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SZELLEMI H O N V É D E L E M A RÁDIÓBAN. 
I r ta : Kilián Zoltán. 

ÁLTALÁNOSAN hangoztatott megállapítás, hogy a műsorszóró rádió 
a népek kölcsönös megismerésének, a nemzetek szellemi együtt-
működésének, az államok egymáshoz közeledésének nagyszerű esz-

köze. A világ rádióinak szövetsége, a Nemzetközi Rádióunió folyóiratának, 
a Radiodiffusion-nak 1937 júliusi számát teljesen a megállapításnak szen-
telte. Az unió főtitkári hivatala hatalmas adatgyüjtő munkát végzett a mű-
sorszóró rádiók népeket összébbhozó munkájának feltárására. Valóságos 
ankétot rendezett tagjai között, melyben résztvettek írásbeli úton úgy az 
európai, mint az Európán kívüli studiók. Számbaveszik itt úgy az egyéni, 
mint a kollektív kezdeményezéseket és eredményeket a muzsika, költői és 
elbeszélő irodalom, dráma, oktatás- és nevelésügy, népismeret, utazás, sport, 
ünnepségek, nyelvtanulás, híres külföldi személyiségek megszólaltatása és 
az idegen nyelveken tartott előadások terén. Afféle szellemi népszövetség 
világlik ki a felhalmozott adatokból és jól esik hangoztatnunk, hogy a magyar 
rádió az együttműködés biztosítására — a kölcsönösség önérzetes hangoz-
tatásával és megkívánásával sokkal többet megtesz más országok rádióinál. 

A Radiodiffusionban ismertetett adatok igazak. Megállapításuk olva-
sásra igen tetszetős és helyesen érezteti az emberrel azt a véleményt, hogy 
a rádióműsorok megismertetik, közelebb hozzák egymáshoz a népeket; 
a nemzetközi életnek így új és felette rokonszenves területét teremtették 
meg. A kultúrák csakugyan feltárulnak egymás előtt, a megismerés állandó 
folyamattá vált. Mindez a rádió mérhetetlen jelentőségét bizonyítja a nem-
zetek művelődésének kölcsönös értékelése terén. De ugyanakkor számot kell 
adnunk egy ellentétes jelenségről is, melyet a magyar rádió vezetősége már 
régen felismert; a szellemi honvédelem kiépítésének szükségessége ez a rádió-
ban. Ezt a szükségletet legjobban a kis nemzetek rádióhallgatói érzik. A szel-
lemi honvédelem semmivel sem kisebb jelentőségű, mint az anyagi hon-
védelem, mely a nemzet fegyveres felkészültségén alapul. A kisebb népek 
rádióműsorszerkesztésének immár valóságos parancsa a szellemi honvédelem, 
melyet a magyar rádió meg is valósít. 

Soha annyi s az egyszerűbb műveltségi színvonalon álló rétegekre 
gyakran ártalmas hatás nem érte még a kis népek szellemiségét, mint éppen 
napjainkban. A nemzeti öntudat és nemzeti gondolkozásmód látszólag egyre 
fejlettebb, sőt sokan már túltengőnek érzik, valójában pedig az idegen 
filmek, idegen hanglemezáradat, idegen rádióállomások rendszeres hallga-
tása, idegen eszmevilágokba való beleélés, sok helyen irányzatos rádió-
propaganda, irányzatos idegen hírszolgálat révén kétségtelen veszedelmek 
fenyegetik. Nőttön nő a nemzetüket szokásaiban és lelki megnyilvánulásai-
ban is szerető emberek körében e bajok felismerése. Nem véletlen, hogy 
a szellemi honvédelmet először a svájciak követelték a rádióban ; ez a hár-
mastagozódású nép, melyet nyelvében egyáltalán nem fenyeget veszedelem, 
ha anyanyelve nagy népébe minden tagja beleolvad. Mégis — ők mondták 
ki legelőször, hogy csak álmodozó, naiv emberek hihetik, hogy a rádiónak 
csupán népbékéltető és összehozó hatása van. A kis népeknek elszánt és 
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rendíthetetlen honvédelmet kell megszervezniük — hangoztatják a svájciak — 
nemzeti gondolkozásmódjuk, szokásaik, dalaik, zenéjük, hagyományaik, 
íróik és alkotóművészeik, szülőföldjük lelkének megóvására. Külön érde-
kesség a dologban, hogy a svájciak erősen át vannak hatva a népszövetség 
gondolatától, rádiójukban még ma is rendszeresen beszámolnak a népszövet-
ség munkálatairól — és mégis nagyarányú szellemi honvédelmet tartanak 
szükségesnek az életük valamennyi terén, de különösen a rádióműsorban. 

