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Várady Tibor 

 

EGY CÍMERPÓTLÓ LIMERICK 

 Amióta az eszemet tudom, töprengek azon, hogy mi is a mesterségem címere.  És azon 

is, hogy hogyan keressem. Most, hogy ismét szembesülök a kérdéssel, az emlékezetemből (és 

a Google-ból is) ugyanaz a kutatási módszer ugrik elő. Tulajdonképpen egy gyerekjáték, 

melynek a neve: „Amerikából jöttem, mesterségem címere…” Az a lényeg, hogy valaki 

kézzel-lábbal egy mesterséget mutogat – esetleg egy társmutogatóval együtt – a többiek pedig 

igyekeznek kitalálni, hogy milyen mesterségről van szó.   

 Elég sokszor jöttem már Amerikából. Először körülbelül egy fél évszázaddal ezelőtt, 

miután ott próbáltam mesterkedni, és megírtam egy disszertációt, melynek a témája „Az 

alkalmazandó anyagi jog meghatározása nemzetközi választottbíráskodásban”. De aztán, 

amikor otthon próbáltam összefoglalni, hogy mit is láttam és mit is tettem Amerikában, egy 

esszékötet eszkábálódott össze, mely a Symposion könyvek sorozatába került. A címe: „Vagy 

nem maga az élet a legjobb időtöltés?”. Hogy ez így összevetve milyen mesterséget és milyen 

címert mutat, azt nem könnyű megérteni (magamnak sem).  

  Utána tovább próbálkoztam, és még huszonvalahányszor jöttem (vissza) Amerikából.  

De ezután sem derült ki, hogy pontosan melyik címert láttatja, amit csinálok. Torlódtak a 

címerváltozatok, a zaj is túl nagy volt körülöttem. Látom, hogy most az Írótábor 

Szervezőbizottsága megszánt, és megsúgta, hogy talán a „szó” a megoldás: „Mesterségem 

címere: A szó”. Viszont körülöttem ez sem oldja fel a zűrzavart, mert nem ismerik fel 

egymást, nem kapcsolódnak össze, más-más témák világában felnőtt szavak - és nem állnak 

össze címerré.  

 Közben az idő is múlott – ami talán segít is. Kevesebb lett körülöttem a zaj (lehet 

ugyan, hogy azért, mert rosszabbul hallok). Viszont látókörön belül maradtak, és továbbra is 

vonzanak témák. Valamennyire rostálódnak is. Meg aztán látókörön belülre került a címer 

nélküli mesterkedés esélye is. 

 Úgyhogy tovább töprengve, végül is egy limerickben foglalnám össze a címeres, vagy 

címer nélküli lehetőségeket: 

 

Mit tesz egy úr táborunkban tehát, 
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ha meglát egy telt idomú Témát?  

Kicsit félre vezeti, 

jól meglimerikkeli 

És folytatja a tiszaparti sétát 


