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Albert Zsuzsa 

Az irodalom hangja 

 

A költészettel igen korán találkoztam, édesanyám versrajongó volt, engem is annak 

nevelt. Írtam, amint írni megtanultam, verset, prózát, színdarabot. Az iskolában és az 

egyházaknál szükség volt versmondó gyerekekre, aki alkalmas volt erre, hasznosították. 

Engem is. Petőfitől A Tisza, Reményik Sándortól az Akarom , amelynek  lényege: „ fontos ne 

legyek magamnak” meg a többi vers, igen mély nyomot hagyott a fogékony  gyerekben. A 

kezébe adott Petőfi kötet első versein jókat kacagott. A mesék mellé társul szegődött Jókai, 

meg Tamási Áron. 

A pesterzsébeti leánygimnáziumban a magyar és a történelem tanár, a francia és a latin 

nyelv és irodalom tanárai közvetítették azt az örökséget, aminek befogadására tanítványaik 

alkalmasak és készek voltak. Nemcsak a humán érdeklődésűek, az egész gimnáziumi tanterv a 

tudást, értéket tisztelő, minden oldalú képzést nyújtott, amelyben a természettudományok és a 

humán tudományok kiegyensúlyozottan kaptak helyet, és teljes világképet igyekeztek adni.  

1950-ben kezdtem az ELTE magyar-történelem szakon, s magyar egyszakosként 

végeztem 1954-ban. Elsősorban régi magyar irodalommal foglalkoztam, szakdolgozatom a 

kuruc költészet stilisztikai elemzése volt. Megjelent az ITK 1955 valamelyik számában. 

Gyakorló tanárként boldogan tanítottam, utolsó pillanatban elfordultam a felkínált 

tudományos pályától, de tanári státus híján lektor lettem a Rádió irodalmi osztályán, Nagy 

Imre első miniszterelnöksége idején. Találkoztam az élő magyar irodalommal. munkatársam 

lett Németh László, Tersánszky Józsi Jenő, Weöres Sándor, Veres Péter, Nemes Nagy Ágnes, 

Nagy László, Tamási Áron, Illyés Gyula, Szentkuthy Miklós, sorolhatnám alfától ómegáig.  

Feladatom a közvetítés volt, író és közönség között. Válogatni és értelmezni az igazi 

értéket, tálalni a jót, az igazat, a szépet, úgy, hogy elfogadja a közönség. Erre is felkészített az 

egyetem, erre szolgált a technika, közreműködött ebben író, irodalomtörténész, színész, 

írással, jelenléttel.  

Mikor versekből szerkesztettem műsorokat, csokorba gyűjtöttem témák, vagy szerzők 

szerint, s úgy állítottam össze, hogy hatásos legyen, ha sírtam, a hallgató is sírt, ha nevettem, 

ő is nevetett. Meg is írta ezt a szerkesztőnek. Esetleg elkérte a versek szövegét. Megszólalt a 

vers magányos szobákban, vagy nyilvános felvételeken, mondta egyik ember a másiknak, 

színész vagy költő a hallgatónak, s a technika közvetítette mindazt, amit a hang közölni képes.  

Kötetekbe zárt versek megsokszorozódva kirepültek, könyvek az éterben beszélni kezdtek, 

százezer értelemhez, századok szavát hordozva, hogy aztán beszélni engedjék utódaikat, a 

jelent. Ez volt a nagy varázslat, sok ezer ifjú és öreg tanuló, sok ezer helyen tanár, én meg a 
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többiek. S hittük, hogy kikel a mag a lelkekben. Mert élni segít a fogyasztható bölcsesség, a 

nekünk szolgáló szép. 

És ez nagyon fontos dolog, mert az ember manapság iskolán kívül nem igen találkozik a 

verssel, amely sűrítve képes közölni, érzelmi és intellektuális tartalmat. Ezért nem tudja 

igazán felfogni az átlagolvasó, mert sűrít, különösen a kortárs vers, ennek olvasását szinte 

meg kell tanulni. Magát az olvasást is, mert nem elég a betűket ismerni, olvasási gyakorlat, 

megfelelő gyors tempó nélkül a prózaolvasás sem jelent igazi örömet a filmekhez szokott 

embernek. A rádió a maga eszközeivel, jó válogatással, hivatott színész előadásában 

magyarázkodás nélkül képes a vers teljes belső tartományát közvetíteni. A prózáét is 

természetesen, de a vers érzelmi töltése, és sokszor eltitkolt, ki nem mondott tartalmai is, értő 

előadás során megnyílnak, elindítják ugyanazt a gondolatot, indulatot, amit az író a versbe 

épített. Átadja azt is, ami az értelmen túl rejtezik, és a művészi alkotás megmagyarázhatatlan 

lényege. És ezt a másik művészet, a színészet eszközével értelmezi, új formában adja elénk. 

