
A Sza bad Eu ró pa Rá dió és a ma gyar for ra da lom*
A Sza bad Eu ró pa Rá di ó nak az 1956-os ma gyar for ra da lom mal kap cso la -
tos sze re pé ről több hi te les és ke vés bé hi te les pub li ká ció lá tott már nap vi -
lá got, to váb bá még több vis  sza em lé ke zés és le gen da szü le tett, hi szen az
éter be ki su gár zott szó el szállt, és a le írt szö veg nem min dig volt azo nos az -
zal, ami el hang zott. So ká ig úgy tűnt, hogy a ku ta tók csak a le ír tak ra és a
vis  sza em lé ke zők re ha gyat koz hat nak, míg nem 1995 nya rán Vá mos
György és az Ame ri ká ban élő Ka to na Ju dit Koblenzben, a
Bundesarchivban meg ta lál ta az 1956. ok tó ber 19. és no vem ber 12. kö zött
el hang zott mű so rok tel jes hang anya gát. „A majd nem 500 órá nyi hang -
anyag ab szo lút hi te les for rás, nem kéz irat, nem is stú dió sza lag, amely nél
nem le het ki de rí te ni, hogy el hang zott-e.”1 A meg ta lált sza la go kat a ku ta -
tók el hoz ták és át ad ták a Ma gyar Rá dió Ar chí vu má nak, ahol az őr zé si szá -
muk: D 5942. En nek a rend kí vü li je len tő sé gű dokumentum együt tesnek a
tel jes szö ve ge meg je lent az MTA Tör té net tu do má nyi In té ze té nek Ok mány -
tár so ro za tá ban. Ös  sze ál lí tó ja, Vá mos György ír a SZER meg ala ku lá sá ról,
a meg ala pí tók szán dé ká ról, a rá dió szer ve ze té ről, mű kö dé sé nek tech ni kai
fel épí té sé ről és mű so ra i nak tar tal mi sa já tos sá ga i ról. Utal ar ra a ha tás ra,
ame lyet ezek az adá sok az ak ko ri hall ga tó ság ra gya ko rol tak, és egy ben rá -
vi lá gít a mé dia min den ko ri hal lat lan fe le lős sé gé re.

A fel ku ta tott hang fel vé tel, il let ve a meg je lent kö tet el dön töt te a fél év szá -
za dos vi tát, hogy va ló já ban mit mond tak a SZER ma gyar szer kesz tői,
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kom men tá to rai, be mon dói Mün chen ből a ma gyar for ra da lom részt ve vő i -
nek és a re cse gő rá di ók kí ván csi hall ga tó i nak. Az ös  sze ál lí tás ugyan is a
tel jes mű sor rend ben (ok tó ber 23. és no vem ber 5. kö zött), min den nap, mű -
sor kez dés től mű sor zá rá sig, perc ről perc re kö ve ti az el hang zott szö ve get,
jel zi a szü ne te ket, a ze nét, az is mét lé se ket.

Az, hogy az el hang zot tak mi ként ha tot tak a hall ga tó ság ra, ter mé sze te -
sen az ak ko ri fel fo ko zott han gu lat tól, a for ra dal má rok lel ke se dé sé től vagy
két ség beesé sé től is füg gött, at tól, hogy mit akar tak hal la ni, mi ben re -
mény ked tek, mit vár tak. Mit vár tak at tól a rá di ó tól, ami 1951. ok tó ber 6-
tól Mün chen ből su gá roz ta ma gyar nyel vű adá sa it, hi va ta lo san egy, az
USA-ban meg ala kult ma gán szer ve zet, a Sza bad Eu ró pa Bi zott ság, va ló já -
ban a CIA meg bí zá sá ból.2

William Griffith, a SZER ame ri kai po li ti kai ta nács adó ja meg ala ku lá sa -
kor így írt a rá dió po li ti kai el ve i ről: „A SZER sok nem zet rá di ó ja. Egyik sem
hir det he ti ál ta luk a nem ze ti so vi niz must. Min den ki nek hoz zá kell já rul nia
az új, po zi tív eu ró pai ide ál hoz, a kö zös eu ró pai lel kü let meg te rem té sé hez…
Az el ső a kö zös vég cél, a kom mu niz mus fel tar tóz ta tá sa Eu ró pá ban.”3