Ebben a szellemi honvédelemben néha egyetlenegy hír milliószor fon-
tosabb lehet akármily nagyszabású hangversenynél, egyetlen gyermekóra 
többet adhat valamely világhírű drámánál. Kis nemzeteket agyonnyom az 
idegen dolgok követése. 

* 
* * 

Mióta az idegen nyelvek ismerete jobban elterjedt hazánkban, kétség-
telenül sokat vesztett izében, színében és eredetiségében a magyar köznapi beszéd. 
Valami furcsa tartózkodás érezhető a magyaros kifejezésmódokkal szem-
ben ; az új fogalmakra az angol, a francia, a német, olasz, sőt a cseh nyelv 
is azonnal talál megfelelő szavakat, nálunk valósággal kigúnyolják az új 
magyar szóalkotásokat és az európaiság nevében egyenesen hadjáratot indí-
tanak ellenük. Jellemző erre a szellemre, hogy a rádióbemondók idegen 
nyelvű kiejtését, vagy mondatszerkesztését összehasonlíthatatlanul jobban 
figyelik, mint a rádióban elhangzó magyar beszédet. A jóízű, kifejező erőtől 
duzzadó, színes magyar beszédet távolról sem követelik annyian, mint a nem 
is olyan fontos idegén nyelvű bemondás tökéletességét. A színészek modo-
roskodó, előkelősködő beszédmódja (ángol, kászinó, stb.) nyomán nem jár 
felszisszenés, de egy francia névelő nyelvbotlásos elvétésére nagyon. Ma már 
sok embernek megrendült a helyes nyelvérzéke és a nyelvhasználati bizton-
sága egyrészt a kultúrsznobok fölényeskedése, másrészt a pestinek nevezett 
vigéc- és kabarényelv hatása miatt. Ezek a nyelvrontó tényezők a rádióban 
is óhatatlanul felütik a fejüket, noha erős a gyomlálásuk. A kabarényelvet 
azonban lehetetlen a magyartalan hanghordozással együtt kiirtani a kabaré-
darabokból ; mi maradna meg bennük a becsületes gazirtás után?! Kény-
telen-kelletlen mikrofon elé eresztik így az ilyen silányságokat humor címén. 

Folyóiratok állandó panasza, hogy a beszédművészet, sőt az egyszerű, 
tiszta magyar beszéd is éppen a rádióval újra feltámadt hang- és beszédkultúra 
idején hanyatlott oly nagyon alá, amiben persze a rádió nem hibás. Világtünet 
ez, az időpont egybeesése. Véletlen. A baj — mint mondottuk — nem el-
szigetelt magyar jelenség. A beszédművészetükre és nyelvük tiszta, nemes 
csillogására oly büszke franciák is megállapították. Náluk a rádióban tartott 
beszédművészeti és szavaló leckékkel iparkodnak segíteni; a főképp angol 
szavak átvételével fenyegetett nyelvtisztaságot legújabban rádióelőadások 
útján is védik. Rendkívül erőteljes a szellemi honvédelemnek ez a része 
a német rádióban, hol az «Entwelschung»-hadjárattal igen szép eredmé-
nyeket értek el ; még a zenei műnyelvet is németesítik (például suite = 
Folge). A magyar rádió tőle telhetően mindent megtesz a nemzeti nyelv 
védelmére ; állandón ad jó nyelvtisztogató és a helyes magyarságra példá-
kat nyujtó előadásokat; műsorában mindent magyarul ír, amit csak lehet 
és már a magyar zenei kifejezések korábban ismeretlen seregét igen jól átvitte 
a köztudatba. Dícséretet érdemel a sportműszavak derekas magyarosítása is, 
ezek ugyancsak a rádió révén váltak közhasználatúakká. 

