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Tézisek

1.) A kutatás előzményei, problémafelvetés

A rádió a romániai magyarság életében sajátos és könnyen áttekinthető területnek tünik. 
A rádiózás intézményei jól körvonalazható formában fejlődtek, és kettős integrálódása 
vitán felül áll. Egyrészt szervesen a magyar kultúrában gyökerezik, abból táplálkozik, 
annak fejlesztéséhez járul hozzá, legalábbis arra törekszik,1 ugyanakkor a romániai 
törvényes keretek teljes mértékű tiszteletben tartásával létezik. Még azok a rádió-
adások is, amelyeket Macskarádió néven ismert meg zártkörű közönsége, (az egyetlen 
rádiós produkció, amely hivatalos intézményi keret nélkül jött létre), formailag teljes 
mértékben beleilleszthető a korabeli irodalmi illetve színházi kísérletek, produkciók 
gyakorlatába.

1945 óta nagy mennyiségű magyar nyelvű rádiós anyag született Romániában is. 
Úgy véljük, hogy sem a közélet, sem a publicisztika (sajtó), sem a művészet (irodalom, 
előadó-művészet) átfogó leírása nem valósítható meg a rádiós hangtárak tanulmányo-
zása nélkül. 

Kézenfekvő, hogy a rádiós teljesítmények közül keressük azokat, amelyek más 
közegben – lapokban, illetve kötetekben is – a közönség elé kerültek, de legfőképpen 
azokat kutatjuk, amelyek más közegben is a közönség elé kerülhetnének belső, sajátos 
értékeik folytán. Kerestük azokat a munkákat, amelyek sajátosan rádiós formában 
születtek, de különleges irodalmi értéket jelentenek.

De milyen ez az irodalom? Sajátosan rádiós-e, vagy inkább a napi irodalmi élet 
függvénye?

A rádió belső sajátosságai a kívülről érkező szöveg módosítására késztetik a köz-
vetítőt, azaz a szerkesztőt vagy bemondót. Ha pusztán az írott irodalmi alkotásokhoz 
hasonlítjuk, akkor csak az élőbeszéd sajátosságaira és kommunikációs céljaiból fakadó 
eltéréseire figyelhetünk föl, pedig a rádiózás sajátosságait a rádió műszaki meghatáro-
zottsága szerint is figyelembe kell vennünk, és az előadói eszközök is rendkívül fonto-

1 Megszólal a Székelyföld, 1958 március 4, – a Marosvásárhelyi Rádió kísérleti adásainak időszakából a 
rádió programműsora. Marosvásárhely, Állami Levéltár, Fond 1089, dosar 1.
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– Az információ helyezése avagy a hallgató beavatása , Rádió – művelődés és 
kommunikáci, Sapientia EMTE, Mvhely, 2009 nov.9

– Adalékok a Sajtóigazgatóság működésének szempontjairól. Szocialista cenzúra a 
Marosvásárhelyi Rádióban . Phd konferencia, Budapest, Márton Áron Szakkollé-
gium, 2008  november 10.

– A rádiós szólás lehetősége a Sajtóigazgatóság korában – Rádió a változó környe-
zetben, Sapientia Egyetem, Maropsvásárhely, 2007 nov.23

– A rádiózás terepmunkája – A romániai magyar újságírás.  Pázmány Péter TE, 
Előadás Nyárádremetén, nyári gyakorlaton, 2007 július 4.

– Az erdélyi magyar rádió –  ELTE, modern Magyar irodalom tanszék, előadás, 2005 
nov. 18:

– A rádió és művelődési fontossága – előadássorozat a Prima Rádió (Székelyudvarhely) 
nyári továbbképző táborában 1999, julius 5–7.

Tanulmányok
– Rádió – Romániai magyar irodalmi lexikon, 4.kötet 578-608, Kriterion, 2003
– Romániai magyar rádiók = G.S., Magyarság a médiában, magyar médiastratégia, 

Szerk. Keszthelyi Gyula, CUSTOS Kiadó, 2000, 94-103
– Romániai magyar rádiók (ua) = G.S., Milleniumi megemlékezés Mit adott az er-

délyi magyar kultúra Európának, Szerk. Finna Géza, Marosvásárhely, Juventus, 
2000,132-141

– A romániai magyar rádiózás 2001-ben = G.S., Magyarország médiakönyve 2000-
2001, Szerk. Enyedi Nagy Mihály, Farkas Zoltán, Molnár Adél, Solténszky Tibor, 
E.N.A.M.I.K.É. 2000-2001, h.n. I/217-228.

– Adalékok a Sajtóigazgatóság működésének szempontjairól. Szocialista cenzúra a 
Marosvásárhelyi Rádióban = G.S., PhD konferencia, A Tudomány napja tiszteleté-
re rendezett konferencia tanulmányaiból, 2008. november 10., szerk. Kötél Emőke, 
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, 2009, 85-99 .

Kötet
Rádiós ismeretek – egyetemi segédkönyv, a szerző kiadása, 2005 (felújíva 2006, 2007, 

2008, 2009)
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sak, hiszen a szóbeli kifejezés hatásossága sokkal nagyobb mértékben függ az előadói 
eszközöktől, mint az írásos kifejezés az alkalmazott grafikai megoldásoktól. 

 E meghatározó jellegzetesség felismerése arra ösztönöz, hogy kísérletet tegyünk 
az irodalom rádiós jellegzetességeinek feltárására, illetve annak vizsgálatára, hogy az 
irodalom miképpen jelentkezik a rádióban, hogyan keletkezik a rádióban, az irodalom 
hat-e a rádióra, illetve, a rádió hogyan hat az irodalomra? 

Másik alapvető sajátosság, amely meghatározza vizsgálódásunkat, hogy a romániai 
magyar rádiózás viszonylagos elszigeteltségben létezett fél évszázadon keresztül, amely 
a külső hatások érvényesülését csaknem lehetetlenné tette, s ennek révén feltételeztük, 
hogy a felbukkanó jelenségeket könnyen értelmezhetjük a belső műfaji törvényszerű-
ségek alapján. 

Az évtizedek során nagyon változatos formában találkozhattunk irodalmi művekkel 
a rádióban: átültetésekkel, feldolgozásokkal (adaptációkkal), de eredeti, önálló művekkel 
is. Kismértékben ugyan, de a rádióval találkozunk rádión kívüli irodalmi művekben, 
vagyis versekben2, esszében3, emlékiratban vagy színdarabban is, amelyek a megszo-
kottnál gazdagabb rádióértelmezést tesznek lehetővé, és amelyeknek műfajelméleti 
jelentőségük is további kutatásra érdemes. 

