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Szól a rádió… szól a rádió…  
(1944 – 1956. október 23.)

Bán Antal: „A Rádió a demokrácia szócsöve, mindenkor megQrizve tárgyilagosságát, sohse 
térjen el a haladó szellemtQl.” (1946)

A rádió, az 1920-as évek óta, olyan természetes velejárója mindennapjainknak, 
mint a levegQ, a víz, a születés és a halál, a boldogság és a kétségbeesés. Csak egy 
kattintás, a keresQ mozgatása és máris halljuk a világ üzeneteit: muzsikát, híreket, 
sportközvetítéseket, színházi elQadásokat, bölcs tanácsokat, politikai elemzéseket, a 
várható idQjárást, utak forgalmáról szóló tájékoztatást, vízállásjelentést, pontos idQt, 
vicceket, tragédiák bekövetkeztét – magát az ÉLETET. És mindezt csak addig, amíg 
mi akarjuk, amíg kívánjuk, amíg szeretnénk élvezni, egy pillanattal sem tovább. A 
Rádió a „palack szelleme” és mi vagyunk e „szellem” urai, parancsolói. A rádió nem 
ellenkezik, nem szól vissza, nem tagadja meg szolgálatait. Engedelmes. Tudja: nélkü-
lözhetetlen. A kapcsolatteremtés eszköze – emberek, népek, földrészek között. Nemes 
és gonosz célokra egyaránt használható. ErrQl nem Q, alkotója és használója tehet.

A szobafestQ, aki kétágú létrájára függesztve bömbölteti, a strandoló, aki a f_ben 
heverészve hallgatja kedvenc rock-együttesét, a tanár, aki a lakásában m_velQdik 
segítségével, vagy a fogorvos, aki összpontosítását erQsíti, pácienseinek pedig a szo-
rongását enyhíti, egy pillanatra sem gondol arra, hogy h_séges barátja, a rádió egy 
hosszú, a 17. századtól a 20. század elejéig tartó tudományos kutatói/feltalálói munka 
eredménye.1 EbbQl magyarok is kivették részüket. A rádiózás hazai története fQ voná-
saiban ismert, m_szaki fejlQdésérQl, szervezetének és m_sorpolitikájának alakulásá-
ról érdemi munkák szólnak.2 A magyar történelem 20. századáról szóló összegzések, 
valamint a kelet-európai országok 1945–1956 közötti históriáját áttekintQ, úttörQ 
jelentQség_ munkák a rádiózásról is említést tesznek.3 KézenfekvQ, ám hangsúlyozá-
sától mégsem tekinthetünk el, hogy a rádiózás, a Rádió, mint m_velQdéspolitikai in-
tézmény minden idQkben részese, kiszolgáltatottja és valamilyen mértékben alakítója 
is a történelemnek, így hazánk történelmének is. Függetlensége viszonylagos. Ennek 
mértéke a politikai rendszer jellegétQl, s a világpolitika adott tendenciájától függ. A 
magyar rádiózás kezdetei a dualizmus bomlásának idejére nyúlnak vissza. Trianon, a 
király nélküli királyság autokratikus viszonyai, a 30-as évektQl a náci Németország 
befolyásának végzetes erQsödése, a szélsQjobb (nyilasok) 1944. október 15i hatalom-
ra jutása közepette végezte munkáját.

A magyar rádiózásnak ez az idQszaka, döntQen 1938-ig, maradandó értékek egész 
sorát hívta életre. Ezek 1945 küszöbén, Budapest ostromának utolsó napjaiban, ami-
kor a gyQzelmesen elQrenyomuló szovjet hadseregnek is érdekében állt a romokban 
heverQ Magyar Rádió m_ködésének mielQbbi életre keltése, tudás formájában, ren-
delkezésre álltak.4 Az elsQ lépések között fontos helyet foglaltak el a demokratikus 
pártok, elsQsorban a baloldaliak vezetQ politikusainak, minisztereinek és az új társa-
dalmi szervezetek vezetQinek nyilatkozatai. E nyilatkozatok közül hosszabban idé-
zünk Ortutay Gyulától és Kállai Gyulától. A Rádió egykori osztályvezetQ-helyettese, 
1945-tQl az intézmény elsQ embere, a Magyar Rádió nev_ újságnak adott interjújában 
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a háborús felelQsségrQl és a népbírósági perekrQl érdeklQdQ újságírói kérdésre – többek 
között – a következQ választ adta: „E kérdés mögött áll a másik… hogyan lehetett az 
emberiséget egy nemzedéken belül másodszor is halálba hajszolni? …(ebben) az európai 
rádiós-államoké volt az egyik legjelentQsebb szerep… A sajtó térnyerését meg lehetett 
akadályozni, a filmek bemutatását a cenzúra megtilthatta (a felszabadulásig a magyar nép 
többsége pl. szovjet filmet egyáltalán nem láthatott), a rádióhallgatást azonban semmiféle 
rendelet megakadályozni nem tudta.” Ma – folytatta Ortutay – a Rádió képviseli Európa 
elQtt a magyar demokráciát. A Rádió a magyar m_velQdés „egyik legtekintélyesebb esz-
köze… a magasrend_ kultúra terjesztQje. Mint ilyennek, Qszintének kell lenni! »Az elmúlt 
évek b_neiért így kell ma vezekelnünk.« ErrQl a harcról fog a lap beszélni, hétrQl-hétre. 
Ebben benne lesz „jelképesen az egész magyar jövendQ.”5

Kállai Gyula, a demokrácia szellemi fegyvereirQl szólva a következQket hangsúlyoz-
ta: „Minden társadalmi megmozdulásnak vagy életformának elsQsorban három szellemi 
fegyvere lehet: a sajtó, az irodalom és a rádió.” KettQ a papírtól függ, a rádió ettQl füg-
getlen. „A magyar nép évtizedek óta élt a szellemi élet rabkosztján… ma még kevesen 
hallgatnak rádiót…” A Rádió fQ célja: felemelni a nép szellemét. Az írók szóljanak a rá-
dión át a néphez. „A népbutítás korszaka lejárt – emelte ki Kállai – és minden egyes szó-
nak hadüzenetnek kell lennie a let_nQben lévQ korszak erkölcsi és politikai maradványai 
ellen.” A Rádióban a demokrácia hangja még nincs „erQsen képviselve”. Tájékoztassa, 
nevelje a népet. Ismertesse meg Magyarországot a nagyvilággal, hogy soha többé ezt a 
népet ne állítsák szembe Európa többi népeinek felszabadító törekvéseivel …ezekkel pár-
huzamosan haladjon a béke és biztonság útján.”6 Ezekben a nagy nyilvánosságnak szánt 
politikusi megnyilatkozásokban tehát két gondolat állt a középpontban: a.) a múlt, benne 
a rádiózás múltjának sommás, minden árnyalást mellQzQ meg- és elítélése b.) a Rádió 
további demokratizálása, és a népszolgálat követelése. A szaktárcák vezetQi saját felada-
taik támogatását várták, a Magyar Rádió indulására emlékezQk pedig a magunk mögött 
hagyott, de tovább élQ hiányokat, hibákat emelték ki.7

A második világháború idején (1939–1945) a szembenálló, totális háborút vívó szövet-
ségi rendszerek propagandáját irányítóknak két fQ célja volt: a.) hamis híreket terjeszteni 
az ellenségrQl b.) akadályozni annak hasonló célú erQfeszítéseit. A semleges államok rá-
dióinak adásait mindkét fél próbálta elzárni állampolgárai elQl. Azok viszont megragad-
tak minden lehetQséget a hivatalos tájékoztatás ellenQrzésére, a tényleges helyzet minél 
hihetQbb megismerésére. Minden hadban álló országban tiltották az „ellenséges” rádióál-
lomások adásainak hallgatását. A tilalom megszegQit büntették. Hiába. Minél súlyosabb 
volt a helyzet a frontokon, minél rendszeresebbé váltak a légitámadások, minél közelebb 
került a front, a híreknek egyre nagyobb jelentQsége lett. A fQhadiszállások közleményeit 
megtanulták a rádióhallgatók „lefordítani”. Így, az ellenséges rádiók, valamint a saját hi-
vatalos hírszolgálat szövegeibQl próbált mindenki egy valósághoz közelítQ képet alkotni, 
összevetve a nap mint nap látottakkal. (Csapatmozgások vasutakon, utakon, a katonák 
hangulata, ellátása, életkoruk összetételének változásai, felszereltségük korszer_sége, a 
lakossághoz való viszonyuk stb.)

