
Az akusztikus művészetek mostoha-
gyermeke: a hangfelvétel-esztétika

21. rész: A hangjáték – 1.
Olvasóink joggal kérdezhetik: hogyan kerül egy kifejezetten zenei témájú  

folyóiratba a hangjáték? A válasz egyszerű: mivel hamarosan az operafelvételek 
kérdéseivel foglalkozunk, s mert ebben a műfajban a legigényesebb felvételek  

a hangjátékok esztétikai tulajdonságait is magukon viselik, indokolt,  
hogy e műfajjal – legalább vázlatosan – sorozatunkban is foglalkozzunk.

Ujházy László
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A műfajról

Napjainkban, amikor a kép mindenhatóságában élünk, 

könnyen tekinthetjük a hangjátékot egy korai, kép nélküli 

televíziós játéknak. A harmincas években, amikor fellendül-

tek a képi műsortovábbítással kapcsolatos kísérletek, már 

sokan meg is jósolták, hogy a rádióra csak a televízió 

elterjedéséig lesz szükség. Csakhogy a történelem erre 

alaposan rácáfolt, mert a televízió rohamos elterjedése sem 

ölte meg a rádiót, s éppen azokban az évtizedekben még 

világszerte a hangjáték – más elnevezéssel rádiójáték, 

rádiószínház – is virágkorát élte. Ennek titka, hogy olyan 

szuverén műfajról van szó, amelynek nem hátránya, hanem 

tulajdonsága, hogy egy cselekményt, történést vagy éppen 

lelkiállapotot kizárólag hanggal fejez ki. „A rádiószínháznak 

nem tökéletlensége a láthatatlansága, ellenkezőleg: 

az alkotás forrása, felbecsülhetetlen előnye és esélye,  

mert alkotóművészei így szabadon mozoghatnak térben 

és időben egyaránt, éspedig minden indoklás nélkül.”1 

A hangok beindítják a hallgató fantáziáját, szinte maga 

is alkotótárssá válik, mintha a folyamat az ő tudatában  

érne véget. Ám mivel a kép segítő hatására nem számíthat, 

ezért befogadása is kétségtelenül nagyobb koncentrációt 

igényel, miközben – mivel a kép esetleg nem vonja  

el figyelmét – jobban el is mélyedhet a szavak erejében. 

Az igazán rádiószerű hangjátéknak eleve nincs  

szüksége a képre.

Hangjátékok a rádió megjelenése előtt

A „rádiószínház”, „rádiójáték” elnevezésekkel szemben 

a kétségtelenül általánosabb „hangjáték” különösen 

indokolt akkor, ha a rádiózás megjelenése előtti vagy 

a műsorszórástól teljesen független akusztikus játékokat 

is ide soroljuk. A színháztörténet és az etnológia ugyanis 

feltárta a természeti népek tisztán a hallásra épülő  

– olykor kultikus – játékait.2 Malájföldön pl. egy, a törzs 

asszonyai által font és pálmalevelekkel sűrűn betakart 

hatalmas gyékénysátorba vonulnak be a szereplők (a törzs 

elöljárói), a törzs tagjaiból álló hallgatóság pedig a sátor 

előtt foglal helyet. A sátorból kisvártatva különös hangok 

hallatszanak, melyek a hallgatóság tudatában – mivel 

a hangok forrása számukra láthatatlan – már mint a jó és 

gonosz szellemek hangja jelenik meg. A tűzföldi indiánok 

hasonló játékaiban már narrátor, valamint különböző 

dramaturgiai funkciókat ellátó zenék és zajok is hallhatóak. 

Pl. Tanuva, a férfigyilkos női szellem és a férfiak küzdel-

méről szóló játékban deus ex machinaként a férfiakat 

oltalmazó védőszent menti meg a már félig agyonvert 

férfiakat, s mindezt hangban fejezik ki. E hangjátékok 

létrejöttében az is szerepet játszott, hogy egyes nép-

csoportok tiltották az istenek ábrázolását, tárgyiasult 

megjelenítését. (E példákból is látható, hogy a „művelt” 

ember által lekicsinylően és igazságtalanul csak „primitívnek” 

tituált természeti népeknek is milyen gazdag a képzelet-

világa.) Ezek a példák – ha nem is a mai rádiós értelem-

ben – a hanggal történő játékok, azaz hangjátékok. 

