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MAGYAROK FELELŐSSÉGE A SZABAD EURÓPA RÁDIÓ 
1956-OS MŰSORPOLITIKÁJÁÉRT 

A Szabad Európa Rádió esete is igazolni látszik azt a tapasztalatot, hogy minden történelmi vál-
lalkozás megítélését döntően az határozza meg, sikerrel vagy kudarccal végződött-e. 

Ha az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történetesen győzedelmeskedett volna, és 
ennek következményeként Magyarország szabad, független, önnön sorsát meghatározó állammá 
válhatott volna, akkor minden bizonnyal másodlagossá, sőt sokaknak mellőzhetővé vált volna 
annak firtatása, ki milyen hibát vagy mulasztást követett el. Mivel ennek az ellenkezője történt, 
első rendű üggyé lépett elő a többi között annak kiderítése: volt-e hátrányos, ártalmas, káros hatá-
sa a SZER magatartásának, és ez hozzájárult-e a felkelés tragikus végéhez. Ugyancsak tapaszta-
lati tény, hogy ami bukás esetén szándékos vagy akaratlan véteknek minősül, siker esetén a győ-
zelem kivívásának elemei között kaphat helyet. 

A Szabad Európa Rádió 1956-os tévedéseiről, hibáiról, mulasztásairól, a szereplők gyengéiről 
és fogyatékosságairól az elmúlt négy évtized során szóban és írásban sokan mondtak véleményt. 
A legsúlyosabb elmarasztalásban az intézmény magyar munkatársai részesültek, mintha a Szabad 
Európa Rádió csak azért kerülhetett volna a vádlottak padjára, mert a magyar alkalmazottak 
megalapozatlan nézeteket vallottak, hamis irányba terelték az eseményeket és szakmailag nem 
állták meg a helyüket. 

A vállalat amerikai vezetői is a magyarokra hárították a felelősséget, legutoljára 1991-ben, a 
SZER magyar osztálya negyvenedik évfordulóján. Mindez már 1957-ben elkezdődött. A magyar 
forradalmi műsor bonni vizsgálatának eredményét bejelentő sajtókonferencián Adenauer kancel-
lár közölte, hogy megtörtént a SZER vezetőségével az álláspontok cseréje, ami személyi változá-
sokhoz is vezetett. Ezek abból álltak, hogy elbocsátottak 13 magyar alkalmazottat, nagyrészt 
olyanokat, akiknek az elkövetett hibákban semmilyen részük nem volt. A vállalatvezetőség min-
dent elkövetett annak a látszatnak az ébren tartására, hogy a maga részéről levonta tévedésekkel 
terhelt műsorpolitikájából a következtetéseket, és a vétkeseket az intézményből eltávolította. Ma-
gyar munkatársak feláldozásával igyekezett elterelni a figyelmet saját felelősségéről, amelyet az-
óta sem volt hajlandó vállalni. 

A Szabad Európa Rádió az amerikai politikai hírverés eszköze volt. Ez a hírverés 1956 elejétől 
kezdve mindinkább elvált a külpolitikai irányvonaltól, amelyet az 1955. nyári genfi konferencia 
óta a szovjet táborral való békés együttélés taktikája befolyásolt. Vezető kormányférfiak a kül-
politika módosulása ellenére is tovább hangoztatták a kelet- és kelet-közép-európai népek iránti 
együttérzésüket, sorsuk javítására irányuló szándékukat, valamint annak reményét, hogy számuk-
ra is felragyog a szabadság napja. Katonai segítséget senki nem ígért, de a reménykeltésből és 
fogadkozásból valószínűsíthették az érdekelt népek, hogy ha megteszik a szabadság irányába az 
első lépést, az nem marad amerikai, legalábbis diplomáciai támogatás nélkül. Ugyanakkor nem-
csak beavatott körökben, de az amerikai sajtó révén a nvilvánosság előtt is ismertté vált, hogy az 
Egyesült Államok nem akar esetleg egy újabb világháború kirobbanásának veszélyét magában 
rejtő változtatást eszközölni a status quón, és nem akarja ennek kockázatát vállalni. Minderről a 
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SZER magyar szerkesztőségében csak kevesen tudtak. Akik közülük szóvá tették ezt, heves 
elutasításban részesültek. 

