
A Magyar Rádió története 

 

Telefonhírmondó 

 

1893. február 15-én szólalt meg először Puskás Tivadar hírközlő szerszáma a 

Telefonhírmondó.  

Színhelyül szolgált Budapesten a Magyar utca 6. számú házban néhány szoba. Igaz, önálló 

vezetékhálózata akkor még nem volt, így „adásait” csak a telefonállomásokon keresztül 

hallgathatták.  

A telefontulajdonosok kérhették közvetlenül a központtól a Telefonhírmondó kapcsolását. 

Ez a megoldás sok panasznak lett a forrása. Külső zajok, áthallások akadályozták a 

kifogástalan vételt. Ezzel magyarázható, hogy a technikai tisztaság eléréséért Puskás 

önálló hálózat kiépítéséhez kezdett. Alig fektetett le 70 km-nyi hosszúságú hálózatot, 

mikor váratlanul 1893. március 17-én meghalt.  

Művét Popper István mérnök folytatta, aki megfelelő anyagi fedezettel rendelkezett és 

megalapította a Telefonhírmondó Rt.-t. A vállalat technikai vezetésével Szvetics Emil 

mérnököt bízta meg. 

A Telefonhírmondó Rt. először az Erzsébet krt. 24. szám alá költözött majd 1894 

októberétől a Rákóczi út 22. számú házban talált hosszú ideig otthonra. 

A hálózat fokozatos bővülésével rohamosan nőtt az előfizetők száma is: 1893-ban még 

500-an, 1895-ben 4915-en, 1900-ban 6437-en voltak, akik igényelték e különleges 

szolgáltatást.  

Az őskorban a naponta ismétlődő műsorok többsége hírekből, tőzsdejelentésekből állt.  

Az első operaközvetítés 1896-ban volt. 1918-tól kezdve már rendszeresen közvetítettek a 

Népoperából, a Nemzeti és a Király Színházból. Kapcsolták a zeneakadémiai, 

filharmóniai hangversenyeket, egyes kávéházakból a legnépszerűbb katonazenekarok és 

cigánybandák muzsikáját.  

A hírek és zenei programok mellett adódott alkalom arra, hogy megszólaljanak a 

Telefonhírmondóban az ország legismertebb közéleti személyiségei, írói, költői, színészei. 

Többek közt felléptek: Jókai Mór, Rexa Dezső, gr. Apponyi Albert, Rákosi Jenő,  Blaha 

Lujza, Hegyi Aranka, Pálmay Ilka stb. 

Az előfizetők száma a világháború alatt csökkent.  

Popper István ilyen körülmények kényszeréből adta át vállalatát a Magyar Távirat Iroda 

Rt.-nek, amelynek vezetője Kozma Miklós volt.  

 

 



1923 telén hatalmas hóvihar tombolt Budapesten, elpusztította a háztetőkre szerelt 

vezetékeket. A Telefonhírmondó üzemeltetése ezért hónapokig szünetelt.  

1924 tavaszán elkezdődött a tatarozás és az új vonalak építése, lassan ismét elindultak az 

adások.  

1925. december 1-jén a Telefonhírmondó Rt. egyesült az induló Magyar Rádióval Magyar 

Telefonhírmondó és Rádió Rt. néven működött tovább. E naptól kezdve kevés eltéréssel 

azonos műsort sugároztak.  

1930-ban a Telefonhírmondónak még 8868 előfizetője volt. A rádiókészülékek rohamos 

elterjedésével az előfizetők száma egyre apadt, ezért 1943-ban a magán vevőkészülékeket 

leszerelték, kizárólag közületek, kórházak tartottak fenn néhány vonalat.  

 

 

A Magyar Rádió hőskora (1925–1932) 

 

Az első hírszóró adó – a 250 wattos csepeli adó stúdiója – 1924-ben egy rozzant 

bútorszállító kocsi volt. Ez a „Noé bárkája” a Gyáli úton a Postakísérleti Állomás udvarán 

vesztegelt. Paskay Bernát postai műszaki igazgató irányítása alatt innen indult el egykor 

hódító útjára a magyar rádióműsor.  

E gyönge teljesítményű adó nem volt elegendő a közönség igényeinek kielégítésére. 1925 

januárjában érkeztek Csepelre a 2 kW-os Telefunken-adó alkatrészei, ezek összeszerelése 

után április végén megkezdődtek – hetenként háromszor este – a kísérleti adások. 1925 

májusában a Gyáli úti stúdióban elhangzott Molnár Ferenc A férj bevásárol c. 

kétszemélyes vidám jelenete. A szerepeket az állomás tisztviselői: Taubler Margit és 

Molnár János játszották. Néhány kamaraegyüttes több alkalommal is fellépett. 