Játék a veszéllyel

Az első, bekezdésünkkel azonos című hangjátékot a BBC 

sugározta 1924-ben.3 Abban az időben még az adások 

élőben történtek, így felvétele nem maradhatott ránk, 

csupán forgatókönyve. A történet nagyon egyszerű: egy 

walesi szénbányát meglátogató csoporttól lemaradt három 

turista (a fiatal Mary és Jack, valamint az idős Bax)  

300 méter mélyben egy elektromos zárlat következtében 

koromsötétben marad. Várva, hogy a zárlatot  

megszün tessék a lány azt javasolja, játsszák el, mintha  

nagy veszélybe kerülnének. Ám ekkor távoli robajt hallanak, 

lábuk alatt a víz rohamosan emelkedik, s tudatosul bennük, 

hogy valahol vízbetörés történt. Kitör a kétségbeesés  

és a pánik, egy távolabbi csoport pedig halálfélelmében 

már zsoltárokat énekel. Csakhamar kopogásokat hallanak,  

s a leomló szén zajában már hallatszanak a bányamentők:  

„Hé, ti ott lenn, leeresztjük a kötelet, kapjátok el!”  

Miután elsőként felhúzzák Maryt, majd utána Jacket, 

Jack szól (a hangja felülről): „Jó, jó, én rendben vagyok, 

gyorsan újra a kötelet… Bax! Megvan? Feleljen! Fogja?” 

(Csend) Jack: „Hé, hé, Bax!” (Csend) Jack: „Bax!...  

Az Isten szerelmére!... Elvétette!... Szegény Bax!...” 

Maga a darab hihetetlenül egyszerű, ám abból a szem-

pontból mégis jelentős alkotás, hogy a hangjáték 

valamennyi akusztikai elemét tartalmazza. Ezek a követ-

kezők: dialógus, zaj, zene és csend. Az író a forgató-

könyvben több helyen is rövid csend szüneteket ír elő, 

melyek közül a legutóbbi utal a tragédiára: fentről hiába 

szólítják lent maradt társukat, válasz már nem érkezik. 

Emellett izgalmas lélektani tanulmány is: hogyan visel-

kednek az emberek akkor, amikor élet és halál kérdésével 

közvetlenül találkoznak.

A forgatókönyv első sora a következő: „fényt eloltani, 

a bemondó közli a hallgatóval, hogy a darab egy  

szén bányában játszódik”, a végén pedig a „fényt fel-

kapcsolni” utasítást olvashatjuk. Az író a helyszínt abból 

a megfontolásból helyezte a bányavágat sötétjébe,  

hogy a hallgató jobban beleélhesse magát a történetbe 

(feltéve, hogy az adást sötétben hallgatja). Ezzel azonban 

egy olyan színházi előadást hozott létre, amely korom  

sötét színpadon játszódik, s így – akaratlanul – egyben 

iskolát teremtett, mert ezután a rádiók tömegével  

sugározták a sötétben játszódó darabokat. Mindezek 

ellenére az író Richard Hughes személyében a hangjáték 

művészetének megalapítóját is tiszteljük, s nem véletlen, 

hogy az eredeti forgatókönyv alapján e hangjátékát 

azóta ismét sugározták. És persze köszönet illeti az akkori 

BBC-t, amely egy 24 éves, akkor még szinte ismeretlen írót 

kért fel egy olyan darab megírására, melyben mindent 

a hangok fejeznek ki.
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Az első magyar hangjáték

Egy évvel azután, hogy a BBC leadta az első hangjátékot, 

e műfaj a hazai rádiózásban is megjelent. Ugyan nálunk 

az első hivatalos rádióadás csak 1925. december 1-jén 

indult meg, e hangjáték korábban, még a heti háromszor 

jelentkező kísérleti adásban, májusban hangzott el.  

