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„A meglevQ valóság volt célkit_zéseinek kerete” – 
portré Várady ImrérQl

Nagytisztelet_ Qsök lappangó írásos hagyatéka, a leszármazottak felelQs Qrzése, egy elhi-
vatott és érzékeny családtag történelembúvári igyekezete – mind-mind egy nemes recept 
hozzávalói, amelynek legújabb remekét kétfogásos tálalásban ízlelheti meg az olvasói 
rétegközönség határon innen és túl. Várady Imre Napló-kötetei (a hivatkozásokban N-I 
és N-II) egy egymás után több politikai színtéren is figyelemreméltó eredményeket elérQ 
jogászember életére nyitnak ablakot, aminek párkányára könyökölve nekünk is érdemes 
szétnéznünk politizáló munkásságának mezején. A személyes dokumentumok most ol-
vasható végsQ formájukat egy családi megkeresés nyomán nyerték el, ugyanis 1948-ban 
kérték fel, írja meg „földi élete folyását” az utódok számára (N-I: 11.). A Napló I. „sajátsá-
gos, felbontott, meg-megszaggatott idQrend” (Kocsis Árpád) mentén idézi fel életírássze-
r_en az 1910-ig terjedQ életszakaszt, míg a Napló II. 1943-tól veszi fel újra a fonalat, hogy 
azt majdnem élethosszig memoárcetlikkel felülírt naplójegyzetekkel göngyölítse tovább. 
Feladatunk ezúttal, hogy ne hagyjunk lyukat az életrajzon, és lehetQleg Várady Imre saját 
szófordulatainak fokozott illusztráló erejével igyekezzünk úgy-ahogy hézagmentesen re-
konstruálni politikai pályájának intézménytörténetét és fQbb gondolatait.

Választásunk önkényes, de magyarázható: a naplóíró és visszaemlékezQ Várady Imre 
bevallottan legfQbb életszerepe a közéleti buzgólkodás volt. Ennek során várospatriótá-
nak és tájhazafinak is bizonyult, amennyiben sz_kebben hol Nagybecskerek (げëñ゛íÖóÖ 
[Zrenjanin], korábban ゑñ¿ó¡ó ゐñô¡ñëñ¡ [Veliki Bečkerek]) ügyeinek, hol a korábbi 
DélvidékbQl lett Vajdaság (ゑÜ？çÜÑóÖí [Voivodina]) boldogulásának próbált hatékony 
szószólója lenni.

A három gyermekhalott nQvére után világra jött Várady Imre (1867–1959) jogásznak 
tanul Budapesten, közben katonai önkéntes évét Triesztben tölti 1887-ben, és akkori ön-
maga a szolgálatot „iszonyúan kiállhatatlannak” találja, ahol nincsen „semmi, de semmi 
szép” (N-I: 62.). Majd „jogtudorrá” avatásán elQször „a hazai törvények, a fejedelem 
és honpolgárok jogai épségben” megtartására esküszik (N-I: 67.), hogy ezután ügyvédi 
diplomát is szerezzen és odahaza, Becskereken nyisson irodát és tevékenykedjen majd 
juristaként.

Ekkorra, 1893-ra datálja azt is, hogy „megkezdQdött a vidéki városok élete iránti, s 
majdan mind élénkebbé fejlQdQ, közéleti érdeklQdése idQszaka” (N-I: 70.). ElsQ nyilvános 
politikai beszédére a millenniumi ünnepségsorozat ad alkalmat, majd nemsokára – fQként 
a németlakta részek szavazatával – a megyebizottság ellenzéki tagja lesz Torontálban. 
Az intézményes politikai kritikát – sok száz kormánytámogató tag ellenében – hetedma-
gával fejthette ki a grémiumban, akik között csak Q nem volt „Mózes hit_” (N-I: 73.). 
Függetlenségi beállítottságának további fórumait maga teremti meg: a XX. század elsQ 
évtizedében elQbb a Nagybecskereki Hírlap elindítójaként – az elsQ vezércikk és ErnQ 
fia egyazon órában születik meg (N-I: 75.) –, majd a Délvidéki Újság élén t_nik ki poli-
tikaalakító személyiségként. (De további két német nyelv_ újság szerkesztése is a nevé-
hez f_zQdik.) A lapok a Torontál vármegyei igazgatás, a fQispáni hivatali m_ködés „sok 
felderített visszásságát” (N-I: 77.) teregették ki, a pénzügyileg-hadügyileg önálló(bb) 
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Magyarországért szálltak síkra, az államszervezet politikai osztráktalanítását, de a nem-
zetiségekkel való mértéktudó együttm_ködést szorgalmazták. (Várady Imre cikkeibQl 
kevéske ízelítQ újságkivágatként jut a Napló-kötetekbe is, de úgy érezhetQ, hogy né-
hány megmentett lapszámból jól jött volna még teljesebb és hosszabb forrásközlés, akár 
csak függelékbe raktározottan.) A megyében Q lesz az „ellenzéki szellem bátorodásá-
nak” egyik felcsiholója; ezekben az években mentik fel tisztségébQl az addigi fQispánt, 
utódja – az új megyei fQjegyzQvel egyetemben – már legalábbis ellenzéki érzelm_. 
Közben a Függetlenségi és 48-as Párt javára – unokabátyja érdekében – „korteskedQ 
forgolódásból” is kiveszi a részét. KövetkezQleg pedig, 1905-ben, már Várady Imrét 
választja meg a párt jelöltjeként a választókerület. Helyi kampányában segítségére sie-
tett maga Apponyi Albert is – „varázslatos fuvolahangjával” –, vagy éppen Hock János 
– „az aranyszájú népszónok”.

