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Készülve az idei Nagyváradi Könyvmaratonra, szokás sze-
rint igyekszünk az ügynek minél szélesebb sajtónyilvános-
ságot teremteni. S ha már amúgy is hagyományosan jók a 
kapcsolataink a Kolozsvári Rádióval (milyen kár, hogy mife-
lénk nem olyan egyszerű hallgatni, hacsak neten nem) – szí-
vesen adok előzetes interjút a programról.

Miután végigfutunk a kínálaton, s említem, hogy az időzí-
téssel Ady Endre születésének 140. évfordulóját céloztuk 
meg, azt kérdezi a rádiós kolléganő, manapság él-e, s ha 
igen, hogyan, Ady emléke a váradiak körében. Kicsit elbi-
zonytalanodom, nyilván később ki kellett vágni azt a 3-4 
másodperces csendet, amíg a választ keresem, abban sem 
igazán biztosan, hogy van kellő ismeretem a kérdés pontos 
megválaszolására. S mikor elkezdem sorolni mindazt, ami 
hirtelen eszembe jut, máris kételkedem abban, hogy elég a 
kultuszhoz a néhány intézmény- és utcanév, az emlékezés 
szoboralakokba merevítése, a költőt s korát idéző könyvek, 
jó és kevésbé jó rendezvényeink. Ugyan meg mernék-e kér-
dezni egy ma frissen érettségizettet, de akár magyar szakon 
Váradon egyetemi oklevelet szerzőt, mesterizőt, hogy neki 
mit mond ma ez a költészet, egyáltalán hagyja-e, hogy bár-
mit is mondjon neki? A többiekről, akár idősebbekről nem 
is szólva.

Szűcs László

Mikrofonon innen maradt szavak

Vagy becsüljem meg, mint közvéle-
mény-kutató a pártpreferenciát, 
hányan olvassuk váradiak nem múló 
élvezettel Ady izgalmas és ma is 
modern nyelven szóló publicisztikáit, 
glosszáit, pár soros újságírói apró-
munkáit? S erre a kivételes publicistai 
teljesítményre gondolva miért erősö-
dik fel bennem az az érzés, hogy mi -
közben ő ült három napot börtönben 
sajtóvétség miatt itt a Pece-parti Pá -
rizsban (Egykisséta), mégis sokkal 
szabadabbnak érzem az ő tollát körül-
vevő sajtóvilágot annál, amelynek fo -
gyasztóként vagy szerzőként magam 
is része vagyok? Ez persze nem fér 
bele ünneprontásként a rövid rádióin-
terjúba, mikrofonon innen maradnak 
a jelenbe kanyarodó szavak.

Szóval a kultusz él, de nem biztos, 
hogy jó a kedve. Ilyen borongóssá-
gokkal együtt indulok huszonkette-
dikén koszorúzni.