Igaz ugyan, hogy az adó és a felvevő közé került harmadik személy a maga egyéniségét is 

hozzáadja. Az egykori énekelt vers ébred újra a fennhangon elmondott versben. Ezért volt 

nagy hallgató-közönsége a Vers-színpadnak, előadó esteknek, ezért izgalmas feladat kortárs 

költőinknek teret adni a rádióban. Nemcsak nekik, a klasszikusok újra-meg újra 

kortársainknak bizonyulnak, visszhangra találnak bennünk is.  

Mikor egyetemi kedvenceimet, a régi magyar irodalom, elsősorban a 16. század műveit 

alkalmam volt a Rádióban bemutatni, az első idegenkedés után a színészeket lelkesítette a 

művek nyelvi gazdagsága, különleges mondatszerkezetei, szókincse, tartalmi érdekessége. És 

ezt át lehetett adni a hallgatóknak, akik különben sosem találkoztak volna ezzel a világgal: 

most megértették, megérezték és teljesebb emberek lettek általa. A 19. és a 20. század első 

felének művei az iskolai nevelés révén közkinccsé váltak, de úgy járhatunk ezzel, mint az 

idegen nyelvvel, ha nem használjuk, elfelejtjük. Versmondásra a rádió alkalmasabb TV-nél, 

ahol az előadó megjelenése fokozhatja, de el is vonhatja a figyelmet a versről. Csak a legjobb 

színész képes a test beszédével is átadni a művet a nézőnek. Ez akár egy sportriporterre is 

érvényes, akinek a sport szellemét kell megjelenítenie.  

A tudatos versértésről is gondoskodtunk, verselemzésekkel, a Miért szép?, a Beszélgetés 

egy versről című sorozatok ezt szolgálták. Írók, esztéták, hangja teszi hitelessé 

mondanivalójukat. Egy értekezést nem olvashat színész. Mikor mikrofon elé hívjuk magát az 

írót, maga az eleven hang is testközelbe hozza a hallgatóhoz. El is távolíthatja, mert a 

hangban az egész ember van jelen. 

Szerencsém volt olyan időkben irodalmi műsorokat szerkeszteni a rádióban, mikor 

enyhült a politikai nyomás, s a művészek visszafojtott alkotóerői felszabadultak. Nagy 

nemzedékek éltek egy égbolt alatt, hatalmas költői életművek születtek. Annál keservesebb 

volt elviselni a felpezsdült életek visszavonhatatlan végét. Beszélni kezdtünk tehát róluk, 

hogy megtartsuk, életre keltsük őket. Megszülettek a szentekről a legendák. A kilencvenes 

évektől, húsz esztendőn keresztül azokról, akiket szerettünk, magasra értékeltünk, 

anekdotákat meséltek a stúdióban olyanok, akik hasonlók voltak hozzájuk. Hatvankilenc 
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íróról kétszáznegyven emlékező, maga is író, esztéta s jó barát. Természetesen ezzel 

összefüggésben ismertettük munkáikat, ezzel együtt a kort, amelyben éltek, éltünk. Sok 

felvételből formáltam meg egy-egy portrét, egy-egy legendát, amely műalkotásnak is 

felfogható. Ezek sorából igaz és szubjektív irodalomtörténet bontakozott ki.  Az 1945 utáni 

magyar irodalom tükre. Aztán leírtuk, az élő beszédet nyomdakésszé formáltuk, így születtek 

bármikor kézbe vehető könyvek. A legendás irodalom hat könyve. A hetedik és a nyolcadik 

az én beszélgetéseimet tartalmazza tíz- tíz még életében megszólítható íróval. Ezekben a 

könyvekben megfordult a dolog: mint a népmesék és népdalok gyűjtői, a hangos beszédet 

tettük át papírra. Jó, hogy megtörtént, mégis, a betű kevesebb, mint a hang, nem tudja 

közvetíteni a mosolyt, az elhallgatást, a fájdalmat, a suttogást, a kiáltást. Azok a tanárok 

jártak jól, akik magnóra vették a rádióból, és a hangos legendákat játszották le 

tanítványaiknak.  

A legendákat még mindig írom, nem gyertyafénynél, mint Ráskai Lea, kazettáról, 

számítógépbe. És nagyon jólesik újra beszélgetnem barátaimmal. 


