A Szabad Európa Rádió hangdokumentumainak adatbázisa
az Országos Széchényi Könyvtár
integrált rendszerében
Bánfi Szilvia

A Szabad Európa Rádió1megalakulását a második

1949. május 17-én New York Államban bejegyez

világháborút követő' nemzetközi politikai viszo

ték a Szabad Európa Bizottságot (Committee for a

nyok indokolták. A Szovjetunió kiterjesztette hatal

Free Europe), amelynek osztályaiként megalakul

mát Kelet-Közép-Európára és ráerőltette saját tár

tak a Nemzeti Bizottmányok (1949. július 21-én a

sadalmi rendszerét a meghódított népekre. Ennek

Magyar Nemzeti Bizottmány) és 1949 decemberé

következményeként sokan hagyták el a térséget és
kértek menedéket Nyugaton, leginkább az Egyesült

ben a Szabad Európa Rádió. New Yorkban megkez
dődött a Magyar Osztály megszervezése, munkatár

Államokban. Az amerikai kormány miközben dip

sainak kiválasztása. 1950. augusztus 4-én kísérleti

lomáciai kapcsolatot tartott fenn a kelet-közép-eu-

jelleggel megindult a magyar nyelvű adás. A New

rópai kommunista kormányokkal, aközben nem le

Yorkból sugárzott műsor naponta kétszer jelentke

hetett közömbös ezen országok emigrációba kény
szerült demokrata politikusaival szemben. Az Egye

zett, s főleg híreket közvetített. 1951. májusában a

sült Államok kormánya a szovjet terjeszkedés fel

ber 6-án már Münchenből adta magyar nyelvű

tartóztatása érdekében, a hidegháború megindulá
sát követően (1947) egy olyan magánszervezet lét

egész napos műsorprogramját a Szabad Európa Rá

rehozását kezdeményezte, amely a szovjet befolyás

közvetítette a magyar hallgatók számára az emigrá

SZER európai központja München lett. 1951. októ

dió. 42 éven át, 1993. október 31-i megszüntetéséig

alá került kelet-közép-európai lakosság számára a

cióban élők véleményét. A Szabad Európa Rádió

polgári demokrácia értékeit kívánta közvetíteni.

megszűnését követően tárgyalások kezdődtek a rá
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dió dokumentumainak megfelelő elhelyezéséről.
Legfontosabb szempont az állomány megőrzése és
az érdeklődők számára a minél szélesebb nyilvános
ság biztosítása volt. Ennek megfelelően a magyar
szerkesztőség dokumentumainak másolatát az Or
szágos Széchényi Könyvtár, míg a SZER kutatóinté
zetének anyagát (benne a magyar anyaggal) a Nyílt
Társadalom Alapítvány/Közép-Európai Egyetem
kapta meg.
1997. május 22-én a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (Delaware, USA) és az Országos Szé
chényi Könyvtár szerződést kötött az 1951-1993 kö
zött Münchenben működő rádió magyar nyelvű
adásai és a kapcsolódó dokumentumok egy részé
nek a nemzeti könyvtárba történő elhelyezéséről.
Egy jövendő magyarországi SZER Archívum létre
hozásáról. A különböző típusú hordozókon rögzí
tett archív anyagokat az OSZK másolatban kapta
meg. Az eredeti dokumentumok a kaliforniai
Stanford Egyetem Hoover Intézetébe kerültek.
A Szabad Európa Rádió magyar adásainak do
kumentumai a nemzeti könyvtárban az alábbi hor
dozókon találhatók:
© Az 1951-1972 között készített műsorok forgatókönyveit rögzítő eredeti mikrofilmgyűjtemény
ről az Országos Széchényi Könyvtárban készített
mikrofilmmásolatok.
© A z 1951-1993 között készített műsorok eredeti
gépelt forgatókönyveiről, 1973-tól megmaradt
adásnaplókról és egyéb a műsorokkal kapcsola
tos dokumentumokról az Országos Széchényi
Könyvtár által készített mikrofilmmásolatok.
© Az egykori magyar adások hangszalagon rögzí
tett másolata. Ez az állományrész a hazaszállítás
kor összekeveredett az ún. monitoring anyag
gal, amely az 1956-os forradalom időszakában a
magyarországi rádióállomások által sugárzott
adásoknak a müncheni Szabad Európa Rádió
ban hangszalagra rögzített és archivált hangdo
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kumentumait tartalmazza. A 4500 db-ot megha
ladó hangszalag-gyűjteményből első lépésként
ki kellett válogatni a SZER magyar adásainak
hangzódokumentumait. Az eddig elvégzett kivá
lasztás és az integrált számítógépes rendszerben
történő feltárásuk eredményeképpen 538 óra
terjedelemben 1394 műsor hanganyaga áll a ku
tatók és az érdeklődök rendelkezésére a másolat
ban kapott stúdiószalagról átírt 165 db VHS ku
tatókazettán.
Cikkemben ez utóbbi dokumentumtípusnak az Or
szágos Széchényi Könyvtár integrált adatbázisában
történő számítógépes feldolgozásáról, kutathatóvá
tételéről, valamint a feltárt állományrészről kívá
nok szólni.