A nevezetes földindulásszer_ ellenzéki sikert hozó választások után egy évig rá is 
a királyi elnapolások meddQsége vár, hogy aztán 1906-ban új választáson fölényesen 
erQsíthesse meg a mandátumát. Az „újból kerékvágásba jött parlamenti élet” évente egy 
Várady-felszólalást hallhat, amelyek írásos kérvényekkel kiegészítve a Nagybecskereken 
„Qt környezQ” egy-egy társadalmi csoport érdekbeszámításáért folyamodnának a par-
lamenti döntéshozatalban. Akár a helyi tanítók, akár a délvidéki gazdák „tolmácsául 
szegQdik”, a „megbízói óhajoknak” saját meggyQzQdésével is egyezQ részét adja elQ, 
amelyekrQl tehát maga is úgy tartja, hogy „méltó elbírálást igényelnek” (1909). A szabad 
mandátum elvét semmiképpen sem radikalizálná, nehogy „hermeticze elzárkózva” találja 
magát a képviselt lakosságtól. Felszólalásaihoz nemegyszer módosító javaslatok is kap-
csolódnak, különösen, amikor a torontáliaknak a saját bQrükön kell tapasztalniuk, hogy a 
rugalmatlan jogalkalmazás folytán „nem a törvény szelleme, de bet_je vétetik”, nem véve 
figyelembe, hogy „az élet milyen alakulatokat hozott létre” helyi szinten (1908).

A leginkább programszer_en összetett beszédét egy adóreform vitájában mondja el: 
ebbQl nem hiányzik az általános politikai bírálat és vízióadás sem. Az egyik végen a 
földtelenség szociális hiánybetegségével sújtott „parasztosztályt” látja, akiknek kivándor-
lási tendenciája valamilyen „földjuttatással” feltétlenül visszafordítandó volna. A másik 
társadalmi végpontként az „anti-adómoralista” nagybirtokosokat azonosítja, akik teher-
lerázó kibúvóikkal csak fokozzák az „agráriusok és merkantilisták” közötti „felszálló 
ellentéteskedést”. Az említett Qszinte politikai prókátorsággal ugyanakkor az is összefért 
nála, hogy a társadalmi állására nézve a képviselQtársi közeg önjogúságát, exkluzivitását 
öntudatos distanciálódással is kimutassa a választóközönségtQl. Például az egyes egyen-
lQtlenségek tüneti orvoslását a „feljajduló osztályok” kedélynyugtatására is tanácsolja, 
hogy a „fiskális” mellett „pszichológiai momentumokkal” is érveljen politikustársai elQtt. 
Összességében – az „elQbbrehaladt külföld” mintája szerint – számára az átalakulás irá-
nya nem is lehet kérdéses: a „mezQgazdasági állapotú” állam a fejlettebb „ipari állapotot” 
kell célba vegye. Ez esetünkben még az „Ausztriával való gazdasági harczot” is involvál-
ja, amelyhez fQ ütQerQink, a kereskedQk és iparosok is hathatósabban „felfegyverzendQk”, 
méghozzá „instituczionális intézkedésekkel”. Azonkívül az egyházi javak elQbbre moz-
dítandó szekularizációját is szorgalmazná, méghozzá a szerbség példája alapján. (Mind 
1909, részben idézve N-I: 117–118.)