57* 
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A szellemi honvédelem céljait pompásan szolgálja a magyar rádió 
a nemzeti önismeret előadássorozatával. A mai magyar élet minden érdekes 
jelensége mikrofon elé kerül itt tárgyilagos megítélésben, az előadók mellő-
zik az émelygős nemzetmagasztalást és bátran megmutatják a hibákat is. 
Ily módon a rádió valóságos leltárát adja a megismerésre méltó nemzeti 
eredményeknek és felvértezi adatokkal a nemzet tagjait. Természetes, hogy 
ehhez a munkához nehéz minden tekintetben, tehát feldolgozásban és elő-
adásban egyaránt rádiószerű munkatársakat találni; a szórakoztatva, köz-
vetlen hangon történő előadás ezért még nem mindig sikerül. A haladás 
azonban rádiószerűség dolgában is kétségtelen, íróink kezdenek leszokni 
a fölényes kioktatás hideg hangjáról, felismerik, hogy a folyóiratstílus nem 
a barátságos szóbeli felvilágosítás hangja. A sallangos, szóvitézkötéses ön-
imádó áradaton már szerencsére a háború óta túlvagyunk, legfeljebb hely-
színi közvetítéseknél zúdul ránk még imitt-amott az ilyesmi a szónoklatokban. 

A nemzet egyeteme a műsorszóró rádió működése óta sokkal jobban együttél, 
ami a szellemi önvédelem szempontjából nem kicsinylendő eredmény. A tár-
sadalmi és gazdasági ellentétekből széthasogatott magyarságnak nincs még 
egy olyan átfogó, mindenkit felölelő intézménye, mint éppen a rádió; talán 
mégcsak a honvédség fogható hozzá, de ebből hiányoznak a nők. A szellemi 
honvédelem érdekei nyomatékosan megkívánják, hogy kétharmadrészben 
mezőgazdasággal foglalkozó országunk mezőgazdasági népességéből mind-
többen rádiósok legyenek ; a mai 6-2%, mellyel a mezőgazdasági lakosság 
a rádióelőfiztetésben résztvesz, nemzetünk szellemi honvédelme szempontjá-
ból is aggasztóan kevés. A gazdakörök, olvasókörök, falusi ifjúsági szerve-
zetek közös rádióhallgatása révén az a kedvezőtlen helyzetkép enyhül ugyan, 
de azért el nem tűnik. Nem teljes magyarázat erre sem a hangszórós készü-
lékek drága volta, sem az ország aránylag gyér villamosítása. A mezőgazda-
sági lakosság nyáron valóban alig juthat a rádióhallgatáshoz, télen azonban 
ugyancsak bőven van rá ideje. Idegen államokban is gyenge a mezőgazda-
sági népesség rádiózása, de ma már egyre emelkedőbb, nem utolsó sorban, 
az egyre népiesebb műsorok hatására is. A falusi ember csak abban gyönyör-
ködhet, amit megért. A rádiókban a kezdeti idők után mindenüvé betele-
pedtek a túlontúl igényesek, a külföldért, a nagy nemzetközi művészetért 
lelkesedők csak önmagukat tekintő műsorai; a népet Beethovennel és Shake-
speare-rel tömték. Ma már felismerték a közérthető, népi műsorok szüksé-
gességét ; nem mindenáron felemelni, hanem nemzeti alapon szórakoztatni 
és mulattatva oktatni kívánják az előfizetőket, nem törődve a kultúrsznobok 
diktálásaival. A szellemi honvédelem ennek csak hasznát látja. 

