
Az akusztikus művészetek mostoha-
gyermeke: a hangfelvétel-esztétika

22. rész: A hangjáték – 2.
A hangjátékkal foglalkozó sorozatunk első részében a műfaj kezdeteit mutattuk be, 

az alábbiakban pedig az 1930-as években készült egy-egy emblematikus  
magyar és amerikai darabról írunk. Ezt követően – időben jócskán előreugorva – 

az 1970-es évek hazai terméséből egy olyan rádiómonológra emlékezünk,  
amely a magyar rádióhallgatók körében aratott hatalmas sikert.

Ujházy László
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5GRAMOFON

Az ember tragédiája rádiófelvételen

A hazai hangjátékok esztétikai és technikai fejlődése talán 

azon mérhető le a legjobban, hogy 1938-ban Németh Antal1 

rendezésében elkészült Az ember tragédiája teljes, 180 per-

ces hangfelvétele. Megvalósításához a Magyar Rádió négy 

stúdióját kapcsolták össze, s az egyes színekhez Szerb Antal 

írt bevezetőt. (Ennek feltehetően rendezéstechnikailag is 

fontos szerepe volt abban, hogy az egyes stúdiók közötti 

színváltásokat zavartalanul lebonyolíthassák, s hogy az 

egyes színeket jól előkészíthessék.) A felvétel még mai 

szemmel is jelentős vállalkozás volt mind a magyar kultúra 

ápolása, mind a technikai kivitelezés szempontjából.  

A felvételt az Odeon hanglemezgyár hamarosan meg-

jelentette, s mivel akkor még az LP ismeretlen volt, (néhány 

húzástól és a Kepler-jelenet összevonásától eltekintve) 

a teljes művet 30 „normál” sellaklemezen (tévesen nevezve: 

bakeliten) adták ki, amely napjainkban is meghallgatható. 

A zaj effektusok markáns alkalmazása még ezen a felvételen 

is érezhető, ami kissé fölöslegesnek is tűnik a főszereplők 

szép, kifejező szövegmondása mellett. (Ádámot Abonyi 

Géza, Évát Tasnády Ilona, Lucifert Uray Tivadar alakította.) 

A Nyugat kritikusa természetesen alaposan lehúzta a ren-

dezést. (Ilyenkor e sorok írójában mindig felmerül a kérdés, 

hogy ha a kritikus ennyire birtokában volt a rádiós rendezés 

művészetének, akkor miért nem ő rendezte meg inkább?)

Egy kis, megcsonkított és egy nagy ország rádiótörténe-

tének különleges egybeesése, hogy ugyanebben az évben 

az amerikai CBS rádió is leadott egy hangjátékot, amely 

annyira jól sikerült, hogy azóta is beszélnek róla – a szak-

mán belül és kívül egyaránt. 

A Világok harca

1938 őszén a CBS rádió főműsoridőben sugározta Orson 

Welles2 rendezésében és főszereplésével a Világok harca 

című hangjátékot, amely a rádiózás és a hangjáték történe-

tének egyik korszakalkotó dokumentuma. Az H. G. Wells3 

regénye nyomán készült adaptáció – melyben a marslakók 

megtámadják és majdnem legyőzik Amerikát – annyira jól 

sikerült, hogy az adást követően Amerikában kitört a pánik.

A hangjáték bevezetőjében a rendező már figyelmezteti a 

hallgatót: „Földünket hideg, részvétlen szellemek figyelik és 

szövik ellenünk terveiket”. Az optimistának egyáltalán nem 

nevezhető gondolatok után – szokatlan módon – egy  

időjárás-jelentéssel kezdődik a darab, majd egy tánczenei 

közvetítést konferálnak be a Park Plaza hotelből, s indul 

a zene. A hallgató ekkorra már többnyire elfelejtette, hogy 

eredetileg egy hangjátékot hallgat, s amikor „rendkívüli 

csillagászati esemény miatt” a zenei közvetítést meg-

szakítják, a műsort már nem fikcióként, hanem valóságként 

érzékelve, helyszíni közvetítésként hallgatja. A cselekmény 

pedig szinte filmszerűen pereg tovább, a légierő tehetetlen, 

a Mars-járművek vészesen rohannak New York felé,  

az általuk kibocsájtott mérges gáz ellen nem véd a gáz-

álarc, a teljes hadsereg megsemmisül, s elhangzanak a rá-

dióriporter utolsó, fuldokló mondatai: „meneküljenek, még 

van szabad kivezető út New Yorkból… talán ez az utolsó 

rádióadás”, majd a gyilkos gáztól ő is összeesik.

