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Amióta a rádió megteremtette
annak a lehet6ségét, hogy az él6 világ
eseményeit, történeteit tisztán hangokkal közvetítsük az emberek százezreinek, azóta fennáll a probléma: milyen legyen a rádió útján közvetített
színház-jellegű
produkció? Milyen legyen ez a hangbeli előadáa, melyet
több-kevesebb joggal láthatatlan
ssínhéznak nevezhetnénk.
A rádió fej16désének e1l;6 éveiben a színműe16adások nem álltak egyébből, mint a mikrofon előtt, színészek által felolvasott szerepekMI. A színészek leültek egymás mellé, mikrofonnal szemben, mindegyik kezébe fogta a darabot, és mint valami színházi olvasópróbán - dramatikus hanglejtéssel ugyan -, de csupán felolvasták azt az írói alkotást, amely eredetileg
a vizuális hatások törvényei szerint, néz6k számára született. A rádió
»szfnjátszásának« ez a gyermekkora hasonló volt a némafilm els6 korszakához, mikor a színészek festett színpadi kulisszák között néhány perces
színpadi jeleneteket játszottak le, melyeket hangtalanullefotografáltak
s
némán lepergettek. A film az első évtized után felfedezte a maga sajátos,
külön esztétikai törvényeit söntörvényú
művészetté vált. Ugyanezt láttuk a rádiónáL Egy évtized elég volt arra, hogy a rádiórendezés is megkeresse az utakat a maga külön világa felé.
A rádiózás fejlődésével együtt egyre mozgalmasabb és mozgalmasabb
lett a stúdióban megjelenített
szfnműelőadások képe. Rájöttek, hogy az
emberi fültől eltérőn halló mikrofonnak sajátos törvényei vannak, amelyeket lépésről lépésre fel lehet és fel kell fedezni. A színésznek a mikrofon
előtt is bizonyos mozgásra van szüksége, hogy alakításának művészi hite-o
le legyen. Ez a játék és mozgás természetesen egészen más jellegű, mint a
színpadi. Célja a hallás útján tökéletes illúziót teremteni.
A rádiórendezés törekvése lett, hogy a mindent hangokban és hangokkal kifejezni akarás és tudás e16adóművészetévé fej16djék. Így életre keltette a rádió-dramaturgiát.
Az írók egyre több és több olyan, egyenesen a
rádió számára készülő művet alkottak és alkotnak, amely ebben a formájában színpadon egyenesen elképzelhetetlen.
A mikrofon-darab a rendes
három, vagy több felvonásra tagolt, két és fél háromórás időtartamű színtnűvekkel szemben, a film forgatókönyvéhez hasonlóan számos, rövidebbhosszabb jelenetből sz6tt, id6t6l és tért6l független hangképsorból áll.
Természetes, hogy ezek az új írói és stúdi~6i
próbálkozások egy-
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re újabb és újabb feladatokat tdztek a rádiórendez6k elé. A els6 lépés az
volt. hogy a leggyakoribb zörejeket és hanghatásoka~ fekeu: lemezre vették. Mikor a színész a mikrofon eHltt a szöveget mondja, a zl\1mester a gramofonszobában ezeket a lemezeket mint hangkulisszákat.
a megfele16 id6ben szabályozott hanger6vel hozzáadagolja a jelenethez úgy. hogy a hallgatók mindent egyidejt1leg érzékelhetnek. tgy történik pl. a vasutak érkezése és indulása. autók. repül6gépek.- utcazaj stb. érzékeltetése.
.
