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Előszó 

 

 

A hangjáték dramaturgiájának kutatási témaköre óriási területet ölel fel. A 

hangjáték, mint a rádióhoz kötött műforma, csaknem százéves múltra tekint vissza, 

és mindenütt gyökeret vert, ahová csak a rádiózás eljutott. A különböző 

országokban, nyelvterületeken és szociokulturális régiókban a helyi adottságoknak 

megfelelő műhelyekben az intézményi feltételeket követve elkülönült technikai és 

esztétikai normarendszerek alakultak ki. A hangjáték formai változásai híven 

tükrözik a XX. század nagy technikai és kulturális változásait: a némafilm, a 

hangosfilm, a színházi kultúra átalakulását követve a televíziózás megjelenéséig és 

térhódításáig, a sztereofónia, a quadrofónia, a HiFi, a CD, a DVD, az Mp3, a Blu 

Ray, az internet, a torrent, a szélessáv, az online tartalomszolgáltatás, a podcast és a 

mobiltelefónia - mind egy-egy mérföldkövet jelent a rádiózás, és így a hangjáték 

történetében is.  

 

Az információközlés és a médiafogyasztás elsődelegesen vizuális formáinak 

térhódítása mellett évtizedek óta visszaszorulóban van, több fontos piaci és 

mediális pozíciót azonban még mindig a rádiózás foglal el. Ahol a képi befogadás 

csatornáit tartósan lefoglalja valamilyen manuális tevékenység, például az 

autóvezetés, ott a hangzó tartalom kerül előtérbe. A mind differenciáltabb 

tartalomszolgáltatási igények és kínálatok kontinuumán a rádiózás mediális 

sajátosságai új jelentőséget és létjogosultságot nyernek. Legújabban a koronavírus 

járvány karantén helyzeteiben megélt helyhez kötöttség és elzártság adott váratlan 

hangsúlyt a rádiózásnak, a podcastoknak és az akusztikus tartalomfogyasztásnak.1 

A rádiójáték kézenfekvő sajátosságai, a vizualitás hiánya, a képesség nagy 

 
1 A streamingelt színházi előadások, az audionarráció, a befogadási folyamat új dinamikája, a 

megállíthatóság, a visszakereshetőség, a koncentráció fókuszának áthelyeződése, az őszinteség 

kódjainak megváltozása, a közvetítettség érzetének tapasztalata és annak összbenyomása, hogy 

zoomon kevésbé vagyunk valóságosak – mind ennek a helyzetnek az elemeiként említhetők. 
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szövegmennyiség feldolgozására és a hang medialitásából adódó speciális 

hatáslehetőségek a műforma autonómiájának forrásai.  

 

A hangjátékkészítés területén színészek, rendezők, dramaturgok, zeneszerzők, 

hangmérnökök és sound designerek dolgoznak. Szemléletmódjuk és alkotói 

gyakorlatuk olyan szakmai észjárást képvisel, ami a hagyományőrzésnek és az 

értékmegújításnak a műforma csaknem 100 éves története során kikristályosodott 

láthatatlan dramaturgiai örökségéhez igazodik. A célom ennek a társművészetek 

legújabb fejleményeit is hasznosító, és azokkal versenyképes láthatatlan 

dramaturgiának a megalapozása; azoknak a főként perceptuális alapoknak a 

feltárása, amelyeken ez a dramaturgia létrejön és hat. A hangjáték legfőbb műfaji 

specifikuma, ahogy az elsődleges valóság helyére képes egy alternatív valóságot 

léptetni, olyan élmény lehetőségét kínálja, ami egészen más körülmények között 

jön létre, más érzékenységre és másként hat, mint ha egy könyvbe, vagy egy filmbe 

feledkeznénk bele, és ennek a hatásnak a leírására a hipnózis jelenségköre tűnik a 

legalkalmasabbnak.  

 

Amennyiben hipnózison olyan interakciót értünk, melynek során egy lehunyt 

szemmel hallgató alanynak a hozzá szóló hang(ok) azt sugallják, arra bátorítják, 

hogy hagyja figyelmen kívül a valóságot, tudatát belső élményeire összpontosítsa, 

és képzeljen el dolgokat, amelyek változásokhoz vezetnek benne – talán nem nehéz 

fölismerni a hangjátékhallgatási szituációval mutatkozó hasonlóságot, és talán nem 

teljesen megalapozatlan feltevés a hangjátékdramaturgia legfontosabb 

kulcsfogalmait, a személyességet, az intimitást, a képzeleti működést, a 

tudatábrázolást, a másodlagos szóbeliséget, a kiterjesztett narrativitást 

összességében a hipnotikus hatás fogalma köré rendezni, és megkísérelni ezzel 

összefüggésben leírni. 

 

Önálló művészeti ágnak tekinthető-e a hangjáték? Hogyan ragadható meg műfaji 

specifikuma? Van-e saját dramaturgiája? Léteznek-e olyan dramaturgiai 

műhelyproblémák, amelyek csak a hangzó platformon vetődnek fel, és alapozható-e 

ezekre önálló esztétika? A dolgozatban tárgyalt dilemmák hátterét ezek a kérdések 

adják. Előfeltevésem szerint a hangjáték nem pusztán hiányaival és korlátaival 

definiálható a többi művészeti ághoz képest, hanem adottságainál fogva olyan 
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többlettel is rendelkezik, ami speciális hatások és tartalmak kifejezésére teszi 

alkalmassá, csak rá jellemző közönségkapcsolatot és médiaérzékenységet alapoz 

meg, és ezáltal autonóm művészi öntörvényűséggel, esztétikával, valamint alkotói 

és intézményes reflexivitással ruházza fel.  

 

A hangjáték belső műfajproblémáinak vizsgálatához a hang fenomenológiájából 

érdemes kiindulni. Bár ez a megközelítés az utóbbi időben mind hangsúlyosabban 

jelenik meg a rádióelméleti szakirodalomban, rendszeres, áttekintő feldolgozás 

helyett inkább részproblémák feltárásáról beszélhetünk. A kurrens külföldi 

szakirodalom elsősorban a képzelet és az intimitás működésmódja felől, a hangzó 

médium új formáihoz kapcsolódó kísérletek révén közelít a rádiofonikus művészet 

kérdéseihez. Megállapításaik mellett támaszkodtam Merleau-Ponty, Walter J. Ong, 

Pap János, és Hans Georg Gadamer a hang fenomenológiáját érintő gondolataira, és 

a teoretikus háttér mellett segítségemre voltak annak a 25 évnek a gyakorlati 

tapasztalatai is, amit a Magyar Rádió Művészeti Főszerkesztőségének szerkesztő-

dramaturgjaként hangjátékok készítésével, hallgatásával és zsűrizésével töltöttem.  

 

A rádiójátékról szóló beszédet megnehezíti, hogy a műfajnak másokkal 

megosztható közönségélmény híján nincs olyan közösségi visszhangja, kritikai 

reflexiója, sem közvetlen elérhetősége, ami egyes darabjait a befogadói diskurzus  

eszmei csereforgalmában tartaná, legkiemelkedőbb darabjait pedig az általános 

műveltség részeként tartaná számon. A szélesebb körben hivatkozási pontként 

említhető nem túl sok konkrét hangjáték szinte mindegyike valamilyen külső oknak 

köszönheti – relatív - ismertségét: Orson Welles Világok harca a bemutatót követő 

pániknak, Werfel A Musza Dag negyven napja az örmény népirtás témájának, a 

megfilmesítés meghiúsulásának és a rendező Török Tamás műhelynaplójának (A 

rádió színpadán 1970), Parti Nagy Ibusár megállóhelye a hangjátékból lett sikeres 

drámának, Esterházy Péter Így gondozd a magyarodat című darabja a körülötte 

kialakult politikai botránynak, Hajdu Szabolcs Theodora Obiectivája a kivételes 

sajtóvisszhangnak és széleskörű podcast elérhetőségnek, Szerb Antal Utas és 

holdvilágja a Vajdai Vilmos rendezésében kultikussá vált színpadi változatnak, 

Hajas Tibor rádióperformansza a szerzői életművet övező mítosznak köszönheti 

ismertségét.  
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Dolgozatomban ennek megfelelően elsősorban a hangjátékok hallgatásakor előálló 

általános befogadói alaphelyzet legfőbb jellegzetességeinek számbavételére és a 

hang létmódjából levezethető dramaturgiai témakörök azonosítására, és ezek 

egyikének, a hipnotikus hatás lehetőségének részletes fenomenológiai leírására 

teszek kísérletet (ebben elsődleges forrásként Varga Katalin összefoglaló nagy 

munkájára támaszkodom)2. A hipnotikus jelleg megjelenését és működését Hajas 

Tibor Érintés című rádióperformansza segítségével vizsgálom, és ugyanezt a 

szempontot próbálom érvényesíteni egy saját alkotás, a Szerb Antal Utas és 

holdvilág című regényéből rádióra alkalmazott hangjáték (2002), majd az ennek 

felhasználásával készült színpadi mű (2018) esetében is (mindkét produkció 

rendezője Vajdai Vilmos).   

 
2 Varga Katalin: A hipnotikus interakció fenomenológiája, Budapest, Medicina Kiadó, 2016. A 

dolgozat megírásakor még csak a mű digitális változata állt rendelkezésre, a lapszámok is erre a 

kiadásra vonatkoznak: Varga Katalin: A hipnotikus interakció fenomenológiája, ELTE Pszichológiai 

Intézet, Affektív Pszichológia Tanszék, 2016. 
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1    A hangjáték dramaturgiája – esszéisztikus bevezetés 

 

 

Amennyiben hangjátékon olyan dramatikus konstrukciót értünk, amely kizárólag 

akusztikus hatásokkal él, úgy idesorolható a rádiózás előtti korok számos művészi 

vagy rituális kezdeményezése3, kulturális jelensége4 és technológiai kísérlete is5. 

Ennek a megközelítésnek feltétlen előnye, hogy ráirányítja a figyelmet az ilyen 

gyakorlatok rádiózással közös fenomenológiai alapjára, az auralitásra, vagyis a 

hang és a hallás sajátos létmódjából eredő dramatikus kifejezési lehetőségekre. Ez a 

tágabb fogalomhasználat kiterjed a digitális kor broadcastingtól független 

adathordozókon elérhető tartalmaira, a CD-n, pendrive-on, különböző online 

fórumokon, a közösségi médiában, torrent-oldalakon, fájlmegosztókon, podcaston 

stb.  hozzáférhető munkákra, amelyek esetében a rádiójáték kifejezés némiképp 

pontatlan lenne.6 A hangjáték műfaja ugyanakkor nyilvánvalóan a rádiózás révén 

teljesedett ki, és ennek a medialitásnak a figyelembe vételéről kár lenne 

lemondani.7 A rádiós műsorstruktúra által megkövetelt dramaturgiai praxis, a 

rendelkezésre álló időkeret mozdíthatatlansága miatti adaptációs és húzási kényszer 

segít elhatárolni a műfajt olyan újabbkeletű, népszerű formáktól, mint amilyen 

például a hangoskönyv. Ha a megalkotottság szempontjai mellett figyelembe 

vesszük a terjesztés, vagyis ilyen értelemben a befogadás szempontját is, és a 

közönséghez rádiós műsorszóráson keresztül is eljuttatható produktumokról 

 
3 Természeti népeknél ilyen hangzó rítusok főleg ott fordulnak elő, ahol láthatatlannak vélik az 

isteneket, vagy ahol a vallási szabályok tiltják a vizuális ábrázolásukat. Vö.: Cserés Miklós: 

Rádióesztétika, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1974, 55; Oskar Eberle: Cenalora-Leben, Glaube, 

Tant und Theater der Urvölker, Schweizer Theaterjahrbuch XXII-XXIII, 1953/54.; Paul Schebesta: 

Among the Forest Dwarfs of Malaya, Paperback, 1900.; Paul Schebesta: Among Congo Pigmies 

(Pygmies), London, Hutchinson and Co., 1933. 
4 Ilyenek mindenek előtt a mesemondás szituációi, vö. Tim Crook i.m. 187, és Nagy Eszter: Túl az 

üveghegyen. A mesélés folyamatának környezetpszichológiai vizsgálata, szakdolgozat, Budapest, 

ELTE Pszichológiai Intézet, 2015. 
5 Puskás Tivadar telefonhírmondós színpadi közvetítései lásd László-Bencsik Sándor: Puskás 

Tivadar, in Nagy magyarok idegenben, Budapest, Móra Ferenc könyvkiadó, 1971. és Dr. Vajda 

Endre: A posta története. Budapest, Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1967.; valamint Crook: 

The Electrophone or Théátrophone: broadcasting audio drama before the radio, i.m. 15-21. 
6 Anais Martin: From phonograph to Podcast: Reinventing Victorian Fiction Through French Radio 

Adaptations.  https://journals.openedition.org/polysemes/6731 - utolsó letöltés 2020. szeptember 6. 
7 Steve Ahern: Making Radio, A practical guide to working in radio in the digital age, Crows Nest, 

Allen & Unwin, 2011. Preface XIV. 
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beszélünk, amelyek tehát alkalmasak rádiós sugárzásra, akkor lehetővé válik a 

hangjáték medialitásának vizsgálata, és a műfaji meghatározás alig szűkebb, 

viszont sokkal pontosabb lesz.  

 

Ebben az esetben a szóhasználat is egyszerűsödik, és a hangjáték illetve rádiójáték 

terminusok egymás szinonímáiként használhatók. A rádiós médium bevonása a 

definíciós feltételek közé ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az 

intézményi háttér a technikai lehetőségekkel együtt nagymértékben meghatározza a 

dramaturgia lehetőségeit is.8 Ha elfogadjuk, hogy a hangjátékdramaturgia 

leírásának azon sajátosságok számbavételén kell alapulnia, amelyek  a hangjáték 

egyedülálló kifejezési és befogadási lehetőségeit jelentik, amelyek autonómiáját 

igazolják, akkor az elemzésnek mindenekelőtt ennek az összetett hangjáték-

szituációnak9 a fenomenológiai megközelítéséből kell kiindulnia.10 Az esszéisztikus 

bevezetés – a M. E. Montaigne (1580) és F. Bacon (1597) által használt esszé 

(essai) szó latin előzményének, a „súlypróba, megmérés” jelentésű exagium11 

szónak az értelmében – próbálkozás arra, hogy a hang létmódjának legfontosabb 

jelenségeit latra vessük. A próbálkozás célja nem az, hogy fontossági sorrendet 

felállítva és egy diszkurzív gondolatmenetet követve eljuttasson minket A-ból B-be, 

hanem hogy mellérendelő utalások segítségével érzékelhetővé tegye azt a hatóteret, 

amelyben a hangjátékok dramaturgiája működésbe lép.   

 
8 Kent Olofsson: Composing the performance, An exploration of musical composition as a 

dramaturgical strategy in contemporary intermedial theatre. Lund, Lunds Universitet, 2018. -   

http://www.composingtheperformance.com/assets/composing-the-performance-(w-links).pdf - 

utolsó letöltés 2020. szeptember 6. 
9 Tim Crook: Radio Drama, Theory and Practice, London & New York, Routledge, 2001. 66-68. 
10 Farokh Soltani: Inner Ears and Distant Worlds: Podcast Dramaturgy and the Theatre of the Mind: 

New Aural Cultures and Digital Media. In D. Llinares, N. Fox and R. Berry, ed. Podcasting: New 

Aural Cultures and Digital Media. London, Palgrave Macmillan, 2018. 189-208. 
11 ex – ago, lat., am. kiűz, kihajt, vö. peine et dure fr., saggio ol., stb. 

http://www.composingtheperformance.com/assets/composing-the-performance-(w-links).pdf
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1.1    A hangjáték-szituáció 

 

A hangjáték hallgatási szituáció nyilvánvalóan eltér a társművészeti ágakra 

jellemző befogadói bevonódás feltételrendszerétől. Perceptuális értelemben a 

színháztól és a filmtől a látás hiánya, az olvasástól az aurális jelleg, a zenétől a 

szöveges (irodalmi) anyag jelenléte különbözteti meg, és ezek az érzékelési 

különbségek messze ható esztétikai következményekkel járnak. A 

szakirodalomban12 különböző kísérletek történtek a hangjáték-szituáció 

jellegzetességeinek a megragadására, és fogalmi kategóriákba rendezésére.  

 

Andrew Crisell legközvetlenebb mediális megközelítése szerint a rádió tisztán  

auditív kódjai a beszéd, a zene, a hangok és a csend.13  

 

Tim Crook az audio drámán belüli kommunikáció struktúrájának öt fő dimenzióját 

különbözteti meg.14 Ezek a rádiójátékon belül többsávosan létező, egymást követve, 

egymást kiegyensúlyozva, egyidejűleg, egymással kombinálódva és egymás ellen 

hatva érvényesülő dimenziók a következők: 

- a szó verbalitása (the word through voices): dialóg és narráció 

- a zene, hangszereken és énekszólamokon keresztül  

- az effektek, mint természetes atmoszférák, helyszíni zörejek és mesterséges elvont 

vagy szimbolikus értelmű természetes zajok 

- korábban, más célra felvett dokumentarista, archív vagy történeti hangok, 

narrációk vagy párbeszédek posztmodern felhasználása  

- a hallgató képzelete – ez egy fizikai értelemben néma, de a tudat szempontjából 

meghatározó dimenzió, amelynek lényege, hogy a darab jelentős része a hallgató 

képzeletében kel életre, és csak ott létezik, mint képzeleti látvány (imaginative 

spectacle).  

 
12 A magyar nyelvű szakirodalom meglehetősen szűkös, és nem éppen naprakész. A két 

legfontosabb szakmunka, Kilián Zoltáné (1939) és Cserés Miklósé (1974) nyolcvan illetve 

negyvenöt évvel ezelőtt született, ráadásul mindkettő ugyanazon cím alatt (Rádióesztétika), ami 

inkább a felülírás szándékára, mint a továbbgondoláséra, vagyis inkább a kontinuitás hiányára, mint 

meglétére utal. 
13 Crisell, Andrew: Understanding Radio, London & New York, Routledge, 1994. 5. 
14 Crook i.m. 160. 
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Don Ihde a külvilág hangjainak és a képzeletben létrejövő belső hangoknak a 

megfeleltetésével öt leíró fogalmi kategóriát használ: fókusz, mező, horizont, 

térbeliség és időbeliség.15  

 

Ong a szóbeliség pszichodinamikai jellemzőit az alábbi fejezetcímek alatt tárgyalja: 

a hangzó szó mint hatalom és cselekvés; mnemotechnika és formulák; a 

szóbeliségen alapuló gondolkodás és kifejezésmód (kulcsszavai a mellérendelő, a 

halmozó, a redundáns, a tradícionális, az életvilághoz közel álló, a versengő, az 

empatikus, a homeosztatikus és a szituációfüggő); a hang és a benső; a szóbeliség 

és a közösség; a szavak nem jelek.16  

 

A fenti csoportosítások közös halmazából kiindulva a dolgozat saját céljaira és 

szempontjaira optimalizált fogalmi rendszer a következőképp írható körül. Az a 

szituáció, amelyben a befogadó valamely irodalmi korpusz akusztikus eszközökkel 

megjelenített dramatikus konstrukciójának hallgatása során találja magát, leginkább 

a látás hiányának17, a képzelet konstitutív kiegészítő funkciójának18, a hallgatási 

pozíció hermeneutikájának19, a szóbeliség révén megképződő közönségnek20, a 

rádió medialitásának21 és a hipnotikus hatáslehetőségnek22 a segítségével 

jellemzhető.  

 

 
15 Don Ihde: Listening and voice, Phenomenology of sound, Albany, State University of New York 

Press, 2007. 121. 
16 Walter J. Ong,.: Szóbeliség és írásbeliség, A szó technologizálása, ford. Kozák Dániel, Budapest, 

Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet – Gondolat Kiadó, 2010. 34-70. 
17  Tim Crook : Radio drama is not a blind medium, i.m. 53-70.  
18 Kilián Zoltán: Rádióesztétika, Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1939. 26-38; Cserés Miklós: 

Láthatatlan színház-e a rádiószínház? in i.m. 52-82.; Andrew Crisell: The Imagination, i.m. 143-

189.  
19 Hans Georg Gadamer: A nyelv médiuma és spekulatív struktúrája, in Igazság és módszer, Egy 

filozófiai hermeneutika vázlata, ford. Bonyhai Gábor, Budapest, Gondolat, 1984. 320-322. 
20 Walter J. Ong: A szóbeliség néhány pszichodinamikai jellemzője, in Szóbeliség és írásbeliség, A 

szó technologizálása, Kozák Dániel, Budapest, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet – 

Gondolat Kiadó, 2010. 34-73. Valamint John L. Austin: Tetten ért szavak, ford. Pléh Csaba, 

Budepest, Akadémiai kiadó, 1990.; Ong: A beszédaktus-elmélet és a reader-response elmélet i.m.  

147-148. (Rosenzweig, Hamann) 
21 Crisell i.m. 228.; Beke László: Műfajok és médiumok, Művészet 1979/10. 37.; Beke László: 

Korszakhatár. In A művészet a változó világban. Képzőművészeti Világhét ‘80. A Magyar Képző- és 

Iparművészek Szövetségének elméleti tanácskozása a Képzőművészeti Világhét alkalmából. 1980. 

szeptember 29-30. – október 1. Kézirat. A kötetet szerkesztette: Tímár Árpád. Magyar Képző- és 

Iparművészek Szövetsége, Budapest, [1981.] 38-40.. 
22 Varga Katalin i.m. 240-241.; Ihde i.m. 87.; Crook i.m. 167.  
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1.1.1    A látás hiánya 

 

A vak költők, jósok, rhapsodosok mitologémái a látás hiányával megnyíló 

kifinomult érzéki tapasztalatokról beszélnek. A látás számára közvetlenül adott 

képiség ebben az összefüggésben akadályt jelent az eredeti, rejtett és lényegi 

mögöttes tartalomnak, a jövőnek, a személyiség titkának a megragadásban. A hang 

és a hallás a lélegzeten keresztül egyfelől a bensővel, a lélekkel, a személyiséggel, 

másfelől a világműködés összhangjába integráló ritmus révén a dolgok lényegével 

és a teremtő aktivitással áll kapcsolatban. A látással ellentétben, amely 

szükségképpen kívülállást, vagyis elkülönült külső szempontot és minden esetben 

bizonyos távolságtartást feltételez, miközben a fény visszaverődése révén 

elsősorban a tárgyak felszínét mutatja meg, a hang eleve belülről jön, és behatol a 

hallgatóba, vagyis a bensők között teremt kapcsolatot. Míg a látás adott irányból, 

egyik részletről a másikra vándorol, addig a hallás, az olvasás linearitásával 

szemben is, panoramikus: minden irányból szimultán érzékeli a részleteket, 

miközben az érzékelőt a középpontba állítja, és a dolgok részévé teszi. Míg a látott 

dolgok a látható valóság valamilyen felbontású  metszetét adják, addig a hangok 

világában el lehet merülni.23  

 

 

1.1.2    A képzelet 

 

A látás kielégíti a képzeletet, a hallás kreatív kiegészítő tevékenységre ösztönzi. A 

látott dolgok nem kényszerítik ki, hogy elképzelt hangokat társítsunk hozzájuk, a 

képek nélkül érkező hang azonban a bensőn keresztül a fantáziavilág felé nyit utat. 

A fikcionalitás mentális tevékenységei, a képzelet, a fantázia, az imagináció már 

etimológiájukban hordozzák a vizualitáshoz kapcsolódó eredetüket - miközben a 

képiséghez vezető belső tevékenység elsődlges stimulálói éppen a hangok. A hallás 

révén kapott impulzusok a mese, az álom, a hallucináció, a szuggesztió, és 

 
23 Az érzékelhető határán - más hangok. Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban a hang 

képzőművészeti felhasználásairól és az aurálisan megragadható külvilágról - 2014. október 18. - 

november 23. Kurátor: Sőrés Zsolt. http://epiteszforum.hu/az-erzekelheto-hataran-mas-hangok 

utolsó letöltés 2020. 09. 17. 

http://epiteszforum.hu/az-erzekelheto-hataran-mas-hangok
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különféle módosult tudatállapotok vizuális információs hiányainak kiegészítésével 

válnak a tudat kreatív működésének ösztönzőivé, fenntartó és konstitutív 

alkotóelemeivé. Ahogy a szóval, az előadással, a művel hangot adunk a 

személyiség mélyén gyökerező tartalomnak, és külsővé tesszük a belsőt, úgy adunk 

a fantázia segítségével képet a hangnak - ezzel teljesedik be a kreáció folyamata, a 

teremtett előhívása, a megjelenülés és ilyen értelemben az objektiváció.24 A 

töredékes információkból megképzett valóságkép evolúciós szükséglet, a 

természetben élő létforma által megkövetelt állandósult figyelem és a folyamatos 

veszélyhelyzet terméke. „A fül a félelem érzékszerve - csak az erdők és a barlangok 

éjszakájában és homályában fejlődhetett ki úgy, ahogy kifejlődött a félénk emberek 

életmódjának megfelelően, vagyis az eddigi leghosszabb emberi korszakban; a 

világosságban a fülre nincs olyan nagy szükség.” Amit Nietzsche a hangi érzékelés 

evolúciójával kapcsolatban a zenéről ír, hogy tudniillik „az éjszaka és a homály 

jellegzetes művészete”25 az minden akusztikus művészi konstrukcióra, így a 

hangjátékra is érvényes. „A madarak zenéje átadta helyét a rovarok zenéjének. A 

két irányzat metszéspontjában, Olivier Messiaen még mindig a madarak zenéjét 

műveli, ugyanakkor már bejelenti a rovarok zenéjének eljövetelét is. A rovarokét, 

amelyek jellegzetes hangot adnak keratin-páncélzatuk ropogásával, ízelt lábaik 

fűrészelő, sercegő, tagolt kaparászásával, rágó szájszervük mozgatásával. Ez pedig 

a fül, a feszült figyelem, a prehisztorikus zajok és a hangok genealógiájának 

visszatérése, a ragadozó figyelme és a veszélyben lévő állat feszültsége: a zene, a 

koncerten is, vagy egyebütt szintén, szakadatlanul teatralizálja és látványosan 

jeleníti meg a katarzist, amely minden eszközzel az éjszakát és a homályt igyekszik 

eloszlatni.”26  

 
24 „Hogy jobban megértsük, miben rejlik a hang hatalma, s hogy a metafizika, a filozófia, a létnek 

mint jelenlétnek a meghatározása mennyiben a hang mint a tárgy-lét fölötti technikai uralom 

korszaka, hogy jobban megértsük a tekhné és a foné egységét, bele kell gondolnunk, mit jelent a 

tárgy objektivitása.” J. Derrida: A hang és a fenomén. A jel problémája Husserl 

fenomenológiájában, (ford. Seregi Tamás), Budapest, Kijárat Kiadó, 2013, 96.  
25 F. Nietzsche: Virradat, (ford. Romhányi Török Gábor), Budapest, Holnap Kiadó, 2009, 250.   
26 Michel Onfray: A fül, a félelem érzékszerve. M. O. és Pascal Dusapin levelezéséből. Romhányi 

Török Gábor fordítása Műút, 2015. 12. 19. Vö. még O. Messiaen „madárzenéi” (Le merle noir 

1952., Réveil des oiseaux 1953., Oiseaux exotiques 1955., Catalogue d'oiseaux 1956.) és David 

Rothenberg madár-, bálna- és rovarzenei munkái (Why Birds Sing? 2005, Whale Music 2008, Bug 

Music 2013, Cicada Dream Band 2014. Berlin Bülbül 2015) valamint könyvei David Rothenberg: 

Why Birds Sing: A Journey into the Mystery of Bird Song, Basic Books, 2005.; Thousand Mile Song, 

Basic Books, 2008.; Survival of the Beautiful: Art, Science, and Evolution, A&C Black, 2012.; Bug 

Music: How Insects Gave Us Rhythm and Noise, St. Martin's Press, 2013.; Nightingales in Berlin: 

Searching for the Perfect Sounds, Chicago, The University of Chicago Press, 2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago_Press
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1.1.3    A hallgatás hermeneutikája 

 

Aki hallgat, azt megszólították. Aki hallgat, az csendben van, és figyel. Nem tud 

másfele hallgatni, nem tudja figyelmen kívül hagyni azt, ami szól hozzá, nem tudja 

elfordítani a fülét, nem tud eltekinteni tőle, mint egy mellőzendő látványtól. Ennek 

a megszólítottságnak - a nyelvileg strukturált megértéssel és hatástörténeti tudattal 

összefüggő - nyelvi természete van: benne vagyunk egy hagyományban, és a 

hallgatás tárja fel azt a mélységdimenziót, amelyen keresztül a hagyomány szól 

hozzánk, amelyhez képest meghatározhatjuk magunkat a jelenben. „Hermeneutikai 

kérdésfeltevésünk fényében egészen új jelentőséget kap az a régi felismerés, hogy a 

hallásnak elsőbbsége van a látással szemben. A nyelv, amelyben a hallásnak része 

van, nemcsak abban az értelemben univerzális, hogy minden megszólalhat rajta. A 

hermeneutikai tapasztalatnak sokkal inkább az az értelme, hogy az összes többi 

világtapasztalattal ellentétben, egészen új dimenziót tár fel, a mélységdimenziót, 

melyből a hagyomány eljut azokhoz, akik jelenleg élnek.”27 A hallás közvetlenül 

részesedik a nyelvi világtapasztalat egyetemességében, és ennyiben az egészhez 

vezető út - nincs semmi, ami a nyelv révén ne lenne hozzáférhető a hallás számára.  

 

A logosz diszkurzusa lefedi a hangzó szó birodalmát, és a belső csendtől a 

dramaturgia legszélső határáig terjed28, akár a szavalás, akár a legtriviálisabb 

hétköznapi beszéd nyelvén szólal meg. A fenomenológiai megközelítés épp arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a hangjáték-forma kifejezési lehetőségei a megszólított 

befogadó számára egzisztenciális tétet hordoznak, vagy hordozhatnak. „... a hang 

fenomenológiája rendkívül mélyen beépül abba az élménybe, melyet az ember saját 

létezéséről szerez, és amelyet hangzó szavak segítségével fejez ki. Lelkivilágunkra 

ugyanis hatalmas befolyást gyakorol az, ahogyan a szavakat megtapasztaljuk. A 

hang imént tárgyalt tulajdonsága, miszerint minden irányból körbeveszi és a 

középpontba helyezi hallgatóját, befolyásolja a kozmosz érzékelését. A szóbeli 

 
27 Gadamer i.m. 321. 
28 „Yet from the beginning there is the call to listen to the logos, and the logos is first a discourse. 

This discourse spans the realm of (auditory) word from the most inner silences of conscience to the 

uppermost reaches of dramaturgy.” Ihde i.m. 168. 
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kultúrák számára a kozmosz folyamatosan zajló esemény, melynek középpontjában 

az ember áll. Az ember az umbilicus mundi, a világ köldöke.”29  

 

 

1.1.4 A kimondott szó 

 

„A kimondott szó mindig esemény, mely időben zajlik, és nem jellemzi az a 

tárgyszerű mozdulatlanság, amely az írott vagy nyomtatott szó sajátja.”30 A Derrida 

Grammatológiájában bírált logocentrikus világkép felől nézve az írás a szóval 

összehasonlítva „halált hozó holt betű, amely elfojtja az életet.”31 Írás nélkül a 

szavak csak hangok, nincsenek világos körvonalaik. Minél bizonytalanabb a 

lehetőség, hogy előhívhatjuk, felidézhetjük őket, annál nehezebb feltételezni, hogy 

tőlünk függetlenül léteznek, írja Ong. Ha nem hagynak nyomot maguk után, ha 

nem foglalnak „helyet” valahol, akkor a szavak nem jelek, hanem események, 

amelyek megtörténnek. Az írástudók számára a szavak inkább a dolgokhoz 

hasonlatosak, melyek egy sima felületen „helyezkednek el”. (Lásd 1.3.3 fejezet) Az 

írott szavakat kevésbé tekintik mágikusnak, mivel nem cselekvések, hanem halott 

„dolgok”. A szóban születő gondolat azonban elevenen  ritmizált akkor is, ha nem 

verses formában fogalmazódik meg, hiszen a ritmus - szerkezeti és fiziológiai 

értelemben is - segíti a gondolat felidézését, és szoros összefüggést mutat a 

szóbeliségre jellemző ismétlődő és egymást ellensúlyozó sémákkal, a lélegzéssel, a 

pulzussal, a taglejtéssel, az emberi test szimmetriájával.32 Minél összetettebb egy 

szavakban megfogalmazódó gondolat, vagy verbális struktúra, annál nagyobb 

valószínűséggel lesz jellemző rá a szóbeli reprodukciót elősegítő mnemotechnikai 

minták használata.33 

 

A nyelv, a hang, a kimondott szó a cselekvés egy módja. A hangjelenség létrejötte, 

a hang képzése minden esetben élő erőfeszítés eredménye. A vadász láthat, 

szagolhat, ízlelhet, és megtapinthat egy állatot akkor is, ha az teljesen mozdulatlan 

 
29 Ong i.m. 68. 
30 Ong i.m. 70.  
31 Jacques Derrida: Grammatológia, (ford.: Marsó Paula), Budapest, Typotex, 2014., 26.  
32 Az irodalmi mű felolvasása Flaubert, Joyce és Füst Milán szerint is a mondatszerkesztés hitelesítő 

próbája: az interpretáció lélegzetvételének ütemét és a szöveg prozódiáját ugyanaz a belső ritmus 

határozza meg, ami logikai szerkezetét, tulajdonléppen tartalmát is.  
33 Ong i.m. 35-37. és 68-72. 
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vagy akár halott. Ha azonban a hangját hallja, tudnia kell, hogy valami történni fog. 

(Lásd 1.3.4 fejezet) Míg a leírt szó halott, addig a megnevezés mágikus, 

valóságformáló poézise révén a név hatalmat ad az adott dolog felett. „Költészet az 

emberiség anyanyelve” - írta Hamann, Rosenzweig pedig: „ha egy emberközösség 

tagjai a saját és közös világuk döntő pontjait megnevező nevekben értik egymást, 

akkor a név, ha emberi termék is talán, de bizonyosan nem az emberi önkény 

terméke...”34 A közös álom, a közös név realitása a kultikus befogadás és 

kollektivitás révén, a kimondott szó erejével hallgatóságot, közösséget teremt – a 

hallgatólagos közös világgal szemben az olvasók külön-külön világba lépnek.  

 

 

1.1.5    A rádió 

 

A hangérzékelési kódok evolúciós háttere, a méhen belüli hanghatások,35 a 

szóbeliség kultúrájának öröksége, a gyermekkori mesehallgatás során megélt 

történethallgatási transz tapasztalata és emlékezete, a gyermekkori vallásosság 

hiedelmei és számos más közvetett hatás révén a hang fenomenológiai tapasztalata 

mélyen beépül abba az élménybe, amit az ember saját létezéséről szerez, ahogy a 

hangokat megtapasztaljuk, ahogy jelentést tulajdonítunk nekik, azonosítjuk, 

kategorizáljuk, keretezzük őket. Aki hangot képez, hatalmat gyakorol - aki hangot 

fogad be, hatalommal konfrontálódik.36  

 

A rádió, mint médium, nem generál valódi közönséget. A rádió hallgatói szimultán, 

de nem együtt, hanem a maguk elkülönült befogadói terében részesülnek egyazon 

élményben anélkül, hogy tudomásuk lehetne arról, hogyan hat ugyanez másokra. A 

befogadás során nem vagyunk szem előtt, nincs kihez alkalmazkodni: a befogadói 

helyzet személyesebb, őszintébb, intimebb egyszersmind kiszolgáltatottabb így. A 

 
34 Franz Rosenzweig: Nem hang és füst. (ford. Tatár György) Budapest, Holnap Kiadó, 1990. 210. 
35 Vö.: Walter Murch: Foreword, in Michel Chion: Audio-Vision, Sound on Screen, New York, 

Columbia University Press, 1994. Foreword vii. 
36 „Our voices extend everywhere, and that means power. It takes on special forms in the media, via 

the prosthesis of the ear - the radio (...) Meanings change as sounds are framed and reframed. The 

archive of sounds is somewhere between tradition and oblivion; it brings forth the practical rules 

that allow statements to be preserved and modified at regular intervals.” Harri Huhtamäki: The 

Archaeology of Sound - an exercise in acoustic curiosity. Preface for the radio play, Berlin, 2007. 
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hangjáték tere spirituális tér, amelyben a bensőséges művészeti hatások 

egybenyílnak az egyéni fantáziavilág intimitásával.37   

 

 

1.1.6    A hipnózis-helyzet 

 

A fül nem zárható el úgy az érzékletek elől, mint a szem - folyamatosan közvetíti 

saját valóságát. A hipnotikus helyzet két fő jellemzője, hogy az alany szeme 

(rendszerint) csukva van, a terapeuta/hipnotizőr pedig (rendszerint) folyamatosan 

beszél hozzá. A hipnózisban a felek lemondanak a szinkronizáció vizuális 

eszközeiről, mintegy hallgatólagosan demonstrálva, hogy ezúttal nem a kölcsönös 

kommunikáció, hanem az alany belvilága a lényeges. A szem lecsukásával a 

figyelmi-éberségi rendszer gátlódik, az egyensúly más irányba tolódik el, ami 

lehetővé teszi, hogy fókuszált figyelemmel olyan módon dolgozzuk fel a képzeleti 

képeket, mintha azok valóságosan, kívülről érkeznének. Hipnózisban megfordul az 

éberen szokásos helyzet: transzállapotban viszonylag kritikátlanul befogadjuk a 

verbális tartalmakat (szuggesztibilitás), miközben képesek vagyunk a képek és 

percepciók konformálására.38 Míg éberen elhisszük a képeket, és a szavakat 

manipuláljuk, hipnózisban - a valóségellenőrzést időlegesen visszaszorítva - a 

szavak által leírt „mintha” helyzetet fogadjuk el valóságnak, és a a képeket 

alakítjuk az auditív percepcióknak megfelelően. A terapeuta és az alany közötti 

személyközi kapcsolat technikai hordozón, például rádióközvetítésen keresztül is 

létrejöhet, a módosult tudatállapot hatásmechanizmusa akár rögzített hanganyag 

segítségével is működésbe léphet. A hangjáték-szituáció a hipnózis-helyzet 

ideáltipikus megfelelője; a hipnotikus jelleg a rádiójáték egyik meghatározó 

hatáslehetősége. 

 
37 Evangelia Karathanasopoulou: An examination of the concept of intimacy in radio studies, 

combining mainstream and non-mainstream theories and practices, Sunderland, University of 

Sunderland, 2015. Vö.: „Azt mondtuk, hogy a tér egzisztenciális; ugyanígy azt is mondhattuk volna, 

hogy egy ’túlnanra’ nyílik rá, olyannyira, hogy beszélhetünk mentális térről és jelentések és a 

gondolkodás tárgyainak olyan világáról, amely bennük konstituálódik.” Maurice Merleau-Ponty: Az 

észlelés fenomenológiája. (Ford. Sajó Sándor), Budapest, L’Harmattan Kiadó – Magyar 

Fenomenológiai Egyesület, 2012. 320-321. 
38 Varga Katalin i.m. 135. p.  
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1.2     A hang fenomenológiája 

 

A hangjátékok dramaturgiájának leírása több irányból is megközelíthető. El lehet 

indulni a társművészetek kidolgozott stúdiumai felől, a színházi vagy a filmes 

dramaturgia kérdésfeltevéseit és észjárását követve, de megközelíthető a téma a 

kifejezetten hangrögzítő/sugárzó médium, a rádió önreflexiója felől is. Az első 

esetben a hangi jellemábrázolás, a narratológia és az adaptáció kérdései kerülhetnek 

a középpontba, a másiknál a rádiószerűség kérdései, a hangkulisszák, az idő és 

térhatás lehetőségei és technikái. A hangjáték műfajának egyedi kifejezési 

lehetőségei felől közelítve adódik egy harmadik, mintegy az említett 

megközelítésmódok közös előzményeit és alapját képező irány is, amely a hangnak, 

mint komplex fizikai és érzékelési jelenségnek a természetéből indul ki, és 

elsősorban arra próbál választ találni, hogy maga a hang milyen szerepet játszik a 

világban, az életünkben, tudatos vagy öntudatlan valóságunkban, hogy mit jelent 

egy történetet hangban elmondani, mit jelent részben szöveges, részben zenei 

művészi konstrukciókat a hallás teljes rendszerén keresztül érzékelni, egy szóval mi 

az, amit a hangok segítségével, a hangokon keresztül élünk meg. 

 

 

1.2.1    A lélekzet39 

 

 
39 A régies írásmód a fiziológiai és a spirituális jelenség egylényegűségére hívja fel a figyelmet. A 

„lélek” és a „lélegzet” szavakat nem az utólagos metaforikus szemlélet köti össze, hanem 

nyelvtörténeti adatokkal igazolható közvetlen etimológiai kapcsolat, aminthogy a „léledzeni”, 

„lélezget” alakokban megőrződött „leledzik” jelentés alapja is a „lélek” szó „lélegzet” jelentése volt, 

lásd A magyar nyelv történeti etimológiai szótára, II. kötet 747-748. oldal. A hangjelenségek 

szempontjából említésre érdemes részlet, hogy olasz hatásra „lélek”-nek nevezik a hegedű 

belsejében a tető és a hátlap közé feszített pálcikát - ez a jelentés a hegedű e részének fontos aurális 

funkciójára, a hangrezgés közvetítésében, a hangerő fokozásában játszott szerepére vonatkozik.  

A „lélekzet” szóalak – jóllehet mind a Károli-, mind a Káldi-féle bibliafordításban, a revideált 

kiadásokban is szerepel - , mára kikopott a köznyelvi írásmódból, a költői nyelvben azonban 

továbbra is használatos. Kölcseytől Babitson át Vasadi Péterig, Nagy Gáspárig vagy Esterházy 

Péterig sokaknál előfordul, többek között Pilinszky Apokrifjében is - „Lélekzet nélkül látja állani // 

árnyékomat a levegőtlen présben.” Az újabb példák között említhető Szabó P. Szilveszter 

verseskötete (Lélekzet, 2009) vagy Turcsány Péteré (Arc és lélekzet, 2011). Kukorelly Endre 2014-

ben közölt verset a Műútban  Lélekzet címmel. 
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A szó áll a teremtéstörténeti mítoszok kezdeténél. „Bereshit bara Elohím” (  ית ֵראשִׁ בְּ

ים ֱאֹלהִׁ א  רָּ  kezdetben teremtette Isten -  mondja az Ószövetség, de a teremtő - (בָּ

cselekvést kifejező héber „dabar” (דבר) ige a bibliamagyarázó hagyomány szerint 

nem a valamiből való alkotást, hanem a semmiből való szuverén előhívást jelenti.40 

A Genezisben a teremtés minden újabb művét az „ezután azt mondta Isten” formula 

vezeti be, és erre az igére utal János evangéliumának kezdete is, „kezdetben volt a 

logosz”. „A szentháromságtan szerint a Szentháromság második személye a Szó, 

melynek emberi megfelelője nem az írott, hanem a hangzó emberi szó. Isten, az 

Atya ’beszél’ a Fiúhoz, nem ír neki. Jézus, Isten Szava semmit sem írásban hagyott 

ránk, noha tudott írni és olvasni (Lk 4,16) ’A hit hallásból van’, olvassuk a 

Rómabeliekhez írt levélben (10,17). ’A betű megöl, a lélek [a lélegzet, mely nélkül 

nem tudnánk a szót kimondani] pedig megelevenít’ (2Kor 3,6).”41 „OM - a 

mindenség ez a szótag” - az Upanisadok szerint a világ egyetlen szó kimondásával 

kezdődött.42 „Miként lelkünk - amely nem más, mint levegő - hatalmában tart 

bennünket, mondja Anaximenész, éppúgy az egész világegyetemet is a lélegzés és a 

levegő fogja át.”43 A szó mint lélegzet és hang áll a teremtett világ és az ember 

történetének kezdetén - a különböző nyelvek számos kifejezésének etimológiája 

őrzi a levegő, a lélek és a kimondott szó egylényegűségének világtapasztalatát az 

in-spiratio ihletettségétől kezdve a per sona megszólalásán át egészen addig, amíg 

valaki kileheli a lelkét. A kezdet teremtésmítoszaiban a szó hatalma a spiritualitás 

történetének legősibb elemeként, valódi primordiális tapasztalatként jelenik meg.  