A politikai gyakorlathoz számára elengedhetetlen hozzáállást is ezekben az években 
határozza meg – az önm_velés szükségességében: „tanulni, sokat kell tanulni; mert a küz-
delemben csak úgy állhatok helyt, ha lelkem izzó szenvedélyét komoly tanulmányokkal 
táplálom” (1909, N-I: 116.). Megtett erQfeszítéseinek egyik tanúsítványa lehet a parla-
menti könyvtár személyéhez kapcsolt 1906-os kimutatása: ebben az évben számos kora-
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beli retorikai és bölcseleti irodalmat kölcsönzött ki. De a képviselQségtQl való búcsúzása 
után sem gondolkodik másképp, sQt: „Rendszeresen dolgozni, tanulni akarok. ElQkészülni 
arra, hogy ha a sors újabban valamely küzdelem élére szólítana, úgy felfegyverzetten ké-
szen álljak.” (1911, N-I: 121.)

Nos, politikai rátermettségét szülQföldjének 1918–19-es „államfordulat” utáni helyzete 
hamar megpróbálja majd. Ahogy egyik küzdQtársa, Deák Leó tekintett vissza 1943-ból: 
„Hiába a zsíros termQföld, hiába a munkához szokott, edzett karok és hiába az akarás, a 
magyarság fájáról a Délvidékre szakadt ág csak nem tudott talajba kötni, életre kapni. […] 
Mint szárazra vetett hal, kapkodtunk levegQ után.” A felocsúdó önszervezQdés valóban 
késett az immár vajdasági magyarság körében. A kisebbségi ügyek és sérelmek állammal 
szembeni képviseletére önálló, nemzetiségi alapokon álló politikai szervezQdésüket 1922 
szeptemberében alakítják meg – sereghajtó aktusként mind a („jugoszláviai”) Német- és 
Sokác-bunyevác Pártokhoz – tartományuk társkisebbségeihez –, mind a többi elcsato-
lásra került magyarságrész saját pártalapításaihoz képest. De Várady Imre a Vajdaság 
etnokulturális trializmusában addig is mély gyökerekkel bírt – folyékonyan beszélte a 
német és a szerb nyelvet is –, tagja is lett a zászlót bontott Magyar Párt elnökségének. 
A szervezetnek azonban sem az 1923-as, sem a ’25-ös elQrehozott választásokon nem 
sikerülhet a mandátumszerzés – elQbbin indulni sem tudnak még, utóbbin a magyarság 
választási passzivitása és átszavazó magatartása hiúsítja ezt meg. 

Ezen a ponton közbevetQleg Várady Imre politikusi arcélének – mai kifejezéssel élve – 
inkluzivitási vonására érdemes összpontosítanunk. Várady nexuskeresQ politikáját a kevert 
nemzetiség_ közösségek hagyományosan kiegyensúlyozott párbeszédképessége jellemezte. 
Az egyes népcsoportok ha számon is tartották egymás tagjainak nemzetiségi hovatartozá-
sát, a régió két háború közti sovinisztoid államideológiáitól eltérQen ez a gyakorlat nem 
lett feltétlenül etnonacionalista beszédmóddá (Trencsényi Balázs) a mindennapjaikban. 
Az adott politikai konstelláció tárgyalási helyzeteiben Várady Imre mindvégig a szerb-
ség Qszinte barátjaként nyilvánult meg, politikai képviselQikkel sem volt rest „amicális 
conversatiokat” folytatni. A visszaemlékezésekben ezt Q maga a következQképpen határozta 
meg: „a szerbekkel való megértés keresése, az én ismert liberális felfogásom” (N-II: 55.). 
Az utókor instant hírlapi ítélkezése már kapkodhatna is olyan elhamarkodó értékárnyalatok 
után, mint: önfeladó, opportunista, pragmatikus, vagy éppen reálpolitikus. Egyik vajdasági 
magyar ellenfele nem is átallotta „politikai strébernek” titulálni. És az esetek többségé-
ben a mindenkori magyarországi kormányzat bizony tényleg saját rövidebb pórázán fogta 
volna, valamint egyfej_ és önálló politizálásra kapacitálta az ennél heterogénebb politikai 
hajlandóságú „jugoszláviai” magyarságot. A BudapestrQl delegált hivatalos kapcsolattartók 
olykor még „hazafiatlan magyarnak” is bélyegezték a különutas felfogásokat. A szabadkai 
születés_ Kosztolányi DezsQvel szólva azonban utóbbi bírálatokat kénytelenek vagyunk a 
„vértelen és agyalágyult hazafias tirádák” közé sorolni. Várady Imre csak természetes em-
beri nyitottságát terjesztette ki politizálására. Annyi bizonyos, hogy voltak nála behódolóbb 
és vaskalaposabb magyar politikustársak is.

