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Még emlékszem rá, hogyan hallottam eloször a rádióról. Ironikus újsághírek jelentek meg egy valóságos rádió-hurrikánról, amely azon van, hogy
elpusztítsa Amerikát. S az embernek mégis az volt a benyomása, hogy nem
csupán divatos, hanem valóban korszeru dologról van itt szó.
Ez a benyomás igen hamar szertefoszlott, amikor aztán nálunk is mód
nyílt már a rádióhallgatásra. Eleinte persze csodálkoztunk, honnan jönnek
e hangos adások, de aztán ezt a csodálkozásunkat felváltotta egy másik:
azon csodálkoztunk, hogy milyen adások érkeznek a szférákból.A technika
kolosszális diadala volt, hogy immár egy bécsi keringot vagy egy konyhai
receptet az egész világ számára hozzáférhetové tehettek. Mondhatni, a
háttérbol.
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Korszakalkotó dolog, de mire való? Egy régi történet jut eszembe,
amelyben egy kínainak bemutatják a nyugati kultúra fölényét. Erre azt
kérdezi: "Mijük van önöknek?" Azt felelik: "Vasútjaink, autóink, telefonunk." - "Sajnálattal meg kell önöknek mondanom - szólt udvariasan
a kínai -, ezeket a dolgokat mi már újra el is felejtettük." A rádióval kapcsolatban nekem rögtön az a félelmetes benyomásom támadt, hogy egy
elképzelhetetlenül régi berendezésr6l van szó, amely annak idején a vízözön folytán feledésbe merült.
Régi szokás nálunk minden dolognak mélyére hatolni, még a legsekélyebb utcai pocsolyának is, ha más nincsen kéznél. Mértéktelen a fogyasztásunk olyan dolgokban, amelyeknek a mélyére hatolhatunk. És nagyon
kevés az olyan emberünk, aki adott esetben kész ettol elállni. Tény, hogy
!..kke.t.9jfgek mindig az orrunknál fogva vezethetnek bennünket. Ezek a városok, amelyeket körülöttünk felépülni látnak, a teljesen kimerült, tettektol és gonosztettektol elcsigázott burzsoázia számára kétségtelenül .
meglepok. 6-~e.~<:l~g_~.::.~~et
a btl~~soáziatartja a .ke2:~~~t:ldI1.iudigJakha".L.
tatlanok lesznek. A burzsoazla csak-a'ú~rmlszetJkb61 adód~égek.
{
szeúri'tTfeIimeg oket. Ezért becsül túl annyira minden olyan dolgot és .
berendezést, amelyben "lehetoség" rejlik. Az eredményekkel senki sem
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törodik. Csupán a lehetoség számít. A rádió eredményei szégyenletesek,
a lehetoségei "határtalanok" . Ezért a rádió "jó dolog".
Pedig nagyon rossz dolog.
Ha hinnék benne, hogy a burzsoázia még száz évig él, meg lennék gyozodve afelol, hogy még száz évig locsogna azokról a hatalmas "lehetoségekrol", amelyek például a rádi6ban rejlenek. Azok, akik a rádi6t nagy
becsben tartják, ezt azért teszik, mert olyan dolgot látnak benne, amely
számára "valamit" fel lehet találni. Igazuk is volna, ha sikerült volna
"valami" olyat feltalálni, amihez fel kellene találni, ha már meg nem volna. Ezekben a városokban mindenfajta míívészeti terrnelés azzal kezdodik, hogy egy ember felkeresi a muvészt, és -közli viele, hogy van egy
terme. Erre a muvész abbahagyja a munkáját, amelybe egy más ember
kedvéért fogott bele, aki azt közölte vele, hogy van egy megafon ja. A muvész mestersége ugyanis abban áll, hogy valami olyat találjon, ami ut6lag
mentségül szolgálhat a terem és a megafon meggondolatlan elkészítésére.
_ Igen nehéz mesterség ez és egészségtelen termelés.
Nagyon szeretném, ha ez a burzsoázia a rádi6 feltalálását kiegészítendo
még valami olyasmit is feltalálna, ami lehetové tenné, hogy mindazt, amit
a rádi6n közvetítenek, örök idokre rögzítsék. Az utánunk következo
nemzedékek így ámulva láthatnák, hogy itt egykaszt, lehetové téve, hogYI
az egész világ hallja mondanival6ját, egyben lehetové tette azt is, hogya
egész világ lássa, mennyire nem volt mondanival6ja.
Szomorú dolog, ha valakinek van mondanival6ja, és nem talál hallga-!
tókra. De,még szomorúbb a helyzete a hallgat6knak, amikornemtalál~
nak senkit, akinek volna valami mÖÍ1.dal11va16jasz~muha.
\
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zájuk, és kitalálnak valami olyan új muvészeti iparágat, hogy az muvészi
anyagot szolgáltasson. Már a film esetében is mindig némi aggodalomm--a-I--~
figyeltem, ahogy egyiptomi piramis okat és indiai rádzsapalotákat hurcolnak Neubabelsbergbe*, hogy ott egy készülékkel, amelyet az ember könynyuszerrel a hátizsákjába dughat, lefényképezzék oket. Úgy gondolom te-