„A szóban egyesül a szellem és az élet. Élni annyi, mint lélegezni, a szó pedig 

megformált lélegzet.”44 Ahogy a dabar igei jelentése - isteni teremtés szóval – 

kiemeli az implicit tartalmat a nemlétből, úgy mutatja fel a hang a teremtmény 

valódi, rejtett természetét. Az logos (ige) és az alétheia (igazság) kapcsolata 

 
40 „In the saying of dramaturgical voice there is dabar, or “word-event.” (...) A dramatic presence, 

precisely in the context of being in its set aside, in its elevation over the ordinary, allows what is 

implicit in all speech to emerge more clearly.” Ihde i.m. 167. Lásd még Ong i.m. 35. „A héber dabar 

szó jelent beszédet, de egyszersmind eszmét is; az Alexandriában élt zsidók Krisztus ideje körül a 

görög logosz szónak is ezen kettős értelmet adták: szó, beszéd, eszme, idea; majd az ideát Plato 

értelmében vették, mely által a világ teremtetett, majd Krisztus neveztetett logosznak, Isten fiának. 

Igy azután a magyarban is az ige alatt értendő Krisztus is.” Isten igéje, A Pallas Nagy Lexikona, 

Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893.  
41 Ong i.m. 70. 
42 Upanisadok - A hindu filozófia szentiratai, Budapest, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1994,187.  
43 G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield: A preszókratikus filozófusok, (ford. Cziszter Kálmán és 

Steiger Kornél), Budapest, Atlantisz, 2002, 239. p.  

44 Ferdinand Ebner mottója a Lélegzet antológia elején. JAK füzetek 14, Budapest, Magvető 

Könyvkiadó, 1985. 
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ugyancsak archaikus világtapasztalatban gyökerezik. „A λόγος-hoz hozzátartozik 

az el-nem-rejtettség, az ἀλήθεια. Az ’igazság’ szóval való fordítás és különösen e 

kifejezés elméleti fogalommeghatározásai elfedik annak értelmét, amit a görögök, 

mint prefilozófikus megértést ’magától értetődően’ az ἀλήθεια terminológiai 

használatának alapjává tettek” – írja Heidegger – „A logos igaz-léte nem más, mint 

a létezőt – kiemelve elrejtettségéből – el-nem-rejtettségében (felfedettségében) 

láttatni”. Később pedig: „A jelenvalólét feltárultságához lényegszerűen 

hozzátartozik a beszéd.”45 A fizikai világban azonban a hangok jelenségtana 

megelőzi nemcsak a beszédet, vagy a szót,  de a lélegzetet, az érzékelést, sőt, a 

szerves képletek jelenlétét is. Azt a mélyről jövő meggyőződést, hogy a dolgok 

hangja valamiképp a lényegüket fejezi ki, és a világ végső okával áll kapcsolatban, 

a hangjelenség története és fizikai tulajdonságai alapozzák meg. 

 

 

1.2.2    A levegő 

 

Fizikai értelemben a hangok kis amplitúdójú mechanikai rezgések - fiziológiai 

értelemben a hang az az érzet, amit a levegő periodikus nyomásingadozása kelt a 

fülben. A rezgés forrása nem feltétlenül mechanikus (a villámlás hangja, az 

égzengés például elektronikus eredetű) de mindenképpen rugalmas közegnek kell 

körülvennie, amelyet rezgésbe tud hozni, és amely képes a rezgést közvetíteni. A 

hang születésének ilyen értelemben ugyanúgy létfeltétele a levegő, mint az életnek. 

A tökéletes csend birodalma, egyben a legjobb hangszigetelő, a pascali örök 

hallgatás holt tere, a vákuum. Földi körülmények között hangi jelenségek léte csak 

a kellő sűrűségű légkör kialakulása után feltételezhető, de ez is bőven megelőzi a 

hanghatások érzékelésére alkalmas élő szervezetek kialakulását. A természeti 

hangok, a víz, a szél, a tűz, a vulkánkitörések, földrengések, a hőmérsékletváltozás 

vagy gravitációs mozgások révén létrejött aktivitások hanghatásai a földtörténet 

kezdetei óta adottságként vannak jelen a bolygó életében, a később megjelenő élő 

szervezetek azonban nem minden esetben tudtak adaptálódni ennek az öntörvényű 

világnak az anyagelvű léptékeihez. A villámcsatornában felforrósodó levegő 

robbanása, a közelben lecsapódó ún. leütő villám csattanása már néhány száz 

 
45 Martin Heidegger: Lét és idő, (ford. Vajda Mihály), Budapest, Gondolat, 1989. 388-389; 392. 
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méternyi közelségben is jóval felülmúlja a fájdalomküszöböt, és maradandó 

halláskárosodást okozhat, miközben fülünk eleve a körülvevő hangok szűkített 

tartományát képes csak felfogni, és a 16 Hz alatti infra- és a 20 000 Hz feletti 

ultrahangok az emberi érzékelésen túli világhoz tartoznak. A világunkat átható, 

minket körülvevő, életet adó közeg rezgése egy ősibb, hatalmasabb lét tágabb 

kereteire, egyben saját határoltságunkra figyelmeztet. Ez a működésmód érzékileg 

és tapasztalatilag is alátámasztja azt a mitikus meggyőződést, amely létezésünket a 

hangok révén egy saját világunkat megelőző és annál nagyobb egységhez 

kapcsolja, és ezzel a hangokban megnyilatkozó drámaiság számára a veszélyesség, 

a tét, és a jel speciális művészi lehetőségeit, a konkrétság, a valószerűség, és az 

elvonatkoztatottság más művészi kifejezésektől eltérő formáit kínálja.  

 

 

1.2.3    Jelenség és érzéklet 

 

A hangok mérhető objektív makroparaméterei (például a rezgésszám), szubjektív 

érzeteket alapoznak meg (például a hangmagasságot). A levegőben terjedő rezgés a 

levegő nyomásának periodikus megváltozása (ezt alakítja át a mikrofon 

feszültségingadozássá), ennek a nyomásamplitúdóját nevezzük hangerőnek vagy 

dinamikának (képe jól ismert a hangszerkesztő programok grafikájából), aminek 

érzékelése azonban köztudottan változatos egyéni eltéréseket mutat. Az egységnyi 

felületre vonatkoztatott hangteljesítmény intenzitása pontosan meghatározható: 1 

pascal nyomásértéke annyi, amekkora erővel egy deciliter víz nyomja az asztallapot 

egy négyzetméteren egyenletesen szétterítve - egy hardcore rave koncert 

basszusának intenzitását ellenben minden befogadó másképp fogja érzékelni. A 

makromennyiségek - vagyis a hangmagasság, a hangerő, a hangszínkép, az 

időtartam és a térbeliség - időbeli változásaival meghatározott mikroszerkezet - a 

vibrátók, tremolók, tranziensek, zajelemek, berezgés, lecsengés - érzékelése 

ugyancsak egyéni. A szubjektívitást erősíti a mérések határozatlansági relációja is, 

amennyiben az érzékelhetőnél finomabb szerkezeti változásokat kutatva bizonyos 

fizikai mennyiségek, például  az idő vagy a hangmagasság, nem mérhetők 

egyszerre pontosan. A hang mint mérhető, fizikai jelenség szétválaszthatatlanul 

együtt jár saját mérhetetlen, szubjektív érzékleteivel. Más szóval: a hangok külső és 
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belső valósága egymásba játszik és átjárható. Ennek evidenciája teszi érthetővé a „2 

x 2 józanságával” leírt matematikai, vagy a „feketén-fehéren” egyértelműségével 

megfogalmazott vizuális hasonlatoknak megfelelő hangzási metaforika 

kiterjedtségét és közhasználatúságát a különböző nyelvekben, ahogy ezt például a 

„felütés”, a „lecsengés”, az „együtt rezonálás”, a „kihangosítás” szavak átvitt 

értelmű  használata jelzi a magyarban. A hallás folyamatának számos eleme 

evolúciós fejleményként jött létre, gyakorlati tapasztalatként azonban önmagán 

túlmutató, fogalmilag kibontható, tanulságos és hasznosítható metaforikus 

jelenléttel befolyásolja a valóságértelmezést. A fizikai jelenségként leírható 

lecsengés a hang tűnékenysége révén számos, később részletezendő zenei, 

kommunikációs és spirituális következmény forrása, akárcsak a gerjesztő és a 

gerjesztett rendszer frekvenciájának azonosságaként leírható rezonancia,46 ami az 

együtt rezgés révén a megértés, a személyes, a kollektív vagy a kulturális 

szinkronizáció, a rítusok korokon át ható ritmikus működésmódjának hermeneutikai 

analogonja47. Ugyanígy említhetnénk a nyelvileg strukturált világtapasztalatra 

vonatkoztatott, ugyancsak hermeneutikai „megértő hallgatást” (vö.: „hallgatás - 

beleegyezés”), az egzisztencialista „lelkiismeret szavát”, vagy a szókratikus „belső 

hangot”  --  mindennek ugyancsak dramaturgiai kihatásai vannak.   

 
46 „Mindenki tapasztalta már, hogy bizonyos hangokra az egyes hangot adó tárgyak (húr, hangvilla, 

ablaküveg) rezgésbe jönnek és maguk is hangot adnak. Ezt a jelenséget rezonanciának nevezzük. A 

rezonancia törvénye azonban azt mondja, hogy valamely tárgy csak arra a hangra rezonál, melyet 

maga is létre tud hozni.” Kesztler Lőrinc: Összhangzattan. A klasszikus zene összhangrendjének 

elmélete. Budapest, Zeneműkiadó, 1952. 2. 
47 „Állj!” – mondta némi rémülettel, és rámutatott a móló temérdek ostorlámpájának egyikére. 

Vimm-vumm, az bizony mozgott, rezgett, mint annak a rendje. A két művész egyszerre szólalt meg: 

„Berezonált.” Érzékeny radarukkal felfogták a kijelentés humorát, de a bemozgott tárgy tragédiája 

erősebben hatott. A tény tény maradt, hál’ Istennek. „Majd majd kiszakad a betonból” – csóválta ő a 

fejét. „Láttad azt a hidat?” (Egy bizonyos hullámzó, amerikai hídról készült filmre utaló szűkszavú 

megjegyzés, mely híd aztán lezuhant a folyóba. A kis pálcika-emberek rohantak, hogy mentsék az 

irhájukat.) „Láttam.” „A katonák is ezért nem lépnek hídon egysz…” „Tudom.” A mester úgy 

beszélt, mint egy fizikatanár, ez érthetően bosszantotta a zenetudóst, aki amúgyis kevés híján 

matematikus lett. Ekkor tettre szánta el magát ő, és teljes testével átölelte a lámpa hosszú vasát, s 

elébb együtt remegett emevvel, hogy aztán egyre kevésbé mozduljanak, és hogy ő majd 

mozdulatlanul ziháljon. „Talán… talán a széllökésektől…” András kapitány szeretettel csóválta szép 

gótikus fejét, kezét a mester vállára tette: „De segg vagy!” Pardon.” Esterházy Péter: Termelési-

regény (kisssregény), Budapest, Magvető Kiadó, 1979. 269.  
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1.2.4    Az evolúció 

 

Az élet megjelenésével a természeti hangok kiegészülnek az élőlények által keltett 

hangokkal, és ettől kezdve a kibocsájtott és az érzékelt hangok dinamikus 

kölcsönhatásban változnak: az emberi beszéd együtt fejlődik a beszédértéssel és 

ezáltal befolyásolja a hallás preferált frekvenciatartományának kialakulását is. Az 

evolúciós meghatározottságok és változatok köre rendkívül széles. A természeti 

hangok némely tapasztalata animális univerzáléként épült be az ösztöneinkbe (ha a 

kibocsátott hang mélyebb, minden bizonnyal a hangforrás is ennek megfelelően 

nagy, és a nagy hangintenzitással járó jelenségekhez hasonlóan veszélyes is; a 

Doppler-jelenség jelezte közeledés ugyancsak veszélyes, a távolodás megnyugtató 

stb.). Másutt a kód működésmódja rejtettebb és kevésbé konkrét: akusztikailag 

szinte megmagyarázhatatlan jelenség például az úgynevezett koktélparti-effektus, 

amikor nagy társaságban képesek vagyunk kihallani beszélgetőpartnerünk hangját a 

környezet hangosabb alapzajából. A jelenségnek az állatvilágból vett példákra 

visszavezethető, ösztönös korrelációanalízisként leírható evolúciós háttere van. 

 

A hím rigók füttykoncertjének átlagnívójából kihallatszó virtuóz fütty evolúciós 

hasznot hoz, egy határon túl azonban a nőstények számára felfoghatatlan variáció 

hátrányt jelent, a potenciális partnerek nem reagálnak rá, és a kidolgozott kód 

átörökítetlen marad, hasonlóan a lugasépítő madarak kirakatfészkeihez, ahol a 

váratlan és egyedi környezeti elemek  - például a szemét -  beépítése egy határig 

versenyelőnyt jelent, egy határon túl viszont kontraproduktívvá válik. Csányi 

Vilmos és Kampis György modellje szerint a jeladó által megformált hang a jeladó 

agyi komponense, amit a jelvevő a saját agyi modelljének megfelelő átfedéssel 

észlel. Ha az átfedés teljes, az állatok jól kommunikálnak.48 A koktélparti-effektus 

azért működik, mert a beszélgetés kezdetén megtanuljuk és tudattalanul 

mintafüggvénnyé alakítjuk partnerünk hangjának akusztikai jellegzetességeit, és a 

fülünkbe érkező új függvényeket ezekkel a mintákkal hasonlítjuk össze. A hasznos 

egyezést autokorrelációval azonosítjuk, a zavaró jeleket keresztkorrelációval 

kiszűrjük. A Wigner Jenő után Wigner-transzformációnak elnevezett számítógépes 

 
48 Csányi Vilmos: Etológia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. Idézi Pap János: Hang-

ember-hang, Budapest, Vince Kiadó, 2002., 38.  
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elemzési módszer olyan agyi tevékenységet formalizál és reprodukál a hangok 

kutatásához, amit minden beszélő elme ösztönösen és gond nélkül elvégez a z 

melynek során az átfedés zavara akár végzetes kommunikációs zavarrá, akár 

termékeny esztétikai nyereséggé is át tud alakulni. Az emberi fül szélsőséges 

polifónia kódolására is képes rugalmassága, a lineáris olvasásmódoktól eltérő 

panoramikus, gestalt-jellege tesztelhető nemcsak John Cage Roaratorio című 50 

hangsávra készült rádiójátékának vagy Imaginary Landscape című hangmunkáinak, 

de számos más experimentális vagy ambient zeneműnek, például Luc Ferrari és 

David Jisse Brise-glace című rádiós ikerdarabjának a segítségével is.  

 

Szintén evolúciós szempontból felmerülő kérdés, hogy miért választanak az énekes 

madarak az emberi zenéhez hasonló tonális hangokat, vagyis hogy miért sajátos 

harmóniát követve énekelnek?49 A fiókák már a tojásban fogékonyak a fészekrakó 

madarak hangjára, kérdés azonban, hogy a tanulás a tojásban kezdődik-e, vagy 

genetikailag programozott, vagyis veleszületett képességről van-e szó? A 

különböző fajtájú madárfiókák megsiketítésével végzett tudományos vizsgálatokból 

az derült ki, hogy az egyszerűbb énekű fajtáknál a megsiketítés nem rontja az 

énekképességet, ez tehát veleszületett. A bonyolultabb énekű fajtáknál azonban, 

amelyek adott esetben környezeti zajokat, akár a fényképezőgép exponálásának 

vagy az erdei motorosfűrésznek a hangját is eltanulják és utánozzák, a megsiketítés 

a hangkibocsátás torzulását eredményezi, vagyis itt a tanulási folyamat a döntő. A 

tanulási folyamat megfigyelése igazolta, hogy az improvizációk során tévesztések, 

másolási hibák, tulajdonképpen zenei mutációk keletkeznek, amelyek egyéni vagy 

lokális dialektusokat hoznak létre, a túl komplex formák azonban nem öröklődnek 

tovább.  

 

A kutatások végkövetkeztetése szerint a tonális zene könnyebben megjegyezhető, 

ennél fogva rendezettebb, harmonikusabb összhatású, alkalmasabb állandósult 

mintázatok kialakítására és továbbörökítésére, és ennyiben nemcsak hogy - minden 

bizonnyal - madárfüllel is szebb, de a párválasztás standardjainak fenntartása révén 

evolúciós versenyelőnyt is jelent. Az a tény, hogy az állatvilág bizonyos 

 
49 „...a konszonanciát és disszonanciát egyoldalúan csak fizikai okokra visszavezetni nem lehet, az 

pszichológiai jelenség is. Csak az akusztika és pszichológia együttvéve adja magyarázatát annak, 

hogy az egyes hangzatokat így és nem másképp érezzük.” Kesztler i.m. 19. Vö. O. Messian 

„madárzenéi” és David Rothenbeg „rovarzenéi”  lásd 25. lábjegyzet. 
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szereplőinek a hangadásában egy többé-kevésbé esetleges, történetesen tízes 

számrendszerben értelmezett matematikai arányosság van genetikailag kódolva, 

nemcsak az emberi valóságelsajátítás természeti beágyazottságára hívja fel a 

figyelmet, hanem a hang és az emlékezet, a zeneiség és a mnemotechnika később 

még szóba kerülő összefüggéseinek egy korai, animális aspektusára is, amely 

legközvetlenebbül azzal a maximával fejezhető ki, hogy a hang nemcsak jel, hanem 

nyom is. 

 

 

1.2.5    A méhen belüli hatás50 

 

Az emberi magzat is hall az anyaméhben – már korán mozgással reagál olyan 

hangokra, amelyekkel kapcsolatban csak feltevéseink lehetnek, hogy a 

magzatvizen, a magzatburkon és az anya hasán keresztül hogy hallatszanak. A 

kutatások szerint „az anyaméhben az anya testéből származó belső zajok, valamint 

a külvilágból beszűrődő zajok kb. 90 db erősségű, állandó zajszintet jelentenek, ami 

egy forgalmas útkeresztezős zajszintjéhez hasonló. Az anyaméhben hallható zajok 

zömét a ritmikus ismétlődés jellemzi: a méhfalat átszövő véredények és az anya 

szívének pulzálása, az anya légzése, a lépéseit, mozgását kísérő zajok, valamint az 

emésztőrendszer működésének zajai. A hallórendszer már a 20. gesztációs hét 

végére teljesen kifejlődik, így magzatok már 4. gesztációs hónaptól kezdve észlelik 

közvetlen és közvetett környezetük zajait.”51  

 

Az anya fokozódó szívhangja a magzat izgatottságát váltja ki - alighanem az anya 

testi hangjai, és a rezgéseknek köszönhetően az ő ének- és beszédhangja az, ami 

leginkább hallható a magzat számára. „Számos vizsgálat igazolta, hogy az 

anyaméhben megismert hangok és ritmusok hosszú távon megőrződnek és 

előnyben részesítjük őket az ismeretlen hangokkal és zajokkal szemben. (...) Azok a 

csecsemők, akik rendszeresen hallgathatták a nyugodt anyai szívhangot, kevesebbet 

 
50 Bővebben lásd Andrek Andrea: Az interaktivitás kezdete: kommunikáció és kapcsolat a 

magzattal. In Varga, K., Andrek, A., Molnár, J. (szerk. ): A szülés és a születés minősége a 

Perinatális tudományok megközelítésében. Budapest, Medicina Kiadó, 2019. 92-102.; valamint Pap 

János: A hallás ontogenezise, in uő. Hang-ember-hang, rendhagyó hangantropológia, Budapest, 

Vince Kiadó, 2002. 75-82.; és Murch i.m. viii. 
51 Andrek i.m. 96. 
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veszítenek súlyukból a születést követően, mélyebben és tovább alszanak, 

egyenletesebben lélegeznek és ritkábban betegek, mint társaik a kontroll 

csoportban. (...) Az anya és az anya közelében élők hangja, beszéde képezik azt a 

hangforrást, aminek a magzat napról-napra ki van téve, s amit újszülött korában 

felismer, és előnyben részesít más emberek hangjával szemben. Ez a magyarázata 

annak is, hogy azokat a dalokat, altatókat, amiket az anyák magzatuknak énekelnek 

a várandósság idején, újszülöttjeik felismerik és megnyugtatóan hat rájuk. Az 

éneklés az egyik legkiválóbb kommunikációs csatorna az anya és magzata között. 

Az éneklés előnyei, hogy egyrészt természetes emberi hang, másrészt a születendő 

gyermek anyjának vagy apjának a hangja, értelmes ismétlődésekből áll, ami segíti a 

gyerek tanulását, és hogy gyakran tükrözi az anya hangulatát. Ha az anya már a 

várandósság alatt rátanul arra, hogy kifejezze aktuális érzelmeit gyermekének, ez 

folytatódhat a gyermek megszületése után, így a gyermek nem passzív 

elszenvedője, hanem aktív részese lesz a családban zajló érzelmi folyamatoknak. 

Minél megterhelőbbek, kiszámíthatatlanabbak egy család érzelmi szövevényei, 

annál fontosabb, hogy ezt valaki (legjobb esetben az anya) a gyerek számára is 

feldolgozható módon kommunikálja. A terhesség lehetőséget nyújt az erre való 

ráhangolódásra, párbeszédre.”52 

 

A külső zajok feltehetően olyan tompa intrauterin zsongásban összegződnek, ami 

méhen belüli élményként rögzül és hat a későbbiekben, ami megmagyarázná, miért 

tudunk monoton zajban is jól aludni. A belső hangok háttérzajként sugárzása a 

gondozás során kísérletek szerint meggyorsítja a koraszülöttek fejlődését, 

hasonlóan ahhoz, ahogy kómás betegek ébredését is elősegíti az ismerős otthoni 

zajok, például egy reggeli konyha hangkulisszájának a felidézése.53 Erős hangok 

esetén testfelületi taktilis ingerek is kialakulnak, vagyis a magzat ilyenkor érzékeli a 

magzatvíz rezgését. Feltehető, hogy már nagyon korán, akár az agykéreg 

kialakulását megelőzően is érzékelhetők számára az akusztikai ingerek, akár mint 

hang, akár mint érintés.54 Elvetélt magzatokon figyelték meg, hogy már 7 hetes 

korukban tapintási reflexeket mutattak. A tapintás-érzékelés rendkívüli 

 
52 Andrek i.m. 96. 
53 Vö. Geoffrey Winthrop-Young: Implosion and Intoxication Kittler, a German Classic, and Pink 

Floyd. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0263276406069884 - utolsó letöltés 2020. 09. 

14. 
54 Pap i.m. 79. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0263276406069884
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gyorsasággal fejlődik ebben az időszakban: 14 hetes korban a kéz érintésére 

összezárják ujjaikat, a 17. héten pedig már a magzat teljes bőrfelülete reakciót 

mutat az érintésre. 55. Talán ez is magyarázza a testrezgéseket kiváltó, nagy erejű, 

mindent betöltő zenék és a hozzájuk kapcsolódó közösségi rítusok hatását.56 

Mindenesetre ezek a nagyon korai egyedfejlődési  jellegzetességek is szerepet 

játszanak annak a speciális, drámai intimitásnak a létrejöttében, amellyel hangi 

folyamatok révén módosult tudatállapotot, akár az életkori regresszióig mélyülő 

hipnotikus hatást lehet elérni.57  

 

 

1.2.6    A benső 

 

A fül nem zárható el úgy az érzékletek elől, ahogy a lehunyható szem, hanem 

folytonosan közvetíti a külvilág hangjait – bár a kis porcos kiemelkedés, a tragus, 

egykor mozgatható volt, és képesek voltunk vele lezárni a hallójáratunkat a 

környezeti zajok elől58 - a külső hatásoknak való folyamatos kitettség az állandósult 

veszélyhelyzet háttérzajainak elemzéséhez szükséges készenlét és éberség révén a 

folyamatos tudomásultvétel szubjektumát is meghatározza. A belső fül 

szuperszenzitív, atomi szintű mozgások érzékelője - „a hidrogénatom átmérőjének 

 
55 D.B. Chamberlain: How Pre- and Perinatal Psychology can Transform the World. International 

Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1993. Vol.5,No.4 (413-424). Lásd 

Andrek i.m. 95. 
56 Vö.: Techno-house kultúra, rave-kultusz-események, acid, goa stb. elektronikus partizenék 

különféle irányzatai. „A technót egynémely filosz a törzsi kultúrák táncaihoz előadott primitív, 

hasonlóképpen repetitív ritmusokkal rokonítja: a tánc stressz-oldó jellegét, transzcendentális 

élményt nyújtó szerepét hangsűlyozva, eredetét több tízezer évre vezetik vissza.” Kömlődi Ferenc – 

Pánczél Gábor: Mennyek kapui. (Az elektronikus zene évtizede), Budapest, Re:Creation Kft., 2001. 

11.   
57 [Alfred Tomatis] „a fül fejlődését tanulmányozta, s rájött arra, hogy már három hónapos korban 

hallunk az anyánk méhében. De nem úgy hallunk, mint a felnőttek. Egész más frekvenciákat 

hallunk, s ezek a frekvenciák úgy változnak, ahogy a fülünk fejlődik, s egyre nagyobbak leszünk. 

Amikor megszületünk, akkor egész másképpen hallunk. Van egy-két hely, ahol gyerekeket lehet 

regresszáltatni úgy, hogy egy labda alakú fürdőszobában, egy jó meleg vízzel teli fürdőkádban ül a 

gyerek és az anyja. (...) A falak tele vannak hangszórókkal, s általában Mozartot és az anya hangját 

játsszák. (...) Az első nap úgy szűrik a hangot, hogy csak azok a frekvenciák jöjjenek át, amelyeket 

mondjuk három hónapos korban, tehát az első trimeszterben hall a gyerek. A következő nap a három 

és fél, majd a négy hónapos kornak megfelelő frekvenciákat engedik át. (...) Ezt a terápiát hiperaktív 

gyerekekkel csinálják, akikkel iskolában nem lehet csinálni semmit (...) Óriási eredményeket érnek 

el ezzel a módszerrel. (...) ez ugyanolyan, mint a hipnózis. Itt is újraszületik a gyerek, minden 

trauma nélkül.” Feldmár András: A tudatállapotok szivárványa, Budepest, Jaffa, 2010. 246. Vö.: 

Alfred Tomatis, Frances Keeping: The Ear and the Voice, Scarecrow Press, 2005. 
58 Pap i.m. 59. 
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századrészével összemérhető kimozdulások is hangingereket kelthetnek benne”59, 

egyszerre egyensúlyszerv, gyorsulás- és mozgásérzékelő. A hallás egyesítő, 

részleteket összegyűjtő érzékelésmódja a testben lakó én egzisztenciális, belső 

létélményének tapasztalatát hordozza. „A hangnak a bensőhöz való, más érzékekkel 

összehasonlítva különlegesnek tűnő viszonya fontos azért is, mert az emberi tudat 

bennünk, a bensőnkben lakik, és a kommunikáció is onnan indul ki. Egyetlen 

érzékszerv sem alkalmas rá annyira, mint a hallás, hogy egy tárgy belsejét mint 

belsőt megvizsgáljuk. A hangok érzékeltetik forrásuk, az őket létrehozó test belső 

szerkezetét. A látás azt feltételezi, hogy a megfigyelő kívülről, bizonyos 

távolságból nézi érzékelése tárgyát; a hang azonban nem egyszerűen a hallgató felé, 

hanem a hallgatóba áramlik. A látás, mint Merleau-Ponty (1961): megfigyelte, 

mindig részekre bont. A látvány mindig egy adott irányból éri a befogadóját: hogy 

egy szoba vagy természeti látkép minden részletét megfigyeljem, tekintetemet 

folyamatosan egyik részletről a másikra kell irányítanom. Amikor azonban hallok, 

akkor egyszerre minden irányból befogadom a hangokat: origójában vagyok a 

hallás révén érzékelhető világnak, mely körbevesz, és bizonyos értelemben az 

érzékelés, sőt a létezés középpontjának tesz meg engem. A hallásban, a hangban el 

lehet merülni úgy, ahogyan a látványban nem.”60  

 

A látványok világában a jellemző ideális állapot a világosságé és az 

elkülöníthetőségé, a részletek megkülönböztethetőségéé, a hangok világában, éppen 

ellenkezőleg, az ideális állapot a harmóniáé, az egységé.  

 

A belsődlegesség és a harmónia az emberi tudat jellemzői. A tudat minden emberi 

lény teljes mértékben interiorizált sajátja, melyet az adott személy belülről ismer, és 

amely belülről közvetlenül senki más számára sem hozzáférhető. A test határt 

képez önmagam és minden más között. Amikor külsőről és belsőről beszélünk, akár 

tárgyak esetében is, mindig saját énélményünkből indulunk ki: én itt vagyok bent, 

minden más pedig kint van.61 A hang fentebb tárgyalt tulajdonsága, miszerint 

 
59 Pap i.m. 63. 
60 Ong i.m. 67. 
61 „Beszédem ’eleven’, mert nem látszik elhagyni engem: nem esik kívül rajtam, kívül a 

lélegzetemen, valamilyen látható eltávolodásban; folyvást hozzám tartozik, rendelkezésemre áll, 

mindenféle ’tartozék nélkül’. Mindig így adódik a hang fenoménje, a fenomenológiai hang.” Derrida 

i.m. 97. 
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minden irányból körbeveszi és a középpontba helyezi hallgatóját, befolyásolja a 

kozmosz érzékelését: egyesít, középpontba helyez, és belsővé tesz.62  

 

 

1.3    A dramaturgiai témakörök 

 

A hang létmódjának az eddigiekben részletezett jellegzetességei különféle művészi 

kifejezési lehetőségek hordozói, és különféle befogadói hatásokat alapoznak meg, 

egyszóval különféle esztétikai következményekkel járnak. Azok a konkrét 

jelenségek, amelyekre a hangjátékok dramaturgiai hatása alapozható, néhány 

nagyobb téma köré rendezve, dramaturgiai témakörökként összegezhetők és írhatók 

körül.  

 

 

1.3.1    A belvilág 

 

A hallás kapcsolata az egzisztenciális értelemben vett bensőségességgel a belső 

fantáziavilág létélménye felé nyitja meg az utat. Ez nem pusztán metafora, hanem a 

hang fizikai tulajdonságaiból következő lehetőség, amely néhány területen 

általános, common sense tapasztalatként érvényesül: ilyen például a mese, vagy a 

hipnózis létmódjának szoros kapcsolata az emberi hanggal és a szóbeliséggel,63 de 

ide sorolható a módosult tudatállapotok hallucinatív élményköre is.64 A hangjáték 

hatásmechanizmusa nyilvánvalóan összefügg ezekkel a jelenségekkel. „A valódi 

hangkulisszák a hallgató lelkében vannak, a hallgatás folyamán merülnek fel, és 

művészi együttműködésre bírják a figyelőt, képzelőerejét a filmnél és színpadnál 

hasonlíthatatlanul jobban foglalkoztatják.”65  

 

 
62 „Ez az univerzalitás az oka, strukturálisan és elvi szinten, hogy semmilyen tudat nem létezhet a 

hang nélkül. A hang az önmaga közelségében lévő lét az univerzalitás formájában, mint tudat (con-

science). A hang a tudat.” Derrida i.m. 101. 
63 Gősiné dr. Greguss Anna: Hipnotizőrök affektív prozódiájának vizsgálata, PhD disszertáció, 

ELTE Pszichológia,2003. és Varga Katalin i.m.. 
64 Pintér Judit Nóra, Kassai Szilvia, Rácz József: A tünet mint az élettörténet társszerzõje. A 

hanghallás fenomenológiája, Imágó, 2017/6(2): 79-93. 
65 Kilián i.m. 28. 
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A hangok által vezérelt nyelvi világot ez teszi egyedülállóan alkalmassá a tudat-

ábrázolásra - a kimondott szó az emberi test belsejéből áramlik ki, és az embereket 

belső tudatú lényekként, személyekként láttatja. A megszállottság, a hanghallás, a 

pszichotikus hallucinációk, a szuggesztió különböző fajtái, a gyermeki 

mesehallgatás, a zenei transz, a szexuális extázis, különböző módosult 

tudatállapotok egészen szorosan kötődnek hangi élményekhez és tapasztalatokhoz, 

így ezekkel együttjáró, általuk kiváltott vagy katalizált belső tudattartalmakként 

jelenhetnek meg.66 A hang szerepe ezekben az állapotokban több ponton 

kapcsolódik az előzőekben említett jellegzetességekhez. Összefügg a hang 

bensőségességével, a belülről megszólaló hanggal, a daimonion67, vagy 

lelkiismeret, a csábítás vagy az elhívás hangjaival, a ritmussal, a belső fül által 

vezérelt egyensúlyi-mozgató-testérzékelő rendszerek kölcsönhatásaival, 

mechanikus rezgésekkel stb. Komplexitására példa az evezőshajókon időtlen idők 

óta használt dobszó, melynek tempóadása az evezők mechanikus 

mozgásösszehangolása mellett az izomtevékenység és a légzés szabályozása révén 

szomatikus funkciót is ellát, hovatovább kollektív transzállapotot létrehozva a 

fájdalomérzetet is csökkenti, miközben monotóniája az időérzékelést is 

befolyásolva flow-állapotot kelt.68 Énekléskor, ahol nincs közvetítő közeg a 

hangforrás és a megszólaló hang között, mint a rádió vagy a hangszerek esetében, a 

hangképzés intim, ösztönös tevékenységként nyilatkozik meg, talán ezért is védi a 

szégyenérzet, és szabadítja fel számos pszichoaktív szer, legtriviálisabban a 

narkotikus drogként ható alkohol. A zenei transz felépülése a figyelem fixálásától a 

repetíción keresztül a zenei hatás újdonság- vagy idegenségérzetének felkeltésén át 

a tudattalan tartalmak energetizálásáig klasszikus dramaturgiai szerkezetet követ az 

archaikus koroktól kezdve a mai napig; eszközei a felfokozott tempójú tánc, a 

gyorslégzés (oxigénhiány), a gyorsuló ritmus (accelerando), a növekvő dinamika 

 
66 A korábban szinte kizárólag pszichiátriai kórképek közt számontartott "auditoros hallucinációkra", 

a hanghallás élményére például "sokszor jellemző, hogy a hanghallók többféle észlelet közül kezdik 

egyszer csak azonosítani a hangokat. Ekkor kezdik megérteni, hogy ami velük történik, ami a 

„fejükben” zajlik, azok hangok, és ők hallják ezeket a hangokat. Tehát a különböző érzetek 

hangként történő azonosítása szükséges a hanghallás kialakulásához. Néha még ezt az „érzetet” sem 

magukban (a „fejükben”) észlelték, hanem külső forrást jelöltek meg eredőjükül." Pintér Judit Nóra, 

Kassai Szilvia, Rácz József i.m. 89. o.  
67 „(...) bennem egy isteni, egy démoni hang szokott megszólalni. (... ) Már gyerekkorom óta 

megvan bennem ez a szózat (...) a daimonion szava egészen idáig mindenkor nagyon sűrűn 

jelentkezett, és a legkisebb dologban is ellenem szegült, ha valamit nem helyesen akartam 

cselekedni”. Platón: Szókratész védőbeszéde. (Ford. Devecseri Gábor). In.: Platón összes művei. 

Budapest, Európa Könyvkiadó, 1984. I. 424, 437. (31 d; 40 a.) 
68 Pap i.m. 138. 
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(crescendo), a ritmikai törések, amelyek a fázisváltásokat jelzik például a szúfi 

keringő dervisek számára, ahogy a paraszti lakodalmak végkimerülésig fokozódó 

tempójú táncainál is, vagy épp a technopartikon. A transz átélhetővé teszi, hogy az 

ember érzékszervi kapcsolatban él az elemekkel, a világgal. „A jelenségek, dolgok 

a bennük megjelenő lelkek, szellemek műveleteként interpretálhatók, vagyis ezek a 

transzcendens elemek valósak és hozzáférhetőek a révülő számára.”69  

 

A hangjáték spontán természetességgel hozza létre azt az asszociációs mezőt, 

amelyben a tárgyak is belső tudatú lényekként tudnak megnyilatkozni (Mándy Iván: 

Kék medence, Horváth Péter: Cipők, Török Tamás: Krúdy-fantázia); amelyben a 

különböző hangok egy közös tudat elemeiként lépnek interakcióba egymással 

(Kárpáti Péter: Felettes én szakkollégium); ahol a hipnózis-helyzet szimulációja 

önismereti határhelyzetet provokál (Hajas Tibor: Érintés); vagy ahol az eligazodási 

normák manipulációja, a perceptuális torzulások, a kontrollfolyamatok háttérbe 

szorulása a hétköznapitól eltérő koncentrációt és aktív fantázia-működést indukálva 

ér el kritikus hatást (H. G. Wells: Világok harca). Az a megközelítés, amely szerint 

a hipnózis olyan interakció, amelynek során valaki arra bátorítja a másikat, hogy 

hagyja figyelmen kívül a valóságot, tudatát belső élményeire összpontosítsa, és 

képzeljen el dolgokat, amelyek változásokhoz vezetnek benne - könnyen 

felismerhetővé teszi az aurális mű pszichodinamikai kezdeményezésével tartott 

szituációs rokonságot.70 A hipnotikus helyzet rítusjellegében kódolva van, hogy 

valami mélyreható és lényeges fog történni. Ebben a helyzetben az alany 

megengedheti magának olyan kivételes, sodró érzelmi töltetű anyag felszínre 

kerülését, amit kognitívabb vagy intellektuálisabb helyzetben nem.71 Ez a kontextus 

ab ovo felszabadító - két személy kockázat nélkül olyan intenzív kapcsolatba 

kerülhet egymással, mint különben csak a legintimebb kapcsolataikban - és ez a 

hangjáték-szituációra is kisugárzik.  

 

A ritmus tehát ilyen értelemben a szinkronizáció, az időérzék módosítása, az 

ismétlődések regisztrálása, a folytonosságigény fenntartása, a figyelem fixálása, és 

 
69 Pap i.m. 160. 
70 Lásd Bibliográfia, Hivatkozott hangjátékok 
71 Varga Katalin i.m. 74. 
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egyfajta transzállapot kialakítása révén átélhetővé teszi a mesét, azt, hogy az ember 

érzékszervi kapcsolatba léphet a fantáziavilág szereplőivel.72  

 

1.3.2    Az időbeliség 

 

A hallás és a látás, a szó és az írás szembeállítása az érzékelés filozófiája révén 

számos kapcsolódási pontot kínál dramaturgiai párhuzamok számára. A hang azon 

jellemzői, amelyek meghatározzák a szóbeliség pszichodinamikáját, közvetlen 

kapcsolatban állnak azokkal a dramaturgiai tapasztalatokkal, amelyek a kizárólag 

hanghatásokra épülő színjáték-konstrukciókkal kísérletező rádiósokat érték az 

elektronikus kor hajnalán. Ilyen például a hang megkülönböztetett kapcsolata az 

idővel. „Hanggal sokkal könnyebb megéreztetni a helyet, mint az időt. A hely, a tér 

fülön át való megadására a mindennapi életnek számos jellegzetes hangja van, az 

idő érzékeltetésére úgyszólván semmi az óra hangjain kívül. Itt a magyarázata 

annak, hogy a film az időt jobban érzékelteti, mint a rádió; gondoljunk csak a 

gyorsan suhanó filmrészletekre. Filmmontázzsal ez a feladat művészi megoldást 

kap, hangmontázzsal ilyen világos és hatásos eredményre nem lehet jutni. Ezért kell 

az idő és tér többé-kevésbé jelképes érzékeltetésére a zene.”73  

 

Az idősíkok jelzésére az időmúlást érzékeltető zenén kívül természetesen számos 

dramaturgiai eszköz használatos, a vágás, a flash back, a helyszínváltások, az 

atmoszféra, a hangkulissza vagy a mikrofon helyzetének megváltozása éppen az 

időközben megismert filmes alkalmazások analogikus hatása révén terjedhetett el a 

rádiózásban is.  A 80-as, 90-es években már olyan összetett tér-idő-szerkezetű 

irodalmi művek feldolgozását is sikerrel oldották meg a Magyar Rádióban, mint az 

 
72 „Azokban a régi időkben, amikor a költészet megszületett (...) a ritmust engedték behatolni a 

beszédbe, azt az erőt, amely újra rendezi a mondat minden atomját, amely kiválasztja a szavakat, a 

gondolatokat pedig átszínezi, sötétebbé, idegenebbé, távolibbá teszi. (...) A ritmus segítségével az 

isteneket kegyesebb hajlandóságra lehetett bírni az emberek ügyei iránt, miután rájöttek, hogy az 

ember a verset jobban megőrzi emlékezetében, mint a kötetlen beszédet; továbbá úgy gondolták, 

hogy a ritmikus tiktak által nagyobb távolságban is halhatóak lesznek, tehát a ritmizált ima 

bizonyára közelebb jut az istenek füléhez. Mindenekelőtt azonban annak az elemi hatásnak a hasznát 

akarták kiaknázni, amely az embert a zene hallatán keríti hatalmába: a ritmus kényszer; lebírhatatlan 

kedvet támaszt az emberben, hogy engedjen, maga is bekapcsolódjon, s nem csupán a léptek, a lélek 

is követi az ütemet – sőt talán, így gondolták, az istenek lelke is.” Friedrich Nietzsche: A vidám 

tudomány. (Ford. Romhányi Török Gábor), Budapest, Holnap Kiadó, 1997. 110-111. Idézi Friedrich 

Kittler: Rockzene – visszaélés a hadfelszereléssel. (Ford. Vincze Ferenc), 61. In Friedrich Kittler, 

Prae Irodalmi Folyóirat, 2014/4., 61-73.  
73 Kilián i.m. 34. 
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Ulysses (Magos György, 1996), A Musza Dag negyven napja (Török Tamás, 1968), 

az Orlando (Magos György, 1989), a Tristram Shandy (Magos György, 2000), A 

Mester és Margarita (Török Tamás, 1971) vagy épp a Háború és béke (Varga 

Géza, 1991). Az öregedés folyamatának érzékeltetése a hang változásán keresztül 

természetesen sokkal nehézkesebb, mint amikor a színészi ábrázolás teljes vizuális 

eszköztára rendelkezésre áll.  

