mondjuk a jog porondján – irodalmár 

szemével veszek észre dolgokat. De az igazság az, hogy valójában csak írás közben derül ki, 

hogy az ember mit is vett tulajdonképpen észre.  

 Aztán az utóbbi években próbáltam visszakapaszkodni az irodalomhoz. A régi 

fogódzók eltűntek, feltűnt azonban a jog. Pontosabban az ügyvédi irattár. A Bizonyos 

tekintetben írásában Hamvas Béla ezt mondja: „Később a valóság utolsó nyoma is eltűnt, csak 

a történet maradt meg.” Az iratokban ennél valamivel több maradt meg. A történetek 

támpontjai is. Vagyis események, mondatok, próbálkozások, következmények, magatartások, 

sorsok. Így meg lehet próbálni, hogy újra fogalmazzuk, láttassuk a sorjázó a valóságokat, mert 

nyomuk maradt, ha el is tűntek. Feledés által sem lehet a dolgokat végérvényesen titkosítani.  

 Míg olvasom/látom, hogy hány jelen és valóság cserélődött az elmúlt évtizedekben, 

abban sem vagyok többé biztos, hogy most mi éppen a valóság és mi a jelen. Nem tudom. 

Rendszeresen kapok e-maileket Atlantából, az Emory Egyetemről, ahol körülbelül 20 éven át 

tanítottam évente 3-4 hónapot. Értesítenek keddenként, hogy a vendégelőadás után a 

tanácsteremben kalácsok és szendvicsek maradtak, odamehetek, vehetek belőlük. Ez most 

valóság? És számomra is a jelenbe tartozik? Aztán észreveszem, hogy mindenhová sietek. Ez 

a megszokás még akkor alakult ki, amikor állandóan fontos volt, hogy ide vagy oda idejében 

elérjek. Most már nem így van, és nem vagyok benne biztos, hogy a jelenbe tartozik-e a 

sietés. Abban sem vagyok biztos, hogy a jelenbe (és a valósághoz) tartozik-e az, hogy írók 

között íróként vagyok Kanizsán. És folytatódó valóság-e, hogy van egy tábornyi a vajdasági 

magyar író.  

Most ott tartok, hogy még reménykedem. 

 


