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A MAGYAR RÁDIÓ TÖRTÉNETE NÁRAY ANTAL ELNÖKSÉGE IDEJÉN 

(1942-1944) 

A második világháború viharában vergődő Magyarország legjelentősebb propagan-
da-intézménye, a hírközlés és tájékoztatás fellegvára, a kormánypolitika tükörképe 
volt a Rádió. Az általam vizsgált két éves időszakot Náray Antal neve fémjelezte. 

Náray Antal 1893. november 25-én született Opauzán (Szerém megye, Horvát-
ország). Édesapja, nemes nárai Náray Lajos, tisztviselőként szolgált a Magyar Ál-
lamvasutaknál. Édesanyja Horváth Rozália, elemi iskolai tanító leánya, a kor szo-
kásainak megfelelően háztartásbeli volt. Antalnak négy fiútestvére született. A 
gimnázium és a hadapródiskola elvégzése után Ludovika Akadémián folytatta ta-
nulmányait. A háború alatt összesen 52 hónapot szolgált szakasz-, majd századpa-
rancsnoki beosztásban, valamint ezred segédtisztként. 1920-22 között a József 
Műegyetem, 1922-24 között a vezérkari tisztképző Hadiakadémia hallgatója volt. 
Rövid próbaszolgálat után 1924-ben, századosi rangban a vezérkarhoz került, 
majd vezérkari tisztként a budapesti 1. vegyesdandár parancsnokságán, ezután pe-
dig a Honvédelmi Minisztériumban szolgált. 1932-től hadtörténelmet oktatott a 
Hadiakadémián, továbbá tervszerű honvédelmi ismereteket a József Műegyete-
men és a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 

1935-ben vezérkari alezredesként a Honvédelmi Minisztérium 3/b. (gépkocsi) 
osztályának vezetőjévé nevezték ki. Működése során sokat tett a honvédség kor-
szerű szállítóeszközökkel való ellátása és felszerelése érdekében. A gépkocsiállo-
mányt néhány tucatról közel kétezerre sikerült növelnie. Ebben a munkában segí-
tette őt és vált barátjává Horthy István, akivel együtt megszervezték a hazai teher-
gépkocsi-gyártást. 1937-ben a minisztérium 9. (katonai képző- és nevelőintézetek 
ügyei) osztályának vezetői posztjára került, 1938-ban vezérkari ezredessé léptették 
elő. 1939. augusztus l-jén a honvédelmi miniszter, Bartha Károly táborszernagy 
szárnysegédjévé nevezték ki. 1940. február 1-jéig látta el ezt a feladatkört, majd a 
Honvédelmi Minisztérium anyagi (III.) csoportfőnökének helyettesévé nevezték ki 
tábornoki beosztásban, valamint a vezérkar szállásmesteri teendőit is intézte.1 

1 Szakály Sándor bevezető tanulmánya alapján. In: Náray Antal visszaemlékezése. 1945. Sajtó 
alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Szakály Sándor. Bp., 1988. 6-15. p. 
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A második bécsi döntés után feladatává vált az észak-erdélyi és a „keleti ré-
szekben élő polgári lakosság ellátásának megszervezése. Ekkor ismerkedett meg 
Teleki Pállal, akivel jó kapcsolatba került. Az ő javaslatára nevezte ki Horthy Mik-
lós 1940. november l-jén Nárayt a Legfelső Honvédelmi Tanács2 vezértitkárává és 
egyben jegyzőkönyvvezetőjévé. Teleki halála után Bárdossyval, az új miniszterel-
nökkel viszonya megromlott, és az új vezérkari főnök, a Werth Henriket felváltó 
Szombathelyi Ferenc is szívesen látott mást a vezértitkári poszton. Horthy döntésé-
re csapatnál kellett volna folytatnia szolgálatát Szolnokon, de Kozma Miklós halá-
lával a Magyar Rádió és MTI megüresedett elnöki székét kapta meg. 

A művelt, olaszul, franciául, németül, horvátul is beszélő, irodalom és zene 
iránt fogékony Náray lelki alkatához talán ez a beosztás közelebb is állt."' Katonai 
pályafutásának ugyan vége szakadt, ezt azonban tábornokként szerette volna lezár-
ni, így előléptetését szabta feltételként az új poszt elfogadásához. 1942. január 
31-én felmentették a Legfelső Honvédelmi Tanács vezértitkári beosztásából, és 
mint „mindennemű szolgálatra alkalmatlant" 1942. március l-jével nyugállo-
mányba helyezték. 1942. április l-jével, 1942. március 30-i ranggal, 4. rangszám-
mal vezérőrnaggyá nevezték ki és nyugállományba helyezésének napját 1942. 
május 1-jére módosították.4 1942. február 20-án elfoglalta a Magyar Rádió és a 
Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság elnöki székét. 

1944. áprilisától a Hadilevéltárban kapott beosztást, tiszteletdíjas nyugállomá-
nyú vezérőrnagyként, ahol a II. világháborús tapasztalatokat jelentéseket rendez-
te, értékelte és az 1938-1944 közötti időszak hadtörténelmének megírásával fog-
lalkozott. 1944. október 15-e után Sümegen a ferencesek rendházában bujkált, 
majd Balatonarácsra, családjához költözött, ahol letartóztatták a nyilasok. Buda-
pesten és Sopronkőhidán raboskodott, majd a nyilasokkal Ausztrián át Németor-
szágba került, és végül 1945. április 28-án amerikaiak szabadították ki Bajoror-
szágban, Simbachban. 

Magyarországra való visszatértekor, 1945 augusztusában Győrben letartóztat-
ták, és a Népbírósági rendelet 13 §. 6. és 15. § 2. pontjaiba ütköző bűncselekmé-

2 A Legfelső Honvédelmi Tanácsot, amelyet a miniszterelnök elnökletével a kormány tagjai és a 
vezérkari főnök alkottak, 1928-ban hozták létre. 

3 Szilágyi Imre dalpályázatán 1929-ben és 1931-ben első díjat nyert „Hej,virágnak" és „Hej, su-
hogó juharfa" című szerzeményeivel. Zenét komponált az „Avc Mariá"-hoz és az „Erdélyi in-
dulódhoz. „Árva Anikó" címmel 1936-ban, „Minden tudó kis Makra" címmel 1941-ben 
mesekönyvei jelentek meg. 

4 Honvédségi Közlöny, (1942) 14. sz. 208. p. 



nyekkel vádolták.' 1945. november 20-án szabadlábra helyezték és 1946. január 
20-án bűncselekmény hiányában felmentették.6 A Bárdossy László elleni népbíró-
sági perben tanúként hallgatták ki. 195 l-ig honvédségi nyugdíjat kapott, majd csa-
ládjával együtt kitelepítették Fegyvernekre, ahol 1954-ig lakott. 1954-ben 
Solymárra költözött, és zeneoktatással, fordítással, nyelvtanítással foglalkozott. A 
hatvanas évek elejétől Budapesten élt, 1973. augusztus 3-án bekövetkezett halálá-
ig-

A rádió helye a kormányzat tájékoztatáspolitikájában 

Az első világháborút és a forradalmakat követő új politikai rendszer felismerte a tá-
jékoztatásban rejlő lehetőségeket, ezért a két világháború közötti korszak tömegtá-
jékoztatása gyakorlatilag állami felügyelet alatt működött. A kormány a sajtó 
mellett a rádiót is igyekezett ellenőrzése alá vonni. 

A Magyar Távirati Iroda, amely 1921-től vállalkozási formában működő hír-
ügynökség, ténylegesen a kormány félhivatalos fóruma volt, a Telefonhírmondó 
Rt. megvásárlásával 1925-ben — annak műszaki hátteréből — fejlesztette ki a Ma-
gyar Telefon- hírmondó és Rádió Rt.-t. 

Az MTI és a konnány viszonyát 1921-től szerződés szabályozta, amely az MTI 
számára monopoljogot biztosított a hivatalos és félhivatalos hírek terjesztésének 
területén. Teleki Pál miniszterelnök 1940. március 31-én megerősítette a korábbi, 
1921. április 14-én kelt megállapodást és módosításait, amelyben a kormány fel-
ügyeletét a következő pontok biztosították: a Miniszterelnökség számára nemkívá-
natos híreket mellőzni kell a híradásokból, és a híreket jelenteni kötelesek 
számukra. A Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium által kijelölt hírszolgála-
ti szervekkel együtt kell működniük a kormány irányítása és ellenőrzése alatt. A 
korábbi szerződésben előírt, kormányközegek által gyakorolt helyszíni ellenőrzés 
helyett kötelesek minden felvilágosítást megadni az illetékes szerveknek. Részre-
hajlástól mentesen, kizárólag nemzeti irányban, a keresztény Magyarország nem-
zeti érdekeinek szolgálatában kell működniük. A Kormány kötelezi magát, hogy 
csak az MTI-nek szállít híreket és lapkiadási engedélyt csak az MTI hozzájárulásá-

5 Háborús hírverés szolgálatában végzett szellemi munka és közhivatali ténykedés során népei-
lenes törvények és rendeletek előírt végrehajtásának túllépése, valamint a személyes szabad-
ság vagy testi épség veszélyeztetése, sértése, vagyoni romlás elősegítése. 

6 1946. május 14-én hivatalosan is megszüntették a nyomozást. Budapest Főváros Levéltára 
(= BFL) XXV. 2. a. Budapesti Népügyészség. El. I. D. 704. 



val ad ki. Kedvezményeket biztosítottak a hírszolgálat számára a postai díjfizeté-
sek terén, az állami vezetékes és vezeték nélküli telefon és távíró vonalak 
használata esetében.7 

A Rádió publicitása vetekedett az írott sajtóéval, ráadásul a rádióhullámoknak a 
trianoni határok sem állhatták útját.8 Ezért nem véletlen, hogy a minisztériumok és 
a pártok megpróbálták befolyásolni műsorait. Az 1920-as évek végén a kultuszmi-
nisztérium megpróbálta rátenni a kezét a Rádióra és „tanteremmé tenni az egész or-
szágot" a klebelsbergi falusi, tanyasi népművelő elképzelések jegyében. A Kozma 
Miklós akkori rádióelnök ellenállásán megbukott a gondolat. Kozma védte a Rádi-
ót a pártok politikai propagandájától, és a tanító, nevelő, szórakoztató műsorokat 
részesítette előnyben. A propagandakövetelésekkel szemben a közönségigény ki-
elégítésére hivatkozott, mivel a Rádiónak magánvállalatként kötelessége biztosíta-
ni a hasznot a részvényesek számára. Utóda, Náray Antal ugyanezt a vonalat képvi-
selte.9 Stier Miklós állítja, hogy csak a visszaemlékezők szerint volt politikamentes 
a Rádió, a valóságban vezetői személyén keresztül (Kozma, Havel Béla, Preszly 
Elemér, Hlatky Endre) nagyon is kapcsolódott ahhoz.10 Annyi leszögezhető, hogy 
a hivatalos kurzustól eltérő szélsőséges eszméket kirekesztették az éterből. Hóman 
Bálint, a Gömbös-kormány kultuszminisztere 1932-33-ban körvonalazott tervei-
ben a Rádiót a nemzetnevelési ideológia szolgálatába kívánta állítani. Kozma tilta-
kozó leveleket írt Antal Istvánnak és a Rádiót propagandaeszközül felhasználni 
akaró minisztereknek, amelyben kifejtette, hogy nem szabad direkt propagandát 
erőltetni, mert az csak ellenérzéseket szül a hallgatókban. A keresztény-nemzeti 
ideológiát így az aktuális évfordulós megemlékezések, istentiszteletek, szentek 
ünnepe, a magyar „faji" műsorok (magyar nóta, irodalmi alkotások) terjesztették.11 

7 Magyar Országos Levéltár (= MOL) K 26 Miniszterelnökségi Levéltár. Központilag iktatott 
iratok. 1382. cs. XXIII. t. 

8 A Rádió bevallott célja és feladata a külpolitikai hírszolgálat. 
9 Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Bp., é. n. 

174-178. p. Továbbá „Kozma a jobboldal liberális szárnyához tartozott, és sokszor bátran, 
mindig okosan ellenállt a rádiót durva propagandaeszközként használni akaró gömbösi törek-
véseknek, még a háború alatt is a különböző katonai és szélsőjobboldali követeléseknek. Ze-
nében, irodalomban, ismeretterjesztésben elment addig, ameddig lehetett." Schöpflin Gyula: 
Szélkiáltó. (Visszaemlékezés). Bp., 1991. 196. p. 

