
505 

ÚJ R Á D I Ó M Ű F A J O K . 
Irta: Kilián Zoltán. IMMÁR másfélévtizedes multra tekinthet vissza a műsorszóró rádió. 

Kezdetben nem mert a maga lábán járni: műfajt, elnevezést, művé-
szeti kivitelt más, már meglevő intézményektől és berendezésektől 

vett kölcsön, a színpadtól, hangversenyteremtől, felolvasóasztaltól, filmtől. 
Az idők folyamán a különböző országok rádiói különböző mértékben és 
módokon alakították ki saját műfajaikat; ahol sikerült minden izükben 
rádiósembereknek kellő működési területhez jutniok, vagy talán pontosab-
ban : voltak már kezdetben rádióalkotó-művészek, ott a legeredetibb és leg-
hangszerűbb lett a műsor; másutt a színház és hangversenyterem, a tudo-
mányos és irodalmi társaságok, szemlék emberei alakították ki a rádiót szín-
ház-, hangversenyterem- és folyóiratszerűen. Az utóbbi fajtához tartozó 
stúdiók az előbbieket követik több-kevesebb haladással. A régi intézmények 
tekintélyének tisztelete és nem utolsó sorban a régi intézmények némelyiké-
nek dekonjunktúrája a nem teljesen önálló utakon járó rádióstudiókhoz vitte 
a már névvel biró embereket, a rádióval való foglalkozás művészeti mellék-
foglalkozás lett, melyre a másnemű főfoglalkozás minden jóakarat és igyekvés 
mellett is rányomja a maga bélyegét. Ily módon a rádiónak, bármilyen fiatal 
intézmény is, már megvan a maga műsorortodoxiája, megvan az akadé-
mikussága. 

A közönség mindezt nem tudja ilyen világosan, csak panaszkodik. 
Rádiósszabály, hogy minden rádiózó csodálatos intézménynek tart ja a rádiót 
és követendőnek állítja a saját stúdiója elé a külföld műsorát. Nálunk például 
Bécs még mindig a kultúra csúcsát jelenti sokaknak s az osztrák rádióműsort 
állandó jó példának emlegetik lapok és egyéni vélemények, ugyanakkor az 
osztrák rádióipar és kereskedelem valóságos ultimátumot intéz a bécsi stu-
dióhoz : jobb műsort, mert különben megáll minden ! Egyfelől tehát a rádió 
intézményének rendithetetlen szeretete, másfelől a műsor iránt való ideges türel-
metlenség a két főtünet. Mindez világszerte gondolkozóba ejti a rádiók legfőbb 
vezetőit. Baj megállapításaik állandóan folynak és állandóan kísérleteznek a 
gyógymódokkal is. Cikkünk az egyetemes európai rádiózás állandó és leg-
szélesebbkörű figyelése alapján ezt a megujhodó munkát kívánja ismertetni 
anélkül, hogy megállapításainkat egyesítenők bármely studióra. 

A bajok helyes felismerői küzdenek a műsormerevítő akadémikusság 
és bürokratizmus ellen. Az eddigi rádióeljárásokat és rádióműfajokat felül-
vizsgálják az igazi hangszerűség szempontjából, de megvizsgálják a műsor-
anyagot elbiráló és műsort végrehajtó személyzetet is. Néhány külföldi studió-
ban már a szolgálati beosztások egyszerű megváltoztatásával könnyítettek 
bizonyos merevségeken, melyeket az emberek még más művészeti, irodalmi 
vagy szórakoztató intézmények szolgálatából mint kész munkamódot és eszme-
világot hoztak magukkal. A rádióműködést nemcsak fő-, hanem kizárólagos 
foglalkozássá emelik. Szívvel-lélekkel rádiós emberekkel új rádióműfajokat 
teremtetnek. 