Alapvető nehézség viszont, hogy rendezetlenek és hiányosak a rádiós hangtárak, de 
hiányos az intézmények sajtótörténeti földolgozása is. A rádió és az irodalom kapcsola-
tának kutatása is alig keltette föl eddig a kutatók figyelmét, tehát e téren a nemzetközi 
vagy a magyarországi kutatások is kevés segítséget jelenthettek. 

A romániai magyar rádiókritika messzemenően a legmostohább helyzetben lévő 
műfaj, szórványos újságcikkeken kívül csupán néhány szimpózium, konferencia tanús-
kodik róla. A tényleges rádiós tevékenységről, műsorokról alig-alig van tudomásunk 
még a szakmai berkekben is. A sajtótörténeti anyaggyűjtéssel jobb a helyzet, több 
államvizsga-dolgozatban is felmérték egy-egy szerkesztőség tevékenységét4, esetleg 
egy-egy műsor-műfaj útját. 

Más médiumokat is felölelő széleskörű romániai magyar vitákra rádióval kapcso-
latban csak egyetlen téma váltott ki általános érdeklődést, az az igény, hogy szülessen 
meg az egész napos romániai magyar rádiózás. 

2 Reményik Sándor, Rádióba mondom, Rádióoszlop a Házsongárdi tetőn. In: Az Építész fia, Kriterion, 
Bukarest, 1983, 219. o. 

3 Székely János, A rádióról, a Marosvásárhelyi Rádió archívuma
4 [ME.dok], 2006/2 december, 75. o.
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hangfelvétel feldolgozója, az alkotó szuverenitásával használja fel a nyersanyagot 
és dokumentum jellegű, de művészi értékű alkotást hozhat létre.

 A romániai magyar rádió gyakorlata a negyvenes-ötvenes évekből egyértelműen 
igazolja, hogy a rádió az élőbeszéd, az orális kultúra letéteményeseként minden kö-
rülmények között fontos szerepet vállalhat a közösségek művelődésében, éppen ezért 
sajnálatos. Hogy a romániai magyar rádió (vagy akár a közszolgálati adó) mégsem 
ugyanúgy része a magyar művelődésnek, mint a színház vagy könyvkiadás 

 A televízióban is a rádiós megszólalás feltételeit kell teljesíteni az eredményes 
megszólaláshoz, ez pedig nagymértékben a megszólalás esztétikai kritériumainak 
a függvénye. 

(17) Ezek a tények viszont távolabb vezetnek a rádiótól, a társadalom egészének a 
szemléletéhez, amelyet már az iskolai oktatásban, nevelésben formálunk. A fiatal 
nemzedékek megfelelően kialakított beszédkultúrájának  állandó gyakorló pályája 
elsősorban a rádió lehet, amely nemcsak a beszédet, hanem a szóbeli tudást is ma-
gába foglalja, némiképpen analóg módon az írás és a sajtó meg könyvkiadás (mint 
olvasás) összefüggésével. 

 A rádió élő sajtóág, minduntalan új jelenségek bukkannak fel, kutatása természe-
tesen nem fejeződhet be. Aszinkron fejlődés jellemzi, bár a fejlődési irány főbb 
állomásai minden nyelvterületen is és a világ különböző régióiban is lényegében 
hasonlóak. 

A témában végzett publikációs tevékenység

A publikációk mellett konferenciákon tartott előadások, valamint sajátosan rádiós te-
matikával szervezett konferenciák tartoznak tevékenységemhez.

A Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán 2005 óta kétévente Rádiós szak-konfe-
renciát szervezünk – A rádió és a nyelv (2005), Rádió a változó környezetben (2007), 
Rádió és kultúra meg kommunikáció (2009) Rádió és anyanyelv (2011)

Emellett számos előadást tartottam a rádiózás különböző kérdéseiről különböző 
továbbképző tanfolyamokon, különböző egyetemeken, tudományos konferenciákon, 
amelyek közül megemlítem



Gáspár Sándor

4

A rádió konkrét funkcióinak ellátása során (tájékoztató, nevelő-oktató, szórakoz-
tató5) a romániai magyar rádiósok szembesültek azzal a rádiót meghaladó társadalmi 
figyelemmel, amely a korabeli társadalmi viszonyok feszültségeiből eredt. Feladatunk 
megkísérelni, hogy kiderítsük, a szerkesztők vajon fordulhattak-e az irodalomhoz, 
(amely lényegét tekintve is metaforikus kifejezési mód), a sorok közötti közlés mód-
szeréhez, áttételes szövegekhez. 

A metaforikus üzenetek olyan árnyalatokban jelentkezhettek érzékelhető módon, 
mint a hangsúlyozottan választékos kifejezés, esetleg a dialektusban megszólaló partner. 
Adatokban a helyi vonatkozású ismeretek és a helytörténeti hagyományok hangsúlyozá-
sát találjuk, amelyek olykor meglepő nyelvi invencióval jelentek meg a műsorban. 

Kutatjuk, hogy milyen sajátos jelenségek tapasztalhatóak a romániai magyar rádi-
ózásban, illetve mennyiben mutathatók ki azok a törekvések a romániai magyar rádió-
zásban, amelyeket Magyarországon, illetve általában a világon a rádiózásban fontosnak 
tartottak, és jelentkeztek-e sajátos törekvések, sajátos megvalósítások, illetve mennyiben 
külső tényezők befolyása és mennyiben belső, immanens fejlődés eredménye. 

2.) A kutatás módszertana és forrásai 

Az adatgyűjtés folyamán kiderült, hogy sokkal nagyobb anyag tartozik a rádió és 
irodalom fogalmi köréhez, mint amennyit megbízható módon feldolgozhatnánk egy 
viszonylag kisméretű dolgozatban. Emiatt a statisztikai vizsgálódást is leszűkítjük a 
romániai magyar rádiózás első nagy korszakára, az 1945-1989 közötti időszakra. 

A romániai magyar rádiózás az 1989-es fordulat után épített ki szerves és szoros 
kapcsolatokat a magyarországi rádiózással. Elsősorban a közszolgálati rádiók, a Magyar 
Rádió és a Román Rádió közötti kapcsolat érdemel figyelmet. 

A kutatás során elsősorban a Marosvásárhelyi és a Kolozsvári Rádió levéltári anya-
gára támaszkodtunk, valamint a különböző rádiós szerzők adatközléseire (memoár, oral 
history). A rádiós szövegek értelmezése, vizsgálata, intenciójuk és eszközeik elemzése  
alapján kíséreltük meg osztályozásukat és jelentésrétegeik feltárását. 