10 Stier Miklós: Rádió és politika az 1930-as években. In: Tanulmányok a Magyar Rádió történe-
téből. 1925-1945. Szcrk.: Frank Tibor. Bp., 1975. 104-149. p. 

11 Glatz Ferenc: Kultúrpolitika, hivatalos ideológia és rádió (1927-1937). In: Tanulmányok a 
Magyar Rádió történetéből i. m. 58. p. 



A Műsormegállapító Bizottság jegyzőkönyveiből kiderül, hogy 1938. decem-
ber 13-án elhatározták, „zsidó müvet" nem tűznek műsorra, majd 1939. január 
24-én elrendelték a nyilvántartásban a „nem árja" kartotékok megjelölését. Feb-
ruár 7-ei ülésükön elhatározták, hogy keresztényeknek kell lenniük a fordítóknak 
is. A határozatokat azonban nem tudták következetesen végrehajtani, mert a zsidó 
szerzők száműzése a zenei műsorok létét fenyegette.12 

Az MTI és a Rádió tényleges irányítását a Miniszterelnökség mellett külpoliti-
kai vonalon a Külügyminisztériumból, belpolitikai szempontból a Nemzetvédelmi 
Propagandaminisztériumból látták el a negyvenes években, míg gazdasági vonat-
kozásban a Pénzügyminisztérium felügyelte működését. 

A Rádió jogállása 

Az MTI Rt. 1922-ben megvásárolta a Telefonhírmondót és a helyreállítási, átalakí-
tási munkálatok befejezésével és a koncesszió megszerzésével 1925. december 
1-én megkezdte a sugárzást az új intézmény, a Magyar Rádió. 

A műszaki feltételeket a Posta biztosította, amelynek a Rádióhoz kapcsolódó 
szervezete a következőképpen alakult: A kereskedelemügyi miniszter 81.300/1896. 
számú rendeletével állította fel a Posta- és Távírda-vezérigazgatóságot, a miniszté-
rium V. osztályaként. A rádió műszaki szolgálatnak a sok átszervezés után csak 
1941-ben lett kifejezetten szakirányú igazgatási szerve, amelynek neve a Magyar 
Királyi Posta Központi Rádiófelügyelősége lett.13 

Már a korábbi jogszabályok (1888:XXXI. tc., 1914:XVI. tc.) is leszögezték, 
hogy adóállomások létesítése és a fennhatóság gyakorlása kizárólag az államot il-
leti meg. A rádiózás jogi hátterének végleges rendezését jelentette a „rádiórende-
let", amely 1925. november 10-én a kereskedelemügyi miniszter 32.350. számú 
intézkedéseként látott napvilágot, és miniszteri engedélyhez kötötte az adók üze-
meltetését, műszaki felügyeletére pedig a Postát jogosította fel. Az antennák építé-
sének kérdését a 43.702/1926-os rendelet szabályozta. Végül a 9.557/1927. számú 
rendelet a fenti kettőt egységes keretbe foglalta. 

A rádiókoncesszió kérdésében az évek óta tartó vitát lezáró döntés 1925. no-
vember 26-án született, de az engedélyokiratot 1926. március 6-án állította ki a ke-

12 Szász Zoltáir. A Magyar Rádió a második világháborúban. (1939-1944). In: Tanulmányok a 
Magyar Rádió törtenetéből i. m. 174. p. 

13 Sugár Gusztáv. Megszólal a rádió. Bp., é. n. 8-11. p. 



reskedelmi miniszter a Telefonhírmondó Rt. számára. A Posta létesítette és tartotta 
fenn az adót és a műszaki berendezéseket, de a stúdióhelyiségek biztosítását az en-
gedélyes feladataként határozták meg. Az engedély húsz évre szólt, és felmondás 
híján automatikusan, évente meghosszabbodott. Mások hasonló engedélyt ez alatt 
nem kaphattak. Az engedélyes hétköznap 7, vasárnap 8 órán keresztül köteles volt 
műsort szolgáltatni, amelynek költségei terhelték, de részesedett az előfizetői díjak 
bruttó összegéből. Az engedélyes részesedése 20 ezer előfizetőig 80%, 60 ezerig tí-
zezrenként 5%-kal csökkent, 60 és 70 ezer között 57%, 80 ezerig 55%, 90 ezerig 
52%, százezernél 50%. Két év múlva az előfizetők száma meghaladta a százezret, 
ekkor az engedélyes részesedését négyszázezerig 50%-ban, e fölött 20%-ban álla-
pították meg. Az engedélyes nevét hivatalosan 1927. május 16-án Magyar Tele-
fonhírmondó és Rádió Részvénytársaságra változtatták. 

Technikai feltételek 

A rádióadás alapfeltételétjelentik az antennák, a stúdiók és a hangrögzítési techni-
ka állapota. A háború alatt Budapest I. műsorát a lakihegyi 120 kW-os nagyadó 314 
méter magas tornyából sugározták az 560 méteres hullámhosszon, míg a régi 20 
kW-os adó Budapest II. műsorát a 834.5 méteren. Közvetítő állomások voltak az 
1,25 kW-os pécsi, magyaróvári és miskolci, valamint a 6,25 kW-os nyíregyházi 
adóállomások. A nyíregyházi adót 1938-ban Kassára telepítették át, majd 
1942-ben elkészült a kassai 30 kW-os adó. A közvetítő állomások számára engedé-
lyezték az önálló hullámhosszon való sugárzást, így Nyíregyháza a 267,2 m-en, 
Magyaróvár a 227,1 m-en, Miskolc a 208,6 m-en és Pécs pedig a 204,8 m-en köz-
vetíthette a Magyar Rádió műsorát.14 A földrészek közötti összeköttetést biztosí-
totta 1934 karácsonyán a Székesfehérvárról megindított rövidhullámú műsorszó-
rás, amely az amerikai földrészen élő magyarokhoz szólt. A negyvenes években 
felmerült egy másik nagyadó építésének terve, ami a háború miatt nem valósult 
meg. 

A háború alatt az adókapacitáson többször változtatni kellett, aminek katonai 
indokai voltak. 1940. október l-jétől 21 órakor befejezték a sugárzást légvédelmi 
okokra hivatkozva, de 1940. december 25-től ismét éjfélig tarthatott az adás. Jugo-
szlávia megtámadásának napjától Budapest II. műsorát két hétre beszüntették. 
1942. május 1 -tői újabb korlátozást vezettek be, és amikor Bécs kérte — szövetsé-

14 Sugár G.: i. m. 102-104. p. 



ges bombázók berepülése miat t— leállították az adást. 1942. szeptember 11-től 
1943 tavaszáig Budapest II. műsorát teljesen beszüntették, míg Budapest I. eseté-
ben a 17 óra utáni időszakra vonatkozóan teljesítménykorlátozást foganatosítottak. 
1943. június 30-tól Budapest 1.21 óráig, Budapest II. pedig 22 óráig teljes energiá-
val működhetett. November 27-től megszűnt Budapest I. délelőtti műsorszünete és 
egész napossá vált a műsorszolgáltatás, így az utolsó negyedévben napi 18 órát su-
gárzott. Lakihegy teljesítménycsökkenését 1943. augusztus 30-tól megszüntették, 
mert a Kállay-kormánynak az volt a célja, hogy a Budapest I. hullámhosszán sugár-
zott francia, angol és német nyelvű híreket külföldön is jól lehessen venni. 

A Telefonhírmondó Rákóczi úti épületéből 1928-ban költöztek a Sándor utca 7. 
szám alá, ahol kialakították a Magyar Távirati Iroda és társvállalatai — a Magyar 
Telefonhírmondó és Rádió Részvénytársaság, a Magyar Film Iroda, Magyar Hir-
dető Iroda — központját. Az ingatlanon álló kétemeletes épületre újabb két emele-
tet húztak fel, valamint egy teljesen új épületet emeltek az udvaron a Rádió szá-
mára, amelyben két stúdió is helyet kapott. A stúdiófal márványból készült, és vas-
tag függönyök segítségével lehetett szabályozni az akusztikát.15 A technikai beren-
dezéseket azonban az „Erősítő" nevű helyiségben helyezték el, és az éppen zajló 
élő előadás stúdiójának mikrofonvezetékét kötötték rá az erősítőkre, tehát ez a he-
lyiség volt a rádió központi kapcsolóterme. A stúdiók melletti megfigyelőkben, sőt 
az igazgatói irodában is kivezérlés-mérőket helyeztek el. A stúdió és az erősítő 
közvetlen kapcsolatának hiánya miatt azonban egy bonyolult jelzőrendszerre volt 
szükség ahhoz, hogy a készenlétről és az adásba kapcsolásról tájékoztatni tudják 
egymást. A „Rádióépület" bővítésére két ütemben került sor, mivel a műsoridő bő-
vülésével további stúdiókra támadt igény. 1932-34 között megépítették a 2-es és 
3-as számú, valamint a 6-os stúdiókat. 1939-40-es építkezések során két emeletet 
húztak a már meglévő kettőre. Végül 1944-re tizenhárom stúdióval büszkélkedhe-
tett a Rádió, valamint egy új „erősítő" is létesült.16 

Tomcsányi István és Ránky Béla, a posta szakemberei 1942 nyarán németorszá-
gi tanulmányúton vettek részt. A Reichs Rundfunk Gesellschaft berlini székházá-
nak és breslaui stúdiójának megtekintése után megállapították, hogy a német rádió-
technika a mikrofonok minősége (kristálymikrofonok), az erősítők méretének 

15 A stúdió utánhangzási ideje 0,7-0,9 mp, míg a berlini rádióstúdiónál ez az idő 1,5 mp. 
Tomcsányi István cs Ránky Bcla jelentése németországi tanulmányújukról. 1942. augusztus 
25. BFL VI. 454. Magyar Királyi Posta Központi Rádió-fclügyclőségc. 14 716./1942. ikt. 
szám (a továbbiakban Tomcsányi és Ránky jelentés). 

16 Heckenast Gábor-Horváth Gyula: A stúdiók világa. A Rádióstúdió műszaki története. 
1925-1993. Bp., é. n. 20-26. p. 



csökkentése (hordozható erősítők) és a hangrögzítési technika (Magnetophon) te-
rén megelőzi a Magyar Rádió színvonalát. Továbbá a helyszíni közvetítéseknél 
használatos vágókocsik száma jóval nagyobb, mint a magyar gyakorlatban. Vi-
szont a magyar stúdiók hangminősége jobb a németnél, mivel alacsonyabb az után-
hangzás. Kapcsolási rendszereik a keresztlemezes váltók segítségével és a Tuchl-
kontaktusok beiktatásával gyorsabbak és biztonságosabbak. Az ottani tapasztala-
taik alapján javasolták a stúdiók decentralizálását, amely nagyobb önállóságot biz-
tosítana az egyes stúdióknak, mivel a megfigyelőkbe külön erősítőket szerelnének 
fel. Ezzel összefüggésben növelni kellene a stúdiók személyzetét mind az admi-
nisztráció, mind a műszak terén, valamint a technikusok általános felkészültségét. 
A Posta vezetése támogatásra méltónak tartotta a javaslatokat, de a változtatásra 
már csak a háború után került sor.17 

A hangrögzítés technikája fontos feltételét jelentette a Rádió működésének. 
Pusztán csak helyszíni közvetítésekkel és hírolvasással, valamint élő műsorokkal 
megemelkedtek volna a költségek, és pénzügyi akadályokba ütközött volna a fo-
lyamatos adás biztosítása. A rádiósok munkáját könnyítette meg az elektromos 
hangszedő feltalálása és a hangnak viaszlemezre való rögzítése. Neumann-gyárt-
mányú viaszvágókat már 1932-től használtak a stúdiókban, a helyszíni közvetíté-
sekhez pedig 1936-tól Telefunken gyártmányú zselatinvágókat, amelyek azonban 
csak az Edison-féle viaszhengeres hangrögzítés modernizált eszközeinek tekinthe-
tők. Az újdonság a Philips-Miller rendszerű készülék volt, amely filmszalagon 
őrizte meg a hangot. A Rádió Náray elnöksége alatt jutott egy ilyen készülékpár 
birtokába. A másik hasonlóan működő eszköz a Selenophon volt, amelyet a Rádió 
még az Anschluss előtt vásárolt Ausztriából. A drótszálra, majd mágnesezhető pa-
pírszalagra történő hangrögzítés megjelenésével lényegesen könnyebbé vált a 
szakemberek munkája. A negyvenes években a Rádióban néhány Webster Model 
18 típusú drótos magnót és két Brusch-Soundmirror papírszalagos magnót hasz-
náltak a külső közvetítésekhez, valamint 1941-ben beszereztek egy AEG-Magne-
tophont Ís.18 

A Magyar Rádió technikai színvonala közép-európai viszonylatban kiválónak 
mondható, korszerű volt. A technikai újítások eljutottak Magyarországra, de a né-
met gyártók a háborús termelés miatt a tömeges igényeket nem tudták kielégíteni 
— az angol és amerikai gyártók természetesen nem szállítottak —, ezért a magyar 
összességében a német birodalmi rádiózás színvonala alatt maradt. 