* 
* * 

Az ifjúság régebben zongoraszó mellett gyűlt egybe, táncolt és dalolt. 
A táncok akkor is nemzetköziek voltak többé-kevésbbé, de a dalok magyarok. 
Idegen eredetű tánczenekar, mint ma a dzsessz, nem keveredett bele a mulat-
ságba. A házi összejöveteleken ma a gramofon meg a rádió ad tánczenét, 
a táncolás szinte folytonos, alig-alig dalolnak valahol. A fiatalság ezért nem 
ismeri a népdalokat. A rádiók Európaszerte iparkodnak ezt a bajt ellen-
súlyozni, mindjobban terjed a «Népdalokat tanulunk» című műsorszám, mely 
ma már megvan a németeknél, franciáknál, osztrákoknál, lengyeleknél, sőt 
az angoloknál is. Nálunk a népdal ügye körül mutatkozó szerencsétlen 
kettéhasadás a szellemi honvédelem e részének nem kedvez ; a Bartók, 
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Kodály, Lajtha és mások gyüjtötte parasztdalok mellett egy kicsiny, de 
növekvő tábor nem akar tudni azokról a népdalokról, melyeket a köztudat 
népdalnak ismer és általában a magyarság énekel. A paraszti népdalok 
egyedüli magyar voltát hirdetők lenézik és száműzni kívánják a «népies 
műdal»-nak bélyegzett népdalokat a cigányzenekarok muzsikájával együtt ; 
a «népies műdal» egyelőre hasonlíthatatlanul nagyobb, cigányzenés tábora 
pedig a népgyüjtési parasztdalokat nem akarja. Harmadiknak beleszól 
a vitába a divatos táncdal, melyet kiirthatatlanul slágernek mondanak 
a pongyolabeszédűek ; a divatos tácdal felhasználja a magyar nóta szín-
kópáit és szintén magyaros ritmussal, magyaros mezben jelentkezik, sőt 
hódítja a világot. Miféle «magyar dal»-nak legyen így hirdetője és tanítója 
a rádió? A jószemű, helyesebben jófülű rádiós észrevehette, hogy a Bartók, 
Kodály és mások gyüjtötte népdalok gyüjtőik feldolgozásában műsorra 
kerülve, mindjobban a műdalok előadóinak ajkán szerepelnek, vagyis mű-
dalosodó népdalokká válnak; míg ugyanakkor a népszerű nótaénekesek, 
akiket ma általában népénekeseknek tekinthetünk, csak népies műdalokat, 
azaz népdalosodott műdalokat énekelnek. Az igazi népdalnak hirdetett nép-
dal tehát a műélvezőknek, az igényes művelteknek, azaz a nem nép-nek kell 
a műsorban ; az álnépdalnak hirdetett népdal pedig a tömegek, vagyis mai 
fogalmak szerint a nép kívánsága. Nyivánvaló, hogy egyformán a magyar 
élet terméke mind a kétfajta dal, mindegyiknek megvan az életjoga, mind-
kettő meglehet egymás mellett békességben. A népies műdalok szerzői, azért, 
hogy esetleg földbirtokosok, ügyvédek, tanítók, katonatisztek voltak, 
ugyanúgy magyarok, mint az ősi paraszti népdalok földművelő vagy pásztor-
ember szerzői. A magyarság művelődése szempontjából érték egyik is, másik 
is, egyik sem zárhatja ki a másikat. A rádió, mely az egyetemes magyarságé, 
s amelyben, mint az előbb mondottuk, éppen a földművesség oly elszomorítón 
csekély arányban vesz részt, mindkettőt értékeli és szóhoz jut tat ja . A szel-
lemi honvédelem mindkétfata népdal megőrzését és megismerését ránk 
parancsolja. Az úgynevezett paraszti népi tulajdonságok úgyis rohamosan 
tűnnek, de a falut az élet elvárosiasítja s a paraszt mindinkább csak a fog-
lalkozásában különbözik az ország egyéb «népétől». 

* 
* * 

A rádió tagadó irányban is kifejthet szellemi honvédelmet. A magyar 
rádió például azzal, hogy nem engedi műsorába a magyar földművesembert 
lealacsonyító, lebárgyusító úgynevezett paraszt-tréfákat», erőteljesen hozzá-
járul e kártákony műfaj kipusztításához. Szellemi honvédelem az idegen 
nyelvű dalok mellőzése vagy korlátozása is. 