 KésQ este, a légi veszély miatt elsötétített lakások mélyén a nagyteljesítmény_ rádió-
készülékek köré gy_lve százezrek figyelték, mikor szólal meg a Washington, London, 
Moszkva magyar nyelv_ adásának kezdetét jelzQ zene, mikor hallani a régen várt híre-
ket. És ez a híréhség-csillapítás csak a „Donausender” egyre nehezebben hallható adá-
sainak végével sz_nt meg – a Dunántúlon. Az elkeseredetten vagdalkozó nyilas vezetés, 
lassítani próbálván a „totális vereséget” a lakosság rádiókészülékeit is begy_jtette. A 
szovjet katonai közigazgatás, „zabrálással” kiegészítve, ellenkezQ céllal ugyanezt tette. 
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Magyarországon, 1944-ben körülbelül egymillió elQfizetQje volt a rádiónak.8 A készülé-
kek számát, vételi lehetQségeik szerinti összetételét, tulajdonosaik területi megoszlását, 
szociológiai összetételét nem ismerjük. Tudjuk viszont: Hóman Bálint vallás- és közok-
tatásügyi miniszter ötlete alapján, ami a kultúrpolitikai célokon túl az „országgyarapítás” 
vágyával, a háborús propaganda lehetQségének kiszélesítésével is összefüggött, megkez-
dQdött az Orion 313 néprádió gyártása. Ezzel a középhullámú adásokat lehetett hallgatni. 
A legyártott 45 000 készüléket huszonnégy havi részletre adták, 2-3 pengQért. EzekbQl a 
falvakba alig jutott, a rádióhallgatók nagy többsége továbbra is csak a detektoros készü-
lékek segítségével próbált tájékozódni.

Bár a vevQkészülékek gyártása már 1945 „elején” megindult, újabb, az 1939/40-es ak-
ció céljaitól merQben eltérQkkel útjára indított „Néprádió”-akcióra csak a „fordulat évét” 
követQen, 1949-ben került sor. A falra függeszthetQ dobozzal, eredetileg, a teljes közép-
hullámú sávot fogni lehetett. Ezt az MDP vezetése veszélyesnek tartotta, ezért módosítást 
rendelt el. Így, a „népi demokrácia” Néprádiójával csak a Kossuth, a PetQfi és a helyi adók 
m_sorait lehetett élvezni. Ára 730 forint volt, amit 12 hónap alatt törleszthettek a „boldog 
tulajdonosok”. A „népi demokrácia” népének eszén azonban nem lehetett túljárni. Némi 
átalakítással a „Doboz”-ból, világvevQ lett. A rádióhallgatási tilalmat 1945. május 20-ával 
oldotta fel a szovjet katonai parancsnokság. Hogy ekkor milyen vételi lehetQségekkel ren-
delkezett az ismét „csonka” ország lakossága, nem tudni. A május 1-jén 12 órakor induló 
adást 7 utcai hangszóró segítségével továbbították az érdeklQdQknek. Szeptember 15-én 
viszont már a lakihegyi adó is sugárzott m_sort. A szovjet katonai vezetés sokoldalú, je-
lentQs segítséget nyújtott, más, a Vörös Hadsereg által megszállt országhoz hasonlóan, a 
rádiózás mielQbbi megindításához. Árát azonnal be is hajtották. A Szövetséges EllenQrzQ 
Bizottság és annak szovjet megbízottjai közvetlen utasításokkal szabták meg a Rádió 
„szabadságát”, mozgásterét, elsQsorban politikai értelemben.9

A továbbiakban elsQsorban az antifasiszta ellenálló, kommunista párttag, széleskör_ 
humán m_veltség_, Qszinte Schöpflin Gyula visszaemlékezésére támaszkodunk, nem 
mellQzve más alkotásokat sem.10 Pt 1945 tavaszán a Rádió elnöke, Ortutay Gyula hívta 
meg m_sorigazgatónak. A meghívást elfogadta. Rádiózással kapcsolatos tapasztalatok, 
szakismeretek hiányában nem sejtette, mit vállalt. Mégis belevágott. Alapelve: minQség 
és a Párt (MKP-MDP) szolgálata. Bízott abban, hogy ezt a kettQt képes lesz együtt érvé-
nyesíteni a rádió m_sorpolitikájának egészében, még pedig úgy, hogy a hangsúly az elsQ 
követelményen lesz. Folyamatosan. A rádió m_ködésére vonatkozó irányelveket Ortutay 
közölte a vezetQkkel. Ennek középpontjában a SZEB utasításainak h_séges követése állt. 
Kerülni kellett a gyQztes nagyhatalmak közötti egyetértés zavarását, a pártpolitikai érde-
kek kiszolgálását, a direkt propagandát. Tabutéma volt: a Vörös Hadsereg, a Szovjetunió 
és az utódállamok „viselkedésének” akár tárgyilagos ismertetése is. Ugyanakkor szen-
vedélyes hangon illett bírálni a Horthy-rendszert, annak vezetQ politikusait, politikájuk 
egészét, kiemelve az „országvesztésben” és a holokausztban játszott szerepüket. Mindezt 
nem a propaganda, hanem a színvonalas rádiózás eszközeivel. „Ezt a fajta öncenzúrát 
– írja Schöpflin – szinte természetesnek vettük.” A „vettük” alatt a rádióban dolgozó 
meggyQzQdéses kommunistákat érthette, hiszen az induláskor számos régi szakember 
vett részt a munkában, de a késQbbiek során is, az ismétlQdQ „racionalizálások” ellenére 
maradtak olyanok, akiknek ez az „öncenzúra” sértQ volt, akik számára a nemzeti önálló-
ság durva csonkítását jelentette. Hogy ez a gyakorlatban miként történt a Rádió Bizottság 
1947. évi „fél-legális” megalakításáig, majd azt követQen – nem tudjuk. A hathetes elQ-
szerkesztés során kellett-e minden anyagot bemutatni a SZEB illetékesének? Vagy csak a 
politikailag különösen érzékeny anyagokat? Mi történt, ha megtiltották közlését? Volt-e 
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állandó tartalék m_soranyag? Hogyan oszlott meg a felelQsség egy-egy m_sor közlésével 
kapcsolatban. (Pl. a Bárdossy-per esetében?) Volt-e ebben a folyamatban szerepe a rádió 
kommunista pártszervezetének, amit – tudjuk – az Agitációs és Propaganda Osztály nem 
tartott elég erQsnek? Az orosz nyelv_ anyagok fordítását, Rákosi Mátyásnén kívül – ellen-
Qrizte-e más? Az ÁVH-val munkakapcsolatban álló rádiósoknak volt-e sajátos feladatuk? 
Együttm_ködtek-e, és ha igen, hogyan a szovjet irányvonal betartatására hivatott/kötele-
zett egyének? Bár az 1949 utáni osztályértekezletek hangulatáról és a készülQ anyagok 
jóváhagyásának aláírási rendjérQl ír Bozóky Éva11, ennek a zavartalan m_ködés biztosí-
tásában fontos szerepet játszó ténykedésnek pontos menetérQl és esetleges változásairól 
érdemi ismereteink nincsenek.