5 A Román Rádió törvénye 1928-tól kezdődően
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 A hangfelvételek megszületése, recepciójuk sorsa azt mutatja viszont, hogy a rádiós 
alkotások mégsem számítanak a művelődés szerves részének. A bibliográfusok 
nem követik a rádiós publikációkat, de még a sajtótörténeti kutatások számára is 
inkább exotikus területet jelent, semmint természetes pályát.

 Ezzel együtt a rádiók levéltárban fennmaradt anyaga olyan  összefüggések létét 
képes igazolni, amilyenre a lapok, folyóiratok feldolgozása során nem nyílik mód. 
Óriási anyag halmozódott föl a hangtárakban, levéltárakban, de megállapíthattuk, 
hogy az anyag jelentős része kutató kezében még nem járt. Olyan nagy az anyag, 
és olyan sokrétű hatások alapján módosult, hogy a módszeres kutatásnak kisebb 
szeletek feltérképezésére kellene vállalkoznia, hiszen egy-egy esztendő anyaga 
legalább 400-500 órányi hangfelvétel (de évente növekszik az archivált mennyiség 
időtartama) és méternyi a levéltári anyag, 10-15000 oldal. 

(15) A rádiós anyagból elsősorban publicisztika, illetve interjúkötetek születtek eddig, 
valamint kazetta, illetve CD kiadványok, amelyek önálló műként, a rádióműsorból 
kiemelve szintén megkaphatóak. Ezek szövegeinek az átalakulása, jelentésgazda-
godása természetes, és újabb interdiszciplináris kutatások fontosságára, illetve 
lehetőségére világít rá – hiszen manapság világszerte terjed a hangos könyvek 
népszerűsége is. 

 Megkockáztatható a feltevés, hogy a valóban rádiószerű irodalmi alkotások hiá-
nyában törvényszerűen maradt vágy-álom, elméleti elképzelés a tervezet, amely a  
rádiót irodalmi folyóiratként szerette volna működtetni. De megállapíthattuk, hogy 
rádiós anyagok saját műfaji kötöttségeiknek megfelelően is rendelkeznek olyan 
magas fokú esztétikai szervezettséggel, amely kiemeli őket a sajtó mindennapi 
fluxusából.  

 A szövegek viszont mégsem ültethetőek át automatikusan egyik közegből a másik-
ba, ez különösen a riportoknál tapasztalható, hiszen az érzelmek orális jelei egészen 
mások, mint, amit írásban könnyedén alkalmazni lehetne. Fordítva viszont már 
egyáltalán nem képzelhető el! Az előre megírt, majd utóbb elmondott-felolvasott 
interjú viszont modoros, hiszen nem élő párbeszéd,  csupán utánzat. 

(16) A rádiós megszólalás nem képzelhető el előadó-művészeti eszközök nélkül. Vi-
szont a közvetlen emberi kommunikáció ugyanezeket az eszközöket természetes 
módon biztosítja minden megszólaló számára, és ebben az esetben a szerkesztő, a 
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3.) Az új eredmények

(1) Az összefoglaló munkák6 általában említik a rádiót7 is, mint olyan sajtóágat, amely-
re a kommunikációtudomány megállapításait érvényesnek tekintik, mégis meglepve 
fedezhettük föl, hogy a rádiózásnak nincs elmélete8. A Magyar Nyelv Értelmező 
Kéziszótára9 rádióval kapcsolatosan 12 szócikkben 49 szót, illetve jelentést kö-
zöl, de ezek között a rádióelmélet nem szerepel. Rádióelmélet (kommunikációs 
elméletként) vélhetően azért sincs, mert mindmáig nem sikerült elkülöníteni a 
mindennapi beszéd, a közvetlen nyilvános beszéd és a rádiós beszéd különböző 
helyzeteiből adódó eltéréseit, és emiatt a rádiós beszédet hallgatólagosan, vagy a 
mindennapi beszéddel, vagy általában a nyilvános beszéddel azonosítjuk. De arra is 
alig találunk példát, hogy irodalmi szövegek rádióbeli helyét és szerepét vizsgálták 
volna a kutatók, noha a rádiós megszólalás, a rádiós beszéd számtalan vonatkozását 
tisztázták már az élőbeszéd, írott szöveg, felolvasott szöveg viszonylatában.10 

 A kutatás során feltárt új adatsorok között a rádiós jelenségek rendszerezése segítsé-
gével tájékozódhattam. A rádióelméleti vázlatban részben összefoglaltam azokat a 
megállapításokat, amelyek szórványosan föllelhetőek a kortárs kutatók munkáiban, 
részben új fogalmakat jelöltem meg, amelyek révén magyarázni, értelmezni lehet 
rádiós jelenségeket  A rádió hangtípusainak elkülönítése eleve tisztáz intencionális 
és formai sajátosságokat is.

(2) A rádió mindjárt a kezdet kezdetén a színház eszközeihez is fordult, hogy áthidalja 
azt a szakadékot, amely a természetes és a rádiós beszédhelyzet között feszül. 
Viszont, amíg a színházi megszólalást teljes egészében művészetnek tekintjük, 
amely szoros kapcsolatban áll az irodalommal, ugyanezt nem állítjuk a rádióval 
kapcsolatban, még a legmerészebb megközelítésekben sem. 

 A szövegs kutatások ritkán veszik figyelembe a hangfelvétel-feldolgozás hatását, 
amely megváltoztatja a beszédsebességet, a hangzásviszonyokat, lélegzés-jelleget, 
és a természetes beszédtől eltérő hang- illetve beszédképet tár a hallgató elé. 

6 Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai I-II., Szemimpex Kiadó, Budapest, én. =1996)
7 A Pallas Nagy Lexikonában, 1897-ben még nem szerepel a rádió. 
8 V.ö.Rádiótörténeti szöveggyűjtemény, Bp, 1999, 20. o. 
9 Akadémiai Kiadó, 1972
10 Wacha Imre: Szöveg és hangzása, Magyar Rádió, Budapest, 1999. 
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Nem a történet hatol be a rádióba, hanem maga a rádió a történet. A story rádióide-
genként párhuzamosan fut, kiemelve, hangsúlyozva a rádió fontosságát, hiszen a fontos 
történésről – küzdelemről, manipulációról – csak a rádió révén szerzünk tudomást. 
Éppen ezért Darkó műve egyértelműen rádiójáték, ha magnóra is alkotta meg. Nem 
a magnetofon műszaki lehetőségeire alapozott, hanem a rádió műfaji sajátosságaira, 
sajátos kifejezési lehetőségeire, a beszéd és a hangjelek egyértelműségére. 