 

„Minden érzékelés időben zajlik, a hang azonban különleges, az emberi érzékelés 

más fajtáitól eltérő kapcsolatban áll az idővel. A hang csak úgy létezhet, hogy 

közben fokozatosan megszűnik. A hangot nem lehet úgy megállítani, hogy közben 

fenn is tartjuk a létezését. A vetítőgépet megállíthatom, és kimerevíthetek a 

vásznon egyetlen filmkockát. Ha a hang mozgását állítom meg, nem marad semmi, 

csak a csend.”74A mozgást jellemzően pillanatfelvételek sorozatává redukáljuk, 

hogy jobban megértsük, a hangok esetében azonban ennek nincs teljesértékű 

megfelelője, itt az érzékelés all at once működik. Ezért használatos a 

filmhangelméletben a hang legkisebb egységére a „hangesemény” (sound event) 

terminus, amely nem a vágható frame méretéből, hanem a vághatóság perceptuális 

kritériumából indul ki. „A kockákra bontható képpel szemben a hangnál nem az 

alapegység szabja meg a vágási lehetőségek határát, hanem a vágások időpontja 

szabja meg az alapegység időtartamát.”75  

 

A hang tünékenysége másfelől a gyors kommunikáció fontos előfeltétele – vö. a 

közlés temporális sajátosságaira reflektáló kifinomult elektronikus kommunikációs 

eszközök változatos alkalmazásait, az email és az sms mellett megjelenő twitter, 

facebook-messenger, whatsup, Instagram Story vagy a Snapchat által kínált 

funkciókat és formákat, amelyek főként a válaszkényszer, a differenciált 

közléssebesség és a megszólalási igényesség küszöbe szerint különböznek 

egymástól, és épp alternatív jellegük miatt életképesek. A szó elszáll, ez azonban 

fölszabadulást jelent a memóriakényszer, a velünk élő tartalmak nyomasztó terhe 

alól. A hang tűnékenysége fokozott koncentrációt tesz szükségessé, miközben teret 

nyit az ismétlődés és a megújulás számára. A folytonosság igénye  -- a fúvós 

 
74 Ong i.m. 34. 
75 Horváth Andor Márton: Hangesemények dramaturgiája, Filmhang-elemzés a történetmesélés 

szempontjából, doktori értekezés, Budapest, SZFE Doktori Iskola, 2019. 
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hangszereknél a körlégzés illetve a szólóhangszerek párban szerepeltetése, ami 

keleten a férfi-női, jin-jang dualizmus megfelelője is --  eredetileg a valóságon túli 

világgal folytatot párbeszéd megszakításától való félelemből származhatott.  

„Európában, ahol a gondolkodás ok-okozati, a pillanatnál, az „itt és most”-nál 

fontosabb a hangok sora, a viszony, a struktúra. Keleten a hangokat hagyják 

kiteljesedni, lecsengeni, mert csak így tudják leghűségesebben kifejezni a tárgyak, 

dolgok lényegét, a „lelkét”, és ha megváltoztatják őket lecsengésük során, azt is 

csak azért teszik, hogy élővé varázsolják vele a zenét”.76  

 

Az időkezeléssel függ össze a hangjáték egészének ritmusa, vagyis hogy 

arányaiban mennyi időt szán a produkció egy-egy jelenetre, átkötésekre, elválasztó 

zenékre, szöveg nélküli zörejekre, illetve hogy mennyire akarja ritmizálni, vagyis 

különböző eljárásokkal zeneivé tenni a kontinuum egészét. Ennek az 

időstrukturálásnak a kereteit ugyancsak meghatározzák a hang korábban említett 

sajátosságai, elég, ha csak a szünetek hosszára gondolunk. A rádióban, ha nem szól 

valamilyen hang, akkor nem történik semmi.77 A szubjektív időérzék jelzi, hogy a 

szünet hány másodpercesre nyúlhat, és ha ennél hosszabb, azt a hallgató műszaki 

hibaként értelmezi. Ez nem azt jelenti, hogy rádióban például ne hangozhatna el 

John Cage 4’33’’ című - amúgy valóban inkább koncert-előadásra termett - műve, 

amelyet időnként valamely közvetítés részeként, vagy lemezfelvételéről szoktak 

sugározni, hanem inkább azt, hogy egy színpadi dialógban evidens, hosszú, feszült 

szünet hangjátékban nem feltétlenül működőképes. A digitális editálás számos 

lehetőséget kínál a rögzített hangfelvétel utólagos manipulálására, ritmizálására, 

zenei arranzsálására, vagy egyenesen a szöveg zeneivé tételére.78  

 

 

1.3.3    A szóbeliség 

 

A kimondott szó az embereket szoros kapcsolaton alapuló csoportokba rendezi. Ha 

egy előadó a közönségéhez szól, e közönség tagjai általában egységbe 

kovácsolódnak egymással és az előadóval egyaránt. Ha azonban az előadó arra kéri 

 
76 Pap i.m. 136. 
77 „The sounds have to maintain a fairly unbroken flow to hold the listener’s attention since there is 

no visual dimension to fill out prolonged silences.” Crisell i.m. 145. 
78 Vö. Háy János: A szecsuáni vérengzés (Vajdai Vilmos, 2010) 
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hallgatóit, hogy olvassanak el egy szöveget, melyet kiosztott nekik, akkor 

olvasókként külön-külön a saját személyes gondolati világukba lépnek át, a 

közönség egysége szertefoszlik. Kérdés, hogyan működik mindez a rádiójáték 

közönségénél, melynek tagjai egyidőben, de egymástól elkülönülve, egymásról 

tudva, de egymást nem tapasztalva részesülnek egyazon hangi élményben. Ebben 

az értelemben a hangjáték dramaturgiáját megalapozó fogalmi rendszer 

kidolgozását a hang fenomenológiája mellett a másodlagos szóbeliség horizontjáról 

érdemes továbbgondolni.  

 

Ha elsődleges szóbeliségen azoknak a kultúráknak a szóbeliségét értjük, amelyek 

nem ismerik az írást, akkor ezzel szembeállítva másodlagos szóbeliségen az írás 

alapú technológia keretei között kialakult, gyorsan fejlődő elektronikus 

eszközökkel működtetett szóbeliséget, a telefon, a rádió, a különféle hangrögzítők 

és lejátszók kultúráját kell érteni. Ennek a másodlagos szóbeliségnek nyilvánvalóan 

nincs olyanféle elkülönült, öntörvényű szellemi univerzuma, mint az elsődlegesnek 

volt, mégis megőrzött valamennyit az elsődleges szóbeliség 

gondolkodásmódjából.79 

 

„Az írástudók gyakran nem úgy gondolnak a szóra mint szóbeli és így 

szükségszerűen erőkifejtésen alapuló eseményre: számukra a szavak inkább a 

dolgokhoz hasonlatosak, melyek egy sima felületen 'helyezkednek el'. Az írott 

szavakat kevésbé tekintjük mágikusnak, mivel nem cselekvések, hanem a szó 

radikális értelmében halott 'dolgok' - igaz, feléleszthetők és ismét dinamizálhatók. 

A szóbeli népek általában úgy gondolják, hogy a név (a szó egyik válfaja) hatalmat 

ad a dolgok felett.”80 A szó hatalmának, a megnevezés mágikus erejének, a névadás 

valóságformáló poézisének ősi tapasztalata az ókortól kezdve számos onomasztikai 

elmélet és irodalmi poétika alapjául szolgált. Johann Georg Hamann az Aesthetica 

in nuce költői gondolatmeneteiben írt róla,81 József Attila névvarázsnak nevezte, és 

az ihlet hatóerejeként jelölte meg82. Rosenzweig teológiájában a „nevek szerint 

 
79 Ong, i.m. 17. 
80 Ong i.m. 35. 
81 Horváth Iván - Kocziszky Éva: "Költészet az emberiség anyanyelve" In Horváth Ivan, Veres 

András, Bonyhai Gábor (szerk.) Ismétlődés a művészetben, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980. 59-

63. 
82 Tverdota György: „egy, kit a szó nevén szólít”. József Attila névvarázs-elmélete és névtani ihlete, 

Magyar Nyelv, 114. ÉVF., 2018. ŐSZ 3. SZÁM, 257-277. 
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tájolt világ” a hit konszenzuális valóságának garanciájaként jelenik meg. „Ha az 

álmainak tudhatatlan mértékű és irányú valóságai közt lebegő álmodó olyan 

elemekre lel önmagában, melyekről egyszerre tudható, hogy azok az ő legsajátabb 

birtoka, ám volt és van egy egész világ, amelynek lakói ugyanazt tapasztalták és 

ugyanúgy nevezték is, akkor nem áll jogában többé névbe foglalt realitásuk 

kétségbevonása. S mindenek fölött: nem mondhatja többé, hogy hang és füst a név. 

Amit egy egész közösség, egy egész világ nevez ugyanazon a néven, azt úgy 

nevezik, annak az a neve.”83 A név hatalma a szóbeliség és a hagyomány nyelvének 

önálló részterülete, amely a hang fenomenológiáján belül a kultikus befogadás, a 

kollektivitás és a magánérdek működésmódjának végiggondolására ad alkalmat. „A 

másodlagos szóbeliség által keltett csoporttudat összehasonlíthatatlanul népesebb 

csoportot feltételez, mint az elsődleges szóbeliség kultúrája - ezt hívja McLuhan 

'világfalunak'. Az írás megjelenése előtt a szóbeliség világában élőknek azért volt 

csoporttudatuk, mert nem merült fel ennek alternatívája. A másodlagos szóbeliség 

korában a mi csoporttudatunk már tudatosan és szándékoltan alakul ki. Az egyén 

azt érzi, hogy egyénként kell társadalmilag érzékenynek lennie. (...) míg az 

elsődleges szóbeliség azért hirdette a spontaneitást, mert az írás segítségével 

megvalósítható elemző reflexió még nem volt elérhető, a másodlagos szóbeliség 

azért teszi ezt, mert elemző reflexió révén az ember úgy döntött, hogy a 

spontaneitás jó. Gondosan megtervezünk minden eseményt, hogy biztosak 

lehessünk: teljesen spontán módon zajlik majd.”84 

 

 

1.3.4    Cselekvés a szóval 

 

A szóbeli népek számára a nyelvhasználat nem egyszerűen a gondolat kifejezése, 

hanem a cselekvés egyik módja. Hang nem hangozhat fel dinamikus erőkifejtés 

nélkül. „A vadász láthat, szagolhat, ízlelhet és megérinthet egy bölényt akkor is, ha 

az teljesen mozdulatlan, vagy akár halott. Ha azonban bölényhangot hall, jobb, ha 

vigyáz: valami történni fog.”85 A pragmatikus beszédaktus elmélet lényegét jól 

 
83 „... melyben az e neveket értők, az e nevekben egyetértők életükkel eltájékozódnak.” Tatár 

György: Nem hang és füst a név, utószó in Franz Rosenzweig: Nem hang és füst, Budapest, Holnap 

Kiadó, 1990. 210-211.Tatár György: Pompeji és Titanic, Budapest, Atlantisz, 1993. 177-191. 
84 Ong i.m. 120. 
85 Ong i.m. 35. 
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érzékelteti egyik alapművének címe: How to do things with words?86 A hangjáték 

esetében a narrativitás jelenti a cselekvő szó speciális játékterét.87 „A görög eposz 

ugyanarra a proto-indoeurópai wekw- tőre vezethető vissza, mint a hang jelentésű 

latin vox és angol megfelelője, a voice: jelentése és etimológiája elválaszthatatlanul 

a beszéd és a hallás világához kapcsolja. A szóbeli előadások tehát „hangot adnak” 

valaminek: és valóban, éppen ez a lényegük.”88 „Az aktív terápiák egyben 

kommunikációs terápiák is. A mélylélektani tudás megszerzése óta az emberiség 

tudományosan is nagy jelentőséget tulajdonít a beszélgetésnek. Pedig ismét valami 

triviálisan emberi jelenségről van szó. A busman törzsekről tudjuk, hogy 

kőkorszaki technikai szinten élnek, de kommunikációs kultúrájuk nagyon fejlett, és 

az esti, közös tábortűz körüli együttléteik egyik legfontosabb eleme a beszélgetés és 

a történetmesélés. Talán ennek a nagyon is kifinomult emberi kapcsolattartásnak a 

következtében visszafogottabb náluk az agresszív magatartás. A beszélgetés mindig 

viselkedésbeli szinkronizációkat feltételez, és akkor igazán jó, ha a beszélgetők 

hangjai akusztikai értelemben is ’rezonanciás átfedésekbe’ kerülnek egymással.”89  

 

 

1.3.5    A narrativitás 

 

A történetmondás technikájához kapcsolódó kérdések a dramaturgia kiemelt 

területének számítanak. Ide tartoznak a cselekményvezetés speciális igényei, a 

látvány segítsége nélkül, pusztán hanghatásokkal érzékeltetett cselekményelemek, a 

cselekvő karakterek jellemzésének, megkülönböztethetőségének, változásainak 

aurális jelzése, de az is, hogy hangokban gondolkodva eleve mit tekinthetünk 

történetnek. A kiterjesztett dramaturgiai gondolkodás a hatáselemzéssel együtt a 

hatásszerkesztést is dramaturgiai konstrukcióként ismeri fel. Egy szuggesztív 

dialógusokban felrajzolt rejtélyes alaphelyzet esetében, ahol a megszólalók kiléte és 

a szituáció egésze fokozatosan bomlik csak ki a hallgató számára, akár az 

alaphelyzet puszta megértése is – például hogy minden szereplő egy tudat 

 
86 John L. Austin: Tetten ért szavak, (ford. Pléh Csaba), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. 
87 Vö. „A narrátor-vita”  (Cserés, 1974, 26) 
88 Ong i.m. 20. 
89 Beck, Günter: Klangmuster in der Therapie, Münster, Paroli Verlag, 1990. Lásd Pap i.m. 201.  
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különböző funkcióinak megszemélyesítése, vagy hogy mindannyian beszélő 

bútorok vagy cipők vagyunk - felfogható történetként.  

 

A hangok perceptuális működésmódjából adódóan a jellegzetesen rádiós 

montázsforma - különböző irodalmi részletek komplex zenei alapra keverve - a 

művek, szövegek  párbeszédét indítja el, a zene hangulatilag és gondolatilag is 

értelmez és pozícionál, a részleteket egységes értelmezési keretbe ágyazza és 

kontextust teremt számukra, vagyis végső soron a kompozíció egésze egy 

megcélzott művészeti összhatást valósít meg, és ennyiben elvont narratívát követ.90 

Ennek a műformának a rádiós lehetőségei korán felszínre kerültek91 - Kilián Zoltán 

Rádióesztétika92 és Gépművészetek93 című könyveiben részletesen elemzi a 

„hangmozaikszerűség” műfajtanát a „hangképsor” uralkodóvá válásán keresztül  - 

1941-ben a „tarkaestosztálynak” volt a legnagyobb költségvetése a Magyar Rádión 

belül, és itt dolgozott a legtöbb szerző és előadó is. A huszadik század végére a 

posztmodern és a DJ-kultúra más összefüggésbe helyezte a variábilis részletek 

montázstechnikáját. A konferálás nélkül elhangzó szövegek működése az új 

értelemösszefüggés, új kontextus létrehozásának szolgálatában áll, elszakad az 

eredeti kulturális hátterétől, vagy legalábbis elbizonytalanítja azt, a részletet 

alárendeli az új műegésznek, és felszabadítja az eredeti értelmezés kötelmei alól. A 

posztmodern idézéstechnikáján, a kulturális törmelékek reciklálásán és 

szerkesztésén, a hangminták editálásán, keverésén és effektezésén alapuló 

kompozíciós beszédmód nemcsak az eredetiségeszmény fogalmát értékelte át, 

hanem új hatáslehetőségeket is kidolgozott a mainstream hangművészet és a 

populáris DJ-kultúra területén egyaránt.94 A Tilos Rádió underground DJ-inek, 

Yonderboi-nak95, Sanyinak96 vagy Prellnek97 az irodalmi szettjei, a hangköltő 

 
90 Lásd Erdély Miklós: Montázs-éhség, Valóság, 1966., Erdély Miklós: A filmről, Balassi Kiadó - 

BAE Tartóshullám - Intermedia 1995. 
91 „A filmszalag vághatóságából eredően szinte a hangosfilm megjelenése utáni években már készült 

egy rádiómontázs Berlin jellegzetes zajainak felhasználásával. Kétezer méternyi filmet használtak 

fel a külső zajfelvételeknél, ezt a vágásokkal (és ragasztásokkal) egy csaknem 11 perces, 240 

darabkából álló végleges hangmontázzsá tömörítették. A mű 1930-ban ’hangjáték a rádióban’ műfaji 

megjelöléssel hangzott el, ám 8 évtized elmúltával már akusztikus művészetként tekintünk erre a 

kísérletre”. Ujházy László: A vágás mint a művészi alkotás eszköze. In A hangfelvétel dicsérete. 

Budapest, Gramofon Könyvek, 2014. 117-118. 
92 Kilián: Rádióesztétika. 26-38. pp. 
93 Kilián Zoltán: Gépművészetek, Budapest, Szent István Társulat, 1941. 101. p. 
94 Kömlődi Ferenc - Pánczél Gábor: Intermezzo 3: DJ, mint popkulturális ikon, in Mennyek kapui, 

Budapest, Re:Creation, 2001. 267-273. 
95 Yonderboi: Egyenes labirintus, (Ifj. Fogarasi László, 2003) 
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Szilágyi Ákos98, Szkárosi Endre99 vagy Sőrés Zsolt100 munkái, és Heiner 

Goebbels101, Robert Wilson102 vagy Korányi Tamás hangkompozíciói103 ugyanazon 

a művészeti horizonton helyezkednek el. Ugyanakkor nyilvánvalóak az eltérő 

indíttatásból adódó különbségek is: míg a - virtuális - archívumok szelekciója az 

egyik esetben a klasszikus szöveghagyományozás logikáját követi, addig a másik 

esetben inkább a mémek evolúciós kiválasztódásához hasonlítható. A megkövetelt 

figyelem igénye az easylistening háttérrádiózás lazaságától a kortárs komolyzene 

által elvárt hiperfókuszáltságig terjed. Ezeknek a hangjátékoknak az esetében az 

egyes kompozíciók során alkalmazott eljárások és művészi döntések elvi hátterének 

elemzése tárja fel az adott mű elvont narratív struktúráját.  

 

A hagyományosnak tekinthető - színházi, irodalmi vagy filmes értelemben vett 

történetet elbeszélő hangjáték esetében a speciálisan hangjátéki narráció sok 

esetben a tényleges narrátor-szerep működésével kapcsolatos problémákat vet fel. 

A Magyar Rádió szerkesztőségi berkeiben az 1970-es években lezajlott ún. 

narrátor-vita104 a drámai jelenetek és az uniszónó történetmondás hangjátékon 

belüli arányai körül zajlott, és szorosan kapcsolódott a regény-adaptáció 

kérdéséhez, ezért ott érdemes tárgyalni. E tekintetben az egyik alapvető teoretikus 

kérdés az, hogy mihez kezdjen a hangjáték a történet látványelemeivel, a hangban 

nem visszaadható részletekkel. Az adaptáció a legtöbbször kikerüli ezeket a 

motívumokat, hangzó megfelelővel helyettesíti, vagy más módon beszéli el.  

 

Kilián még kinevette a rádiózás kezdeteinek bizarr kísérletét, amikor a rádió 

megpróbálta közvetíteni a hangosfilmet a mozikból. 1996-ban egy Latinovits 

Zoltánra emlékező sorozat részeként a Magyar Rádió leadta Huszárik Zoltán 

Szindbád illetve Fábry Zoltán Ötödik pecsét című filmjének két emlékezetes 

 
96 DJ Sanyi [Kovács Kinga]: Emlékszem a röpülés boldogságára (2003), Szabadesés (2004), 

Elektrotechnikai hangkiáltás (2006) 
97 Prell: Nyelvzenematematika (Márton Péter, 2005) 
98 Szilágyi Ákos: Szittya-szótyár, írott és hangzó változat, 2000 könyvek, MCMXCVIIII 
99 Szkárosi Endre: Nemzeti zajzárványok (1996) 
100 DJ Ahad: Dalok a Lótusz szigetről - Egy kollektív Ayahuasca-gyógyítás prelúdiuma (Sőrés Zsolt, 

2007) 
101 Heiner Goebbels: Surrogate Cities (1993), Schwarz auf Weiss, (1996), Landschaft mit entfernten 

Verwandten (2002). 
102 Robert Wilson: Monsters of Grace ( 2014), Tower of Babel (2016).  
103 Hölderlin: "Pallaksch!" (Korányi Tamás, 2003), Metszetek (Korányi Tamás, 2004). 
104 Cserés i.m. 26-30. 
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jelenetét, pontosabban a filmjelenetek vágatlan hanganyagát.105 A filmhangok 

rádiós bemutatása ebben a kontextusban egyáltalán nem hatott oda nem illőnek, sőt, 

inkább perceptuális kísérletként működött: a más irányú használatra kidolgozott 

zajok, rádióban inadekvát szünetek, az érthetőség eltérő normái a rádiós médiumtól 

idegen spontaneitást, feszültséget, rejtélyességet és láttató erőt kölcsönöztek a 

felvételnek.   

 

A történetvezetés aurális részéhez kapcsolódó jellegzetességek, a mikroközelik, a 

hangképzés, a lélegzet, a tévesztések, bakik, a dikció nemverbális neszei - mind a 

hangjáték narratívájának hangzó részét alkothatják, és alkalmasak arra, hogy a 

szövegmondás jelentést vagy épp zenei hatást hordozó elemei legyenek - 

használatuk egy koncepció részeként válhat meghatározóvá. Tanulságos lett volna 

ebből a szempontból összehasonlítani Mohácsi János A Dohány utcai seriff című 

darabjának sötétben játszódó színházi előadását a rádiós változattal, ha a Magyar 

Rádió nem állja útját a hangjátékváltozat elkészítésének.106 

 

A hallható esemény helyszíni közvetítése tanúvá teszi a hallgatót, és ennek a 

hatásnak megvan a maga külön narratológiája - ezzel élt például Orson Welles a 

Világok harcában. A II. világháború alatt az angolok minden délben élőben 

közvetítették a Big Ben harangütéseit az Európába sugárzott BBC News elején. 

Mindennap mindenki hallhatta, hogy London szívében békésen szól a Westminster 

harangja - minden rendben, a kormány a helyén, mi vagyunk a helyzet urai. Az 

adást elemezve német fizikusok a visszhang, az akusztika, az aktuális napi 

jellegzetességek eltérései alapján adatokhoz jutottak a helyi időjárással 

kapcsolatban. Fúj-e a szél, mennyire párás az idő, esik-e az eső, felhős-e az ég stb. 

Ezek döntő jelentőségű információk voltak abból a szempontból, hogy a Luftwaffe 

elindítson-e az adott napon egy légitámadást, vagy ne. Amikor mindez kiderült - 

vagy a németek tudatosan kiszivárogtatták -, az angolok felhagytak az élő adással, 

és ettől kezdve ugyanazt a rögzített felvételt sugározták szignálként minden nap. 

Mindenki, akihez korábban eljutott az élő adás narratívája, most kapott egy 

másikat: háború van, nem élhettek úgy, ahogy eddig, nem tehetitek azt, amit 

 
105 Született 1931. szeptember 9-én - két filmrészlet (Turai Tamás, 1996) 
106 2014-ben és 15-ben is megpróbálta elfogadtatni a hangfelvétel tervét a dramaturg Cseicsner 

Otília, de mindkét esetben indoklás nélkül elutasították.  
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szeretnétek, csak azt, amit a helyzet megenged a számotokra.  Egy banális városi 

zaj kétféle rádiós prezentációja kétféle narratívát közvetített a világba.107 A háborús 

Big Ben közvetítés sztorija a valóságos és a fiktív jelenlét aurális különbségének 

dramaturgiai, jelen esetben drámai hatáslehetőségére hívja fel a figyelmet.  

 

1.3.6    Az adaptáció 

 

A hozzáillesztés108, vagy átdolgozás a fogalom általános értelmében a más célra 

való alkalmassá tételt jelenti, dramaturgiai értelemben a más műfaj szabályai 

szerinti átalakítást, két eltérő szabályrendszer közötti közvetítést, ami érinti a teljes 

dramaturgiai működésmódot, és kiterjed a szöveggondozás, a hatáselemzés, a 

stilizáció, a jelentéskonstrukciók és a háttérinformációk területére is. A hang 

fenomenológiai sajátosságai mellett alapvetően a rádiós médium természetéről 

gondolkozás, illetve a popularitás igényének és a művészi autonómiának az 

egymásba akadó tengelyei határozzák meg az adaptációs dilemmákban követett 

stratégiákat. Az akusztikus emlékezet sajátosságai, a visszakereshetetlenség, a 

mnemotechnikai készségek visszaképződése109 az írott szöveg komplexitásának 

narratív leegyszerűsítése irányába hat. A hallgató kevésbé tud kapcsolatokat 

teremteni a szöveg távoleső pontjai között, mint az olvasó - hangokra támaszkodva 

kevesebb szereplőt tud azonosítani, összetett, sűrített, disszeminált textusok 

értelmezésére, pláne hálózatszerű kapcsolatok feltárására, egyszeri hallás alapján 

eleve kevesebb sikerrel tud vállalkozni.  

 

„A rádió az első igazi kollektív szórakoztató és művészi intézmény az emberiség 

életében, minden, ami eddig volt, a rádiós tömegekéhez mérten csak kis csoportoké, 

melyek összeütközés nélkül élhettek arisztokratikus vagy népszerűbb szórakozási 

és művészi formáiknak.”110 Az új tömegmédiumnak elsőként kellett válogatás 

nélkül szólnia kulturálisan és szociális értelemben is a lehető legheterogénabb 

közönséghez, ami kezdettől az érdekösszehangolásának feladatát rótta az 

intézményre.  

 

 
107 Yuval Noah Harari: Sapiens. (Ford.: Torma Péter), Budapest, Animus, 2017. 317. p. 
108 ad - apto lat. 
109 Hamvas Béla: A Vízöntő, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988. 31.  
110 Kilián: Rádióesztétika. 17. 
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A megosztott hallgatóság elsősorban műsorszerkesztési szempontból veti fel a 

tömegmédia működésmódjának és a nyilvánosság szerkezetének konfliktusait, a 

popularitás és a magaskultúra, a cenzurális kontroll, a kritika, a botrány és az ízlés 

közönségorientáló dilemmáinak kérdéseit, mindennek azonban dramaturgiai 

következményei vannak. „A rádió sokszorosító és alkotó tevékenysége közti 

átmeneti kategória az idegen műfajok adaptációja” – írja Cserés Miklós - „Az 

átdolgozás tulajdonképpen ezt, az eredeti alkotások másnemű természete és a rádió 

sajátos közlési lehetőségei között feszülő ellentmondást áramtalanítja.”111 Az korán 

nyilvánvalóvá vált, hogy a színpadi művek rádiós sugárzása speciális átalakítást, 

rádióra-alkalmazást igényel. „A hallgatóság a rádiótól mindenáron két érzékűséget, 

hallást és látást is követel a hangosfilm módjára. A panaszok ebből az állandó 

kielégítetlenségből fakadnak, a rádióhallgató, aki nem lehet jelen a színházban, 

mégis ott akar lenni a rádió segítségével, a szemnek és fülnek alkotott darabot 

persze semmiféle rádiófeldolgozás nem tudhatja láthatóvá és így érthetővé tenni, a 

bemondó belesugdosása meg csak növeli a zavart  --  a hallgató dühös a 'rossz 

közvetítésért'.”112  

 

Az irodalmi átdolgozás sajátos szükségleteiből adódó adaptációs gyakorlat mégis 

sokáig ellenállást vált ki. „Az átdolgozók kiforgatják az írói alkotásokat természetes 

megnyilatkozásukból, ártanak az elsődleges írók tekintélyének és feledésbe 

sodorják magukat az eredeti műveket. Tessék eredeti rádiódarabokat írni, ne pedig 

adoptálásokkal [sic], másodlagos írói munkával törekedni anyagi és erkölcsi 

elismerésre!”113 Az adaptáció lehetőségeinek végiggondolásához elengedhetetlen 

tisztában lenni a fogadó közeg mediális természetével is. „Azt szokták mondani, 

hogy a rádiódrámának vannak legkorlátlanabb lehetőségei. Színpadi vagy 

filmfelvételi keretek nem kötik; szabadon választhatja helyszínét és a cselekmény 

helyét tetszés szerint változtathatja, valahányszor csak szükségesnek véli. Anyagi 

és építésműszaki gátjai nincsenek. Ez a térbeli korláttalansági előnye párosul az 

időbeli függetlenséggel; a régi drámai szabály: a hely, idő és cselekmény egysége 

 
111 Cserés i.m. 22. és 27. 
112 Kilián: Rádióesztétika. 31. és 34. 
113 Kilián i.m. 30-31. 
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tehát két ponton megdőlt a rádiómikrofon előtt.”114 Az adaptáció, mint dramaturgiai 

témakör, ennek az átviteli folyamatnak minden részletére kiterjed. 

 

„A jó hangjáték egyenes vonalú, világos szerkezetű. A színpadon oly kedvelt és 

túltengő epizódok feleslegesek benne. Az igazi hangjátékíró elvet minden 

látnivalót, minden mozdulatot, minden tekintetet, és lemegy a puszta hangig. Az a 

kialakult szabály, hogy a jó és magas fokú művészi hatást elért hangjáték 

időtartama 30-60 perc, lehetőleg 2-4 szereplővel. Idő és tér nem olyan korlát a 

rádióban, mint a színpadon; a feszültségnek azonban fokozottabbnak kell lennie. A 

rendezés valódi munkája az előadók beszédének, elejtett szavainak, 

fellélekzésének, sóhajtásának, felsírásának, egyszóval mindent érzékeltető 

hangjának kihozása.”115 

 

Bár 1939 óta sok minden történt a média világában, Kilián ajánlásai az oldschool, 

vagyis „hallgatóbarát” hangjátékkészítő műhelyekben a mai napig érvényben 

vannak.116 Létezik ugyanakkor a világban olyan rádióművészeti trend, amely az 

autonómia más értelmezése felől közelít a kérdéshez. Mi alkalmas hangjátéknak és 

mi nem? Milyen hosszú lehet egy hangjáték? És milyen rövid? A Svejk - elhangzott 

egyben a Bartók Rádió tematikus napján, 514 perc. Az Utas és holdvilág - a TÁP 

Színház előadásában szintén teljes egészében elhangzik, 330 perc. Vinnai András 

egyperces hangjátékai szó szerint 1 percesek, de a leghosszabb se haladja meg a 

220 másodpercet. Mi alkalmas hangjátéknak? A Biblia igen? Vagy a Talmud? 

Platón dialógusai igen? Marx Tőkéje igen? A zsidótörvények igen?117 És a 

Fuharosok? A Csongor és Tünde? Vagy A tulajdonságok nélküli ember? Az 

ÁllatVanBent? A Faust? A test angyala? A Terjed a gazság? Az O története? 

Harmsz? Pelevin? Szaltikov-Scsedrin? A peloponnésszoszi háború? A Wasteland? 

A Bouvard és Pecuchet? Polcz Alain? Tandori? Borbély Szilárd? Jelinek? Artaud? 

 
114 Kilián i.m. 33-34. 
115 Kilián Rádióesztétika. 28. 
116 „Large cast dramas are next to impossible: in any one scene the listener can accommodate at best 

only four or five major speaking characters with distinctive voices. While one character is speaking, 

it is not possible to show the listener any reactions she might produce in the other characters to 

counterpoint what is heard with what it is seen. No character who is present in a scene can stay silent 

for long.” Crisell i.m. 144. Vö: Yuri Rasovsky: The Well-Tempered Audio Dramatist. A Guide to the 

Production of Audio Plays in Twenty-First Century America. Hamstead, NY, The National Audio 

Theater Festivals, Inc., 2006. 

 http://www.natf.org/uploads/1/3/1/5/13153136/wtad_complete_text.pdf - utolsó letöltés 2020.09.22. 
117 Örvény oratórium (Free fall oratorio, Szemző Tibor, 2006) 

http://www.natf.org/uploads/1/3/1/5/13153136/wtad_complete_text.pdf
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Christian Morgenstern?  Ezek az adaptációk mind elkészültek a közelmúltban118, és 

rádióra alkalmazásukat nyilvánvalóan nem lehetett volna elvégezni a Szabó család 

esztétikai horizontjáról. Ezeknek a dramaturgiai döntéseknek és választásoknak az 

igazolását nem az egyes munkákhoz kapcsolódó konkrét koncepcióknak, és nem is 

maguknak az elkészült hangjátékoknak a színvonala, hanem az alapjukul szolgáló 

művészeti gondolkozás összetett feltételrendszere, a létrejöttüket jellemző irodalmi 

és rádióművészeti horizont adja.  

 

 

1.4    Összegzés 

 

A hangjátékszituáció jellegzetességeit a hangzó irodalom empirikus 

feltételrendszere és a hang létmódjának hatáslehetőségei, vagyis dramaturgiája 

határozzák meg. Mindkét szempontrendszer a hang fenomenológiájaként leírt 

keretben értelmezhető. Azok a konkrét jelenségek, amelyekre a hangjátékok hatása 

alapozható, néhány nagyobb téma köré rendezve, dramaturgiai témakörökként 

összegezhetők és írhatók körül. Az eddigiekben ezek részleteit próbáltuk 

megvilágítani. A következőkben egy jól körülhatárolható területre, a hipnotikus 

hatáslehetőség kérdéskörére öszpontosítunk.  

 

 
118 Lásd Bibliográfia, Hivatkozott hangjátékok. 
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2    A hipnotikus hatás – tudományos háttér 

 

A továbbiakban a hangjáték dramaturgiáját megalapozó fenomenológiai összetevők 

működésmódját a műfaj egyik legjellemzőbb hatáslehetőségén, a hipnotikus 

jellegen keresztül próbálom meg végiggondolni. A „hipnotikus” szót ezúttal nem az 

intenzív hatású, szuggesztív, lebilincselő stb. hatásleíró jelzők szinonímájaként 

használom, hanem abban a specifikusabb értelemben, ahogy terápiás szempontból 

alkalmazott metódusként, körülbelül Franz Anton Mesmer119 működése, vagyis a 

18. század vége óta használatos. A hatáslehetőségként való megközelítés azt jelzi, 

hogy nem olyan működésmódról szeretnék beszámolni, ami a műfaj általános 

létmódjához tartozik, és minden konkrét reprezentáció alkalmával óhatatlanul 

bekövetkezik, hanem inkább olyasmiről, ami a verbalitás természetes dramaturgiai 

lehetőségeként, de mindenekelőtt a hangjelenségeken keresztüli fogalmazásmód 

adottságaként áll a hangjáték rendelkezésére, sokkal inkább, mint a film, a színház, 

az olvasott irodalom, vagy akár a zene esetében.  

 

A hangjátékdramaturgia kulcsfogalmait, a személyességet, az intimitást, a képzeleti 

működést, a tudatábrázolást, a másodlagos szóbeliséget, a kiterjesztett narrativitást, 

az adaptációs működést legátfogóbban a hipnotikus hatás fogalma felől nézve lehet 

leírni és tárgyalni. Ilyen értelemben ez a megközelítés, amely a hipnotikus jelleget a 

rádiójáték legfontosabb hatáselemeként azonosítja és mutatja fel, a dolgozat 

 
119 Franz Anton Mesmer (1734–1815) szerint a gyógyítás fő feladata helyreállítani a beteg 

szervezetében az egészségét fenntartó fluidum megbillent egyensúlyát. Saját gyakorlatában ezt 

eleinte fém mágnesek segítségével igyekezett elvégezni, majd úgy találta, hogy nincs szükség 

közvetítő tárgyakra: ő maga, mint egészséges test is megfelelő magnetikus erőt képvisel. Innen az 

eljárása neve: animális (vagyis élő, tehát nem fém) magnetizmus. Így került előtérbe a két személy 

kapcsolata, fizikai közelsége, mint a gyógyítás lényegi eleme, és az egészségesből a beteg felé 

történő átvitel (transzfer), amit Mesmer magnetikus reciprocitásnak nevezett. Noha elképzelése 

szerint láthatatlan fizikai fluidum áramlik a gyógyítás során, egyúttal kiemelte a két személy közötti 

kapcsolatot, vonzalmat is, amit raportnak hívott. Ez a mechanizmus kétirányú áramlást tételezett fel 

a gyógyító és a beteg között. Mesmer azt is kifejtette, hogy érzések útján történik az átvitel. A 

személyközi hatásokra azonban olyan metaforát alkalmazott („magnetizmus”), amelyet korának 

tudománya még a tárgyak egymásra hatása kapcsán sem értett igazán, a személyek között 

feltételezett láthatatlan erőkkel pedig végképp nem tudott mit kezdeni. Az animális magnetizmus 

módszerét kivizsgáló bizottság 1784-es elítélő – a közerkölcsökre és az egészségre is veszélyesnek 

nyilvánító – nyilatkozata után visszavonult. (D. Spiegel: Mesmer minus magic: Hypnosis and 

modern medicine. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 2002, 50(4), 397-

406.) Összefoglalja Varga Katalin i.m. 76-77. 
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alapállításának tekinthető. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy mint minden 

olyan leíró szempont, ami értékmozzanatot tartalmaz, ez is óhatatlanul szubjektív 

feltételekhez kötött. Arisztotelész a tragédia lényegének meghatározásaként írt a 

katarzisról, ami azonban a mai szemlélet szerint nem a műfaj belső adottságaként 

áll elő, hanem a mű és a befogadó közötti sok változós interakció eredményeként 

jön létre, ha egyáltalán létrejön. A hangjátékok egy része kétségkívül hipnotikus 

hatásra törekszik, akár eléri ezt, akár nem. Más részük egészen más indíttatásból 

születik, és ezzel együtt ugyancsak hol kivált ilyen hatást, hol nem. Néha elég egy 

jól eltalált előadói tónus ahhoz, hogy a személyes bevonódás minden további nélkül 

létrejöjjön, és akár hipnotikus hatásig mélyüljön.120 Hajas Tibor saját 

performanszainak hatásával kapcsolatban egy intejúban úgy fogalmazott „a hatás 

okvetlenül be kell, hogy következzen, ha nem is feltétlenül egységes reagálással, de 

(...) bármiféle olyan esemény, ami valóban megtörténik, ami valóban 

egzisztenciális szférákat érint, annak megkerülhetetlen hatása és ledobhatatlan 

súlya van.”121 Kérdés azonban, hogy egy konkrét műben működő hatáselem 

mennyiben általánosítható műfajspecifikus eszközként. A katarzis létrejötte nagyon 

sok külső és belső tényező összjátékán múlik, és hasonló a helyzet – legalábbis 

ebből a szempontból – a hipnotikus hatással is.   

 

Dolgozatomban az alapesetnek tekinthető, személyköziségen alapuló ún. 

heterohipnózisra, és ezen belül is eredeti témám, a hangjátékdramaturgia 

szempontjából fontos speciális esetekre próbálok koncentrálni. Ebben Varga 

Katalin A hipnotikus interakció fenomenológiája122 című, kézikönyvként 

használható munkáját vettem alapul - a különféle kutatási eredményekről 

beszámoló szakpszichológiai hivatkozásokat az ő könyvéből vettem át, és a 

felhasznált idézeteket is az ő fordításában közlöm, emellett a lábjegyzetekben 

 
120 Ebből a szempontból érdemes összehasonlítani a rádióból vagy hangrögzítő eszközről 

megszólaló vers hatását a televíziós versmondáséval. A látvány dezorientál, és rendszerint a vers 

ellen dolgozik: a vizuális részletek zavaróan hatnak, és csak kiemelik, hogy az előadó jelenléte eleve 

problematikus: „természetesen igyekszik viselkedni, következésképpen mesterkélt lesz” (Beke 

László: Műfajok és médiumok, Művészet 1979/10.); próbál úgy tenni, mintha ez nem is tévé-felvétel 

lenne, hanem valami más, de vajon mi? Még meg se szólalt, máris megtagadta a szituációt, és ezzel 

az önmegtagadással nehéz hitelesnek lenni. A csak hangon keresztül ható interpretáció könnyebben 

tud valódi intimitást teremteni, a hallgató zavartalan koncentrációban lehet kettesben a verssel. 
121 Győrffy Miklós interjúja Hajas Tiborral, Gondolatjel, szerk. Rózsa T. Endre, Kossuth Rádió, 

1979. december 4.14:03.  
122 Lásd 2. lábjegyzet.  
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megadom itteni előfordulási helyük lapszámait is; az átvett külföldi szakirodalom a 

bibliográfián belül külön csoportosításban szerepel. 

 

 

2.1    A módosult tudat 

 

Az a megközelítés, amely szerint a hipnózis a módosult tudatállapotok egyike, 

egyáltalán nem evidens. A kutatók egy része kétségkívül úgy véli, hogy a hipnózis 

módosult tudatállapoton alapul, vagy legalábbis azzal jár, tehát érdemes egy 

„sajátos folyamat” létét feltételezni a hipnotikus jelenségek mögött, ami 

elkülöníthető más tudatállapot-formáktól, és csakis a hipnózisra jellemző. Eszerint 

a sajátos állapothoz sajátos hipnotikus képesség tartozik, vagyis stabil, egyénre 

jellemző eltérések vannak abban, ki mennyire fogékony a hipnózisra.  

 

Ezzel szemben sokak szerint a hipnózisban észlelt jelenségek megmagyarázhatók 

úgy is, ha nem feltételezünk semmiféle sajátos állapotot vagy folyamatot. Olyan 

„hétköznapi” szociálpszichológiai fogalmak elegendőek a hipnotikus jelenségek 

magyarázatára, mint az alany hiedelmei, attitűdjei, elvárásai, elképzelése a 

hipnózisról, vagy éppen az, hogy hogyan értelmezi a hipnotizőr szuggesztióit. Az 

úgynevezett engedelmesség-elmélet például azt tartja, hogy hipnózishelyzetben a 

szuggesztiók végrehajtása szándékos aktus az alany részéről, ami nem feltétlenül 

jár együtt az adott szuggesztió érvényesülését hitelesítő szubjektív élménnyel. 