17 Tomcsányi cs Ránky jelentós. 
18 Heckenast-Horváth.: i. m. 68-81. p. 



Szervezeti felépítés" 

A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Részvénytársaság a Magyar Távirati Iroda 
érdekközösségébe tartozó vállalatok egyike volt. A társaság döntéshozó szerve a 
részvényesek közgyűlése által „választott" igazgatóság, amelynek tagjai vitéz 
Náray Antal elnök, dr. Frigyesy János20, dr. Havel Béla21, gróf Haller Ferenc22, dr. 
Lázár Ferenc23, báró Perényi Zsigmond24, dr. Preszly Elemér25, dr. Wünscher Fri-
gyes2'' és 1943-tól Aigner Dezső27, dr. Hlatky Endre28, Láng József29 és leveldi 

30 * ' ' 31 ' ' 32 Kozma György helyett vitéz dr. Darányi Béla és Gyarmathy Béla voltak. Az 
igazgatóságban a Posta és a miniszterközi ellenőrző-bizottság" is képviseltette 
magát. 

19 A fejezetben szereplő neveket cs tisztségeket a Nagy Magyar Compass 1942-1943. és 
1943-1944. évi vonatkozó részeinek figyelembevételével pontositottam. 

20 1897-1981 
21 1889-1982, az MTI ügyvezető alelnöke. 
22 1892-7, villamosmérnök, földbirtokos. 
23 1883-1964, kir. közjegyző, felsőházi tag, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke. 
24 1870-1946, ügyvéd, országgyűlési képviselő 1927-1933, belügyminiszter 1919. aug. 

15-szcpt . 11, között, 1933-tól koronaőr, a Felsőház alelnöke 1939-1944, Kárpátalja kormány-
zói biztosa 1939-1940. 

25 1877-?, nyugalmazott államtitkár, magyar királyi titkos tanácsos, országgyűlési képviselő 
(Vác, Cegléd), több ízben Pest vármegye főispánja. 

26 1892-1946, földbirtokos, 1921-1933 az MTI ügyvezető igazgatója, a „Hangya" Szövetkezet 
alelnök-vezérigazgatója, felsőházi tag, egyetemi magántanár, kormányfőtanácsos. 

27 A Magyar Királyi Posta vezérigazgató-helyettese. 
28 1895-1957, a Külügyminisztérium, majd a Miniszterelnökség sajtóosztályán dolgozott, 

1928-1931 között Bethlen István személyi titkára, 193J-1932 a sajtóosztály vezetője. 
29 1876-1943, Gazdák Biztosító Szövetkezetének vezérigazgatója 1916-ban, az OMGE választ-

mányi, a Hangya, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, MTI és a Futura Magyar Szövetkezeti 
Központok Áruforgalmi Rt. igazgatósági tagja. 

30 1885-?, jogász, író, főispán 1933-1938 között Zemplén, majd Csongrád vármegyékben. Koz-
ma Miklósnak, az MTI és a Rádió 1941-ben elhunyt elnökének fivére. 

31 1894—1949, a Futura Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Rt vezérigazgatója. 
32 1901 ?— 1957?, a Magyar Királyi Posta vezérigazgató-helyettese. 
33 A tulajdonképpeni Müsorellenőrző Bizottság, amelynek tagjait a kereskedelmi miniszter ne-

vezte ki. Feladatkörében az adásba kerülés előtt legkésőbb egy héttel ellenőrizte a műsorter-
vet. Továbbá a miniszter a vállalat igazgatóságába és felügyelő bizottságába is delegált 
egy-egy tagot. A Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium cs a Miniszterelnökség is 
delegált tagot a műsoréi lenőrző fórumba. A Rádiót K. Halász Gyula képviselte. 



A felügyelő-bizottságot dr. Havas Ferenc14 elnök, Parakovits Ferenc"0, Marék 
Loránd36 és dr. Jalsoviczky Béla37 alkották. 1944-ben Havas Ferenc helyett dr. 
Lukász Alfonz38 és dr. vitéz Rapaich Ferenc39 kerültek a felügyelő-bizottságba.40 

A végrehajtó-bizottságot, amely intézte a Rádió ügyeit, a következő tagok al-
kották: vitéz Náray Antal, dr. Frigyesy János, dr. Havel Béla, leveldi Kozma 
György, dr. Wünscher Frigyes és Temesváry Béla jegyzőkönyvvezető. A legfőbb 
szellemi irányítást, a mindenkori kormányzat intenciójának megfelelően, a Rádió 
elnöke, Náray Antal gyakorolta. Frigyesy János volt a Rádió vezető-igazgatója, 
majd 1943 márciusától a vezérigazgatója, aki a főosztályok munkáját fogta össze 
és ellenőrizte, valamint hozzá tartozott a gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi veze-
tés és a személyzeti ügyek. Igazgató dr. vitéz leveldi Kozma György, majd Kozma 
Sándor. A péztáros Mispál Lajos volt. 

A Rádió cégvezetője és műsorszerkesztője dr. Ágotái Géza, aki dr. Mallász 
Ottmárt váltotta ezen a poszton. Cégvezető volt még Jenőffy Jenő, és 1943 áprilisá-
tól Purpriger Ernő váltja Ágotáit. Purpriger főkönyvelői beosztásában dr. Linké 
Károly kapott helyet. A következő főosztályok működtek: műsorszerkesztés, ke-
reskedelmi ügyek, műszaki ügyek (műsor-lebonyolítás, vezetői Bárányi Károly és 
Szabó Bendegúz, 1943-tól csak utóbbi) és óraüzem. Mellettük működött a Tele-
fonhírmondó és a Rádióélet szerkesztősége. 

A műsorszerkesztés — a tulajdonképpeni műsorosztály, amelynek adminisztrá-
ciós vezetője dr. Koncz Sándor— hírszolgálati (Bosin Endre és Haraszty Elemér), 
zenei és hanglemez (Fessler Antal, 1943-tól Laczkovics János), irodalmi-, drá-
mai-, prózai- (Cs. Szabó László) és a helyszíni közvetítések (Csanády György) al-
osztályára tagolódott. A műsorigazgatói posztot Ágotái Géza, 1943. február l-jétől 
K. Halász Gyula, a titkári teendőket Legenyei József látta el. A műsorok tervét hat 
hétre előre a műsorülésen alkották meg, majd jóváhagyásra felterjesztették a mi-
niszterközi ellenőrző-bizottsághoz. A műsormegállapító ülésen, amelyet állandó 
elnökként Frigyesy vezetett, az osztályok vezetői jelentek meg. A műsor összeállí-
tását a műsorülés eredményéhez képest a műsorigazgató végezte. 

34 A Magyar Királyi Posta főigazgatója. 
35 Hangya Szövetkezet ügyvezető igazgatója. 
36 Gazdák Biztosító Szövetkezete ügyvezető igazgatója. 
37 Hangya Szövetkezet helyettes igazgatója. 
38 A Pénzintézeti Központ jogügyi igazgatója, a Budapesti Kir, Törvényszék könyvszakértője. 
39 1911 - ? ? Az MTI cégvezetője. 
40 MOL K 613 II. a. A Magyar telefonhírmondó és Rádió Rt. iratai 1924-1950. Működési és 

ügyviteli iratok (a továbbiakban MOL K 613) 1. cs. 1. t. 



A hivatalos utasítások az elnöktől a vezető-igazgatón keresztül jutottak el a mű-
sorszerkesztésig, ahol a műsor készítését és kivitelezését végezték, valamint a kap-
csolatot tartották az erősítővel. A műsorosztály bonyolította le a műsorokat. A 
külügyi osztályt (Nelky Jenő41) szervezetileg Náray irányította és a vezető-igazga-
tón keresztül kapcsolódott a műsorosztály vezetőjéhez. A gyakorlatban a külügyi 
osztály és a hírszolgálat a Külügyminisztérium sajtóosztályától (Ullein-Reviczky 
Antal) és a Miniszterelnökségtől közvetlenül kapta az anyagot, amely változtatás 
nélkül, szó szerint került adásba. Az MTI cenzúrázott híreit olvasták be a szakmi-
nisztériumok ellenőrzése mellett. A műsorszerkesztéshez utalt munkakörök voltak 
a könyv- és kottatár, a műsorutalványozás, a műsorszámok készítése, a sajtó és pro-
paganda ügyek, a honvédséggel és a Vöröskereszttel kapcsolatos műsorszámok. 

A műsorosztály egyik részlege volt a zenei osztály is, amelynél az irányítást és 
művészeti felügyeletet a főzeneigazgató, Dohnányi Ernő és az osztályvezető, 
Fessler Antal látta el. Az osztályvezető-helyettes Laczkovics János (később osz-
tályvezető) a műsor összeállítását és az adminisztrációt intézte. Szervezetileg ide 
tartoztak a komoly- és a szórakoztató zene előadói, valamint a hanglemez osztályt 
kiszolgáló személyzet, a Rádiózenekar, a karnagyok és a zongorakísérő. 

A Rádió irodalmi és a drámai „arculatát" Cs. Szabó László (tudományos elő-
adások és szépirodalmi osztály), valamint Németh Antal főrendező és dramaturg 
határozták meg. A helyszíni közvetítések osztálya két részre oszlott. Az osztályve-
zető Csanády György a „Városnapokat" és az évfordulós időponttól szervezte, míg 
helyettese, Budinszky Sándor az aktuális riportokért vállalta a felelősséget. A Rö-
vidhullámot egy tényleges katonatiszt, Somogyváry Gyula igazgató, később Bor-
nemissza János vezették. Külön egységet képviselt a Kassai Rádió is, természete-
sen a műsorosztálynak alárendelten. 

A műsor-lebonyolításhoz tartozó részlegek: a titkárság, gépírónők, műsorírás, 
irattár, hangfelvételi osztály, a műsorfelügyelők, a stúdió-felügyelők, a bemondók, 
a forgatók és a tájékoztató iroda.42 A kereskedelmi osztály, amelynek vezetője dr. 
Mallász Ottmár lett, a pénzügyi, gazdasági és személyzeti feladatokat intézte, majd 
1943-tól Purpriger Ernő vette át ezt a posztot. Az óraüzem (Fehrentheill Károly) a 
nyilvános villamos időjelzők karbantartását végezte. A Telefonhírmondó (Jenőffy 
Jenő) gyakorlatilag a Bp. I. műsorát sugározta, míg a Rádióélet a heti műsort közölte. 

41 Imrcdy Bélának, a Magyar Megújulás Pártja elnökének sógora, az MTI igazgatságának tagja. 
42 MOL K 613 b. 4. cs. 8. t. 



Gazdasági viszonyok 

A Rádió alapításától kezdve nyereséges vállalkozásnak bizonyult. 1942 au-
gusztusára viszont az előző év hasonló hónapjában kimutatható megközelítőleg 
205 ezer pengős nyereséggel szemben körülbelül 46 ezer pengős veszteséget köny-
velhetett el az igazgatóság, amire az alapítás óta nem volt példa. A kiadások (légvé-
delmi költség, müsorköltség, tisztviselői fizetések és munkabérek) erősebben 
emelkedtek, mint a bevételek, annak ellenére hogy az előfizetők száma növekedett. 
A vállalat likviditása is romlott, de az előző évben felhalmozott tartalékok felhasz-
nálásajavított a helyzeten. A kiadásokat csökkenteni nem tudták, ezért a bevételei-
ket kellett emelni.43 Megállapították, hogy a Miniszterelnökségnek fizetendő 40 
ezer pengő (éves támogatás) átutalása nem áll módjukban.44 A Rádió 900 ezer pen-
gős hiányának fedezésére a pénzügyi kormányzat hozzájárult az előfizetői díj havi 
2 pengő 40 fillérről 2 pengő 60 fillérre való emeléséhez— 1944 elején már 3 pen-
gőt kellett fizetni —, és az ekként előálló bevételi többletet, a koncessziós szerző-
dés alapján 750 ezer előfizető felett előfizetőnként és havonként járó 10 fillért, 
átutalta. A stúdió bővítésének ellentételezésére a 800 ezer pengő feltételes kötele-
zettséget elengedte a Pénzügyminisztérium. Az előfizetési díjak felemelése 1942. 
december 1-től vált esedékessé.45 

A szerzői jogdijak kérdése állandó problémaként jelentkezett a Rádió működé-
se során, amely egyes esetekben bíróság elé is került.46 Frigyesy János vezérigaz-
gató javaslatára a Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövet-
kezete számára, amely eddig a Rádió bruttó bevételeinek 6%-át kapta, a megemelt 
előfizetési díjakból befolyó jövedelem után 3%-ot fizettek.47 

A Magyar Színpadi Szerzők Egyesületével és a Színpadi Kiadókkal új szerző-
dést kötöttek a Rádió által fizetendő jogdíjak tárgyában, amely 1942. április l- jén 
lépett érvénybe, és 1945. december 31-én szűnt meg, azonban kikötötték, hogy 
eseti megállapodások lehetségesek. Megállapodtak abban, hogy Kassán a buda-

43 MOL K 613 a. 3. cs. 4. t. 
44 Magyar Rádió Archívum. Az MTI, MOT, MFI, Rádió vcgrchajtó-bizottságának jegyzőköny-

vei (a továbbiakban Rádió VB jkv.) 1942. augusztus 28., 15. számú határozat. 
45 Rádió VB jkv. 1942. szeptember 15., 2. számú határozat és október 16., 13. számú határozat, 

november 20., 6. számú határozat. 
46 Özv. Pósa Lajosné szerzői jog bitorlása címén kezdeményezett eljárást a Magyar Telefonhír-

mondó és Rádió Rt. ellen. BFL VII. 1. d. Budapesti Királyi ítélőtábla iratai. Peres iratok. 
P. XIV. 1882/1942. 

