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Irodalom a mikrofon előtt. 

A rádióban elhangzó irodalom: 
hangos könyv. Amint a szemnek való 
könyv jó papírt, kitűnő szedést, jól 
olvasható betűket, okos tipografizá-
lást kíván, úgy a hangos könyv is 
igényel bizonyos kellékeket. Jó mikro-
fónhang, színes, de nem színpadias 
előadás, sajtóhiba, azaz nyelvbotlás-
mentesség a fő technikai szükséges-
ségek. Általános tapasztalat, hogy az 
írók egyrésze rossz előadó. Viszont a 
közönség sokszor az írónak hangbeli 
bemutatkozására is kíváncsi; az író 
rádióból hozzáférhető személye érdekli. 
A megoldás egyszerű : a rossz mikro-
fónhangú vagy rosszul előadó író mu-
tatkozzék be műve előtt három-négy 
mondatban, azután jöjjön a műve 
hivatott előadó tolmácsolásában. Ez 
az előadó azonban ne legyen színész. 
Amint vannak kitűnő pódiumelőadók, 
úgy nevelendők kitűnő mikrofónelő-
adók is, akik sohasem szerepelnek 
színpadon. Legjobb mai szavalóink 
nem színészek. 

A mikrofon elé kerülő irodalmi mű 
hanghatásra legyen felépítve. Ez ma 
még nincsen így, ezért a novella talán 
a legkevesebb ember által hallgatott 
műsorszám valamennyi között. A mik-
rofon a mikrofon, számára való írni-
nemtudás vagy nemakarás miatt, sú-
lyos sebeket ejtett az elbeszélő iro-
dalmon. 

Mi segít itt? A passzív kiválasztás 
nem. A csak úgy behozott anyagban 
elsikkad a jó is. Cselekvő, kezdemé-
nyező, útmutató szellem kell. A hang-
gal dolgozó írók kiválogatása és ser-
kentése. Az írók felolvasásra való meg-
hívása helyes elv, de az úgynevezett 
márkás név, a divatosság még nem 
mikrofóngarancia. A mikrofon külön 
világ, mely csak maga termelheti ki 
a márkáit. Amint a németeknél, an-
goloknál és amerikaiaknál meg is tette. 

Eddigi tapasztalatunk : a költők 
egy-két kivétellel elszomorítóan rossz 

szavalók. Csak szavalóművésszel en-
gedjék verseiket mikrofon elé. A szí-
nész azonban ritkán egy a szavaló-
művésszel. 

Színjáték — hangjáték. 

A színjáték szemnek és fülnek szól. 
A mikrofon szempontjából több is, 
kevesebb is a kelleténél. Nem azonos 
a hangjátékkal. A hangjáték tagadása 
kényelmes, azonban nem művészi 
helytállásból fakadó felfogás. 

Hangjáték van. A hangjáték a mik-
rofon művészetének legmagasabb-
rendű, tehát legnehezebb kifejezési 
formája. A rádió kezdőkorában tartott 
meddő hangjátékpályázat nem azt 
bizonyítja, hogy nincs. A németeknél 
van hangjáték ; az angoloknál szintén 
van. Ott rendezők is vannak hozzá, 
akik a színpadtól függetlenül, a rádió-
ban magában nőttek fel. 

Divatos elintézni a hangjátékot 
a némafilmmel való összehasonlítás-
sal. A némafilm csak első lépcső volt, 
átmenet a hangosfilmbe. Ma már ha-
lott dolog ; művészete hasznavehetet-
len. Igy van a hangjáték is, csak át-
menet a televiziós szín- és hang-
játékba. A televizió minden pillanat-
ban itt lehet. Miért kell akkor meddő 
és már önmagában korai halálát hordó 
műfajjal kísérletezni, kidobandó me-
legágyban sápadtan nevelgetni? A ha-
sonlat tetszetős, de megtévesztő. 
A hangosfilm kifejező művészete soha-
sem emelkedhetett volna a némafilm 
művészeti eredményei nélkül a mai 
fokra. A némafilm művészeti kísér-
letezései juttathatták csak a hangos-
filmet oda, hogy ereje javát a hang 
művészi kihozására fordíthatta. Ilyen, 
művészi és technikai szempontból egy-
formán fontos közbeeső műfaj a hang-
játék, mely kezdetleges formáival és 
törvényeivel már szolgálatokat tett — 
a hangosfilmnek. 

Hangjátékra van író is, színész is. 
Töretlen út a rendezése, kényelmes 