 

A hipnózis mindenesetre - a szexuális hatáshoz hasonlóan - egyike azoknak a 

tudatállapotoknak, amelyek létrejötte személyközi folyamaton alapul: a hipnotizőr 

jellemzően verbális szuggesztióit követve a hipnotizált személy fokozatosan jut el 

egy olyan állapotba, ahol a valóságvizsgálat és a kontrollfolyamatok háttérbe 

szorulásával alapvető perceptuális torzulásokat élhet meg, gondolkodási, érzelmi és 

memóriafolyamatai megváltoznak. Ez a helyzet ugyanakkor nem hagyja 

érintetlenül a hipnotizőrt sem. A hipnózissal társuló módosult tudatállapot a 

hipnotizőr/terapeuta és alanya számára egyaránt megélt élmény lehet.  
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„Az amnéziás alanyok nem emlékeznek dolgokra, amikre emlékezniük kellene, az 

analgéziás alanyok nem érzik a fájdalmat, amit érezniük kellene; azok az alanyok, 

akiket arra kérnek, hogy legyenek ’vakok’ vagy ’süketek’ nem látnak és nem 

hallanak olyan dolgokat, amiket látniuk és hallaniuk kellene. Még a legegyszerűbb 

motoros szuggesztió is tudatállapot-módosulással jár: nehéz tárgyakat érzünk a 

kezünkben, holott azok nincsenek ott, ám kinyújtott karunkat lekényszerítik; 

magnetikus erőket érzünk, erőket, amelyek nem léteznek, mégis egymás felé 

kényszerítik kinyújtott kezünket. Ezek a tudatos élmény hipnózisban megfigyelhető 

módosulásai, és teljesen érdektelen, hogy hipnózisindukció nélkül is előállhatnak, 

és az sem lényeges, hogy nincs a hipnózisnak élettani markere. Ezek a tudatban 

megfigyelhető változások teszik a hipnózist érdekessé, és ezek leírásra és 

magyarázatra várnak”.123 

 

Varga Katalin munkája bevezető részében a nemzetközi szakirodalom vitázó 

álláspontjait ismertetve J. F. Kihlstrom-nak, a Berkeley neves professzorának 

megfigyeléseire utalva ezzel kapcsolatban azt írja: „kellő alap számunkra, hogy 

elfogadjuk a hipnózis esetén a tudatállapot módosulásának tényét, és törekedjünk 

arra, hogy az ehhez kapcsolódó szubjektív világot feltérképezzük”. Vagyis „az a 

tény, hogy a hipnózis személyközi folyamatként jön létre, egyáltalán nem zárja ki 

azt, hogy ennek során egyúttal tudatállapot-módosulás is történjen.” Jelen 

gondolatmenet során  magam is ehhez az elméleti keretfeltételhez igyekszem 

kapcsolódni.   

 

 

2.2    Definíciók 

 

A hipnózis a klinikum világából ered, de mára a laboratóriumi kutatások világába is 

beköltözött. Mindkét terület virágzik, számos gyakorlati és teoretikus kérdés, 

értelmezési alternatíva, definíciós vita osztja meg a különböző iskolákhoz tartozó 

szakembereket. Talán nem fölösleges több fogalommeghatározást is idézni, hogy a 

 
123 J. F. Kihlstrom: Convergence in understanding hypnosis? Perhaps, but perhaps not quite so fast. 

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 1997, 45(3), p.326. Varga Katalin i.m. 

10. 
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bennük kiemelt jellemzők révén is világosabbá váljék, hogy mit értsünk egyáltalán 

hipnotikus hatáson.124  

 

„A hipnózis olyan állapot vagy feltétel, amelyben az alanyok képesek arra, hogy a 

percepció vagy a memória torzulásaival válaszoljanak megfelelő 

szuggesztiókra.”125 

 

„A hipnózist funkcionálisan úgy határozzuk meg, mint egy alternatív tudat- és 

éberségi állapotot, amit felfokozott és összpontosított figyelem jellemez, amely arra 

irányul, hogy egy meghatározott célt vagy rejtett lehetőséget valóra váltsunk.”126 

  

„A hipnózist olyan módosult tudatállapotnak tekintem, amelyben az ember 

különféle mentális aktivitásokban merül el, ami a percepció, a hangulat és az 

emlékezet módosulásához vezet.”127 

 

„[A hipnózis] olyan eljárás, amelynek során az érzetek, érzékletek, gondolatok, 

érzelmek vagy viselkedés változásait szuggerálják.”128  

 

„A hipnózis fogalma egy olyan interakcióra vonatkozik, amelyben két személy 

(vagy egy személy és egy csoport) vesz részt, és egyikőjük, a hipnotizőr, verbális 

kommunikáció eszközével arra bátorítja a másikat, az alanyt vagy alanyokat, hogy 

hagyják figyelmen kívül a közvetlen valóságot és eredeti törekvéseiket, és a 

tudatukat belső élményeikre összpontosítsák: gondolataikra, érzéseikre és 

képzeletükre. A hipnotizőr a későbbiekben megkísérel változást létrehozni abban, 

ahogy az alanyok éreznek, gondolkodnak és viselkednek, rávezetve őket arra, hogy 

képzeljenek el különféle eseményeket vagy helyzeteket, amelyek ha a valóságban 

előállnának, a szándékolt változásokhoz vezetnének az alanyoknál.”129 

 
124 Az alábbi meghatározásokhoz lásd Varga Katalin i.m. 16-17.  
125 M. T. Orne: The construct of hypnosis: implications of the definiton for research and practice. 

Annuals of the New York Academy of Sciences, 1977, 19.  
126 D. P. Kohen, K. Olness: Hypnotherapy with children. In J. W. Rhue, S. J. Lynn, I. Kirsch: (Eds.) 

Handbook of clinical hypnosis. Washington, DC, American Psychological Association, 1993. 359. 
127 P. B. Bloom: Training issues in hypnosis. In Rhue, Lynn, Kirsch i.m. 677. 
128 Az Amerikai Pszichológiai Társaság Hipnózis Szekciójának meghatározása, 1993. Lásd Varga 

Katalin i.m. 16. 
129 P. Alden - M. Heap: Hypnotic pain control: Some theoretical and practical issues. International 

Journal of Clinical and Experimenal Hypnosis, 1998/46(1), 65-66. 
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„A hipnózis olyan társas interakcióként határozható meg, amelyben az egyik 

személy (a hipnotizált) egy másik személy (a hipnotizőr) szuggesztióira 

megváltozott érzékeléssel, emlékezettel és akarati cselekvéssel reagál. Klasszikus 

esetben ez az élmény és a vele társuló viselkedés érzékcsalódással határos 

szubjektív meggyőződéssel és kényszerrel határos akaratvesztéssel társul.”130 

 

„A hipnózis egy folyamat, amely során az egyik személy, a hipnotizőr, 

szuggesztiókat ad a másik személynek, az alanynak, olyan képzeleti élményekre 

vonatkozóan, amelyek változásokat jelentenek a percepcióban, a memóriában és a 

cselekvésben.”131 

 

„A hipnózis két egyén, az alany és a hipnotizőr közötti diádikus [kétszemélyes] 

interakció; az önhipnózis esetében ugyanaz a személy tölti be mindkét szerepet.”132 

 

„A hipnózis alaphelyzetében – a heterohipnózisban – két személy sajátos egymásra 

hangolódása és egymásra hatása révén mindkettejükben a hétköznapitól eltérő 

viselkedéses és szubjektív változások jöhetnek létre. Ennek keretéül a „hipnózis” 

kontextusa és a hipnotizőr szuggesztiói szolgálnak, amelyek a hétköznapihoz képest 

tágabb, szabadabb lehetőséget biztosítanak a feleknek viselkedésük alakítására, 

érzelmeik kifejezésére, szubjektív élményeik megélésére.”133  

 

A fenti meghatározások kulcsszavai, a percepció, a koncentráció, a rejtett lehetőség 

valóra váltása, a verbális eszközök, a külső valóság figyelmen kívül hagyása, a 

belső tudati élmények, a képzelet, a társas interakció, az érzékcsalódás, a 

szuggesztió, a meggyőzés, a diádikus interakció, az egymásra hangolódás, a 

szabadabb önkifejezési lehetőségek - ezek kiegészíthetők még a tágabb kontextus 

olyan kulcsszavaival, mint az önkéntelenség, a kontroll átadása, a szinkronitás, a 

mimikri134, a szimuláció, a kötődés, a történethallgatási transz135, a hitelesség vagy 

 
130 J. Kihlstrom: Hypnosis. Annual Review of Psychology, , 1985/36, 385-386. 
131 J. Kihlstrom: The domain of hypnosis revisited. In M. R. Nash, and A. J. Barnier, (Eds.) The 

Oxford handbook of hypnosis. Oxford, New York, Oxford University Press, 2008. 21. 
132 Kihlstrom: The domain of hypnosis revisited. 38. 
133 Varga Katalin i.m. 17. 
134 „Az mimikri fogalma azt írja le, hogy az interakcióban levő partnerek automatikus módon – tehát 

jellemzően nem szándékosan és nem tudatos kontroll mellett - igazítják a partnerhez számos 
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a raport (kapcsolat) terminusaival - alkalmasak arra, hogy művészeti tevékenység 

során a művész és a közönség, a mű és a befogadó közötti esztétikai hatás 

leírásának elemeiként működjenek. A továbbiakban azt szeretném megvizsgálni, 

hogy az alábbi fogalmak hogyan jelennek meg a hipnózishelyzetben, és mennyiben 

azonosíthatóak művészeti területen. Ennek érdekében a hipnózis-helyzet olyan 

vonatkozásaira szeretnék szorítkozni, amelyek a hangi jelenségek és/vagy a 

művészeti applikáció, konkrétan a hangjáték szempontjából relevánsak.  

 

 

2.3    A hipnotikus helyzet fenomenológiájának dramaturgiai 

olvasata 

 

A továbbiakban kísérletet teszek arra, hogy a hipnózis jelenségköréhez tartozó 

fenomenológiai leírást és problémaköröket összeolvassam a hangjátékdramaturgia 

szempontjaival, azt keresve, hogy melyek azok a kérdésfeltevések, amelyek a 

hangjáték szempontjából értelmezhető dramaturgiai következményekkel járhatnak; 

amelyek során jelenségszintű pszichofizikai tényekből dramaturgiai alkalmazások 

következhetnek. 

 

 

 

2.3.1    Interakció és szinkronitás 

 

A hipnózis kétszemélyes interakciókban megnyilatkozó legkézenfekvőbb 

mozzanata, ami a művészeti kommunikáció szempontjából is jelentőséggel bír, a 

hipnotizőr és alanya között fellépő, mind erőteljesebben kutatott személyköziség és 

szinkronitás. „Aminthogy a szülő nevelő szerepével kapcsolatban például ma már 

úgy gondolkodunk, hogy az nem valami, amit a szülő egyoldalúan képvisel vagy 

’végrehajt’ a gyereken, hanem mindkét fél együttesen alakítja, szoros 

 
megnyilvánulásukat: a beszédjellemzőket, az arckifejezést, az érzelmeiket, a hangulatukat, a 

testtartásukat, gesztusaikat, modorukat, sajátos mozdulataikat.” Varga Katalin i.m. 23. 
135 „A külső szemlélő gyakran tanúja lehet, amint a mesét hallgatók síri csendben ülnek, a testük 

mozdulatlan, arcuk kifejezéstelen. Mintha egészen máshol járnának, és elvarázsolták vagy 

hipnotizálták volna őket”, [a mese idejére] „feladják önmagukat”.  (Nagy Eszter i.m. 15.) 
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együttműködésben, reciprocitás és kölcsönös válaszkészség”136 alapján, úgy a 

hipnózis során működésbe lépő interdependencia, vagyis kölcsönös függőség sem 

érthető meg a résztvevő szereplők elkülönült vizsgálatával, hiszen a folyamat 

lényege a két aktor között jön létre. „Az összehangolódás folyamataiban ebből a 

szempontból részben és időlegesen megszűnik a felek önálló identitása” 137, tehát a 

hipnotikus hatás létrejötte vagy elutasítása nem vizsgálható csak az egyik fél 

oldaláról.  

 

Sokakban még ma is az az elképzelés él, hogy a hipnotizőr varázslatos technikáival 

és emberfeletti képességeivel transzba ejti az alanyt, aki viaszfiguraként olvad el a 

kezei között.138 A hipnotizőrök bevonódásáról és munkamódjáról azonban reálisabb 

képet rajzolnak azon beszámolók, amelyek arra utalnak, hogy sok esetben maga a 

hipnotizőr is transzállapotba kerül, akár a kísérleti hipnózis során is.  

 

Az interakciós szinkron természetesen nemcsak a hipnózis-folyamat során jön létre, 

hanem általában véve vonatkoztatható mindennemű felek közötti koordinációra, 

amennyiben a megnyilvánulások tempója, a testtartások és mozgások jellege 

illeszkedik egymáshoz, vagy hanghatásokat követ, vagyis ha „az interakcióban levő 

felek egyéni viselkedése egymással összefügg. Ez nem feltétlen jelent reciprocitást 

vagy komplementaritást, mindössze arról van szó, hogy az egyedi 

megnyilvánulások a másik akciójára kölcsönös válaszul jelennek meg.”139 A 

szinkronjelenségek alapvető jelentőségűek a nem tudatos módon működő emberi 

interakciók szabályozásában, és „folyamatos kölcsönhatásban vannak az 

interakcióban résztvevő egyének által átélt szubjektív élményekkel, a közelséggel 

és az intimitással is”.140 Szinkron-viselkedéssel kommunikálhatja például a gyerek 

a gondozója felé azon igényét, hogy az „folytassa” tovább, amit épp csinál, míg a 

 
136 Varga Katalin i.m. 21. 
137 Varga Katalin i.m. 20. 
138 „A doktor akkor rendkívüli szuggesztiós erejének birtokában, egyes-egyedül átható tekintetével 

hipnotikus állapotba helyezte a haldoklót, és átvitte rá akaratát...” stb. Jules Verne: Sándor Mátyás, 

(fordító Örvös Lajos), 1969. 149. https://mek.oszk.hu/03200/03220/03220.pdf   utolsó letöltés 2020. 

09. 10.  
139 Varga Katalin i.m. 21. 
140 Varga Katalin i.m. 21. 

https://mek.oszk.hu/03200/03220/03220.pdf
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szinkronból kilépve (disz-szinkron, dissynchrony) azt közvetíti a vele 

foglalkozónak, hogy elege van abból, ami történik.141  

 

A hipnotizőr és az alany között működő interakciós szinkron tehát részben 

csecsemőkori, sőt, magzati előzményeken és ritmushasonlóságon alapul, így 

közvetlenül kapcsolódik korai (intrauterin, vagyis méhen belüli) aurális 

érzékletekhez, részben pedig a kapcsolati minták, a kötődés, a gondozói kontroll-

feladatokra vonatkozó elvárások szintjén hat a hipnózis eredményességére. A hatás 

szempontjából kulcsmozzanat a szinkronikus összehangolódás, amelynek később 

részletezendő eszközeiről a hipnotikus hatásra törekvő művészeti performansz sem 

mondhat le.  

 

Interakció és szinkronitás - minden produkció együttműködést kér, a zsáner 

szabályok elfogadását, érzelmi megnyílást, önfeladást, a kiszolgáltatottság 

vállalását; a szabadidőnkre és az intellektuális elkötelezettségünkre tart igényt, amit 

abban a hitben áldozunk fel, engedünk át a játék céljaira, hogy mindez jó 

befektetésnek fog bizonyulni, az áldozatnak van értelme, és az együttműködést az 

alkotók etikusan fogják felhasználni valamilyen jó ügy érdekében.  

 

 

2.3.2    A rítus 

 

A koordinációs képesség evolúciós hasznát nem nehéz felismerni. A csoportosan 

élő állatok esetében az egyedek mozgásának összehangolása számos területen 

lényeges – a halak rajban úszásától a madarak röptéig. Az ember esetében az 

 
141 W. S. Condon kutatásai már az 1970-es években jelezték, hogy akár a beszélni nem képes 

újszülött és gondozója között is kimutatható az interakciós szinkron, vagyis a beszélő és a hallgató 

megnyilvánulásainak, a testmozgásnak és a vokális mintázatnak a ritmikus összehangolódása. A 

ritmushasonlóság fogalma feltételezi, hogy a két jelenségnek önálló ritmusa van, és mindkét 

ritmusnak olyan szabályosságot kell mutatnia, amelynek van „esélye” összehangolódni. 

Természetesen ebben az esetben is külső kritérium szabja meg, hogy a jelenség milyen fokú 

szabályosságát fogadjuk el „ritmikusnak”, és milyen ritmus-együttjárást „szinkronnak”. R. Feldman  

modellje szerint az interakciós szinkron, az anya és a csecsemő közötti idői koordináltság alapozza 

meg azt, hogy a gyerek később mennyire lesz képes  - az intimitás, szimbólum-használat, empátia és 

hasonlók mellett - mások szándékának leolvasására. A szülő-gyerek szinkron a gyerek 3 hónapos 

kora körül a kölcsönös egymásratekintés, az együttes vokalizáció, arckifejezés és érzelmi érintés 

elemeiben ölt testet. Miután a néhány hónapos emberi újszülött még képtelen a helyváltoztatásra, a 

tárgyak manipulálására, egyetlen lehetősége a világgal való aktív kapcsolattartásra a társas 

összehangolódás. Varga Katalin i.m. 48. 
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egyedek közötti koordináltságra épülő fokozott raport és szimpátia az egymáshoz 

tartozás alapvető szükségletét szolgálhatja. Őseink életkörülményei megkövetelték, 

hogy szoros együttműködésben birkózzanak meg a napi élet kihívásaival: az 

élelemszerzéstől a védett lakhely megteremtésén át az utódok felneveléséig. A 

másik fél viselkedésének, szándékainak pontos észlelése elősegíti a saját 

viselkedésem hatékony megszervezését. Azok, akik ebben a személyközi 

együttműködésben jók voltak, növelték életesélyeiket. A viselkedéses mimikri 

részben tehát kommunikációs eszköz volt, részben – mindinkább – az 

összetartozást közvetítette, társas kötelékként (social glue) szolgált.142 

 

Az együtt élő embercsoportok számos rítusa tartalmaz olyan mozzanatokat, ahol a 

közösen élvezett zene és tánc összehangolja a felek viselkedését, élményeit, sőt 

tudatállapotát, mindezzel erősítve a csoporttagok közötti vonzalmat, 

összetartozást.143 A megszólaló ének hangja a személyiség legmélyebb rétegét tárja 

fel a jelenlevők közössége előtt, talán ezért védi a szégyenérzet, és szabadíthatja fel 

az alkohol vagy a közös aktivitásban megnyíló feloldódás. Az evezés ritmikus 

ütemét kísérő már említett dobszó nemcsak a mozgási összehangolódás eszköze, de 

összetett szomatikus szinkronizációt is eredményez, ami a fájdalomérzet és a 

monotónia révén az időérzékelést befolyásolva a tudatmódosulás irányába hat, és 

egyfajta kollektív transzállapotot hoz létre.144 A Hajas hang-performanszát 

végigkísérő dobszó hatású effekt ezeket a látens rituális rétegeket aktiválja.  

 

„Az ünnep-érzés mint az ember világának valósága – így nevezhetjük, szubjektív és 

objektív tartalmát egybefoglalva – annyit jelent, hogy az ember képes ritmikusan 

visszatérő időközökben nyitott szeművé válni, és ebben az állapotában azokkal a 

magasabb valóságokkal, amelyeken egész létezése alapszik, közvetlenül 

szembetalálkozni”.145 A hipnózis rítusjellege tehát azt közvetíti a páciensnek, hogy 

„valami mélyreható és lényeges fog történni”146. A hipnózis sajátos helyzetében a 

 
142 J. L. Lakin, V. E. Jefferis, C. M. Cheng, T. L. Chartrand: The chameleon effect as social glue: 

evidence for the evolutionary significance of nonconscious mimicry. Journal of Nonverbal 

Behavior, 2003/27(3), 145-162. Lásd Varga Katalin i.m. 42. 
143 Csányi V.: Az emberi természet. Humánetológia. Budapest, Vince Kiadó, 1999. 
144 Pap i.m. 138. 
145 Kerényi Károly: Az ünnep lényege. Antik vallás és etnológiai valláskutatás. In. Halhatatlanság és 

Apollón-vallás, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1984. 350-351. 
146 W. C. Coe: Expectations and hypnotherapy. In Rhue, Lynn, Kirsch i.m. 73-93. Varga Katalin i.m. 

74. 
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páciens megengedheti magának, hogy olyan sodró érzelmi töltetű anyagot engedjen 

felszínre, amit nem tehetne meg más, „kognitívabb vagy intellektuálisan orientált 

terápiás helyzetben”.147  

 

A hipnózis kontextusa sajátos lehetőségeket ad a páciensnek és a terapeutának 

egyaránt, amit egyéb helyzetben nem, vagy kellemetlen érzésekkel kísérve 

tennének csak meg. A hipnotikus kontextusba természetesen beleillik az egyes 

szuggesztiók sorozatos ismételgetése, ami más helyzetben ostobán hatna, vagy 

hogy a terapeuta olyan hangnemben, tempóval és hangsúlyokkal beszéljen, amit 

egyébként nem tenne; a kliens ugyanakkor olyan viselkedéseket hajthat végre a 

hipnózis kontextusában, amikről maga sem gondolta volna, hogy képes rá.148 Az 

így azonosított helyzetben lehetővé válik, hogy két személy meghatározott ideig 

különösebb rizikó nélkül olyan intenzív kapcsolatba kerüljön egymással, amelybe 

egyébként csak szoros, intim személyközi kapcsolataiban (pédául szülő–gyerek 

kapcsolatban) kerülhetne.149  

 

 

2.3.3    A lezárt szem 

 

„Annak megfelelően, hogy a hipnózisról való gondolkodás továbblépett az animális 

magnetizmus elképzeléstől, és az ’alvás körül’ kereste a hipnózis lényegét, 

manapság számos hipnózisindukciós technika épít a szem kifárasztására, vagy 

egyszerűen a kezdet kezdetén felszólítja az alanyt, hogy csukja be a szemét. (...) A 

hipnotikus kapcsolat tehát rendkívül sajátos helyzetben zajlik. Ennek két fő 

jellemzője: (1) az alany szeme csukva, (2) a hipnotizőr (a raport kialakítását 

követően) az indukciótól a dehipnózisig folyamatosan beszél, és alapesetben ő 

szabja meg, hogy mikor (és miről) szólaljon meg az alanya. Figyelemre méltó, 

hogy a kontrollélmény fenntartására hipnózishelyzetben éppen a látás és a beszéd 

 
147 M. R. Eisen: Psychoanalytic and psychodinamic models of hypnoanalysis. In Rhue, Lynn, Kirsch 

i.m. 123-149. 144. Varga Katalin i.m. 74. 
148 I. Kirsch: Cognitive-behavioral hypnotherapy. In J. W. Rhue, S. J. Lynn, I. Kirsch: (Eds.) 

Handbook of clinical hypnosis. Washington, DC, American Psychological Association, 1993. 151-

171. Varga Katalin i.m. 75. 
149 Bányai Éva: A hipnózis szociálpszichobiológiai modellje. in Bányai Éva, Benczúr Lilla (szerk.) 

A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szövegyűjtemény. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008, 379-

429. Varga Katalin i.m. 59. 
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„visszaadását” javasolja Frauman, Lynn és Brentar (1993) szuggesztiója150: ’képes 

lesz beszélni hozzám, amikor csak akarja, és kinyitni a szemét bármikor, hogy lássa, 

hogy még mindig itt vagyok’.”151 A hipnózis helyzetében mintha „lemondanának” 

a felek erről a szinkronizációt elősegítő vizuális lehetőségről, noha minden további 

nélkül lehetne az a játékszabály, hogy a felek vizuális kontaktusban vannak (lásd 

például az aktív-éber hipnózist, ahol ez meg is valósulhat). 152   

 

„A vizuális csatornán rendkívül sokféle információ érkezne: az arckifejezés, a 

pislogás, a gesztusok, vállrándítás, testhelyzet-változások és így tovább. Ezekről 

mond le a hipnotizált személy, ezzel mintegy elfogadva, hogy itt nem a partnere (a 

hipnotizőr) a lényeges, hanem ő maga, a belső világa, amit a hipnotizőr finoman 

komponált verbális megnyilvánulásai kísérnek.” 153 

 

A szem lecsukásával a poszterior (későbbleges) figyelmi-éberségi rendszer 

gátlódik, és a figyelmi egyensúly az anterior (elsőbbleges) irányba tolódik el. Ez 

lehetővé teszi azt, hogy fókuszált figyelemmel olyan módon dolgozzuk fel a 

képzeleti képeket, mintha azok a valóságban, kívülről érkeznének. Hipnózisban 

tehát megfordul az éberen szokásos helyzet: „transzállapotban viszonylag 

kritikátlanul befogadjuk a verbális inputot (szuggesztibilitás), ám képesek vagyunk 

a képek és percepciók átalakítására”.154 Míg éberen „általában a képekre 

 
150 D. C. Frauman, S. J. Lynn, J. P. Brentar: Prevention and therapeutic management of „negative 

effects” in hypnotherapy. In J. W. Rhue, S. J. Lynn, I. Kirsch: (Eds.) Handbook of clinical hypnosis. 

Washington, DC, American Psychological Association, 1993. 95-120. 
151 Varga Katalin i.m. 200. 
152 Varga Katalin írja, hogy közvetett módon a szemzárás „természetességét” mutatják azok a 

kivételes esetek is, amikor a hipnotizálandó személy valamilyen okból nem csukhatja be a szemét. 

Előbbire példa S. Sanders skizofrén páciense, aki pánikba esik, ha be kell csuknia a szemét, így az 

ülések során mindvégig a könyvespolc egyik könyvére fókuszál. Siketek hipnábilitás-mérésekor 

kutatási asszisztens előre egyeztetett érintéssel figyelmezteti az alanyokat, ha véletlen lecsukódik a 

szemük, hiszen nekik nézniük kell a standard szuggesztiók jelnyelvre fordított videofelvételét 

(Repka és Nash, 1995). A szem becsukása értelemszerűen kerülendő a pilótánál, aki a leszállásnál 

jelentkező szorongásos reakcióit önhipnózissal uralta, ő külön szuggesztiókat kapott arra, hogy az 

önhipnózis helyzetében a szeme nyitva maradhat (Crawford és Barabasz, 1993). Gyerekekkel 

folytatott hipnózisoknál természetes lehet a nyitott szem, esetükben sokszor teljesen elmarad a 

„formális” hipnózis rítusa, látszólag „éber” beszélgetésben alkalmazhatók a szuggesztiók, ilyenkor a 

szem nyitott, a tekintet fixált, a pislogás elmarad. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy bár a szeme nyitva, a 

gyermek nem „néz” a szó hagyományos értelmében, a szokásos mintázott információ-felvétel a 

környezetből ez idő alatt szünetel.  Lásd Varga Katalin i.m. 200. 
153 Varga Katalin i.m. 202. Lásd M. Argyle: Bodily communication. London, Routledge, 1988.  
154 D. Spiegel: Negative and Positive Visual Hypnotic Hallucinations: Attending Inside and Out. 

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 2003. 51(2), 135. Varga Katalin i.m. 

204. 
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válaszolunk és a szavakat manipuláljuk, hipnózisban a hipnotizőr szavaira 

válaszolva manipuláljuk a képeket”.155    

 

A hipnotikus szuggesztiók alakítják az alany vagy kliens belső szubjektív realitását. 

Ez kétségkívül manipulatív helyzet olyan értelemben, hogy a hipnotikus 

szuggesztiókkal szándékosan beavatkozunk a másik világába, a cél épp ez a 

változás. Annak átformálása, hogy a másik milyen reprezentációt hord önmagáról 

illetve a társas és fizikai világról. Mindez eltér a közfelfogásban élő „manipulatív” 

fogalomtól, és épp nem azt jelenti, hogy a hipnotizőr rákényszeríti az akaratát a 

másikra. Az emberek egy része nem tud ellenállni a szuggesztióknak, még akkor 

sem, ha erre kifejezett utasítást kap.156 Amikor a beavatkozás következtében a 

másik játéktere beszűkül, és kényszerpályára szorul, ez a szó hagyományos, negatív 

értelmében megvalósuló manipuláció. Az a szituáció azonban, amikor a másik 

tudtán kívül hatunk rá, ám ezzel éppenhogy nem leszűkítjük, hanem kinyitjuk, 

gazdagítjuk a lehetőségei számát, már pozitív értelmű „manipuláció”.157 

Természetesen mindez pontos etikai érzéket, letisztult értékrendet, felelősségtudatot 

követel. A különféle hatások révén megvalósuló érzelmi befolyásolás a művészi 

eszközhasználat legtriviálisabb közönségkapcsolati szituációja, a manipulációs 

szándékként lelepleződő etikai visszaélés azonban nyilvánvalóan kontraproduktív. 

A manipulációs helyzet egyéni és közösségi tétje legdrámaibban a (politikai) 

„tömegpszichózis” határhelyzeteiben nyilvánul meg, amelynek mai legfontosabb 

játéktere a média.  

 

2.3.4    A mese 

 

A hipnózis helyzete és kontextuális körülményei feltűnően hasonlítanak ahhoz, 

ahogy a szülő mesél a gyermekének. Mind akusztikus (gépi), mind perceptuális 

(emberi megítélővel történő) elemzés kimutatja a hipnotizőr hangjának jellegzetes 

 
155 A. F. Barabasz, M. Barabasz: Hypnosis and the brain. In M. R. Nash, and A. J. Barnier: The 

Oxford handbook of hypnosis. Oxford, New York, Oxford University Press, (2008. 347. Lásd Varga 

Katalin i.m. 205. 
156 Katona Györgyi, Bányai Éva: Önkontroll hipnózisban: mennyiben kényszerítő erejűek a 

szuggesztiók? Magyar Pszichológiai Szemle, 2008. 63(3), 471-497. Lásd Varga Katalin i.m. 229. 
157 „Ha nem használod a hangodat, mások fel fogják használni a hallgatásodat”. Svéd választási 

szlogen, idézi Markó Beáta a Klubrádió megszüntetéséről írott publicisztikájában. Amerikai 

Népszava, 2021. február 7. Vö. Hajas Tibor: Használd a hangomat!, in Ne mondj le semmiről, 

Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. 
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változásait a hipnózisban: a beszédkarakter ilyenkor halkká, lassúvá, álmosítóvá 

válik, „mesélő” tónusúra vált.158 A hipnózis területén belül számos megközelítés 

alkalmazza a mesék vagy történetek hallgatásán keresztül elérhető aktív bevonódást 

a fantáziavilágba a gyógyítás eszközeként. A szülők kezdettől fogva beszélnek a 

gyerekeikhez, akiknek ebből bontakozik ki a nyelvismeretük, ami tehát lényegét 

tekintve társas természetű. A hipnózis típusos alaphelyzete a preverbális időszakot 

mintázza: a (nyelvileg is) kompetens („erősebb és bölcsebb”) felnőtt beszél a 

csendes, befogadó másikhoz.159  

 

A belső képteremtő képesség, azaz imagináció inkább a fantázia, mint a képzelet 

velejárója. Képzelete segítségével a befogadó maga elé idézheti azt, amit már látott 

egyszer, a fantázia azonban olyan képeket is meg tud teremteni, melyek a 

valóságban soha nem léteztek.160   

 

„A képteremtő tevékenység azonban külső kép hatására lebénul. Éppen ezért a 

mesét mondani és hallgatni kell!”161 „A szerző [Vekerdy Tamás] szerint tehát nem 

ajánlott a mesére leginkább fogékony gyermekek képteremtő lehetőségét elnyomni 

a televízió vagy a túlságosan gazdagon illusztrált (szinte fényképszerű) 

képeskönyvek segítségével.”162  

 

A történethallgatási transz163 maga is módosult tudatállapot – hasonló a 

hipnózishoz és a meditációhoz. A szubjektív élmények átmenetileg, jellegzetes 

 
158 Gősiné dr. Greguss Anna: Hipnotizőrök affektív prozódiájának vizsgálata PhD disszertáció, 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Pszichológiai Doktori Iskola, Magatartáspszichológiai 

Alprogram, 2003. 
159 Varga Katalin i.m. 215.  
160 Boldizsár Ildikó: Meseterápia – Mesék a gyógyításban és a mindennapokban. Budapest, 

Magvető, 2010. 45. Idézi Nagy Eszter i.m. 13. 

A fantasztikum a csodás és a különös határán helyezkedik el. Ha a fantasztikum hatására létrejövő 

habozás után [úgy döntünk] hogy a valóság törvényei mégiscsak változatlanok, a mű különös; ha 

pedig úgy, hogy az események hatására új természeti törvényeket kell elfogadnunk, a mű csodás. A 

fantasztikum így „eltűnő” műfaj. Tzvetan Todorov: Bevezetés a fantasztikus irodalomba, ford. 

Gelléri Gábor, Budapest, Napvilág Kiadó, TÁRStudomány sorozat, 2002.  
161 Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság - Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? 

Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2011. 88. 
162 Nagy Eszter i.m. 13. 
163 Nagy Eszter i.m. 15-18. „A történethallgatási transz hatását remekül demonstrálja Leora Kuttner 

(1988) munkája, aki 3-6 éves leukémiás gyerekeknél alkalmazta a terápiában kedvenc meséiket. 

Eredményei szerint ez sokkal hatékonyabbnak bizonyult a fájdalom és a stressz csökkentésében, 

mint a hagyományos orvosi gyakorlat és a figyelemelterelés: még ha éreztek is fájdalmat a 

gyerekek, sokkal kevésbé aggódtak miatta, vagy szinte nem is vettek róla tudomást a mese során.” 

Nagy Eszter i.m. 60-61. 
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módon megváltoznak a módosult tudatállapotban, mert az indukciós feltételek 

módosítják a normális tudati működést. Az ezt átélő emberek hasonló változásokról 

számolnak be - a koncentráció, figyelem és az emlékezet zavara; szubjektív 

realitás-érzékelés; az idő észlelésének megváltozása; a kontroll feladása; 

intenzívebb érzelmek; változó testkép; hallucinációk és egyéb perceptuális 

torzítások; a gondolkodás és a megértés megváltozása; a szuggesztió iránti 

fogékonyság nő. 164   

 

Noha a gyerekek tisztában vannak a mesék világának irreális voltával, mágikus 

világképüknek köszönhetően elfogadják őket létezőként. Freud szerint ez a 

gondolat mindenhatóságát jelzi, és lehetőséget teremt a mese világa és a valóság 

közötti átjárásra.165  Vagy ugyanez másképp: „A [hipnotikus parancs által közölt] 

verbális tartalom elfogadása vagy átalakítása átélt realitássá válik, és ez nem más, 

mint a fogalom impresszív fölénye az érzékelés felett”.166  

 

 

2.3.5    A képzelet 

 

Az „abszorpció” fogalma arra a képességre utal, hogy az egyén – akár hipnózistól 

függetlenül is – nyitott az élmények befogadására, az azokba való teljes 

elmélyedésre. Ilyenkor a perceptuális, motoros, képzeleti és gondolati forrásait 

teljes mértékben a figyelt tárgy köti le. Az „abszorpcióról” azt tartják, hogy az a 

hipnotizálhatóság központi összetevője, hiszen a szuggesztiók arra hívják fel az 

alanyt, hogy teljes mértékben a hipnotizőr kommunikációjára, illetve annak 

hatásaira összpontosítson.167 A képzeleti átélés hipnózisban rendszerint magas 

abszorpcióval társul, vagyis a személy mélyen átéli az élénk, valósághű képzeleti 

jelenetet. Fókuszált figyelemmel és/vagy disszociatív készséggel társulva még 

 
164 C. T. Tart: States of consciousness. New York, Dutton, 1975. 

http://www.daath.hu/printText.php?id=143 utolsó letöltés: 2015. 03. 04.;  

A. M. Ludwig: Altered states of consciousness. Archives of General Psychiatry, 1966. 15, 225-234. 
165 Sigmund Freud: Totem és tabu. In uő. Tömegpszichológia. Társadalomlélektani írások. (ford. 

Pártos Zoltán), Cserépfalvi Kiadó, Budapest. 1995. 23-157. Lásd Nagy Eszter i.m. 14. 
166 P. Jasiukaitis, B. Nouriani, K. Hugdahl, D. Spiegel: Relateralizing Hypnosis: Or, have we been 

Barking Up the Wrong Hemisphere? International Journal of Clinical and Experimenal Hypnosis, 

1997. 45(2), 172. Varga Katalin i.m. 242. 
167 Varga Katalin i.m. 95. 

http://www.daath.hu/printText.php?id=143
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inkább elmélyülhet ez az átélés, hiszen a külső vagy a belső elterelő ingereket 

kiszűrve mind nagyobb lehet a személy involválódása a képzeleti tartalomban.168  

 

A képzeletre építő módszerek igen jól alkalmazhatók a klinikai munkában. Számos 

hipnoterápiás módszer kulcseleme a képzelet169, amit még azok is elismernek, akik 

tagadják, hogy a hipnózis sajátosan módosult tudatállapot lenne.170  

 

Alden és Heap171 számol be egy terminális állapotban lévő betegről, akinek a 

fájdalmát a gyógyszerek nem csillapították kellőképpen. Hipnózisban spontán azt a 

képet (image) mondta el a fájdalomról, hogy úgy érzi, mintha kicsi emberek 

kalapáccsal ütnék belülről. Hipnózisban azt a szuggesztiót kapta, hogy a kalapácsra 

tegyenek puha borítást. Ez a képzeleti módosítás a beteg fájdalmát a 0-10-ig tartó 

skálán 8-ról 0-ra csökkentette.  

 

A képzelet lehetőséget ad arra, hogy jövőbeli helyzetet „átéljünk”, amikor a páciens 

vezetett vagy spontán képzeletben látja magát a jövőben. A képzelet tehát nem 

egyszerűen valósághű lehet, hanem a tudott és ismert valósággal szemben, vagy 

akár azt megelőlegezve is nyújthat hiteles megélést. Vö.: „jövő tükör” technikák.172  

 

A neuropszichológiai adatok azt mutatják, hogy a szuggesztiók hatására előálló 

„események” agyi korrelátumai megegyeznek azzal, ha az adott esemény a 

 
168 Varga Katalin i.m. 151. 
169 J. W. Rhue, S. J. Lynn, I. Kirsch: (Eds.) Handbook of clinical hypnosis. Washington, DC, 

American Psychological Association, 1993. Varga Katalin i.m. 152. 
170 Hipnózisban a páciens az ego kontrollfunkciójának háttérbe szorítása révén vizualizálhatja a 

haragját, akár nyers formájában is megjelenítheti és levezetheti, amivel a tényleges végrehajtás, 

lereagálás hatását érheti el, pusztán a képzelet révén. A fájdalomcsillapításban alkalmazott 

megküzdési stratégiák közül a leghatásosabb a semleges, illetve kellemes képzeletre építő – a többi 

kategóriával szemben, amelyek a kifelé fókuszált figyelem, a nocicepció (fájdalomérzékelés) 

kontextusának újraértelmezése, a ritmikus kognitív aktivitás és a fájdalom elfogadása voltak. 

(Weisenberg 1998) Gyerekeknél a képzelet (fantázia) és a valóság szinte teljesen egybemosódhat. 

Náluk kevésbé van szükség arra, hogy különféle rítusokkal, egyéb módon „jelezzük”, hogy most 

nem a valóságban, hanem a képzeletben mozgunk. (Kohen és Olness 1993; Kuttner 1988). „A 

metafora azáltal változtatja meg a megértést, hogy erőteljes képet ad, amely olyan mátrixként 

szolgál, amely mentén szervezhetők az élmények, és így átléphetők a gondolkodás, érzések és 

viselkedés jelenlegi határai.” (Brown 1993.) „Végső soron az emlék pusztán képzelet” – ez volt 

Stephen Lankton esetleírásában egy szexuális és fizikai abúzust elszenvedet kliens terápiás 

kulcsmondata a fájdalmas emlékek átdolgozásához. (Lankton 1993.) Varga Katalin i.m. 152-153. 
171 P. Alden, M. Heap: Hypnotic pain control: Some theoretical and practical issues. International 

Journal of Clinical and Experimenal Hypnosis, 1998. 46(1), 62-76. Lásd Varga Katalin i.m. 154. 
172 Varga Katalin i.m. 154-155. 
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valóságban történik, és azt észleljük.173 „Élesebben fogalmazva: a szuggesztiók 

által megrajzolt ’valóság’ a tényleges ’valósághoz’ közeli élményt ad – amennyiben 

a neuropszichológiai mutatók élményt validáló erejét elfogadjuk.”174 Ilyen 

értelemben a képzelet az egyik kulcsmozzanat, amin keresztül az út a gondolkodás, 

a viselkedés, az érzések módosításához vezet.  

 

 

2.3.6    Az önszuggesztív médium 

 

A szuggesztiók alkalmazásának „hőskorában” már ismert nézet volt, hogy a 

hipnózis lényegileg önhipnózis, akkor is, ha heterohipnózisról van szó175. Ezt 

legvilágosabban Coué önszuggesztió törvénye fogalmazza meg: „A szuggesztió 

valójában csak azokat a feltételeket teremti meg, hogy autoszuggesztióvá váljon, 

vagyis hogy a szelf legmélyebb rétege is elfogadja azt. Ugyanaz az incidens eltérő 

hatású lesz, attól függően, hogy ki az alany, aki a szuggesztiót kapja.”176 Killeen és 

Nash177 kifejtik, hogy a hipnotizőr feladata lényegében annyi, hogy támogassa a 

személyt, hogy az önmagát hipnotizálja.  

 

Noha általában a hipnózis fontos jellemzője, hogy alapvetően két személy intenzív 

interakciójáról van szó benne, sokak szerint végső soron minden hipnózis 

önhipnózis, ami adott esetben különféle technikai berendezések által is 

létrehozható. Számos, nem közvetlen módszer alkalmas erre: a számítógép, a 

videó- vagy hangfelvétel, vagy akár egy legépelt szöveg is. Patterson, Jensen és 

 
173 D. A. Oakley: Hypnosis, trance and suggestion: evidence from neuroimaging. In M. R. Nash and 

A. J. Barnier, The Oxford handbook of hypnosis. Oxford, New York, Oxford University Press, 2008, 

365-392. Varga Katalin i.m. 205. 
174 Varga Katalin i.m. 205. Szechtman kísérleteiben csakis a hipnotikus hallucináció esetén jelenik 

meg olyan aktiváció-változás, ami a valós hanginger felfogásakor mutatkozik. Kiterjedt vizsgálatok 

igazolták a hipnotikus hallucinációra megjelenő amplitúdó-változást a P3 agyi hullám esetén. A 

szuggesztió szövegének megfelelően – ti. hogy az az inger teljes eltűnését, vagy csak gyengülését 

fogalmazza meg – módosul a P3 amplitúdója. Lásd Varga Katalin i.m. 221-222. 

175 A Mesmer gyakorlatát kivizsgáló bizottság arra jutott, hogy pusztán a képzelet műve a 

gyógyulás. Ezt az eredetileg elmarasztaló következtetést pozitívan is megfogalmazhatjuk, ahogy azt 

Charles D’Elson tette: „Ha egyszer a képzeletre épülő kezelés a legjobb, miért nem ezt használjuk 

ki?” Varga Katalin i.m. 152. 

176 E. Coué: L’Autosuggestion et son application pratique. Paris, Les Editions des Champs-Elysées, 

1905. 50. Varga Katalin i.m. 240. 
177 P. R. Killeen, M. R. Nash: The Four Causes of Hypnosis. International Journal of Clinical and 

Experimental Hypnosis, 2003. 51(3), 195-231. Varga Katalin i.m. 240. 
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munkatársaik178 olyan módszerről számolnak be akut klinikai fájdalom 

kezelésében, amelynek lényege egy virtuális-valóság szoftver, annak minden 

kellékével (sisak, megfelelő effektusok stb.). A beteg a virtuális realitás készülék 

segítségével egy jeges kanyon háromdimenziós képét élvezhette, amely élményt 

hipnotikus szuggesztiók kísértek. A helyzet világosan mutatja, hogy a hatás fókusza 

a módosult tudatállapot előidézésében, és a figyelem abban való lekötésében áll, és 

nem a személyközi kapcsolatok nyújtotta lehetőségben.  

