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A N A P I T I Z E N N Y O L C Ó R Á S M Ű V É S Z E T I 
Ü Z E M . Irta: Kilián Zoltán. 

EG Y N A G Y német rádiólap érdekes fejlődést jósol a rádióban : a műsor-
időcsökkentést látja világszerte elkövetkezendőnek. A jóslat sok 
hozzászólást eredményezett és a felvetett kérdések érdemesek arra, 

hogy a magyar közönség előtt is megvitassuk őket. 
Tizennyolcórás napi rádióműsor ! Vajjon nem rablógazdálkodás-e ez 

az emberiség kultúrjavaival? Vajjon a műsor csaknem örökös futószalagja 
nem járat-e le rövid idő alatt minden nagy költői és zenei alkotást? Egy-
egy felkapott divatos dallal vagy könnyű zeneművel nyolc-tíz hónap alatt 
teljesen végez korunk ; amit mindenki dudolt, mindenki kedvelt, az any-
nyira eltelít az agyoncsépléssel mindenkit, hogy undorodik később tőle és 
hallani sem akarja többé. Vajjon nyolc-tíz, mondjuk tizennyolc-húsz esztendő 
nem intézi-e el hasonló módon az operákat, a szimfonikus muzsikát és a 
nemes könnyű zenét, ha a mostanihoz hasonló arányban zúdítja ezeket az 
emberiségre a rádió? Ma a XVIII. és XIX. század zenei termését aknázzuk, 
akár csak valami szénbányát; a műsorok mintegy tizenöt — csak tizenöt! — 
százalékát a XX. század alkotásai adják. Ezen kívül nincsen úgyszólván semmi, 
mert a XVIII. századinál régebbi zeneirodalom igen csekély. Mi lesz, ha a rádió-
műsor futószalagja ráunat bennünket ezekre? Utánpótlás alig-alig van, az új 
opera, kivált a világsikerre jutó új opera a fehér hollónál is ritkább. 

Gondoljunk valami olyan mozira, melyben szakadatlanul ott ül egy 
egész ország lakossága, mely kora reggeltől éjfélig egyre csak pergeti film-
jeit, — nem fognak ebbe az emberek belefáradni, beleúnni? Ki győzi ezt 
a szédítő futószalagot, ezt a rádióműsort csak tömni és tömni, új és jó művészi 
anyaggal ellátni? Régebben a komikusok akár egy esztendeig megélhettek 
egyetlen tréfából, ma a rádióban egyszer elhangzott tréfára egy egész ország 
legyint: hallottuk már. 

A valóban élvező és áhítatos rádióhallgatásról az örökké futó szóra-
koztató üzem csak félig való hallgatásra szorítja le az embereket. A félig 
való, felületes odahallgatás pedig csak hevenyészett, félszeg művészetmeg-
ítélésre vezet. Lassanként mindenkiben kialakul az az egészséges vélemény, 
hogy a kevesebb mégis több volna. 

* * * 

Körülbelül ezeket mondta el a német rádiólap és mint már mondottuk, 
lélektani okokból bekövetkező fordulatot jósolt. 