A kommunista párt rádió iránti érdeklQdésérQl sem egybehangzók az irodalom köz-
lései. Schöpflin szerint a Pártot nem érdekelte különösebben a rádió munkája. Sokkal 
fontosabbnak tartotta a nyomtatott sajtót. Politikai irányítását tekintve megbízott a SZEB 
ítéletében, elegendQnek tartotta annak ellenQrzQ munkáját. Csak 1945 nyarán alakítottak 
az Agitációs és Propaganda Osztály mellett egy albizottságot a rádióval kapcsolatos kér-
dések közvetlen ellenQrzése/befolyásolása érdekében. Schöpflin szerint a Komját Irén 
vezette csoport nem tudott érdemben beavatkozni a rádió munkájába. A rádióban Q kép-
viselte a Pártot, a Pártban pedig a rádiót. Havonta egyszeri beszámolója nem váltott ki 
különösebb érdeklQdést. Az Albizottság egyetlen kritikai észrevétele a rádió pártszerve-
zete gyengeségének panaszlásában merült ki. M_sorigazgatói terveinek végrehajtását, a 
„szabad futást”, a m_sorszerkezet és tartalom saját képére gyúrását érdemben senki nem 
gátolta. Appelbaum viszont azt állítja, hogy a kommunistákat, Magyarországon is, mint 
mindenütt máshol, jobban érdekelte a rádió, mint a sajtó. Ezért már 1946 elejére ellenQr-
zésük alá vonták a rádiót is.12 Úgy érezzük, hogy Schöpflin túlértékelte saját szabadságát, 
nem tért ki – csak általánosságban utalt rá – azokra a problémákra, melyekkel neki is, 
m_sorigazgatóként, nap mint nap meg kellett harcolnia. Appelbaum viszont félreérthetett 
valamit azokból a szóbeli közlésekbQl, amelyekre – többek között – támaszkodott. Mert, 
ha a kommunisták (sic!) már 1946 tavaszán ellenQrzésük alá vonják a rádiót, akkor ez 
Schöpflin kiemelkedQen fontos munkájára is kihat. Így, már majd másfél évvel korábban 
vége szakad, vagy legalábbis korlátok közé szorul alkotói szabadsága. Nem csak az övé, 
a Rádió egészéé, minden munkatársáé, alkotó közösségéé. Appelbaum említést tesz a 
„rádió személyzete mellett dolgozó szovjet tisztekrQl”, a Magyar Rádió „szovjet felügye-
lQirQl”.13 Forrásainkban ezekrQl nem esik szó. A politikai rendQrség jelenlétérQl, majd az 
ÁVH megbízottairól viszont igen. Tóbiás Áron ír a belsQ ellenQrzés mechanizmusáról, 
amely a rovatvezetQ-helyettestQl az osztályvezetQig, illetve a rovatvezetQ szerkesztQig, 
kirívó esetekben a Rádió elnökéig, vezetQ testületéig bQvült, szigorodott. Ez a szisztéma 
az 1953-as „olvadás” után is m_ködött. Tóbiás a „Megmentett hangszalagok” c. írásában 
meséli el a neves m_vészettörténész, Fülep Lajos cenzúrával kapcsolatos esetét. P, 1954-
ben indított „M_terem” c. sorozatában szerette volna megszólaltatni a 70 éves mestert. 
Fülepnek egyetlen kikötése volt: beszélgetésüket ne cenzúrázza senki! Már-már sikerült 
az „éber” lektorokat kijátszani, amikor az adás elQtt 2-3 nappal közbeléptek. A felvett 
anyag adását nem engedélyezték. A tartalmas beszélgetés csonkítatlan szövege a Csillag 
c. folyóiratban jelenhetett meg, 1956 júniusában.14 Hány ilyen eset fordulhatott elQ 1945 
és 1956. október 23. között?

Az eddig említett sokrét_ külsQ és belsQ, elsQsorban politikai jelleg_ és célzatú ellen-
Qrzést jelentQsen kiszélesítette az ország rádióhallgatóinak megszámlálhatatlan tábora. A 
baloldaliak, a szovjetbarátok, a 45 elQtti világ sértettei, a világháborút túlélQ üldözöttek, a 
baloldali pártok (MKP, SZDP, NPP) által is bíztatva: szóban és levelezés formájában „el-
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lenQrizték” a Rádió munkáját is. Rákosi Mátyás Titkársága, a Vallás- és Közoktatásügyi, 
majd a Népm_velési Minisztérium miniszteri titkársága, a baloldali lapok levelezési ro-
vatai a Rádió m_soraival kapcsolatos észrevételeket (dicsérQ és bíráló) tartalmazó írások 
sokaságát kapták. Ezek közül nem egy a „reakciós”, nem a munkásoknak és a szegénypa-
rasztoknak szóló m_sorokat kritizálta. Figyelembevételük belpolitikai szempontból sem 
volt mellQzhetQ.

A folyamatosan változó, idQnként meredek fordulatokban sem sz_kölködQ korszak 
ideológai-politikai változásaihoz igazodni, ugyanakkor nívós m_vészi, egyben vonzó 
teljesítményekkel állandóan „termelni” szinte lehetetlen volt minden tekintetben megfe-
lelQ munkatársi állomány nélkül: a vezérigazgatótól a portásig bezárólag. A személyzeti, 
azaz a káder-politika 1945 elQtt és után egyaránt ezt igyekezett biztosítani. Fehér Katalin 
körültekintQ áttekintése ellenére sem tudjuk: hány munkatársa volt a Rádiónak 1945 elQtt 
és után, 1956 Qszéig. Milyen volt szociális összetételük, iskolai végzettségük, rádiós gya-
korlatuk, politikai orientációjuk, párttagság szerinti megoszlásuk. A Rádió iratanyagának 
hiányában (pl. az Igazoló Bizottság iratainak hiányában) azt sem tudjuk, hányan mene-
kültek el BudapestrQl az ostromgy_r_ bezáródása elQtt. Hányan hagyták el az országot? 
Ezek közül kik és miért maradtak külföldön, illetve tértek haza, jelentkeztek a Rádió új 
vezetQinél és álltak munkába. A gyér számú, de annál értékesebb visszaemlékezés mor-
zsáiból kell képet formálnunk a személyi állomány alakulásáról, alakításáról. Dr. Cserés 
Miklós írja, hogy 1945 január 18-án, két nappal azután, hogy a szovjet katonák elfoglalták 
az épületet, kb. 12-14-en hozzáfogtak az intézmény helyreállításához. Huszonötödikén 
már közös ebédet tartottak és egy-két fQvel „megalakultak” a m_sor-osztályok. A drá-
mai osztályon még sokáig Q volt egy személyben a gépíró, az adminisztrátor, a lektor, a 
dramaturg, a hanglemez-forgató, az ügyelQ, az osztálytitkár, osztályvezetQ és részben a 
rendezQ is. Volt beszerzQ-csoport, amelynek tagjai „ágyút_zben” is próbálták biztosítani a 
dolgozó munkatársak ellátását. Dr. Cserés a régi, h_séges rádiósok egyike volt. Schöpflin 
Gyula viszont azok közé tartozott, akik illegális kommunistaként keresték – a Magyar 
Kommunista Párt szervezQinek támogatásával – a saját magának és a Pártnak legmegfe-
lelQbb munkahelyet. Így került Ortutay Gyula hívására a Rádióhoz az egyik legfontosabb 
beosztásba, m_sorigazgatónak. A késQbbiekben nemzetközi hírnevet kiharcoló Szepesi 
György ugyancsak alkalmi lehetQséget megragadva lett a Rádió sportriportere. Tóbiás 
Áron sem rendelkezett hosszú rádiós múlttal, mégis kényes feladatot kapott: Q állította elQ 
naponta a készítendQ riportok „étlapját”.15 Bozóky Évát Szirmai István elnök hívta meg 
a Rádióhoz 1949-ben. Minden rádiósnak megvolt a maga egyszemélyes története, így az 
elnököknek is. KiemelkedQ politikai pályafutásuk révén róluk tudunk a legtöbbet. Ortutay 
Gyuláról, aki a régiek közül emelkedett az elnöki székbe: jelentQs rádiós gyakorlata, tudo-
mányos iparkodása, politikai kapcsolatai, alkalmazkodó képessége és lebírhatatlan ambí-
ciója okán. Barcs Sándor a kit_nQ újságíró, a testnevelési és sportmozgalom egyik nem-
zetközi hír_ vezetQje, aki viszolygott a gátlástalan szovjetimádóktól, tehát – Schöpflin 
szavával élve – „puha” embernek, vezetQnek bizonyult. Szirmai Istvánnak, nyugati kap-
csolatai miatt kellett – 1953-ban – távoznia posztjáról. Hartai László rövid m_ködésérQl 
(1953–1954) semmit sem árulnak el forrásaink. Az Qt felváltó Benke Valériáról, a meg-
gyQzQdéses kommunistáról annál többet, fQként a Rádió 56-os szerepével kapcsolatban.