)<.
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ez nagy haladást jelentene, va16színuleg lesz majd egy sor olyan törvény,.
amely ezt megakadályozni igyekszik. Akkor a nyilváno~s.4g!32,gJ!lllqrg!1.!!:!f~J.
e törvények hatálytalanftása
végett. A képviseloket aggodalom mal tölti el az '\
a lehetoség, hogy az egész birodalomban hallják majd oket, s ezt nem szabad lebecsülnünk, mivel aggodalmuk nagyon is jogos, de ezt le kell küzdeniük, mint ahogy a különbözo bír6ságoknak sem szabad visszaretten-niük att6l, hogy ítéletüket az egész nép elott hozzák meg. Azonkívül
Önnek m6djában áll, hogy élettelen beszámol6k helyett a mikrofon elott

t,

...a1k.Q);~i~t.j,Ueti,
ennek, mint már említettem,
Ami a r.~di6 s#1.ámára •.:~lalÓ
csak mKSodrendu szerepet kellene játszania, de azért annál intenzívebben.
Ritkán hallunk olyan muvekrol, amelyeket igazán jelentos zeneszerzok
az Ön intézménye számára írtak. Az nenl ér semmit, ha zenei adások
keretében eloadnak muveikbol részleteket vagy azokat olykor hangjátékok zenei aláfestésére használják; a muveket a szerzo koncepci6jához

1

~rn()kr~.t:iku?__<:i21gQLcsiná1.r:.li.;
Ilyen tekintetben péld4ul már igen sokat
erhetne el, ha lemondana arr61, hogy a rendelkezésére á1l6 csodálatos
kommunikáci6s eszközök számára mindig csak saját maguk alkossanak,
~' ahelyett, hogy puszta összeá1lítással és különleges esetekben idot megtakad té~ügyes rendezéss el, a~ __
q,BJ:udliL.es.e..mtny~ket
tennék_...~Jk9~qkká.
Teljesen értheto, hogy azok, akik hirtelen ilyen eszközök birtokába jutottak, nyomban hozzálátnak a szervezéshez, hogy anyagot szerezzenek hoz-
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és
nem _vol11:a._~s..a..~EL!epro~t:!~~lásraés
.~e.~5i.1!!!?I_~s.::!i,.g2d!bg,g:
..1'1.!.q:
_Hozzá kell
férkoznie
a fontosabb &:j.fkrtii'JIllSJ1.e.4."~s.JQJ.g,g<9,.JlagY:
.•F!Xf.M!.{,:.Jyl.inthogy

X_!J.~-!!:!!E:.L~~qt
rendezzen, amelyeknél a megkérdezetteknek kevésbé van
lehetoségük gondosan kiagyalt hazugságokra, mint ahogy az újságok esetében teszik. Nagyon fontosak lennénekkivá16.szakemhetí;.k.tit.4i. Tetszés
szerinti nagy vagy kis termekben folyhatnának az eloadások és hozzász6lások. De Önnek mindezeket a rendezvényeket a fozési tanácsok, a
sz6rakoztat6 zene és nyelvtanfolyamok szürke egyformaságáb61 elozetes
musorismertetéssel világosan ki kellene emelnie.

!/ Véleményem szerint -Önnek meg kellene kísérelnie a rádi6b6l val6ban
,)(

hát, hogy Önnek e::::§kkelaz eszköz:§kkel a val6ságos eseményekhez kellene kö::::§lednie,

híve? kell zenemuvek.
eloadl~~,és font~s
is, .~ogt_~!zár6~lL~
...:~di6_s.~~máE~j-";.k~=
szülJenek
Ami aazhangjatékokat
wetI, Alfred
Braun valoban
-trdekes-kf-s-érl:e-rci<eftett. Az Arnolt Bronnen által kezdeményezett hangos
regényt ki kell pr6bálni, és a kísérleteket másoknak is folytatni kell.
Ebbe természetesen a továbbiakban is csak a legjobb eroket szabad be• Vagyis a filmgyárba.