A külföldi lemezgyárak a mdvészlemezek mintájára hang kulisszákat is
gyártanak. Igen sok hanghatás tökéletesen vehet6 fel hanglemezre
és
minden nehézség nélkül reprodukálható úgy. hogy a rendez6 e16adás közben semmiféle meglepetésnek nincs kitéve. A világ rádiói rendszeresen
használják a hangkulisszákat
és a stűdié rendez6inek egyéni szorgalmától és fantáziájától függ, hogy hangkulissza-raktáraikat
milyen mértékben gyarapítják újabb speciális felvételekkel. A lemez-kombinációval történ6 hangjáték-rendezés
különösen a skandináv államokban kedvelt. Itt
sokszor még az egyes jeleneteket is külön-külön lemezre veszik fel. Az esti e16adás számára azután a színészek megrögzített hangját, a hangjátékkulisszát. a zenei effektust úgy áHítják össze. mint ahogy pl. a filmeknél
az ún. kötter _ megfele16en csoportosítva - összevágja és összeragasztja a
jeleneteket.
Ez az eljárás nemcsak természetes zörejek megszólaltatására
ad alkalmat. hanem a zenévé stilizált hanghatások megfele16 alkalmazására
is.
Vegyünk például egy jelenetet, ahol nagyobb idő elmúlását kell érzékeltet-o
ni. Ajelenet helye és id6pontja a párbeszéd hallgatása alatt nem lehet kétséges a hallgatók elött. A következ6 hangkép éveket ugrik. vagy előre.
vagy visszafelé az időben. A zene, amelyelmossa
a beszédet. feler6södik.
majd másodperc múlva újra halkul s így érzékeltetni tudja, hogy itt a
hangjáték cselekményében új kép következik. Ha szükséges. a rendez6 a
zenére rász6heti a bemondó (speaker) 1-2 mondatos szövegét, amely ezután körülbelül azt a szerepet tölti be. mint a felirat a némafilm korában.
. A hangjátékrendezésben
a hangkulisszának
jelentős szerepe van például
akkor. ha a beszé16 alak nem reális lény. vagy maga az egész jelenet irreális. A megfelelő hatású zenei aláfestés szinte az egyetlen möd a természetfeletti lények érzékeltetésére.
A közeljöv6 rádiómdsorán fog szerepelni Wilde Oszkár szellemes kis regényéb61, ,.A canterville-i kísértet«-b61 írott hangjáték. amelynek címszerep16je tudvalev6en egy kísértet lesz. Megjelenítésére egy 6t jellemz6 zenei motívum ismételten visszatérő felhangzása
utal. Motivikus zenei
hangkulisszák kísérték a ,.Csongor és Tünde« budapesti és bécsi rádióelőadását is. A mszerepl6knek megvolt a maguk egyéni és félreismerhetet-
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le~ zenei motívumuk. és a szerepl6k fellépését vagy távozását ezekkel a zenel ha.ngh~tásokkal jeleztük. mert itt a természetes hangkulisszák (lépések. l\1tónYitás. csuk~s stb.) gyakori alkalmazása stílustalan lenne.
Egy-egy hangkuhsszának
a tulajdonképpeni
sínészi játékhoz való
ho~z~everése már azt jelenti. hogy a rádió színházjellegd adása nem egy
stu~óból. ~anem ké~ hel~.
több lemez egyidejű szerepeltetése esetén
~edlg annYi he~yr61 történik, ahány lemez a zajmester lemeztartó tányér~ából belevegyül az előadásba. Egystúdiós előadás tulajdonképpen
nin~s
is, mert a l~gegyszerdb~ ssínműelőadáe is alkalmaz gramofonbekeverést.
Azok, akik ma mé~ vitatkoznak, vajon az egy- vagy többstúdiós rendezés-e. a helyes
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nem Jutottak el a rádíö-esíni
átszás különféle
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megls~~r Sélg.. probl~m~ kockázatától megriadva, túlságosan szt1k keretek kozé akarják szorítani a mikrofone16adás beláthatatlanjöv6
előtt álló művészi fejlődését. Kétségtelen. vannak darabok, amelyek megoldhatók egyetlen IXl;ikrofo~ előtt játszó néhány színésszel, esetleg még lemez
?ekeverésére sincs szükség. A darabból adódó rendezői problémák diktálJák a rendezés technikai kereteit és szükségességeit. A többstúdiós rendezés szükségességére úgy jöttek rá, hogy az egyre finomodó fül különbséget
tes~ például egy szobajelenet megrendezése és egy szabad tájon lejátszódó Jelenet megrendezése között.