Az ötvenhatos magyar műsor hibáinak megnevezésében mind a későbbi vizsgálatok (házon 
belül, CIA, bonni kormány, Európa Tanács, ENSZ-különbizottság), mind a SZER-rel foglalkozó 
történészek, valamint publicisták is egyetértettek. Bírálat tárgya lett az Observer 1956. november 
4-i washingtoni jelentésének kétszeri sugárzása, a Nagy Imre elleni bizalmatlanság szítása, vele 
szemben Mindszenty bíboros politikai szerepének felértékelése, a permanens forradalom eszmé-
jének követése, a partizánharc módszereinek (bennük a Molotov-koktélok elkészítésének) ismer-
tetése, a szabadságharcosok hősiességének a francoista spanyol Alcazar-védők kitartásával való 
összehasonlítása. Gyakran történt említés a kritikákban a harcra való buzdításról és nyugati segít-
ség kilátásba helyezéséről. Ez utóbbi kettő tényekkel nem igazolható, hacsak nem tekinthető 
buzdításnak és segítség ígéretének amerikai államférfiak erre vonatkozó korábbi nyilatkozatainak 
ismertetése. 

Felvetődik a kérdés, hogy ez mennyiben befolyásolta a magyar társadalom magatartását és a 
sorsával elégedetlen nép tetteit. John Campbell, washingtoni külügyi főtisztviselő és történész 
szerint „a forradalom a belső magyar fejlődés és a magyar-szovjet viszony problémái miatt tört 
ki, nem pedig a Nyugat felszabadítási politikája vagy buzdítása hatására". Valóban alapvető 
társadalmi elégedetlenség miatt és nemzeti érdekek védelmében kelt fel a nép, nem pedig azért, 
mert Nyugatról bátorították. 

Egy olyan intézmény, mint amilyen a Szabad Európa Rádió volt, nem igen tanúsíthatott olyan 
magatartást és bocsáthatott az éterbe olyan műsorokat, amelyek egy bukásra ítélt ügyben sikerrel 
kecsegtethettek. 

A magyar szerkesztőség tagjai előtt három magatartási lehetőség állott: 1. A forradalommal 
való azonosulás, annak fenntartás nélküli támogatása, magyar hazafiként való viselkedés. A ma-
gyar munkatársak ezt a lehetőséget választották, annak kísértéseivel, félreértési és félremagyará-
zási eshetőségeivel, a félrecsúszásokkal és veszélyekkel egyetemben, amelyek az ilyen magatartás 
velejárói. 2. Nyilvánvalóvá tétele annak, hogy az amerikai politika és propaganda külön utakon 
jár: a Nyugat nem fogja megsegíteni az elnyomás ellen lázadó népet, még ha rokonszenvezik is 
törekvéseivel; a magyar társadalom tehát bölcsen jár el, ha nem vállal emberáldozatot, hanem 
belenyugszik a megváltoztathatatlan helyzetbe és annak lehetőségei között igyekszik sorsán 
javítani. 3. A munkatársak úgy viselkednek, mintha pártatlan és hazai ügyekbe beavatkozni nem 
akaró nyugati újságírók lennének, akik együttérzéssel kísérhetik, de semmilyen személyes érde-
keltségük nincs abban, ami Magyarországon történik. 

A SZER magyarjai bármelyik utat választják is, az eseményeket lényegesen befolyásolni és a 
maguk számára csak elismerést kivívni nem tudhattak. Az első lehetőség követése mutatta, hogy 
magyar hazafiakként viselkedve több helyütt milyen idegenkedést és nemtetszést váltottak ki. 
Igazolást csak az szolgáltathatott nekik, hogy hibáik és mulasztásaik ellenére egy idő után vissza-
nyerték hallgatóságuk osztatlan bizalmát és a műsoraik iránti érdeklődést. 

A második lehetőség, vagyis a status quo elfogadásának, a változtatások szűk korlátainak, a 
fennálló állapotokba való belenyugvásnak a sugalmazása teljesen járhatatlan út volt. Ellentmon-
dott volna a Rádió céljának, hivatásának és a hallgatóság vele szemben támasztott igényeinek. 