- SZ!rk.
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vonm. A nagy epikus, Alfred Döblin a Frankfurter Allee 24-4. sz. alatt
lakik (Berlinben). Azt azonban elore megmondhatom, hogy minden ilyen
kísérletük csodöt fog mondani a nevetségesen alacsony honoráriumok
miatt, amelyeket a rádió az ilyen kulwrális célokra kifizethet. Ellentétben
az igenjól fizetett színészekkel és más eloadókkal, az irodalmi honoráriumok olyan alacsonyak, hogy huzamosabb ideig kizárólag a rádió számára
\ készült munkákra semmiképpen sem lehet számítani. Idovel mégis ki
~. kell alakulnia egyb.i7!:0nyos..E~perE?~E!:~~o.lya.12,,9~r~~~?~~.~.~.;,
.. J21~lyeket
~ _'bizonyos idoközökben,
..;::).Qudjuk.1:venként~i:nusottatuznek.
\:
---.---,...~,M~--..,..,."~.~,...."."."",~~,,.,

giai hasznosításának, mert az államnak nenl érdeke, hogy ifjúságát kollektivizmusra nevelje.
4
A muvészetnek ott kell sorompóba lépnie, ahol a defektus van.
Ha a látás ki van kapcsolva, ez nem azt jelenti, hogy semmit sem látunk,
hanem. éppenséggel azt, hogy végtelenül sokat, "tetszés szerint" sokat
látunk.
Ezeknek a hatásoknak természetesen a hangzási síkon kellene maradniuk [ ... J (Töredékes)

3
Önnek be kell rendeznie egy stúcliót. Kísérlet~l nélkül egyszeru en lehetetlen az Ön rendelkezésére áU6eSzközöket vagy mindazt, ami azok számára készül, teljes mértékben hasznosítani.
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Javaslataim e két utolsó pontja feltétlenül megköveteli, hogy Ön nyilvánosan számot adjon azokról a fantasztikus összegekrol, amelyeket a rádió
beszed, és az utolsó pfennigig elszámoljon e pénzösszeg felhasználásáról.
(1927.

decímber 25.)

A HASZNosíTÁSR6L
1

Hogy a muvészet hogyan hasznosítható a rádió számára és a rádió a muvészet számára - ezt a két meré5ben eltéré5kérdést valamikor alá kell rendelnünk annak a sokkal fontosabb kérdésnek, hogy egyáltalán hogyan hasznosítható a mLívészet és a rádió.

ELMÉLKEDÉSEK

Az ;,Ócednrepülés"
célja nem a sz6rakoztatds,
hanem oktatás

Az
Nincs"Óceánrepülés"
olyan muvészeti
-nek
értéke,
nincsamely
értéke,
igazolná
ha nem
eloadását,
okul belole
ha nem az
az oktat~~
emb:;]
céljait szolgálná. Ez oktat6anyag, és két részre oszlik. Az egyik résznek (az
elemek énekének, a kórus oknak , a víz- és motorzúgásnak stb.) az a feladata, hogy lehetové tegye a gyakorlatot, vagyis bevezesse és megszakítsa,
ami legjobban valamilyen készülék segítségével oldható meg. A második,
pedag6giai rész (a Repülo szerepe) a gyakorlat szövege: A gyakorló az egyik
szövegrész hallgatója és a másik rész eloadója. Ezáltal a készülék és a gyakorló között kialakul egy olyan összmunka, amelyben a kifejezésnél fontosabb a pontosság. A szöveget gépiesen kell mondani és énekelni. Minden verssor végén meg kell állni, a meghallgatott rész közben mechanikusan olvasandó.
"AZ

2

alapelvek sorrendjében:

az államra

Erre a kérdésre, ha igazunk van vagy igazat adnak nekünk, a következé5képpen lehet felelni: a muvészetet és a rádiót;.a.Fg::LagQg!~itörekvéseknek
.
_...•. __••..•••. """-.
kell alárendelni.
.".......~....
...."".. j
~.,'

.•••"'; ..•".~-~, ,,~""'_."',';.w'·

AZ ,,6CEÁNREPÜLÉS"-RÖL

legyen gazdag,

az ember legyen s.<:fgény,

az embernek engedtessék meg keveset tudni,

a .<:fnit illet5en az állam vlgeZ.<:f el mindaz:.t, ami különleges eszközJiket ls különleges
adottságokat
nyomán

iglnyel,

az egyes ember visZ$nt

csapong6 Ir.<:flmek, a .<:fne hallgatása

.<:fnepus~a

hallgatásánál

3

elterelodésnek a jelei.