Dr. Cserés írja: 1945 tavaszán a Rádióban is megindult a „belsQ romeltakarítás”. 
Heves vita bontakozott ki arról: kit tartsanak meg a régiek közül, kiket távolítsanak el? 
Milyen szempontok alapján döntsenek sorsukról, pályájukról? Liberális és radikális né-
zetek ütköztek. A liberálisok a magas m_veltséget, a radikálisok ennek a népi kultúrával 
való összeegyeztetését hangsúlyozták. A pártpolitikai szempontok a „koalíciós években” 
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egyes pártok befolyását, 1946 nyarától/QszétQl, különösen pedig az 1947-es választások-
tól kezdve a MKP-MDP kizárólagos uralmát célozták a Rádióban is. A káderpolitika ezt 
az igényt szolgálta ki. A személyzetisek szorgalmasan begy_jtötték a jelöltek/jelentkezQk 
adatait. A felvettekrQl káderlap készült, amibe az illetQvel kapcsolatban minden, jórészt 
ellenQrizhetetlen, kritikai, rágalmazó adat bekerült. ElQléptetés, kitüntetés, büntetés, el-
távolítás esetén ezekbQl az adatokból kerekedtek ki a javaslatok. A káderlapokba nem 
tekinthetett bele az érintett személy. Titkosan kezelték. Ezzel csak növelték az érintettek 
kíváncsiságát, ami az évek során gyanakvássá, majd gy_löletté torzult. Az 56-os „rob-
banáskor” mindenki kereste a sajátját, a tömegharag pedig pusztította, ahol csak tudta. 
Kevés helyen adták kézbe. Vajon a Rádió munkatársainak káderanyagával mi történt? 
A tisztogatás és a megüresedett helyek betöltése, a fejlesztés következtében jelentkezQ 
igény kielégítése folyamatosan zajlott. Üteme 1947 QszétQl gyorsult. Schöpflin a Kelen 
Péter Pál elleni támadással jelzi ezt. A két munkáspárt erQszakos összeolvasztása újabb 
lehetQséget adott a személycserékre. Így lett Justus Pál a Központi Híradó alelnöke. A 
brutális hatalmi politika láttán meghökkent Schöpflint Mérei Ferenc lélektanász így ok-
tatta: „Te bolond vagy, most mi következünk!” Mi, azaz a nem sztálinista kommunisták. 
A „szalámi” szeletelése tovább folyt, s ezt a „hith_” Illés Béla rezignáltan így könyvelte 
el: „Így kell lenni és nem másként!” Kezdetét vette az újabb „150 éves török uralom”. 
Schöpflin levonta a szükséges következtetést, rövid svédországi kitérQ után nyugatra tá-
vozott. Újhelyi Szilárd m_sorigazgatót, Donáth Ferenc jó barátját munkahelyérQl vitte 
el a politikai rendQrség. Ipper Pálnak és társainak akadt dolga elég. A Rádiónak, mint 
munkahelynek a légköre egyre feszültebb, fagyosabb lett. Az osztályvezetQi értekezle-
tekre Tóbiás Áron így emlékezik: „elég kedélyesek voltak, mintha nem akartuk volna, 
legalábbis nyilvánosan, tudomást venni arról, ami az országban történt.” Ez elég nehéz 
lehetett, mivel nekik kellett tudósítani a rádió hallgatóit arról, ami az országban és a vi-
lágban történt… A viharos, vagy dermesztQ tanácskozásokról nem szólnak a kortársak. 
Mindennek ellenére csendben zajlottak ellenakciók is. Például Zsigmondi Mária eseté-
ben. Vele 1952 márciusában közölték, hogy a Rádió nem tart igényt munkájára. A dön-
tést Kecskédi István, a személyzeti osztály vezetQje így indokolta: „egész környezete és 
családi körülményei erQs jobboldali szociáldemokrata befolyás alatt voltak.” Nagyapja 
Peidl Gyula, apja három évig letartóztatásban. NevelQapja Szabó István a Népszava volt 
újságírója, aktív tagja volt a Bán-féle klikknek. „Maga köré gy_jtötte mindazokat az ele-
meket, akik Bozóky Évához tartoztak.” Bozóky a „NQi Szemmel” c. m_sort szervezte, 
vezette a „nemzeti egység” jegyében. M_soraiban Móra Ferenc m_veit sem mellQzte. 
Az elbocsátottakat külsQsként foglalkoztatta. Ellenfelei „narodnyikizmussal” vádolták.16 
A már csak a szovjetek által kézben tartott „Trojka” káderpolitikáját szolgálták a gaz-
dasági szükségszer_ségre hivatkozó racionalizálási hullámok („racizás”). Ez magában 
rejtette azt a veszélyt, ami nem egy esetben gyakorlattá is vált, hogy az eljárás során az 
értékes embereket eltávolították, az „értéktelenek”, tehát a nem élvonalbeli, kimagasló 
teljesítményekre képes, nemzetközileg is ismert alkotók maradnak. A Magyar Színház- és 
Filmm_vészeti Szövetség Rendkívüli IntézQ Bizottsági ülésén, amely 1954. szeptember 
10-én este 8 órától reggel 4.25 percig tartott, Gellért Endre erre a veszélyre figyelmez-
tetve a hallgatóságot azt javasolta, hogy adjanak át a Rádiónak egy listát, a szinkronnak 
is, azzal, hogy „elsQsorban ezeket a kiváló m_vészeket tessék foglalkoztatni, mert a raci 
miatt állandó szerzQdéshez nem juthattak.” De, hol helyezkedhettek el a Rádióból eltávo-
lítottak? Mindenki „külsQzött”? Feketén, más néven, „f_ alatt”?

Mindezekkel együtt a Rádió szólt, adásainak minQsége javult, számos új vonással 
gyarapodott, olykor gazdagodott is, új munkatársai közül sokan igazi rádiósokká váltak, 
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ötleteik nyomán új, vagy csak új elnevezés_ m_sorok egész sora támadt, lett közkedvelt 
a hallgatóság körében. JelentQ számú m_vészt, tudóst, politikust foglalkoztattak, szólal-
tattak meg. Szóltak a legfiatalabbaktól a legidQsebbekig, a városlakóktól a tanyán élQkig 
mindenkihez. ReggeltQl estig szólt a zene, s megdobbant a sportszeretQk szíve, ha meg-
hallották Pluhár István, Szepesi György vagy éppen Gulyás István hangját. EzekrQl szó-
lunk a továbbiakban kissé részletesebben.

A Magyar Rádió 1925 és 1956 közötti történetének rendelkezésünkre álló forrásai: a 
Levéltárakban található szórt iratok, visszaemlékezések és a sajtó, ezen belül is a Rádió 
Újság, nem teszik lehetQvé az intézmény szervezeti felépítésének, változásainak, tech-
nikai fejlesztésének és finanszírozásának megbízható nyomon követését. Az intézmény 
államilag támogatott tQkés vállalkozásként, részvénytársasági (Rt.) formában kezdte meg 
m_ködést. FQ célja a magyar „kultúrfölény” igazolása, a keresztény-nemzeti gondolat ter-
jesztése és ápolása, a revíziós gondolat szolgálata, Magyarország nemzetközi kapcsolata-
inak, a 30-as évektQl hangsúlyosan az olasz és a német együttm_ködés erQsítése. Mindez 
nem zárta ki a nyugati országon rádióival való kapcsolat fenntartását, tapasztalataik (pl. 
BBC) hasznosítását. A Szovjetunió, a nemzetközi munkásmozgalom, hazai baloldal, 
fQként a Szociáldemokrata Párt és az illegális kommunista sejtek bírálata ugyancsak ki-
tüntetett feladatai közé tartozott a Rádiónak, fQként 1938-tól, legdurvább formában pedig 
1944. október 16-tól, a német megszállás kezdetétQl.

Az 1944 végétQl kibontakozó többpártrendszer és piacgazdaság lehetQvé tette a rész-
vénytársasági forma újjáélesztését. A régi tulajdonosok kiszorítását követQen a koalíciós 
pártok és szakszervezetek rövid tulajdonlását követQen, 1948. augusztus 20-án a Rádiót 
is államosították. EttQl fogva a diktatúrát gyakorló Magyar Dolgozók Pártja és annak leg-
felsQ vezetQi körei szabták meg a Rádió céljait, feladatait, befolyásolták eszközrendszerét 
és módszereit, káder- és m_sorpolitikáját, nemzetközi mozgásterét, stílusát, hangvételét: 
elsQsorban a Szovjet Rádió példáját követve, hangoztatva. Anyagi lehetQségeit a gazdasá-
gi tervek szabták meg. M_ködésének megítélésében elsQrend_ szempont volt: mennyiben 
szolgája a Párt célkit_zéseit, a népi demokráciát, a szocializmus építésének ügyét. Ilyen 
körülmények között igyekeztek tovább élni azok a kulturális értékek és törekvések, ame-
lyeket a rádiózás elQzQ évtizedei felhalmoztak itthon és külföldön.