A cikk nagy visszhangot keltett. A közönség tiltakozott minden műsor-
csökkentési terv ellen. «Szünetekért és a külföld hallgathatásáért nem fogunk 
rádiódíjat fizetni!»; «a rádiónak minden órában és minden percben a hall-
gatók rendelkezésére kell állania, hogy barátságos vigasztalást, lelkesítő 
életkedvet és művészetélvezést nyujtson a népnek !»; «nem keli folytonosan 
rádiót hallgatni, tessék kiválasztani a valódi örömet szerző műsorszámokat, 
egyébként pedig hallgasson a készülék !» — nagyjában és egészében ilyenek 
voltak a közönség állásfoglalásai. Az jutott kifejezésre bennük, hogy a 
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közönségnek mennyiség dolgában is sokat kell adni a pénzéért. Más téren 
is ez a korszerű felfogás : a könyvkiadók, lapvállalatok, mozik mennyiség 
tekintetében igazán nem fukarkodnak és ez az embereket nagyon elkényez-
tette. A lap viszont azzal felelt, hogy «a pénzemért minél többet akarok 
kapni!» jelszó embereinek követelődzése alapjában nem más, mint a kor-
látlan kapitalizmus kielégíthetetlensége. Bármennyit kap az ember, nem 
elég. «Fokozni és fejleszteni» kell a végtelenségig és céltalanságig. A mennyi-
ségi halmozás öncél lett az élet minden terén. Vajjon gondol-e a műveltség 
és művészet futószalagjának lelkes védelmezője arra a szörnyű műpusztí-
tásra, melyet a napi tizennyolcórás művészeti üzem véghezvisz? Nem. 
Bizonyára nem is sejti az irodalom és művészet alkotásainak mennyiségi 
viszonyait. A kőszénről hallotta már, hogy belátható időn belül elfogy a 
Földön ; azt is tudja, hogy a kőolajnak szintén ez lesz a sorsa ; néha elgon-
dolkozik az erőforrásokkal űzött rablógazdálkodáson, de hamar megnyug-
szik. Rábízza a dolgot a tudósokra, kiknek kötelességük a közönség fokozódó 
igényeinek kiszolgálása. Az irodalom és művészet terén mutatkoznak meg-
döbbenései olykor-olykor; már a műveletlenebb mozilátogató is kezd 
rájönni, hogy témahiányban szenved a filmüzem és kipusztít, felél már 
közel és távolban minden regényt és színdarabot. Az a nézet is általáno-
sodik, hogy a filmesítés meg is pecsételi rendszerint az alkotás sorsát: kerékbe-
töri és utolsót facsarva rajta, lomtárba löki. Lassanként közhitté válik, hogy 
a filmesítés nem egyéb, mint végső lejáratás. A rádióhallgató mostanában 
a bécsi könnyűzene kivégzésére neszel fel így. Még nem tudja, hogy semmivé 
őrlik a világ studiói a szegény Strauss-családot meg a többi t ; egyelőre csak 
az a megállapítása, hogy mindig csak Strauss János és Strauss János, meg 
Lehár és Millöcker, bárhova fordítja készüléke gombját. Az operakedvelő 
Puccinit és Verdit hallja örök terítéken. A szimfonikus zene híve Mozarttal, 
Haydnnal és Beethovennel van csordultig teli. A modern muzsika embere 
únosúntig egykörben forog, Bartók, Sztravinszkij, Milhaud, Honegger, 
Kodály, Poot és Respighi körül. Újat, ú j a t ! Minden ország minden rádió-
lapja ezt kiabálja — de hasztalanul. 

* 
* * 

A fogyasztás gépivé vált, az alkotás viszont manapság még kézierővel 
sem folyik. Mégcsak kezdetén vagyunk a fejleményeknek, a ráunás azonban 
már mutatkozik számos alkotásnál, mely pedig hosszú évtizedeken át idő-
állónak bizonyult, természetesen kevesebbet használó korokban. Amit ma 
az emberiség java művészeti termésének tartunk, megfelelő időn át érlelő-
dött azzá, folytonosan működő összehasonlítással és kiválasztódással. Ilyen 
érték azonban távolról sincs annyi, hogy a tibeti imádságmalomként elgon-
dolt, örökké forgó rádiót ellássa. A féktelen individualizmus párhuzamos 
műsorokat követelt, hogy minden igényfajta minden pillanatban kielégül-
hessen. A kettős, sőt hármas és négyes műsorokat nagy diadallal fogadták 
az induláskor, — most pedig a rádiók vezetői világszerte egybevonják őket, 
mert egyszerűen nincs mit őrletni bennük kora reggeltől késő éjjelig. A tíz 
német főállomás két műsort ad rendszerint a legfontosabb műsoridőkben is, 
fele az egyik műsorhoz, másik fele a másik műsorhoz csatlakozik. Az angol 
párhuzamos műsorok részben ugyanazt az anyagot adják olymódon, hogy 
amit például az egyik kedden játszott le, azt a másik szerdán iktatja be. 
A nagy erővel megindult francia rádiózás hatalmas adóállomásai szintén 
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egybevonják műsoraikat, az állami rádióhálózat (az úgynevezett P. T. T. 
állomások sorozata) a németek mintájára csak egy-egy studiót működtet 
és a többivel átveteti a műsorszámot. Ugyanez az összevonás mutatkozik 
az olasz rádióban ; a korábban nagyszámú önálló állomást összecsoportosí-
tották két főcsoportba, a rómaiba meg a milánóiba. De még ez a két csoport 
is mindgyakrabban ad közös műsort, ami azt jelenti, hogy erre az időre 
az olasz rádiónak csak egyetlen műsora van. A csehszlovák rádió öt állomá-
sának kivált hírszolgálat és zene dolgában való, műsorszámonként történő 
közössége eléggé ismert; a cseh prózai műsortípusú Prága, Brünn és 
Mährisch-Ostrau, meg a tót típusú Pozsony és Kassa számonként való 
egybevonása ugyancsak bizonyság a többszörös műsorok gyakran tapasz-
talható fölöslegessége mellett. 