A „stúdiók” a Postakísérleti Állomás Gyáli úti telepén voltak: 

az egyik egy bútorszállító kocsi, a másik pedig egy  

olyan kis helyiség volt, melyben két ember éppen hogy 

elfért. A mű Molnár Ferenc A férj bevásárol című  

kétszereplős bohózata volt. A századforduló első éveiben 

(természetesen nem rádióra) született mű a fizetésnapon 

bevásárló-mániás, kissé együgyű férj és a kardos, de 

férjével szemben tehetetlen feleség konfliktusát jeleníti 

meg. Színészek nem voltak kaphatók az adáshoz, mivel 

még úgy tartották, hogy az ilyesfajta kísérletek ártanak 

a művészi hírnevüknek. (Mennyire ismétlődik a történelem: 

amikor évtizedekkel korábban Carusót felkérték az első 

lemezfelvételre, barátai igyekeztek őt erről lebeszélni 

mondván, ne pazarolja a hangját ilyen játékra.) Ezért a 

hangjáték két szerepét az Állomás két tisztviselője játszotta: 

a feleséget Taubler Margit, a férjet pedig Molnár János 

postafőtiszt. Hogy ízelítőt kapjunk e rádiótörténeti  

eseményről, következzék a darab két rövidke részlete 

az eredeti szövegkönyvből:

(a férj egymás után bontja ki a papírcsomagokat)

Az asszony: Hát ez micsoda?

A férj: Ez négy darab üvegtalp a zongora lába alá.

Az asszony: De hiszen nincs is zongoránk!

A férj: Eltesszük akkorra, amikor lesz. Az üveges rámtuk-

málta.

Az asszony: Azonfelül a zongorának csak három lába van.

A férj: Az üveges azt mondta, hogy négy.  

Félre súgva: Nem merem neki bevallani, hogy ötöt vettem.

És az alábbiakban következzék a darab vége:

Az asszony: (miután korábban nagyot ütött a férj fejére)  

Mi az, mi az? Miért dugod azt el!? Mi van abban?

A férj: Semmi, semmi.

Az asszony: Most azonnal mutasd meg!

A férj: Hagyd, inkább bevallom.

Az asszony: Nos, mi van benne?

A férj: De így a fejemre ütni!

Az asszony: Mi van abban a csomagban?

A férj: Bevalljam? Harminc ív itatóspapír.

Az asszony: (még egyet üt a fejére, könyvet becsapni.  

Sírva szalad ki.)

A férj: (énekelve) Pechem van… pechem van… 

 Képzelem, mekkorát ütött volna, ha bevallom,  

hogy százötven ív itatós van benne!

(Gongzaj)

A forgatókönyvben tanulságosak a különböző zajokra 

történő utalások: ajtónyitás, papírzörgés és a könyv 

becsapása, amivel a fejre ütés hangját imitálták. Megjelenik 

a mikrofonon át különösen is érzékelhető „félre súgva” 

utasítás, valamint a feleség eltávolodása is, továbbá a darab 

lezárásaként megszólal az adásokban évtizedekig elmarad-

hatatlan gong, mely egy adás végét vagy a pontos időt 

egyaránt jelezhette. (A stúdiók némelyikében még a 

legutóbbi időkig használatlanul ott árválkodtak a fakeretre 

függesztett nagy réztányérok.) Az alkotók jól ráéreztek 

a hangjáték lényegére, amellett ügyes a darab kiválasztása 

is, hiszen minden tekintetben rádiószerű.

Amikor Magyarországon már beindultak a rendszeres, 

szerkesztett adások, a hangjátéké kezdetben nem volt 

sikertörténet. A színészek „szenvtelenül” ültek a mikrofon 

előtt, szerepeiket nem eljátszották, hanem csak elmondták. 