Manapság bízvást nincs meg a lehet5sége a muvészet ily~n direkt pedagó-

a .<:fnében, a~
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az állam

legyen kötelez5 sokat tudni,

könnyen

vegezzen
közben

bekövetkezheto

el egy gyakorlatot.
támad6 furcsa

testi kimerültség

AZ ilyen elterel5dést kikerülendo,

az alapelvet is követve, hogy jobb valamit

A .<:fne

gondolatok;
a 4!nétol

a

val6

az egyes ember rés~

vesz

tenni, mint érezni,

s így

"
eJ ~

\,.*"

sZJmlvel

követi a ZJnlt a könyvben,

ls a számára

kihagyott résZJket hangokkal tölti

ki, magában vagy másokkal k6rusban (iskolai os~ály)."
Aje/ada;
,.
.,
nem a radto ellatasa, hanem
megvá/toztatása

Az "Ócdi~lrepülés" rendeltetése nem a rádió musorral való ellátása, hanem
A mechanikai eszközök növekvo koncentrációja, valamint
a képzés növekvo specializálódása - ezek tovább gyorsítandó folyamatok,
megkövetelik a hallgatóság bizonyosfajta lázadását, alkotóként való aktivizálását és újbóli felhasználását.
megválto~atása.

Eloadás
hamis hangversenyi
m6dszerrel

Hogy az alkalmazás mennyire befolyásolja a szöveget, azt a következo
példa mutatja: egy kiemelkedo hos alakjának felhasználásával az "Óceánrepülés" -ben mondjuk egy hangverseny hallgatóit arra lehetne késztetni,
hogya hos helyzetébe való beleéléssel elváljanak a tömegtol. Egy hangversenyi, tehát hamis eloadásban, hogy az egésznek az értelme oda ne
vesszen, legalább a repüloszólamot k6rusnak kell énekelnie. Csakis az
,együttes én-éneklésbol (én ez és ez vagyok, én elindulok, én nem fáradok
stb.) lehet legalább valamit megmenteni a pedagógiai hatásból. (1930)

A baden-baden i
rádi6-klsérlet

Brecht.

Az "Óceánrepülés" felhasználását és a rádió megváltoztatott formában
való alkalmazását az 19Z9-es baden-badeni zenei ünnepeken egy eloadással demonstrálták. A dobogó baloldalán helyezkedett ela rádiózenekar hangszereivel és énekeseivel, a jobb oldalon pedig a hallgató, aki partitúrával maga elott, eloadta a repülo-szólamot, mint a pedagógiai részt.
A rádió által szolgáltatott hangszeres kísérethez leénekelte" a kottáit.
A prózai részeket felolvasta, anélkül, hogy érzelmileg azonosulna a szöveg
érzelmi tartalmával, a verssorok végén szünetet tartva, tehát afféle gyakorlat
formájában. A pódium hátfalán az ily módon demonstrált elmélet volt
olvasható.
I
Miért nem használhat6

az "Óceánrepülés"
meg a rádi6?

núnt o.hat6anyag,

ts miért 'um változtathat6

i

Ennek gyakorlatnak az a feladata, hogy erosítse a fegyelmet, amely a
szabadság alapja. Ám az egyén maga keresi ugyan a szórakOzást, de nem
az olyan tanulást, amelytol sem magasabb keresetet, sem társadalmi elonyt
nem várhat. Ilyen gyakorlatok az egyénnek csak akkor válnak hasznára,
ha hasznára vannak az államnak is, de csak az olyan államnak lehet hasznára, amely mindenkinek egyenlo mértékben akar hasznára lenni. Az
"Óceánrepülés" -nek tehát nincs semmiféle olyan esztétikai vagy forradalmi értéke, amely csak az állam által megszervezheto alkalmazásától
függetlenül is megvan. Helyes alkalmazása mégis "forradalmivá" teszi
annyiban, hogy a jelenlegi államnak nem érdeke e gyakorlatok megrendezése.
8
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ESZKÖZ