A hangjátékot Pearson professzor elgondolkodtató  

szavai zárják, miután megtudjuk, a marslakóknak  

a Central Parkban heverő élettelen tetemeiből a laborató-

riumok kimutatták, hogy azok a földi baktériumok ölték 

meg őket, amelyek ellen szervezetük nem tudott  

védekezni: „Miután az emberek védekezése csődöt  

mondott, a legegyszerűbb teremtmény ölte meg őket, 

melyet Isten bölcsességében teremtett”. Majd Pearson 

professzor szerepéből kilépve immár ismét Orson Welles-

ként megnyugtatja a hallgatókat, hogy a hangjátékot  

egyszerű ünnepi műsornak szánták, mellyel a CBS rádió 

a Halloweent köszöntötte. Ám ez akkor már késői vigasznak 

bizonyult, mert közben kitört a pánik. A történet egészen 

odáig fajult, hogy a rendezőt bíróság elé állították, majd 

természetesen felmentették – hiszen az emberi hiszékeny-

ség éppoly felelős volt a történtekért. (Más vélemények 

a pánik mértékét eleve kétségbe vonják, s inkább a sajtó 

művének tekintik.)4
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6 GRAMOFON

Az esetleges kételyek ellenére a történet és maga a jelen-

ség azóta is foglalkoztatja a szakmát: hogyan volt lehetsé-

ges, hogy a hallgatók egy fikciót valóságnak tekintettek? 

Kétségtelen, hogy zseniális volt a dramaturgia: a konferálást 

követő bevezető már utalt egy közeledő veszélyre, majd 

az ezt követő időjárás-jelentés és könnyűzenei közvetítés 

élő adás benyomását keltette. A zenei adás többszöri meg-

szakítása, a helyszíni bejelentkezések sorozata, a hadsereg 

fokozatos csődjének közvetítése már végleg elfeledtette 

a hallgatókkal, hogy valójában egy hang játékot hallgatnak. 

Ebben annak is szerepe volt, hogy kitűnőek voltak a színé-

szek: szövegmondásuk kifejezetten köznapi emberekére 

utalt. Kitűnőek voltak a zajok: már a darab vége felé az 

egyik legszebb zajmontázsban a hajókürtök és a félrevert 

harangok „lebegése”, ahogyan a szél hol erősíti, hol halkítja 

hangjukat, nagyon reális hatást keltett. Ám talány, hogy 

a hallgatókban ezt a benyomást az első rész lekonferálása 

és a második rész bekonferálása miért nem változtatta 

meg. S amikor a marslakók már porig 

rombolták a Columbia Broadcasting 

System épületét, akkor fel sem merült 

bennük a kérdés, hogy honnan megy 

az adás? Az sem tűnt fel számukra, 

hogy a darabban milyen erős az idő-

beli tömörítés. Az obszervatóriumból 

sugárzott riport végeztével kb. félperc-

nyi zene után ugyanazok a szereplők 

(Pearson professzor és a riporter) már 

a Mars-jármű becsapódásának hely-

színén vannak… Ezt a bravúrt még a 

mai technika segítségével sem lehetne 

megtenni, ráadásul el is hangzik, hogy 

az utat tíz perc alatt tették meg. A jele-

netek, a helyszínváltások szinte film-

szerűen peregnek, s mindez vágás 

nélkül, élőben zajlik! Ezek persze mind 

szakmai kérdések, de szomorú üzene-

tet is hordoznak: szinte végtelen  

a média hatalma, az emberek médián 

keresztüli manipulálásának kimeríthe-

tetlenek a lehetőségei. Emögött ott 

ólálkodik a 20. század egyik leghitvá-

nyabb kijelentése: sokszor kell a nép-

nek ugyanazt hazudni, s végül elhiszik, 

hogy az az igazság.

A hangjáték a hazai lexikonok  
tükrében

És most térjünk vissza Magyarország-

ra, s lapozgassunk bele a régebbi hazai 

lexikonokba: hogyan írnak a hangjáték 

műfajáról a szerzők?

A Pesti Hírlap Lexikona 1937-ben ezt 

írja: „Hangjáték: rádió számára írt színmű. Leginkább mikro-

fonra alkalmazott színpadi dráma. A sajátosan csak akuszti-

kára épülő hangjáték- irodalom fejlődőben van.” 