Követhetetlennek bizonyult volna a harmadik lehetőséghez való alkalmazkodás, a rokonszenv 
ellenére is hűvös közöny, az érdektelenség, a részvétlenség, a külső megfigyelői magatartás is. Ha 
a magyar munkatársak a forradalmi lendület visszafogását és a követelések, harci cselekmények 
mérséklését ajánlották volna, könnyen kitették volna magukat annak a veszélynek, hogy szovjet 
cinkossággal, a nemzeti ügy cserberbenhagyásával, a néppel való sorsközösség megtagadásával 
és - mint a CIA-nak a SZER ügyében illetékes vezető munkatársa, Cord Meyer vélte - a legna-
gyobb szükség órájában elkövetett árulással vádolják meg őket. 

Mindez, persze, nem jelenti, hogy a magyar szerkesztőség magatartása és viselkedése, még ha 
az egyetlen vállalható szerepnek bizonyult is, minden tekintetben kifogástalan volt. Kétségtelen, 
hogy nagyobb körültekintésre, megfontoltságra, a lehetséges hatások és következmények alapo-
sabb mérlegelésére lett volna szükség. 

Ehhez azonban az kellett volna, hogy a mikrofon előtt megszólalók világos fogalmakkal ren-
delkezzenek arról, hogy az önkényuralomtól való szabaduláson túl mi a forradalom célja, mi az a 
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társadalmi berendezkedés és kormányzati rendszer, amelynek érdekében a magyarok a harcot és a 
vele járó áldozatot vállalják. Abban mindenki egyetértett, hogy a szovjet csapatoknak távozniok 
kell, vissza kell nyerni a szabadságot és függetlenséget, demokráciát kell teremteni. Abban azon-
ban, hogy az új rendnek milyen külső formája és belső tartalma legyen, a SZER magyar gárdája 
ugyanúgy megoszlott, mint a hazai társadalom. A lehetséges változatok egész skálája jelentkezett 
és szót kért, a felújított 1945-ös kormányzati struktúrától egészen a háború előtti berendezkedé-
sig. A müncheni magyar műsorban csaknem minden nézet, felfogás és törekvés hangot kapott, ha 
nem is közvetlen állásfoglalások és javaslatok, hanem közvetve, a folyó események elemzése és 
kommentálása formájában. 

Ennek a munkatársak körében észlelhető szemléleti megosztottságon kívül a határozott és fél-
reérthetetlen felső irányítás hiánya is oka volt. A Szabad Európa Rádió alapítói és későbbi vezetői 
részletes terveket és ajánlásokat dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogyan működjék az intézmény a 
kelet-közép-európai országokban berendezkedett zsarnokság ellenében és a szabadság eszméjé-
nek ébrentartása érdekében. Azt illetően azonban semmilyen elképzelés nem született, mit tegyen 
a Rádió, ha valahol tartós belső felkelés vagy a győzelem esélyével rendelkező forradalom tör ki. 
Ilyen volt a magyar ötvenhatos forradalom és szabadságharc. Még 1956 tavaszán-nyarán is ko-
rainak minősült az erről való gondolkodás, eszmecsere és felkészülés. Ezért érte váratlanul, meg-
lepetésszerűen, és találta tanácstalanságban a SZER-t mindaz, ami 1956. október 23-án Budapes-
ten elindult. Zavar, tétovázás, következetlenség jellemezte a forradalmi napokat, amelyek során 
felső jóváhagyást kaptak olyan műsorok is, amelyek felesleges vagy ártalmas voltát később be 
kellett látni. 

A Magyar Osztály, emlékezetem szerint, lényeges kérdésekben nem cselekedett az amerikai 
politikai vezetés tudta és beleegyezése nélkül. Helyi és New York-i elemzések, ajánlások, útmuta-
tások, olykor szóbeli utasítások döntötték el a mondanivalót, teret engedve magyar javaslatoknak 
és ötleteknek is. 

Mindezért a felelősséget végső fokon a magyaroknak kellett viselniük. És kell viselniük mind-
addig, amíg hivatalos amerikai részről meg nem történik a felelősségnek legalábbis a megosztása. 
Erre kiváló alkalomnak kínálkoznék a közelgő negyvenedik évforduló. A felelősség megosztása 
cseppet sem homályosítaná el azokat az érdemeket, amelyeket az amerikai társadalom, törvényhozás 
és kormány szerzett az eszmék szabad áramlásának, a szabadság hangjának Európa keleti felébe való 
eljuttatásának és ezzel a későbbi politikai átalakulás bekövetkeztének előmozdításával. 