Melyek ezek az újszerű műsorszámok? 
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A helyszíni közvetítés ma uralkodó módja az írásbeli ujságtudósítás egy-
szerű szóbelivé tétele. Elavult dolog, legtöbbször unalmas. Hangszerűségre alig 
fordít gondot, csupán a látnivalókat mondja el, ami felsorolásszerűvé teszi. 
Legtöbbször időrendben, vagy menetszerűség alapján dolgozik. Olyan csak 
tehát még, mint az ősi krónikás a történelemben. Csupán adathalmozó, de 
nem egyben rádiósító is. Hiányzik belőle az író, a szerkesztő. A sportnál be-
válik, mivel ott folytonos mozgást, harcot krónikáz. Az újfajta helyszíni köz-
vetítés nem a szem, hanem a fül tényeit emeli ki. Nem annyira beszél, mint 
inkább beszéltet, de nem előre felkészülten, hanem önkénytelenül. Elkapja 
a hangokat, rögzíti. Sok hangot összeszed, egységes művet állít egybe belőle. 
Ha kell, drámaíróhoz hasonlóan megírja a közvetítést. Napokon át dolgozik 
a helyszíni hangok gyüjtésén, kiválogatja, művészien egybeilleszti a hangsort 
kiadó hangjait. Kétségtelen, hogy sokszor stilizált lesz így, de többé nem 
unalmas, nem érdektelen és ez a fő. Az eljövendő új irány : inkább stilizálva 
sok lemezből helyszíni hangokkal, semmint készületlen, kapásból való szóbeliséggel, 
helyszíni látnivalókról. 

A felolvasásoknál legújabban a folyóiratszerűséget iparkodnak eltüntetni. 
A megírás módja az egyszerű, köznapi beszélgetés hangjait, szófordulatait 
vegye «fülügyre». Az írás ünnepibb, választékosabb, keresettebb ; a rádióelő-
adás közvetlenebb, ötvözetlenebb, — ahogy beszéd közben a nyelvre tolulnak 
a hangok, úgy kell azokat leírni és elmondani. A rövid, 10—15 perces felolva-
sások mindjobban hódítanak, számos rádióban már negyedóránál tovább nem 
is szabad beszélni. A legmodernebb műsorszerkesztés a felolvasásokat csak 
zenével, énekkel adja hangképsorban. 

Nagyon hódít a tényjáték (németeknél: Tatsachenspiel, angoloknál: 
Scrapbook). Ez a színpadról áthozott, mindenáron való drámaiság elejtése. 
Amíg a helyszíni közvetítéseknél némi drámaírói megírást kíván az új kivitel, 
a hangjátéknál erős a tényjátékra való áttérés a szabványos dráma helyett. 
Versekkel, énekekkel, zenével tarkított életrajzi vagy eseménytörténeti játé-
kokról van szó minden drámai felépítés és szerkezet nélkül. Az ilyen mozaiko-
kat másutt elő sem lehet adni, közönség elé sem lehet vinni, csak a rádióban. 
Nem a szerkezet, sőt még nem is az egységes stílus a fontos bennük, hanem a 
friss, változatos mozaikszerűség. Ma már a franciák korábban oly nagyon 
színpadízű, dohos rádiódramaturgiáját is meghódították. 

A nagy és hosszú műsorszámok mindjobban háttérbe kerülnek, azaz a szín-
pad, meg a hangversenyterem hagyományai eltűnnek. Gondűző negyedórák, 
meglepetést félórák, munka utáni üdülési estek lépnek helyükbe. Tartalmukat 
előre nem is hirdetik, de így még jobb, mindig vár valami ismeretlent a hall-
gatóság. Erősen népi jellegűek minden országban, színvonaluk azonban 
magas ; vidám miniatűrművészet ez. 

Terjed az északi államok rádióinak az a szokása, mely a hét fontos ese-
ményeit családi jelenetekben viszi mikrofon elé. Általában a család mindsűrűb-
ben ad műsorkeretet. 

A hét hangjai címen igen ügyes «hetiszemlét» ad számos rádió. A külön-
böző eseményekről felvett lemezek félórás tarka egymásutánja a legdivato-
sabb szombatesti műsorszám. 