Várady mindenesetre a Szerb Radikális Párttal folytatott együttm_ködési tárgyalásokat, 
remélve „a testvéri barátság beteljesedését”. A Magyar Párt vezetQ tisztségviselQje lévén, 
annak politikai szövetségkötési elképzelései között több ízben szerepel is a szerb radiká-
lisokhoz való közeledés, ami a magyar anyaországgal nemegyszer „mechanikus súrló-
dást” (Deák Leó) is eredményezett – egy idQre fel is adták ezt az irányt. Tulajdonképpeni 
pártlapjuk, a szabadkai Hírlap pozíciója ugyanakkor idQközben megerQsödött. Várady 
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Imre aztán 1927 elején az oblast(Üß¿íïö)-választásokon a Bánáti/Bánsági Magyar Párt 
elnök-listavezetQjeként tartománygy_lési helyet szerez – egyazon frakcióba („klubba”) 
kerülve a radikális pártiakkal és németség képviselQivel. A magyar nagykövet nem is 
késik „szabadkQm_vesnek és zsidóbarátnak” címkézni Qt és szintén bekerült magyar 
társait. Még azév szeptemberben a Magyar Párt a radikálisok listáján sikerül kialkud-
jon helyeket az országos választásokra, ahonnan Streliczky Dénes mellett Várady Imre 
is bejut a szkupscsinába – sQt, egy évre rá még Nagy Ödön is. Novemberben aztán a 
vajdasági községi választásokon is jelentQs magyar gyQzelmek születnek. Várady Imre 
képviselQként egy országos hatókör_ gazdaszövetkezetet indítványozna Nagybecskerek 
központtal, és Streliczkyvel Budapestre is meghívást kapnak. Bethlen István a Német 
Párttal való szorosabb szövetkezésért cserébe a déli részekre juttatott „államsegély” 
emelését ígérné.

Hamar elkövetkezik azonban az 1929-es diktatórikus fordulat, majd „a parancsura-
lom dekretálta 1931. szeptember 3-i alkotmány” (Prokopy Imre). A betiltott magyar 
pártiakat állandó rendQri zaklatás és fokozott útlevél- és kiutazásellenQrzés veszi kö-
rül, a közösség számára pedig fQként az egyedüliként nem betiltott Bánáti Magyar 
Közm_velQdési Egyesület (BMKE) jelenti a túlélést. Várady Imre Szenteleky Kornél 
elparentálásában jelzi is: az adott politikai atmoszférában „az irodalmi utódlás kérdése 
… a köznek nagy ügye” a magyarságon belül. Kulturális megmaradás és önfejlesztés 
a minimális cél, de nem zárványszer_en, hanem „az új haza kultúrmozgalmaival” való 
jó viszonyt, „élQ kapcsolatot” ápolva, méghozzá „az önérzetes kultúrparitás alapján” 
(1933). A vajdasági magyar irodalmi és kritikai folyóirat, a Kalangya megerQsítendQ 
értékét szintén kiemelte, amellett, hogy az „nem lehet párttusák porondja, de mint ma-
gyarságunk reprezentatív megnyilvánulása, [… l]ehetetlen némán maradnia, amikor oly 
hangosan kiált népünk nyomasztó helyzete.” (Idézet egy 1935-ös betiltott számba írt 
cikkébQl.) A vezetQ magyar kisebbségi politikusokkal mindenesetre folytatólagosan si-
kerül megszervezniük a – stratégiailag fontosnak tekintett – belgrádi magyar tanítókép-
zQ és annak internátusának fenntartását. Várady Imre élénken közrem_ködik még pél-
dául vajdasági magyar írók magyarországi körutaztatásában is. Hamarosan aztán a ne-
héz helyzet ellenére sem feladott „belgrádi orientációja” meghálálásaképp – a korábban 
vétózó befolyásos magyar ellenlábas pozíciógyengülésével – szenátori kinevezést nyer el 
1939-ben. A magyarságra nehezedQ politikai nyomásban némi enyhülést hozó tisztséget 
annak egyszeri megújítását követQen majd a II. Petár-féle állampuccsig töltheti be.