1925 nyarán a műsorszóró rádiózás a Rákóczi út 22. szám alatt a Telefonhírmondó 

épületében folytatta működését.  

1925. december 1-jén du. 5 órakor a Rákóczi út 22. szám alatt avatták fel ünnepélyes 

keretek között a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt.-t, amely e naptól kezdve – 95%-

ban – közös műsort sugárzott.  

Az előfizetők száma ekkor még a tízezret sem érte el. 

 

Munkatársak  

 

Szőts Ernő műsorigazgató (előzőleg már a Telefonhírmondó igazgatójaként dolgozott), 

Kern Aurél zeneigazgató, Gyarmathy Sándor rendező, Polgár Tibor zongorakísérő, Scherz 

Ede és Radó Árpád bemondók, Tomcsányi István és Magyari Endre mérnökök voltak.  

1928-tól bővült a stáb: Ódry Árpád lett a főrendező, Somogyváry Gyula a rádiódramaturg 

tisztét töltötte be. 1928-tól Kern Aurél halála után zenei tanács alakult, melyben Szabados 

Béla, Papp Viktor, Stefániai Imre foglaltak helyet, majd 1931-ben Dohnányi Ernőt 



nevezték ki főzeneigazgatónak. 1931-ben lépett be Filótás Lili az első női bemondó, őt 

követte rövidesen a posztra Gecső Sándorné, aki riporterként is dolgozott. 

Műsorok 

1926-ban Szőts rájött, hogy az opera, az operett, a színműelőadás közvetítése a stúdióból a 

Rádió művészi műsorainak gerincét képezhetik és ezek esti csúcsidőt kívánnak.  

A gyermekeket délutánonként két mesemondó szórakoztatta, Oszkár bácsi (Szalay 

Oszkár) és Bergengóc bácsi (Zsombók Zoltán) személyében. 

Ugyancsak a délutáni programhoz illeszkedett a speciális női problémákkal 

foglalkozó Asszonyok tanácsadója (Arányi Mária műsora).  

A Polgár Géza szerkesztette Mit üzen, karitatív jellege miatt, 1926-tól 1939-ig az egyik 

leghallgatottabb műsor volt. Csütörtökönként kora este szólt a hallgatókhoz.  

1925 decemberétől már istentiszteleteket is közvetített a Rádió. Egyes szuggesztív 

hitszónokokat különösen megkedvelt a hallgatóság.  

1929-től (uralkodó rádiós műfajként) megszaporodtak a különböző témákat felölelő 

riportok és helyszíni közvetítések. A sikeres sorozatok közé tartozott az 1931-ben 

indult Mikrofon látogatás, kiváló írók, művészek otthonában. Többek között Márkus 

Emília, Hubay Jenő, Zilahy Lajos, Móricz Zsigmond fogadta Gyarmathy Sándor riportert. 

Ódry Árpád rendezésében a stúdióban mutattak be – a Nemzeti Színház élvonalbeli 

művészeivel – klasszikus magyar és külföldi darabokat. 1929-ben és 1930-ban – más-más 

szereposztással – műsorra tűzték Madách: Az ember tragédiája c. drámai alkotását.  

Az ún. szabad műsoridőket kitöltötték ismeretterjesztő előadások, melyek a 

legkülönbözőbb témákat ölelték fel. Néhány név az előadók közül: Klebelsberg Kunó gr. 

(iskolapolitika), Solymossy Sándor (néprajz), Gerevich Tibor (művészettörténet), Teleki 

Pál gr. (gazdaságföldrajz), Hevesi Sándor (színháztörténet), Berzeviczy Albert (bölcselet), 

Császár Elemér (irodalomtörténet). 

Adók 

A cél az volt, hogy az egész ország területén hallgathassák a rádiót.  

1927 őszén ezért elhatározták, hogy Lakihegyen egy 20 kW-os adót építenek.  

1928. április 29-én kezdte el működését a 20 kW-os lakihegyi adó.  

 

 

Magyar Rádió, (1933–1938) 

Munkatársak:  

Szőts Ernő halála után megosztották a pozíciókat.  

Vezető igazgató: Havel Béla  

Kereskedelmi igazgató: Frigyesy János,  



műsorigazgató: Hlatky Endre. Prózai  

osztályvezető: Németh László (1934. november 1-jétől 1935. június 1-jéig). Őt követte: 

Cs. Szabó László 1935. július 1-jétől. Ortutay Gyula helyettes osztályvezető 1935. 

augusztus 1-jétől.  

Drámai osztályvezető: Németh Antal 1935. május 1-jétől (1936-tól Ódry Árpád 

távozásával főrendező is).  

Zeneigazgató: Dohnányi Ernő,  

Külügyi osztályvezető: Nelky Jenő 1935. május 1-jétől.  

A bemondók száma bővült: Beöthy Lídia, Skublics Krisztina, Sztankovics Viktor az új 

tagok.  