A Macskarádióban egyik műsortípus sem kizárólagos, egyik szerepkör sem do-
mináns, így a mű belső arányai állandóan változóaknak látszanak, éppen a különböző 
jelenetek hangsúlyossága miatt. A mű lüktetése nem egy a priori gondolat merev illuszt-
rációja, hanem a lehetőségek felmutatásának ritmusa.

Darkó István rádiója teljes mértékben megfelel annak a rádiónak, amelyet a nagykö-
zönség Erdélyben ismert, ugyanakkor ez a rádió mégsem a 70-es, 80-as évek gyakorlata 
szerint működik, hanem az elképzelt, eszményi munkamód alapján. Több részletben 
rámutathatunk a romániai, erdélyi, kolozsvári gyökerekre, de ez a mű bárhol a világon 
érthető, értelmezhető, a helyi vonatkozások egyáltalán nem érintik egyetemes jellegét. 
Mindvégig érthető viszonyok rajzolódnak ki a bemondó, illetve a szereplők szövegei 
alapján. Egyetlen irreálisnak tekinthető elem a tükör-effektus alkalmazása, amely a 
rádióban a beszéd erejének illusztrációjaként érvényesül, így a hallgatók mindvégig 
megmaradhatnak a való világ koordináta rendszerében. 

Darkó kompozíciója követi a rádióadások általános szerkezetét, „irodalmi” hozzáadásnak 
azokat a vonásokat tekinthetjük, amelyek a rádiós szakma bírálatát jelentenék. Figyelemre 
méltó, hogy Darkó adásainak minden részlete maradéktalanul beilleszkedik a publicisztika 
rádiós műfaji kereteibe. Fikciós alkotása mindvégig megmarad a hihetőség mezején. 

(14) A művelődés egységének a premisszájából kiindulva – egységes nyelv, egységes 
nemzeti művelődés – a különböző kommunikációs formák közötti kölcsönhatások 
illetve átjárás számtalan példáját találjuk a rádiós anyagokban.

 Ha csupán a rádió elméletileg előre megjósolt hozadékát, az új műfajt, a rádiójátékot 
kérjük számon a romániai magyar rádiózás hatvannyolc  esztendejétől, akkor termé-
szetesen kevesellhetjük, hogy egyetlen igazi rádiójátékot tud felmutatni az erdélyi 
hangarchívum, Darkó István Macskarádióját. A képet kissé árnyalja, hogy erdélyi 
szerzők rádiójátékai magyarországi produkcióként legalább megszülettek, bár itthon 
nem is játszották őket, s a közönség emiatt nem is ismerheti. Fontosnak érezzük 
viszont megjegyezni, hogy ezek a művek az erdélyi rádiózásra sem hatottak. 
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 A tömegkommunikációs kutatásban számos modellt tartanak számon,.11 de meg-
állapíthattuk, hogy nem térnek ki a tömegkommunikációban található művészeti 
jelenségek, termékek értelmezésére, pedig az irodalmi műfajformák a rádióban (és 
rádión kívül is) a kommunikáció részei és kommunikációs termékként kerülnek 
a hallgató elé. Külön kérdéseket vet föl a kommunikációban a rádiós, valamint az 
írott közlések közötti viszony. 

(3) Megállapíthatjuk, hogy a rádiós műalkotások sorában az élő közvetítés csak kisebb 
szerepet kaphat, igazán a hangfelvételekre alapozó műsorgyártás a meghatározó. 
A rádió művészi hatásának ismeretében sem feltételezhető, hogy a rádión kívüli 
valóságról egyszerű hangfelvétel készítésével irodalmi érték keletkezzen. 

 A rádióműsor nyersfelvételből készül, elhagyásokkal illetve kiegészítésekkel, va-
gyis a megértéshez szükséges információk hozzátoldásával. Ezek az átalakulások 
nem érintik a hangfelvétel tartalmi vagy eszmei részét, a módosítások jelentős 
része egyértelműen esztétikai megalapozottságú, még ha műszaki jellegű is. A 
szerkesztői beavatkozások révén a természetes szöveg olyan sűrítésen is átmehet, 
hogy esztétikai szervezettsége az eredetihez képest nagymértékben változik, az 
eredetihez képest új minőségről beszélhetünk

(4) Az irodalmi művek általában rádión kívül keletkeznek. Miképpen kerülnek be a 
rádióba, illetve keletkezhetnek-e a rádióban? Élő adások, dokumentumfelvételek 
körülményei sajátos helyzeteket teremtenek, de a műalkotások létrejöttének sajátos 
mechanizmusa e helyzetekben is érvényesül. 

 A közbeiktatott műszaki eszköz a rádiós művészi közlés esetében leküzdhetetlenebb 
akadály, mint a színházban. A nézőt felültethetjük a színpadra, és ettől még néző marad, 
a rádióhallgatót viszont nem ültethetjük be a stúdióba, mert azzal valójában átalakulna 
a minősége – rádióhallgatóból bemondóvá, riporterré, riportalannyá, szereplővé válik, 
ha megszólal, de még akkor is, ha csak tapsol. 

E vonatkozásban is elfogadhatjuk, hogy bármely irodalmi mű sugárzása is része a 
rádiós üzenetnek – a rádió-intézmény programjának, a társadalmi környezet kihívására 
adott válasznak, de éppen ez a tény mutatja, hogy a rádió egyéb szövegei is gazdagod-
hatnak olyan jelentéssel, amely túlmutat önmagán, sajátossá válik, és ezáltal fölerősíti 
magát a rádiós üzenetet. Vagyis a rádiós szöveg gazdagabbá lesz, ha irodalmi értékekkel 
rendelkezik. 

11 Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat Kiadó, Budapest, 2001
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koordináta rendszerében, bár az hamar kiderül, hogy az előadóművészeti eszközök nem 
játszanak igazán fontos szerepet. Darkó maga „desztillált embereknek”21 tekinti hőseit, 
akik „gondolataikkal, rögeszméikkel a mi viselt dolgainkat hordozzák a vállukon”.22 A 
szereplőket tehát statikusan is lehet jellemezni, a helyzeteket pedig több irányba kap-
csolódó példázatokként értelmezni, és már ez is jelzi, hogy nem az adás cselekményes 
része a legfontosabb üzenete a Macskarádiónak. 