Ilyen körülmények között a hallgatók sem tudtak  

azonosulni a történettel, s hogy a darab megértését 

segítsék, időnként rádióbemondók szakították meg 

az előadást, hogy elmondják, hogy éppen mi történik. 

Az első „kísérleti” hangjátékhoz képest ez hatalmas  

visszalépés volt, de tekintsük jóindulatúan a műfaj hazai 

gyermek betegségének. Évekbe tellett, míg megszülettek 
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a kifejezetten rádióra írt művek, s megszűnt a zajkulisszák 

kritika nélküli túlburjánzása, valamint a korai hangosfilmek 

mintájára szervetlenül beillesztett zenei aláfestések alkal-

mazása. Lassan megszületett a szerepével azonosuló, átélt 

színészi játék, mely a műfaj alapját jelentette, s az adást 

biztos kézzel irányító rádiórendező. Erről később így ír 

Kilián Zoltán Rádióesztétika című könyvében: „A rendezés 

valódi munkája az előadók beszédének, elejtett szavainak, 

fellélegzésének, sóhajtásának, felsírásának, egyszóval 

mindent érzékeltető hangjainak kihozása. Fáradságos és 

nem külső csillogáson alapuló tevékenység, de csak ez 

vezet a hallgató lelkéhez. Lekottázni mindezt nem is lehet, 

az író utasítást rá nem adhat.”4

Gróf Cutelli, a zajok mestere

A mikrofonon át közvetített kísérő zajok terén nagy 

szenzációt jelentett, amikor 1934-ben Cutelli gróf, 

„A  hangvarázsló” Budapesten is bemutatta általa készített 

hangutánzó eszközeit. Az egyik korabeli beszámoló erről 

így írt:

„Cutelli Gaetano Masaglia gróf, az amerikai mikrofonkirály, 

a zörejek varázslója a stúdió egyik szobájában fúr-farag, 

dübörgő expressvonatokat, patakcsobogást, evezést, 

korcsolyázást, gépek búgását, Zeppelint, lódobogást, 

szekérzörgést, kopogtatást, tengermorajt és ezer más zajt 

gyárt, kis ládikákat, kavicsot, kókuszdiót, bőrrel és vászon-

nal bevont dobozokat, dobokat készít. Felszereli a Stúdiót 

a legtökéletesebb zajcsináló gépekkel. A hollywoodi 

filmgyárak zajmestere előtt zajban nincs lehetetlenség. 

A munka végeztével megmosakszik, felöltözik és hazamegy 

a dunaparti hotelbe, ahol egész udvartartása, titkára, 

szakácsa, inasa várja, hogy továbbutazzon és más országok 

rádiósait ejtse bámulatba tudományával.”

E zajkeltő eszközökből még a ‘60-as években is többet 

használtak: pl. a kettévágott üres kókuszdiók össze-

ütögetése a mikrofonon keresztül kitűnően imitálta 

a kockaköveken lépkedő lovak patájának hangját.  

Az is elképzelhető, hogy innen ered a vitorlavásznat egy 

bordázott forgó hengerrel dörzsölő ún. szélgép, valamint 

a forgó lyukacsos fémhengerben pergő borsószemek 

esőgépe. Később persze az előre felvett „konzervzajok” 

nagyrészt kiváltották az élőben keltett zajokat, a Magyar 

Rádiónak is gazdag, folyamatosan gyarapodó zajtára volt, 

melyből a hazai filmgyártás is rendszeresen kölcsönzött. 

1 Cserés Miklós, Rádióesztétika. Budapest, 1974. 68.
2 1952-ben az antropológusok és etnológusok bécsi konferenciáján Oscar Eberle svájci 

színháztörténész Az akusztikus álarcok című előadásában foglalkozott a természeti 
népek hangjátékaival, bemutatva az itt is idézet példákat.

3 Richard Hughes, (1900–1976) később híressé vált angol író.
4 Kilián Zoltán Rádióesztétika című könyve – a témában elsőként – 1939-ben jelent 

meg, melyben többek között a hangjátékkal is részletesen foglalkozik.
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