Bes.zjd a rádi6 junkcí6jár61

~dalmi
rendszerünk, al11~.lJm:clúku:).J;.s:ng~zer,
amennyire
az ember
el tu~pze1iiírenasiéreIZa.narchiáját,
vagyis a közélet
önmagában
már
messzemenoen rendezett komplexumainak egy mechanikus és összefüggéstelen összevisszaságát - ilyen értelemben anarchikus társadalmi rendszerünk lehe.~9~~.t~.~~i,h.?gL~.lY~9:.,
E.al~!IJ1A!2Y.Qk.
...~2;.iiL~§.?<~D,t:k.~§.J~j!§.gi~E.~k
ki, atE-eIyekhez még e~ui:án kell piacot szerezni, s amelyeknek még be kell
blzcmyítaniuk létjogosultságukat, röviden találmányok, amelyeket §enki sem
rendelt meg,,"~
....'.···.·i..g.
'Y.-,'t.o.:'.;r.'
ete..t.t m.eg.,.l.?
og..y.._a
.. t:..
~~
..~i~._meg
:.~é.
..~re.l.1._.~
..zt.~.'::
..r~.'._
..9,.i.O
'.t.. 0.~Y3!Ü9~~,~~12!
..,.'1
,amlko,r
at.é.l;h.
~arsadalom
m~neID.»,~rt
a·-13efogadasar,~."
N emvagy
a nagy'köz~~ség-;~ma-radí6t,han~;;;'
a ddl;S"varJ~"'a'tllgy1töf6h~get,
hogy.
a rádió helyzetét még jobban érzékeltessük: nem valamilyen nyersanyag
várakozik egy általános szükséglet alapján eloállítási módszerekre, hanem

eloállít~si.móds~~rek ~~~~~ ny~~ndetikliler<~ndeUt:
...~l,7,~a.::,v-il~.~
TE!.llY.•~.f;~lJl~.CJ~
.... l .'lt Az
t~~~~'te'~i~het{5sége
elmondjon, de ha jól meggondoljuk, nincs mit mondania: És kik értendok itt
mindenkin? Eleinte úgy segítettek magukon, hogy ezen nem sokat töprengtek. Körülnéztek, hogy hol mond valaki valakinek valamit, s igyekeztek konkurrálva beavatkozni, és valakinek valamit mondani. Ez volt a
~ió

~Z

elso fázisában mint
,••••• J01I!_IIIií!~;
helr;ttesíto.

Helyettesítette

a színházat, az
85
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operát, a hangversenyt, az eloadásokat, a kávéházi zenét, a sajtó helyi
részét és így tovább.
A rádió kezdettol fogva imitált majdnem minden olyan intézményt,
amelynek bármi köze is volt elmondhatóknak vagy elénekelhetoknek a
terjesztéséhez ; éktelen bábeli z{írzavar éspárhuzamosság támadt. Ebben a
hangos áruházban az ember megtanulhatott angolul, a Zarándok-kórus
hangjai mellett csirkét tenyészteni, és a lecke olyan olcsó volt, mint a
csapvíz. Ez voltpáciensünk arany ifjúkora. Nem tudom, hogye kornak
vége-e már, de ha véget ért, akkor ennek az ifjúnak, akine~ születéséhez
nem kellett semmiféle alkalmassági bizonyítványt sem felmutatnia, legalább utólag mégiscsak kénytelen lesz valamiféle életcélt keresni. Hiszen
az ember is csak érett korában, ártatlanságát eljátszva teszi fel magának a
kérdést, hogy miért is van tulajdonképpen a világon.