Feldolgozás
A szerződés része volt a Szabad Európa Rádió do
kumentumainak adatbázisban történő feldolgozá
sa, a nyilvánosság számára biztosítva ezzel a SZER
Archívum hozzáférését. Az immár VHS kutatóka
zettára átírt SZER hangzóanyagnak az OSZK integ
rált rendszerében történő számítógépes feldolgozá
sához elkészítettük a szabványos leírást rögzítő sza
bályzatot.2
A SZER dokumentumok főtételének első besorolási
adata mindig az adott műsor címe. Gondolva a
nemzetközi érdeklődésre - elsősorban az emigráci
óban született másod-, illetve harmad-generációs
magyarokra, akik már nem beszélik szüleik anya
nyelvét - fölvettük a műsorok angol nyelvű címvál
tozatát is. A bibliográfiai leírás kötelező melléktéte
le a műsor létrehozásában közreműködő munkatár
sak, a műsorban megszólalók, továbbá a műsor tár
gyaként említett személyek, vagy testületek neve. A
leírás tartalmazza az adásba kerülés időpontját, il
letve, ha volt az ismétlés dátumát is. A földolgozói
munka során az adatok kigyűjtéséhez nem volt ele-
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gendő csak a leírandó műsort teljes egészében meg
hallgatni, hanem szükségessé vált a mikrofilmre át
másolt, egykori műsorleírásnak (ún. scripteknek)
a megismerése is. Éppen ezért a bibliográfiai tétel
tartalmazza a hangzódokumentumhoz tartozó mű
sorleírás mikrofilmes jelzetét is. Itt kell megemlíte
nünk, hogy a földolgozás során kiderült, nem min
den hangdokumentumhoz maradt meg a műsor le
írását megörökítő mikrofilm, miközben a SZER
adások többsége mikrofilmen rögzített dokumentu
mon kutatható. Találkoztunk olyan anyaggal,3ami
kor többrészes adássorozat egy része csak mikrofil
men, folytatása pedig hangzódokumentumon őrződött meg. A nagyszámú mikrofilmes SZER doku
mentum egységes feldolgozása érdekében - elkerü
lendő egy adott műsornak többféle, esetleg párhu
zamos földolgozása, ha annak bibliográfiai számba
vétele már elkészült - figyelembe kell venni a föl
dolgozásnál leírt adatokat és tapasztalatokat. A föl
dolgozás szempontjainak a dokumentumhordozó
tól függetlenül egységesnek kell lennie.
A színvonalas tájékoztatás és a kutatói munka
könnyítése érdekében a SZER hangzódokumentu
mokat tartalmuk alapján tárgyszavaztuk, amely
ugyancsak része a bibliográfiai rekordnak.