Több olyan ellentmondás merül föl a Macskarádióban, amelyek aprólékos elemzést 
kérnek tartalom és szerkezet, a mű belső ideje és a történések kronológiájának viszo-
nyában. Úgy érezzük, sikerült megnyugtató módon tisztázni a mű két fő részének, a 
két adásnak a helyes sorrendjét. A  publikált műhöz képest fontos változtatás tűnik 
indokoltnak, nevezetesen a két rész sorrendjének megcserélése. 

Darkó hangjátéka lényegében az egyetlen olyan mű az erdélyi magyar irodalomban, 
amely valóban a rádió sajátosságaira épül, a hangbéli kifejezés lehetőségeit aknázza 
ki, és a hallás révén megszerezhető, illetve átadható információk segítségével építi és 
ismerteti világát. A szélsőségessé váló helyzetek és történések megismerésének esélyeit 
elemzi. 

A Macskarádióban minden rádiós műfaj jelentkezik: hír, kommentár, többféle riport, 
interjú, beszélgető-műsor, értekezés, hirdetés stb. A Macskarádió körüli világ lehet 
könnyen behatárolható, olyan társadalom, amelyben nem lehet nyugodtan élni, viszont 
ebben az esetben elfogadható az a sugallat is, hogy nem szükséges minden részletet 
megérteni, pontosan ismerni, hiszen az egészet el akarjuk utasítani. Ennek megfele-
lően a hangzavarba fúló, vagy azokból kibontakozó jeleneteket nem részleteikben kell 
ismernünk, hanem a történés egészét kell felfognunk. 

Metaforikus üzenetek tükrözésére, hordozására tette alkalmassá a Macskarádiót a 
rádiós szerepkörök pontos megrajzolása, a szerkesztési módok változatossága, a szűk-
szavú, de pontos tájékoztatás, a műfajok precíz felvonultatása, a forma bemutatása, a 
történés verbális (és nem narratív) lebonyolítása, a belső narráció minimuma, a külső 
narráció teljes elkerülése révén. Ugyanakkor tökéletes illesztésekkel tudott különböző 
időket – múltat és jelent (egykori és jelenlegi műsorokat) különböző helyszíneket (stúdiót 
és külvilágot, még a rejtőzködő lehallgatót is) sőt, különböző kommunikációs szinteket 
(agresszív emberi kifakadást és szelid csirkecsipogást) egy keretbe fogni.  

21 Darkó István: 2007: 8.
22 Darkó István: 2007: 7. 



A romániai magyar rádiózás és az irodalom

7

A rádióban az irodalmi művek a gyakorlat szerint három különböző szituációban 
jelennek meg:            
1. önállóan, csupán bejelentő szöveg társaságában, 
2. függő helyzetben, kiegészítésképpen, 
3. illusztrációként. 

Első esetben tükröző szövegnek tekinthetjük. Az eredeti művet tükrözi, (remélhe-
tőleg) a szerző szándékának a tiszteletben tartásával. 

Ha kiegészítésképpen találjuk, akár magyarázó, akár értelmező szövegként jelenik 
meg, a mű egésze valójában nem fontos, csak a részletei, amelyek kiegészítenek vala-
mi egyebet, íróportrét, előadóművész portrét, történelmi vagy művelődési eseményt, 
amelynek eredetileg is része volt a mű. 

Harmadik eset, amikor az irodalmi mű illusztrációként jelenik meg,  „csak” gazda-
gítja az üzenetet, bár új információt nem ad hozzá, a fontosságát azzal emeli ki, hogy 
igazolja, művészi súllyal is megjelenik. Tipikus példának tekinthetjük Kányádi Sándor 
Nagyküküllő c.  versét, amelyet a Nagyküküllő földrajzi területéhez kapcsolódó mű-
sorban eleve a műsorhoz rendelhetőnek vél a szerkesztő-műsortervező (függetlenül a 
vers tényleges eszmei üzenetétől!).

 
(5) A rádióműsorok részben történelmileg, illetve társadalmilag meghatározottak, 

fejlődésének különböző szakaszai fontos intézményi jellemzők (kereskedelmi rá-
diók, urh–frekvencia, osztatlan adásidő, komplex műsortípusok) megjelenésének 
időpontjaihoz köthetőek. 

1. 1945-1989 – A rádió intézményes megjelenése, működése
2. 1989-2006 – A rádió-rendszer kiteljesedése 
3. 2006 óta a multimédiás közegben működő rádióról beszélhetünk 

A romániai magyar rádiózás vizsgálatakor mindent meghatározó körülményként kell 
figyelembe venni, hogy kisebbségi rádiózási viszonyokat vizsgálunk, amely korlátozott 
adásidővel, állandó kettős (államhatalmi és nacionalista) politikai szorításban alakult. 
Tehát a műszaki-szervezési és a társadalmi nehézségek mellett sajátos politikai terhet 
is viselt a kisebbségi rádiózás. 
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A hallgatónak  mindvégig látványra utaló fantáziaképekkel kell kiegészítenie kép-
zeletében a hallottakat, hiszen magában a szövegben is minduntalan találkozunk a 
helyszínre, látványra utaló fordulatokkal.

(12) A Magyar Rádió hangtárában megtaláljuk erdélyi írók műveit, amely jelzi, hogy 
több erdélyi író is érdeklődött a rádiós kifejezési mód iránt, de ezek a művek csak 
a Magyar Rádióban hangzottak el, az erdélyi közönség otthon nem ismerhette meg 
őket. Ennek az okait valószínűleg nem rádióelemzéssel lehet feltárni. 

(13) A romániai magyar rádiós alkotások legeredetibb műve Darkó István Macskará-
diója, valójában az egyetlen igazi romániai magyar rádiójáték, amely a szerző ha-
gyatékában maradt fenn, és áldozatos rekonstrukcióval kerülhetett a nagyközönség 
elé harminc évvel a mű megszületése után. 

A Macskarádió az egyszerű hallgató számára rádió, rádióadás, a beavatott(abb) 
hallgató számára pedig alkotás. De egyikük sem tudhatja, hogy ténylegesen milyen 
mértékben intézmény vagyis forma, vagy pedig írói üzenet hordozója. A rádió ugyan 
szerepel más alkotások tárgyaként19, de alanyaként egyedüli mű Darkó Macskarádiója. 
Vizsgálata során nem írásokat elemzünk, hanem beszédrészleteket – akár narrációs 
részleteket – vagy hangsorokat, artikulált, illetve artikulálatlan, de információt hordozó, 
jelentéses hangsorokat, tehát olyan eszközöket, amelyek rádióműsorok készítéséhez 
szükségesek. 