1933-ban már több mint 300 ezer előfizetője volt a Rádiónak, technikai fejlettsége 

vetekedett a leggazdagabb európai állomásokéval.  

Műsorok 

Zene: megnőtt a választék a zenei programokban. A Rádió hanglemeztára különösen az 

olasz rádiótársaságok lemezeivel bővült, ahonnan olykor teljes estéket betöltő operákat 

küldtek. Fokozatosan csökkentek a szentimentális műdalok, helyettük Bartók és Kodály 

népdalfeldolgozásai az eddiginél gyakrabban hangzottak el, kitűnő előadók 

interpretálásában. Fontos eseménynek számított, hogy a Budapesti Szimfonikus Zenekar 

1934. augusztus 16-án mutatkozott be Dohnányi Ernő zeneigazgatónál. A Rádió vezetése 

szeptembertől már szerződést kötött a 73 tagból álló szimfonikus zenekarral.  

1934 őszén Németh Lászlót bízták meg a prózai műsorok gondozásával. Németh László A 

Magyar Rádió feladatai, illetve Célok és emberek c. tanulmányaiban – melyek 

a Tanú 1934. novemberi és decemberi számában jelentek meg – foglalkozott 

részletesebben az új műsorok bevezetésével.  

1934. december 22-étől már az első heti műsor témái gyökeresen elütöttek az addigi 

összműsor-képtől. Beszélgetést adtak a Nobel-díjas Pirandellóval; vitaműsort az új angol 

regényről; előadást az új francia irodalomról. Batsányit Halász Gábor mutatta be, a 

magyar táj ismertetése Tokajjal kezdődött.  

 

Új színfoltot jelentettek a Diákfélórák. Németh László nem ragaszkodott szorosan az 

iskolai tantervhez, hanem egy-egy érdekesebb témát kiragadott az évi anyagból, azt 

sokoldalúan bemutatta a fiataloknak. Az iskola száraz, tényszerű közlését felváltotta 

tartalmában a dolgok összefüggés-keresése és alaposabb elemzése, formájában pedig a 

könnyed, előadás.  

 

A Száz Könyv sorozattal egy év leforgása alatt 50 híres hazai és külföldi irodalmi alkotást 

mutattak be.  

 



Németh László – bár döntően az irodalmi műsorok helyes irányában történő 

kibontakozásával foglalkozott – időnként szociálpolitikai, egészségügyi, történelmi, 

földrajzi előadásokat is iktatott az összrádiós struktúrába. 

Németh László értékes műsorokkal gazdagította a rádiós munkát és a korszerű rádiózás 

egyik megteremtője volt. 

Elkezdett munkáját a nagyobb diplomáciai érzékkel megáldott – olykor okos 

kompromisszumokra hajlandó – Cs. Szabó László építette tovább. 

Cs. Szabó László 1936-ban Baumgarten-díjas íróként néhány hónapot töltött Nyugat-

Európában.  

Ellátogatott Londonba is, felkereste a BBC-t, bepillantást nyert a prózai műsorkészítés 

kulisszatitkaiba.  

Cs. Szabó László a látottak alapján bővítette a prózai műsorok kínálatát. Az elkövetkező 

két-három évben Németh László elképzeléseit alapul véve tovább tágította a kört.  

Így csoportosította a témákat: 1. Magyar és külföldi költők versei; 2. Magyar és külföldi 

írók elbeszélései; 3. Vidám Estek; 4. Rokonok, kortársak emlékezései írókra, színészekre, 

érdekes emberekre; 5. Neves évfordulók; 6. Magyar vidékek és városok bemutatása; 7. 

Irodalomtörténet; 8. Zenetörténet; 9. Képzőművészet; 10. Más népekről szóló 

művelődéstörténeti előadások (angol, német, francia, olasz, lengyel, szerb stb.); 11. 

Népegészségügy; 12. Szociálpolitika; 13. Történelem; 14. Földrajz; 15. 

Természettudományi ismeretek, felfedezések; 16. Jog; 17. Közgazdaságtan; 18. Politika; 

19. Diákfélóra egyéb ifjúsági és gyermekműsorok; 20. Sport; 21. Légoltalom. 

Leggyakoribb műsorformák: 1. Irodalmi összeállítás; 2. Felolvasás; 3. Riportok, közvetítések. 

Irodalmi összeállítás: A „hőskorban” gyakran találkozhattunk irodalmi összeállításokkal, 

főként emlékműsorok megkomponálásánál használták ezt a formát. A szöveget apróbb 

zenei illusztrációk, versek, párbeszédek szakították meg.  