SZER hangzódokumentumok
már föltárt állományáról
1999. áprilistól 2000 áprilisáig 1394 műsor bib
liográfiai leírását rögzítettük az OSZK integrált
adatbázisában. Bár a SZER hangdokumentumok
között 1959-től4 kezdődően található rádióműsor,
mégis döntő részét az 1986 és 1993 közötti időszak
ban sugárzott adások teszik ki.5
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A SZER hangzó dokumentumok évenkénti
megoszlása

A táblázat adatai jól szemléltetik, hogy a hang
szalagon megőrzött és eddig átmásolt műsorok
döntő része - 68 %-a - az 1990-es esztendőkből
való. Meglepő ugyanakkor, hogy a magyar történe
lem jelentős közelmúltjából, az ellenzéki mozgal
mak kezdetének és kibontakozásának korszakából
nem őrződött meg semmi. A SZER naprakészen kö
vette a magyarországi szamizdat irodalom születé
sét és fontos szerepe volt a „második nyilvános
ság” politkai szereplői véleményének szélesebb ma
gyarországi megismertetésében. Az 1986-1987-es
időszakból megmaradt adások között azonban
ilyen hanganyag nem található. A rendszerváltozás
időszakból, az 1988-1989-es évek eseményeit doku
mentáló műsorok a teljes SZER hangzódokumen
tum gyűjteménynek csupán 11%-át alkotják. Az
1988-as év műsorait tételesen megvizsgálva kide
rül, közöttük egy olyan sem található, amely a szü
letendő pártok valamelyikéről, az Ellenzéki Kerék
asztal tárgyalások eseményeiről, vagy a Magyar
Köztársaság kikiáltásáról tudósítanának. Az 1989es esztendőből nagyobb részt a magyar történelem
középkori eseményeit népszerűsítő adássorozat, ki
sebb számban az 1956-os eseményeket értékelő, il-
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letve az 1956-os forradalmat követő megtorlásokat
ismertető néhány műsor, valamint a karácsonyi ün
nepkörrel kapcsolatos irodalmi összeállítás és szó
rakoztató műsor került gyűjteményünkbe. Ezen
esztendőnek fontos eseményeit megörökítő kordo
kumentumként csupán az első szabadon megünne
pelt március 15-i eseményről a helyszínen készített
tudósítás, valamint Orbán Viktornak június 16-án,
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén elmon
dott beszéde kapcsán az őt ért bírálatokra adott vá
lasza maradt meg.
Az 1990-es első szabad parlamenti választással
az 1990-es műsoroknak (0,16%) mindössze
0,02%-a foglalkozik. Az MDF és a Magyarországi
Zöldek Pártjának választási progjamját ismertető
adások mellett az SZDSZ-ről véleményt közvetítő
műsor képviseli a rendszerváltásnak e fontos ese
ményét.
Az őszi helyhatósági választással kapcsolatban az
önkormányzatiság fogalmát, működési modelljét is
mertető többrészes sorozatnak a 2., 4. és 6. része,
Antall Józsefnek a helyhatósági választások első for
dulója után adott interjúja, valamint a piliscsabai
önkormányzati választásról sugárzott helyszíni köz
vetítése került gyűjteményünkbe.
A 90-es évekből megmaradt műsorok jelentős ré
sze az ún. aktuális műsor, amelyek egy-egy idősze
rűnek tartott témát - oktatás, egészségügy, ifjúságpolitika, szociális kérdések stb. - jártak körül a
nyugat-európai és kelet-európai, valamint a ma
gyarországi gyakorlatot összehasonlítva.
A SZER hangzó dokumentumok műfaj szerinti
megoszlása

