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MAGYAR ZENE — MAGYAR RÁDIÓ. 
Irta : Kilián Zoltán. 

A rádió napi tizennyolcórás műsorával a zenehallgatás korábban el nem 
képzelhető méreteket öltött, hiszen a zene a műsornak körülbelül kétharmad-
részét teszi. E temérdek zenéhez zenemű kell, a magyar rádióban termé-
szetesen elsősorban magyar szerző alkotása. Erről a szükségletről szeretnénk 
elmondani egyet és mást, ami nem a zenészek magánügye, hanem az egész 
magyar zenekultúra dolga. Megállapításainkhoz a rádió zenei műsorának 
állandó, hivatásos megfigyelése adja az anyagot. 

A magyar közönség magyar muzsikát akar hallani. Magyar zene alatt 
nemcsak a magyar jellegű műzenét, meg a népies műdalt, népdalt értik 
általában a rádióhallgatók, hanem magyar szerzők bármely jellegű alko-
tásait is. E kibővített értelemben kell tehát magyar műsort adni, mégpedig 
változatosat, érdekeset, értékeset. Nyíltan megmondhatjuk, hogy ez a 
feladat igen nehéz. Furcsa és ellentmondónak látszó jelenség, de való, hogy 
éppen a rádió korszakában, tehát az eddig legnagyobb zeneanyagszükséglet 
korában születik a legkevesebb magyar zenemű. Lámpával kell keresni 
az alkotó muzsikust a temérdek végrehajtó muzsikus között! Van három 
élő világhírű zeneszerzőnk, de a zenével foglalkozók utánuk jövő nagy magyar 
serege néhány tiszteletet érdemlő kivételtől eltekintve, inkább csak előadó, 
végrehajtó egyénekből, semmint termékeny zeneszerzőtehetségekből áll. 
Pedig soha jobb alkalom nem kínálkozott még magyar zeneszerzőnek világ-
érvényesülésre, mint éppen napjainkban. Külföldön ugyancsak keresik a 
magyar zenét, elsősorban a szórakoztató műveket s nem lévén elég anyaguk, 
idegen szerzők által, utánérzésből írt «magyar» zenével kénytelenek a zene-
karok előállani. Itthon nem is sejtik, milyen gombamódra születnek kül-
földön a «pusztai hangulatok», «budapesti zeneképek», «debreceni jelenetek», 
«magyar indulók», «magyar foxok»; a «czardas», a csárdásnak ez a lengyel 
írásmóddal való megjelölése igazán sűrű a műsorokban és csaknem mindig 
idegen szerző «magyar» művét jelzi. A kevésszámú jó magyar hanglemeznek 
szintén nagy keletje van a külföldi rádiókban, nem egyhelyt még néprajzi 
felvételeinknek is. Persze, magyar lemez még arra sincs elég, hogy a magyar 
rádió műsorában elegendő helyet betöltsön. 

Igen nagy a hiány magyar zeneképekben. Érthetetlen, hogy a magyar 
táj, kivéve az örökké ismétlődő pusztát, mily kevéssé ihlette meg a magyar 
zeneszerzőket. Nincs tájfestő-zenedarabunk a magyar hegyekről, magyar 
városokról; alig-alig van a magyar életről szóló, úgynevezett jellemképünk. 
Ellenben állandóan ismétlődő jelenség, hogy még az annyira kevés magyar 
zeneszerző legtöbbje is fellengzős idegen címet ad művének ; úgy kerülik 
a jóízű, magyaros címet ezek, mint az ördög a tömjént. A rádió műsorában 
minden zenemű címét természetszerűleg magyarul igyekszünk megadni, 
mert az idegen nyelven nem értő hallgatóhoz csak így lehet közelebb vinni 
az alkotást. A magyar művek több mint felének idegen a címe s a szerzők 
ehhez valami furcsa szenvelgésből makacsul ragaszkodnak. Azt hiszik talán, 
hogy külföldön így jobban kapnak műveiken. Tévednek. A magyar jellegű, 
magyar című szerzemények a kapósak. Nem ártana, ha a zeneművészeti 
főiskola zeneszerzési szakán erre is kiterjedne a figyelem. 
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Zenei alkotások megszületését persze erőltetni nem lehet. Serkenteni 
azonban szabad, sőt kell is azokat, akik elfogadható és előadható műveket 
teremtenek, különben megáll a magyar műveltség e szép területén a fejlődés. 
Nem elég néhány csúcsértékben gyönyörködni. Közepes, mindennapi hasz-
nálatú zenére éppoly, sőt talán még nagyobb szükség van, mint díszművekre. 
A németek és olaszok nagy gondot fordítanak a kiszenekarokra írt új szó-
rakoztató zenére. Ez az alkotásfajta, mely a nehéz meg a könnyű zene között 
áll és a nagy néptömegek zenei nevelését, nemesebb zenei kielégülését igen 
jól szolgálná, nálunk alig mozdul előbbre; néhány dicséretes kivételtől 
eltekintve, a termés úgyszólván semmi. Könnyű zenében szintén gyenge 
az eredmény ; még legjobb és legmutatósabb a színkópás magyar nóták 
mai tánczenére való feldolgozásában, ezek a magyar motívumokra teremtett 
foxok az egész világon elterjedtek. A csárdás mindössze százesztendős multra 
tekinthet vissza, 1842-ben tűnt fel és ma bizony már csak mesterséges lélek-
zéssel tartható fenn, legjobb csárdásaink közül nem egy alakult át csárdás-
foxba, hogy így a nemzeti érzés is, meg a korszerű táncigény is megkaphassa 
a magáét. Ez a magyaros tánczene figyelmet érdemlő jelenség annál inkább 
is, mert legtehetségesebb szerzői nem is mindig zsidók. 