Addig, amíg 1925-tQl, amikor is a Telefonhírmondó Rt. egyesült az induló Magyar 
Rádióval és Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. néven m_ködött tovább, Horthy 
Miklós kormányzó megbízható, katonaviselt emberei álltak, mint „vezetQ igazgatók” a 
Rádió élén. 1945-tQl a Magyar Kommunista Párt, majd MDP megbízható, a szovjetek 
által is elfogadott káderei kerültek ebbe a székbe. Az intézmény teljes személyi állomá-
nyának, ezen belül elsQsorban a m_sorigazgatóknak és osztályvezetQknek, a gazdasági és 
személyügyi munka irányítóinak kezében volt a „gyeplQ”. Pk voltak a sikerek elsQszámú 
haszonélvezQi, de nem mindig rajtuk verték el a port ha „porszemek”, netán „sziklada-
rabok” kerültek a gépezetbe. Erre viszont s_r_n adódott lehetQség, mivel a nemzetközi 
politika ködében még a sokat próbált rádiósok sem vették észre a kívánatos „vadat”, azaz, 
helytelenül értékelték a látókörükbe került jelenségeket. (Például: Bárdossy-per, Tito, cio-
nizmus, berlini VIT, koreai háború, Mindszenti, 1954-es labdarúgó-vb stb.)17

A rádiózás lényegébQl következQen (hangos újság!) a szervezet szakmai felépítésében is 
sok hasonlóság mutatkozott a két korszakban. A m_sorigazgatónak mindig kitüntetett szere-
pe volt. Attól függQen, hogy mekkora külsQ nyomás nehezedett az intézményre: szárnyalha-
tott, vagy „szárnyszegetten” vergQdött, „gúzsbakötve táncolt”. A szárnyalás a 20-as évekre 
és a harmincas évek 1938-ig terjedQ idQszakára, majd az 1945–1947 közötti koalíciós idQ-
szakra volt jellemzQ, persze nem abszolút értelemben. A m_sorigazgatók éltek is a lehetQ-
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séggel. Elképzeléseiket az osztályok és rovatok munkatársai valósították meg a gyorsan ja-
vuló technikai feltételek segítségével, tehetségükhöz mérten. Egy-egy nagy egyéniség, mint 
például Németh László, emelte a színvonalat, korszer_bbé, tartalmasabbá, hatásosabbá tette 
a Rádió bizonyos munkamezQjét. E téren az irodalomnak és a zenének minden idQben ki-
magasló a szerepe, hatása, vonzereje. Ezt jelzi, hogy az elsQ korszakban volt a Rádiónak ze-
neigazgatója, Dohnányi ErnQ, aki egyben a Rádió Zenei Tanácsának munkáját is irányította. 
A nívó emelése érdekében, 1934 szeptemberében szerzQdtették a Budapesti Szimfonikus 
Zenekart. De volt prózai, drámai, dramaturgiai, rövidhullámú, külügyi és helyszíni közvetí-
tések osztálya is. Háború után, az eddigi osztályokon kívül, bekapcsolódott a munkába: az 
Oktatási- és Aktuális, a Káder, az Ifjúsági (1950. január 1-jétQl), a Terv- és Pénzügyi osztály, 
végül a Stúdió osztály. Az Agitációs és Propaganda osztály sajátos helyet foglalt el a Rádió 
osztályai között. Nem rendelkezett önálló rovatokkal, kizárólag sorozatokkal, egyedi m_so-
rokkal szolgálta a kommunista vezetés kacskaringós irányvonalát, a mindenkori „vonalat”. 
A fQrendezQi szerepkör is a 45 utáni változásokkal függött össze. E korszakban, a kezdeti 
gyengélkedés után kitüntetett szerepe volt a Rádió pártszervezetének, titkárának, valamint 
az 1947-ben megalakított Rádió Bizottságnak.18

A háború elQtti Rádiónak is voltak kedvelt rovatai: az Asszonyok tanácsadója, a Mit 
üzen a Rádió, vagy a Mikrofon látogatás. A gyermekek lelkendezve hallgatták Oszkár és 
Bergengóc bácsit. A szabad m_soridQben ismeretterjesztQ elQadásokat tartottak pl. gróf 
Klebelsberg Kuno (iskolapolitikáról), Solymossy László (néprajzról), Gerevich Tibor 
(m_vészettörténetrQl), gróf Teleki Pál (gazdaság-földrajzról), Hevesi Sándor (színház-
ról), Berzeviczy Albert (filozófiáról), Császár Elemér pedig irodalomtörténetrQl. Volt 
Diákfélóra, a sportrajongókat pedig Pluhár István ragadta magával például a berlini 
olimpiászról adott közvetítéseivel. A Rádió vezetése nem térhetett ki a Minisztériumok 
adás-igényei elQl. A Külügyi negyedóra, a Levente félóra, a Honvédm_sor, az IdQszer_ 
gazdasági tanácsadó, a MezQgazdasági félóra, a Közm_velQdési elQadás-sorozat, a 
Gyermekdélutánok, a Diákfélóra, a Világ városai, a Budapest múltja, a Szeressük a ma-
gyar ipart, a Magyar laboratóriumok, a Tudomány m_helyébQl, a Magyar Múzeumok kin-
csei, a Szép magyar novella, a Város ismertetés, a Rádió-krónika, a Magyar élet, magyar 
lélek, az Ahol gyermek voltam és a Négyszemközt az íróval címet viselQ m_sor is ezek 
közé tartozott. A német megszállás (1944. március 19.) pedig meghozta a szélsQjobboldal 
által már régóta sürgetett: Világnézeti Akadémia elnevezés_ elQadásokat. A nyilas uralom 
idején pedig jórészt a propagandaszólamok, a „végsQ gyQzelemig” való harcra buzdítás, a 
félrevezetQ hadijelentések, mozgósítási parancsok beolvasása, a légitámadások „közvetí-
tése” (Légiveszély! Légiveszély! Baja, Bácska, heves bombázás a FQváros térségében…), 
Beregffy Berger Kisbarnaki Farkas Ferenc és Béldy Alajos parancsainak beolvasása és a 
véget nem érQ indulók képezték a m_sort.

1945. május 1. A Rádió újra magyar! Az országot felszabadították/megszállták a szov-
jet Vörös Hadsereg és újsütet_ szövetségeseinek csapatai. Ilyen feltételek mellett miként 
alakult a Rádió m_sorpolitikája, adásainak szerkezete, tartalma? A politikai m_sorok: 
a Kommentár, az Országgy_lési tudósítások, az antiklerikalizmust szolgáló Ajánlat, a 
Munkaverseny és eredményei, az Alapfokú falusi politikai iskola, a Szabad Nép vezércik-
keinek ismertetése, a Pol-Ka (Politikai Kaszinó), a Hangos Újság, a Hadifogoly Híradó, 
az Ifjúság Hangja, a Napról napra, a Falu Rádiója, a Futó kérdések – érdekes válaszok, 
a Kincses Kalendárium, a Kérdezz-felelek, a Rádió Lexikon, a Lányok-asszonyok, 
a Marxista-leninista negyedóra, az ÉpítQipari félóra, a Szomszédaink-barátaink, a 
NQkrQl – nQknek, a NépnevelQk, a Szovjet napok – szovjet emberek, végül a Magyar 
munkásmozgalom története mind különös gonddal készültek.
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A zenei m_sorok voltak a legnépszer_bbek. Ezeket tálalta a Vasárnapi muzsika, a Világ 
hangja, a Zenepotámia, a Zenei figyelQ, a Jó munkáért szép muzsika, a Jó ebédhez szól a 
nóta, a Tánc közben, a Tánc éjfélig, a Zenei Újság, az Új zenei újság, az ÉlQ zenei posta, 
a Magyar muzsika, az Opera dallamok, az Új zenei tehetségek a mikrofon elQtt. Népszer_ 
volt a Mi daloskönyvünk sorozat is. A Rádió Újság, ha nem is folyamatosan, de közölte 
a közkedvelt dalok, slágerek kottáit és szövegeit.19

 A vidámságot igyekeztek szolgálni: a Der_-revü, a Mosolygó Rádió, az Orosz humor, a 
Dolgozz és tanulj, t_njön a bánat! A Rádió Újság is kivette ebbQl a részét. A Sunyi-Sanyi, a 
Pesti f_rész c. kabaré, Királyhegyi Pál: Ami sürgQs az várhat c. folytatásos regénye, Stella 
Adorjánnak, a „humor vándorának” írásai jelezték ezt a törekvést. 1948 és 1953 között 
szinte lehetetlen volt igazán humoros írások közzététele. A politikai vezetés a szocializmus 
építése elleni támadásnak minQsítette az ilyen kísérleteket. Az éppen idQszer_ fQ ellenséggel 
(pl. Tito) szembeni gúnyolódás pedig a sikeres alkotók hajlandóságától állt messze.20

Az ifjúsághoz szóltak a 10 perces nyelvórák, az MHK (Munkára Harcra Kész) ne-
gyedórák, az ÚttörQ Híradó, a Szellemi öttusa, az Ifjúsági fejtörQ, az Ifjúsági fejtörQ pos-
tája, a Kíváncsiak klubja, a Fényszóró, az Ifjúság hangja, a Diákok rádiója, az Iskolások 
Kislexikona, a Mi iskoláink, a M_vészek az Ifjúsági Rádió mikrofonja elQtt. A legkiseb-
bekhez pedig a Csili-Csala csodái és a Csinn-bumm cirkusz. Ezek a m_sorok nem egy-
szerre indultak és nem kisérték végig vizsgált korszakunk rádiózásának egészét.21