se~A
.. lll
á.llliat
..l.·t.e..hát
cs'm.~.~2,J~%,életl1}s.
..~....
'.'.',.....r.....
,... 1.'•. '...i.il.le
..t.i, ez' .'vél..
~lwlü~\
e..lll
....ényem
Nemcsak
szerint
hogy;
sern~~.tt"tJ*~,
rádió mualmasnak, közéletünk is sajnos kevéssé alkalmas
arra, hogy megszépítsék. Semmi kifogásom az ellen, hogy most a mUl1kanélküliek melegedo helyiségeiben és a fogházakban is rádiókészülékeket
, állítsanak fel (valószínuleg arra gondolnak, hogy ezáltal olcsón meghoszszabbíthatják ezeknek az intézményeknek élettartamát), de a rádió fo feladata nem lehet az, hogy még a hidak alatt is muködjenek készülékek,
bármilyen nagyvonalú gesztusnak tunik is, hogy azokat, akik az éjszakáikat itt kívánják eltölteni, legalább a legcsekélyebb dologgal ellássák, teszem azt, a "Mesterdalnokok" eloadásának közvetítésével. Itt tapintatra
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van szükség. ~f)l,._S\lk,Jlmas~.É.u~gi.Q_.D.~*s:.tló';m§:z;eri!}Larr;Ls.em,
.1}Qgyaz
o~,r,~?,l~E~~jr,~1~~gh~~té.,é.?
..~S~"lá9Lél~Jex lló';he..tQ.yL,teg~er.ráadásJJL
kérd~s,
vajonaz,amitll.em
sikerül elérnie, kívánatos-e egyáltalán. De eltekintve
egy oldala
kétséges funkciójától (akt sokat marko!, kev'eset fog);';ddiónak
van, holott kettonek kellene lennie. Tisztán disztribúciós apparátus, kiI
zárólag elosztással foglalkozik.
Hogy immár pozitívabb húrokat pendítsek meg, vagyis felkutassam a
rádióban a pozitívumot, hadd tegyek egy javaslatot a rádió funkciójának
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tevékenységére épp olyan szüksége van, mint igazságszolgáltatásunknak.
Ha a kormány és az igazságszolgáltatás ellenzi a rádió ilyesfajta tevékenységét, ez azt jelenti, hogy fél, ezért csak a múltba, a rádió feltalálása e1otti
idokbe, ha ugyan nem a puskapor feltalálását megeloz6 id6kbe illik bele.
A birodalmi kancellár kötelezettségeit például éppoly kevéssé ismerem,
mint önök, a rádió feladata tehát, hogy ezt megmagyarázza, ám a legmagasabb tisztségviselo e kötelességéhez tartozik az, hogy tevékenységérol és annak jogalapjáról a nemzetet a rádió útján rendszeresen tájékoztassa. E beszámolók közvetítése azonban még semmiképpen sem meríti
ki a rádió feladatát. Emellett kötelessége ~egszer.yeznLa~beszámoltatást,
.vagyis a kormánytagok beszámolóit a kormányzottak kérdéseire adott fele- .
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C,saki~\
let:k~~ alakítani: A :~~~~~~ls,~~99?t.kell~9~ia élv.él~~~
a radlO szervqhét1
.
ga es a ogyaszto kozott a szuksegletl
cikkek szabvá~yosítása körül folyó nagy vitát, vagy a kenyérárak emelkedése körüli vitát, vagy a községtánácsivitát. Ha önök ezt utópisztikusnak
tartják, kérem, gondolkozzanak rajta, hogy miért utópisztikus ez.
Debármire vá
kovetkezmTnynllkiiTiSlg'~e~~:?:!p:<;hL

91Y,D&y"ets§gesst
.~.~~~L.?:
..1e.g~2pJ?K,özintéz",:

menyunKet~'-" '."
'~\7an'egy-IÖ~etkezmény nélküli irodalmunk, amely nemcsak azon fáradozik, hogy maga következmények nélkül maradjon, minden, erejébol
igyekszik olvasóit is semlegesíteni azáltal, hogy a dolgokat és az állapotokat mind következményeik nélkül ábrázolja. Vannak következmény
nélküli oktatási intézményeink, amelyek gondosan igyekeznek oly képzést nyújtani, melynek nincsenek következményei, és nem következménye semminek. Minden ideológiát formáló intézményünk fo feladatát
abban látja, hogy az ideológiának következmények nélküli szerepet biztosítson, annak a kultúrfogalomnak megfele16en, amely szerint a kultúra kialakulása lezárult folyamat, és a kultúra terén nincs szükség további
alkotó erofeszítésekre. Nem szándékszom itt kitérni arra, hogy kinek