A berlini új stúdió például számol az összes akusztikai leheWségekkel
és ~ül?nlegesen ~pített. magfelelő falburkolású, kis stúdiókban játszhat ja
az ~ntim szobaszínterű darab, vagy egy-egy hangjáték szobában lejátszódó ~elenetét. És ha a h~ngjáték ilyen interieur-jelenetr61. mondjuk szabadtén hangképpé váltosik át. akkor a leadást átkapcsolják egy másik stúdióba. amelynek méretei, falburkolata olyképpen módosítja az emberi hangot, mint~a mezön, ;agy más, szabad térségen szólalna meg. Külön stúdió
szolgál koves talajú, nagyobb épületrészek mili6jének érzékeltetésére
vagy a~a, ~a egy ~angjátékban egy-egy jelenet kápolnában. vagy kolosto;
folYOSÓJánjátszödik le. ~ülön stúdió van a járás különbözö zörejeinek érzékel~~~~sére. Másképp J~r a l~b aszfalton, kövön. homokon. sziklán, padlón, kulo~eges ~urkolatu talajrészeken. Mialatt a színész az egyik stúdiőb~n, a mlkrofon:előtt állva a szöveget mondja, a zajmester beintésére. külö~ ~rre a célra\beta~tott
zaj-színész egy másik stúdióból adja hozzá. a
studió megfelelő, talajrészén, a mozg6 mikrofonnal kísért lépéseket.
De a ~öbb stúdi6 nemcsak az egyes képek különleges atmoszférája kedvéért ~züksége~. Arendező tárcsa útján közölt jeladására az egyik stúdióban leJátszód6 Jelenettel egyidejűleg, a második stúdi6 a hanghatást erősebben. vagy ~engédebbe~
adagolja. Ahol csökken a hangerő, nemcsak
egyszeroen gyongébben adja a mikrofon előtt elhangz6 hanghatáat, ha-
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nem azt az illúziót kelti, mintha a hang távolodnék. Ezáltal különösen hálás és világos színtér-átkopírozásra nyílik kiváló alkalom.
Rendezés közben mindig ügyelni kell, hogy a fontos szöveg világosan
érthet6 maradjon és ne nyomja el a hangkulissza. Ezen legtöbbször úgy
segítünk, hogy szövegeket írunk, egy-két mondatos beszéd-töredékeket
olyan helyek számára, amikor nagyobb zajból kell kibontakoznia a világosan érthető szövegnek. Tehát félreértés azt hinni, hogy a zaj elnyomta a
szöveget és valami fontosat nem értettünk, mert itt csup~ a teljesebb illúzió kedvéért hangzottak el olyan mondattöredékek, amelyek egyenesen
arra voltak szám~a, hogy elvesszenek a zajban és a lármában. A mikrofon
ma ugyanúgy együtt röpül a cselekménnyel, mint ahogy a filmfelv~v6gép ;
kísérni tudja a Mst szobáról szobára, az egyik színtérr61 a másikra, anél-..
kül, hogy képváltozásra lenne szükség.
~
Ezzel a néhány megállapítással kívántam megvilágítani egy-két prob-J
lémát és egy-két lehetőséget azok közül, amelyek megoldásra várnak. Aj
jöv6, mint minden fejl6dés, a differenciálódás és a gazdagodás felé vezet,~
csak a fantáziátlanság keres kibúvót a problémák alól. Mindaddig, amíg a':
televízió gyökeresen át nem alakítja majd a stúdiórendezés módszereit és'\
helyzetét, be kell érnünk a tisztán hangok útján történ6 érzékeltetéssel.
Sohasem szabad megelégednünk azzal, amit elértünk, hanem szüntelen1
kereséssel és kísérletezésekkel kell a jöv6 felé haladnunk, még akkor is,1
ha ez az út göröngyösebb, mint a kényelmes megállás nyugalma.
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