47 Rádió VB jkv. 1942. december 30., 8. számú határozat. 



pesti jogdíjaknak csak a 20%-át fizetik ki, továbbá a viaszlemezről és hangrögzítő-
ről történő lejátszáskor a teljes jogdíj csak premier esetén jár, ha pedig nyilvánosan 
már elhangzott az alkotás, akkor nem fizetnek. Második alkalommal a jogdíj 
75%-át, három vagy több alkalommal a jogdíj 60%-át fizetik ki. Harmadik sze-
mély által rögzített anyag esetében 60%-os a jogdíj folyósítása. Az alkotások Rádi-
óban elhangzott időtartamát a Posta rögzítette.48 

A közellátásügyi miniszter 1942. december 9-én kelt engedélyével a villamos 
időjelző berendezések egyszeri szerelési díját 25%-kal, a bérleti és karbantartási 
díját pedig 20%-kal emelték.49 A miniszterrel lezajlott egyezkedő tárgyalások 
eredményeképp 1943 március végétől az órakarbantartás díja 25%-kal, az egyszeri 
szerelési díj pedig csak 20%-kal emelkedett.10 A Magyar Telefonhírmondó és Rá-
dió Rt. 1942. évi XLVIII. üzletévének mérlege és eredménye a következőképpen 
alakult: 

Mérleg 1942. december 31-én51 

Vagyon Pengő Teher Pengő 

Pénztárkészlet 228.569,91 Alaptőke 900.000,00 

Ingatlan 424.966,68 Tartalékalap 540.000,00 

Berendezés 134.581,96 Fel nem vett osztalék 207,00 

Árukészlet 204.721,04 Hitelezők 1.059.255,75 

Értékpapír 171.958,00 Átmeneti tételek 28.244,37 

Adósok és bankbetét 1.155.586,38 Nyereség 118.170,79 

Átmeneti tételek 325.493,94 

Összesen 2.645.877,91 Összesen 2.645.877,91 

48 Magyar Rádió Archívum. Levelezés dr. Palágyi Róbert ügyvéd irodájával. 1942-1945. 
49 Rádió VB jkv. 1942. december 1 1 2 4 . számú határozat. 
50 Rádió VB jkv. 1943. március 26., 20. számú határozat. 
51 A két mérleget és a két eredményt tartalmazó táblázat „A Magyar Telefonhírmondó és Rádió 

Rt. igazgatóságának és felügyelő-bizottságának jelentései az 1942. és 1943. évi XLVIII. és 
XLIX. üzleté vekről." című tanulmányban található. Magyar Rádió Archívuma. 



Eredmény 1942. december 31-én 

Veszteség Pengő Nyereség Pengő 

Műsor, hírszolgálat, 
szerzői jogdíj, propa-
ganda, Rádió műszaki 
fejlesztés költsége 

5.622.952,66 
Nyereség az előző 
évről 

3.166,22 

Személyi kiadás (fize-
tések és munkabérek) 

951.129,91 Rádió előfizetési díj 8.022.853,38 

Adó, illeték és egyéb 
közterhek 

1.028.545,76 
Telefonhírmondó 
előfizetési díj 

192.833,73 

Kamat 5.202,95 
Órakarbantartás és 
bérleti díj 

220.609,39 

Segély és adomány 197.261,66 Egyéb bevétel 302.569,83 

Nyugdíjjárulék és díj-
tartalék kiegészítés 

182.140,74 

Általános igazgatási, 
adminisztratív, nemzet-
közi érdekképviseleti 
költség 

573.197,61 

Műszaki költség 88.570,06 

Leírások 4.860,41 

Nyereség 118.170,79 

Összesen 8.742.032,55 Összesen 8.742.032,55 

A Rádió 1942. évi nyeresége a mérlegkészítés előtt és a leírások figyelembe vé-
telével 327.170 pengő és 79 fillér volt. Ebből átutaltak a társulati adóval megterhelt 
szabadtartalék-számla javára 99 ezer pengőt, az alkalmazottak segélyalapja javára 



60 ezer pengőt és az MTI és társvállalatainak sportegyesületei javára 50 ezer pen-
gőt.52 

A fennmaradó tiszta nyereséget, amely 118.170 pengő és 79 fillér volt, a követ-
kezőképpen osztották meg: 72 ezer pengőt mint osztalékot szétosztottak a részvé-
nyesek között, 18.324 pengő jutalékot az igazgatóság tagjai között osztották ki, 
tehát fejenként 1.527 pengőt, 27 ezer pengőt a tartalékalap javára tettek el. A fenn-
maradó 846 pengőt és 79 fillért az új számlára vitték át. Az igazgatóság tagok szá-
mára tiszteletdíj fejében 5.073 pengőt, a végrehajtó-bizottsági tagok részére 2.400 
pengő költségtérítést folyósítottak a bizalmas kiadások számla terhére. A felügye-
lő-bizottság elnöke 800, a tagok 700 pengőt kaptak.'13 

A müsorköltség kereteknek 1943. január 1-től 20%-kal való bővítését határoz-
ták el, amely Budapest I., Budapest II., a rövidhullám, és Kassa havi összköltségét 
140.100 pengőről 28.020 pengővel 168.120 pengőre növelte, továbbá az óraüzem 
fejlesztésének szüneteltetését határozták el az árdrágaságra és az anyaghiányra hi-
vatkozva.34 1943 januárjában a végrehajtó-bizottság a Telefonhírmondó és az Óra-
üzem leépítése mellett döntött.31 A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. 1943. 
évi XLIX. üzletévének mérlege és eredménye az alábbiak szerint alakult: 

Mérleg 1943. december 31-én 

Vagyon Pengő Teher Pengő 

Pénztárkészlet 290.317,22 Alaptőke 900.000,00 

Ingatlan 424.972,98 Tartalékalap 567.054,00 

Berendezés 391.708,99 Fel nem vett osztalék 17,00 

Árukészlet 298.703,32 Hitelezők 1.028.362,10 

Értékpapír 141.164,00 Elfogadvány 345.000,00 

Adósok és bankbetét 1.134.768,26 Átmeneti tételek 80.718,70 

Átmeneti tételek 512.168,90 Nyereség 272.651,87 

Összesen 3.193.803,67 Összesen 3.193.803,67 

52 Rádió VB jkv. 1943. február 12., 17. számú határozat. 
53 Rádió VB jkv. 1943. február 12., 17-19. számú határozatok. 
54 Rádió VB jkv. 1942. november 27., 16. cs 26. számú határozatok. 
55 Rádió VB jkv. 1943. január 29., 38. számú határozat. 



Eredmény 1943. december 31-én 

Veszteség Pengő Nyereség Pengő 

Műsor, hírszolgálat, 
szerzői jogdíj, propa-
ganda, Rádió műszaki 
fejlesztés költsége 

7.418.667,94 
Nyereség az előző 
évről 

846,79 

Személyi kiadás (fize-
tések és munkabérek) 

1.142.693,49 Rádió előfizetési díj 10.228.984,80 

Adó, illeték és egyéb 
közterhek 

938.136,55 
Telefonhírmondó 
előfizetési díj 

200.585,87 

Kamat 37.804,99 
Orakarbantartás és 
bérleti díj 

320.288,52 

Segély és adomány 178.796,88 Egyéb bevétel 417.370,56 

Nyugdíjjárulék és díj-
tartalék kiegészítés 

173.781,78 

Általános igazgatási, 
adminisztratív, nem-
zetközi érdekképvise-
leti költség 

925.298,12 

Műszaki költség 53.609,00 

Leírások 26.635,92 

Nyereség 272.651,87 

Összesen 11.168.076,54 Összesen 11.168.076,54 

A Rádió 1943. évi nyeresége a mérlegkészítés előtt és a leírások figyelembe vé-
telével 667.820 pengő és 37 fillér volt. Ebből átutaltak az alkalmazotti segélyalap 
kiegészítésére 37.123 pengő 83 fillért, átalakítási költségekre 278.861 pengő 98 
fillért, a társulati adóval megterhelt szabadtartalék javára 50 ezer pengőt, az alkal-



mazotti üdülőalapra 15 ezer pengőt, a szerzői jogdíjakra 8.182 pengő 69 fillért és az 
operaházi zenekari tartozásra 6.300 pengőt.56 

A fennmaradó tiszta nyereség 272.651 pengő és 87 fillér volt, amelyet a követ-
kezőképpen osztottak meg: a részvényesek számára 72 ezer pengő osztalékot fizet-
tek ki, az igazgatóság tagjainak osztalékra 18.324 pengő jutott, tehát fejenként 
I.665 pengő és 80 fillér — egy személy esetén 1.666 pengő—, avitézleveldi Koz-
ma Miklós alkalmazotti nyugdíjpótló alapra 108.672 pengőt helyeztek, míg a Láng 
József alkalmazotti segélyalapra 50 ezret. A tartalékalapra 23 ezer pengőt tettek és 
az új számlára 655 pengőt és 87 fillért utaltak át. Az igazgatóság tagjai tiszteletdíj 
címén 4.934 pengő 20 fillért — egy esetben 4.934 pengőt —, a végrehajtó-bizott-
ság tagjai pedig 2.400 pengőt kaptak a bizalmas kiadások számla terhére. A fel-
ügyelő-bizottság elnöke 1.000 pengőt, a tagok 800 pengőt kaptak.'7 

Mindkét év esetében a bevételek a rádió és a telefonhírmondó előfizetői díjaiból 
és az órakarbantartó üzemtől befolyt jövedelmekből származtak. (Teljesebbé válik 
a kép, ha figyelembe vesszük, hogy a rádió-előfizetői díjakat — az igazán nagy 
hasznot — 400 ezer előfizető után 50, felette 80%-ban a Posta kapta meg, tehát 
1942-ben 14.899.585 és 1943-ban 18.996.686 pengőt.). A kiadási oldalon a hír-
szolgálat, a rádiófigyelő központ, a rádiószerkesztőség és Budapest I. és Budapest 
II. műsorköltsége, a műszaki költségek, segélyek és adományok, adók, járulékok 
és közterhek szerepeltek. 

Az 1944. évi müsorköltség keretét a szerzői jogdíjak 25%-os emelése miatt 25 
ezer pengővel növelték.58 Az előfizetők száma 1944 januárjában meghaladta a 900 
ezret, és a Rádió Rt.-nek, az 1943. szeptember 16-i végrehajtó-bizottsági ülésen 
történt megállapodás alapján, módjában állt volna a koncessziós szerződésben 
meghatározott díjrészesedés megváltoztatása érdekében a szükséges tárgyalások 
megkezdése az illetékes kormányhatóságokkal, azonban a kérdés felvetését az ak-
kori helyzetben nem tartották időszerűnek.39 Náray munkássága a Rádió elnöki 
székében a német megszállással megszűnt, így az 1944-es „csonka" üzletévet nem 
elemeztem. 

56 Rádió VB jkv. 1944. február 17., 28. számú határozat. 
57 Rádió VB jkv. 1944.február 17., 28. cs 31. számú határozatok. 
58 Rádió VB jkv. 1944. február 22., 29. számú határozat. 
59 Rádió VB jkv. 1944. március 2., 18. számú határozat. 