Az 1948-ban megjelent kétkötetes Révai Lexikon e műfajt 

meg sem említi, míg 1962-ben az Új Magyar Lexikon már 

így ír: „rádió játék, hangjáték: önálló drámai műfaj; feladata, 

hogy pusztán hang hatások segítségével nyújtson teljes 

értékű művészi illúziót. [...] Az önálló, külön e célra készült 

rádiójátékok mellett nagy számban készítik el és mutatják 

be az irodalom klasszikus és modern alkotásainak  

(színművek, regények, novellák stb.) rádióváltozatát is.”

E sort tovább folytatva: Magyar Irodalmi Lexikon (1965): 

„Rádiójáték: a drámai műveknek az elmúlt évtizedekben 

született, a rádió sajátos feltételeihez alkalmazott fajtája, 

a rádiószínház fő műfaja.”   

1969-ben az Esztétikai Kis lexikon első kiadásában pedig ezt 

olvashatjuk: „A színművészet egyik ágazata, amely a való-
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ságról csak akusztikus ábrázoló eszközökkel, technikai köz-

vetítés útján, a hallgató tudatában teljes művészi képet, 

látomást kelt.” A Kislexikon későbbi kiadásában már részle-

tesen foglalkozik a témával.   

A címszavakból is láthatjuk, hogy az idő előrehaladtával 

hogyan vált egyre elfogadottabbá a rádióművészet. Mivel e 

műfaj hazai letéteményese értelemszerűen a Magyar Rádió 

volt, a fellendülést a rádiós alkotók tollából akkor megjelent 

könyvek, tanulmányok is jelzik. 1970-ben jelent meg az író, 

rádiórendező Török Tamás A rádió színpadán című tanul-

mánya, majd 1974-ben a Kossuth könyvkiadó gondozásá-

ban az Esztétikai Kiskönyvtár sorozat keretében Cserés 

Miklós Rádióesztétika című kötete, melyben rádió rende-

zőként szinte a kor és a műfaj alapjaként foglalkozik e té-

mával, emellett nevéhez fűződik a Magyar Rádióban 

a hangjáték műfaji kutatásaival foglalkozó Kísérleti Stúdió 

létrehozása. 1975-ben jelent meg Mesterházy Márton e so-

rok írójával közösen írt A térhatású rádiózás című kötete, 

mely a sztereó és kvadrofon technika hangjátékra gyakorolt 

hatását foglalja össze. Az 1980-as évektől a világ rádióit – a 

Magyar Rádiót is beleértve – a rádióművészet egyre jobban 

kiteljesedő alkotó kultusza jellemezte, aminek nálunk csak a 

Rádió későbbi oktalan szétrombolása vetett véget. 

Mindeközben beindultak a különböző esztétikai felfogások 

közötti viták. Csak a két szélsőséget említjük meg. Az egyik 

felfogás fontosnak tartotta azokat az effektusokat (zajok, 

zenék), amelyek az adott szöveget „felöltöztették”, tehát a 

hangokkal történő – olykor sajnos öncélú – játékot, hiszen 

szerintük a száraz forgatókönyv ezek által kel életre.  

(Olykor bizony gyengécske forgatókönyveket kellett 

a hangmestereknek akusztikai trükkökkel eladhatóvá tenni.)  

E felfogás hívei szerint „a jövő hangjátékának legfontosabb 

eleme, a hangjátékfejlődés fermentuma a zaj, amely 

 cselekszik.” A másik felfogás szerint mindent el kell távolí-

tani a hangjátékból, ami a szavakról, gondolatokról eltereli 

a figyelmet. A cél, hogy olyan legyen, mint egy díszlet  

nélküli színpad, ahol a színészek egy monoton drapéria 

előtt játszanak, nincs hangkulissza, nincsen hangtér, s talán 

még mozgások sem. Ám a legtárgyilagosabb megfogal-

mazás a következő: „A hangjátékban a legfontosabb,  

a nélkülözhetetlen az emberi hang. Zene és zörej nélkül 

lehetséges hangjáték, emberi hang nélkül nem.”  

Hogy ennek az elvnek a megvalósíthatósága mennyire 

forgatókönyvfüggő, s hogy pusztán emberi hanggal mit 

lehet teremteni, arra álljon itt egy példa, mellyel egyúttal 

felidézzük a hazai hangjátéktörténet egyik nagy közönség-

sikerét. Pánikot ugyan nem keltett, de a hallgatók egy jelen-

tős részét mélyen megérintette.

Szilágyi György: Hanyas vagy?