A magyar uralom visszatérése Várady sz_kebb pátriájára nem terjed ki, így a német 
fennhatóság alatt híres tárgyalóképessége, közvetítQi szerepe tovább kamatozhat majd 
földijei javára. Közben „Budapest” „nemzetiségi nemtörQdömsége” (N-II: 21.) okán 
elkövetkezQ tragikus újvidéki razzia után kormányközi csatornákat próbálna nyittat-
ni kiengesztelQ gesztusok céljára. SzülQföldjén pedig marad a BMKE az egyetlen 
legális és hivatalos kapcsolattartó szervezet a helyi magyarság körében, Váradyval a 
vezetQségében. 1944-tQl aztán legnagyobb erQkkel a Szovjetunió lesz jelen, rövidre 
zárva az addigi német nemzetiszocialista dirigizmust. Várady a frontok átvonulása-
ikor megélt atrocitások, a szovjet megszállás nyomában járó rémes túlkapások kap-
csán kell megállapítsa, hogy „megsz_nt a szabadság szeplQtelen fogadtatása” (N-II: 
53.) a területen. Naplói késQbb is visszautalnak a faramuci helyzetre, amikor imigyen 
emlegetik: „az orosz felszabaDÚLÁS” (N-I: 35.) – „az úgynevezett felszabadulás” 
(N-II: 343.). SzéttekintQ helyzetelemzéseire legjobb források ekkortól már a szem-
lézett kötetek. Magyarország sorsát kommentálva például az alábbi szemelvényeket 
találhatjuk Várady tollából:
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1944 – Élre tör a „Szálasi banda, s dönti végromlásba Magyarországot.” (N-II: 55.)
1945 – „Szertefoszlott a nagy-magyarországi álomkép.” (N-II: 132.) 
1946 – A „világbéke szerkesztQinek komoly kuruzslói [… s]zétzúzzák ezt a szerencsét-

len agyonsanyargatott kis Magyarországot.” (N-II: 207. és 205.); Közben az országban: 
„szónokok undok demagógiája” hallatszik. – „A nép, mindent a nép által, mindent a né-
pért. – Hangzatos jelszavak. Mi minden m_ködik mögöttük.” (N-II: 181. és 193.)

1947 – Magyarország az „orosz megszállás rémnyomása alatt senyved” – „ezredéves 
múlt irányával szakítva” a „szláv-keleti szférába sodródott” (N-II: 245.).

1949-tQl – „Orosz mintára egyetlen párt dirigál.” Nem maradt más, csak „országgy_lési 
választásnak nevezett kinevezési komédia” és „magyar kommunista vészuralom” (N-II: 
276., 281. és 298.) Odakinn pedig: „a világhelyzet erQsen borul” (N-II: 299.).

Majd még egyszer szorongva kell figyelje az 1956 októberét követQ „magyarországi 
rémes történésekrQl” kerülQutakon érkezQ híreket.

De visszatérve még röviden saját életalakulására: 1945-ben is folytatja közbenjárási, 
mediálási kísérleteit becskereki elhurcoltak felmentéséért. Az éledezQ helyi közéletben 
aztán meg kell állapítsa, hogy „a mai összejövetelek rákfenéje, a vég nélküli hossza-
dalmasság. […] Nagy közéleti betegséggé fajul a folytonos gy_lésezés” (N-II: 163.). 
Közben kezd maga is megfáradni, annál figyelmesebben és bizakodóbban szemléli 
maga elQtt József fia meginduló politikai szerepvállalásait. Pt magát idQközben a né-
met megszállás alatti idQre vonatkozóan az ügyvédi kamarában is átvilágítanák, sQt 
kisvártatva kollaboráció gyanújával népbírósági vád alá is helyezik és „feltételesen” 
(felfüggesztve) el is ítélik. Minden téren csüggesztQ képet lát maga elQtt: „Pusztul, 
elmúlik minden, ami a régi világhoz tartozott” (N-II: 237.). Azért tartalmi egyezést is 
talál a let_nt és az épp kezdQdQ jugoszláv érában, ha a frazeológia változott is: míg a 
korábbiban „elagrárreformálták” a volt családi birtokot (N-I: 25.), addig az újban az 
üzemeket „elbolsevizálják”, a földeket pedig „kommunizálják” (N-II: 170.). Minthogy 
már 1945-tQl megcsillanni érezné magán „a közeledQ koporsó zúzmaráját” (hogy az ez 
év elején haldokló Szabó DezsQtQl is merítsünk), új, visszafogottabb „életberendezési 
elgondolásokkal” kezd a jövQbe tekinteni. Ezek között szerepel csakhamar a közéletbQl 
való retirálás lépése, még, ha az ebbe való beletörQdésre még jócskán adatnak is élet-
évek a számára.