 

A hangfelvétel (rádió) ugyancsak működhet diádikus kapcsolat eszközeként. Egy  

kísérletsorozat alkalomával a hipnotizőr hol élőben folytatta le a hipnózist adott 

protokoll szerint, hol pedig a hangjával rögzített felvételt használták magnetofonról 

bejátszva. Az alanyok nem tudták, hogy a hipnotizőr hangja felvételről szól, azt 

hihették, hogy egy másik helyiségből „élőben” hipnotizálja őket. A kapott 

eredmények között nem tapasztaltak szignifikáns eltérést.   

 

 

2.4    Összegzés 

 

Rainville és Price179 kilenc héten át gyűjtött adatokat sorozatos hipnóziskísérletek 

önkéntes  résztvevőitől arra nézve, melyek azok a közös jellemzők fenomenológiai 

szinten, amelyek szükségesek, egyszersmind elégségesek ahhoz, hogy az ember 

hipnotizálva érezze magát. A résztvevő 21 személy az alábbi konszenzusra jutott: 

1. Mentális relaxáció érzése (a feszültségtől való megszabadulás, kikapcsolódás, 

nem szükségszerűen fizikai relaxáció).  

2. A figyelem egy vagy több tárgyra összpontosít, hosszan fenntartva, 

abszorbeálódik.  

3. Az ítélkezés, monitorozás és cenzor-funkció viszonylagos hiánya.  

 
178 D. R. Patterson, M. P. Jensen, S. A. Wiechman, S. R. Sharar: Virtual Reality Hypnosis for Pain 

Associated With Recovery From Physical Trauma. International Journal of Clinical and 

Experimental Hypnosis, 2010. 58(3), 288-300. Varga Katalin i.m. 241. 
179 P.Rainville, D. D. Price: Hypnosis Phenomenology and the Neurobiology of Consciousness. 

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 2003. 51(2), 105-129. Varga Katalin 

i.m. 145. 
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4. Az idővel, hellyel és/vagy a szelffel kapcsolatos megszokott orientáltság időleges 

felfüggesztése.  

5. A saját válaszok automatikusnak tűnnek (szándék és/vagy erőfeszítés 

nélküliek).180  

 

Ezek olyan jellemzők, amelyek - talán az utolsót kivéve - mind alkalmasak az 

ideális befogadói állapot leírására a hangjátékhallgatási szituációban. A 

hipnózishelyzet elemei képesek művészeti alkalmazásokként hatni.  

 

Az interakció és szinkronitás – amennyiben minden produkció együttműködést kér, 

a zsáner szabályok elfogadását, érzelmi megnyílást, önfeladást, a kiszolgáltatottság 

vállalását; a szabadidőnkre és az intellektuális elkötelezettségünkre tart igényt, amit 

abban a hitben áldozunk fel, engedünk át a játék céljaira, hogy mindez jó 

befektetésnek fog bizonyulni, az áldozatnak van értelme, és az együttműködést az 

alkotók etikusan fogják felhasználni valamilyen jó ügy érdekében.  

 

A rítus – mint közösségi együttlét, kommunikáció, az állandósult normák 

ismétlődésének ritmusa; a színházi előadás rituális mozzanatai, a hangjáték vagy a 

film főcíme, a szignál, a hozzátartozó zene mind ezt a rituális hangoltságot 

szolgálja.  

 

A lezárt szem - mint védelem a dezorientáló vizualitás ellen, a kontrollálhatatlan 

vagy túl sterilizált részletek dominanciájával szemben; minden mű befolyásolni 

akar, de úgy, hogy a szándékai ne legyenek önkéntelenek: a lelepleződés 

kontraprodukívvá tesz.  

 

A mese – mint a hallgatás archetipikus alaphelyzetének, a képzeleti úton való 

beleélésnek, a belehelyezkedésnek, a nyelvi univerzumban megszerezhető 

kompetenciának és otthonosságnak, a gyermeki hiedelemvilág domesztikálásának, 

a hősökkel való katartikus azonosulásnak, az intuitív megélésnek, a happy endnek, 

a spontán és tudatos gyermekiségnek az emblematikus műfaja.  

 

 
180 Varga Katalin i.m. 111. 
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A képzelet – mint az elsődleges valóság helyére lépő alternatív valóság stimulálója, 

a megnyílás, mindennapok partikularitásából való kiragadtatásnak, a visszanyert 

látás dramaturgiájának ösztönzője.  

 

A módosult tudat – mint a torzult érzékelésnek, a felfüggesztett 

kontrollfunkcióknak, a tudatábrázolások során feltáruló beszéd modusainak, a 

monológoknak, az őrület naplóinak, az indirekt mentális betekintéseknek a tanúja 

és tanúságtevője.  

 

Az önszuggesztió – amennyiben a befogadás aktivált képzeleti erejének, kreatív 

energiájának és a személyes részvétele és fóbiái által kiváltott érzelmi 

megtisztulásnak az ígéretét hordozza.  

 

A hipnotikus helyzet fenomenológiája során feltárt jelenségek a hangjátékok 

dramaturgiai működésének hatáslehetőségeként ismerhetők fel. A dolgozat a 

továbbiakban ennek megvalósulását vizsgálja egy konkrét hangjáték mediális 

összefüggéseiből kiindulva.  
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3    A hipnotikus hatás lehetősége a hangjátékokban – 

mediális elemzés 

 

A téma vizsgálatához Hajas Tibor 1979-ben készült Érintés181 című 

rádióperformanszát választottam. Hajas nagyfokú médiaérzékenységének és 

reflexivitásának köszönhetően ez az alig több, mint 4 perces felvétel sűrített 

formában exponálja a témánk szempontjából legfontosabb kérdéseket (nem 

mellesleg a hazai rádiózás egyik első elektronikus zenei kísérlete is182). A hipnózis 

jelenségköréhez tartozó fogalmi és szemléleti áttekintés után megpróbálom 

érzékeltetni azt a folyamatot, amelynek során jelenségszintű pszichofizikai 

tényekből dramaturgiai alkalmazások következhetnek. Az alkotói életút 

dokumentált részleteinek segítségével tárgyalhatók a hipnotikus jelleg 

szempontjából meghatározó művészi látásmód kialakulásának személyes 

hitelességet érintő traumatikus életrajzi összetevői is. A fejezetet a kiválasztott 

hangmunkának, illetve Hajas Tibor és a rádió kapcsolatának elemzése, a hipnotikus 

jelleget megalapozó életrajzi és élettani tényezők következményeinek 

végiggondolása és kapcsolatuk kifejtése zárja.  

 

 

3.1    Hajas Tibor hangmunkái 

 

A hangi hatások működésének vizsgálata Hajas Tibor munkáiban elválaszthatatlan 

a médiatudatosság kérdésétől. A neoavantgárd több művészéhez hasonlóan ő is 

kiemelt figyelemmel fordult az önkifejezés és a befogadás különféle médiumokon 

keresztül megvalósítható formái felé, nemcsak mint kísérletező alkotó, hanem mint 

teoretikus író is. Érdeklődése részint a saját konkrét művészi gyakorlatához 

 
181 Készült: a Magyar Rádió Kísérleti Elektronikus Stúdiójában, Winkler Péter hangmérnök és 

Victor Máté zeneszerző segítségével. Adásban: Kossuth Rádió Bp. 1979. II. 02. (Hajas naplója 

szerint: február 4.) 14.03, Kossuth Rádió, Gondolatjel - interjú és rádió-performance. A teljes leirat 

in Hajas Tibor: Szövegek, Enciklopédia Kiadó, 2005, 341. - 

http://www.artpool.hu/sound/radio/mp3/06/hajas.html - utolsó letöltés 2020. 09. 06. 
182 Tudomásom szerint az első prózai darab, amelyben elektronikus effektet használtak 

Magyarországon.  
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kapcsolódó járulékos önértelmező elem, részint az alkotást megelőző, 

megelőlegező, olykor helyettesítő tevékenység is, ami a közvetlenségen túlmutató 

világképi implikációkból ered. A medialitásról gondolkodás nála sokkal inkább 

multimedialitást, mint intermedialitást jelent. Fő törekvése nem az volt, hogy a 

különböző műfajok határterületein mozogva az egyes médiumformák bevett 

keretein túlterjeszkedjen, hanem sokkal inkább az, hogy az adott médium 

sajátosságainak feltárásával megsokszorozza a rendelkezésre álló keretek között 

létrejövő mű hatását. A műfaji immanencia preferálói számára, még az avantgárdon 

belül is, a mediális dilemmák belső filozófikuma gyakran transzparenssé és 

reflektálatlanná vált a megjelenített téma által hordozott minőségi elemekhez 

képest. Hajasnál az adott mű személyes közlésformái néha szó szerint is 

„átvérzik”183 a használatba vett médium reflektált nyelvi rendszerének felszínét.184 

Nála a medialitás nem válik sem transzparenssé, sem egyeduralkodóvá, ellenben a 

különböző formanyelveken megnyilatkozó egységes személyesség a művek 

dialogicitásának irányába hat. Az egyes médiumok öntörvényű szabályrendjének 

felismerése, belső logikájuk feltárása és potencialitásuk „kimaxolása” a különféle 

eszközhasználatok speciális korlátainak és lehetőségeinek egymásmellettisége 

révén, egymáshoz képest többletértelmet kap. Ez elsősorban abban a 

rendszerszerűségben ölt testet, ami a kifejezésmódok hálózatszerűen összefüggő, 

egységes felületét kínálja a művészi individualitás totális kommunikációja számára.  

 

Az alábbiakban ennek a gondolkodásmódnak, vagy ha úgy tetszik, művészi 

világszemléletnek a nyomait keresem Hajas írásaiban, és kísérletet teszek arra, 

hogy kialakulásuk bemutatásán keresztül megalapozzam a médiatudatosság olyan 

koncepcióját, ami a későbbiekben lehetővé teszi a hang medialitásának 

modellezését a hangmunkák és a multimediális projektek hangzó hatáselemei - pl. 

az Érintés és a performance-ok, vagy akár az Öndivatbemutató hanganyaga - között 

mutatkozó párhuzamosság elemzése számára. Bár Hajas írásaiban több figyelemre 

méltó részlet olvasható különféle akusztikus jelenségekkel, a filmhanggal, a 

színpadi zörejjel és dikcióval, a verbalitás filozófikumával, a hangdokumentumok 

 
183 Pilinszky János szava az Ars Poetica helyett című 1970-es előadásában: „A tények mögül 

száműzött Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét.” 
184 „... a Képkorbácsolás és a Húsfestmény című fotósorozatok interpretációjában a hangsúly már az 

individuális gesztusra esett, háttérbe szorítva a képek fotóakció aspektusát.” Perenyei Mónika: 

Permanens mediális forradalom, Magyar Lettre International 2010. nyár (77. szám), 55-59. 
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fikcionalitásával, a hangrögzítés vagy a hanghatásokon keresztül érzékelt 

halálélmény jelenségeivel kapcsolatban, ezek rendszerint az egyes, konkrét 

médiumok tematikus keretezésében fordulnak elő, és nem általában véve „a hang” 

fenomenológiájára vagy „a hang” medialitására vonatkozóan. Ezt az általánosabb, 

átfogó viszonyulást indirekt rekonstrukció révén lehet kiolvasni a művekből és az 

esszék szórványos utalásaiból, ahol a hanghatások kellően meghatározó szerepet 

játszanak ahhoz, hogy ez a rekonstrukciós megközelítés jogosultságát alátámassza.  

 

 

3.1.1    A médiatudatosság 

 

A továbbiakban a médiatudatosság kezdeteit vizsgálom Hajas Tibor egyes 1963 és 

1976 között született írásaiban, majd ennek további alakulását a Hangpótlás 

(hangprotézis) (1976), a [Színház] (1976) A katódsugárzás szépsége (1977) és az 

Animációs filmterv vázlata (1979) című szövegek alapján. Az ezekhez képest 

némiképp eltérő megközelítést kívánó filmes és szépprózai munkákat, az 

Öndivatbemutató (1976) és a Szövegkáprázat (1979) című műveket, a performace-

okat és a filmbevezető előadásokat itt nem tárgyalom.  

 

Médiatudatosságról szólva a terminust Havasréti Józsefnek a - Horányi Attila és 

Tímár Katalin Ex Symposionban megjelent tanulmányára185 támaszkodó - 

kiterjesztett értelmezésében használom: „Médiatudatosságon jelen esetben a 

műalkotáshoz felhasznált médiumok kontextuális jelentőségének-jelentésének 

tudatosítását, az erre történő reflexiót, valamint a reflexiónak a műbe történő 

visszaforgatását értem. Médiatudatos reflexiónak tekinthető az olyan kifejezések 

használata is, melyek a teljes Hajas oeuvre-ben fontos szerepet játszanak, ilyen 

például a vízió fogalma, mely Hajas ismert performansz-meghatározásának is 

központi eleme: a performer saját víziójába lép be”.186 Kiterjesztett ez az 

értelmezés, amennyiben a multimedialitás terrénumán honos technikákon 

túlmenően a verbalitás immanens nyelvi közvetítettségének opcióit is mediális 

eseményként tárgyalja: „a világ úgy jelenik meg a szövegben, mint ami maga is 

 
185 Horányi Attila - Tímár Katalin: Előljáróban. Ex Symposion (32-33), 2000. 2. 
186 Havasréti József: "Hosszú sötétség, rövid felvillanás" - Hajas Tibor Szövegkáprázat (Sidpa 

Bardo) című írásáról. In A köztes lét túloldalán - Hajas Tibor művészete és a tibeti misztériumok, 

Budapest, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, 2019. 127.  
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mediálisan közvetített, médiumon értve itt a drog, a fájdalom, a kegyetlenkedés 

által kiváltott víziókat” vagy a „performatív szöveg, illetve a képzőművészeti 

performansz feszültségében” elhelyezkedő irodalmi anyag beszédaktus elemeit is.  

 

 

3.1.2    A medialitás fogalma 

 

A mediális fogalomhasználat tekintetében Beke László írásaihoz kapcsolódom. 

Beke az elsők között figyelt fel Magyarországon a művészeti medialitás témájára, 

és nemcsak művészettörténészként, hanem alkotótársként is közvetlen hatással 

lehetett Hajasra. Már a Helikon folyóirat 1976/3. Szubkultúra és underground 

különszámában, amelyben Hajas Abbie Hoffman és Jerry Rubin könyveiről szóló 

recenziója187 is megjelent, ezt írja: „politikai szemszögből nézve — különösen, ha 

ez a szempont ideológiailag nem elég rugalmas — a művészet mindenekelőtt 

médium-kérdés”. Hajasnál is ekkortájt jelenik meg először a kifejezés, elsőként A 

fotó mint képzőművészeti médium előadás címében, ugyancsak 1976-ban, amikor 

több közös tematikus akcióval is felléptek Bekével és Vető Jánossal együtt.188 A 

70-es évek magyarországi művészeti élete szempontjából a téma legfontosabb 

kifejtéseként Beke két évtized végi írása említhető. A Műfajok és médiumok189 a 

klasszifikáló esztétikai rendszerelmélet alapdilemmájából indul ki, nevezetesen 

abból, hogy lehet olyan műfajelméletet kidolgozni, ami nem kizárja, hanem 

integrálni képes az újonnan létrejövő besorolhatatlan műveket. „A konceptuális 

művészettel párhuzamosan hazánkban is felbukkanó számtalan új technika, eljárás, 

 
187 Itt még nem a medialitás, hanem a ’mítosz’ a kulcsfogalom, amit érzékeltetnek a cikk Abbie 

Hoffmantól vett idézetei: ,, . . . valójában semmi sem történt. Sem a Tőzsde, sem én nem vagyunk 

valóságosak; két mítosz összeütközött, ennyi az egész.” „Soha ne magyarázz meg semmit, amit 

teszel. Csak a mítosz az, amiben az emberek közvetlenül részt tudnak venni.” „Máshol: 'Senki nem 

ért meg bennünket!' - panaszkodunk, de nem is akarjuk, hogy megértsenek, mert ez impotenssé 

tenne minket: a megértés az első lépés ahhoz, hogy ellenőrzést gyakoroljanak valami fölött.” „A 

rémhíreknek erejük van. Az emberek olyan viszonyba kerülnek velük, mint a mítoszokkal; hozzá 

raknak, elvesznek belőlük, megsokszorozzák őket, beléjük keverednek, részt vesznek bennük. Ha 

valami szó szerint rögzítve van, nem marad hely a részvétel számára. Egy ideológiában senki sem 

vesz részt.” The New Left: A Documentary History. Edited by Massimo Teodori. Indianapolis – 

New York, 1969. The Bobbs-Merrill Company, 501. Helikon 976/3. Szubkultúra és underground, 

Könyvek, 110-115.  
188 „Hogyan viselkedjünk a kamerával szemben" - akciófelolvasás Vető János fotókiállításának 

megnyitóján. Toldi Mozi, Budapest; "A fotó mint képzőművészeti médium” - előadás és akció Beke 

Lászlóval és Vető Jánossal, Ganz-MÁVAG Művelődési Központ. Lásd 

https://www.artpool.hu/kontextus/kronologia/1976.html 
189 Művészet 1979/10., 32-37. 

https://www.artpool.hu/kontextus/kronologia/1976.html
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kifejezőeszköz stb. (gépelt szöveg, űrlap, indigó, használati tárgyak, magnó, telefon 

és így tovább) arra utal, hogy egy újabb nézőpontot is fel kell vennünk, mely 

diametrálisan keresztülmetszi a műfaji osztályozás problémakörét. A médium 

eredetileg 'közeget', 'eszközt', 'hordozót', 'közvetítőt' jelent. A spiritiszta médium a 

szellemvilág üzenetének 'közvetítője' az élő emberek felé. (...) A művészeti ágak, 

műfajok közti területen folyó művészi munkát – magyar szó híján – intermediális 

művészetnek vagy intermediának nevezhetjük. (...) A festészet mediális felfogása 

annyit tesz, mint láthatóvá tenni mindazt, ami a festészetben korábban transzparens 

maradt (mert nem a festészet mint médium sajátosságaira, hanem a narratív témára 

figyeltünk).” A szöveg a mediális szemlélet működésmódját Hajas 

Öndivatbemutatójának segítségével interpretálja. Az – aligha véletlenül – 

akusztikus feedback metaforikájával megfogalmazott folyamat leírása nemcsak a 

másodlagos szóbeliség190, a hangjáték, a rádiós médium működésére 

vonatkoztatható, de Hajas „permutációs”191 verstechnikájának megértéséhez is 

közelebb visz. A műfaji immanencia és a mediális reflexió közötti „köztes” térben 

fellépő „mikrofongerjedés” a látszólag közvetlen prezentációt a közvetítettség 

tudatosítása révén a kreatúra egyszeriségével ruházza fel, és faktuális létezésének 

súlyát a sokszorosára erősíti. „Bármennyire is 'egybeesik' az üzenet a médiummal, a 

kettő mégsem teljesen azonos – a két oldal között pedig dialektikus a kapcsolat. A 

médium és az üzenet közti minimális különbség (vagy a két pólus közé kerülő 

idegen elem) oda-vissza verődik a rendszeren belül, és közben öngerjedésszerűen 

felerősödik. Az a fotós vagy filmes, aki ismeri médiumának egyik alapvető 

sajátosságát, tudja, hogy amikor egy embert vagy szituációt fényképez, 

megváltoztatja a szituációt. A modell természetesen igyekszik viselkedni, 

következésképp mesterkéltté válik. A művész ezt a helyzetet mutatja fel: üzenete 

nem más, mint a médium sajátos hatása. (...) A médiumban mint tükörben 

szemlélem önmagam, mivel tudom, hogy a médium így leleplezi önmagát, s 

miközben leleplezi, meg is újítja önmagát és megújít engem. Az új médium 

üzenetet hoz – az új üzenet megújítja a médiumot. A megújult médium újabb 

üzenet befogadójává, átalakítójává és közvetítőjévé válik. Ez a folyamat immár 

egyre messzebb vezet a tautológiától.” 

 
190 Ong: A tipográfia után: az elektronikus kor, in Ong i.m. 119-122. 
191 Farkas Zsolt: Újabb jelentős fiatal író bukkant fel - Hajas Tibor: Összegyűjtött írások, Magyar 

Narancs, 2005. 09. 01.  
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A korszak folyamatait összegző másik alapszöveg az 1980-ban, Hajas halálának 

évében publikált, és az emblematikus dátumra szövegszerűen is reflektáló, keserű 

iróniájú pamflet, a Korszakhatár192. „1980-ban lezárult a magyar avantgarde 

művészet legújabb korszaka” – kezdi írását Beke – „ a művészet szexuálforradalma. 

A periódus egyik legfontosabb jellemzője néhány új, szeduktív műfaj, ill. médium 

megjelenése, ezek behatolása a többi műfajokba, a műfaj-médiumok nyíltszíni 

kopulációja, vagy agresszív-perverz (szado-mazochista) egymást 

megtermékenyítése. (...) Altorjay Sándor 1979-ben, Hajas Tibor 1980-ban 

bekövetkezett halála metsző élességgel jelöli ki a korszakhatárt: a művészet 

szexuálforradalmának lezárulását annak mazochista-nárcisztikus-autodestruktív 

végkifejletével (...) Ebből az aktivitásból már most levezethetők egy új 

szenvedésesztétika alapvonalai, felállítható egy értékhierarchia, mely magába 

foglalja egyfelől a fizikai, lelki és metafizikai szenvedés legkülönbözőbb fajtáit, 

másfelől ezek művészeti manifesztációit (...) s már készíti elő az androgín mutáns 

periódus utáni új szakralitás korszakát.” 

 

A művészet egzisztenciális tétjét a szexualitás és a halál cizellált pátoszformáiban 

megtaláló, az egyéni élet – ha nem is feltétlenül megváltására, de legalább – 

megváltoztatására elvben kész katartikus művészet mutálódásának új szakralitás 

felé mutató eszkatologikus vízióját látva nem is annyira meglepő, hogy Bekének a 

Mozgó Világban megjelent összegző pályaképe az alig két hónapja halott Hajas 

jelentőségét a műfaji immanencia és a mediális reflexivitás szintézisében mutatja 

fel. „Neki a médium egyfajta 'protézis' volt (most is az), mely kitágítja ugyan az 

ego szféráját, de mihelyt szimbiózisba kerül akármilyen élő organizmussal, abban 

mérgező gócként kezd működni; visszavonhatatlan deformációkat okoz, amiket 

vállalni kell. Képletesen szólva: a maszk ráég a színész arcára, nem lehet az előadás 

után csak úgy levenni.”  

 

Beke több körülmény hangsúlyozásával támasztja alá azt az értékelését, hogy Hajas 

a 70-es évek végére különálló, impozáns és zavarba ejtő jelenséggé nőtte ki magát a 

hazai avantgárd művészeten és a magyar kultúra egészén belül, és mindegyik 

 
192 Beke László: Korszakhatár. 38-40.  
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kapcsolatban áll a hangi kifejezésmód fenomenológiájával. Az egyik ilyen az 

életrajzi hátteréhez kötődik, amennyiben kiképzését „nem a szokványos kulturális 

csatornákon át nyerte, hanem sokkal inkább az egyéni és a társadalmi élet 

perifériális helyzeteiben: évekig elhúzódó gyermekkori betegségben, kórházi 

ágyban, lumpen és deviáns elemekkel való tartós érintkezésben, depresszióhoz 

nagyon közel álló lelki traumákban”; méltán ragaszkodhatott ezekhez a 

tapasztalatokhoz, amelyek nem mellesleg a hipnotikus művészi kifejezésmód iránti 

fogékonyságát is megalapozták.193 Másik hasonló elem: „mindvégig szoros 

kapcsolatot tartott a pop-, rock- és punk-világgal, mely sokkal többről informál, 

mint aminek látszik: életformaváltásról, katasztrófán túli területekről, jövő nélküli 

jelenről, hideg metafizikai józanságról stb.” És talán a legfontosabb, hogy „... 

létrejött a veszélyérzet műfajilag hitelesített, művészeti szublimációs formája, a  

performance, Hajas pedig megtalálta benne a magával adekvát kifejezési formát, 

amit meglehetősen magas formai tökéllyel művelt.” A   performance műfaj 

leírásakor Beke fogalmazásmódjában egyforma hangsúlyt kap a műfaj belső 

immanenciája és a medialitás tudatos reflexiója. „A művész (performer) általában 

saját testét, illetve személyiségét s annak közvetlen környezetét használja 

médiumként (azaz egyszerre témaként és kifejezési eszközként), művét pedig az 

esetek túlnyomó többségében ’élőben’ mutatja be. Gyakran fordul azonban elő, 

hogy a művész a performance során interakcióba lép különböző technikai 

médiumokkal (videóval, filmkamerával, Polaroid fényképezőgéppel, 

reflektorokkal, hangszerekkel, elektromos erősítőkkel, magnetofonokkal stb.), így 

az eredetileg másodlagos dokumentáció önálló esztétikai létre emelkedhet.” A  

performance során „a kiélezett veszélyhelyzetek voyeurré teszik a nézőt, aki 

kénytelen végig-'élvezni', hogy a művész áldozatot mutat be (értük?). Az áldozat 

rituális jellegű, s ahogy a rítus vallásos tartalom híján eltakarja a szakralitást, 

szépségével úgy próbálja feledtetni a nyilvánvaló halálközelséget.” Ennek a 

kettősségnek a feszültsége, dialektikája és szintézise azonban a transzcendencia felé 

is utat nyit. „Minél jobban közelít Hajas egyfajta ideális formavilághoz és a Stílus = 

Törvény képlethez, annál inkább úgy látszik, mintha csak művészet lenne a célja. 

Pedig ennél jóval nagyravágyóbb: egész tevékenységének a művészet és az 

 
193 Turai Tamás: Posztumusz jelenlét. A hipnotikus jelleg dramaturgiai hatáslehetőségének 

vizsgálata Hajas Tibor rádióperformansza alapján. Az életrajzi háttér. Theatron, 14. évf. 3. szám, 

2020. ősz 
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abszolútum diszkrepanciája áll középpontjában.” A hiány felmutatása, a 

veszélyhelyzet ritualitása és a befogadóra gyakorolt hipnotikus hatás 

csomópontjaiban ragadható meg az a személyes narratíva, amely a multimediális 

reflexivitás keretfeltételei között gerjedve és stimulálódva szélsőségesen nagy 

egzisztenciális tétű, kockázatú és az alkotóra nézve önveszélyes művészetet hozhat 

létre.  

 

 

3.2    Előzmények 

 

3.2.1    Az életrajz194 

 

Frankl Tibort 19 éves korában, elsőéves bölcsészként 1965. október 23-án reggel 

5:30-kor letartóztatják a lakásán, a Felszabadulás tér 1-ben, majd a Belvárosi 

Galeri-per másodrendű vádlottjaként izgatásért 2 év 6 hónap letöltendő börtönre 

ítélik. Ezen a másodfok enyhít, büntetését később harmadolják, így 14 hónap után 

szabadul, de mellékbüntetésül az ország összes egyeteméről és főiskolájáról örökre 

kitiltják. Intenzív művészi tevékenységbe kezd195 - ekkor veszi fel művésznévként a 

Hajas nevet. Napra pontosan egy évvel szabadulása után, 1967. december 16-án 

jelenik meg első verse az ÉS-ben már ezzel a névvel. Az 1968-ban megjelenő Első 

ének című versantológiában 10 verssel szerepel - itt foglalkozásaként  „gépmunkás” 

van feltüntetve - többek között Dobai Péterrel, Haraszti Miklóssal, Takács 

Zsuzsával, Tandori Dezsővel és Várady Szabolccsal együtt. Ezt a rákövetkező 

 
194 Hajas Tibor 1946-ban született. Édesapja dr. Frankl Péter ügyvéd, jogtanácsos, édesanyja 

háztartásbeli, öccse, György, három évvel fiatalabb nála. 1964-ben érettségizik az Eötvös József 

gimnáziumban, és rögtön ezután felvételt nyer az ELTE bölcsészkarára. Az előfelviteli ideje alatt a 

Hírlapkiadó Vállalatnál, majd júniusig a Verseny Áruház raktári segédmunkásaként dolgozik.  

Bár magát mindvégig elsősorban költőnek tartotta, életében egyetlen verseskötete sem jelent meg. 

Egy tanulmány az 1968-as diákmozgalmakról, több fotóelméleti írás, a BBS-ben készült 

Öndivatbemutató, a Ganz Mávag Filmklub filmbevezető előadásainak miniesszéi, akciók, 

performanszok a 70-es évek elejétől, fotók, dia és festmények, és az 1979-ben felvett és sugárzott 

rádiódarab - ezek Hajas sokirányú művészi aktivitásának nyilvános produktumai, ám az életmű 

jelentős része csak 1980-ban, autóbalesetben bekövetkezett halála után kerül a nyilvánosság elé.  
195 A börtön után "otthonülő lett, és óriási lendülettel fogott neki versek és novellák írásához" - 

"Köves" ügynök 1967. januári jelentése alapján, Szőnyei Tamás: Titkos írás, Állambiztonsági 

szolgálat és irodalmi élet 1956 - 1990, 2. kötet, Budapest, Noran Könyvesház, 2012. 47. 
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években további antológia megjelenések követik, a Ne mondj le semmiről címűben 

Örkény István mutatja be az ekkor még mindig csak huszonéves költőt.  

 

A fiatalkori börtönbüntetés a rendszer ellenségeként bélyegezte meg Hajast, akinek 

értelmiségi életlehetőségei az egyetemekről való kitiltással ugyan 

megpecsételődtek, a művészi érvényesülés irányában azonban - ha erősen 

beszűkítve is - valamennyire nyitva maradtak. Kötete például nem jelenhetett meg, 

de folyóiratokban publikálhatott. Filmtervei jobbára asztalfiókban maradtak, de az 

Öndivatbemutató a Balázs Béla Stúdiónál elkészülhetett. Egyéni kiállításra csak két 

ízben kapott lehetőséget, de a külföldi meghívásokon és csoportos kiállításokon 

való részvétel elé nem gördítettek adminisztratív akadályokat, ahogy a legtöbbször 

marginális helyszíneken bemutatott akciói és performanszai elé sem. Az a tény 

azonban, hogy Hajas 1979-ben egy exponált állami sajtóintézményben, az országos 

közmédiában dolgozhatott, ráadásul a Magyar Rádió frissen megalakult Kísérleti 

Elektronikus Stúdiójában készíthetett önálló felvételt, és azt egy rövid interjú 

kíséretében rögtön adásban is bemutathatta, a korábbi szigorú megszorító 

rendszabályok valamiféle oldódására utal. (Ugyanez év szeptemberében kerül sor 

Bódy Gábor Psyché című filmjének forgatásán arra - a performer sérülésével járó - 

magnézium-lobbantási akcióra, amelynek a felvétele később a filmbe is 

bekerült).196  

 

A letartóztatásával kapcsolatban utólag meglehetősen szűkszavú Hajas - „a 

bölcsészkaron megkezdett egyetemi tanulmányaim hamarosan félbemaradtak, mert 

más dolgokra kellett koncentrálnom” írja egyik önéletrajzában197  - Ungváry 

Rudolffal rögzített beszélgetésük198 során így beszél a folytatásról:  

 

„H.: ... egy természetes szombat hajnalon egyszer csak puff, ott volt a 

szobámban tíz ember, mondták, „azonnal öltözzön”, és máris szedték szét a 

lakást.  

 
196 Psyché (Bódy Gábor, 1980), gyártó a Hunnia Filmgyár, forgalmazó a Mokép. A 2009-es DVD 

kiadásban megjelent három részes változat összideje 261 perc, Hajas Tibor jelenete a III. részben, 

1:19:40-től 1:21:00-ig látható. 
197 Hajas Tibor: [Önéletrajz 2], Budapest, 1976, augusztus 20. In Szövegek 100. 
198 Ungváry Rudolf: Miközben én még azon tűnődöm, hogy melyik választ várod...? Beszélgetés 

Hajas Tiborral 1980-ban, Orpheus 21 irodalmi folyóirat, X. évfolyam, 1999 tavasz 
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U.: És annyi lélekjelenléted volt, hogy megkérdezted, hol a letartóztatási és 

házkutatási parancs? 

H.: Azonnal mutatták. Azzal kezdték. Ez nyilvánvalóan egy trip, lidércálom. 

Akkor válik valósággá, amikor... mert attól kezdve egy csomó 

álommotívum jelenik meg: bevisznek, levetkőztetnek, megmotoznak, 

leltárba veszik a cuccokat, kincstári fehérneműt adnak, visszaadják a 

felsőruhát, betessékelnek a cellába és — bang, rád csukják az ajtót. És attól 

fogva kezdődik az, hogy jó, jó, ez trip... de hiszen akkor a trip a valóság, 

akkor ez nem kétnemű dolog. (...) Beállít most két pacák, és azt mondja: 

viszünk Kamcsatkába. És akkor Kamcsatkában miről kezdenél el 

magyarázni? Kinek? Meddig?”199 

 

A hasonlat a beszélgetésben később még egyszer visszatér:  

 

„U.: Mit értesz azon, hogy még torzó vagy? 

H.: Hogy valószínűleg még sokkot okozna az, amiről tudok... ha például 

beállít az előbb említett két ember, és azt mondja: most el Kamcsatkába, és 

soha többé nem jövünk vissza. Tudom, hogy ennek nem szabad sokkot 

okoznia. Most még sokkot okozna.”200 

 

A börtön nyilvánvalóan traumatikus hatása több ponton és több áttételen keresztül 

tetten érhető Hajas művészetében - konkrét motívumként viszonylag ritkán, 

azonban szinte mindig valamilyen hipnotikus hatással összekapcsolva. Egy másik 

beszélgetésükben201 így fogalmaz:  

 

„Amióta a kezembe kerültek a tibeti könyvek, azóta nem vagyok képes 

szabadulni attól a képtől, amely nekem a börtöntapasztalataim miatt 

hihetetlenül könnyebben megközelíthető: hogyan is néz ki az, amikor a 

tárgy leválik a világról. És attól fogva egyre kevesebb jelzés érkezik tőle, 

tehát a világtól ugyan továbbra is érkeznek jelzések, ő is nyilvánvalóan ad 

jelzéseket, csakhogy ezek két csatornán haladva elkerülik egymást. Az a 

 
199 Ungváry: Miközben... 42. 
200 Ungváry: Miközben... 49.   
201 Ungváry Rudolf: Leopárdok ültek a tigrisekhez (Beszélgetés Hajas Tiborral 1980-ban), Orpheus. 

III. évfolyam. 4. szám, 1992., 53-72.  
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történet, amely ilyenkor belül lezajlik, az milyen dimenzióban játszódik le? 

Mert annak nyilvánvalóan az időléptéke is más. El tudom képzelni, hogy az 

ember utolsó pillanata hosszabb lehet, mint az egész élete. Jártam a 

közelében is. És ezért az ilyesmi engem sokkal jobban érdekel, és a 

felkészülés is rá.”202  

 

A másik idevágó idézet a Szövegkáprázat címmel megjelent prózai műből 

származik, és nemcsak a hipnotikus jelleggel, hanem a hanghatásokkal is közvetlen, 

motivikus kapcsolatot mutat.   

 

„Milyen gyakran kúsznak elő mostanában a börtön mindeddig szunnyadó 

képei, milyen gyakran kavarodik fel mindaz a zavaros üledék, amely fölött 

mindeddig többé-kevésbé biztonságban érezhettem magam; és milyen 

világos és átlátszó lesz sorra minden, milyen reménytelenül és 

menthetetlenül értelmessé válik! (...) Lámpaoltás után a sötétben az egyik 

fegyenc elkezdett egy mesét, egy végeérhetetlen és homályos pornográf 

történetet; olyan kerek volt minden mondat, annyira helyén volt minden szó, 

olyan folyamatosan és gördülékenyen beszélt, hogy arra gondoltam, szó 

szerint megtanult regényt, mit regényt, regényfolyamot suttog monoton 

hadarással; egyetlen hiba, egyetlen nyelvbotlás nem akadt benne, egyetlen 

lélegzetvételnyi szünet vagy elhalkulás; megállíthatatlan nesz volt, ez az, 

egyszerűen egyfajta neszezés, olyan, mintha az ember hallhatná, ahogy egy 

pók szövi a hálóját; nem értettem belőle egyetlen kukkot sem, máshová 

akartam figyelni, azt hittem, fontosabb dologra, kínlódtam és dühöngtem 

ebben a csapdában; és közben éreztem, hogy épül a háló, a falakból, az 

éjszakából, a helységben levő tárgyakból, a szavakból, az ismeretlen és 

láthatatlan testek izgalmából... „203  

 

A hanghatások megkülönböztetett jelentősége már a rádióperformanszot 

megelőzően megragadható a Hajas-életműben. Megjelenik a versekben (Használd a 

hangomat! 1972), a korai hangjátékkísérletekben (Nesztek nyár! (1964), a 

művészeti írásokban ([Színház]), az interjúkban (Barna Róbert: Interjú Hajas 

 
202 Ungváry: Leopárdok... 62. 
203 Szövegkáprázat. In Hajas Tibor: Szövegek, 166.  
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Tiborral204 ) a performanszok szöveges prezentációiban (A halál szekszepilje 

(1978); Dark Flash (1978); Engesztelés (1978); Chöd (1979); Virrasztás (1980)). 

Az ezekben a művekben megnyilatkozó hipnotikus hatás jellegével külön fejezet 

foglalkozik.  

 

 

3.2.2    A hang medialitása Hajasnál 

 

A költői indulás éveit követően, a hetvenes évek közepétől számíthatóan 

szaporodnak meg Hajas esszéi, teoretikus prózai szövegei és különféle művészeti 

projektleírásai, amelyekben mind tisztább megfogalmazásokban jelennek meg az 

egyes médiumokról, vagy az általuk kifejlesztett közlésmódok műfaji 

következményeiről kialakított nézetek. A dia, a fotó, a filmhang, a televízió, az 

animáció, a színház, a képregény vagy a graffiti hagyományosnak mondható 

médiumai mellett különböző, néha műfajtalan vagy töredékes írásaiban  - és néha 

megvalósult művészi kísérleteiben is -  mediális kifejezőeszközként jelenik meg a 

divat, a popzene, a dokumentum, a hamisítvány, a kérdőív, az aláírás, a 

lélegzetvétel, az interjú, és természetesen az ekkor világszerte újdonságnak 

tekinthető performance is. Ez a sokirányú és sokműfajú érdeklődés a neoavantgárd 

sajátjának is tekinthető, és Hajas (gondolat)kísérletei  ilyen értelemben nem voltak 

társtalanok, hanem párhuzamba állíthatók Erdély Miklós, Szentjóby Tamás, Molnár 

Gergely, Najmányi László és mások tevékenységével, még ha a fentmaradt 

szövegek alapján az ő tudatos elkötelezettsége megkülönböztethető is a többiekétől. 

 

 

3.2.2.1    Hangpótlás /Hangprotézis/ (1976) 

 

Az 1976-os filmterv Hajas első olyan írása, ahol a hang medialitása, bár egy 

nagyobb filmnyelvi koncepció részeként, ezen belül mégis határozott formai és 

szemléleti öntörvényűséggel jelenik meg. A tervezett kísérleti film a 

szinkronlehetőségekkel végzett kísérletezés speciális eseteként akusztikus 

 
204 "Az alábbi interjú valóságosan megtörtént. Utólagos manipuláció során vált - a műfajt is magába 

foglaló lehetséges javaslattal - a jövőben neves színészekkel vagy amatőrökkel egyaránt előadható 

hangjátékká." Szövegek, 405.   
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„médium-manipulációs technikát” alkalmazva olyan „némafilmet” szándékozik 

létrehozni, amelyben minden hangot, zörejt emberi hangok segítségével 

szimulálnának. Az eltört üveg, a becsapódó kocsiajtó, a csobogó víz képéhez a jól 

ismert „valódi” kísérő zajok helyett az emberi hangképző szervek által létrehozott 

utánzatok társulnának; még „a rock-koncerten elhangzó zenét is egyetlen hang 

dúdolná, ahogy a fiatal bolti eladólányok szokták.” Kérdés, milyenné válhat így a 

film? A tervezet négy alapvető filmnyelvi következménnyel számol, és ez a négy 

opció egyben a hang medialitásából adódó legfontosabb kifejezési lehetőségeket is 

körülrajzolja.  

 

- A film narratív szerkezete egyértelműen a személyes elbeszélésszerűség irányába 

mozdul el. („Gyerekek mesélnek így egymásnak filmeket.”) A kép belső történetté, 

hallucinációvá válik; a látás számára adott közös a hang személyessége révén a 

percepció számára nem pusztán egyedi, de kifejezetten egyéni valósággá 

szubjektiválódik, érintettséget és személyes részvételt előfeltételez és hoz létre.    

 

- Az emberi hangokon keresztül megvalósuló közvetítés ugyanakkor sajátos 

minimalizmusként, formai szegényességként, a kiterjedés, a körüljárhatóság 

térélményének elvesztéseként, egyfajta kétdimenziós neoprimitív perspektívaként 

hat, a narrativitás képregényszerűvé válik, vagyis „populárissá és nevetségessé, 

diktatórikusan vulgarizálttá”.  

 

- A hangok professzionális fejlesztése, felépítése és alkalmazása az összhatást a 

„zenetévé” ideájához közelítené – (a szerző itt sajnos nem fejti ki pontosan, hogy 

mire gondol, de talán a tetszőleges képanyagnak a járulékos hangréteg révén 

folyamatossá és folyamatosan zeneivé tett adásfolyamát érti rajta.) 

 

- A kép- és hangréteg szétválasztása kétcsatornás kommunikációs szisztémát hoz 

működésbe, és módot ad a hangnak, hogy mintegy „visszabeszéljen” a képnek, 

vagy segítse azt; így virtuálisan megjelenik egy másik valóságréteg is, egy képen 

kívüli reflexiós szint, amely sajátos metanyelvi kommenteket, korrekciókat és 

jelentésmódosító kezdeményezéseket társít a képekhez, ezáltal legalábbis 

potenciálisan, lehetősége nyílik a játékszabályok átlépésére, és mintegy külső 

kontrollként tud működni a kép anyag mellett.  
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A fenti tervezet egyetlen szóval sem utal a film képi világának tartalmi elemeire, a 

szüzsére, hangulati, korfestő mozzanatokra, a tárgyi világra stb. Ezek mind teljes 

mértékben transzparenssé válnak a mediális megvalósítás belső dilemmáinak 

fényében.  