Rádió és politika 

Náray Antal elnökségének időszaka az MTI és a Magyar Telefonhírmondó és Rá-
dió Rt. élén60 csaknem egybeesett Kállay Miklós miniszterelnökségével.61 A mi-
niszterelnök nevével fémjelzett politika — vagy ahogy gyakran nevezik „hinta-
politika" — természetesen meghatározta a rádió elnökének mozgásterét is. 

Mielőtt Náray elfoglalta volna a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. elnöki 
székét, 1942. január 26-án a kormányzó kihallgatáson fogadta. Horthy leszögezte, 
hogy az MTI-ben és a Rádióban kerülni kell az olyan megnyilatkozásokat, ame-
lyek a háborúban küzdő feleket megbotránkoztathatják. A felelős kormány tagjai-
nak, vagy megbízottjainak politikai megnyilatkozásain kívül más politikai hang a 
Rádióba nem kerülhet. Ez főleg a pártpolitikai és a zsidókkal kapcsolatos közlemé-
nyekre vonatkozott. Felhívta Náray figyelmét Imrédy Béla és Rátz Jenő személyé-
re, valamint a nyilasokra, akiknek lázító szövegei szintén kerülendők. Végül meg-
ígérte, hogy támogatni fogja a Rádió gazdasági vállalkozásait.62 

Náray elnöksége alatt folyamatosan tartotta magát a Horthy által meghatározott 
irányelvekhez. Emiatt a szélsőjobboldal részéről folyamatosan támadások érték. A 
kormány és a kormányzó nyilvánosan sohasem védték meg, annak ellenére, hogy 
az általuk előírt politikát képviselte, és távol tartotta a szélsőjobboldalt a Rádiótól, 
valamint a nyugati szövetségeseket sértő műsorszámok adásba kerülését is meg-
akadályozta. A német megszállásig (1944. március 19.) a Rádió nem szolgált né-
met érdekeket. Békés polgári hang volt, amely híranyagát jórészt az angol rádióra 
alapozta. 

Háború- és náciellenes beállítottsága miatt Nárayt gyakran támadta nyilas kép-
viselő (Gál Csaba) és kormánytagok is (Antal István, Lukács Béla, Csatay Lajos).6 ' 
A budapesti német követség is többször kifogásolta a Magyar Rádió tevékenysé-
gét. „Zsidómentőnek" és „zsidóbérencnek" nevezték, mivel megakadályozta az in-
tézmény zsidó alkalmazottainak munkaszolgálatra való behívását64, és zsidó szer-
zők müveit is műsorra tűzette.65 Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Náray 1942. 

60 1942. február 20-tól 1944. április l-ig. 
61 1942. március 9-től 1944. március 22-ig. 
62 Náray A.: i. m. 63-67. p. 
63 Uo.: 12-13. p. 
64 Polgár Tibor zeneszerzőt cs karmestert két alkalommal sikerült a munkaszolgálat alól mentesí-

tenie. BFL XVII. 789. A Budapesti 399/a. számú Igazoló Bizottság iratai. 1945-46. Náray 
Antal igazolási ügye. 

65 A szerzeményeket névtelenül, vagy más név alatt játszották. 



március 18-án kelt igazgatói utasításának 7. pontjában kijelentette: „...fokozato-
san és szívósan előre kell lépnünk a zeneirodalom zsidómentesítésének vonatkozá-
sában. . ,".66 Ezen utasításának hangvétele nem illeszkedik a róla kialakult képbe. 
Valószínűnek tartom, hogy ez a Kállay-kormány kialakulatlan, ekkor még német 
párti politikájának tükörképe. 

A nyilasok túl magasnak találták Náray fizetését és a Rádió költségeit. Nem tar-
tották megfelelőnek az előfizetői díjakkal való elszámolást sem. A Pénzügymi-
nisztérium 1943 folyamán könyvvizsgálatot rendelt el a Rádiónál. Náray állítása 
szerint a vizsgálat során rendben találták a vállalat gazdasági ügyeit. Valójában az 
MTI és a PM között nézeteltérés keletkezett 1942-re kivetett társulati adóalap ki-
számításának tárgyában. A könyvvizsgáló bizottság ugyanis az MTI adóalapjába 
be kívánta számítani azt az 1.022.826 pengőt, amely leányvállalatának a Magyar 
Hirdető Iroda Rt.-nek eladott részvényei vételár-kiigazításából és további 30.041 
pengőt, amely az MHI Rt.-nek eladott nyomda vételárának kiigazításából szárma-
zott. A kincstár élni kivánt az 1940: VII. tc. 17. §-ban foglalt jogával, miszerint ha a 
vállalat adózási szempontból kedvezőbb helyzetben lévő tagjának eladja vagyon-
tárgyait, aggály merülhet fel az ár esetében, amelyet a hatóság köteles kiigazítani. 
Viszont az MTI veszteséges volt és nagy alaptőkéje folytán adótöbblet sem jelent-
kezhetett nála, míg az MHI Rt. nyereséges, nem adómentes és alacsony alaptőkéjű 
vállalat, tehát itt jobban érvényesült a társulati adó fokozatossága. Az MTI állás-
pontja az volt, hogy az aggálynak nincs helye, mert a kincstár részére befolyó adó 
nem csökkent. A részvények átadásának oka puszta formalitás és nem nyereség-
szerzés volt. Politikai indoka, hogy a hírszolgáltató vállalkozásról (MTI, Rádió, 
Magyar Országos Tudósító.Rt.) le kívánják választani a gazdasági tevékenységet 
végző egységeket (Magyar Filmiroda Rt, Magyar Nemzeti Gazdasági Bank Rt., 
Magyar Nemzeti Apolló Mozgófénykép Rt., Star Filmgyár és Filmkereskedelmi 
Rt., „MONE" Orvosi Műszerüzem és Kórházberendező Rt. és a Szatmár és Bereg 
Nyomdai és Lapkiadó Rt.).67 Az adásvétel hátterében a részvényesek bizalmatlan-
sága húzódott meg, akik a megbízható, „közülük való", részvényekkel rendelkező 
Kozma halála után kelletlenül fogadták a Kormányzót képviselő új elnököt. Elha-
tározták, hogy megszüntetik az MTI holding jellegét és ezért az MTI részvényesei 
részvényeik arányában először megvásárolták az MHI részvényeit, majd az MHI 
vásárolta meg az MTI kezelésében lévő többi vállalat részvényeit. A tranzakció 

66 MOL K 613 b. 4. cs. 8. t. 
67 Feljegyzés a Pénzügyminisztériumhoz az 1943. évi könyvvizsgálatról. Magyar Rádió Archí-

vum. Ez csak az érem egyik oldala. A könyvvizsgáló bizottság jegyzőkönyvét viszont nem ta-
láltam meg a MOL pénzügyminisztériumi irataiban. 



folytán 1942 január végére, de még a Náray kinevezése előtti napokban, az MHI 
lett az új anyavállalat, vagyis az új holding.68 Reményi-Schneller Lajos pénzügy-
miniszter viszont nyilvánosan nem állt Náray pártjára, utóbbi szerint azért, mert 
akkor le kellett volna lepleznie a minisztériumot, amely mértéktelen adóval sújtot-
ta intézményét. 

Lukács Béla tárca nélküli miniszter és Csatay Lajos honvédelmi miniszter a 
harctéri csapatokat buzdító műsorok számának gyarapítását követelték. A déli és 
éjféli harangszó előtti „Rákóczi imája" című műsor elmaradása ellenszenvet vál-
tott ki katonai körökben, holott azt előzőleg hivatalos utasításra vették le a műsor-
ról. Feketehalmy, Grassy és Zöldi69 szökésekor elhangzott elmarasztaló hangvé-
telű kommüniké viszont nyilas körökben váltott ki felháborodást, pedig annak szö-
vegét előzőleg Szombathelyi és a miniszterelnökségi sajtóiroda is láttamozta. 

A nyilasok követelték, hogy a Rádió gúnydalokat sugározzon más országok ve-
zetőiről, ahogy ez Németországban szokás volt. Náray ehhez nem járult hozzá. Tá-
madások érték amiatt is, hogy a Rádió Zilahy Lajost és Márai Sándort szerepelteti, 
és alkalmazottai között nagy számban találhatók izraeliták (például Radó Árpád 
bemondó és Polgár Tibor karnagy70). Sikeresen megakadályozta azt is, hogy a há-
romhatalmi egyezmény évfordulóján a német és a japán külügyminiszter beszédeit 
közvetítse a Rádió. 

Náray Gál Csaba nyilas parlamenti képviselő folyamatos becsületsértései ellen 
Kállayhoz fordult hivatalos védelemért, de csak azt a javaslatot kapta, hogy indít-
son magánvádi eljárást nevezett ellen, amit meg is tett, viszont a német hatalomát-
vétel után ügyvédje javaslatára elállt a per lefolytatásától.71 Ifj. Horthy Miklósnak 
1944. január 26-án elpanaszolta az őt ért támadásokat és beadványt készített meg-
hurcoltatásának történetéről.72 Kérte, szóljon a kormányzónak mindezekről és 
Kállayt is utasítsák, védje meg őt minisztereitől (Szásztól, Csataytól, Lukácstól és 
Antaltól). A kormányzó 1944 januárjában felkérte arra, hogy rajta kívül csak 

68 BFL XI. 814. Havcl Lipót iratai. 148. doboz. Havcl Béla feljegyzése, 1943. január 17. Elkép-
zelhető, hogy a vizsgálat a vagyonátmentés megtorlásául szolgált. 

69 Fckctchalmy-Czeydner Ferenc tábornok, Grassy József ezredes, Zöldi Márton csendőr száza-
dos az újvidéki és zsablyai tömeggyilkosságok idején (1942 január) az azokat végrehajtó ma-
gyar katonák és csendőrök felelős parancsnokai voltak, akik a felelősségre vonás elől 1944 
januárjában Németországba szöktek. 

70 Radó Árpád 1945 folyamán egy munkásszázad tagjaként vesztette életét, míg Polgár Tibor 
túlélte a háborút és a rádiósok igazolóbizottsági és népbírósági eljárásai során tanúskodott. 

71 A vérchajtó-bizottság elhatározta, hogy a Gál elleni perben felmerülő ügyvédi költségeket a 
Rádió viseli. Rádió VB jkv. 1943. dcccmbcr 16., 31. számú határozat. 

72 Szabó Miklós: Csak bírói vizsgálat esetén bontható fel. In: Jcl-Kép, 1983/4. sz. 118-123. p. 



Kállaynak és Keresztes-Fischer belügyminiszternek engedelmeskedjen és a sze-
mélye ellen irányuló vádakkal ne törődjön. 

Szász Lajos közellátásügyi miniszter 1944 februárjában értesítette Nárayt, 
hogy a parlament folyosóin egyre több kifogás hangzik el munkája ellen, miszerint 
az idegen nyelvű hírszolgálat angolbarát, és az angol Reuter sokat idéz az 
MTI-től73, ebben pedig a nyilasok titkos összjátékot vélnek felfedezni. Náray vála-
szul elmondta, hogy a minisztériumok közleményeiket az adás előtt néhány perc-
cel diktálják be telefonon a hírolvasóknak, így nincs idő a lektorálásra és jóvá-
hagyásra sem. Továbbá hetente kétszer tartanak sajtófőnöki értekezleteket, ame-
lyeken a felelős miniszterek utasításait kapják meg. Az idegen nyelvű hírszolgálat 
esetében a külügy sajtosa, Bede István továbbította az utasításokat. A felelős ma-
gyar külügyminisztertől, Ghiczy Jenőtől szemrehányást nem kapott, amikor azon-
ban védelemért fordult hozzá, elutasította.74 Folyamatos támadások érték ugyan, 
de amíg a kormányzó mögötte állt, nem mozdíthatták el helyéről. Az ország német 
megszállásával és Horthy „báb" szerepbe való kényszerítésével viszont, mivel 
nem értett egyet a megszállással és előre látta végzetét, önként lemondott tisztéről. 

Műsorpolitika 

A rendkívüli időkre való tekintettel 1942-ben megváltozott a Rádió műsorpolitiká-
ja. A nívósabb műsorszámokat este 7 óra előtt sugározták, vagy egy korábbi idő-
pontban megismételték. Az esti órákban már csak szórakoztató műsorszámokat 
sugározhattak, amelyekkel a háborús viszonyok által felzaklatott, munkából haza-
térő hallgatóság idegeit próbálták megnyugtatni. Az elmélyülést kívánó, hosszabb 
lélegzetű darabok háttérbe szorultak. 