Valamifajta összegzés gyanánt végül érdemes megpróbálkozni Várady Imre politikusi 
habitusának és vezetQelveinek megragadásával. Részben talán szerzett vonása is lehetett, 
amit a címünkben szereplQ meghatározás mond el róla – még ha eredetileg Q maga fogal-
mazott is így a meggyászolt Szenteleky Kornélról 1933-ban. Ám kétségkívül ráillik, hogy 
„a folyton hullámzó politikában” elfogadta a mindenkori adottságokat maga körül, mint 
kiindulási alapot, és annak talajáról tágította volna a kereteket a kívánatosnak tekintett 
mértékben és irányban. Ez a felfogás mondathatta vele 1933 Jugoszláv Királyságában, 
hogy „ifjú államunk békéje, konszolidációja és fejlQdése: legtermészetesebb elQfeltétele 
itt élQ magyarságunk gazdasági és kultúrai fejlQdésének is”. Ezen szemüvegen át egyik 
harcos politikai végletbQl sem kért volna sem régi, sem új „hazájának” szélsQségeitQl: 
„amennyire áldást hozó a nemes hazaszeretetben kulmináló, igaz nemzeti érzés: a józan 
nacionalizmus; annyira romboló ennek visszája, a türelmetlenségében tobzódó soviniz-
mus begombolkozott hallgatagságával” (1934). És bizonnyal végigkísérte politizálá-
sát egyik fQ „czinozurája”, azaz zsinórmértéke: a közösségi önkormányzás, a politikai 
autonomizmus, a saját vezetQkrQl való döntéshez való jog. Lett légyen az tehát helyi fog-
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lalkozási csoport, vagy maga a saját nemzetiség kollektívuma, egyhangú követelésként 
azt hirdette a nevükben, hogy a sajátosan rájuk tartozó dilemmákban határozás legyen 
„egyedül a mi autonóm belügyünk” (N-II: 37.). Mai szavakkal élve az önrendelkezés és a 
szubszidiaritás apostola volt. Érdemes ugyanakkor még azon meggyQzQdése szerinti 
fejlQdésmodelljét is citálni, ami az elQbbiek hatásdinamikájáról vall: „Az egészséges, 
a tartós, az elfogadható jövQ kiépítése, mindenkép a múlt hagyományaiból kell, hogy 
kifejlQdjék. […] Csak a természetes átmenet útján haladó fejlQdés lehet megbékítQ, 
lehet tartós, lehet nyugodt lélekkel követhetQ. […] Minden nemzetnek, minden nép-
nek, országnak, saját talaján kinQtt, saját útjai a megfelelQek. […] Az idegen talajban 
csak a csemetekorban ott elültetett, lassan felnövekvQ növény lesz életképes.” (egy 
1945-ös levélbQl, N-II: 157.)

Várady Imrét mint idQskori visszaemlékezQt és naplóírót az érdeklQdQ legfrisseb-
ben az igényesen szerkesztett, fényezett papírra nyomott, befényképezett dokumen-
tumokkal gazdagított és szemléletes magyarázatokkal ellátott Naplókból ismerheti 
meg. A publicistai irályában egykoron míves véset_ mondatokban fogalmazó, kinyúj-
tózó trópusokkal, emelkedetten, de lényegre törQen deklamáló politikus ugyanakkor 
ezekben már alig van jelen. Hiszen az átérzett kiáltványiságra nincs többé szükség, 
a nyelvezett letisztulhat, díszes kiöblösödéseit nyugodt szívvel elvesztheti. S_r_, de 
egyszer_bb és informatívabb lesz, és egy közokirati dokumentum irodalmi nullfoká-
hoz képest kellemesen olvasmányos stílusával ringatja el az olvasót – különösen, ahol 
nagyobb teret nyit magának az emlékezQ. A majdani töredezQbb és abruptabb napló-
folyamatosság pedig inkább az aggkori embert mutatja meg közelrQl.

(Várady Imre: Napló I. 1867–1910. Forum Könyvkiadó, Újvidék (ぞÜçó でíÑ [Novi Sad]), 
2011, 126 p.

Várady Imre: Napló II. 1943–1957. Forum Könyvkiadó, Újvidék (ぞÜçó でíÑ [Novi Sad]), 
2012, 390 p.)


