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– Miért érdemes évrõl évre ellátogatni a Tokaji Írótáborba?
– A látványért és a borért mindenképpen. Én egyébként kifejezetten

irodalom- és közéletpárti vagyok, tehát jónak tartom az irodalom ilyen
típusú rendezvényeit, például a szigligeti JAK-tábort, vagy a Mûfordító
Tábort. Bárcsak több ilyen lenne. Ezek külföldön rendesen mûködnek,
tartanak nemzetközi írótalálkozókat is. Lássuk be, hogy abban a
versenyben, amelyet a különbözõ csoportok – orvosok, politikusok,
mûvészek, sportolók, hajléktalanok  – egymással folytatnak, a
mûvészeknek az érdekérvényesítõ képessége eléggé visszaesett az
utóbbi években. A mûvészek sokkal fontosabbak voltak a soft-
diktatúrában, a Kádár-rendszerben, elõtte a Rákosi-rendszer idején
még jelentõsebbek. Manapság a mûvészet presztízse hanyatlik. A
kulturális intézményrendszer elég fontos szerepet tud játszani abban,
hogy ez az elismertség megmaradjon. Például annak oktatásával, de
az ilyen konferenciáknak is megvan a maguk szerepe.

– Az érdekvédelmet segíthetik az ilyen rendezvények?
– Bárki, aki testével részt vesz, és mint író képviseli a kortárs

irodalmat, az segít. Mûködnek ezek a kis körök, elég hatékonyan,
ezeknek köszönhetõen a presztízs, ami, ha nem is nõ különösen, de
legalább megmarad.

– Amikor elõször itt jártam Tokajban, úgy hittem, hogy itt fõleg
alkotás folyik, és az írók megmutatják egymásnak a szövegeiket. De
úgy vettem észre, hogy ez egyrészt pofavizit, másrészt pedig
irodalompolitikáról szóló diskurzus. Mennyire látom ezt jól?

– Jól látod. Ezek a táborok, ha mûködnek, szakmai táborok. Például
a József Attila Körnek a szigligeti tábora 80%-ban ilyen. De, lássuk be,
a pofavizitnek is megvan a maga szerepe, például a tudományos
konferenciákon is fontos, hogy az emberek találkozzanak egymással,
kapcsolatokat építsenek ki.  Természetesen itt is inkább szakmai
kellene, hogy legyen a dolog, de azért ez is elõfordul.  Ha konkrétan a
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Tokaji Írótáborról beszélünk, azon a véleményen vagyok, hogy sokkal
hasznosabb egy olyan táborban részt venni, ahol sokféle szemléletmód,
esztétika, poétika és politika találkozik egymással. Sokkal jobb, mintha
külön képviseltetik magukat, és forrnak a saját levükben. Jó, ha
különbözõ szemléletmódok diskurzusba tudnak egymással lépni. Ez
itt kevésbé valósul meg, de mindig eljövök ide.

– Ha már irodalompolitikai diskurzusról beszélünk, volt egy nyílt
levélváltásotok Szõcs Gézával. Nagyon érdekes, ahogy összefonódott
ebben a kétséges párbeszédben a költõnek és a politikusnak a szerepe.
Mit gondolsz, milyen eredménnyel zárult ez?

– Katasztrofális eredménnyel zárult. Remélem, javul még a helyzet.
Mindig nagyra tartottam Szõcs Gézát, nagyjából kortársak is vagyunk,
és csodáltam, amit csinált. Benne van az elsõ ötben a mai írókat
tekintve. Valami félreértés történhetett. Tudom magamról, hogy
semmi rosszat nem akartam, helyette pedig nem akarok beszélni.
Egyszer a végére kellene járni. Úgy gondolom, valami miatt megorrolt
rám, hogy mi miatt, fogalmam sincs. Amikor még egyáltalán nem
voltunk benne a politikában, semmi probléma nem volt közöttünk.

– Egy kicsit csendesebb vizekre evezve: írtál-e már verset a
Parlamentben?

– Verset egyszer írtam, egy klapanciát Térey János születésnapjára,
egy borzalmasan unalmas téma alatt. Igazából nem tudok írni a
Parlamentben. Azt gondoltam, hogy majd beülök, kinyitom a
számítógépet, és csinálok valamit. Az ember olyan fáradt lesz perceken
belül, hogy borzalmas. Ha nem értesz hozzá, akkor azért kimerítõ, ha
meg értesz hozzá, akkor olyan a feszültség, hogy az fárasztja el az
embert. Tehát ott írogatni, olvasgatni képtelenség. Néha a
levelezésemet intézem, hozzáolvasok egy-egy témához. Azt kell
mondjam, hogy teljesen ki vagyok merülve, elfárasztott ez az egy év,
és sokkal kevésbé tudok írni, mint terveztem.

– Az író megbánta, hogy politikus lett?
– Ez bonyolult kérdés, mert érdekes anyag zuhant a nyakamba, ami,

ha kicsit jobban érdekelne, hasznosítható lenne. Hogy Mikszáthot, a
kedvenc írómat vegyem példának, õ élvezte ezt a helyzetet. Sokáig
parlamenti tudósító volt, aztán, amikor megkérdezte tõle Tisza
Kálmán, hogy miben tudna neki segíteni, Mikszáth azt mondta: egy
szöget szeretne a Parlamentbe. Ez azt jelentette, hogy csak a képviselõk
akaszthatják fel a kabátjukat. Ez pedig arra utalt, hogy Mikszáth
szeretne képviselõ lenni. Aztán képviselõnek választották egy erdélyi
körzetben, ahova egyébként nem nagyon járt le, és gyakorlatilag semmit
sem csinált az ország házában. Naponta mindössze kétszer- háromszor
szólalt meg néhány jelentéktelen tárgyban. Viszont írt róla, és ezek
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nagyon szórakoztató szövegek. Nálunk bonyolultabb bejutni a
parlamentbe. Az LMP egy kis frakció, mindenkinek ki kell vennie a
részét a munkából. Nem kaphatok én sem felmentést. Hogy finoman
fogalmazzak, szarnak rá, hogy író vagyok-e, vagy sem. Most talán egy
kicsit túlzok, de nem nagyon. Ugyanúgy el kell látnom azokat a
feladatokat, amelyek rám vannak kiszabva.

Boldog Zoltán

Munkatárs: Farkas Réka