A hazafias, buzdító propaganda jegyében évfordulós ünnepségsorozat kereté-
ben megemlékeztek Szt. László és Szt. Margit, valamint Nagy Lajos király szemé-
lyéről. A könnyűzene előtérbe kerülésével új műsort indítottak „Könnyű zene -
könnyű percek" címmel. A komolyzenét sem hanyagolták el, így közvetítettek az 
Operából Müller Mária, Ebe Stignani, Helge Roswaenge, Set Svanholm, Jussi 
Björling vendégszereplésével, valamint a Zeneművészeti Főiskoláról sugározták a 

73 A Posta főigazgatója 1943. január 7-én kelt levelében azt írta a miniszterelnöknek, hogy a 
Reuteren kívül más hírügynökség anyagát a vételi nehézségek és az adóállomások adásidejé-
nek ismerete hiányában nem tudják venni. MOL K 66 Külügyminisztérium Sajtó és Kulturális 
Osztály. 588. cs. 

74 Náray A.: i. m. 80-95. p. 



Filharmóniai Társaság valamennyi koncertjét, ahol Ferrara és Mario Rossi kar-
mesterek is vezényeltek a hazaiakon kívül. Megemlékeztek Radnai Miklósról, 
Szabados Béláról, Kodály Zoltán 60. születésnapjáról, Balázs Árpádról és Dankó 
Pistáról. A vidéket is megszólaltatták a zenében, így a kolozsvári Nemzeti Színház 
operaelőadásaiból és az újvidéki Filharmóniai Társaság ünnepi estjéből is közvetí-
tettek. A „Mai magyar szerzők" című sorozatban a kortárs magyar muzsika fiatal 
képviselőit állították a mikrofon elé. A népdalkincs megőrzésére és ápolására külö-
nösen nagy figyelmet fordítottak. Ennek jegyében sugározták Ádám Jenő zenemű-
vészeti főiskolai tanár „Magyar ének — magyar lélek", valamint Molnár Imre 
zeneművészeti főiskolai tanár a „Magyar népmuzsika" című műsorát. A cigányze-
ne elterjedését próbálták tapintatosan kordában tartani a „Könnyű zene — könnyű 
percek" és a „Mindenből - mindenkinek" című műsorok keretében. A komolyze-
nei programokat a Bp. I.-ről a Bp. II.-re helyezték át mondván, hogy az igényesebb 
közönség jobb minőségű vevőberendezéssel rendelkezik, tehát a kisebb energiájú 
adások vételére is képes.7'1 Ezzel az intézkedéssel a műfaj háttérbe szorulását idéz-
ték elő. 

A drámai osztály fő szempontja az irodalom középpontba állítása volt. A külföl-
di klasszikusok mellett megszólaltatták Kosztolányi Dezső, Mikszáth Kálmán, 
Móricz Zsigmond, Madách Imre, Herczeg Ferenc, Tamási Áron, Nyírő József és 
Zilahy Lajos müveit. Évfordulós előadást rendeztek Körösi Csorna Sándor, 
Csepreghy Ferenc és Gerhart Hauptmann emlékére. A rendkívüli háborús helyzet-
re hivatkozva növelték a rövidebb, könnyen emészthető egyfelvonásos művek szá-
mát. Statisztikailag kimutatható, hogy ezekben a darabokban főleg a Nemzeti 
Színház színészeit foglalkoztatták, mivel, ahogy mondták, „magasabb beszédkul-
túrával" rendelkeztek az ottani művészek. A Rádió színészlistáján szereplő, más 
budapesti színházakban foglalkoztatott művészek filmforgatás, eltiltás, vagy zsidó 
származás miatt nem szerepelhettek az éterben.76 

Az irodalmi osztály szempontjai szerint szolgálni kellett a magyarság harcát és 
erősíteni kellett a belső frontot, valamint az örök magyar kultúrát. Első feladatként 
a honvédelmi kötelezettség tejesítését határozták meg, másodikként a magyar ön-
ismeret elmélyítését irodalmi előadásokkal. A belső honvédelmet erősítették a va-
sárnap déli előadások, amelyeket a legkiválóbb közírók tartottak. A „Magyar toll a 
magyar kardért" című sorozat félórás műsorában félszáz budapesti és vidéki iro-
dalmi társaságot szólaltatott meg, akik lelkesítő, túlnyomóan katonai tárgyú szép-
irodalmi müveket mutattak be. Ezt a célt szolgálta a heti „Honvédműsor", amelyet 

75 Náray utasításai 1942. március 6. 6. pont. MOL K 613 b. 4. cs. 8. t. 
76 MOL K 613 c. 8. cs. 21. t. 



a magyar háborús küzdelem aktuális híranyagából válogattak össze. Folyamatosan 
megemlékeztek a „visszatért" területekről is. Bevezették a „Honvéd-kívánság-
hangversenyek"-et és a „Honvédeink nótát kérnek" című műsor. 

A külföldi tárgyú előadások száma is jelentősen megnőtt. A japán, bolgár, finn, 
német, olasz, spanyol ország-ismereti adások mellett az angol, amerikai és francia 
örökbecsű kultúra értékeinek megismertetésére is súlyt helyeztek elemző műsorok 
formájában. A három legsikeresebb ötlet a színpadi müveket és hazai klasszikuso-
kat felvonultató „Legkedvesebb verseim", a magyar írók történeteit szülőföldjük-
ről mesélő „Ahol gyermek voltam", valamint a mesterségükről beszélő színészek, 
énekesek által tartalommal megtöltött „Akiket mindig szívesen hallgatunk" című 
műsorok voltak. A diákok számára új sorozatokat indítottak. Az „Elő írók, új gon-
dolatok" a húszas évek szellemi áramlatait ismertette, a „Híres magyar regények" 
pedig az utóbbi ötven év irodalmi sikereiből nyújtott ízelítőt. 

A helyszíni közvetítések száma jelentősen növekedett. 1941-ben évi 392, míg 
1942-ben már 513 volt, ebből 32 esetben a haditudósítók „Beszél a front" című 
anyagát adták. A nemzetnevelés célját szolgálták a nemzetvédelmi, egészségügyi, 
történelmi és ifjúsági előadások. Négy közvetítéssel emlékeztek meg az elhunyt 
kormányzó-helyettesről. Közvetítették külföldi államfők és előkelőségek ünnepé-
lyes megnyilatkozásait, vidéki városok városnapjait és jellemző tájegységek kultu-
rális programjairól is tudósítottak (Balaton, Csallóköz, Tokaj, Gyöngyös, Három-
szék). 

Az idegennyelvű hírszolgálat politikai okokból gyakran szünetelt, de 1942. 
március 30. és 1942. szeptember 11. között Ullein-Reviczky Antal kívánságára Bp. 
I. délelőtt német, olasz és francia nyelvű híreket sugárzott, a Bp. II.-re pedig áttet-
ték az angol, finn, román és ruszin híreket, továbbá felkérte a Rádiót, hogy töreked-
jenek a hírek rövidségére.77 

A hírszolgálat adásaiban növekedett a vezérkari főnöktől kapott hadijelentések 
mennyisége. Ezeket a híreket, Berlin cenzúrázta, mielőtt a Rádióba kerültek. 
Egyébként a hadijelentések a Honvédelmi Minisztérium kívánságára a politikai hí-
reket megelőzően, a hírperiódus legelején hangzottak el. A német hallgatók számá-
ra „Volksbund műsort"78 indítottak, amelyben azonban csak zeneszámokat ját-
szottak — kerülve a propagandát — és ugyanez történt a „Német-magyar katona-
műsor" esetében is.79 

77 „Náray elnök úrral megbeszélt anyag." MOL K 613 b. 4. cs. 8. t. 
78 A valódi müsorcím „Német hallgatóinknak" volt. 
79 Szász Z.: i. m. 184-196. p. 



Magyarország szövetségesi helyzete meghatározta azon országok körét, ame-
lyekkel müsorcsere-egyezményeket köthetett a Rádió. A külügyi szolgálat Német-
országból 34 közvetítést szervezett, míg a németek 35 magyar műsort adtak le. 
Olaszországból 15 műsort közvetítettek és 12-t adtak át. Ünnepi műsort közvetítet-
tek a finn állam fennállásának 25. évfordulójára, továbbá bolgár és japán estet tar-
tottak. Müsorcsere egyezményeket kötöttek a Budapestre összehívott német, 
szlovák, horvát és olasz rádiósokkal. A rövidhullámú székesfehérvári adón folya-
matosan sugározták az Újvilágba a Magyarországot és a „visszatért" területeket 
érintő híreket. 

A Rádió 1942. évi műsorstatisztikája (adások száma)80 

1941 1942 

Opera 50 50 

Operett 18 47 

Drámai műfaj 147 135 

Filharmonikus és szimfonikus zene 113 82 

Szórakoztató zenekar és katonazenekar 775 1413 

Hangverseny szólistákkal 462 360 

Kamarazene 44 82 

Énekkarok 112 170 

Hanglemezműsor 2358 1720 

Cigányzenekar 732 589 

Tánczene 242 473 

Felolvasás 2346 2530 

Tanfolyamok 92 123 

Istentisztelet 172 173 

Helyszíni közvetítés 344 513 

Külföldi átvételek 65 59 

Magyar nóta 94 150 

80 A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. Igazgatóságának cs felügyelő-bizottságának közgyű-
lési jelentése az 1942. évi XLVIII. üzletévröl. Magyar Rádió Archívuma. 



A két év müsorstatisztikáját tartalmazó táblázatból leolvasható, hogy az ope-
raelőadások és az istentiszteletek száma jelentősen nem módosult, a könnyedebb 
operett terén viszont majd háromszoros a növekedés. A drámai műfajban, a szólis-
tás hangversenyeknél és a szimfonikusok esetében csökkenés tapasztalható, a szó-
rakoztató és katonazenekar, az énekkar, a kamarazene növekedése ugyanakkor 
számottévő. A hanglemezműsor és a külföldi átvételek száma is csökkent a hábo-
rús okokra visszavezethetően, emelkedett a tanfolyamok, a helyszíni közvetítések, 
a magyar nóta, a tánczene és a felolvasások száma. 1942 végéig vezető publicisták 
tartottak buzdító előadásokat, amelyek abbamaradtak, miután a tengely és szövet-
ségesei védekezésben szorultak a keleti fronton. A Vöröskereszt Bajtársi Rádió-
szolgálat, amely személyes üzeneteket közvetített a hátországi családok és a 
frontkatonák között, 1942 folyamán körülbelül 150 ezer alkalommal működött 
közre. A következő évben az üzenetek száma félmillióra nőtt.81 

1943-tól a voronyezsi katasztrófa után, még inkább szükség volt a nemzeti gon-
dolat ébrentartására és a hatalomnak kedvező közhangulat fenntartására. Ennek je-
gyében ünnepelték meg Horthy Miklós 75. születésnapját. A nemzeti kultúrát és a 
magyar politika álláspontját ismertetni kívánták a világgal, főleg a nyugati szövet-
ségesekkel. Ezért a Rádió eddigi teljesítményének legjobbját produkálta és az 
összes adó napi átlagos sugárzása az év első felében 27 órára növekedett. Feladatá-
nak érezte a vezetés a műsorok magyarosabbá tételét. Egyre több műsorszámot su-
gároztak a nemzet irodalmi és zenei kincseinek tárházából. Kimutatható a Rádió-
ban is az a világtendencia, hogy a műsoridő egyre nagyobb hányadát tették ki a ze-
nei műsorok. Magyarországon ez a hányad a teljes adásidő 62%-a, tehát 17 óra, az 
összes műsor 62%-a pedig magyar volt. A honvédelmi minisztérium követelésére 
egyre több zeneszámot kellett sugározniuk, valamint növelték a frontkatonák hely-
zetéről szóló megemlékezések számát.82 

Az év elejétől kezdte meg működését a Rádió 43 főre kiegészített saját zeneka-
ra, a kottatár anyagát is fejlesztették. Új műsoraik az „Elfelejtett magyar zenemü-
vek" és a „Letűnt századok magyar zenéje" címmel indultak. Folytatták a „Magyar 
ének - magyar lélek", a „Magyar népdalfélóra", a „Mai magyar szerzők" és a „A 
kóruszene gyöngyei" című adásokat. Minden budapesti komolyzenei hangver-

81 Az adást 1941. dcccmbcr 24-én indították. A honvedek délután fél kettőkor, a családok este tíz 
után tíz pcrcccl üzenhettek egymásnak ötven percen keresztül. 1942. szeptember 25-től a hát-
országból reggel hat óra előtt húsz pcrcccl, a frontról este tíz előtt húsz pcrcccl kezdték cl az 
adást. Rádióélct, (1942) 39. sz. 3. p. 

