
Salamon István 

KOSZTOLÁNYI ELŐADÁSA VÖRÖSMARTYRÓL A MAGYAR RÁDIÓBAN 

A Magyar Rádió kezdeti („hőskorszakában"), miként a nagyobb nyugati rádiók, szívesen szerepel
tették legnépszerűbb íróinkat a mikrofon előtt. Magyarországon, már 1926-ban, a gyermekcipőben 
járó rádióban sűrűn szólaltak meg a mikrofon előtt a kor legnevesebb írói, pl. Móricz, Karinthy, Babits, 
Tersánszky, Herczeg Ferenc stb. 

Ilyen szerepléseik alkalmával saját maguk adták elő műveiket, vagy népszerűsítő előadásokat 
tartottak. A stúdió gyakori vendége volt Kosztolányi Dezső is, aki készségesen vállalt felolvasásokat, 
műsorvezetést, vagy ismeretterjesztő előadást, pl. az édes anyanyelvről. 

Az alábbiakban közzétett beszéd 1929. december 1-én hangzott el Vörösmarty születésnapján. A 
megemlékezést a Rádió hivatalos lapja, a Rádióélet 1929.1. évf. 10. szám 14. oldalán tette közzé. 

A megemlékezés mellékleteként lássuk a Vörösmarty-emlékműsor programját: 
„1929. dec. 1. 

8,30: (20.30) Vörösmarty-emlékünnep születésének évfordulója alkalmából. 
Rendezi Ódry Árpád, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Stúdió főrendezője. Bevezetőt mond és 
konferál Kosztolányi Dezső. 1. Vörösmarty-költeményeket mond ódry Árpád, a Nemzeti Színház 
örökös tagja; 2. Jelenet a „Julius Caesar"-ból. Előadják Ódry Árpád és Gál Gyula a Nemzeti Színház 
művészei; 3. Részletek a „Csongor és Tündé"-ből. Előadják Tőkés Anna, Szabó Margit, Abonyi Géza, a 
Nemzeti Színház művészei a m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar kíséretével. Vezényel Polgár 
Tibor karnagy," 
Kosztolányi nemcsak bevezetőt mondott, hanem a műsorvezetői teendőt is ellátta. Az összekötő
szöveg sajnos nem maradt fenn, de az emlékbeszédet a Rádióélet megőrizte számunkra. 

Emlékbeszéd Vörösmarty Mihályról 

Vörösmarty Mihályt idézzük. December elsején mindig eszünkbejut 1800 december elseje. Ez a 
dátum a maga tömör kerekségével úgy áll a múlt század zárt könyve előtt, mint egy címlap. Egy élet 
kezdődött ekkor. Ez az ő születésnapja. De születésnapja újabb költészetünknek is. ő „régi dicső-
ségünk"-et idézte. Mi most új dicsőségünket idézzük, az ő költészetét. 

Idézzük a titokzatos alkotóerőt, mely megmutatta, hogy mire képes a magyar nyelv. Valamint 
Dante a latinból s az egymással feleselő tájnyelvekből megteremtette az olaszt és egy kézbe fogott 
mindent, ami benne édesség és gazdagság, azonképpen teremtette meg ő költői nyelvünket. Annak 
előtte is voltak értékeink. Csodálatos énekek hangzottak a Duna-Tisza táján. Dalolt a nép és daloltak 
a költők is, akik véletlenül, meglepetésszerűen bukkantak föl, homlokukon valami rejtélyes csillo
gással Mégse volt irodalmunk. Szavaink mintegy szétszórtan bolyongtak a századok pusztáin. Vörös
marty összegyűjtötte őket és felvonultatta. Hatalmas, fényes sereglet ez, komor és tündéri, zord és 
szivárványos, beláthatatlanul dús és végeérhetetlenül mozgó, színes körmenet, az ókor keleti harci
zenéjével, paripák nyihogásával, kopjak villogásával, a hűbériség és középkor utolérhetetlen festőiessé-
gével, aranykelyhekkel és ezüstrojtokkal, lila talárokkal és sárga mentékkel, piros brokátokkal és 
fekete ravatalposztókkal, zászlókkal és gyertyalángokkal, melyek valahol távolban lengedeznek és 
lobognak egy nem is látható kézben s az újkor minden pompájával is, a lelkiség és szellemiség 
pompájával, a magára ocsúdó öntudattal, a fájdalommal és az önváddal. Ezek a szavak új honfoglalók 
gyanánt vonultak végig rónáinkon, bérceinken. Elfoglalták az országot s elfoglalták a lelkeket is. 

Idézzük a művészt, a biztos művészt, aki magasabb, tisztultabb értelmet adott művészetünknek, a 
klasszikust, az izgatott klasszikust, aki az ihlet önkívületében lelte meg költeményeinek alaphangját. 
Micsoda lenyűgöző, elragadó sorainak indulása. Ugy indulnak az ő sorai, mint a marathoni futók, nagy 
távolságra, fékezve lendületüket. ízig-vérig tudatos, európai művész már. Ismeri a forma és tartalom 
viszonyát, ösztönösen érzi, hogy keménység és lágyság, derű és ború, tűz és hidegség eszközei a 
művésznek s az élmény, mely elénk kerül, csak anyag, melyből a művészet élménye nemesülhet ki egy 
felcsigázott pillanat mámorában. Az emlékek költője ő. Léleknek, szellemnek pedig szintén európai. 
Rokon azokkal a nagyokkal, akik századában éltek. Óriás mozdulataival magába öleli a földet és eget. 
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A „vak csillagot" ő is úgy látta, mint Byron, Leopardi, vagy Schopenhauer. A világot a „Semmi 
gyermekéinek nevezte. 

Idézzük az embert is, aki milliók helyett szenvedett, a magyart. Az ifjú nagyrakelendő álmai s a 
férfi bizakodó munkája után, öregen, betegen, meszes erekkel, megsűrűsödött vérrel a kétségbeesés 
égigkiáltó hangjait hallatta. Petó'fi a mi csodagyermekünk. Vörösmarty a mi csodaaggastyánunk. Ez az 
ő shakespearei korszaka. Belemerült Shakespeare költészetébe, szakadatlanul ezt szemlélte, mint az 
elborult hajós a tengert. Merészsége az ő merészségén edződött, öregkori költeményei líránknak 
shakespearei remekei, A „Szózat"-ban nem egy ember, hanem egy nép veti föl a lét és nemlét hamleti 
kérdését s a „Vén cigány"-ban egy országafosztott, mindenből kitagadott, mindenkitől megalázott 
fejedelem pöröl a céltalan vüágmindenséggel. Magyarsága éppen azért megrázó, mert nem szűk, nem 
vidékies, nem korlátolt, hanem tág, általános, emberi. Tárt mellel, földúltan az emberiséghez fordul, 
ahhoz az emberiséghez, melyet ő gyönyörű és feledhetetlen szóval „Végtelen emberiségnek" hív. 
Amikor testvéreihez kiált, mindig a „népek hazája -hoz is kiált. A messzehangzó rádión, mely a 
villamos szikra erejével röpíti tova irdatlan és ismeretlen messzeségekbe hangunkat, most, hogy 
emlékét idézzük és hódolunk a nagy tizenkilencedik század e nagy fiának, mi is Vörösmarty igéivel, 
Vörösmarty lelkével fordulunk itteni és távoli testvéreinkhez s megfogyva bár, de törve nem bátran 
kiáltunk a népek hazájához, a nagyvilághoz. 

Kosztolányi Dezső 
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