* * * 

Kis népek szellemi javait különösen fenyegeti az idegen nyelvű hang-
lemezáradat, mely műsorukat elönti. E hanglemezáradat ellen több szempont-
ból is nehéz a védekezés. A közönség a hanglemezeket rövidségük és válto-
zatosságuk miatt kedveli. A rádió kénytelen már csak ezért is lemezeket 
adni; különben is, a napi 13—14, sőt 16—18 órai műsoridőt gépzene nélkül 
kitölteni nem tudja. A lemezek hozzáférhetővé teszik a világ legnagyobb 
művészi teljesítményeit. Az olyan kis népnek, mint a magyar is, elegendő 
hanglemezanyaga még csak egyetlen hét műsorszükségletére sincs. A film-
kérdés nemzeti nyelven történő megoldási módja itt nem lehetséges ; néhány 
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országban, különösen ott, ahol a rádiótársaságok és hanglemezgyárosok 
perében a bíróság az utóbbiak javára döntött, vagy az ítélet a gyárak leme-
zeinek használatát körülményessé tette, a rádiók maguk vesznek fel lemezeket. 
Az ilyesmi beválik az olyan nagy népnél, mint a német, ahol van elegendő 
művész a felvételre, van elég felvehető anyag és van elég rádióállomás a leme-
zek gazdasági kihasználására, elég felvevő az esetleges kereskedelmi forga-
lombahozásra. Kis nép csak egy védekezési módot használhat: ha már az 
idegen lemezeket nem kerülheti el, igyekezzék csak zenés, idegen szövegnélküli 
lemezekkel dolgozni, amikor teheti; az élőszemélyek által közvetlenül mikrofonba 
adott előadásoknál pedig iparkodjék az idegen szöveget a lehető legkevesebbre kor-
látozni. A magyar rádió erre az egyedül helyes gyakorlatra törekszik ; sajnos, 
énekesinkben nem mindig él a nemzeti öntudat, szívesen énekelnek idegen 
nyelven, amiben van egy kis érthető külföldre kacérkodás is. Nem az idegen 
alkotások ellen szólunk ; csak azt hangsúlyozzuk, hogy magyar fordításban 
is ének az ének és mű a mű. Talán sikerül a szellemi honvédelem köztudatba-
jutásával egyszer odajutnunk, hogy énekeseink tiszta magyar műsorokat 
nyújtanak be a rádiónak, magyar szerzők magyarul szóló alkotásait; az 
idegent pedig az elkerülhetetlen lemezekre bízzák. 

* 
* * 

A műsorszóró rádió talán semmi más területén nem ütközik ki a nemzet-
közi együttműködés a nemzetek egymáselleni harcának ellentéte, mint a pro-
paganda« és hírszolgálat rovatában. Erről nem ír a Nemzetközi Rádióunió 
folyóirata semmit, nem is írhat. A rádióhallgatók azonban minden este 
tapasztalhatják, hogy a nemzetközi együtt nem müködés micsoda kitartással 
és leleménnyel dolgozik. Aki több idegen nyelvet ért és meg tudja hallani 
az elmondott szavak között az el nem mondott dolgokat (mint ahogy az ujság-
olvasásnál tud a sorok közt olvasni), nagy mulatságát lelheti ezekben a har-
cokban. Lapokat ki tilthatnak az országokból, de rádióhullámokat nem és 
így minden ország hírszolgálatának ellenőrzése lehetséges az ellenfél hírei-
nek meghallgatásával, vagy semleges rádióállomásokra fordítással. Temérdek 
propagandaelőadás hangzik el az éterben napról-napra az egész Európában, 
mely mind a határokon túl élő embereket akarja megnyerni. Diktatúrás 
államokban az uralkodó rendszer ellen titkos rádióállomások lázítanak 
időről-időre. A rádió hatalmi eszköz a lelkek fölött, de amíg a hatalmon 
levők mértéken túl mutatkozó önigazolása és imádtatása csömört okoz 
a hallgatóknál, egyben negatív hatalmi eszköz a közönség kezében is, mert 
egyszerűen kikapcsolják a készüléket, vagy átfordítanak más országra. Ez 
az utóbbi eset semilyen propaganda- és hírszolgálati irányítás szempontjá-
ból nem kívánatos, mert a rádió más országok rádióinak rendszeres hallga-
tásával visszafelé sülő fegyverré válik. A szellemi honvédelem szempontjá-
ból kivált azok az idegen propagandaelőadások és hírek figyelemkeltők, 
melyeket a vevő ország nyelvén tartanak. Itt csak az idegen szándék világos 
feltárása és minél szélesebb körben való sajtómegvitatása a védőeszköz. 