1976-ban a Rádió 1-es stúdiójában, Kálmán György előadá-

sában és Bozó László rendezésében vettük fel Szilágyi 

György5 rádiómonológját, melyben az író saját, 1928-as 

korosztályának sorsát, megvalósulatlan terveit, csalódásait, 

üldöztetéseit, megaláztatásait mondja el nagyon őszinte, 

szókimondó hangon. A felvétel során az írás és Kálmán 

György előadása mindnyájunkat lebilincselte. (A felvétel 

ráadásul ún. műfejes mikrofonnal6 készült, ahol a mikrofon 

lényegében a hallgatót szimbolizálta.) Amikor a szövegfel-

vétellel végeztünk, megkértük Decsényi János szerkesztő- 

zeneszerzőt – akinek a magyar hangjáték is sok szép, érté-

kes zenét köszönhet –, hogy ehhez a hangjátékhoz is írjon 

kísérőzenét. Ám amikor meghallgatta a szövegfelvételt, 

csak annyit mondott: ez az írás annyira erős, hogy nem 

kívánja a zenét. És mennyire igaza volt! Miután a kultúrpoli-

tika áldását adta a sugározhatóságra (erre akkor a téma 

kényes volta miatt szükség volt), 1976. december 3-án 

a Kossuth Rádióban, főműsoridőben megtörtént az adás. 

Tömegével jöttek a telefonok, levelek, a hallgatók szinte 

követelték az ismétlést, s a felvételt hamarosan  

a Hungaroton is megjelentette. Ez a műfajnak is hatalmas 

sikere volt, pedig minden technikai trükk nélkül „csak” szö-

veget tartalmazott. De e mondatokból a hallgatók magas 

művészi színvonalon hallhatták vissza mindazt, amit eddig 

csak a szoba négy fala között, csendben mertek kimondani. 

Jó példa arra, hogy az irodalmi anyag az elsődleges,  

melyet aztán szükség esetén és a kívánt mértékben  

a technika felöltöztethet, de az nem kötelező érvényű. 

Ma az interneten meghallgatva a felvételt megállapíthatjuk, 

hogy egyáltalán nem járt el fölötte az idő, minden szava ma 

is igaz, csupán annyi a szomorú változás, hogy a ’28-as 

generáció szinte valamennyi tagja – közöttük az író is – 

már itthagyott bennünket.

1 Németh Antal (1903–1968) színházi rendező, 1935-től a Magyar Rádió irodalmi 
osztályának vezetője.

2 Orson Welles (1915–1985) színész, film-, színházi és rádiórendező.
3 H. G. Wells (1866–1946) angol író, a fantasztikus regények egyik megteremtője. 

A Világok harca című regénye 1898-ban jelent meg, és 1900-ban már Mikes Lajos 
magyar fordításában is napvilágot látott.

4 A jelenség hasonlít Stravinsky Tavaszi áldozatának ősbemutatójára, ahol a közönség 
a nézőtéren olyan hevesen tiltakozott, hogy egy táncosnő későbbi elbeszélése szerint 
a zenekart nem is hallották, ezért Stravinsky a színfalak mögött hangosan számolta 
az ütemeket. Ám itt sem alaptalan a feltételezés, hogy nem volt akkora a botrány, mert 
a közönség a darab végén ötször is kihívta a táncosokat a függöny elé. Ez is a sajtó 
műve volt?

5 Szilágyi György (1928–2010) író, költő, hangjátékszerző, színigazgató, a modern 
kabaré egyik megteremtője, az egyik legsokoldalúbb rádiós egyéniség.

6 A műfejes mikrofon az emberi irányhallást próbálja leképezni. Lényegében egy 
műanyagból készült fejutánzat, melyen a szemgödrök és az orr kialakítása sematikus, 
de a fülkagyló meglehetősen pontos, s az azt követő hallójárat végpontján – a dob-
hártya helyén – van a mikrofonok membránja. A fej mentén a két fül között kialakul-
nak az irányhallásunkra jellemző futási idő-, fázis- és intenzitásbeli különbségek. 
Elsősorban fejhallgatós megfigyelésre ajánlott, ennek azonban hátránya az első 
középirány érzékelhetőségének bizonytalansága. Ám ennél a hangjátéknál minden-
képpen javasolt a fejhallgatós meghallgatás, mert így az előadó és a hallgató közötti 
kapcsolat sokkal személyesebbé válik. Kálmán György nem a hallgatóknak, hanem 
nekünk mondja el az író gondolatait.