 

A filmterv tanúsága szerint Hajas számára ebben a konkrét projektben az 

akusztikus réteg kialakításához a hang elemi minőségei, attribútumai vagy 

tulajdonságai voltak szükségesek: a humanitás, a perszonalitás, az 

interszubjektivitás, a depriváció és a polifónia, vagyis a legközvetlenebbül adott 

emberi hang, ami a személyes átéltség tanúja és tárgya, az összeolvadó belvilágok 

személyköziségének eszköze, a sokszínű akusztikus világ egyenértékű stilizálója és 

szurrogátuma, valamint a képiségből eredő, de attól függetlenedett fogalmazásmód 

önálló szólama. A filmet személyes hallucinációvá tevő, képregénnyé sematizáló, 

árnyalatlan „zenetévé-adássá” üresítő, gerjesztett visszabeszélésekkel 

visszhangosító auralitás a mediális megvalósítás során olyan személyes 

elementumok révén dekonstruálja az interpretációt, amelyek itt paradox módon az 

elszemélytelenítés eszközei, amelyek egy elidegenített filmvalóság 

kísértetvilágának az érzékeltetésére szolgálnak - a túlvezérelt, humanoid hangzás 

kihűlt média-teréből nem a személyesség hangja hanem egy hipertrófikus én 

toxikus suttogása válik mindinkább kihallhatóvá: Használd a hangomat! Legyek a 

médiumod! 

 

 

3.2.2.2    [SZÍNHÁZ] 

 

A Hajas Tibor írásait közreadó Szövegek kötetben [Színház] címmel szereplő írás 

keletkezési idejéről a kiadás nem közöl adatot, de a kötetben elfoglalt helye alapján 

ez a szöveg is 1976 körül születhetett. Figyelemre méltó, hogy a színház 

lényegének megragadására törekedve nem valamely mediális sajátosságból, a 

ritualitás, a közösségi jelleg, a közönségkapcsolat, a jelenlét vagy a jelenidejűség 

gondolatköréből indul ki, hanem mint immanens formanyelvi elemet, a stilizációt 

ragadja meg lényegi mozzanatként, és ebből származtatja a mediális sajátosságokat, 

a színházat ilyen értelemben ab ovo a közvetítettség műfajaként közelítve meg. 

Stilizáción ez esetben az ábrázolás tárgyainak helyére állított jeleket és az 
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ábrázolásmód  konvencióit kell érteni, ami – legalább is a naturalista, vagy realista 

színház esetében – a közvetlenül adott tárgyiasság helyettesítését, szimplifikációját 

és vulgarizálását jelenti („műanyag, képregény, Biblia Pauperum”). A játékmód 

konvencionalitására utalva az akusztikus területről hoz példát, az emelt 

hanghordozásét, „hogy a hátul ülők is jól hallják, mit suttogok a tőlem két lépésre 

álló színész fülébe.” A gondolatmenet szerint a színpad elektronikus hangosításával 

és manipulációjával lehetne kiküszöbölni azt a beszédmódot, „aminek hallatán 

bármilyen hangfoszlányból megállapítható, hogy színházi beszédet hallok.” Ha a 

sematikus stilizáció a színház alaptulajdonsága, akkor érthető, hogy ennek a 

meghaladása inkább várható a technikai fejlődéstől, mint a szemléleti megújulástól. 

A stilizáció kioltására alkalmas elektronikus manipuláció a hangi 

személyiségkontroll révén a szerepjáték pszichológiai játszmái ellen, az ego 

lefegyverzésében is bevethető. „Magánlakás elektronikus hangosítása: akusztikus 

nagyítás, mint meditációs objektum. A lakásodban felszerelt mikrofonok és 

erősítők tízszeres-húszszoros hangerővel közvetítik, amit már nem hagyhatsz 

figyelmen kívül. Önzörejkritika. Minden zajodat megismételheted és 

tökéletesítheted.” 

 

Ha a színház a valóság szimulálása a színpadon, innen már csak egy lépés a valóság 

szimulálása a valóság közegében. A hang manipulációja így vezet el a stilizációtól 

a közönség jelenlétét sem igénylő minimálakciókig205 vagy eventekig, melyek 

szélsőséges minimalizmusa magát a produkciót is oly mértékben transzparenssé 

teszi, hogy „az érdektelenségtől csak spirituális jellege óvhatja meg.” Ennek a 

spiritualitásnak a hordozója pedig legautentikusabban a rítualitás. Hajas 

eszmefuttatásának záró mondatai jelzik, merre is keresné a sematikus stilizációba 

záródó, néha realistának, néha naturalistának nevezett konvencionális színház 

kitörési lehetőségeit: „A színház voltaképpen kultikus handabandázás, busójárás, 

ünnep, fesztivál, sztrájk, gyűlés, utcai baleset, vasúti szerencsétlenség, rajtaütés, 

futballmeccs, mise, hófúvás, tűzeset, árvíz, sorsjegy, sit-in, tüntetés, két emelet 

között bedöglő lift, két megálló közé szorult földalatti - mindenképpen pánikszerű. 

Bikaviadal a város utcáin, a járókelők szakállára. Színház = kontrollált pánik.” A 

hang manipulációja kiolthatja a stilizációt, ám ha valami rögzítve van, nem marad 

 
205 Hajas itt utal George Brecht mailart „event”-jeire. 
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hely a valódi részvétel számára. A valóság szimulálása a valóság közegében azt 

jelenti, hogy a színházcsinálók valósága témája, tárgya és egyben médiuma is a 

játéknak. Paradox medialitás ez, ami kellő távolság híján lehetőséget ad a közvetlen 

részvételre, a jelenlét megélésére, amitől azonban a stilizáció mégiscsak eltávolít - a 

kontrollált pánik leírásai már közvetlenül a performance felé mutatnak.  

 

Ebben a gondolatmenetben a hang egyfelől az őszinteség, a szerepjátékokon átütő 

közvetlenség és a közvetítettségen felülemelkedni képes önazonosság képviselője, 

másfelől a technikai manipuláció tárgyaként a konvenciók leleplezésének eszköze. 

Valóság és stilizáció zavaros tükröződéseinek ellenlábasa, egyben a zsigeri 

„kontrollált pánik” agent provocateure.  

 

 

3.2.2.3    A katódsugárzás szépsége (1977) 

 

„Mindegy, hogy a televízió bunker vagy síremlék; biztos, száraz, sterilizált, 

katasztrófa utáni hely, szenvedésmentes örökkévaló; az élettől egy túlélésnyi 

távolságra. Itt végre magunk lehetünk; ki-ki, mint az egyetlen élő.” Hajas 

szenzitivitásának talán legjellegzetesebb motívuma a medialitás metaforikájához a 

médiumok létmódjában megragadható eszkatologikus karakter, a közvetítettség 

halálos szuggesztivitása. A fotográfiával kapcsolatban már idézett apodiktikus 

pozíció – „A fotó a 20. század halotti kultusza” – ugyanúgy az élettől elválasztó 

távolság, a személyes tapasztalással szembeállított objektiváció, a halálélmény 

negligálásának egzisztenciális téteket elimináló öntudatlansága és a közvetlen 

megragadás helyét elfoglaló élmény-infláció felől van megfogalmazva, mint A 

katódsugárzás szépségének alaphasonlata. A művészeti akció, performansz, jelenlét 

és cselekvés kívül áll ezen a paradigmán. Az élet kiélezett határhelyzeteinek átélése 

adja a leghitelesebb benyomásokat nemcsak a halálról, de magáról az életről is, és 

ez a távlat felülírja az alkotó és a befogadó, az üzenet adója és vevője közti mediális 

közvetítés törésvonalait. Az élet nem a halállal van szembeállítva, hanem a 

túlvilággal, a közvetlenség nem a közvetettséggel, hanem a közvetítettséggel, a 

kockázatvállalás nem a veszteség realizálásával, hanem a tétnélküliséggel, az 

élmény nem a tanítással, hanem az érdektelenséggel, a tapasztalat nem a tudással, 

hanem a kiüresedettséggel.  



84 

 

A médiumok az élet így értelmezett itt és most zajló hatásviharától távolmaradó 

egyéni létezésmódok számára szóló üzenetek közvetítői. Játékszabályaik, az általuk 

berendezett világ, a kialakított miliő disztópikus, álomszerű, elidegenedett, 

túlvilági, animált, hipnotikus, kiüresedett, tragikus, apokaliptikus, és mindenekelőtt 

embertelen érzületet, hangulatot, létállapotot és környezetet hoz létre. Az 

embertelen ebben az összefüggésben a poszthumán állapothoz kapcsolódó 

resentment értelmében értendő – az emberi érzület visszafordíthatatlan átalakulását 

kísérő rossz érzés értelmében. Innen eredeztethető Hajas médiaérzékenységének 

sajátos, tragikus karaktere – a művész, aki ellenállhatatlan szenzitivitással fordul az 

alkotói helyzet különféle új és régi médiumai felé, reflektált belső filozófikumuk 

iránt, alapvetően embertelen folyamatok és tragikus tanulságok letéteményeseként 

fogékony rájuk, és mindezt igenli, mert a világállapot legautentikusabb kifejezési 

lehetőségét látja bennük.206  

 

Ezért lehet a hang médiuma nem pusztán az elkülönült személyiségek és tudatok 

közti közvetítés eszköze, hanem a köztük megvalósuló interperszonalitás, tartalmi 

egyesülés és akaratátvitel transzmittere, nem csak a kommunikáció, hanem a 

manipuláció operátora, nem csak a közlés, hanem az attrakció, a csábítás, a 

szuggesztió és a hipnózis terrénuma is. „Hevenyészett hipnózis”, amely elandalít, 

miközben „félelem nélkül hallgatom álnok és gyermekes suttogását”. Az üzenet 

ezért mindig indirekt – a közvetítés során átmenő tartalom rejtett, leplezett, 

tudattalan, háttértárolt, önkéntelen – ezért háríthatatlan. „Ez a médium nem a 

dolgokra irányul, a dolgokról beszél, hanem áthatol rajtuk, a dolgok között létezik, 

a dolgok közé beszél, a semmibe”. Ez a közlés az embert nem igénylő 

forgatókönyv démoniáját visszhangozza a végtelenségig – a semmiről beszél a 

semminek. „A video demokratizmusa agyrém. Csak egyetlen üzenet létezik, 

egyetlen hír. A video sansz arra, hogy egyszerre legyek a nyúl és a kígyó, és ne 

tudjam eldönteni, kielégülésem a biztosan bekövetkező falásnak, vagy a 

felfalatásnak fog szólni. Betöltöm önmagam: a többi fertőző terület.”  

 
206 „Gottfried Benn, Nádas Péter, Hajas Tibor és David Cronenberg műveit az köti össze ebben a 

kontextusban, hogy az elemezett poétikák – más és más módon – az esztétikai antropocentrizmus 

de-centrálását célozzák meg.” Nemes Zoltán Márió: Műviség és evidencia között – A Gólemmé-

válás praktikái Hajas Tibor művészetében. In Esztétika és antropológia. Az antropológiai színrevitel 

mint esztétikai dehumanizáció. Doktori disszertáció. Budapest, Filozófiatudományi Doktori Iskola, 

2013. 8, 149-186. Vö.: Horváth Márk - Lovász Ádám – Nemes Z. Márió: A poszthumanizmus 

változatai. Ember, embertelen és ember utáni. Budapest, Prae Kiadó, 2019. 
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3.2.2.4    Animációs filmterv vázlata (1980) 

 

Animáció annyi, mint élettelen dolgokat lélekkel telíteni, ennyiben tehát nem is 

lehetséges, nem is létezik, nincs. Tilos. Mint a lehetetlen szimulációja nemcsak 

megtévesztő és hamis, de mágiája tabukat is sért, istenkísértő és démoni. Ezért 

fogalmazhat úgy a szöveg, hogy „minden eleve lehetetlenségből fakadó tiltással 

szembeszállni bűn.” Bűn, mert semmi esély győzelemre, amiből új törvények 

fakadhatnának. Bűn, mert az egyetlen hatalom, az isteni felülírhatatlan törvényeit 

vitatja, és egy más eredetű, alacsonyabb rendű elvet állít vele szembe. A teremtés 

világrezonja elleni coup d’état, szeparatizmus, lázadás, aminek büntetése 

óhatatlanul a kegyvesztés. Szentjóby Tamás a bibliai Teremtés Könyvének 

civilizációs/esztétikai bűnbeesés-mitologémájával kapcsolatban a medialitás 

szempontjából felvázolt archetípus-elemzésében így fogalmaz:  

 

„Káin kontemplál, meditál, elképzeli és ábrázolja a ’kül’-világot, 

közvetítő-eszközöket, médiumokat használ, bálványokat készít, 

multimédiát, képimádást, ikonolátriát végez. A médium torzít, elválaszt, 

akadályoz, hamis tudatot képez. A Tizparancsolat 2. §-a ezért tiltja az 

ábrázolást. Káin a Római Katolikus művész. Varázsol egy álvilágot. Ezért 

nem tetszik Istennek Káin áldozata. Káin a bűne fájdalmának csillapítóján, 

tudatszűkítőn él.  

 

„Ábel nem mediatizált. Számára minden közvetlenül adott. A 

médiumokról nem tud, mert nincs mit ábrázolnia. A médiumok véges 

világán kívül, a végtelen/infinitezimális intermédiumban él. Transzban – a 

’médiumokon túl’ – van. (...) Ott semmi nem torzít, nem választódik el, 

nincs akadályoztatás, a tudat nem hamis. Az ének-tánc szinkron-adekvát 

jelenlét. Az esztétikai tett (az akció) a dologi világ viszonyai 

közvetlenségének intermediális szférájában tett tett. (...) Ez a képrombolás, 

az ikonoklazmosz. Ábel az Őskeresztény-Református nem-művészet-

művész, hiszen, ismétlem, nincs médiuma, ami az ősembert kontemporális 

művésszé teszi. (...) Ábel a Tizparancsolat 2.§-a védőszentje. Istennek 
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ezért tetszik az ő áldozata. Ábel örömében hallucinogénen, tudattágítón 

él.”207 

 

Az animációs médium fenomenológiai karakterrajzában az istenkísértő jelleg a 

valóság talajától elrugaszkodott súlytalanság gátlástalanságával párosul, az anarchia 

fantasztikuma a szélhámosság léhaságával. „Egy animációs filmben ritkán látszik 

bármi tét.” Alaptulajdonsága a naivitás, „mintha azzal, hogy egy könnyed 

összekacsintással axiómának fogadjuk el, ami abszurdum, bármit is nyerhetnénk. 

Mintha bármi értéke lenne annak, hogy minden lehet.” Kérdés, hogy a teológiai és 

esztétikai felelősség súlya alóli tehermentesítés után milyen ösztönzőerő marad a 

filmterv számára? Milyen kísérletre inspirál az így felfogott médium karaktere? 

Leginkább a tiltott területen kalandozásra, ahol megnyilatkoznak az érzékelés előtt 

a köztes lét gyanújelei és fokozatai, „az agyvelő félabsztrakt riadalmai és 

döntéskényszerei, még az életen innen.” Ahol eszkalálódik a bűntudat és a 

szorongás, hogy hátha magától is megmozdul, amit csak én mozgatok. „Mi kel 

életre? A kép? A kamera? A tekintet? Mindhárommal szemben totális 

kegyetlenséget kell tanúsítani; az életre keltés van olyan fájdalmas, mint a 

gyilkosság. (...) A tekintet viselkedik, menekül, támad, kialszik. Már a puszta 

fényarányok eltolódása biztosít egy létfokot egy mozdulatlan képen belül is. 

(Milyen létfokkal rendelkezik egy üres lakásban bekapcsolva felejtett 

televíziókép?)” A kérdésben nem nehéz felismerni a szolipszizmus alap 

szofizmájának sémáját – asztal egy üres szobában. „A józan ész álláspontján persze 

azt mondanánk, hogy hiszen az asztal létezik, és ott van a szobában akkor is, ha 

senki sem érzékeli. Berkeley erre úgy válaszol, hogy ő egyáltalán nem kíván 

állításunkkal vitába szállni; mert a kérdés nem az, hogy létezik-e, valamilyen 

értelemben, az éppen nem érzékelt asztal, hanem az, hogy milyen értelemben 

létezik. Mit jelent az, hogy az asztal a szobában van, ha senki sincs jelen és nem 

érzékeli? Mi mást jelenthet, mint azt, hogy ha valaki belépne a szobába, 

érzékelhetné az asztalt? (...) Esse est percipi, létezni annyi, mint érzékelve lenni.”208 

Az animáció kísérlete azonban csak közvetve reagál a szolipszizmus csábítására, 

 
207 Turai Tamás: Káin és Ábel hangszerei – egy költői mítoszértelmezés nyomában, Szombat Online, 

2020. május 14. https://szombat.org/kultura-muveszetek/kain-es-abel-hangszerei-egy-koltoi-

mitoszertelmezes-nyomaban 
208 Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története – (A Védáktól Wittgensteinig), 

Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1985. 118. 

https://szombat.org/kultura-muveszetek/kain-es-abel-hangszerei-egy-koltoi-mitoszertelmezes-nyomaban
https://szombat.org/kultura-muveszetek/kain-es-abel-hangszerei-egy-koltoi-mitoszertelmezes-nyomaban
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elsősorban az Én inflációja, a mindenné válás totalitása izgatja. „Az animáció során 

nem a kép animációja (mert az csalás), hanem az emberé jön létre. (...) Levezetni 

egy szülést, melynek során életre kel a kamera, a fények, az időtartamok; személlyé 

válnak, csakúgy, mint néhány egyéb elem, pl. fehér és fekete drótok, kábelek, 

lámpakörték, lánc, háló, tej, hintőpor, lepedő, géz, gipsz, vödör, víz, fehér ing, 

rohamsisak, acéltűk, bot, kötél, festék, kvarclámpa, orvosi műszerek, vaskampók, 

fehér és fekete szigetelőszalag, hősugárzó, vatta, jód, ezüstfólia, kenőcsök, borsó, 

borotva, faforgácslap stb.” Az ember animációja valójában nem más, mint az 

élőhalott tárgyak túlvilága. Ingredienciák, rekvizítumok, komponensek és faktorok 

– az érzékelés teljességének életrekeltése a Catalogus Rerum alapján, egy üres 

szobában.209  

 

 

3.2.3    A médiumok természete 

 

A közvetítés távolságot feltételez. Távolságot az élet és a művészet, a művész és a 

befogadó, az élmény és a mű között. Az eszközök a távolság leküzdésére 

szolgálnak, meghatározzák az eszközhasználat szabályait. A szabályok 

rendszereket alkotnak, reflexív evolúció szerint fejlődnek és finomulnak, 

visszahatnak saját magukra. A médium torzít, elválaszt, akadályoz, hamis tudatot 

képez. Mindegyik más és más tartalmak kifejezésére, más és más élmények 

kiváltására alkalmas. Saját törvényeiket követik. Világuk van. Beszélnek. 

Tapasztalati valóságuk összeolvad az egyénekével. Hipnotikusak. Akarnak valamit. 

Manipulatívak. Egy totális világ aktorai, ahol minden egy irányba tart. Önálló 

szabályrendszerük közmegegyezésen, nyilvánvaló logikai képtelenségen, 

lehetetlenségen, csaláson alapul. Látszólag életre kelt valami nem élőt – valójában 

az élőhalottak másvilágát mutatja. Innen eszkatologikus karakterük, halálos 

szubjektivitásuk, naivitásuk, mágikus kapcsolataik, démoniájuk – de az eredeti 

spirituális és irracionális tartalma nélkül. A médiumokon keresztül érzékelt 

halálélmény a halál makettje, játék, immunizáció. Domesztikálja a tapasztalatot, 

szórakoztat, de nem felszínes, közérthető, de mélyre karcol. Valami lényegit mutat 

 
209 „A film nem valósult meg, a költségvetésből az Experanima című filmben Vető János: A 

szobáról – In memoriam Hajas Tibor című betét készült el – (Vető János közlése).” Lásd Hajas 

Tibor: Szövegek, lábjegyzet, 216. o. 
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meg, akkor is, ha nem tud róla, ha nem akarja, vagy ha egészen mást akar, és főleg 

akkor. Hőse a Médiageci a Született gyilkosokból.  

- You’re a scum, Wayne. 

- Don’t you two always leave someone alive to tell the tale? 

- We are. Your camera.210 

A médiumokon keresztül érzékelt halálélmény sansz az intermediális öröklétre. 

Kivéve, ha használatuk tudatos és reflektált. Kivéve, ha tárgyuk elidegeníthetetlen. 

Kivéve, ha a kifejezés formavilágát az esztétikai szépség hatja át. Akkor minden 

egy kicsit más. A közvetítés közölhetetlen tartalmat próbál megosztani. Átadni 

valamit a személyes valóság elsődleges szférájából a magánérdekű médium 

paradoxitásán keresztül. 

 

 
210 Született gyilkosok (Natural Born Killers, Oliver Stone, 1994) 1:46:06; 1:47:50-53. 
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3.3    Hajas Tibor és a rádió 

 

3.3.1    Korai versek 

 

A rádió mint médium kezdettől jelen van Hajas Tibor munkáiban. Már az 1966-os 

perében hozott ítélet indoklása említést tesz „rádióban közölt verséről”, de 

fennmaradt egy hangjátéka ezt megelőzően is, 1964-ből. Barna Róberttel készült 

interjúját 1975-ben „utólagos manipuláció során” tette „a műfajt is magába foglaló 

lehetséges javaslattal a jövőben neves színészekkel vagy amatőrökkel egyaránt 

előadható hangjátékká”, 1979-ben pedig rádió-performance-t hozott létre a Magyar 

Rádió Kísérleti Elektronikus Stúdiójában. A hangi hatások megkülönböztetett 

jelentősége a performance-ok és filmek esetében is nyilvánvaló, és felveti azt a 

lehetőséget, hogy a hang medialitását a rádió felől kiindulva fenomenológiai, 

dramaturgiai és filozófiai értelemben is Hajas művészeti gondolkodását átható 

alapmotívumként közelítsük meg.   

 

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 15.B.20491/1966/19. számú 1966. május 19-én 

meghozott ítélete az 1965. október 23. óta előzetes letartóztatásban lévő Frankl 

Tibort (1946. augusztus 3-án született stb.) folytatólagosan elkövetett izgatásban 

bűnösnek mondja ki, és két év hat hónapi szabadságvesztésre ítéli. Az ítélet 

indoklásának 24. oldalán az alábbi bekezdés olvasható: „Irodalmi ambíciói vannak 

Frankl Tibornak. Megjelent már verse a 'Kortárs'-ban, egyik versét a rádióban is 

felolvasták, de ezen kívül színes prózai írásai is jelentek meg, pld. az 'Eötvös Diák' 

1963 évi decemberi számában. Az akkor még KISZ tag Frankl Tibor irodalmi 

értékelése nem a bíróság feladata, de kétségtelenül megállapítható, hogy sem az 

'Eötvös Diák' című lapban megjelent prózai írásműve, sem a 'Kortárs'-ban, vagy 

rádióban közölt verse mellett egészen más irányú, izgatást megvalósító verseket is 

írt. [sic]”211 Ezek szerint a házkutatás során előkerült ellenséges tartalmú irodalmi 

szövegekkel szemben a rádióban közölt verset a bíróság legalábbis semleges 

megítélésűnek találta – ez minden, amit Hajas első rádiós szerepléséről tudhatunk. 

 
211 ÁBTL 3.1.5. O-12548, Elsőfokú ítélet, 24.(Ítéletszám: 15.B.20491/1966/19.) 
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A nyomozóhatóság dokumentumokkal igazolható gondos utánajárásának, a vádlott 

korábbi munkahelyeiről, tanáraitól, a házmesterétől – és nem mellesleg 

titkosszolgálati megfigyeléséből – begyűjtött információk alaposságának 

ismeretében nehezen feltételezhető, hogy a bírói indoklásnak épp ez a része ne 

konkrétumokon alapulna, a Magyar Rádió műsordokumentációs adatbázisai 

azonban ebben az időben sem a Frankl, sem a Hajas Tibor névre nem adnak 

találatot. Ez ugyan nem zárja ki, hogy mondjuk egy diákköltőket bemutató, de 

részletesen nem feldolgozott műsorban elhangozhatott ilyen vers, ennek az utólagos 

felbukkanására azonban vajmi kevés a remény. Mindezek alapján annyi 

vélelmezhető, hogy a szabadulása után, vagyis 1967-től következetesen Hajas Tibor 

néven publikáló szerző már diákköltőként ambícionálhatta a rádiós megjelenést.  

 

 

3.3.2    Nesztek, nyár! 

 

Az 1964-ben született Nesztek Nyár!, a Szövegek kötet Hangjátékok, filmek 

fejezetében jelent meg 2005-ben.212 A rádiós nyilvántartásokban ennek a műnek 

sincs nyoma, és a szövegkiadás sem közöl semmilyen adatot, ami alapján 

megállapítható lenne, hogy a Magyar Rádió, az iskolarádió, amatőr hangfelvétel 

vagy bármilyen konkrét, prezentációs megvalósítás számára született-e. A kézirat 

mindössze a megírás idejét pontosítja: 1964. január 9-11. Ez a korai hangjáték 

meglepően érett munka, amelynek professzionalitását nem a rutinmegoldások, 

hanem a műfaj belső logikáját továbbgondoló újítások adják, miközben sok minden 

kiderül belőle azzal kapcsolatban is, hogy mit gondolt Hajas a rádiózásról. A 

tizenegy hangra írott, két narrátort használó, öt jelenetben, jól rádiósítható helyszíni 

atmoszférában megjelenített dramatikus anyag terjedelmileg egy standard méretű, 

45-60 perces hangjátéknak megfelelő szövegkönyv. Tematikusan a szerző saját 

életének problémáihoz kapcsolódik, ilyen értelemben mondhatjuk őszinte írásnak, 

ami elkerül számos buktatót, ami a kezdő, vagy a műfajban járatlan alkotóknak nem 

mindig sikerül. A két narrátor szerepeltetése ebben az időben egyértelműen 

formabontó megoldásnak számít, aminthogy az is, hogy a narrátor funkciója itt nem 

az akusztikus történetmondás során nem megjeleníthető dramaturgiai információk 

 
212 Hajas Tibor: Szövegek, 177-191.  
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közlése, hanem egy kifejezetten erős, metaforikus, költői nyelvhasználat révén a 

realista párbeszédek esztétikai szintű valóságértelmezési alternatívájának, a 

partikularitással szemben megformált transzcendentális perspektívának a 

képviselete. Formai értelemben ennek a kettősségnek, a narráció költői 

metaforikájának és a realista jeleneteknek a dinamikája működteti a darabot.213  

 

Fiúk beszélgetnek a téren a nyári szünidőben arról, hogy mivel töltsék az időt. A 

jókedvű, profán témák között megjelennek a Hajas-életmű jellegzetes 

katasztrofikus mozzanatai: az öngyilkosság, a baleset, az erőszak, a katonai 

dresszúra, a kórházi trauma, a sebészeti patológia. Utóbbiak egzisztenciális távlatot 

adnak a nyári unatkozásnak: az idő strukturálásának kérdését a tartam és tartalom, 

élmény és tapasztalat, kényszer és trauma kérdéseként, tulajdonképpen az élet 

értelmére vonatkozó kérdésként világítják meg. Mindez nagyon konkrét társadalmi 

és politikai keretek között zajlik: a dialógokban szóba kerül a honvédelmi 

törvényben ekkor bevezetett, jellegzetesen Kádár-kori előfelvételis sorozás („FIÚ: 

A legértelmetlenebb rendelet, amit valaha hallottam. BARKÓ: Nemhiába Jani 

találta ki... KAKAS: ...közben megtanulod, miként kell a magasabb sarzsijú 

vaddisznó előtt kussolni, akár igazad van, akár nem”), az egyetemi felvételi 

rendszer, az üzemi órabér, vagy épp a történelmi háttér („... kijutott neki az életből. 

Ült a Horthyék börtönében, végigharcolta a világháborút, ötvenháromban az ávósok 

verték össze”) – látszik, hogy a szerző szabadon ír, nem óvatoskodik, nincsenek 

taktikai vagy cenzurális megfontolásai. A rádiós észjárásra utaló formai 

megoldások, a kettős narráció, a zörejhasználat, a szerzői instrukciók, a hanggal 

érzékeltetett drámai fordulatok és atmoszférikus hatások közül a Hajas-életmű 

egésze és a rádió kapcsolata szempontjából leglényegesebb három elemként a 

megszólítás, a flashback, és az évszakok témakörét emelném ki.  

 

 
213 Vö. Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek (1922), lásd  

https://mek.oszk.hu/01400/01446/01446.htm#1 (Utolsó belépés a tanulmányban hivatkozott 

webhelyekre: 2020. április 28.) 

 

https://mek.oszk.hu/01400/01446/01446.htm#1
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3.3.2.1    A megszólítás 

 

A darab mindkét, mindennemű életkori vagy nemi pontosítás nélkül – mintegy 

absztrakt lírai provokátorként – fellépő narrátorára jellemző, hogy a beszédhelyzet 

címzettjét második személyű igealakokkal szólítják meg: „Hallgasd a délután 

szuszogását a házsorok fűzőjében, figyeld a homokszemek eszeveszett vitustáncát 

száguldó autók mögött, (halkulva), a cigaretta tábortüzét végtelen városi 

prériken...” Ez a lírai prozódiai környezet ellenére sem önmegszólító versbeszéd214: 

hiányzik belőle az a két magatartáspólus, amelyek összeütközése az ambivalens 

tartalmak összegződése felé vinne. Személyessége sokkal inkább a hipnózis 

beszédhelyzetének imitációja,215 a rádiós médium fenomenológiai sajátosságainak 

keretei között pedig „sansz arra, hogy egyszerre legyek a nyúl és a kígyó, és ne 

tudjam eldönteni, kielégülésem a biztosan bekövetkező falásnak, vagy a 

felfalatásnak fog szólni.”216 A címben (Nesztek, nyár!) vagy az első narrátor-

megszólalásokban („Hová tettétek a nyarakat?! Hová tettétek a forró lélegzetek 

szellőit”) szereplő többes szám második személyű alakok használata éppúgy a 

provokatív és konfrontatív elkülönülés eszköze, mint Boris Vian vagy Wass Albert 

címeinek esetében (Köpök a sírotokra;217 Adjátok vissza a hegyeimet!218), az egyes 

szám második személy azonban „a személyes megszólítottság fogalmát veszi szó 

szerint, és a befogadó morális involválása helyett szemébe néz és rákiált: „Te, 

szépségem, igen, igen, te!”219 Stephen Poliakoff darabjában (City Sugar, magyarul 

 
214 Németh G. Béla: Az önmegszólító verstípusról. In uő.: Hosszmetszetek és keresztmetszetek. 

Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. 264-296. 
215 „A hipnózis fogalma egy olyan interakcióra vonatkozik, amelyben két személy (vagy egy 

személy és egy csoport) vesz részt, és egyikőjük, a hipnotizőr, verbális kommunikáció eszközével 

arra bátorítja a másikat, az alanyt vagy alanyokat, hogy hagyják figyelmen kívül a közvetlen 

valóságot és eredeti törekvéseiket, és a tudatukat belső élményeikre összpontosítsák: gondolataikra, 

érzéseikre és képzeletükre. A hipnotizőr a későbbiekben megkísérel változást létrehozni abban, 

ahogy az alanyok éreznek, gondolkodnak és viselkednek, rávezetve őket arra, hogy képzeljenek el 

különféle eseményeket vagy helyzeteket, amelyek ha a valóságban előállnának, a szándékolt 

változásokhoz vezetnének az alanyoknál.” P. Alden, M. Heap: Hypnotic pain control: Some 

theoretical and practical issues. International Journal of Clinical and Experimenal Hypnosis, 1998. 

46(1), 65-66. „A hipnotikus kapcsolat tehát rendkívül sajátos helyzetben zajlik. Ennek két fő 

jellemzője: (1) az alany szeme csukva, (2) a hipnotizőr az indukciótól a dehipnózisig folyamatosan 

beszél, és alapesetben ő szabja meg, hogy mikor (és miről) szólalhat meg az alanya." Varga Katalin 

i.m. 99-101., 200. A hangfelvétel (rádió) is működhet egyidejűleg több, párhuzamosan futó diádikus 

kapcsolat eszközeként. 
216 Hajas Tibor: A katódsugárzás szépsége, Szövegek, 307. 
217 Boris Vian: Köpök a sírotokra (1946), ford. Takács M. József, Budapest, Cartaphilus, 2008. 
218 Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! (1949), Marosvásárhely, Mentor, 2001. 
219 Kappanyos András: "Kettő vagyok: alany és tárgy" – Hajas Tiborról. Jelenkor, 1998/június, 603. 

lásd http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/1998-6.pdf 

http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/1998-6.pdf
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...és te, szépségem, igen-igen, te...),220 vagy Momo Kapor A lemezlovas című 

hangjátékában221 a megszólítás célja az akaratátvitel, a határátlépés a fikció és a 

valóság, a médium és a befogadó, vagyis az elkülönült tudatok között. Hajas korai 

hangjátékában ennek a nyelvi formának a hangsúlyos jelenléte ugyancsak a szerzői 

vízió és valóságértelmezés kiterjesztését, és a hallgatóság szuggesztív bevonását 

szolgálja. „Összetört tükörben láthatod magad: egyik darabban furcsa orr, másikban 

arcod fenyőerdeje, harmadikban távoli kikötőlámpaként villódzik a szemed.” 

 

 

3.3.2.2    A kórházi flashback 

 

Hajas meglepő szakmai biztonsággal fordul a rádió gyors, és olcsó helyszínváltást 

és időugrást lehetővé tevő eszközéhez, a flashback-hez. A visszatekintő jelenet 

azonban nem egy múltbeli előzményt világít meg annak érdekében, hogy a történet 

háttere, vagy egy karakter árnyaltabb és érthetőbb legyen, és az így megszerzett 

tudást a cselekmény értelmezése során hasznosíthassuk, hanem megnyit egy másik 

valóságot, amely a szereplő kórházi emlékeinek jelenetként bemutatott erőszakos 

víziójával, a traumatológiai horror hatásával rabul ejt, fogva tart, és a hangjáték 

végéig el sem ereszt, ami által a megelőző jelenetek partikulárisabb realitását is 

bekebelezi. „Tudok-e tájékozódni egy idegen rémálomban, életképes maradok-e az 

ismeretlen környezetben?” 222 

 

3.3.2.3    Az évszakok 

 

A hangsúlyosan nyári tematikájú darabot Hajas télvíz idején, január 9. és 11. között 

vetette papírra. Ez lehetne érdektelen akcidentália, ha maga a szöveg nem 

tematizálná a jelentőségét.  

 

 
220 Stephen Poliakoff: …és te, szépségem, igen-igen, te… Ford. Bart István, Budapest, Európa Kiadó, 

1980. 
221 Momo Kapor: A lemezlovas. Ford. Spiró György, rendező Pós Sándor, dramaturg Maráz László, 

Magyar Rádió, 1975, lásd http://radiojatek.elte.hu/index.php/A_lemezlovas, illetve 

https://www.mixcloud.com/badihali/momo-kapor-a-lemezlovas-elso-resz/; 

https://www.mixcloud.com/badihali/momo-kapor-a-lemezlovas-masodik-resz/ 
222 Hajas Tibor: Rémálomgyár. Szövegek, 239. 

http://radiojatek.elte.hu/index.php/A_lemezlovas
https://www.mixcloud.com/badihali/momo-kapor-a-lemezlovas-elso-resz/
https://www.mixcloud.com/badihali/momo-kapor-a-lemezlovas-masodik-resz/
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„Szóval nyár volt. De most tél van”, szól közbe a narrátor a kórházi flashback-et 

megszakítva, „Bent legalább meleg volt – szúr orrodba a felismerés, s 

szempilláidon kis jégcipőkben fog ugrálni az elkeseredettség... Pár lépésnyire látsz 

csak, a vastagbőrű házak lezuhannak a horizontról – de te nem is vagy kíváncsi 

rájuk. Fájón üres és ellenséges köd-dzsungelben jársz, lépteid tompán csattogva 

kóborolnak a számodra láthatatlan házfalak között. Tigrisszemek néznek utánad, 

vakult-nap-levelű fák himbálnak néma majmokat. Nyomasztóan fonódik rád a 

dzsungel, mely megfojtotta lakóit.” – így fejeződik be a hangjáték. Az időjárás 

változékonysága, az évszakok, általában véve a klíma a biológiai lét fizikai 

keretfeltételként adott terepe. Jelenségeihez különböző egyéni érzékenységek, 

mentális tartalmak, rendellenességek (SAD- seasonal affective disorder, vagyis 

szezonális affektív zavar) kapcsolódhatnak, egyúttal evolúciós sémák, 

kultúrantropológiai konteók, tradicionális kollektív metaforarendszerek hordozója 

is lehet.223 Itt: két létállapot, két tudatállapot átjárhatatlanságának és 

egyidejűségének, konfrontációjának és egységének kicsit skizoid megfelelője. Ha 

úgy tetszik, „két túlvilág, két pokol mered egymásra”.224 

 

 

3.3.3    Interjú Hajas Tiborral - Barna Róbert interjúja 

 

Ez a munka az előzővel ellentétben jól ismerhető, többször, többhelyütt publikált 

anyag: először 1984-ben, a párizsi Magyar Műhely, majd 1999-ben az Orpheus 

közölte, és végül a 2005-ben, a Szövegekben225 is megjelent. Az eredeti gépirat 

előzéklapján a következő áll: „Interjú Hajas Tiborral. Készítette: Barna Róbert. Az 

interjú-alapra készült írásbeli változat Hajas Tibor munkája.”226 A beszélgetés 

műformája ugyanis egy valóságosan megtörtént interjúnak és a hangjátékká 

alakított, fikciós verziójának a sajátos hibridje két hasábba tördelve: már a Magyar 

Műhelyben is ebben a formában, párhuzamosan futó kettős korpuszként jelent meg. 

Bár teljesen nyilvánvaló, hogy – legalább felerészben – önálló szerzői szöveggel 

 
223 ".... a cselekvés se erős oldalam, s minden bizonnyal ezért nem kedvelem a nyarat. A halált pedig 

túlságosan félem, ismerem és remélem ahhoz, hogy élvezzem végtelen telét... Mondom, őszi ember 

vagyok", Nádas Péter: Hazatérés. In Uő.: Játéktér, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988. 7. 
224 Hajas Tibor: Performance: A halál szekszepilje 1. (A kárhozat esztétikája). Szövegek, 330. 
225 Magyar Műhely, 69. sz.(1984/augusztus 9.), 8-16.; Orpheus, X. évf. 21. (Hajas-szám, 1999 

Tavasz), 17-35. (Lásd http://www.inaplo.hu/or/199921/fs_21.html); Szövegek, 2005, 405-420.   
226 Orpheus, 1999, 17. 

http://www.inaplo.hu/or/199921/fs_21.html
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állunk szemben, az egyedi formai megoldással és az interjú elkészültének 

történetével kapcsolatban nem található érdemi észrevétel a szakirodalomban. A 

beszélgetés időpontja – 1976 – sem szerepel az egyes szövegközléseknél.227  

 

Barna Róbert ekkor a pesti neoavantgárd több műfajban utazó, hiperaktív alakja. Ír, 

fest, kollázsokat készít, dolgozik Najmányi László Kovács István Stúdiójában és 

Mészáros Tamás Metrószínpadán, itt a darabjait is játsszák. Nem véletlen, hogy 

alakja több kortárs emlékezésben is – Molnár Gergely naplójában,228 Kiss Irén 

Állóképében229 és Spiró György Kerengőjében230 kulcsalakként (Fekete) – előkerül. 

1976 tavaszán megállapodik a Veress Miklós/Kulin Ferenc-féle Mozgó Világgal 

egy neovantgárd alkotókat bemutató interjúsorozatról, amelynek terveiben – jó 

érzékkel – olyan szerzőket szerepeltet, mint Beke László, Erdély Miklós, Hajas 

Tibor, Najmányi László, Molnár Gergely, Szentjóby Tamás, Ligeti György, Ladik 

Katalin, Ungváry Rudolf, Fabó Kinga, Fenyvesi Ottó vagy Kukorelly Endre. Az 

ekkoriban kéthavonta megjelenő lap őszi, 1976/5. számában a korszakra jellemző 

óvatosan elhatárolódó sorozatindító szerkesztőségi cikkel bevezetve231 egy Beke 

László interjúval232 el is indul a sorozat, hogy egyszersmind véget is érjen. Az 

elkészült Molnár Gergely és Erdély Miklós interjú már nem jelenhetett meg, a 

 
227 Turai Tamás: Interjú Barna Róberttel, 2020. január 7. Kézirat 
228 Molnár Gergely: Napló, 1976. február 11., kiadatlan. 
229 Kiss Irén: Állókép. Budapest, Magvető Kiadó, 1975. 
230 Spiró György: Kerengő. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. 
231 „Új avantgárd? Szerkesztőségünkbe nemrégiben néhány olyan interjú érkezett, amely a mai 

magyar művészet és művészetkritika sajátos jelenségét, az új avantgárdot állítja középpontba. A 

Mozgó Világnak eddig is szándékában állt bizonyítani, hogy arányának és jelentőségének 

megfelelően minden törekvés és stílusirányzat képviselőinek helyet biztosít a lapban, ha eszmei, 

alkotói alapállása nem ellentétes folyóiratunkéval. Tesszük mindezt úgy, hogy közben elsősorban a 

realista törekvésű művészetet pártfogoljuk. Az első interjú főszereplője, Beke László Kassákra 

hivatkozik, utaljunk hát azokra a szocialista realizmust magas művészi színvonalon megvalósító 

alkotókra – Radnóti, József Attila, Aragon stb. –, akik pályájuk egy szakaszában, az avantgárddal 

való találkozás révén tudtak előbbre lépni, mert az formai kísérletezéseikhez alkalmasnak bizonyult. 

A Mozgó Világot az új avantgárd mai magyar képviselőinek törekvései ezért érdeklik, mint a 

valóság tükrözésének formai lehetőségei. Amikor a Beke Lászlóval készült interjút közreadjuk, azt 

is szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy számos megállapításával – különösen, ami a művész és a 

kritika viszonyát illeti – nem értünk egyet. Vitatkozni azonban csak a művek és egymás 

álláspontjának ismeretében lehet, ezért tartjuk hasznosnak jó néhány kísérletező művész és vele 

egyetértő kritikus bemutatását, megszólaltatását, remélvén, hogy a kialakuló dialógus – melyhez 

más portré- és interjúsorozataink is hozzájárulnak – a magyar szocialista művészet ügyét szolgálja. 

A szerkesztőség.” Szerkesztőségi bevezető az Új avantgard? című interjú sorozat elé. Mozgó Világ, 

1976/5. 82. 
232 Az új avantgárdról. Beszélgetés Beke Lászlóval. Készítette: Barna Róbert. Mozgó Világ, 1976/5., 

83-85. 