A komoly magyar muzsikában mutatkozik aránylag a legbővebb 
mai termés, zeneszerzőinknek ez a legkedveltebb célkitűzésük. Itt a zsidók 
szerepelnek élénken s be kell vallanunk, értékes művekkel is. Nehéz olyan 
magyar komoly zenei műsorokat összeállítani, melyekbe ne kerülnének bele 
valamely művészi szempontból odaillő zsidó szerzők ; műveik magyarossága 
ugyanis kétségtelen, színvonaluk ellen sem emelhető tárgyilagos kifogás. 
Újabban szerencsére már nemzsidó szerzők is egyre jobban érdeklődnek 
magyar témák iránt és így remélhetjük, hogy egy-egy ünnepi magyar mű-
sorhét, például a Szent István-hét műsorösszeállító karnagyai mai magyar 
komoly zenét is előadathatnak kielégítő bőségben, keresztény szerzőkkel. 

Sokat panaszkodnak magyar anyag hiánya miatt a szólisták is, bár 
aránylag még számukra akad a multból magyar mű legbővebben. A világ 
hegedűirodalma kicsiny, de ebben Hubay szerzeményei révén igen előkelő 
helyünk van, zongoradarabok dolgában is elég jól áll a magyar zeneírás. 
Általában világtapasztalatként mondhatjuk, hogy a zongoradarab meg a 
dal a szenezerzés kezdőfoka, apró lélekzetű szerzők rendszerint nem is jut-
nak tovább. Fúvós-szerzemények dolgában nehéz a magyar műsorössze-
állítók helyzete nagyon, még indulónk sincs elegendő számmal, nemhogy 
fúvós kamarazenemű vagy szólistának való alkotás lenne. Egészen külön-
leges a helyzete a hárfásnak ; hárfaművet írni igen nehéz, legjobban a francia 
zeneszerzők értenek hozzá s a műsorok világszerte az ő műveikből alakul-
nak. Orgonaművünk is igen-igen kevés van, orgonistáink pár darabban 
«válogathatnak» csupán ; teljesen hiányzik a nyugaton úgy kedvelt könnyű 
orgonairodalom, talán azért is, hogy a magyar közönség ezt az orgonajáték-
fajtát nem kedveli annyira, mint az angol vagy amerikai, vagy akárcsak 
a német is. 

A magyar rádióban elsősorban és a lehetőség határáig magyar műveket 
kell előadni, ez a nemzeti élet elemi parancsa. Magyar zeneirodalmunk 
azonban, mint elmondottuk, új termékeivel mélyen a szükségletek alatt 
marad. Nem maradt más hátra, mint a régebbi termékek előkeresése. Minden 
nemzet ezt teszi rádiójában, még az újat sokkal szaporábban termő német 
és olasz is. E feltáró és mai zenei nyelvre átdolgozó munka serényen folyik 
a magyar rádióban, az eddig bemutatott művek közül soknak volt meg-
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lepő, igaz elragadtatásból fakadó sikere, soknak az előadása viszont igazolta 
az elfeledést. Mindegy. Zeneirodalmunk kicsinysége ránkparancsolja siker-
telenség esetén is a további feltáró munkát. 