* 
* * 

A szellemi honvédelem egyik érdekes megnyilvánulása a rádióban 
a régebben annyira előtérben állott nagyvárosi, helyesebben külvárosi humor 
háttérbeszorítása a vidéki, nemzetibb íző humor előtt. Ma minden országban 
a kisvárosi és falusi jellegű szórakoztató műsorszámok kerekednek néprajzi 
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vonatkozásaikkal a külvárosi vagy aszfaltkedélyesség fölé. A franciák mont-
martrei estjei egyre gyérülnek, helyükbe berrichoni, bretagnei, auvergnei, 
gascognei stb. estek kerülnek, az angolok szintén sorraveszik vidékeiket 
népdalaik és néptréfáik buzgó feltárásával. A németeknél ez az irány a mai 
rádióműsorszerkesztés alaptörvénye. A külvárosi és az alantas szellemű, 
széteső lelkű belvárosibb nagyvárosiak másutt sem adják a nemzet igazi 
tükrét, az ellentét azonban távolról sem oly kirívó és ártalmas, mint éppen 
nálunk. Az adomázó-dalozó magyar humortól a zsidó kereskedők és ügy-
nökök ízlése szerint tréfálkozó kabarék és kisszínpadok irdatlan messzeség-
ben vannak. Lehetetlen, hogy a magyar nép vidámság címen fanyar és idejét-
mult kávéházi verejtékezéseket kapjon, melyek sem testének, sem lelkének 
nem kellenek. Ez a magyar rádióműsor legnehezebben megoldható része ; 
a szórakoztató kisipar ugyanis Budapesten ebbe az irányba fejlődött fenn-
tartó közönségének szellemi és anyagi világa alapján, más magyarországi 
szórakoztató kisipar meg nincs. Elkerülhetetlen, hogy a népi, magyar tarka-
estek megteremtése terén maga a rádió újra kezébe ne vegye a kezdemé-
nyezést és szervezést. 

* 
* * 

Eléggé nem dicsérhető része a szellemi honvédelemnek az a munka, 
melyet a rádió a nemzet régi értékeinek állandó felkutatásával és nyilvántartásá-
val végez. Nem csupán zenei alkotásokról van itt szó. Az irodalmon, tudomá-
nyon kívül az életfenntartó tevékenység minden érdekessége számot tarthat 
a megemlékezésre. Ezért helyes a rádió emlékeztető napirendje, melyet 
tőlünk a környező államok rádiói is átvettek, mely ellen azonban ideges 
hangok még mindig hallatszanak. Az emlékező napirend nemzetvédelmi 
fontosságát közönségünk még mindig nem érzi, pedig ennek köztudatba 
kell jutnia. A nemzetietlen tiltakozókat ki kell oktatni: igenis, a mai élet 
szempontjából is több Pázmány Péter, Tinódi Lantos Sebestyén, Szilády 
Áron, Diószeghy Sámuel és Vásárhelyi Pál, mint a Ferencváros—Lazio-
eredmény. 

* 
* * 

Valójában a Ferencváros—Lazio-eredményt remegve várók sem nem-
zetietlenek. Sőt, az ő türelmetlenségük legjobban bizonyítja, hogy még 
a korszerű cirkusz e megnyilvánulásaiban, a közönségre oly passzív sportban 
is mennyire nincs meg a sport, népeket összekötő küldetése. Győzni kell 
mindenre való tekintet nélkül. S a rádióriporternek erre a mindenáron meg-
követelt diadalra koronát kell tennie. Ha az idegen csapat győz, a riport 
«bágyadt, sőt rossz»; ha az eredmény kedvez a nemzeti vágyaknak, a riporter 
mindig «remekül» dolgozik. 

* 
* * 

A magyar rádió igen sokat tesz a szellemi honvédelem területén. A hon-
védelem azonban szakadatlan feladat, mint a nemzet élete. Új meg új teen-
dők adódnak, jobb és kifinomultabb eszközöket kell egyre csatasorba állí-
tani. Minden intézkedést nem is lehet a hallgatóknak minden pillanatban 
töviről-hegyire elmagyarázni. Cikkünk a szellemi honvédelmi szükségletek 
felismerését, megértését és támogatását kívánja szolgálni. E szükségletek-
ről kevesebb szó esik, mint a katonai, anyagi honvédelemről, de fontosságuk, 
ismételten hangsúlyozzuk, egy hajszállal sem kisebb. 