96 

 

Hajas csak posztumusz, nyolc évvel később Párizsban, a Najmányi 16 évvel 

később, a Hasbeszélőben.233  

 

Az eredeti beszélgetésre tehát valószínűleg 1976 őszén kerülhetett sor, Hajasék 

Felszabadulás tér 1. alatti lakásában, Barna Róbert amerikai útjáról hozott, 

hordozható kazettás magnetofonjával. A magnókazettáról gépelt leirat készült, az 

eredeti hangfelvétel lappang. Hajas a gépirat elolvasása után döntött úgy, hogy az 

anyagot szerzői/rendezői instrukciókkal hangjátékká alakítja. Najmányi az ő 

változatának ismeretében döntött úgy, hogy a saját beszélgetését ugyancsak 

„dekonstruálja”, válasz-variációkkal bővíti és fiktív fényképanyaggal illusztrálja.234 

Az Erdély-interjú – Időutazás és vakablak – szintén utólagos írói kiegészítésekkel 

tér el a szószerint rögzített anyagtól.235 Látható, hogy a neoavantgárd alkotói 

igyekeztek szabadulni a szituáció kötelmei alól, csak sajnálhatjuk, hogy a többi 

beszélgetést nem ismerhetjük meg. Az interjút készítő Barna Róbert saját kérdezői 

tapasztalatlanságával magyarázza Hajas utólagos korrekcióját. A beszélgetés, főleg 

annak az első fele, abszolút releváns témákat érint: az áldokumentum, a média-

fogyasztás, a majdnem-valóság, a totalitás, a nyílt műalkotás, a személyesség, a 

Kisegítő kérdések az „Öndivatbemutató”-hoz236 abszurdjainak megfeleltethető 

kreativitási teszt,237 a régi és új avantgárd stb. A hangjátékforma nem egyszerűen 

szórakoztatóbbá teszi a kicsit komolykodó, és helyenként valóban túl elméletivé 

váló beszélgetést, hanem ténylegesen áldokumentummá teszi, vagyis a fikcionalitás 

játékbahozásával esztétizálja és összetettebb szintre emeli. A rádiós megközelítés 

kifejezési lehetőségeinek szempontjából itt is három témakört említenék, az 

áldokumentaritást, a hiányt és a médiavalóság részlegességét.  

 

 

 
233 Barna Róbert: Interjú Najmányi Lászlóval, In Hasbeszélő a gondolában, szerk. Beke László, 

Csanády Dániel, Szőke Annamária, Bölcsész Index, Budapest, 1987, 269-279., lásd 

http://barnarobert.blogspot.com/2015/03/interju-najmanyi-laszloval.html 
234 Az interjúban szereplő képaláírások, mint pl. „Najmányi László 1975 telén Pécsett, amint egy 

parkoló kocsi zárján babrál", „Najmányi László az ihlet pillanatában a pesterzsébeti Vasas Műv. Ház 

bejáratánál 1973 augusztusában”, vagy „A mikrofon Barna Róbert bal kezében, egy másik a 

búzatáblába rejtve” fiktív fotókra utalnak, melyek készítői – Vető János, Dobos Gábor, Diner 

Tamás, Bálint István, Bősze Andrea, Eörsi Katalin, Kiskovács Panni, Molnár Gergely, Hajas Tibor 

és Orsós Györgyi – egy baráti enumeráció karakterei. (Turai Tamás: Interjú Barna Róberttel, 2020. 

január 7. Kézirat) 
235 lásd http://barnarobert.blogspot.com/2015/03/idoutazas-es-vakablak-interju-toredek.html 
236 Szövegek, 196. 
237 Szövegek, 412. 

http://barnarobert.blogspot.com/2015/03/interju-najmanyi-laszloval.html
http://barnarobert.blogspot.com/2015/03/idoutazas-es-vakablak-interju-toredek.html
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3.3.3.1    Az áldokumentaritás 

 

Míg az interjúban a Hajas-életrajzok kedvelt hamis-dokumentum motívuma a 

beszélgetés egyik témájaként kerül szóba, addig a hangjátékváltozat a szöveg 

egészét azzá teszi. „Az olvasó számára mindörökre rejtve marad, hogy ez a 

beszélgetés valóban így hangzott-e el, vagy esetleg én nem egészen ezt mondtam, 

valamint te sem egészen ezt mondtad, ami megjelenik nyomtatásban: vagy hogy mi 

ketten már két hete írjuk egy hamisított, /szimulált/ magnóbeszélgetés partitúráját; 

vagy hogy Barna Róbert és Hajas Tibor nem két különböző személy, csak két 

különböző név; vagy ha két különböző személy /is/, ez alkalommal nem az.”238  

 

A hangjátékváltozat legfontosabb funkciója – ahogy nem mellesleg a hipnózis 

indukcióé is - a befogadói referenciák elbizonytalanítása, amit Hajas kifinomult 

médiaérzékenysége rádiós észjárás szerinti ötletek sorozatán át valósít meg. Az 

interjú egy magnó bekapcsolásának hangjával indul – akkor ezt most „egy másik 

szalagról hallgatjuk – vagy egyenes közvetítés folyik?”239 Felvételt vagy élő adást 

hallunk? Másutt: „A felsorolás elejétől a háttérben zene hangzik fel, annyira a 

legjobb helyen, annyira illő hangzással, és fokozatosan annyira átitatja a jelenetet, 

hogy felmerül a kérdés: nem filmzenét hallunk-e? Tehát, hogy nem egy filmjelenet 

hangfelvételét hallgatjuk-e?”240  

 

Egy-egy dramaturgiai hatáselem leírása a hallgatói percepcióra gyakorolt hatás 

reprezentációjával kapcsolódik össze. A hallgatói valóságérzék elbizonytalanítása 

nem objektivált eljárásokon keresztül, hanem a befogadói helyzet és karakter 

drámai megjelenítésén, mintegy a befogadó megképzésén keresztül megy végbe. 

„Telefoncsörgés. Mivel halkan beszélnek, az effektus nemcsak váratlan, de zavaró 

is. Még mindig csörög a telefon. Egyszerűen nem akarja abbahagyni. Vegyék már 

fel! Helyesebben: vegye fel az, aki otthon van, így szoktuk meg. Legalább kiderül, 

melyikük van otthon; bár ez nem érdekel igazán bennünket. Csak ez a hangzavar 

érjen véget. Nem veszik fel. (...) Csattanás, a telefon elhallgat. A beszélő 

 
238 Szövegek, 407. 
239 Szövegek, 406. 
240 Szövegek, 412. 
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könnyedén, szinte mellékesen tüsszent egyet.”241 Mindez az ironikus és paradox 

kommentárokkal együtt: „Most nem történik semmi.” „Kezdünk elfelejtkezni a 

zajról. Most felejtettük el.” „Még közelebbről mondja. A lélegzetét szerencsére 

csak halljuk, nem érezzük.”242  

 

Árnyaltabb értékvilágot vetít a a beszélgetésben elhangzó állítások mögé, és ezzel 

nem csak hogy nem gyengíti érvényességüket, de inkább erősíti a kijelentések 

hitelét, kiszabadítja tartalmukat a ceremoniális beszédhelyzet fogságából. Az a fajta 

éberség, amivel valaki mérlegre teszi, hogy minden úgy igaz-e, ahogy a tudata 

örökölte, az avantgárd pozíció jellemzője. A reflektálatlan médiafogyasztás 

kiszolgáltatottá tesz. „A hamis dokumentumok problémája a felfokozott háttértudat. 

A jelenség ismerős: a tv-néző leül a képernyő elé, és mindent, amit elétálalnak 

(tulajdonképpen észrevétlenül), névértékben elfogad, ugyanakkor ezzel egy időben 

a sorok, illetve képek között próbál olvasni, mert feltételezi, hogy becsapják; tehát 

skizofrén helyzetbe kerül: mindent elhisz, ugyanakkor semmit sem hisz el.”243 

 

 

3.3.3.2    A hiány 

 

A sorok között olvasás az interjúban más összefüggésben is megjelenik. A Kisegítő 

kérdések az „Öndivatbemutató”-hoz paradoxonjait idéző, koan-szerű 

tesztkérdések244 – pl. „Milyen tapasztalatok hiányoznak az emberi 

történelemből?”– abszurd gondolat-határátlépéseket provokálnak, ahol a kérdés 

értelmezési tartományára valójában nincs honnan rálátnunk. Ha azonban a kérdés 

nem az általában vett emberi történelemre, hanem némi szűkítéssel az európai vagy 

még szűkebben a magyar történelmi tapasztalatokra vonatkozik, a probléma 

„családiassá és megválaszolhatóbbá válik; márpedig ha ismerem a hiányt, ezzel a 

hiány kiküszöbölése, az eddig nem létező realizálása felé teszem meg az első 

lépést”. A hangjátékműfaj esetében az érzékileg megtapasztalható 

értelemösszefüggések korlátozottsága miatt ez a fajta „családias” hiánykiegészítés 

az alapműködés része: „Vízcsobogást hallunk ettől kezdve elég sokáig: a 

 
241 Szövegek, 407; 408. 
242 Szövegek, 414. 
243 Szövegek, 407. 
244 Vö.: Tesztlap, in Szövegek, 107. 
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mondatokat így sokkal nehezebb érteni. Mivel rutinosak vagyunk a sorok közötti 

olvasásban, a hangokkal is ezt tesszük. Az a hipotézisünk, hogy valaki fürdővizet 

ereszt.”245 

 

A hangjátékváltozat zörejvilága az interjú végére feloldódik az emberi hangok, 

beszédfoszlányok, utcai hangképek és atmoszférák azonosíthatatlanságában. 

Mindegy, hogy ennek oka megtévesztés vagy rejtőzködés, a referencialitás 

felszámolása a közös nyelv bizalmi alapjának megszűntét jelenti. „Úgy döntünk 

végül is, a mi interpretációs felkészültségünkben van a hiba; nem tudtuk időben 

eldönteni, mit is akarunk hallani, tehát mit hallunk a rendelkezésre álló keretek 

között. De hát ha nekünk kell eldöntenünk, mit hallunk – hol az igazság, amely nem 

tűr vitát? Bennünk? A mi tévedéseink vitájából fog kialakulni? Esetleg személyesen 

kell utánajárnunk? Mindkét alternatíva fárasztó és elkedvetlenítő; az egész 

beszélgetés nem éri meg a felét sem. Elhatározzuk, hogy nem hallgatjuk tovább. 

Elhatározásunkat tett követi.”246 

 

 

3.3.3.3    A médiavalóság 

 

Az elbizonytalanított valóságvonatkozások a tömegmédia fogyasztására jellemző 

tudatállapot szimulációjával a reflexivitást, a ráismerést, végső soron a befogadói 

alapviszony megváltoztatását ösztönözik: „... cselekedeteink túlnyomó többsége az 

adott körülmények között (munkamegosztás, elidegenedés stb.) kielégítetlenül hagy 

bennünket, s ezáltal nem teljesen valóságos. Ezért a körülmények tudatosítása és 

pacifikálása elengedhetetlenül szükséges”247; „... a 'valóság' az én 

szóhasználatomban egyfajta 'totális realitást' jelent”, aminek az átéléséhez „rosszak 

a diszpozícióink”, mivel „a dolgok, szituációk, személyek, sorsok 'létfoka' általában 

alacsonyabb a kelleténél – de nem megváltoztathatatlanul”. A művész által 

„létrehozott 'dokumentumok' is csak akkor valódiak, ha egyfajta totalitásról, vagy 

 
245 Szövegek, 412. 
246 Szövegek, 419-420. 
247 Szövegek, 417. 
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totalitásszükségletről adnak hírt, amit mások a nem-totalitás állapotában saját 

totalitásuk kiprovokálásához hasznosítani tudnak.”248 

 

A rádió ebben az értelemben a mindenkihez elérő tömegmédia totalitásának és az 

elkülönült, egyéni hallgatói belvilágok egyidejűségének médiuma, az interjúból vett 

utolsó idézet az egyszemélyes nyilvánosságról már közvetlenül az Érintés című 

rádió performance felé mutat: „amit egy másik személlyel közlök, az eleve egyfajta 

nyilvánosságnak szóló közlés, még ha ez a nyilvánosság egyszemélyes is; és 

magában foglalja azt az utopikus hipotézist, hogy a kicsi és a nagy közösség nem 

feltétlenül különneműek. A megvalósítás cselekedete bekapcsol egy adag 

kockázatot, hiszen az ember ismeretlen világba kerül azáltal, hogy – saját maga 

számára is – szokatlan dolgot művel, potenciálisan nagy nyilvánosság előtt.”249 

 

 

3.3.4    Érintés 

 

3.3.4.1    Gondolatjel 

 

Hajas Tibor „rendhagyó hang-performansza”, ez az alig négy perces hangmunka, 

1979-ben készült a Magyar Rádió Kísérleti Elektronikus Stúdiójában Winkler Péter 

hangmérnök és Victor Máté zeneszerző segítségével, és egy Hajassal készült rövid 

interjút követően – a riporter Győrffy Miklós volt –, február 4-én, 14 óra 3 perckor 

hangzott el a Kossuth Rádióban  Rózsa T. Endre Gondolatjel című műsorában.250  

 

Rózsa T. Endre a középiskolás évektől kezdve baráti viszonyban, szegről-végről 

családi kapcsolatban állt Hajassal. Bécsi és párizsi művészettörténeti egyetemi 

tanulmányai után Magyarországra visszatérve felismerte Hajas munkáinak, 

elsősorban performanszainak a jelentőségét, és a Magyar Rádió szerkesztőjeként 

lehetőséget teremtett a stúdiómunkára egy rádiós hangmunka létrehozása 

 
248 Szövegek, 408. 
249 Szövegek, 410. 
250 A műsor teljes hossza 10 perc 40 másodperc, amelyen belül Rózsa T. Endre performance-ról 

szóló szerkesztői bevezetője (1:40), Győrffy Miklós Hajassal készített interjúja (4:20), Rózsa T. 

Endre újabb felkonferálása (0:30), végül  maga az Érintés (4:10) hangzik el. Nyomtatásban szövegét 

közölte a bölcsészkari Jelenlét folyóirat Szógettó. Válogatás az új magyar avantgarde 

dokumentumaiból című antológiájában, 1989/1-2. (14-15)., 135.; újraközlés: Szövegek, 2005, 341.   
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érdekében. A kísérleti stúdió ekkoriban elsősorban elektronikus zenei kísérletek 

céljára szolgált, a kölni és darmstadti előzmények és közvetlenül Karlheinz 

Stockhausen és Eötvös Péter hatására kialakított műszaki feltételek, konkrétan az 

első hazai szintetizátor beszerzése mellett.251 A hangrögzítés ugyanakkor teljes 

mértékben analóg technikával történt, a magnószalagra vett prózai felvételt utólag 

effektezték, és így rögzítették újra analóg módon az adótekercs szalagjára. A 

hangfelvétel Hajas dramaturgiai elképzeléseinek és a hangmérnökök által ajánlott 

műszaki lehetőségeknek a folyamatos összehangolása és korrekciója mellett, a 

szöveg többszöri átírásával és a legjobb változatok manuális összevágásával, az 

effektek és ritmikai elemek válogatásával és kikísérletezésével kb. egy hétig tartott. 

Hajas legáltalánosabb értelemben vett célja – mint képzőművészeti és performance 

munkáinál is –, az ember mint test önprezentációja volt, ezúttal ennek minősített 

eseteként a személyiség testi és szellemi integritását magában egyesítő fizikai jegy, 

a hang segítségével. A rádió performance-hoz kapcsolódóan a Szövegek című kötet 

– a hozzáfűzés lelőhelyének külön említése nélkül, de alighanem Hajas naplója 

alapján – a következő szerzői reflexiót közli: „Az elektronikus hangzás nem 

szabadul meg végig az emberi hangtól, a biológiai szférában produkál, azt 

változtatja, azt emeli, süllyeszti, nyújtja. Szerepe kb. a sebészeti műszer 

intervenciója és a gyógyszer stimulációs hatása között ingadozik, tehát alárendelt, 

de döntő és létfontosságú szerepet vállal. Nem háttér, hanem cselekmény.”252 

 

Az elektronika és emberi hang együttese, a biológiai szféra játékba hozása, a 

hangzás sebészeti beavatkozás és gyógyszeres befolyás között ingadozó szerepe az 

erőszak és a manipuláció erőterében a hanghatások hipnotikus célú felhasználása 

felé mutat.253 Részlet Győrffy Miklós interjújából: „Egy országúti karambol, egy 

 
251 Turai Tamás: Interjú Rózsa T. Endrével, 2020. január 14. Kézirat 
252 Szövegek, 341. 
253 A hipnózis sajátos helyzetében a páciens megengedheti magának, hogy olyan sodró érzelmi 

töltetű anyagot engedjen felszínre, amit nem tehetne meg más, „kognitívabb vagy intellektuálisan 

orientált terápiás helyzetben”. Coe, W.C.: Expectations and hypnotherapy. In Rhue, J. W., Lynn, 

S.J., Kirsch, I. (Eds.) Handbook of clinical hypnosis. American Psychological Association, 

Washington, DC, 1993, 73-93. "...olyan viselkedéseket hajthat végre a hipnózis kontextusában, 

amikről maga sem gondolta volna, hogy képes rá." Kirsch, I.: Cognitive-behavioral hypnotherapy. 

In Rhue, J. W., Lynn, S. J., Kirsch, I. (Eds.) Handbook of clinical hypnosis. American Psychological 

Association, Washington, DC, 1993, 151-171. Az így azonosított helyzetben lehetővé válik, hogy 

két személy meghatározott ideig különösebb rizikó nélkül olyan intenzív kapcsolatba kerüljön 

egymással, amelybe egyébként csak szoros, intim személyközi kapcsolataiban (pédául szülő–gyerek 

kapcsolatban) kerülhetne. Bányai Éva: A hipnózis szociálpszichobiológiai modellje. In Bányai Éva – 

Benczúr Lilla – Tauszik Katalin – Költő András (szerk.) A hipnózis és hipnoterápia alapjai. 
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házégés, vagy bármiféle olyan esemény, ami valóban megtörténik, ami valóban 

egzisztenciális szférákat érint, annak megkerülhetetlen hatása, és ledobhatatlan 

súlya van. (...) Nem kell minden  performance-nek ezekkel dolgoznia, de ezek 

biztos, hogy garanciát nyújtanak arra, hogy nem hülyéskedés az, ami történik. (...) 

Ennek a fajta akciónak úgy kell működnie, mint egy merényletnek. Villámgyorsnak 

kell lennie. Az élménynek a jellegét és a súlyát feltétlenül megadja, hogy benne 

van-e az a lehetőség, hogy utána nem következik semmi. Méltó-e arra, hogy utolsó 

pillanat legyen.”254  

 

 

3.3.4.2    A rádio-performance255 

 

Az egyhetes stúdiómunka, a szöveg többszöri átírása, a hangmérnökökkel való 

együttgondolkozás során Hajas mindvégig a rádiós médium igényeinek és 

lehetőségeinek szem előtt tartásával fejlesztette a szöveget, hogy a megcélzott 

hipnotikus imitáció, a persona materializációjának és a közös intermediális 

határátlépésnek a fikciója minél tökéletesebben megvalósulhasson.256 Ezzel 

magyarázható, hogy sikerült a szöveg olyan telítettségét és ökonómiáját elérnie, 

ami miatt, ha némi túlzással is, de joggal írhatta Kappanyos András, hogy „Az 

Érintés című szöveg valószínűleg a legtökéletesebb írói műve.”257  

 

 
Szöveggyűjtemény. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008, 379-429. Az idézetek helye sorrendben 

Varga Katalin i.m. 74, 75 és 59. 
254 Győrffy Miklós interjúja Hajas Tiborral, Gondolatjel, szerk. Rózsa T. Endre, Kossuth Rádió, 

1979. december 4.14:03. Vö.: „A montázs rendelkezzen a rémület gyorsaságával, mintha az utolsó 

számbavétel lenne” Erdély Miklós: Montázs-éhség, Valóság, 1966., Erdély Miklós: A filmről, 

Balassi Kiadó - BAE Tartóshullám - Intermedia 1995. 
255 Kézírással: Adásban: Kossuth Rádió Rp. 1979. II. 02.: Hajas naplója szerint: február 4.: 14.03 

Kossuth Rádió. Gondolatjel. Interjú & rádió-performance. 
256 Az összehangolódás folyamataiban részben és időlegesen megszűnik a felek önálló identitása. 

Varga Katalin i.m. 20. Hipnózisban megfordul az éberen szokásos helyzet. Míg éberen „általában a 

képekre válaszolunk és a szavakat manipuláljuk, hipnózisban a hipnotizőr szavaira válaszolva 

manipuláljuk a képeket”. Lásd A. F. Barabasz, M. Barabasz: Hypnosis and the brain. In M. R. Nash 

and A. J. Barnier,: The Oxford handbook of hypnosis. Oxford, New York, Oxford University Press, 

2008. 347. Varga Katalin i.m. 205 „…transzállapotban viszonylag kritikátlanul befogadjuk a 

verbális inputot (szuggesztibilitás), ám képesek vagyunk a képek és percepciók átalakítására.” D. 

Spiegel: Negative and Positive Visual Hypnotic Hallucinations: Attending Inside and Out. 

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 2003. 51(2), 135. Lásd Varga Katalin 

i.m. 204. 
257 Kappanyos András: i.m. 605. 
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Hajas írását annyira mélyen áthatja a rádiós médium hipnotikus hatáslehetőségének 

tudatos művészi használata, annyira komplex módon reflektálnak benne egymásra 

az esztétikai, mediális és perszonálfilozófiai258 szempontok, amelyek több ponton a 

dolgozatban korábban felvetett kérdésekhez is kapcsolódnak, hogy idézetekkel 

alátámasztott, részletes kifejtésük helyett – némiképp rendhagyó megoldással – 

célszerűbbnek látszik a lineáris olvasatot hálózatszerűvé dimenzionálva szimultán 

hívószavakkal emlékeztetni ezekre a kapcsolatokra, és a telítettség érzékeltetése 

mellett legalább vázlatszerűen jelezni, hogy a szöveg egyes pontjaihoz hol 

kapcsolódhatna kifejtendő gondolatmenet.259  

 

 

3.3.4.3    Bemutatás (idézet és kommentár) 

 

Igen, jól hallod, ALAPZAJ FELTÉTELEZETT ÉRZÉKELÉSÉBŐL INDÍT, 

MEGSZÓLÍT, KITALÁLJA A GONDOLATOD, KIEGÉSZÍTI AZ ÜRES 

HELYEKET én vagyok az SZEMÉLYES ÉS INTIM – AZ ÉN ÉS A TE Figyelj 

erősen. UTASÍTÁST AD, KONCENTRÁL Néhány percem van csak, hogy meg-

próbáljalak megérinteni; JELZI AZ IDŐKERETEKET, PERFORMATÍV 

ÉRINTÉST TESZ megérinteni ÚJRA NYOMATÉKOSÍTJA AZ ÉRINTÉST olyan 

leheletfinoman és mégis olyan hatalmasan, TAKTILIS ÉS TOTÁLIS HATÁST 

ÍGÉR amiről eddig nem is álmodtál PÁRHUZAM AZ ÁLOMMAL, ALTATÁS – 

A rádió, MEGNEVEZI A MÉDIUMOT, EFFEKT ez az óriási hatalom JELZI A 

TÚLERŐT most egy rövid ideig csak veled törődik, TÖMEGHEZ, 

MINDENKIHEZ BESZÉL, DE ÚGY, HOGY ENNEK A MINDENKINEK 

MINDEN EGYES TAGJA ÚGY ÉREZHESSE, HOGY EGYÉNKÉNT VAN 

MEGSZÓLÍTVA csak veled játszik; hozzád simul, megkísérel alkalmazkodni 

hozzád, EGYÉNRE SZABOTT TESTI TÖRŐDÉS, A MAGÁNY ELLEN, AZ 

ABSZTRAKCIÓ ELLEN testet ölteni a szobádban; HANGÉRZETBŐL 

MATERIALIZÁLÓDÓ TESTI VALÓSÁG az enyémet. PERSZONÁLIS 

VISSZAUTALÁS ÖNMAGÁRA, AZ EMBER MINT HANG 

 
258 Lásd dialógus-filozófiák, elsősorban Franz Rosenzweig (Nem hang és füst – válogatott írások. 

Ford. Tatár György, Budapest, Holnap Kiadó, 1990.) és Martin Buber (Én és Te. Ford. Bíró Dániel, 

Budapest, Európa Kiadó, 1990) munkái.  
259 Hasonló megfontolás áll Földényi F. László Kleist-monográfiájának szótár-formátuma mögött. 

Vö. Földényi F. László: Heinrich von Kleist – A szavak hálójában. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1999. 
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ÖNPREZENTÁCIÓJA Dőlj hátra, engedd el magad, hunyd le a szemed, 

UTASÍTÁSOK, LAZÍTÁS, LEHÚNYT SZEM, HIPNOTIKUS HELYZET így 

akarlak. EROTIKA, A HALLGATÓ MINT A VÁGY TÁRGYA Nem valamit 

hallgatsz, hanem engem PERSONA, MASZK – és ez elég. POZITÍV 

VISSZACSATOLÁS Nincs szükség arra, hogy mutatkozzam. A LÁTVÁNY 

ELUTASÍTÁSA, MEGFOSZTÁS Felismersz a legparányibb információból is – 

kicsit túlságosan is jól ismersz, nem? REFLEXÍV UTALÁS A MÉDIÁRA, A 

SAJÁT FANTÁZIAVILÁGRA, A BELSŐ HANGRA 

 

De most rá is vagy szorulva erre. Pedig segítek neked; KÖZÖSSÉG, EGYÜTT 

CSINÁLUNK VALAMIT én viszont egyedül vagyok, mintegy vakon és süketen, 

és pusztán magammal kell beérjem. A MAGÁNY, AZ ÉRZÉKLETEKTŐL 

MEGFOSZTOTTSÁG BESZŰKÜLT TUDATÁLLAPOTA – Az emlékeimet, a 

képzeletemet kell tapogassam EMLÉKEZET, KÉPZELET VS TAPOGATÁS – AZ 

ÜRES HELYEK KITÖLTÉSE úgy, hogy te érezd. ÉRZETEK, ÉRZÉSEK 

GENERÁLÁSA A SEMMIBÓL érezd úgy, hogy válaszolj is rá, VÁLASZ, 

RESPONSE – MINT TESTI REAGÁLÁS A RAPE SORÁN mozogj együtt velem, 

SZEX javíts ki, ahol hibázom KONTROLL, KORREKCIÓ, AUTONÓMIA – mert 

én nem észlelek belőled semmit, csak magamat. AZ ELSZIGETELT ÉN MINT A 

KAPCSOLATTEREMTÉS MÉDIUMA Én megteszek mindent; TOTÁLIS 

ODAADÁS ÉS OMNIPOTENCIA megtöltőm a szobádat, TÉRFOGLALÁS, 

TOTÁLIS JELENLÉT óriási leszek vagy pici, ALAKVÁLTÁS, DIMENZIÓ, 

KÖZLEKEDÉS AZ ARÁNYOK, MIKRO- ÉS MAKROKOZMOSZOK KÖZÖTT 

hogy módod legyen válogatni, SZABADSÁGOD halkítani vagy hangosítani, AZ 

EGZISZTENCIALITÁS EFFEKTJEI ahol úgy kívánod; módod legyen úgy bánni 

velem, mint egy tárggyal, OBJEKTIVÁCIÓ, TÁRGYIASÍTÁS, PORNÓ olyan 

szégyentelenül és szabadon, csak a saját gyönyörűségedre. FELELŐTLENSÉG, 

HATÁRÁTLÉPÉS, KÖVETKEZMÉNYNÉLKÜLISÉG, AMORALITÁS, 

ÉLVEZET 

 

Micsoda izgalom, SOKKHATÁS, OLYAT TENNI, AMIT MÁSKOR NEM, 

KOCKÁZAT hogy tárgy lehetek a számodra! EMBERT TÁRGYKÉNT KEZELNI  

Élj vele; próbáld a hangszínt is! TECHNIKAI ÉS PERSZONÁLIS 

MANIPULÁCIÓ  És micsoda tárgy vagy te nekem, KÖLCSÖNÖSSÉG micsoda 
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ellenállás nélküli bemutatót tarthatok magamnak rajtad, MŰVÉSZI 

KISAJÁTÍTÁS, IGÉNYBEVÉTEL, ELTULAJDONÍTÁS  mennyire 

megrészegülhetek magamtól! EXTÁZIS Ha! érzed? Finom volt? Gyötörjelek, vagy 

simogassalak? SADO-MAZO 

 

És ráadásul ez a rengeteg idegen! EXHIBÍCIONIZMUS, PRIVACY VS 

NYILVÁNOSSÁG, MAGÁNÉRDEK VS KÖZÖSSÉG, MAGÁNBŰNÖK ÉS 

KÖZERKÖLCSÖK Ez a sok férfi, nő, gyerek, MINDENKI aki leskelődik, 

VOYERIZMUS ez a sok hallgató, MINDEN HANGGAL aki mind részt vesz a 

történetünkben, TANÚK, A SZÉGYEN ÉS AZ IGAZOLÁS KÖZÖNSÉGE ami az 

ő jelenlétüktől A JELENLÉT ESZTÉTIKÁJA lesz igazán teljes, igazán izgató! – 

Hé! ti mikor kerültök sorra? KÖZÖNSÉGGYALÁZÁS és mire fogtok kelleni? 

FENYEGETÉS Készüljetek! 

 

Sietnünk kell. GYORSÍTÁS, FOKOZÁS, AKCELERÁCIÓ, RITMUS, TRANSZ, 

ORGAZMUS, EXTÁZIS Lejár az időnk. MEGSZÁMLÁLT IDEJŰ HELYZET 

Gyorsan. Ez a magányos tánc ország-világ előtt nem tarthat örökké. A MAGÁNY 

KITÁRULKOZÁSÁT HAJTJA VÉGRE, PREZENTÁLJA ÉS PERFORMÁLJA A 

NYILVÁNOSSÁG ELŐTT, KISZOLGÁLTAT, Siess. Én elvégeztem, amit 

akartam. Ha te még nem, most már fejezd be egyedül. KÓDA, LEZÁRATLAN, 

MAGÁRA HAGY 

 

 

3.4    Összegzés 

 

Hajas Tibor életművét végigkísérik a rádió számára vagy hangjátékként elkészített 

munkák. Míg pályája elején a rádió elsősorban a művészeti közvetítésben 

meghatározó domináns tömegmédiumként volt fontos a számára – amely szerepét 

egyébként a rádió a sokkal kommerszebbnek tartott televízióval szemben egészen a 

rendszerváltásig megőrizte –, addig a későbbiekben saját művészi iránykeresésétől 

nem függetlenül, egyre inkább a hang intermedialitásában rejlő lehetőségek váltak 

fontossá a számára.  
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Halála előtt másfél évvel egy váratlan lehetőséget kihasználva hang-performance-t 

készíthetett a Magyar Rádió Kísérleti Elektronikus Stúdiójában, ami nemcsak az 

elektronikus effektek dramatikus felhasználásának egyik első hazai példája, de a 

sok területen alkotó Hajas számára legnagyobb nemzetközi elismertséget hozó 

performance művészet és a rádióművészet határterületének darabjaként is jelentős. 

Ha megpróbáljuk tömören megragadni, hogy milyen művészi lehetőséget látott 

Hajas a rádióban, elsőként a tömegmédium által előállított áldokumentatív 

majdnem-valóság említhető, amelynek művészi szimulakrumát260 alkalmas 

provokációs lehetőségnek látta ahhoz, hogy a befogadót passzív és reflektálatlan 

fogyasztói helyzetéből kimozdítsa és felszabadítsa. Másik fontos csomópont a 

hiány és az ehhez kapcsolódó esztétika: a valóságmetszetek, narratívák, művi és 

értelmezési konstrukciók hiányzó elemeinek felismerésében és azonosításában, a 

hiány kiegészítésében megnyilatkozó kreatív, valóságteremtő egyben 

transzcendentális mozzanat a kitöltetlen helyeket a befogadói fantáziatevékenység 

révén kiegészítő hangjátékműfaj konstitutív eleme is. Harmadik helyen – 

legfontosabbként – az emberi hangnak, mint a rádióközvetítés révén tömeges, de 

egyénenként elkülönült hallgatóságra hatni képes médiumnak a jelentősége 

említendő.261 Az emberi hang interperszonalitása a személyiség mélyrétegeit 

megszólító intimitás, a személyközi szinkronitás és a tudatvilágok összhangjának 

megteremtése révén hipnotikus erejű művészi hatások és a művészeti terrénumon 

túlra mutató egzisztenciális érintettség számára nyit utat.  

 
260 Vö.: „Sohasem a szimulákrum rejti el az igazságot – az igazság rejti el, hogy nem létezik. A 

szimulákrum igaz.” Jean Baudrillard: A szimulákrum elsőbbsége. ford. Gángó Gábor. in.: Testes 

könyv I., Szeged, Ictus Könyvkiadó – Jate Irodalomelmélet Csoport, 1996. 161-195. 
261 Ezt hangsúlyozza a darabról elsőként beszámoló elemzésében Beke László is: „Mindenki, aki 

hallja, azt hiszi, hogy másról van szó, mégis belepirul, mert tudja, hogy róla van szó, és szégyelli 

magát Hajas helyett és önmaga helyett is. A helyzet az exhibicionizmussal összefonódott 

voyeurizmus legperverzebb példája: nincs konkrét tárgya, és nincs megnevezési lehetősége sem, 

mert akusztikai síkon zajlik; csak vibráció létezik - a légoszlop az emberben, a membrán, a 

villanyáram feszültsége, a rádióhullámok stb. És mégis képet indukál...” Beke László: A 

performance és Hajas Tibor, Mozgó Világ, 1980. október, 110.  
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4    A hipnotikus jelleg szerepe a csatolt 

mestermunkában 

Szerb Antal: Utas és holdvilág – hangjáték és színpadi 

adaptáció 

 

 

4.1    A hangjáték262 

 

A Magyar Rádióban 2001 májusában, Szerb Antal születésének 100. évfordulóján 

kezdődtek meg az Utas és holdvilág hangjátékváltozatának felvételei. A műből 

készült korábbi, kétszer 45 perces, 1972-es első változat több szempontból is 

elavultnak számított. Amellett, hogy a regény fő cselekményszálát, az Ulpiusok és 

Mihály történetét követte csak végig, és fontos helyszínek és karakterek, például 

Sári vagy a Perzsa alakja teljesen kimaradtak a szüzséből,263 a szereposztás 

összességében egy nemzedéknyivel idősebb színészekre épült. A Mihályt játszó 

Gábor Miklós 51, a Pataki Zoltánt játszó Benkő Gyula 52, az Ervint játszó Pándy 

Lajos 48, a Szepetnekit játszó Buss Gyula 43 éves volt a felvétel idején. Az 

adaptáció is idejét múlt normák szerint készült, a mű végére például a befejezés 

melankolikus iróniáját korrigálandó, olyan optimista mondatok kerültek, amelyek 

az eredeti szövegben egyáltalán nem szerepelnek („Még minden jóra fordul! Nem 

adjuk meg magunkat a sorsnak!”). 

 

 
262 A HANGJÁTÉK - Szereplők: Erzsi - Ónodi Eszter, Mihály - Bodó Viktor, Elbeszélő - Gálffi 

László, Szepetneki János - Csányi Sándor, Zoltán - Hajdú István, Utas - Takátsy Péter, Ellesley - 

Lukáts Andor, Millicent - Pokorny Lia, Ervin - Zsótér Sándor, Sári - Kecskés Karina, Perzsa - 

Halász Péter, Waldheim Rudi - Mucsi Zoltán, Portás - Ternyák Zoltán, Nő - Gryllus Dorka, Vannina 

- Hámori Gabriella, Éva - Marozsán Erika, Apa - Szacsvay László. 

A felvételt készítette: Borlai Kinga és Kulcsár Péter 

Dramaturg: Turai Tamás 

Zenéjét összeállította és rendezte: Vajdai Vilmos (2002) 
263 „[Az új változatban] nem Éva, az Ulpius-ház titokzatos, férfiszíveket perzselő vampja, hanem 

Erzsi, a magyar irodalomban talán épp Szerbnél elsőként megjelenő nagyvárosi modern nő áll a 

középpontban” Bojár Iván András: Regény a színpadon. Jelenkor online, 2018. 03. 19. - 

http://www.jelenkor.net/visszhang/994/regeny-a-szinpadon - utolsó letöltés 2020. 09. 18. 

http://www.jelenkor.net/visszhang/994/regeny-a-szinpadon
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Az új változat dramaturgiai koncepciójának egyik kiindulópontja a folytatásos 

formátum volt. Az elképzelés abból indult ki, hogy az új adaptációnak nem az 

eredeti mű egyik vagy másik cselekményszálát, narratív ívét, vagy akár egészének 

cselekményét kell megjelenítenie, hanem lehetőség szerint a regény egészét. A mű 

értékei a dramaturgiai olvasatban megoszlottak a jelenetekben bemutatható 

dramatikus anyag, és az elbeszélői narrátorszólamban megformált szépprózai 

szöveg között. Nyilvánvaló volt, hogy a regény teljes bemutatásához hosszabb 

sorozatra van szükség. A történetmesélő és a dramatikus formában megjelenítő 

jelleg egyaránt alkalmasnak tűnt a folytatásos szerkezet szokásformáló hatásának 

folyamatos fenntartására.   

 

A dramaturgiai koncepció másik fontos eleme a mű generációs karakterének 

felmutatása volt. A rendszerváltást megelőzően az Utas és holdvilág az irodalmi 

kánon perifériáján létezett. Újabb kiadásai – az akkoriban szokásos könyvkiadói 

delfinizálással – megjelenhettek, de a kötelező olvasmányok, vagyis a középiskolai 

törzsanyag keretei közé már nem fért be. Az olvasóközönség emlékezete azonban 

megőrizte, és a polgári irodalom alapműveként hagyományozta tovább, egy 

jellemzően fiatalkorú olvasóréteg számára pedig – talán épp mellőzöttségéből is 

adódóan – kifejezetten kultuszregénynek számított.  

 

A hangjáték rendezője, Vajdai Vilmos, a felkéréskor rádiós rendezői 

tapasztalatokkal még nem rendelkezett, a fővárosi underground kultúrában mély 

beágyazottsággal azonban igen.264 Vajdai ekkor már 15 éve a Katona József 

Színház színésze, a Tilos rádió műsorvezetője, a Korai Öröm zenekar tagja, 

foglalkoztatott underground DJ, korábban a Tilos az Á kultúrkocsma művészeti 

szervezője és programfelelőse volt. 

 

A rendező jóvoltából valóban kultikus szereposztás jött létre. A főszerepet, Mihály 

alakjának megformálását a felvétel idején alig 22 éves Bodó Viktor kapta, aki 

 
264 A Magyar Nemzet kritikusa elmarasztaló értékelését, a címben is kiemelve, a 

szerkesztő/dramaturg és a rendező rutintalanságára vezeti vissza: „Mégsem szerencsés azonban, 

hogy komolyabb rádiós műlttal nem rendelkező színész-rendező kezébe kerüljön egy ekkora 

vállalkozás, főként, ha azt kell tapasztaljuk, hogy sem a dtramaturg, Turai Tamás, sem pedig a 

rendező nem bizonyult elég erősnek és invenciózusnak a feladatra.” Hanthy Kinga: Utasok és szavak 

a holdvilágban. Vannak szerkesztők, akik behódolnak a divatnak. Magyar Nemzet, 2002. október 1. 

14. 
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mindennemű rádiós előtapasztalat nélkül is a rá jellemző játékintelligenciával 

oldotta meg a 250 oldalas példány minden jelenetét.   

 

A színészfelvételekre 2001. május 14. és 31. között került sor, a rádiós zsargonban 

„összejátszás”-nak nevezett utómunkálatokra május 28-tól június 12-ig további két 

hét állt rendelkezésre. Ez az idő a rádiós gyártási protokoll szerint bőven elégséges 

kellett hogy legyen egy ilyen méretű produkció elkészítéséhez. Gyorsan kiderült, 

hogy ez esetben nem lesz elég. Hajnalokba nyúló, megfeszített munka 

eredményeképpen június 12-én 6:00-ra, a takarítók érkezésének idejére a 14 

részesre tervezett sorozat, első epizódjának az utómunkálataival készültünk el. 

Ekkorra sikerült a színészi szöveget, a zajokat, a zenét, az effekteket a rádió 

többsávos keverőpultjában megkomponálni és lekeverni. Nyilvánvalóvá vált, hogy 

az az igényességű megmunkáltság, amellyel a rendező a folytatásos hangjáték teljes 

kontinuumát meg akarja dolgozni, sokkal több munkaórát kíván, mint amennyit a 

rádió egy-egy produkció elkészítésére biztosítani tud. A Magyar Rádióban 

ekkoriban pénzügyi okokból átmenetileg nem készülhettek új produkciók, így a 

felszabaduló gyártási kapacitás ideig-óráig lehetővé tette a további stúdiómunkát, 

de már ezzel párhuzamosan megkezdődött az „otthoni meló” a rendező saját 

laptopján, saját hangvágó programjaival, effektjeivel, zenéivel külön honorárium 

nélkül, a rádiós munkákra annyira jellemző flow-állapotban.  

 

Az Utas és holdvilág-ban tetten érhető hipnotikus hatás elemeinek egy része a hang 

és a médium sajátosságai miatt minden hangjáték esetében adottak, másik részük a 

vizsgált hangjáték konkrét adottságai miatt itt jobban érvényesülnek. Ez utóbbi 

elemek közül említenék meg néhányat, lehetőség szerint a kritikai reflexióra 

támaszkodva.  

 

 

4.1.1    Az összehangolódás 

 

A hipnotikus jelleg a hangjátékban a zenehasználat és a narráció rádiós 

megjelenítésének együttes hatásaként azonosítható.265 A hangjátékot gyakorlatilag 

 
265 „A rádiójáték szakított az egymást váltó párbeszédek és zenei bejátszások jelentette klasszikus 

formával: a rendező az egész dialógustest mellé atmoszférateremtő, a történet egyes fedettebb 
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mindvégig, tehát a prózai hangsávok alatt is folyamatosan változó, effektek-ben és 

ambient elemekben gazdag zenei háttér kíséri, ami egyrészt hangulatában és zenei 

karakterében is a hallgatóval való összehangolódás eszköze, másrészt közvetlen 

dramaturgiai eszköz is, amennyiben a kiállásaival kiemeléseket érzékeltet.266 A 

digitális vágás segítségével a zene és a szöveg olyan szoros korrelációja jön létre, 

ami a színészi előadásmód más eszközökkel kiemelt spontaneitása mellett a 

ritmizáltság és a zenei tervezettség tudatosságát hangsúlyozza. A felvételkor 

elhangzó bakik, spontán kiszólások, nevetések, vagy épp az artikuláció másutt 

hibának számító esetlegességeinek, a zajos lélegzetvételeknek és különféle  

hangképzési mikrozörejeknek a megtartása, és a hangzó anyagban kiemelt 

felhasználása ugyanis nagyonis tudatosan, tehát a legkevésbé sem spontán módon 

megy végbe.267  

 

 

4.1.2    A ritmus 

 

A zenei hangesemények tartalmi elemekhez rendelése sajátos ritmus-

összehangolódást eredményez a hallgatóval. A zajok felhasználása és zenei 

ritmizálása – pl. a ritmushangszerré tett léptek, evőeszközök, bútorok zaja – a 

kiszólások, lélegzetvételek, hangképzési mikrozörejek használatával együtt a 

közeliség és az intimitás hatását hordozza, a spontán és a tervezett 

elbizonytalanításával pedig - az ismétlések, visszajátszások, irányváltások és 

különféle térhatásnövelő effektek, a reverb és a delay hatása révén - a táguló tudat 

és a felfokozott spirituális tér benyomását kelti. A prózai főszólam előterében vagy 

hátterében, külön hangsávokon beúszó, előre vagy visszautaló mondat- vagy 

zajtöredékek egyben tartják és egységként mutatják fel a konstrukciót, és amellett, 

 
rétegeit kiemelő, a dialógusokat kiegészítő hangeffekt-konstrukciókat kevert.” Trafó programfüzet 

[Bíró Bence] 2019. 02. 08. - https://trafo.hu/programok/utas_es_holdvilag -  utolsó letöltés 2020. 09. 