Mün chen ből az ak ko ri szo ci a lis ta or szá gok (Len gyel or szág, Cseh szlo vá -
kia, Bul gá ria, Ma gyar or szág) fe lé su gár zott adá sok na pi rend sze res ség gel
köz ve tí tet tek hí re ket, kom men tá ro kat, ri por to kat, iro dal mi-kul tu rá lis ösz -
sze ál lí tá so kat, szó ra koz ta tó ze nét. A leg főbb prog ra mok ter mé sze te sen a
hír mű so rok és a hoz zá juk kap cso ló dó kom men tá rok vol tak. Mint azt Vá -
mos György a most meg je lent kö tet ben ös  szeg zi: „He ti 82 kü lön bö ző mű -
sor szá mot ad tak, ös  sze sen 115 óra 20 perc ter je de lem ben, mely nek mint -
egy egy ne gye de volt ze nei anyag; a hír adás, ame lyet lé nye gé ben a leg fon to -
sabb prog ram nak te kin tet tek, he ti 20 órá ban hang zott el, 720 per ces
összidőben fűz tek hoz zá kom men tá ro kat…  Az ak tu á lis na pi jegy ze tek 4
órát kap tak he ten te, a fenn ma ra dó 56 óra tíz perc mű sor időt gaz da sá gi
kul tu rá lis jel le gű, kü lön fé le tár sa dal mi cso por tok nak cím zett mű sor -
szám ok tet ték ki.”4

A SZER  pro pa gan da adá sai el len a szo ci a lis ta or szá gok igye kez tek vé de -
kez ni. El len pro pa gan dá ju kat tar tal maz ta a hi va ta los ál la mi rá di ók mű sor -
prog ram ja. A ha zai na pi mű sor-ös  sze ál lí tá sok te hát épp úgy po li ti kai cél zat -
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tal ké szül tek, mint a SZER „fel vi lá go sí tó” hír mű so rai, kom men tár jai. A pro -
pa gan da-hi deg há bo rú te hát az éter ben is zaj lott, de nem egyen lő fel té te lek -
kel. A mün che ni adá so kat már kez det től za var ták a ha zai adók, még pe dig
úgy, hogy an nak a mű sor nak a hul lám hos  szán, ame lyet él vez he tet len né kí -
ván tak ten ni, tit kos adó ál lo más ok kal ér tel mez he tet len zú gást és zajt”5 kel -
tet tek. Ez zel az ere de ti mű sort el nyom ták, oly kor hall gat ha tat lan ná tet ték.

A SZER mű so ra i nak meg hall ga tá sát Ma gyar or szá gon nem csak az adá -
sok za va rá sa ne he zí tet te meg, ha nem az a kö rül mény is, hogy ak ko ri ban,
az 1950-es évek ele jén a ma gyar rá dió hall ga tók bir to ká ban vi szony lag ke -
vés olyan ké szü lék volt, amel  lyel az ide gen adó kat fog ni le he tett vol na. Az
egy sze rű, ol csó ké szü lé kek, nép rá di ók nem vol tak al kal ma sak a rö vid hul -
lá mú adá sok vé te lé re, és nem volt ez más kép pen 1956 őszén sem.

A SZER mű sor rend je ak ko ri ban is nagy já ból ha son ló an állt ös  sze, mint
ahogy 1951-1952-ben ki ala kult. Reg gel 6 óra kor tá ro ga tón meg szó lalt a
„Szól a ka kas már, majd meg vir rad már” kez de tű ma gyar nép dal, majd hí -
re ket mond tak. A szer kesz tők önál ló an ál lí tot ták ös  sze a na pi mű so ro kat,
ám az ame ri ka i ak aján lá so kat, oly kor na pi út mu ta tá so kat is ad tak.
Borbándi Gyu la a SZER tör té ne té ről írt köny vé ben meg em lé ke zik ar ról,
hogy kez det ben az ame ri kai ta nács adók azt ja va sol ták: a po li ti kai mű so -
rok kö zé is ik tas sa nak be kü lön bö ző fel hí vá so kat, jel mon da to kat, aho -
gyan az a ten ge ren tú li rá di ó zás nál meg ho no so dott. A ma gya rok azon ban
ezt „ide gen sze rű nek” ta lál ták, és fel hagy tak ve le.6 Ám hogy nem tel je sen,
azt ép pen az 1956-os for ra da lom nap ja i ban el hang zott adá sok iga zol ják,
ame lye ket szö veg hű en kö zöl a kö tet.

A for ra da lom ki tö ré se és esz ka lá ló dá sa a je len do ku men tu mok sze rint
is meg le pe tés ként ér te a SZER szer kesz tő sé gét. Igye kez tek rá han go lód ni
az ese mé nyek re, ame lyek ről kü lön bö ző for rá sok ból sze rez tek ér te sü lé se -
ket.  De az el ső na pon már el hang zott egy jel mon dat ként is ér tel mez he tő
szö veg, ame lyet na pon ként kö vet tek más mon da tok, fel hí vá sok, jel sza vak
az egyes mű sor szám ok kö zött.