SS

Műfaji megoszlás szerint vizsgálva a SZER adá
sokat megállapítható, hogy a legnagyobb csoportot
az ismeretterjesztő műsorok alkotják. Közöttük is
mennyiségben a legtöbb Held Józsefnek6 a magyar
történelmi múltat az emigrációban született újabb
nemzedékekkel megismertető adássorozata Törté
nelmünk Útja címmel. Jelentős számban készült in
terjú neves közéleti személyiségekkel. A meginter
júvoltak között található: a rendszerváltozás folya
matában közreműködő politikus,7 vezető egyházi
személy,8 a művészeti és tudományos élet jeles kép
viselője9, valamint a magyar sport hírnevét öregbí
tő sportoló és sportvezető.10 Az aktuális műsorok
mellett említést kell tenni a fontos kor- és iroda
lomtörténeti dokumentumokat rejtő rádiójegyze
tekről. Hazai Levél címen a 20. század végi magyar
irodalom jeles képviselői olvasták föl saját írásai
kat rendszeresen.11 Ugyanakkor utalnunk kell arra
a sajnálatos tényre, hogy a SZER hangzódokumen
tumok közül hiányoznak a hírműsorok, a kommen
tárok. Az Országos Széchényi Könyvtár vezetősége
reméli, hogy a hiányt pótolni lehet a SZER egykori
munkatársainak hagyatékából.
A SZER működésével kapcsolatos dokumentu
mok a nemzeti könyvtár mellett más hazai intézmé
nyekben is megtalálhatók. (Magyar Rádió, Nyílt
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Társadalom Alapítvány/Közép-Európai Egyetem,
Magyar Országos Levéltár Petőfi Irodalmi Múzeum
stb.). A magyar emigráció és az anyaország kapcso
latában fontos szerepet betöltő egykori véleményformáló rádió működésének pontos megismerése
érdekében szükséges lenne ezen intézményeknek
az együttműködése. Az Országos Széchényi Könyv
tár AMICUS integrált számítógépes rendszere lehe
tőséget biztosítana a SZER dokumentumokat őrző
intézményeknek arra, hogy közösen létrehozzák a
„virtuális” SZER Archívumot.

Ross Johnson, a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió wa
shingtoni vezetője lemásoltatta a SZER 1956-os forrada
lom alatt sugárzott hangzódokumentumait. 2000. október
5-6-án a Szabad Európa Rádió szerepéről rendezett konfe
rencián ünnepélyesen adta át az 1956. október 23-i adást
tartalmazó 15 db hangkazettát.
5. A SZER 42 éves működése alatt sugárzott műsoroknak csu
pán töredéke maradt meg. Ennek egyik oka az a szemlélet
volt, amely a műsorkészítést fontosabbnak tartotta azok ar
chiválásánál. Másik ok a helyhiány volt, amely miatt rend
szeres selejtezés történt. Rajki László előadása alapján. El
hangzott: a Szabad Európa Rádió szerepéről a XX. századi
magyar történelemben című konferencián (2000. október
5.)
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1. BORBÁNDI Gyula: Magyarok az Angol Kertben. Bp. 1996.
601 p. című monográfiájában dolgozta fel a Szabad Európa
Rádió részletes történetét.
2. A Szabad Európa Rádió hangzó anyagának katalogizálása.
Házi szabályzat. Bp. OSZK 1999.
3. A SZER 1959-ben hét részes sorozatot készített Lazar Brankowal, a Rajk-perben megvádolt és elítélt egykori jugo
szláv diplomatával. A Rákosi korszak törvénytelenségeit be
mutató és dokumentáló sorozatból az 1., 2., 3. és a 7. rész
hanganyaga maradt meg. A sorozat többi része csak mikro
filmen kutatható.
4. Az 1956-os eseményeket követően az Egyesült Államok és
a német kormány vizsgálatot indított, amelynek tárgya a
SZER magyar szerkesztőségének forradalom alatti tevé
kenysége volt. Ennek során az eredeti hangszalagokat Wa
shingtonba, míg a központi adóteremben rögzített ún. 24
órás hangszalagokat Bonnba szállították. Ez utóbbi a Né
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pa Rádióban elhangzott jegyzetének dokumentumát.

635

HAZANK EGYETLEN MEDIA ADATTARA

félévente bővítve és aktualizálva
KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG

900 oldalon közel 4000 média adatai
10 tartalomjegyzék és 4 regiszter segítségével
SOKSZÍNŰSÉG

média adatok + média adatbanki jelentések
kivitelezők minden szakterületről
szövetségek és újságírók részletes adatai
BARÁTSÁGOS ÁR

könyv 1 Ft-os médiánkénti áron
CD 0,5 Ft-os médiánkénti áron
ingyenes faxbanki és felvilágosítási lehetőségek

M egrendelhető

S&S Karakter Kft.® • 1055 Bp. Honvéd u. 40.
Telefon: 302-7288, 475-0802 Fax: 475-0803
E-mail: mediaasz@hungary.net