82 Szász Z.\ i. m. 184-196.p. 



senyt közvetítettek, így Mengelberg, Karajan, Furtwángler, Edwin Fischer, a Bécsi 
Filharmonikusok, a Müncheni Filharmonikusok produkcióit. 

A Rádiózenekar nyilvános hangversenysorozatot indított. Megemlékeztek Er-
kel és Gounod halálának 50., a Filharmóniai Társaság 90. és Grieg születésének 
100., Monteverdi halálának 300. és Mascagni halálának 80., valamint Kacsóh 
Pongrác születésének 70. és halálának 20. évfordulójáról. Néprajzi hanglemezei-
ket lekottáztatták Bartók Bélával és Veress Sándorral, és az anyag egy részét kiad-
ták. A Kísérleti Adóállomás a 418 m-es hullámhosszon 1943. október 14-én új 
zenei műsort indított „Gondűző derű" címmel. 

Az irodalmi osztály a költészet ápolásának jegyében „A magyar hárfa, magyar 
lant" és a „Hosszú ének" című adásokat indította meg. Erdélyi, határszéli, dunántú-
li és felvidéki írók irodalmi délutánjait szervezték meg. „Ady, Babits, Kosztolányi 
és Tóth Árpád" címmel megzenésített verseiket adták elő, a „Magyarok" című mű-
sor pedig a magyar emberről szóló verseket és prózát gyűjtötte csokorba. A „Leg-
kedvesebb íróim" című műsorban élő kiválóságok beszéltek az általuk legjobban 
tisztelt írókról. A nemzeti nevelés céljait szolgálták a „Nagyjaink a századok tük-
rében", az „Elfelejtett magyar hadvezérek", a „Nagy magyar életek" és a „Nagy 
magyar történetek" című műsorok. A „Nagy magyar regények" a magyar regény-
írás mestereit, az „Élő írók, új gondolatok" a mai magyar irodalom és tudomány 
irányítóit mutatta be. Helyszíni közvetítés keretében zajlottak a „Négyszemközt az 
íróval a könyvtárszobában" és a „Müteremsarok" című portréműsorok. A nemzet-
közi irodalom területére vándoroltak a „A líra él" és a „A világirodalom gyöngyei" 
című, versekkel és novellákkal foglalkozó műsorok. A szellemi élet kiválóságait 
szólaltatta meg a „Nagy kortársaink", és közírók beszéltek időszerű kérdésekről a 
„Az idő sodrában" című műsorokban. 

A Rádió céljai között szerepelt a magyar szellemi termékek sugárzása és minél 
nagyobb területen való elterjesztése is. Ennek értelmében a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium az iskolai kényszerszünetben Rádióiskolát indított, továbbá 
közművelődési előadássorozata Bp. I.-en vasárnap fél öt és öt óra között volt hall-
ható. 

A minisztériumok igényt tartottak a kötelező adásidőre, amelyben propagandát 
fejtettek ki. A legszembetűnőbben Antal István a Nemzetvédelmi Propaganda Mi-
nisztérium igazgatója művelte ezt háborús uszító beszédeivel, és az „Őszinte be-
széd" című műsor (Bp. I., vasárnap 8.30-9.00), amelyben előre megírt szöveg-
könyv szerint munkások, polgárok és földművesek vallottak sorsukról. A Pénz-
ügyminisztériumi rádiós propagandájának tengelyében a béke- és háborús gazda-
ság, az országgyarapodás pénzügyi következményei, a zsidókérdés, a háború után 



felmerülő problémák, az új európai gazdaság és az eddig elért eredmények álltak.8^ 
A Honvédelmi Minisztérium a fentebb már említett Honvédmüsor (Bp. I., vasár-
nap 17.15-18.00.) és a Leventefélóra (Bp. II., vasárnapl2.15-12.55.) adásaival 
képviseltette magát. A Külügyminisztérium „Külügyi negyedóra" című adását a 
Bp. I.-en szerdán nyolc óra után öt perccel sugározták. A Földművelésügyi Minisz-
térium „Időszerű gazdasági tanácsadó"-ja a Bp. I .-en vasárnap háromtól fél négyig, 
a „Mezőgazdasági félóra" Bp. I.-en csütörtökön hattól fél hétig, valamint a Bp. 
II.-n kedden fél héttől, szombaton negyed nyolckor került az éterbe. Jól látható, 
hogy a minisztériumok törekedtek arra, hogy a leghallgatottabb idősávokban ke-
rüljenek adásba, aminek a szórakoztatást, mint elsődleges célt zászlajukra tűző rá-
diósok természetesen nem örültek. 

Náray rendeletére a müsorközi szünetekben jelszavakat olvastak fel a bemon-
dók, amelyek a háborús összefogásra buzdítottak (pl. „Adassék tisztelet a katona-
ságnak"). Vélekedése szerint háborúban a Rádió legyen a szellem fegyvere, nyújt-
son pontos, gyors, megbízható tájékoztatást és a szórakozást helyezze előtérbe.84 

A drámai osztály Katonától Thurzóig, a külföldi szerzőkkel egyetemben, szinte 
mindenkit felvonultatott. Megemlékeztek Puskás Tivadarról, Zrínyi Ilonáról, 
Herczeg Ferenc 80. születésnapjáról, Déryné születésének 150. évfordulójáról és a 
Balatonfüredi Kisfaludi Színházról. Emelkedett a színházi előadások közvetítésé-
nek száma. Helyszíni közvetítés 649 alkalommal történt. Öt esetben a harctérköze-
léből „Müvészszív a kórteremben" címmel zajlottak adások. A csíki székelyek 
életéről 12 esetben tudósítottak. 

A műsorcsere egyezmények keretében Németországból 41, Olaszországból 7 
esetben vettek át programokat. Cserébe a németek 26, az olaszok 4 esetben kaptak 
magyar műsorokat. Finnországból 3, Bulgáriából 11 műsort kaptak, viszonzáskép-
pen pedig 4 finn és 6 bolgár műsorszámot adott a Rádió. Svédországból két sport-
közvetítést vettek át. Ünnepi megemlékezéseket tartottak a japán, bolgár, portugál, 
török, spanyol, svéd és svájci nép tiszteletére azok nemzeti ünnepein. 

A hírszolgálat magyar nyelven a Budapest I.-en napi nyolc, a Budapest II.-n 
napi egy alkalommal hangzott el, valamint egyszer német, angol és francia nyel-
ven. A kisebbségi hírszolgálat naponta két alkalommal tájékoztatott szerb és hor-
vát nyelveken is. A rövidhullámú műsort napi négy órában adták, a kassai adó 
pedig napi három órás saját anyagán kívül Budapest II. műsorát sugározta. 

1943 folyamán Budapest I. műsorát reggel hat órától éjfélig, a rövidhullámot éj-
fél és hajnali négy óra között hallgathatta a közönség. Budapest II. napi öt órát, 

83 MOL K 280. Rcmcnyi-Schncllcr Lajos iratai. II . cs. 2. t. 
84 Rádióclct, (1943) 1. sz. 3. p. 



Kassa három órát adott. A Magyar Rádió napi műsorideje az év végén összesen 
napi 32 órát tett ki.85 

1943. évi műsorstatisztika (Budapest I. és II., Kísérleti Adó, Kassa) 

Műsortípus Idő (óra) Arány (%) 

Zenei műsor 5335 60.6 

Hírszolgálat, külpolitikai tájékoztatás, sporthírek 1207 13.7 

Irodalom 1191 13.5 

Dráma 220 2.5 

Helyszíni közvetítés 190 2.2 

Vöröskereszt Bajtársi Szolgálat 286 3.2 

Istentisztelet 170 1.9 

Egyéb 210 2.4 

Összesen 8809 100.0 

A rövidhullámú adások műsorstatisztikája 

Műsortípus Idő (óra) Arány 

Magyar és hét idegen nyelvű hírszolgálat 572 40.0 

Zene, próza 858 60.0 

Összesen 1430 100.0 

Az 1943-as év folyamán összesen 10.239 órán át közvetítették műsoraikat, 
ebből a zenei tárgyú adások ideje 60%-on felül képviseltette magát. A prózai adá-
sok 16%-ban jelentek meg. A helyszíni közvetítések és a Vöröskereszt Bajtársi 
Szolgálat műsorideje az előző évhez képest is emelkedett. A híradások aránya 

85 Rádióclct, (1944) 3. sz. 2. p. 



14%, míg a rövidhullámon elérte a 40%-ot. Jól látható, hogy a Rádió fő feladatának 
a szórakoztatást tekintette, ezért olyan magas a zenei programok aránya.86 Kilián 
Zoltán, a Rádió „statisztikusa" kiszámította, hogy a napi műsoridőből 1 órát tett ki 
az előadások közötti szünetjel87, továbbá a magyar alapanyagú műsorok aránya az 
élőzenéből 63,7%, a zenés színpadi művekből 33%, a hanglemezek 37%-a, az iro-
dalmi anyagból 83%, a drámai műsorok 53,1%-a és a helyszíni közvetítések 99%-a 
volt.88 

1943 elejétől, a kormányzati politika megváltozásának köszönhetően, módosult 
a Rádió műsorpolitikája. Nagyobb súlyt kaptak a szövetségesekre vonatkozó in-
formációk, viszont a németekkel való szembefordulás jelei csekély értékűek, csak 
azok vették észre, akik műsorkészítéssel és ellenőrzéssel foglalkoztak. A zenei 
osztály a háború kezdete nem játszott szláv darabokat (Muszorgszkij, Csajkovsz-
kij, Smetana) tűzött műsorára. A hírekben „bolsevista" helyett „orosz"-nak kezd-
ték nevezni a szovjeteket. Májusban iíj. Horthy Miklós rövidhullámon rádiószó-
zatot intézet az amerikai kontinens felé, amelyben a kis nemzetek lehetőségeiről, a 
történelmi kényszerhelyzetről értekezett. A rövidhullámú adások hangvétele az 
eddigihez képest, mondhatni, még következetesebben antikommunista lett és Ma-
gyarországnak a keleti befolyás elleni kényszerű védelmi harcát propagálta. Meg-
szüntették a „Honvédeskü" adását és a „Vöröskereszt Bajtársi Szolgálat" műsorát 
a kis hatótávolságú Kassára helyezték. Szeptembertől visszahozták a műsorba a 
francia, angol és német nyelvű híradást. Az év végén Ravasz László református 
püspök és Serédi Jusztinián hercegprímás békevágyó szentbeszédeket mondtak el 
a Rádióban.89 

A háborús években a szórakoztató zene szerepe a komolyzene rovására nőtt, a 
prózai műsorokon belül eluralkodott az oktató jellegű műsorok száma. A helyszíni 
közvetítések, a propaganda adások, a magyar és idegen nyelvű hírperiódusok nyo-
masztó hangulata rányomta bélyegét a műsorra.90 A Honvédelmi Minisztérium és 
a Külügyminisztérium részéről 1942-1943 folyamán politikai szempontból több-
ször ellenőrizték a Rádiót, mivel hangvételét nem találták eléggé tengelybarát-
nak.91 

86 A Magyar Telefonhírmondó cs Rádió Rl. igazgatóságának cs felügyelő-bizottságának közgyű-
lési jelentése az 1943. évi XLIX. üzlctévről. Magyar Rádió Archívuma. 

87 Rádióélct, (1944) 1. sz. 
88 Rádióélct, (1944) 11. sz. 
89 Szász Z.: i. m. 184-196. p. 
90 A Magyar Rádió és Televízió kezikönyve. Szcrk.: A szerkesztőbizottság. Bp., 1958. 21-25. p. 
91 MOL K 613 c. 7. cs. 15. t. Ágotái Géza, a müsorosztály vezetője iratai. 



AII. világháború utáni igazoló bizottsági eljárások során elhangzott vádak, mi-
szerint a Rádió adásait a német eredetű műsorszámok uralták a háborús években, 
nem bizonyulnak helytállónak. Az 1943 októberében Kilián Zoltán által készített 
statisztikai jelentés alapján, amely Budapest I. és II. adásait vizsgálta, megállapít-
ható, hogy a külföldi tárgyú irodalmi műsorszámok 10,5%-a volt német, 15,1%-a 
pedig amerikai, angol és francia. A hanglemezen játszott zeneszerzők megoszlása: 
24,2% német, 9,6% amerikai, angol és francia, 2,4% szláv. A zenei műsorszámok 
15,7%-a német, 9,8%-a amerikai, angol és francia, 1,7%-a szláv zeneszerzőktől , Q? 
szármázott. 