k~~tí~~~~l:~~:E~~;~~~~~:~r~

1·1...~;ia:~~:~s~~a~:11~~~ftQ{~tt:i.:t!;~dl~bk~ó: .•
k9mt:Jl:t111ikációs.
apparátusa lehetne, egyhatal!!l~~ ..~~~tornarencls~C:E!._y~gyis
az lenne, hanemcsakaJeadáshoz,haJlenl.
a vételhez ís"érte~{~~'!ebát~hallgatót nelll.csakhÚlgatásra,hanern
beszédre .1Sbírná, s nenl szigetelné el,
hanem igéllybe venné aktivitását. A' rádióflak' [gYtúlkell~ne.m.el.mie a
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de amikor egy természeténél fogva dönt6 társadalmi funkciókra ennyire
alkalmas technikai találmányt azzal az aggodalmas igyekezettel fogadnak, hogy
minélezeknek
ártatlanabb
szórakoztatásban
megorizzék következményfuzodik
érdeke
az intézményeknek
következménynélküliségéhez,
nélküliségét, akkor kérlelhetetlenül felvetodik a kérdés, vajon nincs-e lehe87
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toség arra, hogy a kikapcsolás ~h~Jalmai-ell-eR-a--k-ikapcsGltaknak-egy-,szer=
vezetév~p-j-üfik feL E"vcmalón a legkisebb eloretörésnek is azonnal olyan
természetes sikerrel kellene járnia, alT}elymeSsze felülmúlja minden kulináris jellegu rendezvény sikerét. Minden olyan kampány, mely nyilvánvaló következménnyel jár, tehát minden, a va16s~gbaE&~I.lJ?~'lYí.lt:::
koz6 kampány, me!znek _~§h<l,?:y,9:1<i§_~gl!íe.~tása,
ha csak egészen
'-~---s-zerenyíe1éntoSégZikérd~sekben is, például aközépítkezések kiadásában,
a rádi6nak egészen más, has9nHthatatlanuL,mélyebh~hatás.t._bi&m_~!ta12~_
és teljesen,J1lás.ti;;.§.,~jelen.tQ~~g~L~QI~2D~zne,
minta mostani, tisztán dekoratív magatartása. Ami minden ilyen vállalkozás kialakítand6
technikáját illeti, annak ahhoz a f6 feladathoz kell igazodnia, hogya közönség ne csak taníttassék, hanem tanítson is.
kózásoknak érdekes . ~I..~ l';f, .'19's~n,va ;~",,,,,e.ssé

,. .

t~.. e_az.;é.n:iek~ket.