A mi számunkra a Macskarádió hangzó világa nem fantasztikus és nem is annyira 
otthonos, nem annyira belátható, mint az írásos forma. A rádió formavilága sajátos 
tájékozódást tesz csak lehetővé, a hangzás realitása pedig az információk realitását 
sugallja, másféle recepciót, mint az írás. Pl. a mélypince reklámjában a hely felkapott 
voltát nemcsak egyszerű hangzavar, hanem orosz nyelvű töredékeket is tartalmazó 
hangzavar jelzi, amit az írásos változatban nem lehetett jelezni20. 

A világ  bizonytalanságának az érzékeltetésére Darkó nem az írás hagyományos 
eszközeihez fordult, még csak nem is a szóbeli kifejezés hagyományaihoz nyúlt vissza, 
hanem egyértelműen a rádió által teremtett mikro- és makro-szerkesztési eszközöket 
vette igénybe. Ez viszont alig elemezhető a hagyományos módon, az írott alkotások 

19 Gazdag a magyarországi alkotók listája, de erdélyi költők is írtak verset a rádióról. Reményik Sándor és 
Székely János versei többször szerepeltek illusztrációs műként is. 

20 Darkó István, 2007: 97.
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A romániai magyar rádiózás adattárai12, valamint újabb adatok alapján mintegy 
hatvan önálló rádiószerkesztőségről beszélhetünk 1945-2004 között. Gyakorlatilag föl-
táratlan az 50-es-60-as évek vezetékes rádióinak története, amely számban nagyon sok 
rádióadást jelenthet, de kisugárzása nyilván korlátozott. A rádióhullámokon sugárzott 
rádióadások zöme a ‘90-es években született, jelentős részük azóta meg is szűnt. Új 
rádiók napjainkban is keletkeznek, a rádió tehát aktív, fejlődő sajtóágazat.

(6) Alig-alig találni érintkezési pontot a magyarországi és a romániai magyar rádiózás 
között, különösen hangsúlyos a távolság 1958 után. Emiatt a rádiózásnak az iroda-
lommal kapcsolatos elméleti fejlődésének számbavételét részleteiben csak 1958-ig 
kíséreltük meg. 

 Az irodalom – szépirodalom – rádiós létének magyar alapfogalmai többségükben 
már 1937-1947 között megjelennek, 1958-ig azok a kiegészítések is megszülettek, 
amelyek új fogalmakként módosították az eddigi képet. Kézenfekvő a feltételezés, 
hogy a rádiós gyakorlat – a rádióhallgatás – felől figyelve, a romániai magyar 
rádiózásra – a gyakorlati átgyűrűzés révén – ugyanúgy hatást gyakoroltak ezek 
az észrevételek, felismerések, mint a magyarországi rádiózásra. Hallgathatták a 
Magyar Rádió, elsősorban a Kossuth Rádió műsorait, de a magyarországi rádiós 
kiadványokat az erdélyi szerkesztők csak szórványosan tanulmányozták. 

(7) Kutatásaim során sem a rádiójáték technikai fejlődése – sztereó, kvadrofon kísér-
letek, sem az elméletileg is megfogalmazott sajátos lehetőségek – tér-idő, éjszaka, 
bezárt tér problémája – nem jelentkezik a föltárt anyagban.

(8) A rádióadásokban viszonylag alacsony a művészi, irodalmi szövegek aránya, de a 
kiemelt fontosságú műsorokban általában találunk – legalábbis intenciója szerint – 
irodalmi, emelkedett stílusú  szöveget. Az irodalom klasszikus megjelenési formáit 
sokszor látszólag változtatás nélkül ültetik a rádió „hátára”. A különböző sajtómű-
fajok jelenléte, változása szintén tanulságos és önmagában is korfestő információkat 
kínál, ugyanakkor kimutatható a műfaj belső törvényszerűségei felismerésének a 
hatása is a változásokban, amelyek az idő teltével mind ritkábban köthetőek külső 
tényezőkhöz. 

 A rádió riport- és interjúműsorait emiatt külön figyelemmel kísértük, hiszen a 
hangfelvételekkel szembeni óvatosság (cenzori ellenőrzés) is szerepet játszhatott 

12 http://netkatalogus.adatbank.transindex.ro/?q=127;

A romániai magyar rádiózás és az irodalom

13

könnyebbé teszi a befogadást, de felnőtt közönség esetében éppen ellenkező lehet a 
hatása. 

Az adaptációk skálája rendkívül változatos. Színművet, regényt, novellát, mesét, 
minden prózai műfajt alkalmaztak rádióra, illetve a publicisztikai műfajoknál is pró-
bálkoztak a „rádiószerűsítéssel”(Cserés Miklós kifejezése). 

A marosvásárhelyi rádió gyakorlatában a rádióra alkalmazás nagyon tág jelentésű 
kifejezés volt, megjelent nyilvános színházi előadás hangfelvételének feldolgozásakor 
is, de megjelent novella átírása esetében, vagy ifjúsági regényének átdolgozása során 
is. Összesítve tehát, valamely írásban megszületett mű rádiós közlésére két mód kínál-
kozik: 
1. Közvetlen megszólaltatás (művészi felolvasás)
2. Rádióra alkalmazás (adaptáció)

A hangjáték ezektől független, hiszen genezise nem az íráshoz, hanem a hang-
záshoz köti. Hangjátéknak tekinthetünk sok rádiós művet, amelyekben több szereplő 
egymáshoz intézett szavaiból, illetve különböző hangjelekből a kívül álló számára is 
megismerhetővé válik belső világuk. A gyakorlat alapján a romániai rádiók hangtárában 
inkább rádiójátékokról és rádiódrámáról kellene beszélni azzal a megszorítással, hogy 
a rádiójáték közvetítés-jellege sok esetben föllelhető, ellenben a látvány lehetőségét 
teljes egészében kikerülő műveket nem találunk, legfeljebb epizódokban. Nem találunk 
olyan darabot, amely az élet valóságosan nem látható oldalának ábrázolására törekedne 
a hangzás révén, tehát valójában nincs olyan rádiójátékunk az egyedüli Macskarádió 
kivételével, amely sajátosan a rádió specifikumára építene. 

Eközben tapasztalhatjuk, hogy a színházakban mind többször hirdetnek hangjátékot, 
olyan előadást, amelyet gyakorlatilag sötétségben tartanak meg, szöveg- és hanghatá-
sokra alapozva18. 