1956. ok tó ber 23-án, a bu da pes ti tün te té sek is mer te té se után, 16.24-
kor a kö vet ke ző szö veg volt hall ha tó: „Hall gat ni, mi kor be szél ni kell szint -
oly hi ba, mint be szél ni, mi kor hall gat ni kel lett vol na.”7 Ok tó ber 24-én a
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14.35-ös ze ne és a 14.45-ös Szél jegy ze tek kö zött: „Ne hig  gye tek a hi va ta los
nyi lat ko za tok nak! Ne hig  gye tek a kor mány ha di je len té se i nek!”8 Ok tó ber
25-én, 16 óra 34 perc kor: „Bí ró ság elé a pro vo ká to rok kal! Gerő bű ne, hogy
vér fo lyik az ut cá kon! Bí ró ság elé Gerővel!”9 Ok tó ber 28-án 13.48–13.50
kö zött: „Fi gye lem! Fi gye lem! Az Egye sült Ál la mok, Ang lia és Fran cia or szág
kí ván sá gá ra ma es te ös  sze ül a Biz ton sá gi Ta nács. Na pi ren den a szov jet
had se reg ma gyar or szá gi be avat ko zá sa.”10 No vem ber 4-én már nem hang -
zott el sem jel szó, sem fel hí vás, de 13.35-kor a nyu ga ti köz le mény is mer te -
té sé nek zá ró mon da ta így szólt: „Az együtt ér zés ki fe je zé sé re, a nyu ga ti köz -
vé le mény han gu la tá nak meg nyi lat ko zá sá ra, az egy sé ges fel lé pés re (Ki -
eme lés tő lem. – K. S.) a lon do ni, pá ri zsi, wa shing to ni és a töb bi je len tés
sze rint a leg kö ze leb bi időn be lül sor ke rül.”11

Azok a ma gyar or szá gi rá dió hall ga tók, akik a jel sza vak ból, a kom men tá -
rok ból a buz dí tást, „a har col ni a győ ze le mért” fel hí vást hal lot ták ki, a kül -
föld se gít sé gé ben re mény ked tek, és a Sza bad Eu ró pa Rá di ót a Nyu gat egy -
ér tel mű üze net köz ve tí tő jé nek te kin tet ték. Se gély ké ré se i ket a ma gyar or -
szá gi vi dé ki adók a SZER-hez küld ték, re mél ve, hogy az il le té ke sek nek to -
váb bít ják azo kat.12 (Az „il le té ke se ken” a nyu ga ti kor má nyo kat ér tet ték.)

A SZER ame ri kai ve ze tői ké sőbb min den fe le lős sé get a ma gyar szer -
kesz tő ség re há rí tot tak. Több, a SZER túl zott sze rep vál la lá sá ra hi vat ko zó
vizs gá lat in dult. Az ame ri kai vé le mény az volt, hogy a ma gyar szer kesz tők
túl sá go san „önál ló an cse le ked tek”, és ez zel a ma gya rok ban „túl zott re mé -
nye ket kel tet tek”. Né met or szág nak is kel le met len volt a te rü le tén mű kö dő
adó el le ni vád: be le avat ko zott egy olyan ügy be, amely a te rü le tén kí vül
esett, és hiú re ményt kel tett a for ra dal má rok ban az eset le ges se gít ség -
nyúj tás ra.

A meg in dult vizs gá lat az zal zá rult, hogy bár szó sze rin ti ígé re te ket nem
köz ve tí tet tek, az adá sok hang vé te le re mény re adott okot. Ha a meg je lent
do ku men tu mo kat ol vas suk, tet ten ér he tő az el hang zott pro pa gan da szö -
ve gek ere je: az ere de ti szö ve gek ben va ló ban nem mond tak sem mi konk ré -
tu mot a nyu ga ti se gít ség ről, de ha „hoz zá hall juk” a be mon dók iz ga tott
hang ját, a kom men tá lók erő tel jes hang lej tés ét, a nyo ma té kos hang sú lyo -
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kat, az el hang zó fel hí vá sok és jel sza vak töb bet je len tet tek a hall ga tók szá -
má ra, mint ahogy azt ta lán a szer kesz tők ma guk is gon dol ták vol na.

A SZER ma gyar szer kesz tő sé gét ak kor el ma rasz tal ták, né hány em bert
le vál tot tak, és hos  szú év ti ze dek re el tűn tek a vizs gá lat tár gyát ké pe ző
hang sza lag ok. A ku ta tók, il let ve a kö te ten éve kig dol go zó Vá mos György
ér de me, hogy most el ol vas hat juk az el hang zott szö ve ge ket, és tar tal mu kat
vizs gál va meg ítél het jük a té nye ket, azo kat az egy ol da lú ma gasz ta lá so kat,
il let ve vá da kat, ame lyek kel mind kül föld ön, mind – el ső sor ban a Ká dár-
kor szak ban – ha zánk ban a SZER 1956. őszi sze re pét il let ték.  A tör té né -
szek szá má ra A Sza bad Eu ró pa Rá dió és a ma gyar for ra da lom cí mű kö tet
pó tol ha tat lan se gít sé get nyújt a re á lis íté let ki mon dá sá ban.

Kő vá gó Sa rol ta
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