Számos közismert, többnyire széleskör_ népszer_ségnek örvendQ politikus, kutató, szí-
nész, muzsikus és író szerepelt a Rádió Újságban, a Rádióban. Közöttük, 1947-tQl egyre 
több szovjet is.22 A Rádió Újság címoldalán szinte kizárólag magyar színésznQk hívogat-
ták az olvasót, rádióhallgatót – 1951-ig. Ekkor a munkaverseny gyQztesei kerültek a he-
lyükbe, Qk pedig meg kellett hogy elégedjenek a lap hátsó borítójával. Ekkor már csípQs 
szelek fújtak. Az idegen nyelv_ m_sorok közül a nyugatiakat elQször csökkentették, majd 
a baráti országokén kívül minden mást megszüntettek. A visszavonuló német csapatok 
által elrabolt hanglemez tárat évekig az angol, amerikai, svéd, majd a szovjet külképvi-
seletek adományai helyettesítették. A fordulat évétQl kezdve ez a forrást is felszámolták. 
Hasonlóképpen a nyelvtanulást szolgáló m_sorokat is. Csak 1955-ben indulnak ismét 
ilyen adások. 1948-ban erQfeszítés történt annak érdekében, hogy a Magyar Rádió elérje 
az angol hallgatottságát. 1947-tQl lassan erQsödött az USA bírálata. 1950 januárjában pe-
dig támadás indult a rövidhullámú adón az „imperialisták” ellen. A külföldi rádióm_sorok 
között már csak a baráti országoké maradt, azok közül is elsQsorban a moszkvai, a prágai 
és berlini (NDK) rádióké. A vallási m_sorok hasonló pályát futottak be. A szocialista er-
kölcs prédikátorai vasárnaponként tudatták a hallgatósággal: mit jelent szocialista-huma-
nista módon élni, dolgozni. Boldizsár Iván „csendes intelmei”, Dezséri László és Horváth 
Márton „vasárnapi krónikái” elandalították az ebédelni készülQ hallgatókat.

A szovjet legfelsQ vezetés irányítani és ellenQrizni kívánta, egy kimondottan erre a célra 
szervezett apparátus (Külügyi Osztály) segítségével, a „baráti államok” kulturális életét. 
Ebben segítségére volt a békekötésig a SZEB is, élén Szvidorov tábornokkal.23 P, 1947 
szeptemberében, Korotkevics24 pedig ez év decemberében rosszallását fejezte ki Rákosi 
Mátyásnak küldött átiratában amiatt, hogy a magyar kormány és a MKP vezetése eddig 
semmit sem tett a Szovjetunió népszer_sítése érdekében, sQt a róluk szóló hírek elferdíté-
se ellen, alapot adva ezzel az ellenséges propagandának.25 Átnézve a Szabad Népben és a 
Rádió Újságban közzétett 1945. és 1946. évi m_sorokat, csak az elQadások között 97-et 
találtunk, amely a Szovjetunióról, a szovjet emberek életérQl, teljesítményeirQl, terveirQl 
szólt. Már az adás indulását követQ napon, május 4-én elQadás hangzott el az orosz nyelv 
tanulásáról. Az ún. „orosz m_sor” minden nap szerepelt. Május 5-én orosz népdalkórusok 
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adták elQ m_sorukat. December 2-án I. V. Sztálint köszöntötték születésnapja alkalmából. 
A Magyar Rádió is „hálatelt szívvel” vette ki részét, a nemzet egészével a „nagy vezér” 
köszöntésébQl. M_sor hangzott el a Szovjetunió hatalmas, soknyelv_ könyvállományáról 
(880 ezer féle 11 billió példányban). Tizedikén a Pjatnyickij Kórust hallgathatták a korán 
ébredQk. Huszadikán egy magyar balalajka-együttes szovjet zeneszerzQk (pl. Blantyer) 
m_veibQl játszott. E hónap 30-án Képes Géza összeállítása hangzott el Népek hazája: 
Szovjetunió címmel. A Szimonov szövegére írt Várj rám… kezdet_ dal „valósággal nem-
zeti dal lett…” A Gyevuskát Karády Katalin tette népszer_vé. 1946. január 4-én a szovjet 
nép m_vészeirQl, többek között a világhír_ Sztanyiszlavszkijról hangzott el elQadás. De 
hallhattak m_sort a rádiókedvelQk a szovjet egészségügyrQl, a Vörös Hadsereg születé-
sérQl, a balettrQl, a színházi életrQl, a filmm_vészetrQl, a festészetrQl, a családi életrQl, 
LeninrQl, az orosz humorról, tehát az orosz/szovjet valóság egészérQl és minden fontos 
részletérQl. A szovjet államról és néprQl szóló adások száma évrQl évre nQtt. Ebben sze-
repe volt minden bizonnyal azoknak az éles, sQt, fenyegetQ bírálatoknak is, amelyekbQl 
kettQt idéztünk. Felmerül bennünk a kérdés, 70 év után is: mit kellett volna még tenni 
a magyar kultúrpolitika irányítóinak, hogy a szovjet illetékesek (1948-tól a Nemzetközi 
Kapcsolatok Osztálya) elégedettek legyenek?

A Magyar Rádió vezetésének – a szovjet vezetés igényein túl – folyamatosan nyomon 
kellett követnie az elQfizetQk, hallgatók számának, szociális összetételének, kívánságai-
nak alakulását is. FeltehetQen havonta tartottak közvélemény-kutatást és idQnként készül-
tek részletesebb statisztikai kimutatások. Ezeket, mint látni fogjuk „termelési értekezlete-
ken” és jelentések készítésénél hasznosították. A Rádió Újságban hármat tettek közzé. Az 
elsQ az 1945 novembere körüli állapotokat tükrözi. A hallgatók melyik m_sort kedvelik 
legjobban kérdésre 5243-an a tánczenét, 5101-en a „magyar nótát” (cigányzene!), 3688-
an a tudományos elQadásokat, 2309-en az irodalmi m_sorokat, 2020-an a „komoly zenét”, 
legkevesebben, 1219-en a sportközvetítéseket jelölték meg. A következQ adatgy_jtés al-
kalmával a „magyar nóta” került az elsQ helyre, a sport megQrizte utolsó helyét. A Rádió 
Újság 1945 novemberében jelent meg ismét, 25 ezer példányban. 1948. februárban ez a 
szám már 415 ezerre rúgott. ElQfizetQi közül 132 ezer (30%) volt értelmiségi foglalkozá-
sú/hivatású, 100 ezer (25%) ipari munkás, 29 ezer (7%) paraszt, 10 ezer (2,5%) bányász, 
a kis- és „vegyes” polgárság 90 ezer (22%), közhivatalnok 10 ezer (2,5%) és végül az 
egyéb kategóriába sorolt 44 ezer (11%). Volt mit javítani a statisztikában tükrözQdQ hely-
zeten. FQleg a magyar társadalom zömét alkotó, a munkáshatalom számára tömegbázist 
és ipari munkás utánpótlást, a választások alkalmával pedig a szavazók százezreit adó 
parasztság körében.

A Rádió céljait, feladatait a Pártvezetés szabta meg, a fQfelügyeletet ellátó Minisztérium 
közvetítette és ellenQrizte, a Rádió munkatársai pedig igyekeztek érvényre juttatni min-
dennapi munkájukban. Kisebb-nagyobb bakik, esetleges botrányok nem tették kérdéses-
sé, hogy helyes úton járnak. A pártkonferenciák, kongresszusok, kormányprogramok vi-
szont feltárták a hibákat, amelyeket azután a Rádióra általában, a m_sorpolitikára és egyes 
m_sorosztályok tevékenységére érvényesnek ítélve, még az is kiderült, aminek semmi 
alapja nem volt. Az önkritika torz tükröt tartott a munkát végzQ elé, hasonlóan a teljes 
elhallgatáshoz. FQként azok „verték a mellüket”, akik a problémák fQ okozói voltak, ezzel 
is hárítani igyekezvén botlásaik várható következményeit. Lássunk errQl néhány adatot.