A hangtárakban is kevés olyan darabot találunk, amelyeknek ne lenne színházi 
párhuzamuk, de a hangjátéknak aposztrofált művek is valójában színdarabok, esetleg 
rádióra alkalmazott színdarabok. Rádiószerűségük nem hangsúlyozottabb, mint akár-
mely színdarabé, amelynek rádióváltozata bármikor bejátszható. 

18 Szatmári Magyar Hírlap 2007 május 28/29.-án hirdette, hogy május 30-án, a Szatmárnémeti Északi 
Színház Stúdiótermében, 20 órai kezdettel kerül bemutatásra a „ROCK ´N RUN – Mozivilág” címû 
hangjáték. 
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abban, hogy önálló riportműsorok csak a rádiózás első évtizede után jelentkeztek, 
de hangfelvételekre alapozva, rendszeressé csak a hetvenes években váltak. 

(9) Furcsa jelenség a romániai magyar rádiózásban, hogy a művészi alkotások megíté-
lésében évtizedeken át bizonytalanság uralkodik, amely az értékes és a dilettáns, 
illetve hivatásos és amatőr alkotók megítélésének gondját is tükrözi. Még 1973-ban 
is egyenrangúnak értelmezték13 az írott szót és az irodalmat, miközben a műso-
rokban érezhetően az Erdélyi Helikonnak a Nyugat programját követő általános 
esztétikai elveit kívánja követni a szerkesztőség. 

 A rádiós szöveg irodalmi értékűvé válására példákat a visszaemlékezések, vallomá-
sok kínálnak. Olyan szövegek, amelyek élő beszédként keletkeztek az élő beszédre 
jellemző érzelmi töltettel, történelmi- helyrajzi információkkal, amelyek emberi 
sorsokat határoztak meg. A műsorok anyagából több könyv is született, közvetlenül 
összehasonlíthatóvá téve a rádiós szöveget és a nyomtatásban megjelent hagyomá-
nyos könyvet.

(10) A versek túlnyomó többsége járulékos anyagként hangzik el. Adódik a kérdés, hogy 
a vers művészi hatása azonosítható-e a rádió művészi hatásával? 

 A vers születése csak kivételes14 esetben, a vers módosulása viszont semmiképpen 
sem kapcsolható a rádióhoz, más szövegformákkal ellentétben, amelyek a rádió 
révén keletkeznek, a rádiós megjelenés szerint módosulnak, alakulnak. 

 A vers viszont a rádióműsorok fontos része, éppen azért, mert rendkívüli tömör-
ségével, képszerű kifejezésmódjával, metaforikus jelentéseivel alkalmas a tömör 
üzenet kifejezésére. A versek önjáró világa viszont csak egy-egy rovatban kapott 
önálló teret, de inkább függő helyzetűnek tekinthetjük a verseket, ha figyelembe 
vesszük, hogy gyakrabban kerültek a rádió műsorába kiegészítőként. 

 A vers és rádió kapcsolatát vagy találkozását vizsgálva természetesen számon kell 
tartanunk azokat a verseket, amelyeknek tárgya a rádió. Viszonylag kevés alkotás-
ról van tudomásunk az erdélyi irodalomban. Reményik Sándor két verse mellett 
Székely János verseit kell említenünk. 

13 Nagy Miklós Kund – Irodalom a Marosvásárhelyi Rádióban, 1958-1973, államvizsga dolgozat, Kolozs-
vár, BBTE, 1974. Tud. vezető Sőni Pál, 2. o.

14 Reményik Sándor, Székely János rádiós versei
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sének következménye a drámai mag csökkenése, gyakorlatilag mind a mai napig nem 
tűnt el a narrátor a rádióban sugárzott drámai művekből, ami a kifogásokkal szemben 
áthidaló magyarázatot kér. Legszűkebb értelemben a szerző által szentesített változatra 
rátelepedve megjelenő narrátor szerepeltetése a kérdéses. 

Elemezni lehet a narrátor szerepét, aszerint, hogy közvetíti-e az előadást, folyama-
tossá teszi a megértést vagy pedig kiegészíti, új információkat közölve, amelyek nem 
következnek a hangzó műből, tehát átveszi a mű szerepének egy részét. 

Modellértékű darabja a Székely Színház előadásából Budapesten létrehozott rádió-
változat17, amelyben a darab epikumát tiszteletben tartva a narrátor a színpadi kép meg-
értését segíti, hangszínében, modorában is mindvégig a darabon kívül maradva. A rádió 
alapkövetelményének tesz eleget, a hangok által, beszéd által folyamatosan tájékoztatja 
a hallgatót, aki másképpen nem igazodhat el a rádió hangsorainak folyamában. 

Amennyiben lemondanánk a narrátorról, akkor a rádiónak rengeteg színi előadás 
közvetítéséről le kellett volna mondania, márpedig ezekben az előadásokban a narrátori 
többlet (vagy drámai-művészi veszteség) nincs arányban azzal a veszteséggel, amivel a 
közvetítések elmaradása miatt számolhatnánk. 

A narrátorok esetleg felette felesleges voltára valójában azért kell kitérnünk, mert a 
narrátor születését a rádióban természetszerűleg létező műsorvezetőből eredeztethetjük, 
valamint abból a természetes drámai-epikai helyzetből, amely a színpadon megteremt-
heti a keretes cselekményt, a képet a képben. A metaforikus kifejezésmódra törekvés 
amúgy is arra késztet, hogy a példa-felmutatás, az illusztráció felé forduljunk. (Nem 
tekintünk el az irodalmi művek általános idő-problematikájától, amely az író és a mű 
ideje, valamint a mű és a fiktív befogadó közötti távolság áthidalásának igényéből ered, 
viszont a rádió konkrét esetére vonatkoztatjuk észrevételeinket.) 

Meg kell különböztetnünk egymástól a nyilvános előadás rádiófelvételét, a stúdió-
változatot, a rádióadaptációt és a hangjátékot. (A színházi előadás stúdióváltozata és a 
rádióra alkalmazott mű között már alig találunk rádiós különbséget.) 