rái~~_~~~~~E~,lll~rt _<l_ye.y{51<é~~iilékkd
.kapcSQJ<1toLteIf.2.._S_2.JE:~"h~Jy~!t
\' i
az egy es_~~
_~l.s_L;iget~l~e.!!le~rt
aEE~
_k~~?~E~~!Lh5?gy~r,zdr:nek..ll,JioÚmpáti.~ka
_
t
~'~'~'@~~~',_I
{~~~é~y'~~g~~X~L;~~r:,()lY~E:_~~~~~~~!<.h()z;,..~12l~,ly~kl1~lS,E~.~ln
.~~gY"'~M~E~~a.i.egyénis~gtle.k
...éllkfl,lmiltadja.1Jélk.Q.l1m'1ga.kji~~§~~_ ..
Az epikus színház a maga szám:.jellegével, az elemek szétválasztásával,
vagyis a képnek a sz6t6l és a szavaknak a zenétol val6 elválasztásával, de
különös en épületes célzatával a rádi6nak töméntelen gyakorlati útmutatást nyújthatna. Mindamellett ezek tisztán esztétikai alkalmazása csak
,
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s:z;lnl~a:z;raalll1a,
eptkus márpedig
sZ1l1l11t,lveszetre,
ap,<;9:ilgogt::t.t.::gQk4r:n~m,a.1Q,e.19'..
egy új divathoz az
vezetne,
régi divatunk
is van éppen elég !J::!3"'?:.ll
adásm6dra, úgy ..é!.Eá~i<S
..él..s,zínhábSzál11ára kialakíthiltná. a propagandának
egy eg~sL;~~,~jJ().r.l11áj~~,pe"eL;etesen
az igazi tájékozt<1tást, anélkülözhetetlen tájékozt~~.~E:.A színházzal szorosan összekötött efféle kommentár,
mag1nak-a--cfrImának egy teljes értéku, egyenjogú kiegészítése teljesen új
formákat fejleszthetne ki és így tovább. A színházi és rádi6s rendezvények
közötti közvetlen együttmuködés is megszervezheto volna. A rádi6 sugározhatná a k6rusokat a színházakba, mint ahogya tandrámák nagygyulés
jellegu kollektív rendezvényeibol a közönség döntéseit és produkci6it is
a nyilvánosság elé tárhatná és így tovább.
Nem részletezem ezt az és-így-továbbot, szántszándékkal nem térek
ki arra, hogy milyen lehetoségek vannak az operának a drámát6l és mindkettonek a rádi6játékt6l va16 különválasztására vagy hason16 esztétikai
problémák megoldására, bár tudom, hogy önök talán ezt várják tolem,
mivel arra készülnek, hogy apparátusukkal muvészetet adjanak el. Ám.,
hogy eladhat6 legyen, ahhoz a muvészetnek ma elobb megvásárolhat6nak ~t ~
kell lennie. Márpedig én inkább nem adnék el önöknek semmit, hanem)
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hatja. A rádi6nak ezt a törekvését, hogy épületes et muvészi formába öntsön, segítenék a modern muvészetnek azok a törekvései, amelyek a muvészetnek épületes jelleget kívánnak adni.
Az ilhn gyakorlatokra, amelyek a rádi6t kommunikáci6s eszközként
használják, példaképpen már említettem az 1929. évi baden-badeni zenei
hetet ["Óceánrepülés"]. Ez egy modell az Önök készülékeinekújfajta
felhasználására. Egy másik modell lehetne a "Badeni tandráma a beleegyezésrol". Ebben a pedag6giai sz6lam, amelyet a "hallgat6" átvesz, a
repülogép legénységének a sz6lama, és a tömeg sz6lama a szerepe. Ez kommunikál a betanított k6rusnak a rádi6által hozzáadott sz6lamával, a boh6cok sz6lamával, a narrátor sz6lamával. Szántszándékkal az elvinek a kifejtésére szorítkozom, mert az esztétikaiban uralkod6 zurzavar nem oka az
elvi funkci6ban mutatkoz6 példátlan zurzavarnak, hanem pusztán következménye annak. Esztétikai belátással a rádi6 tulajdonképpeni funkci6ját illeto tévedés - egyesek számára igen hasznos tévedés- még nem kü-
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,
szöbölheto
ne~ezetes~n
letere valo alkalmazasa
ki.
az e~~l~~s
Biztosíthatom
színt11~v:~szete\I11~1_<:~~i~l11er/et:inek
rendbvul Önöket,
termekeny
hogyeredmenyek:et
a modern színmuvészet,
hozhat.
a rádi6 terü;'
/,$em-E:i sem alkal~atlal].!!-1?~~J)..Qzy_etLtésre,minta-J10_~oros állapotok
el§i~j~~~~E~_§p.lilr~!._gi_opera;mert·· a vevokészüléknél. az--egyes'embert
találja, és valamennyi alkoholos mértéktelenség közül k legveszélyesebb
éppen a csendes iddogálás.
A shakespeare-i dramaturgia régi drámája is csaknem használhatatlal1a
ic
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csak azt az elvi javaslatot ,Ez
tenném,
változtassák a rá~él __
közélet\ ~
2<,~m~.~,~~~.~~.~,?~közt:é.
újítás,hogy
egy faVa~:aín'ay'-ut6pisztikus/n~~
tí.úinet es amelyet magam tS annak tartok, amtkor azt mondom: a radto I
megtehetné, a színház megtehetné ; tisztában vagyok azzal, hogy a nagy
intézmények nem mindig tudják megtenni mindazt, amit megtehetnének, és azt sem, amit meg akarnak tenni. Tolünk anyagot várnak, hogy
megújhodjanak, újítások révén életben maradhassanak.
Márpedig nekünk semmiképpen sem az a feladatunk, hogy az adott
társadalmi rend alapján á1l6 ideo16giai intézményeket újításainkkal megújítsuk, hanem az, hogy újításainkkal alapjuk feladására bírjuk oket.
Tehát újítások mellett vagyunk, de a megújhodás ellen! AZ apparátusoknak
a köZ érdekében val6 jobb felhasználására

tett egyre újabb,

soha nem szíJ.no jav as-
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L~!~kkqt~~ll ezeknek az 'tpparátusoknabatársadalmi"alapját,megrendíte-

nün~, a.kevesek érdekében va16 fell1as~l),Má§tll<?-:tdyitatnunk.--..'---EieK'az:adott társadalmi r~ndE~;-lnegvaI6síthatatlan6k, de egy másikban megval6síthat6 javaslatok, amelyek csak a technikai fejl8dés természetes következményei, ennek a másik rendnek a propagálását és formálását szolgálják. (1932)

-ó

A »Koldusopera«-per

/ 1931