A zenének jelentQségét a tömegszórakoztatásban, agitációban, munkára/harcra (béke-
harcra!) buzdításban nem szükséges indokolnunk. A dolgozók kora reggel erre ébredtek, 
„tornásztak” (?), szárnyalták túl a normákat, vonultak föl, szórakoztak, majd szendered-
tek álomba. A pattogó ritmusú magyar és szovjet indulók, a „Dolgozó elég a porból, jöjj 
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velünk, hív a friss tavaszi szél…” kezdet_ sportinduló, a Vörös Hadsereg és a Magyar 
Néphadsereg fegyvernemhez kötQdQ menetdalai keveredtek a fQként nyugati táncdalokkal, 
operett slágerekkel, népdalokkal és cigányzenével. A néprádió gyors terjedésével a klasz-
szikus muzsika is eljutott, az eddiginél jóval szélesebb társadalmi csoportokhoz. Ebben 
a sokszín_, olykor hangzavarnak t_nQ zenei világban igyekezett, elsQsorban 1947/48-tól 
idQtálló értékelést adni a helyzetrQl, és kijelölni a követendQ utat a kommunista kultúrpo-
litikai vezetés, élén Révai Józseffel. 1950 januárjában követelték, hogy a Rádiónál szigo-
rítsák meg az ellenQrzést a zenei, irodalmi és politikai m_soroknál. Követelték: szorítsák 
ki a kozmopolita megnyilvánulásokat, végezzenek minQségi munkát. A pártszer_ség nem 
jelenti a klasszikus szerzQk m_veinek mellQzését (Bach stb.) ugyanakkor a közkedvelt 
operetteket is (pl. Gerolsteni nagyherceg) meg lehet „tölteni” idQszer_ politikai tartalom-
mal. Így az operett betöltheti a „zenés politikai kabaré” szerepét.26 1952. április 1-jén, 
nem sokkal azután, hogy a Rádió zenei osztályát három részre bontották, elégedetlenség 
mutatkozott a Sárai János osztályvezetQ és Tamási Zdenkóval, helyettesével szemben. A 
Rádió vezetése olyanokat kívánt helyükre állítani: akik alapos marxista-leninista tudással 
rendelkeznek, erQskez_ek, szakképzettek, járatosak a kultúrpolitika idQszer_ kérdéseiben. 
A március elején megrendezett, sikeres ankét nyomán szorgalmazták a jó szövegírók tá-
mogatását, a táncok és a tánczenék megalkotásának összehangolását, a „füttyös” szerzQk 
mellQzését. Követelték: „csináljanak a tánczeneiparból – m_vészetet”.

Egy 1952. május 7-i keltezés_ összefoglaló megállapítja: „A új magyar tánczene kiala-
kításának kérdése a zsdánovi kritika27 nyomán merült fel.” A Magyar Rádió vezetése elsQ 
lépésként „teljesen leállította” a nyugati szerzQk m_veinek sugárzását. Ez nem jelentett 
megoldást, miután azok stílusa tovább élt a magyar szerzQk m_veiben. Még az újak sem 
jelentettek fordulatot, azok „amelyeknek dallamvilága és mondanivalója jó és helyes”. A 
harmonizálás, a ritmika és a hangszerelés változatlan maradt. Ezek a m_vek még mindig 
kozmopoliták és politikailag is „elmaradottak”. A helyzet tényleges és gyökeres megvál-
toztatása érdekében életre hívták a Rádió-tánczenekart, amiben szerepet kaptak a vonó-
sok és a harmonika. Ezt a helyzetképet bírálták a Népm_velési Minisztérium illetékesei. 
Úgy vélték: az anyag túlbecsüli az eddigi eredményeket. Az „ellenségtQl ilyen mértékben 
megszállva tartott területen” adminisztratív intézkedésekre is szükség van. Javasolták 
a „széleskör_” EllenQrzQ Bizottság megalakítását.28 Az „Úgy huppan a szekér, a bivaly 
búsan megáll…” típusú „m_vekkel” nem lehetett kilábalni a mesterségesen létrehozott 
„pocsolyából”. Még az „Este fess a pesti nQ…”-vel sem. A „kozmopolita” nyugati zene 
rajongói talán csak a Karády Katalin által énekeltekben reménykedhettek: „Egyszer csak 
mindennek vége lesz majd…” Tágabb, mélyebb értelemben is?

Már utaltunk rá, most egy 1951 decemberi összegzést idézünk: A Magyar Rádió mun-
kájában „elsQrend_ fontosságú az agitációs és propaganda osztály”. A Rádió Újságé a 
napi m_soridQ 70 perce. A belföldnek készült m_sorok összidejének 21,4%-át teszi ki. 
Ez több, mint az irodalmi, kevesebb, mint a zenei m_soroké. Heti adásideje: 2712 perc. 
Írott formában kb. 1400 gépelt oldal, ami hozzávetQlegesen húsz hétköznapi Szabad Nép 
terjedelmével azonos. 1951 Qszén, pártkongresszusi döntés nyomán indult az osztály 
népm_velési rovata. Bevallott célja a kultúrforradalomnak, az ötéves tervnek, a mezQ-
gazdaság szocialista átszervezésének elQsegítése, tervszer_ munkával. A népm_velési 
munka „állandóan napirenden tartott kérdés”, a kulturális tömegmozgalom területén. 
ErQfeszítéseiket a SZOT „egyáltalán” nem támogatja. Számos m_sor szól a munkásokhoz, 
a falu népéhez, az ifjúsághoz, de „nem hosszú lejáratú terv alapján, nem hatolva a prob-
lémák mélyére”. A véleménynyilvánítást nem ellenzik, a m_sorok készítQi bíráljanak, de 
a kritika legyen „igen jól megalapozott, több oldalról ellenQrzött…”. A Hangos Újságban 
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– folytatja az elemzés – megfelelQ helyet kap a kultúragitáció. M_soraik változatosak, de 
nem kielégítQ bennük az antiklerikális propaganda. Nem elég és nem változatos. Az isme-
retterjesztQ m_sorok közül csak a „Kérdezz-felelek”-nek van visszhangja! Gyengesége a 
m_soroknak, hogy bár százezrekhez szól, amikor a szocializmus építésérQl beszél, ám az 
építésbe még be nem kapcsolódottakat is meg kellene nyerni. A m_sor agitáljon, ne szó-
nokoljon! Több, határozottabb állásfoglalás kellene! Ennek érdekében szükséges a mun-
katársak tájékozottságának javítása, szakismereteik gyarapítása. Fokozni kell a m_sorok 
propagandáját, elsQsorban a sajtó közrem_ködésével (M_velt Nép, Népm_velési Híradó). 
Az írás készítQi az osztály munkájának gyengeségeiért két kipróbált rádióst név szerint is 
kritizáltak: osztályidegen származásuk, „zavaros” voltuk miatt.29

A Hangos Újság termelési rovataitól azt várta a vezetés, hogy a „nagyüzemi munkásság 
figyelmét felhívják a tsz (termelQszövetkezeti) mozgalom kérdéseire. Külpolitikai rova-
tuk célja: világosság tenni a dolgozó parasztság elQtt: két út, a kapitalizmus és a szocia-
lizmus útja között választhatnak, s hogy az „elQbbi a pusztulás a nyomorúság, az utóbbi a 
jómódú, gazdag élet megvalósítását jelenti a dolgozó parasztság részére”. Az ifjúsághoz, 
fQként az iskolás korúakhoz szóló adások tengelyében a Szovjetunió életének, szemé-
lyes tapasztalatokból fakadó méltatása, az úttörQmozgalom népszer_sítése, a „titoizmus” 
hangjáték formájában történQ bírálata állt.30

Az „építQ kritika”, párosulva az önbírálattal, nem kerülhette el a „Pol-Ka” háza táját 
sem. Huszonnégy m_sor elemzQi elismerQen szóltak a magyar társadalom „káros alak-
jainak” és a régi életformához ragaszkodó kispolgárok kigúnyolásáról. Ugyanakkor nem 
nyúl a „dolgok mélyére”. Sablonos. Nem teremtette meg a rádió Tito-ellenes szatíráját, 
amit sürgQsen pótolnia kell! Rossz példaképet, a régi polgári kabarét követi. Holott a 
megoldás: régi forma, szocialista tartalommal. Ez kell!31 A hibák elkerülése és a hatás nö-
velése érdekében, például a pártkongresszusok, munkaversenyek közvetítését hosszasan, 
körültekintQen igyekeztek elQkészíteni. A közvetlenül érintett munkatársaknak megma-
gyarázták az esemény jelentQségét, a kérdések tanulmányozásához irodalmat kaptak, és 
azt konferencia formájában vissza is kérdezték tQlük. Így szinte „hibátlanul” dolgozhat-
tak. Az ún. keretm_sorok növelését célzó törekvéseket pedig azzal hárították el, hogy nem 
hatásosak. Így maradt papíron a pedagógiai negyedóra javaslata is.32