Kétségtelen, hogy a Rádió a tárgyalt időszakban részben a háborús propaganda 
eszközeként funkcionált, de az 1945-ös Igazoló Bizottsági jegyzőkönyvekből, a 
Budapesti Népbíróság és Népügyészség irataiból kiderül, hogy az igazolás alá vont 
386 tisztviselő közül csak 45 esetében mondtak ki állásvesztést vagy vezetői állás-
ra való alkalmatlanságot, és kezdeményezték a népbírósági eljárást. Ezekben az 
esetekben a számonkérés általában az 1944. március 19. után végzett tevékenység-
re irányult, és a nyilas rádiónak tett szolgálatokat, valamint a Rádiónak Mosonma-
gyaróvárra való elköltöztetését és az ország elhagyását büntették. Tehát az az 
állítás, miszerint a Rádió Náray elnöksége alatt nem állt a náci propaganda szol-
gálatában, helytállónak bizonyul.93 

Az 1944-es év során a Rádió műsorpolitikája a német megszállásig nem válto-
zott, ezután azonban a teljes német orientáció, szövetséges- és zsidóellenesség 
uralkodott el a műsorokban, de ez az időszak már nem képezi kutatásom tárgyát.94 

92 Kilián Zoltán: Müsorstatisztikai eredmények 1943 október havából. 1943. november 29. Ma-
gyar Rádió Archívuma. 

93 BFL XVII. 789. A Budapesti 399/a. Igazoló Bizottság iratai. 1945^16.; BFL XXV. 1. a. Buda-
pesti Népbíróság büntctőpcrcs iratai. 1945-^8. és BFL XXV.l.b. Igazolási-fellebbezési iratok 
1945-49., valamint BFL XXV. 2. Budapesti Népügyészség iratai. 1945^8. (Frigyesy János 
Nb. 2666/45., dr. Wünschcr Frigyes Nb. 1335/46., Purpriger Ernő Nb. 3056/45., Nclky Jenő 
Nü. 8368/47., JcnőfTy Jenő Nü. 8370/47., Laczkovics János Nü. 8372/47., Dohnányi Ernő Níi. 
8346/47., Legényei József Nb, lg. Feli. 1831/46, Havcl Béla Nb. Ig. Feli. 934/47., valamint 
45 esetben az igazoló bizottsági jegyzőkönyvek) 

94 „1944. március 19-én már intranzingens jobboldali és a zsidókérdésben megalkuvás nélküli, 
ettől az időponttól kezdve az uszítás és az izgatás hangja jellemzi a rádió hír- és propaganda 
anyagát, de a többi műsorszám is többé-kevésbé ennek szolgálatában állt." Frigyesy János 
népbírósági perc. BFL XXV. I. a. Nb. 2666/45. 1946. február 8-án volt elsőfokú ítclct. 83. p. 



Hallgatottság, népszerűség, előfizetők 

A Rádió fennállása óta foglalkoztatta a gondolat a műsorkészítőket, vajon a hallga-
tók hogyan vélekednek a sugárzott anyagról. Erről próbáltak információt szerezni 
a rádiósok a hallgatók megszavaztatásával. A vizsgált időszakban ilyen jellegű fel-
mérés nem készült, ezért az időben hozzá legközelebb álló 194l-es közvélemény-
kutatás, ahogy a korban nevezték „népszavazás" eredményeit ismertetem. 

Az összeírólapokat a rádiónyugtákkal együtt kézbesítették az előfizetők számá-
ra. A kérdőívek összetétele azonban nem nyerte el a szavazás ötletét felvető Rádió-
újság tetszését, mivel a műsorokra csupán néhány kérdés vonatkozott. Inkább arra 
kérdeztek rá, hogy naponta mennyi időt töltenek az emberek rádióhallgatással és 
milyen műsorszámokat hallgatnak a legszívesebben. Továbbá a családi kérdőív 
nem tette lehetővé, hogy külön-külön nyilatkozhassanak a családtagok, valamint 
az előre nyomtatott válaszok közül kellett választaniuk a kérdezetteknek, ami befo-
lyásolhatta véleményüket. 

A Posta 706 ezer előfizető válaszát dolgozta fel 4 ezer táblázatban, és az ered-
ményeket 1943 áprilisában tették közzé. Kiderült milyen műsorszámokat hallgat-
nak szívesen a hallgatók: cigányzenét 78%, magyar nótát 76%, szórakoztató 
könnyűzenét 57%, tánczenét 54%, felolvasást 49%, zenés színmüvet 45%, szóra-
koztató előadást 35%), tudományos előadást 34%, operát 16%, mesét 15%, földmű-
velésügyi előadást 15%, komoly zenét 9% és tanfolyamot 6%. 

Megállapítható, hogy a korábbi helyzethez képest csökkent a komolyzene, a tu-
dományos előadás és a színmű népszerűsége. A Rádióújság elemzése szerint a kö-
rülbelül 3 millió hallgató nagy része a könnyűzenét hallgatta legszívesebben (nóta, 
operett, cigányzene, szórakoztató zene, tánczene). Ezt a körülbelüli 60%-os igényt 
a Rádió csak 54,8%-ban elégítette ki. 

1942-ben 37 iskola tanárai saját kezdeményezésükre szintén kutatták a Rádió 
népszerűségét. Eredményeik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a hallga-
tók 90%-a estére, a munkából hazatérve már olyan fáradt, hogy csak szórakoztató 
zenét kíván hallgatni. Megállapítható azonban, hogy a kutatások kimerültek az íz-
lés vizsgálatában és céljuk a műsorpolitika igazolása volt.93 

A Posta által 1942-ben nyilvántartott rádióengedélyek száma januárban 
748.283, míg decemberben 812.342 volt. A Telefonhírmondó 1943. október 31 -én 
megszüntette magánelőfizetői szolgáltatását, megkezdték a légvezetékek lesze-

95 Szabó Klára: A rádiós közvélemény-kutatás törtenete Magyarországon. Magyar Rádió cs Te-
levízió Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Bp., 1970. II. évfolyam 5. szám. 23-25. p. 



relését és a föld alatti vezetékek lefektetését, de a csoportos előfizetők— 60 kórház 
— számára továbbra is nyújtotta szolgáltatásait. 1943 júniusában 856.180, decem-
berben 891.020 volt a rádióengedélyesek száma, amely a következő év februárjá-
ban 911.605-re emelkedett. 

A Magyar Rádió német megszállása 

1944. március 19-én hat óra harminc perckor a Magyar Országos Tudósító vezető-
je, Ferenczy Géza a lakásán hívta fel Nárayt, és jelentette neki, hogy német csapa-
tok lépték át Magyarország határait. Náray hét órára a Rádióba érkezett és felhívta 
Éliássy Sándor budapesti rendőrfőkapitányt, akinek helyettese, Bartha Gyula meg-
erősítette a hírt, valamint elmondta, hogy a belügyminiszter parancsára nem sze-
gülhetnek ellen a németeknek. Náray kiderítette, hogy a stúdiók őrizetére kirendelt 
rendőröket is utasították a megszállókkal való együttműködésre. 

Bede István, a Külügyminisztérium sajtófőnöke utasította Nárayt, hogy az is-
tentiszteletek után, amely a hivatalos műsor szerint hangzott el, féltizenkettőtől ko-
molyzenét sugározzon a Rádió. Az adás azonban ettől az időponttól kezdve ellen-
séges berepülés miatt szünetelt. Náray az irodájában maradt, várva a további fejle-
ményeket. 

Délután háromnegyed háromkor német műszerész gépkocsi parkolt le a Rádió 
előtt a Sándor utcában. Miután megtudták a németek, hogy az adótorony Lakihe-
gyen található, eltávoztak. Fél óra múlva az adót kikapcsolták, majd rövid idő múl-
va újra üzembe helyezték. (Náray szerint ezzel a tettükkel azt kívánták jelezni, 
hogy nekik nem tetsző műsorszám esetén azonnal megszüntethetik az adást.) 
Ténylegesen a németek este hatkor szállták meg az épületet. A kormányzó utasítá-
sa szerint Náraynak színleg együtt kellett működnie velük. 

Hat óra kettő perckor Náray irodájában megjelent br. Kyd Sándor, a német kö-
vetség rádió attaséja, akit Franz Schaub, a német birodalom tejhatalmú rádiómeg-
bízottja kísért. Később bemutatkozott a stúdiókat és a bejáratokat megszálló sza-
kasznyi SS katona parancsnoka is, aki ideiglenes szállást és ellátást kért Náraytól a 
legénység számára. Katonái a bejáratoknál igazoltatták a Rádió alkalmazottait, és a 
mikrofonok mellett álltak őrséget, hogy megakadályozhassák az esetleges szabo-
tázsokat. Náraynak meghagyták tisztével járó hivatali helyiségeit, de Schaub a 
maga számára a Náray szobája melletti irodát kérte. 

Schaub másnap már átvette a hírszerkesztés irányítását, aminek következtében 
a Rádió zsidóellenes propagandát, fasiszta ideológiát sugárzott az éterbe. Náray 



ezzel természetesen nem értett egyet és dr. Havel Béla, az MTI alelnöke, Zimmer 
Ferenc, az MTI felelős főszerkesztője és Frigyesy János, a Rádió vezérigazgatója 
előtt kijelentette, hogy az elnöki hatalom gyakorlását szünetelteti. A vállalat veze-
tőinek bejelentette távozását, felmondását és Incze Péter személyi titkár útján 
Sztójayhoz is eljutatta ezt az infonnációt. 

Pár nap alatt a magyar vezető köröket kompromittáló, a hivatali helységeiben 
található iratokat elszállítatta és megsemmisítette, majd látásának romlására hivat-
kozva április elsején beteget jelentett.96 

Összefoglalás 

A Rádió gazdasági helyzete 1942 folyamán megrendült, de az állami támogatás-
nak, s az előfizetői szám gyarapodásának, valamint az előfizetői díj felemelésének 
köszönhetően az év végére helyreállt gazdasági egyensúlya és az 1943-as üzletév-
ben közel 140%-kal gyarapította nyereségét. Az anyagár-emelkedés miatt csök-
kentették a Telefonhírmondó és az Oraüzem szolgáltatásait, de a háborús propa-
gandát továbbra is folytatták. Az adásidőt jelentősen megnövelték, valamint új 
adóállomást (Kísérleti Adó) is felállítottak, így a hajnali órák kivételével folyama-
tosan sugározták programjaikat. 

A zsidó alkalmazottak védelmében maga Náray többször is fellépett, és amed-
dig tudta, megtartotta őket alkalmazásában, de az általános közhangulaton nem tu-
dott felülemelkedni, így sok jó rádiós szakembert veszítettek el a háború követ-
keztében. 

Náray a kormányzó feltétlen híveként került az elnöki pozícióba, így a Horthy 
által kinevezett kormány politikáját képviselte. A nyugati szövetségesek felé ori-
entálódásával sok ellenséget szerzett magának a kormány és parlament tagjai kö-
zül, hivatalos kurzus pedig nyilvánosan soha nem állt ki mellette. Ennek ellenére 
nem kívánt pártpolitikai érdekeket képviselni a Rádióban és a németpárti műsorok 
súlyának mérséklésére törekedett. Megállapítható, hogy a Rádió műsorpolitikája 
olyan volt, amilyen az ország kormánya: nem helyezkedett szélsőségesen német-
barát platformra, de a szövetségesek irányában sem kötelezte el magát. 

96 Náray A.: i. m. 95-100. p. Továbbá lásd az MTI cs a Rádió együttes igazgatósági ülésének 2. 
pontjához kapcsolódóan Havel Béla beszámolóját. 1944. április 20. Magyar Rádió Archívu-
ma; és Boros Zsuzsa: A Magyar Rádió a német megszállás és a nyilas uralom idején. In: Ta-
nulmányok a Magyar Rádió történetéből i. m. 1975. 203-238. p. 



A Rádió népszerűségére és hallgatottságára vonatkozó közvélemény-kutatások 
eredményeit a kérdőívek hiányosságainak következtében nem fogadhatjuk el ma-
radéktalanul, de arányait figyelembe véve biztosan állíthatjuk, hogy a szórakozta-
tó-zene vitte el a pálmát a műsorok népszerűségi listáján. A müsorstatisztikai elem-
zések azonban kimutatták, hogy ez összességében még mindig nem érte el az előfi-
zetők által igényelt mértéket. 

A német megszállással a Rádió -— az országhoz hasonlóan — elveszítette önál-
ló hangját és a náci propaganda szócsöveként funkcionált. A háborúnak Magyaror-
szág területére való átterjedésével, az adó- és vevőkészülékek beszolgáltatásával 
pont került a fejlődés végére. 