Fiatal zeneszerzőink alkotó erejét a filmzene és általában a keretzene 
köti le. Sajnos, ebből a muzsikából maradandó műsorszámok ritkán kerül-
nek ki, legtöbb ilyen zenemű elmúlik a filmmel magával. A magyar filmek 
inkább aláfestésnek használják csak a zenét, filmoperett, filmopera nálunk 
nem készül. Itt-ott betétként szerepel egy-egy dal- vagy tánczeneszám ; 
meg a népszínművekből írt filmekben dalolnak-muzsikálnak. Az ilyen szerény 
filmfeladatok jelentik a zeneszerzők kereseti lehetőségeinek csúcsát. El-
mélyedő, igazi nagyzene költésére az anyagi és igen sokszor az erkölcsi 
sikertelenség kilátásai miatt nem nagyon vállalkoznak. A zenei fórum igen 
kevés a mi kis országunkban, a kevés fórum téves ítéletét lehetetlen meg-
fellebbezni ; akinek magyar tárgyú operáját például az Operaház elutasítja, 
esztendők lelkes alkotómunkáját hasztalan végezte. Igy van a nagyzenekari 
művekkel is. Azzal érvelhet e megállapítások ellen valaki, hogy éppen az 
új magyar zenealkotások csekély száma miatt minden művészi intézmény 
kapva-kap a jelentkező műveken. Ez részben igaz, de mindenki, aki az 
alkotó művészetben tevékenykedik, saját tapasztalatából tudja, hogy az 
egyik helyen használhatatlannak minősített műve másutt elfogadva ki-
robbanó sikerrel j á r t ; az intézmények tagadó ítéletében az alkotóember 
nem nyugodhatik meg még teljes személyi és művészi tárgyilagosság eseté-
ben sem. Éppen a zenetörténet van tele a fellebbezés szükségességének 
kiáltó példáival, remekművek bukdácsoltak seregestől a jóhiszemű megnem-
értők kezén mindig. A magyar zeneszerző nem tud hová fordulni, ha egyszer 
visszakap valamit; inkább nem ír, ami a nemzeti kultúra vékonyságára 
és szegényességére vezet. 

Az is nagy baj, hogy az előadóművészek nem mindegyike hisz a magyar 
művek értékében és hatásosságában. Kivált a hangszeres zene szólistái 
szeretik a lassanként megszokottá, sőt megunttá váló híres idegen számokat. 
A rádióhoz benyujtott műsoraik hangszerük zeneirodalmi anyagának csak 
felszínes kezeléséről bizonykodnak ; csillogó hatásra termett műveket ismé-
telnek makacsul s az ütközések száma ilyenformán elég nagy volna minden 
műsorhéten, ha a rádió zenei osztálya nem egyeztetné a beadott műsorokat. 
A rádió előtti korszakban, midőn a szólisták számára írt művek csak a 
hangversenyteremben hangzottak el, ez a szűk területen való válogatás 
nem volt olyan «fülbetűnő», mint a szinte folytonosan és az elgondolható 
legnagyobb nyilvánosság előtt szóló rádióműsorban. A rádió régi zenekari 
műveket feltáró munkája mellett tehát szükség van a szólisták multba-
tekintésére is, ha nem akarják, hogy műsoruk agyonúnt legyen. A korábbi 
magyar műveket kell felkutatniok és előadniok, még akkor is elengedhe-
tetlen nemzeti feladat ez, ha a mult magyar művei egyszerűbbek és a hang-
szer- vagy énektudás bemutatására nem is adnak olyan kitűnő alkalmat, 
mint az idegen szerzők közismert és untig adott művei. 

A Felvidék visszaszerzésének mozgalmai minden magyar zenei alkotást 
az érdeklődés előterébe juttattak. Most derült ki, mekkora szükség van 
nemzetünk multjának, országunk tájainak, a magyar nép hősi és nemes 
életjelenségeinek zenei feldolgozására. A hiány gyakran szinte égetőnek 
mutatkozott, zeneszerzőinken múlik, hogy többé ne legyen így. 