A filmek és színdarabok nemzetköziségével ellentétben a népek rádióik-
ban önmagukba tekintenek, saját szívük verését hallgatják. Soha még annyi 
történelmi hangjátékot nem adtak a külföldi rádiókban, mint éppen most. A német 
rádió minden érdekes történelmi epizódot megirat tényjátéknak, korabeli 
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énekkel és muzsikával; a francia állami rádióhálózat «Épinali képek» címen a 
Lajosok korát viszi mikrofon elé (történelmi csevegéssel kezdi, tényjátékkal 
folytat ja); az angol rádió a nemzet életében hiressé vált perekből ad tény-
játék-sorozatot, leginkább a bírósági tárgyalás alakjában ; a svédek a Gusztáv 
és Károly királyok történeteit játsszák, a svájciak a nagy függetlenségi csaták 
eseményeit hozzák, a csehszlovák rádió szintén sűrűn ad történelmi tényjáté-
kokat, mégpedig a közelmultból. A történelmi lelkület hangzik ki napról-napra 
az Európát hallgató rádiós készülékéből. Nyomatékosan hangsúlyozzuk, nem 
a színházi dramaturgia szempontjai szerint megírt dráma, hanem a tényjáték, 
mely a regény helyébe lépett regényszerű életrajz korszerű könyvműfajának 
hangtestvére. 

A hivatásos zenészek önkénytelen ortodoxiáját és művészi öntudatból 
fakadó, vagy céhbeli elzárkózottságát jó népzenekarokkal és népénekkarokkal 
enyhítik. Egyre terjedőbb műsorszám a «Népdalokat tanulunk». Általában a 
népies irány mindenütt erősödik, mert a propaganda és terjeszkedés jó esz-
közének bizonyul. Szaporodnak a rádiók vidéki kiszállásai. A rádió ének- és 
zenekara szólistákkal és színészekkel rendre felkeresi azokat a városokat és 
nagyobb helyiségeket, melyekben az előfizetők száma még kevés, vagy nem 
mutat emelkedést. A hangversenybe, helyesebben szólva tarkaestbe bele-
vonják az odavaló muzsikusokat, énekeseket és előadókat (kiemelkedőbb 
műkedvelőket is). 

A tarkaest világszerte esti főműsorszámmá válik. A régebbi stílusú műsor 
színdarabját és nagy hangversenyestjét mindjobban kiszorítja, a színházi és 
hangversenyélet átvett hagyományait a korszerű rádió leveti. Szabályként 
mondhatjuk ki, hogy minél nagyobb valamely országban az előfizetők száma, 
annál több műsorában a tarkaest, amiből fordított irányban is nyilvánvaló a 
következés. E tarkaestek alatt nem szabad állandó kabarézást, vagy szük-
ségszerűen alacsony színvonalat értenünk. Mégcsak kizárólagos vidámságot 
sem. A mai tarkaest a rádió hangszerűsített, mikrofonra szerkesztett műfaja, 
mely elveti a máshonnan átvett, hosszúra nyúló műfaji formákat és kereteket; 
lehet egybeállítás a legkomolyabb, legklasszikusabb zenei és írói alkotásokból, 
lehet a komoly és vidám dolgok ügyes keverése, lehet tisztán vidám is, de 
mindig egybefonódik benne lekötő változatosságban a szó és muzsika. 

A tiszta zenében az új szórakoztató zene fejlesztése és megfelelő előadása 
az újítás. Lehetetlen továbbra is mindig csak a tizenkilencedik század és a 
világháború előtti évek szórakoztató zenéjét adni, mert ezt unosuntig ismeri 
már a hallgatóság. 

A rádióra való átdolgozás úgy a zenében, mint a prózában és drámában 
megbukottnak tekinthető. Kényszerű megalkuvás teremtette kezdetben, azután 
valóságos ipar lett belőle. A dolog természetéből következik, hogy csak 
átmeneti jelenség lehetett. A rádiónak eredeti témákra és eredeti műfajokra 
van mindinkább szüksége. 