A narrátor szerepe időnként furcsa kettősséggel jelentkezik. Nem annyira a műben 
(színpadon) történtekről tájékoztat, mint inkább az író vélekedését, észrevételeit, szöve-
gét tolmácsolja, a narrátor szövege valójában művészi felolvasás. Adott esetben viszont 
a narrátor a mesének nyelvileg is szereplőjévé válik, ami a kisgyerek hallgatónak talán 

hu/00400/00458/00135/zsigmonda.html
17 Richard Nash – Az esőhozó ember, 1958. okt.25.
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A Bukaresti, majd a Kolozsvári és a Marosvásárhelyi rádióban is szerepelt a Művé-
szi felolvasás c. rovat. Ritkábban a szerző előadásában (Papp Ferenc, Kányádi Sándor, 
Molter Károly, Kovács György) máskor előadóművészek tolmácsolásában (Bözödi 
György, Hunyadi Sándor, stb művei) A rovat a román nyelvű „lecturi literare”  (irodalmi 
olvasmányok) rovatának a párhuzamaként működött. Sajátos célkitűzés nem jelent meg 
a rovatban, inkább felső utasításra létező rovatnak látszik, mert a szerkesztőségi létszám 
bővülése során ez a rovat elsorvadt. A felolvasások gyakorlatilag a szalagtár régebbi 
darabjai között találhatóak. 

A felolvasott prózai írások folyamatos módosulásokat szenvedtek. Az írásban meg-
születő alkotás akusztikai vonatkozásai csak felolvasáskor válnak nyilvánvalóvá, tehát 
természetes, hogy befolyásolja a konkretizációt az orális előadásmód, amely eltérhet az 
írásos konkretizációtól. 

Ezek a módosulások tekinthetőek alkalminak, hiszen jobban felkészült előadó, jobb 
beszédtechnikával rendelkező színész esetleg könnyen át tudja tenni az írásos változatot 
hangzó formába ez eredeti írásképnek megfelelően, egyéni teljesítményként, ami eltér 
az általános beszélt megoldásoktól. De eredményezhetnek végleges változásokat is, 
amikor a szerző az írott változatba is bevezeti a felolvasás során szükségesnek bizonyuló 
módosítást. 

Hangsúlyozottan kiderül, hogy a szöveg zeneiségének, a nyelvi fordulatok ritmiká-
jának fontos szerepe van a megértésben, a recepcióban. Általában a szöveg epikumának 
linearitását a szövegértés kritériumának tekintjük, de ugyanezt a szerepet a szövegek 
refrénszerű fordulatai, belső ritmusa is betölti, emiatt nincs elvi akadály a klasszikus 
prózaszövegek mellett a modern próza epikumot megkerülő szövegei közlésének sem. 
Hangsúlyozottabbá válik viszont az előadás minősége, de ez az igény talán arányban 
van azzal, hogy a modern prózai alkotások nyomdai képének is nagyobb szerep jut, mint 
a 100-200 évvel ezelőtt született szövegek esetében. 

(11) A rádióművészet említésével a köztudat leginkább a Rádiószínházra gondol, ami 
abból a szempontból természetes, hogy a színházi előadásokat a rádió tudta min-
denki számára hozzáférhetővé tenni. Erdélyben is a rádió legjelentősebb kulturális 
hozadéka, hogy a romániai magyar színházak előadásainak nagyon nagy hányadá-
ról készült rádiófelvétel, esetleg elkészült az előadás rádióváltozata is. Több olyan 
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színdarab rádióváltozata is elkészült, amelyek színpadra még mindig nem jutottak 
el. Időnként említik, hogy a rádió (volt) a nyolcadik magyar színház15 Erdélyben. 

 Emellett, sokkal szerényebb mértékben, de saját produkciói is voltak a rádióknak, 
olyan felvételek, amelyeknek nincs színházi párhuzamuk. Nyilván ezeket hirdették 
eredeti hangjátéknak, valójában ezek hangzóvá tett színdarabok. Viszonylag ritkán 
készült nagyobb terjedelmű, eredeti hangjáték. Rövidebb jelenetek, illetve alkalma-
zott hangjátékok viszont gyakran szerepeltek a műsorokban. A hatvanas-hetvenes 
években olykor hetente két-három alkalommal is találkozunk hangjátékkal. Felté-
telezhető volt némi összefüggés a rádiójátékok száma és egyéb rádiós történések 
között, de feltevésünket a kutatás nem igazolta. További kutatások árnyalhatják a 
képet a rádió korai évtizedeinek rádiójáték dömpingjéről, amelyek közül megle-
pően kevés hangfelvétel maradt meg. A levéltári anyag szerint sokszor erőltetett 
dialógusok voltak, művészi érték nélkül. 

Az erdélyi magyarság rádiózásában ettől a periódustól eltekintve, a  felvételek gya-
koriságát, a hangjátékírás sinus-görbéjének alakulását nem tudjuk semmilyen külső 
tényezőhöz kötni. Találunk darabot a hatvanas évek végéről is, amikor a műsoridő rövid 
volt, ám öt-hat évvel később, a gazdasági stabilizálódás majd  a politikai beszűkülés 
után is, sőt még későbbi időből is találunk eredeti hangjátékot a szalagtárban, amikor 
pedig a diktatúra legszigorúbb lépései következtek. 

Itt kell megemlítenünk a ’85 előtti időszak nagy, nyilvános műsorait, amelyek 
közönséggel megvalósított előadást és rádióműsort jelentettek, amelyekben voltak iro-
dalmi betétek is, de lényegük a többszínűség és a zene meg a színházi előadó-művészet 
összekapcsolása volt. 

Természetszerűleg vetődik föl a narrátor kérdése, aki adott esetben a tájékoztató 
információkat közli a hallgatóval, a rádió műsorvezetőjének természetes feladataként, 
de adott esetben a darab ismertetésének, az epikum folyamatos megértetésének feladatát 
is magára vállalja. Bár sok irodalomelméleti tanulmány16 szerint a narrátor megjelené-

15 Hivatásos, államilag elismert és ennek megfelelően szubvencionált színház volt Kolozsvárott, Maros-
vásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Temesváron, Nagyváradon és Nagybányán, amely később átköltözött 
Szatmárra. Hatodik színháznak a Kolozsvári Magyar Operát számolták, hetediknek pedig a Szentgyör-
gyi István Színművészeti Intézetet 1989-ig. A kilencvenes években alakult színház Székelyudvarhe-
lyen, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklósón. Újraalakult Aradon, valamint több társulat is létrejött 
Marosvásárhelyen, amelyek így felduzzasztották a színházak számát.

16  V. o. „a narrátor a szerző és az olvasó/kritikus pozícióját egyaránt uralni akarja. Zsigmond Adél: Nagy 
Koppány Zsolt, avagy a regénykedés, Korunk – 3. folyam, 19. évf. 3. sz. (2008. március) u.a epa.oszk.