A Magyar Rádió Hivatal 1953. július 29-én tartott termelési értekezletérQl 30 oldalas 
jegyzQkönyv készült. EbbQl kiderül, hogy a vezetés által kidolgozott terv, a kormányprog-
ram nyilvánossá válása után már nem idQszer_, újat kell készíteni. A Rádió új struktúrájá-
nak elQkészítésénél pedig ajánlatos a szovjet alapos tanulmányozása, mivel az „rendkívül 
rapszodikus, rugalmas”. A struktúra öthetenként ismétlQdik, amellett rendkívül változatos, 
ami a minQségi munkát nagyban javítja.33 Augusztusban jelentés készült a MRH m_sorpo-
litikájáról. EbbQl tudjuk, hogy Magyarországon kb. 830 ezer saját készülékkel rendelke-
zQ és 17 ezer vezetékes rádió-elQfizetQ van. A Rádió magyar nyelven hat adóállomáson, 
heti 220 óra m_sort ad. Ez napi 31 és fél órát jelent. A Kossuth és a PetQfi rádió napi 1, 
ill. 1½ órás megyei m_sort szolgáltat saját stúdióiból: Pécsett, GyQrött, Nyíregyházán és 
Miskolcon. Ugyanakkor hibák is vannak, mint arra a KV-ülés is rámutatott. A Rádió „túl-
hajtott agitációjával”, a szórakoztató és ismeretterjesztQ m_sorok háttérbe szorításával, a 
káros hatások növeléséhez „erQsen” hozzá is járultak. A m_sorokat az igények ismerete 
nélkül állították össze, az agitációban a felülrQl jövQ információkat pedig „mechanikusan 
leközölték”. E súlyos hibák elkövetésében szerepe volt a vezetésben meglévQ „ellenséges 
erQk hosszú idQn át érvényesülQ kártékony befolyása”. A káderek rossz szociális össze-
tétele, gyenge politikai felkészültsége. A Rádió magyar nyelv_ adásainak kb. 30-35%-a 
próza, 65-70%-a zene. Ez – állapítja meg az áttekintés – „nagyjából” helyes. Rosszabb, ha 
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az idegen nyelv_ híreket is beszámítják. Így a zene 54%-ra, a próza pedig 46%-ra csök-
ken. Ezen belül nem gazdálkodtak helyesen. A prózai m_sorokból 61,5%-ot az agitáció, 
13,7%-ot az ismeretterjesztés, 17,1%-ot a híradás, 7,7%-ot pedig egyéb (pl. sport, vallási 
m_sorok stb.) tesz ki. Az összes prózai adás 78,6%-a agitációs m_sor, ha ide számítjuk a 
prózai m_soridQ 17,1%-át adó híreket is. E jelentQs m_soridQben elhangzó agitáció „mo-
noton, szürke, szájbarágós…”34

1953 decemberében elkészültek a Rádió osztályai következQ évi (1954. évi) munka-
terveinek alapelvei. Az Irodalmi Osztály munkájának célját abban jelölte meg, hogy se-
gíti a Párt politikai agitációjának céljait, és támassza alá azokat az irodalom eszközeivel. 
„Konkrétabban: fejlQdésünk jelenlegi szakaszán az irodalom agitációs és nevelQ erejével 
segíteni a Központi VezetQség határozatainak és a kormányprogram célkit_zéseinek megva-
lósítását.” A feladat tehát világos: a mai kor, a mai ember hiteles ábrázolása. Az embereket 
foglalkozató kérdésekre az új irodalom adhat választ. A magyar klasszikusok népszer_sítése 
után „legfontosabb az orosz és a szovjet irodalom rendszeres közlése, ismertetés és nép-
szer_sítése. Biztosítani kell az elvi és szervezeti vezetés megszilárdításával, hogy a Rádió 
Irodalmi Osztálya élen járjon a szovjet irodalom írásainak közlésében, amelyek… példamu-
tatóak a magyar írók és olvasók számára.” Nagy jelentQsége van a testvéri demokráciák iro-
dalma ismertetésének, valamint a nyugati haladó irodalom bemutatásának. Nagyobb súlyt 
kell helyezni a m_veltség terjesztésére. „Nem kielégítQ, inkább sz_k kör_ és igen korlátozott 
a szovjet irodalom szerkesztése [terjesztése? – G. F.].” Meg sem közelítettük, hogy (ebben) 
élen járjunk. Még inkább érvényes ez a népi demokráciákra vonatkozóan. A humor változat-
lanul a megoldatlan kérdések közé tartozik. A m_sorok színvonalának további emeléséhez 
szükséges, hogy a csoportvezetQk, ne egyes m_sorokat szerkesszenek, hanem munkájukkal 
segítsék, ellenQrizzék azokat. Legyenek benne minden m_sorban.35 1956. október 23-ig a 
fenti adatokkal érzékeltetett helyzet érdemben nem változott, bár a kötöttségek némileg 
csökkentek. A Magyar Rádió újság, visszatekintve az 1945 óta eltelt idQ munkájára a kö-
vetkezQképpen értékelte azt: „más Rádió lapja akarunk lenni. Igazabb Rádióé, magyarab-
bé. Olyané, amely mindig a nép érdekeiért szól, a néphez, a nép hangján… Olyan Rádióé, 
amely az október 23. elQtti múltjából csak azt akarja megtartani, ami jó…” Tóbiás Áron írja: 
azt tették, amit tenni lehetett. Ennyit lehetett? Úgy t_nik.
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Zoltán pedig azt hangoztatta december 21-én 
mondott beszédében, hogy: „A magyar demokrá-
cia örök idQkig élni fog… Lássuk és értsük meg a 
világot – hangsúlyozta Tildy –, amelyben élünk és 
azon belül lássuk a magunk magyar útját.”
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felsQ vezetQihez. (Szirmai, Újhelyi) A legkisebb 
hiba is vizsgálattal járt, büntetést vont maga után. 
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beszédével kapcsolatos eljárást. A Rádió illetéke-
se, Gellért Endre arról tájékoztatta az MTI-t, hogy 
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rádió Kádár beszédét közvetíti. Losonczy Géza, a 
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lQsséget vállalnia.

12 Appelbaum: i. m. 228.
13 Ezekkel az eddig feltárt levéltári anyagokban nem 
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Levéltár (MNLt) XIX-J-3-e. 6. dbz. 1953-53.
17 Schöpflin: i. m. 64–67. EzekbQl egy külön, 

igen sokat mondó dokumentumkötetet lehetne 
összeállítani.
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19 Nem tudni, a szövegek idQnkénti hiányának mi 
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nem is szólva a „Bátran törnek elQre a tankok…” 

szovjet páncélos menetdalról és ezernyi társáról 
„énekeltette magát”, elfedve ideig-óráig (?) azt a 
tengernyi hazugságot, amit a szövegek sulykoltak: 
eredményesen, máig hatóan. A Rádió zenei adásai 
nagymértékben közrejátszottak ezek elterjedésé-
hez, sikeréhez.
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sor 1953-ban indult. Pontos adatok hiányában 
Fehér Katalin gazdag anyagát mi sem tudjuk 
kiegészíteni.

22 Kezdjük a sort a politikusokkal: Tildy Zoltán, 
Kállai Gyula, Ortutay Gyula, Gyöngyösi István, 
Barcs Sándor, Szakasits Árpád, Major Ákos, 
Keresztury DezsQ. ElQadók: Sándor Páltól 
Gyergyai Alberten át Fogarasi Bélával bezárólag 
hetvenketten ismertették tudományáguk legfon-
tosabbnak tartott eredményeit. A 42 magyar 
színésznQ mellett tíz magyar és harminc orosz/
szovjet író, tizenkét orosz/szovjet zeneszerzQ 
és mindössze négy szovjet tudós gazdagította 
a Rádió m_sorait, az újság (Magyar Rádió) 
képanyagát. A magyar táncdalénekesek közül 
Kapitány Anni, Fényes Kató és Lantos Olivér, 
a zenekarok közül pedig harminchárom cigány-, 
szalon- és jazz-zenekar szórakoztatta a nagyér-
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28 MNLt XIX-J-3-i- 5. dbz. 345/min.h.titk.3-1952.
29 Varga Domokos és Tóbiás Áron érdemelte ki ezt 

a mélyenszántó jellemzést. MNLt XIX-J-3-1-5. 
dbz. Hogy a Rádiónak – 1941 után ismét – egy-
milliónál is több elQfizetQje legyen, már 1950 
nyarán felmerült a kristálydetektoros készülékek 
alkalmazása, természetesen szovjet példa nyo-
mán. A vezetékes rádió telepítése – bár anyagi 
okok fékezték – haladt. Napirenden volt a 144 
megyei és járási székhely bekapcsolása. EbbQl 
1951-ben kb. 40-45 helységbe már telepítettek 
a Közlekedési- és Postaügyi Minisztérium IV. 
FQosztályának és a Népm_velési Minisztérium 
Terv-osztályának jóváhagyásával. 1952-ben kb. 
95-öt kívánnak telepíteni, helységenként 500 

elQfizetQvel. Ez 47-47 ezer elQfizetQ bekapcsolását 
jelenti. Súlypontot a határ menti és a bányásztele-
pülések képezik. A nemzetközi hatás növelését, a 
„békeharcban” való eredményesebb részvételt a 
baráti országok, és a francia kommunista rádiós-
szakemberek segítségével igyekeztek elérni. A 
szovjet–magyar rádióegyezmények és pótegyez-
mények pedig azonos adásidQben biztosították a 
két ország népei életének sokoldalú bemutatását.
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