18. 
266 „Vajdai Vilmos rendező egyben színész és zenész, meg még DJ is. Az általa celebrált történet 

végtelenített elektronikus zenei és ritmikai alapon sodródik, ami dramaturgiailag értelmezett 

pillanatokban megtorpan, megszakad, szkreccsel, ismétlődik vagy visszhang formájában a hangzó 

térben porlad el.” Bojár Iván András: Regény a színpadon. Jelenkor online, 2018. 03. 19. - 

http://www.jelenkor.net/visszhang/994/regeny-a-szinpadon - utolsó letöltés 2020. 09. 18. 
267 „Az olykor szkreccseléssel is felturbózott sóhajtásoknak, lélegzetvételeknek, sikkantásoknak és 

hümmögéseknek például fontos szerepe van: jól kiegészítik azt, amit a karakterek belső 

működéséről tudhatunk.” Rádai Andrea: Test és hang. Magyarnarancs.hu, 2018. 01. 18. 

https://magyarnarancs.hu/szinhaz2/test-es-hang-108801 - utolsó letöltés 2020. 09. 18. 

https://trafo.hu/programok/utas_es_holdvilag
http://www.jelenkor.net/visszhang/994/regeny-a-szinpadon
https://magyarnarancs.hu/szinhaz2/test-es-hang-108801
https://magyarnarancs.hu/szinhaz2/test-es-hang-108801
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hogy polifonizálják a narrációt, a szervezett rendszerszerűség igényét 

hangsúlyozzák. 

 

 

4.1.3    A narráció 

 

A zene és a narráció atmoszférája rituális hangulatot teremt, ami a mű egészének 

nosztalgikus, misztikus tematikájával összhangban azt közvetíti a befogadónak, 

hogy „valami mélyreható és lényeges fog történni”268. A magát a hangjáték-

szituációnak átadó hallgató megnyílik arra, hogy olyan érzelmi intenzitású anyagot 

engedjen magából felszínre kerülni, aminek a megélése más helyzetben nem volna 

lehetséges.269  

 

Ebbe a hipnotikus kontextusba, mint láttuk, természetesen beleillenek az akusztikus 

elemek sorozatos ismétlődései, és a történetmesélés hangnemének, tempójának és 

hangsúlyainak, a beszédkarakternek a hétköznapitól eltérő, sajátos torzulásai. 

Ebben a helyzetben lehetővé válik, hogy a befogadó a rádiós médiumom keresztül, 

a mesélő hang révén megképződő szubjektummal olyan intenzív kapcsolatba 

kerülhessen, amilyenbe egyébként csak szoros, intim személyközi kapcsolatban 

léphetne.  

 

A szubjektív élmények átmenetileg jellegzetes módon megváltoznak: a 

koncentráció, a figyelem és az emlékezet működése eltér a hétköznapitól, a 

valóságérzékelés megváltozik, a befogadás akusztikus élményeihez az időérzék, a 

testkép, hallucinációk és egyéb perceptuális torzítások társulnak, a szuggesztió 

iránti fogékonyság nő.270  

 

Mindehhez hozzájárulnak a szövegnek a hipnotikus karakterhez kapcsolódó 

tartalmi elemei, az erotikus, nosztalgikus és misztikus alaptéma, ezen belül az alvás 

és a halál gyakori párhuzamai, a szerelmi függőség, az alkohol, a narkotikumok és a 

halálvágy metaforikus keresztutalásai, a szuggesztió konkrét említései és a 

 
268 Lásd 134. lábjegyzet 
269  Eisen i.m. 123-149. Idézi Varga Katalin i. m. 74. 
270 Nagy Eszter i.m. 16. 
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történetekben felbukkanó hipnotikus ívek, jelenetek és szálak sora (lásd az 

Ulpiusok akaratátviteli játékai, a Perzsa manipulatív vágyfantáziái, Éva és Mihály 

domináns-szubmisszív játszmái stb.) 

 

 

4.1.4    Az abszorpció 

 

A hangjáték-szituációban az abszorpció fogalma arra a képességre utal, hogy az 

egyén nyitott az adott helyzetben őt érő élmények befogadására, az azokba való 

teljes elmélyedésre, perceptuális, motoros, képzeleti és gondolati forrásait a 2.3.5 

fejezetben leírt módon teljes mértékben a figyelt tárgy köti le. Az abszorpció a 

hipnotizálhatóság központi összetevője, hiszen a szuggesztiók arra hívják fel az 

alanyt, hogy teljes mértékben a helyzetben működő kommunikációra, illetve annak 

hatásaira összpontosítson.271 A képzeleti átélés rendszerint magas abszorpcióval 

társul, vagyis a személy mélyen átéli az élénk, valósághű képzeleti jelenetet. 

Fókuszált figyelemmel és/vagy disszociatív készséggel társulva még inkább 

elmélyülhet ez az átélés, hiszen a külső vagy a belső elterelő ingereket kiszűrve 

mind nagyobb lehet a személy involválódása a képzeleti tartalomban.272 A 

hangjáték hallgatásakor aktiválódó képzeleti működés általában véve a műfaj 

sajátja.  Az Utas és holdvilág esetében a korábban említett tematikus és formai 

jegyek, valamint a perceptuális összetettség miatt a koncentrációigény és a vele 

összefüggő abszorpció mértéke is fokozott.  

 

 

4.1.5    Az önszuggesztív befogadás 

 

Noha a hipnózis általában két személy intenzív interakciójáról szól, sokak szerint 

végső soron minden hipnózis önhipnózis, ami adott esetben különféle technikai 

berendezések által is létrehozható. (Lásd 2.3.6 fejezet) Eszerint a hatás fókusza a 

módosult tudatállapot előidézésében, és a figyelem abban való lekötésében áll, és 

nem a személyközi kapcsolatok nyújtotta lehetőségben. A hangfelvétel  és a hangzó 

médium kiváltképp alkalmas arra, hogy ilyen  kapcsolat eszközeként működhessen. 

 
271 Varga Katalin i.m. 94. 
272 Varga Katalin i.m. 151. 
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A vizuális csatornán rendkívül sokféle információ érkezik - a hangjáték-szituáció és 

a hipnózis helyzetében erről mond le a magát a helyzetnek átadó személy, ezzel 

mintegy elfogadva, hogy ezúttal nem külső partnere, vagy a hozzá képest adott 

külvilág a lényeges, hanem ő maga, a saját belső világa, amit a hangok finoman 

komponált megnyilvánulásai kísérnek.273 A művészeti szituációban a befogadó 

empatikus közreműködése, az esztétikai hatás igenlése és az erre a hatásra való 

megnyílás teremti meg a hipnotikus hatáshoz szükséges elkötelezettség és 

önkéntesség, vagyis az önszuggesztivitás lehetőségét. 

 

 

4.2    Az előadás274 

 

A 2002-ben bemutatott 14x20 perces rádiójáték teljes hangsávjának a 

felhasználásával az Utas és holdvilág-ból Vajdai Vilmos vezetésével színpadi 

előadást készített a TÁP Színház társulata, melynek bemutatójára 2017 szeptember 

19-én került sor a Trafóban.275 Ez a viszonylag ritkán előforduló helyzet alkalmas 

lehet arra, hogy megvizsgáljuk, milyen módon változik a művészi hatás a 

látványelemekkel újrafogalmazott előadásban. A hipnotikus hatáslehetőség kérdése 

 
273 M. Argyle: Bodily communication. London, Routledge, 1988.Lásd Varga Katalin i.m. 202. 
274 AZ ELŐADÁS - Szereplők: Mihály - Laboda Kornél, Erzsi - Törőcsik Franciska, Perzsa - Kálid 

Artúr, Szepetneki - Hegymegi Máté, Éva - Fátyol Hermina, Zoltán - Farkas Ádám, Ellesley doktor / 

Apa - Márton András, Ervin - Horkay Barnabás, Sári - Háda Fruzsina, Waldheim Rudi - Egger 

Géza, Narrátorok: Csányi Dávid, Göndör László, Váradi Gábor 

HANGOK: Erzsi - Ónodi Eszter, Mihály - Bodó Viktor, Elbeszélő - Gálffi László, Szepetneki János 

- Csányi Sándor, Zoltán - Hajdú István, Utas - Takátsy Péter, Ellesley - Lukáts Andor, Millicent - 

Pokorny Lia, Ervin - Zsótér Sándor, Sári - Kecskés Karina, Perzsa - Halász Péter, Waldheim Rudi - 

Mucsi Zoltán, Portás - Ternyák Zoltán, Nő - Gryllus Dorka, Vannina - Hámori Gabriella, Éva - 

Marozsán Erika, Apa - Szacsvay László. Hangmérnök: Borlai Kinga és Kulcsár Péter 

ADAPTÁCIÓ: Turai Tamás 

AZ ELŐADÁS dramaturgja: Bíró Bence. Mozgás: Hegymegi Máté. Jelmeztervező: Nagy Fruzsina. 

Jelmeztervező munkatársa: Szabados Luca. Továbbá az MKE és a MOME hallgatói: Bartos Letícia, 

Dávid Luca, Gyimóthy Noémi, Kuti Letícia, Mikes Anna. Díszlettervező: Horváth Jenny. 

Díszlettervező munkatársa: Devich Botond. Fénytervező: Bányai Tamás. Látvány: Juhász András. 

Videó: Bartha Máté, Horesnyi Máté, Huszár Dániel, Nagy Gergő, Varga Vince és a MOME Média 

Intézetének hallgatói: Halák László András, Kovács Dorottya, Lődi Áron, Maruscsák Dávid, 

Szatmári Bendegúz, Válics Péter. Festő: Kőszeghy Flóra. Film: Pálos György, Papp Bojána. 

Műszaki munkatárs: Bredán Máté. Rendező munkatársa: Cseh Adrienn, Debreczeni Bori Sára. 

Produkciós vezető: Imely Zoltán, Mátis Inez 

RENDEZŐ: Vajdai Vilmos 
275 (Az előadás 2017-ben elnyerte Highlights of Hungary-t, majd 2018-ban a legjobb független 

előadás és a legjobb látvány kategóriában a Színikritikusok díját.) 
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felől nézve elsősorban arra keressük a választ, hogy milyen szerepet játszik az 

előadásban a  hangkompozíció mellé rendelt vizualitás.   

 

 

4.2.1    A playback mint barlanghasonlat 

 

Az egyik fontos jellegzetesség, ami már a színlapról kiderül, hogy az előadásban 

nem azok a színészek játszanak, akiknek a hangját a felvételről halljuk.276 A hang 

perszonalitásával jelenlévő és játszó művészek egyike sem jelenik meg testi 

valójában, a fizikai realitásként színpadra lépő színészek egyike sem válik 

valóságossá a megszólalás fizikai, perszonális értelmében277 (bár van egy kivétel, 

erről később, külön lesz szó). Ez a dramaturgiai alaphelyzet bizonyos platonikus 

következmények forrása: ahogy az ideatan a földi és az ideális tárgyak 

különválásához, és a világ megkettőződéséhez vezet, úgy bontja az előadás a 

történetmesélést elkülönülő és egymásra reflektáló, egymást tükröző és egymásra 

vonatkozó rétegek és felületek folyamatosan mozgásban lévő, a valószerűség és a 

képzeletiség minőségeiből különb-különb mértékben részesülő impulzív szerkezeti 

képletekre.278 Platón barlanghasonlatát parafrazeálva, aligha gondolhatnánk, „hogy 

más az igazság, mint ama mesterséges dolgoknak az árnyéka.” Valóság és látszat, 

vagyis „az egy, világos és változatlan” és „a többféle, homályos és állandóan 

változásban lévő” közötti különbséget keresve pedig vajon ki tudna „valamit is látni 

abból, amit most mint igazi világot mutatnak be neki? (...) Legkönnyebben az 

árnyékképeket tudná nézni, aztán az embereknek s minden másnak a vízben 

tükröződő képét, s csak utoljára magukat a dolgokat; s továbbhaladva, az 

 
276 „Az élő színész és a rögzített hangzó szöveg találkozása automatikusan veti fel az eseményeknek 

való kiszolgáltatottság témáját, erősíti a szereplők végzetszerű sodródásának érzetét.” Trafó 

programfüzet [Bíró Bence] i.m. 
277 „Olyan, mintha a színpadon lévő testek kiüresednének; mintegy bábokká absztrahálódnak, és a 

felvételről szóló hangok marionettként mozgatják őket. Ez a rendezői gesztus egyszersmind az 

iróniához szükséges távolságot is megteremti, a szereplők minden egyes szavát idézőjelbe teszi.” 

Kovács Natália: Olvasásélmény. Színház.net, 2017. 10. 24. - http://szinhaz.net/2017/10/24/kovacs-

natalia-olvasaselmeny/ - utolsó letöltés 2020. 09. 18. 
278 „A hozott hang és az eleven színészi munka közötti apró elmozdulások a valóság észlelésének 

elbizonytalanító kérdéseit szegezik a nézőnek. Puha és köztes léttartományt teremtenek, a 

bizonytalanság és szorongás szürke közegét, melyben arcok, mondatok, felvillanó képek markáns 

formái úsznak. A sokrétegű zajos világ, amiről azt hisszük: a valóság. Pedig dehogy. Pedig ki tudja.” 

Bojár i.m. 

http://szinhaz.net/2017/10/24/kovacs-natalia-olvasaselmeny/
http://szinhaz.net/2017/10/24/kovacs-natalia-olvasaselmeny/
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égitesteket és az égboltozatot is sokkal könnyebben tudná éjjel szemlélni, ha a 

csillagok és a hold fényére tekintene fel.”279 

 

 

4.2.2    Az időérzékelés 

 

A másik következmény a művi jelleg fokozott érvényesülése: az előre felvett és 

aprólékosan megdolgozott többsávos hangfelvétel a hangesemények és a 

szövegszerűség olyan precizitású összhangját hozza létre, ami élő előadásban 

elképzelhetetlen lenne, ennek megfelelően a színpadi jelenlét spontaneitása is más 

értelmet kap.280 A hang valóságához igazodó színpadi vizualitás megtervezett és 

megalkotott, ritmikus és zenei kontrolláltsággal, a valóságtól eltávolító artisztikus 

és artificiális műviséggel történik meg.281 Az eredeti hangjáték ambíciója nem egy 

dramatikus alapanyag, hanem egy regény megmunkálása volt, ami épp a műfaj 

belső időkezelésének okán ritkán szokott színpadra kerülni, így könnyű belátni, 

hogy mindez egy nagyon sajátos történetvezetési tempóhoz és nagyon ritkán 

átélhető időélményhez vezet, ami eleve magában rejti a percepciók torzulásának 

mint a hipnotikus hatás egyik elidegeníthetetlen velejárójának a lehetőségét.282 

 

 

4.2.3    A sötétség 

 

Az előadás sötétben kezdődik, és jó ideig sötétben is folytatódik. A nyitó jelenet és 

az ezt követő hosszabb narratív rész alatt, vagyis mintegy 10 percig nem látunk 

 
279 Platón: Állam. (Ford. Szabó Miklós) In Platón összes művei, Budapest, Európa Könyvkiadó, 

1984. II. 458. (VII: könyv, 516 a b)  
280 „Itt minden előre meg van írva, el van rendezve és fel is van véve, szereplők és színészek egyként 

sodródnak az eseményekkel, nincs szabad akaratuk” Puskás Panni: Öt órás lázadás a konformizmus 

ellen. Revizor online.com, 2017. 11. 13. https://revizoronline.com/hu/cikk/6869/szerb-antal-utas-es-

holdvilag-tap-szinhaz-trafo/ - utolsó letöltés 2020. 09. 18. 

281 „Vajdai megfosztja színészeit szavaiktól, miközben testük marionettbábuként rendelődik alá a 

felvételről szóló hangoknak. Már önmagában ez a gesztus is rendkívül plasztikusan jelzi a szöveg 

(ön)iróniáját, a megszólalások sorsszerűségét, illetve a szabad akarattól való megfosztottságot.”. 

Dézsi Fruzsina: Szinkronszínház. Est.hu, 2019.12.17. - http://est.hu/cikk/133208/szinkronszinhaz - 

utolsó letöltés 2020. 09. 18.Est 
282 A nézőtéren töltött idő során mindvégig érezni: különleges vállalkozás részesei vagyunk. A 

szokatlan módon már délután hatkor kezdődő előadás közel éjfélig tart két szünettel, másfél-kétórás 

felvonásokkal. Bojár i.m. 

https://revizoronline.com/hu/cikk/6869/szerb-antal-utas-es-holdvilag-tap-szinhaz-trafo/
https://revizoronline.com/hu/cikk/6869/szerb-antal-utas-es-holdvilag-tap-szinhaz-trafo/
http://est.hu/cikk/133208/szinkronszinhaz
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semmit.283 A szcenikára ezt követően is bizonyos noir jelleg jellemző: 

meglehetősen takarékosan bánik a fénnyel, vagy ha úgy tetszik, bátran adagolja a 

sötétséget. Mintha az előadás a sötétben szóló hang hipnotikus alaphelyzetéből, 

saját formai teremtéstörténetének fokozatosságával és képzőművészeti 

következetességgel építené fel a prezentáció saját játékszabályait és világát.284 A 

halvány fénypontot követően először csak monokróm sziluettek jelennek meg, 

aztán több fény, több dimenzió, színek, emberalakok. Az első reális jelenet a 

reflexió születése: maga a rádiófelvétel jelenítődik meg a színpadon, az adaptáció, 

az előadás saját története, melyben a színészek kifelé szóló gesztusai utalnak a nem 

megjelenített technikai helyiségre az üvegfal mögött figyelő hangmérnökökre, 

dramaturgra és rendezőre, valójában magára a rádióra – ezek szerint maradt játéktér 

a képzelet számára. A felvételek során elnevetett mondatokat Vajdai már annak 

idején belerendezte a hangjátékba, a spontaneitásnak ezeket a gondosan vágott, 

effektezett és editált pillanatait 17 évvel később a hangfelvételt eljátszó színészek 

számtalan próba során összecsiszolt együttműködéssel eljátsszák a színpadon. 

Laboda Kornél sokáig csak Bodó Viktort játssza, amikor kilép a hangfelvétel 

szituációjából, attól kezdve Mihályt is. Csak ekkor válik azonossá színészként az 

Utas és holdvilág karakterével is.  

 

 

4.2.4    A vizualitás 

 

Mi ebben a konstrukcióban a vizualitás szerepe? Legtöbbször nem illusztratív, 

időnként ornamentikus, gyakrabban hangulatilag ösztönző, sokszor asszociatív -  

soha nem magyaráz, inkább elfogadtat.285 Jellemzően váratlan, kizökkentő, eltérítő  

–  a Gálffi László hangján megszólaló, klasszikus prozódiájú narrátorszöveget 

 
283 „A darab színrevitelének első nagy erénye, rögtön a kezdés volt. Hat-nyolc perc teljes sötétben, 

miközben Gálffi lágy hangja szólt a hangszórókból, akár egy agykontrollos gyakorlat. Amire 

felgyúltak a színpadi lámpák, a nézők „teste laza, lelke nyugodt” volt. Felkészültünk a közel ötórás 

playback színházi utazásra.” Cseh Andrea Izabella: Tátika Színház, világszám! Izaszínházbanjárt.hu, 

2017. 09. 15. - http://izaszinhazbanjart.hu/2017-szeptember/item/240-szerb-antal-utas-es-holdvilag-

trafo?fbclid=IwAR1GHeZrxgzsoGo5mqWoE5TbbY7rzUVWvAxftkxnW3OZvNLcb9QJFfVwtyg - 

utolsó letöltés 2020. 09. 18. 
284 „Az eleinte zseblámpával megvilágított, kifeszített fehér vásznon árnyjátékkal induló játék még 

csak az előjátéka annak az audiovizuális orgiának, ami azt követi.” Bozóky Balázs: Utas és 

holdvilág : Audiovizuális Orgia. Contextus.hu, 2018. 01. 05. - https://contextus.hu/utas-es-

holdvilag-szerb-antal-tap-szinhaz/ - utolsó letöltés 2020. 09. 18. 
285 „A mindenféle illusztrativitástól ódzkodó vizuális megoldások hangulatteremtő ereje 

megkérdőjelezhetetlen” Kovács Natália i.m. 

http://izaszinhazbanjart.hu/2017-szeptember/item/240-szerb-antal-utas-es-holdvilag-trafo?fbclid=IwAR1GHeZrxgzsoGo5mqWoE5TbbY7rzUVWvAxftkxnW3OZvNLcb9QJFfVwtyg
http://izaszinhazbanjart.hu/2017-szeptember/item/240-szerb-antal-utas-es-holdvilag-trafo?fbclid=IwAR1GHeZrxgzsoGo5mqWoE5TbbY7rzUVWvAxftkxnW3OZvNLcb9QJFfVwtyg
https://contextus.hu/utas-es-holdvilag-szerb-antal-tap-szinhaz/
https://contextus.hu/utas-es-holdvilag-szerb-antal-tap-szinhaz/


117 

 

három legény egymást váltogató play back-jével kapjuk a színpadról. Ez a 

teljességgel megokolatlan megoldás Lars von Trier Riget sorozatának downkóros 

rezonőrjeire emlékeztet – három test, egy lélek, a mű elbeszélőjének personájával 

közös belső hang, három klónmanó figurája közt megoszló komoly, veretes és mély 

mondanivaló kedves, ironikus, hibátlan stílusérzékkel megformált színpadi bájjal. 

Semmiképpen nem illusztráció, nem korlátozza a képzeletet: tudjuk, hogy amit 

látunk, nem annak a képe, amit hallunk, miközben a vizuális stimulus eleven, a 

képzeleti kezdeményezés aktív marad, másfelé kell képzelődnünk, többet kell 

látnunk, mint ami előttünk van, a látvány evidenciája ellenére folyamatosan ki kell 

egészítenünk, amit tapasztalunk.286  

 

A látványelemek, állóképek, videók, archívok, animációk Juhász András 

irányításával, egy teljes MOMÉ-s osztály munkájának felhasználásával készültek, 

de ott vannak köztük Huszár György és Pálos György munkái is. A vetített képek 

polifóniája ennek megfelelően eklektikus, konstruktivista, neoromantikus, punk,  

mém-hatású  - expresszív vagy metafizikus térélmény-konstrukciók, fraktálmentes 

ornamentika, perspektíva játékok, képregényszerűség, makettjelleg jellemzi -, 

miközben végig kérdéses marad, hogy az egymásba alakulások során mi minek a 

színpada? Az egy-egy hangeseményhez digitális kockákra széteső, vizuális zaj 

vajon illusztratív vagy csak reaktív? És ha illusztrál, vajon mit?287 

 

A vizuális anyag laza kapcsolódása a szövegben megjelenített tárgyi világ 

részleteivel teret enged a jelentéseket generáló és kapcsolatokat konstruáló 

befogadói képzelet működésének, az erősen stimulált folyamatos önreflexió 

azonban a hipnotikus belehelyezkedéshez szükséges egyirányú, koncentrált 

figyelem ellen hat, megnehezítve annak az alternatív tudat- és éberségi állapotnak 

az elérését, ami arra irányul, hogy egy meghatározott célt vagy rejtett lehetőséget 

valóra váltsunk.288  

 
286 „A színészi játékból egyértelműen hiányzik az igyekezet, hogy elhitesse velünk a test és a hang 

egységét: a test inkább leválik a hangról. A szereplőket néha mintha dróton rángatnák, máskor 

annyira karikatúraszerű a mozgásuk, hogy kétdimenziós rajzfilmfiguráknak tűnnek” Rádai i.m. 
287 „Mintha egy vetítésekkel dúsan tarkított drum and bass partin ücsörögnék a 2000-es évek 

környékén, ahol a zene és egyebek okozta révületet felváltja Szerb Antal igéző szövege. (...) 

Egyidőben tud humoros, komor, realisztikus és absztrakt lenni. (...) Az igényesen összeválogatott 

zene eklektikus parti hangulatot varázsol mindez alá. (...) A dramaturgia túlvilági lüktetést ad, és 

bonyolult összefüggéseket sejtet.” Bozóky i.m. 
288 D. P. Kohen, K. Olness i.m. 357-381. Lásd Varga Katalin i.m. 16. 
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4.2.5    A hipnotikus hatás 

 

Ami ezzel szemben egyértelműen a hipnotikus hatás felé vezeti a nézőt, az 

magának az eseménynek a hossza. A két szünettel együtt 5 és fél órás előadás 

teljesen más jelenlétet, bevonódást, odaadást kíván a nézőtől,289 mint a megszokott 

színház látogatói rutinnal interiorizálható előadások. A befektetett bizalom, a 

színház számára átengedett valós idő, az életünkből a művészetnek áldozott tartam 

nagyobb egzisztenciális költséget, elkötelezettséget és fokozott együttműködési 

késztetést jelent, mindenképpen kedvezőbb diszpozíciót az összehangolódás és az 

önszuggesztió számára. Hasonló körülmény, hogy az előadás regényt ad át, nem 

drámát290: kevés akciót, sok állapotrajzot, érzelmek leírását, színházban szokatlan 

mesét, idő- és térélményt, az idő strukturálásának ritkán tapasztalt, nyugodt, 

tempós, kimért módját, és kiszámítottságát; akire eddig rábíztuk magunkat, mindig 

tudja mi jön, előre látja, mi fog történni velünk, nyugodtan rábízhatjuk magunkat a 

továbbiakban is, jó kezekben vagyunk.291 Arra bátorít, hogy hagyjuk figyelmen 

kívül a közvetlen valóságot és eredeti törekvéseinket, és a tudatunkat belső 

élményeinkre összpontosítsuk: gondolatainkra, érzéseinkre és képzeletünkre.292 

Amennyiben a hipnotikus helyzet kulcsszavai a torzult percepció, a belső 

koncentráció, a rejtett lehetőségek valóra váltásának ígérete, a képzeleti aktivitás, 

az érzékcsalódás, az egymásra hangolódás és a szabadabb önkifejezési lehetőségek 

– úgy talán nem túlzás azt állítani, hogy ezek az elemek külön-külön is, és 

 
289 „ (...)  az idő nagyvonalú kezelése által ezek kritikusan viszonyulnak a nyugati társadalom 

hétköznapjaihoz, ahol a munka- és a szabad idő – így a színházra szánt idő is! – szigorúan 

kontrollált és beosztott.” Faluhelyi Krisztián: Pocsékolja az idejét színházra! A Berlini 

Theatertreffenről. Színház, 2012/9. 42. 
290 „...nem drámát, regényt látunk a színpadon.” Bojár i.m. 
291 „Értelmezésem szerint ezt az olvasói tapasztalatot, valamint a szövegek befogadása során 

automatikusan működő belső hang – és a közben a lelki szemeink előtt forgó film –természetszerű 

összekapcsolódását váltja valóra a TÁP Színház alkotása.” Kovács Natália i.m. 
292 „A slow színházban elegendő idő van arra, hogy a néző felvegye az előadás ritmusát, azaz 

lelassuljon hozzá, hogy kényelmesen elfészkelődjön a közegében: hogy benne éljen a színházban. 

Egy ilyen alkalom sokkal tudatosabb kultúrafogyasztást tesz lehetővé: nem lehet lezavarni egy 

vacsora és egy sörözés között, készülni kell rá, még akár elemózsiával is. Egy ilyen alkalom igazi 

ünnep.” Rádai i.m.  
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együttesen, interferálódva is megjelennek az előadás előzőekben részletezett 

jellegzetességeinek köszönhetően. 293  

 

Egyes vizuális elemek hatása önmagukban is hipnotikus.294 Az Ellesley levelét 

kísérő vetített betűk mozgása  (III/16:00) a verbalitás diszperziója révén erőteljesen 

szuggesztív hatású.295 Éva szájfestésének japán ecsetrajzzal montírozott, 

átláthatatlan, fekete tájképpé sűrűsödött metamorfózisa ugyancsak (III/49:00), és 

ilyen képek kísérik Ervin és Mihály metafizikus beszélgetését is az időről, melynek 

„minden részecskéje külön valóság”, és a sorsról, melynek folyamán „minket Isten 

kiemelt az időből”. 296 

 

A szálakra, ívekre és rétegekre bomló szerkezet végtelenített reflexivitása a 

kompozíció vége felé egységesítő, egyszerűsítő és célbajuttató gesztussal fedésbe 

hozza az alapszólam hangját a hangot adó és egyszersmind színpadra lépő színészi 

karakterrel, és néhány percre fellépteti a narrátor szólam tulajdonosát, Gálffi 

Lászlót. Gálffi a narrátor regényt lezáró utolsó mondatait saját magát play back-

elve adja elő, majd a hangjátékból is kilépve színpadi élőben. A hazatérés 

fájdalmaként értett nosztalgiának, az ifjúság, a halálos erotika teljesülhetetlen 

vágyának, az önpusztító kielégítetlenségnek, a felnőtté válás és a beilleszkedés 

kínjának drámája végén a regény szelleme azonossá válik saját magával, testben és 

lélekben, hangban és alakban - a reflexió lebomlik, a rétegek összeolvadnak, a 

felvétel élő hangra vált. 297 

 
293 Vajdai Vilmos playback színháza tehát a kisrealista magyar színházi valóság hétköznapjai helyett 

egyszerre alkalmas befordítani a kamerát a szereplők lelkébe, hogy ugyanazt lássuk, amit ők. 
294 „A bábszerűen játszó, olykor elrajzolt elemekkel építkező testbeszéd súlytalanul álomszerűvé 

válik.” Bozóky i.m. 
295 „A sorok életre kelnek, elhomályosodnak, kiélesednek. Majd annyi felé szállnak a betűk, ahány 

irányba kavarognak a gondolatok Mihály fejében, amint olvassa a tragikus hírt gyerekkori barátjáról. 

Nagyon más ez az olvasási mód, mint amikor mi olvassuk le a levél tartalmát a színész arcáról. Itt 

fordítva: magukból a gépelt sorokból derül ki, mit érzett, aki megkapta a levelet.” Herczog Noémi: 

Dühítő progresszió. Élet és irodalom, LXI. évfolyam, 41. szám, 2017. 10. 13. - 

https://www.es.hu/cikk/2017-10-13/herczog-noemi/duhito-

progresszio.html?fbclid=IwAR2LCyqdYZxjyzNRMi4RAtUplct50pk038QU4M7mUg4LZoNcaQuo

QGyDHvQ - utolsó letöltés 2020. 09. 18.  
296 [A regény] éppen azért jelenthet alapélményt, mert képes személyes élettérképpé válni az olvasók 

fejében. Turbuly Lilla: És ha az ember színházba jár… Kútszélistílus.hu, 2017. 09. 14. - 

https://kutszelistilus.hu/szinhaz/kritika/448-turbuly-lilla-es-ha-az-ember-szinhazba-jar - utolsó 

letöltés 2020. 09. 18.; és uő: Balf és Hidegség.  Újraolvasó. Kútszélistílus.hu, 2017. 09. 11. - 

https://kutszelistilus.hu/szinhaz/essze/446-balf-es-hidegseg - utolsó letöltés 2020. 09. 18. 
297 „A regény utolsó, emlékezetes mondatait a színpadra besétáló Gálffi László maga mondja el. 

Természetes hangon, kihangosítás nélkül, mégis olyan hatása van, mintha egy rövid időre kidugulna 

https://www.es.hu/cikk/2017-10-13/herczog-noemi/duhito-progresszio.html?fbclid=IwAR2LCyqdYZxjyzNRMi4RAtUplct50pk038QU4M7mUg4LZoNcaQuoQGyDHvQ
https://www.es.hu/cikk/2017-10-13/herczog-noemi/duhito-progresszio.html?fbclid=IwAR2LCyqdYZxjyzNRMi4RAtUplct50pk038QU4M7mUg4LZoNcaQuoQGyDHvQ
https://www.es.hu/cikk/2017-10-13/herczog-noemi/duhito-progresszio.html?fbclid=IwAR2LCyqdYZxjyzNRMi4RAtUplct50pk038QU4M7mUg4LZoNcaQuoQGyDHvQ
https://kutszelistilus.hu/szinhaz/kritika/448-turbuly-lilla-es-ha-az-ember-szinhazba-jar
https://kutszelistilus.hu/szinhaz/essze/446-balf-es-hidegseg
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A kutatások szerint a hipnózishelyzet közös jellemzői, amelyek szükségesek, 

egyszersmind elégségesek ahhoz, hogy az ember hipnotizálva érezze magát 1) a 

mentális relaxáció érzése 2) az egy vagy több tárgyra összpontosított, hosszan 

fenntartott (abszorbeálódott) figyelem 3) az ítélkezés, monitorozás és cenzor-

funkció viszonylagos hiánya 4) az idővel, hellyel és/vagy a szelffel kapcsolatos 

megszokott orientáltság időleges felfüggesztése 5) szándék és/vagy erőfeszítés 

nélkül adódó, automatikusnak tűnő saját válaszok.298 Ha elfogadjuk, hogy minden 

hipnózis önhipnózis, akkor azt sem túl nehéz elfogadnunk, hogy minden sikeres 

színházi előadás csoporthipnózison alapul. 

 
a fülünk. Mint mindig, amikor egy műalkotáson keresztül egy pillanatig érteni véljük a világot.” 

Rádai i.m. 
298 P. Rainville, D. D. Price: Hypnosis Phenomenology and the Neurobiology of  

Consciousness. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 2003. 51(2), 105-129. 

Lásd Varga Katalin i.m. 145. 
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Kérdések, előfeltevések, a dolgozat célja 

 

 

 

A hangjáték dramaturgiájának kutatási témaköre óriási területet ölel fel. A 

hangjáték, mint a rádióhoz kötött műforma, csaknem százéves múltra tekint vissza. 

Mindenütt gyökeret vert, ahová csak a rádiózás eljutott, és a helyi adottságoknak 

megfelelően különféle technikai és esztétikai normarendszereket hozott létre. A 

számtalan variáció mellett van, ami közös. A hangjátékkészítés területén a 

különböző műhelyekben dolgozó színészek, rendezők, dramaturgok, zeneszerzők, 

hangmérnökök és sound designerek szemléletmódja és alkotói gyakorlatuk olyan 

szakmai észjárást képvisel, ami a hagyományőrzésnek, a technikai innovációnak és 

az értékmegújításnak a műforma eddigi története során kikristályosodott láthatatlan 

örökségéhez igazodik.  

 

Önálló művészeti ágnak tekinthető-e a hangjáték? Miben ragadható meg a műfaji 

specifikuma? Van-e saját dramaturgiája? Léteznek-e olyan dramaturgiai 

műhelyproblémák, amelyek csak a hangzó platformon vetődnek fel, és alapozható-e 

ezekre önálló esztétika? A dolgozatban tárgyalt dilemmák hátterét ezek a kérdések 

adják. 

 

A rádiójáték, bár a vizuális médiumokhoz képest évtizedek óta visszaszorulóban 

van, továbbra is fontos pozíciókat őriz. Kézenfekvő sajátosságai, a vizualitás 

hiánya, a képesség nagy szövegmennyiség feldolgozására és a hang medialitásából 

adódó speciális hatáslehetőségek a műforma autonómiájának forrásai. 

 

A dolgozat előfeltevése szerint a hangjáték nem pusztán hiányaival és korlátaival 

definiálható a többi művészeti ághoz képest, hanem adottságainál fogva olyan 

többlettel is rendelkezik, ami speciális hatások és tartalmak kifejezésére teszi 

alkalmassá, csak rá jellemző közönségkapcsolatot és médiaérzékenységet alapoz 

meg, és ezáltal autonóm művészi öntörvényűséggel, esztétikával, valamint alkotói 

és intézményes reflexivitással ruházza fel.  
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A dolgozat célja ennek a láthatatlan dramaturgiának a megalapozása, azoknak a 

főként perceptuális alapoknak a feltárása, amelyeken ez a dramaturgia létrejön és 

hat – ennek közelebbi vizsgálatához a hipnotikus hatás jelenségkörét érzem a 

legalkalmasabbnak. 

 

Amennyiben hipnózison olyan interakciót értünk, melynek során egy lehunyt 

szemmel hallgató alanynak a hozzá szóló hang(ok) azt sugallják, arra bátorítják, 

hogy hagyja figyelmen kívül a valóságot, tudatát belső élményeire összpontosítsa, 

és képzeljen el dolgokat, amelyek változásokhoz vezetnek benne – talán nem nehéz 

fölismerni a hangjátékhallgatási szituációval mutatkozó hasonlóságot, és talán nem 

teljesen megalapozatlan a hangjátékdramaturgia legfontosabb kulcsfogalmait, a 

személyességet, az intimitást, a képzeleti működést, a tudatábrázolást, a 

másodlagos szóbeliséget, a kiterjesztett narrativitást összességében a hipnotikus 

hatás fogalma köré rendezni, és megkísérelni ezzel összefüggésben leírni. 

 

A kurrens külföldi szakirodalom elsősorban a képzelet és az intimitás 

működésmódja felől, a hangzó médium új formáihoz kapcsolódó kísérletek révén 

közelít a rádiofonikus művészet kérdéseihez. A dolgozat vizsgálódásai ezzel a 

kutatási trenddel összhangban a hang fenomenológiájából indulnak ki. Kísérletet 

tesznek a hangjátékok hallgatásakor előálló befogadói alaphelyzet legfőbb 

jellegzetességeinek számbavételére és a hang létmódjából levezethető dramaturgiai 

témakörök azonosítására; ezek egyikének, a hipnotikus hatás lehetőségének 

részletes fenomenológiai leírására; a hipnotikus jelleg megjelenésének és 

működésének elemzésére konkrét hangjátékokban.  

 

A jelenségvilág több irányú megközelítése miatt a bemutatás módszere nem a 

diszkurzív, hanem a körkörös kifejtés. 
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Tartalmi összefoglaló, szerkezet 

 

A dolgozat eredményei a kifejtés felépítését követve a következőképpen 

összegezhetők.  

 

A hangjáték dramaturgiája című fejezet egy minimalista hangjáték-definícióból 

kiindulva javaslatot tesz a „hangjáték” és a „rádiójáték” terminusok rokonértelmű 

használatára, és elkülönítésére a „hangos könyvtől”.  

 

A hangjátékok hallgatásakor működésbe lépő befogadói helyzet jellemzésére a 

szakirodalom megállapításait továbbgondolva a dolgozat hat témakört különböztet 

meg. A látás hiányának, a képzelet konstitutív kiegészítő funkciójának, a hallgatási 

pozíció hermeneutikájának, a szóbeliség révén megképződő közönségnek, a rádió 

medialitásának és a hipnotikus hatáslehetőségnek a legfontosabb jelenségszintű 

jellemzőit egy-egy rövid fejezet veszi számba.  

 

A hangjátékszituáció jellemzőit a hang létmódjának fenomenológiai összefüggései 

alapozzák meg. Ezeket ugyancsak hat alfejezet tárgyalja. A lélekzet, a levegő, a 

jelenség és érzéklet, az evolúció, a méhen belüli hatás és a benső című fejezetek 

azokra a sajátosságokra fókuszálnak, amelyek különféle művészi kifejezési 

lehetőségek hordozói, különféle befogadói hatások forrásai, egyszóval különféle 

esztétikai következményekkel járnak.  

 

Azokat a konkrét jelenségeket, amelyeken a hangjátékok dramaturgiai hatása 

nyugszik, a dolgozat néhány nagyobb téma köré rendezve, dramaturgiai 

témakörökként azonosítja és részletezi. Ezek a belvilág, az időbeliség, a szóbeliség, 

a cselekvés a szóval, a narrativitás és az adaptáció. 

 

A hipnotikus hatás című fejezet a hangjátékszituációnak a hangjelenség empirikus 

feltételrendszerében gyökerező egyik legspecifikusabb területét vizsgálja Varga 

Katalin A hipnotikus helyzet fenomenológiája című munkája alapján. A „módosult 

tudat” kifejezés fogalomhasználatának pontosítása után, a hipnózis-

meghatározásokban megjelenő különböző definítív motívumokból kiindulva 

kísérletet tesz a hipnotikus helyzet fenomenológiájának dramaturgiai olvasatára, 
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vagyis arra, hogy a hipnózis-helyzet jellegadó komponenseit a dramaturgiai hatás 

lehetősége felől gondolja végig. Ennek során a művészi kifejezés szempontjából 

releváns mozzanatokat az Interakció és szinkronitás, A rítus, A lezárt szem, A mese, 

A képzelet és Az önszuggesztív médium fejezetcímei alá rendezve tárgyalja.  

 

A dolgozat fókusza a hangjátékszituáció, a hang fenomenológiája, a dramaturgiai 

témakörök és a hipnotikus helyzet dramaturgiai olvasatának felvázolását követően 

konkrét hangjátékokra irányul. Hajas Tibor Érintés című 1979-es 

rádióperformanszának elemzése a szerző teoretikus életművének komplex mediális 

áttekintésével párhuzamosan valósul meg. Ennek során a dolgozat megkísérli 

feltárni a médiatudatosság kialakulásának folyamatát Hajas mediális 

érdeklődésének változásait követve. Bemutatja az életrajz traumatikus mozzanatai 

és a hang-hatások művészi alkalmazása közti kapcsolatot, kimutatja a hang 

medialitásának megjelenését és kibontakozását a Hangpótlás /Hangprotézis/, a 

[SZÍNHÁZ], A katódsugárzás szépsége és az Animációs filmterv vázlata című 

szövegekben.   

 

A feltárt összefüggésrendszer speciális eseteként kerül az elemzés középpontjába 

Hajas Tibor és a rádió kapcsolata. A korai versektől és a Magyar Rádió számára 

készült Nesztek, nyár! című szövegkönyvtől a fikciós hangjátékká írt Barna Róbert-

interjún keresztül ível az életmű rádiós fogantatású darabjainak az elemzése az 

Érintés létrejöttének történeti és esztétikai feldolgozásáig, a hipnotikus jelleg 

működésének feltérképezéséig. A fejezetet az Érintés szövegének és az elemzés 

hívószavainak hálózatszerű összeolvasása zárja. 

 

A dolgozat részeként külön fejezet foglalkozik a csatolt alkotás és a dolgozat 

kérdésfelvetéseinek kapcsolatával. Szerb Antal Utas és holdvilág című művének 

hangjátékváltozata és az ebből készült színpadi adaptáció lehetőséget teremt a 

hipnotikus hatás jelenségének vizsgálatára két különböző műfaji közegben. A 

hangjáték születési körülményeit bemutató történeti áttekintést követően a dolgozat 

az összehangolódás, a ritmus, a narráció, az abszorpció és az önszuggesztív 

befogadás szempontjai szerint tárgyalja a hipnotikus hatás működését. Ugyanezt a 

színházi előadás esetében a playback, az időérzékelés, a sötétség és a vizualitás 

szerepén keresztül vizsgálja.  
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