A rádióvezetők ilyenformán legnagyobbrészt a műsoridő csökkentésé-
nek hívei, ők tudják legjobban, hogy a napi tizennyolcórás műsor mennyire 
megsokszorozódik munka tekintetében, ha a tizennyolc műsoróra mögötti 
igazgatói, lektori, rendezői és karnagyi megbeszéléseket, próbákat, fogadá-
sokat és kilevelezéseket is számítjuk. Igazi műsorszerkesztésre, ötletkiterme-
lésre, rádióhallgatásra alig marad idő. 

* 
* * 

A kérdés lényege persze a művészi rész. Lehet-e a nap háromnegyed 
részén át, hosszú esztendőkön keresztül folytonosan művészetet adni? 
Lehet-e a rádióműsort az elbürokratizálódás veszélyétől megvédeni? Lehet-e 
a rádió munkatársait az elhivatalnokosodástól megóvni? Lehet-e magukat 
a művészeti alkotásokat abban a szent és áhítatos tiszteletben megtartani, 
mely nélkül a szellem kincsei menthetetlenül aprópénzre váltódnak fel? 

Mennél többet nyujtanak világszerte mennyiség dolgában a rádiók, 
annál többet kíván a rádióközönség minőség tekintetében is. Szinte már 
ma is ott tartunk, hogy csúcsteljesítményeket követelünk minden percben. 
Ez a követelés különösen a kis nemzetek kultúráját bénítja meg, mert foly-
tonosan összehasonlít a külfölddel, külföldi rádió alatt egybefoglalva min-
den más népet a sajátjával szemben. Az összehasonlításnak mi is lehetne 
más az eredménye, mint a hazainak szóló lenézés és gúnyos türelmetlenség. 
Alig van olyan rádióról vélekedő ember, aki belátja, hogy kis nemzetnek 
mondhatatlanul nehezebb tizennyolcórás napi műsorkeretet minőség dolgá-
ban is olyan mértékkel betölteni, mint az ötször-hatszor akkora nemzetek-
nek. A dologban csak az a mulatságos és vigasztaló, hogy a nagy nemzetek 
rádiókritikái viszont a kis népek rádióit állítják mintaképül az otthoniak 
elé, hogy milyen kicsik a kis népek és mégis mennyivel különbek. 

A napi tizennyolcórás műsorüzem legfőbb tanulsága, hogy az emberiség 
művészi termelése csekély (a rádióban használható művészeti ágakat értve 
csak természetesen). A technika ezen a ponton fokozottabb művészi terme-
lést kíván, mégpedig mennyiség és minőség dolgában egyaránt. Korunk 
nem gépiesedik és nem sportosodik el teljesen, sőt még el sem giccsesedhetik 
a filmek jórészének bűneként. A művészi szükségletek a mondott területeken 
fokozottabbak, mint valaha. A fejlődés iránya tehát világos : nem az igé-
nyek és nem a műsoridők fognak csökkenni, hanem a művészeti alkotás kap 
kollektív mecénást és új lendületet. Nem művészietlenebb a mi korunk, csak a 
művészetélvezés lett kiterjesztettebb benne és ezzel a kiterjeszkedéssel még 
nem tartott lépést az alkotás mennyiségileg is nagyobb, korszerűbb aránya. 