Riportok, közvetítések: 1934 és 1938 között még több volt az élő riport, mint a viaszra, 

vagy lemezre rögzített. Gecső Sándorné és Budinszky Sándor e korból való néhány 

riportja hanglemezen megmaradt az utókor számára. Pluhár István 1933-ban lépett be a 

Rádió kötelékébe. Mint kivételes képességű sportriporter konferálásai, riportjai a 

mikrofon előtt különböző sportesemények sorát és azok hőseit elevenítették fel. 

Emlékezetes maradt közvetítése az 1936-os berlini olimpiáról, ahonnan a magyarok jó 

néhány éremmel gazdagodva tértek haza. 

 

A Magyar Rádió háborús évei (1939–1944) 

 

Munkatársak:  

 

Kozma Miklós 1941. december 8-án elhunyt.  

Frigyesy János 1941. szeptember 1-jétől 1944. október 15-éig a vezető igazgatói posztot 

töltötte be.  



1941 őszén alakult meg külön a Helyszíni Közvetítések osztálya, Csanády György 

vezetésével.  

A Rövidhullámú osztályt vitéz Somogyváry Gyula irányította. 

Műsorigazgató 1939-től 1941-ig báró Schell Gyula, majd 1942-től Halász Gyula lett, aki 

előzőleg a Rádióélet felelős szerkesztője volt. A Rádióéletet ezt követően Szilágyi {Ödön 

vette át. A Rádió Újság – a másik sajtótermék – 1943-ban megszűnt.  

Távoztak a Rádiótól: Cs. Szabó László, Ortutay Gyula, Németh Antal, Örley István, a 

Prózai, illetve a Drámai osztályról. Dohnányi Ernő a Zenei Tanács vezetője 1944 

novemberében elhagyta az országot. 

A régi bemondókhoz újak csatlakoztak: Randé Jenő, Tavaszy Sándor, Natter Gitta, Skoff 

Elza stb.  

1944. március 19-e után néhány új vezetőt neveztek ki: Liszt Nándort (Prózai osztály) és 

Laurisin Lajost (Dramaturgia). 1944. október 15-e után Kolozsváry Borcsa Mihály 

kormánybiztos felügyelte a Rádió és az MTI munkáját. 

 

Stúdiók 

1939-ben a Rádiónak már 13 stúdiója volt a Sándor utcában.  

Az 1941–1942-es átépítés során kb. 90 ezer pengő önköltséggel két új emelet épült. Ez 80 

helyiséget jelentett, köztük egy nagy stúdiót is.  

1941-ben Magyarország hadba lépése előtt az előfizetők száma hirtelen megugrott, 600 

ezerre nőtt.  

Ennek az volt a magyarázata, hogy 1939 őszén beindították az olcsó néprádió-akciót, 

mely az egész ország területén biztosította Budapest I. és Budapest II. vételét. Bárki 

megvásárolhatta a készüléket, aki két évre szóló előfizetési kötelezettséget vállalt magára. 

Havonként 2,40 pengő helyett 4,40 pengőt kellett fizetnie. 

1942 nyarán üzembe helyezték a 30 kW-os kassai adót. Kevés önálló műsort sugárzott, 

főleg Budapest I. műsorait vette át. Kolozsvárott 1940 őszén egy 1,25 kW-os adó kezdett 

működni. Tervezték egész Székelyföld besugárzását 15 kW-os adó kiépítésével. Ez a 

berendezés már nem készülhetett el. 

Műsorok 

 

Kozma Miklós az előző években igyekezett távol tartani a Rádiótól a direkt politikát, 1938 

őszétől erőteljesen szorgalmazta az események folyamatos követését.  

Az eddigi hathetes előszerkesztést felváltotta a rögtönzés, az eseményekre való gyors 

reagálás.  

1940 őszén kezdték már sugározni a Honvédműsort, mely akkor még békés hazai tájakon 

készült riportokból állt.  



1941. október 3-án indult a Honvéd Kívánsághangverseny sorozat, a műsort már a keleti 

fronton harcolóknak szánták.  

1941. december 8-án meghalt Kozma Miklós. 1942. március 1-jén vitéz Náray Antal 

szolgálaton kívüli vezérkari ezredest nevezték ki a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. 

élére, aki egykor Teleki Pál közvetlen munkatársa és Horthy Miklós hűséges embere volt.  

1942-ben hétköznap a műsoridő 34%-át, vasárnap pedig 52%-át ún. közérdekű 

műsorszámoknak tartották fenn. Egyes minisztériumok követeléseire készült 

programok: Külügyi negyedóra (a KM és a Rádió anyaga); Leventefélóra (a HM anyaga 

alapján); Honvédműsor (a HM anyaga alapján); Időszerű gazdasági tanácsadó (az FM 

műsora); Mezőgazdasági félóra (az FM műsora); Közművelődési előadássorozat (a VKM 

műsora). 

A Prózai osztály számára maradt sorozatok: Gyermekdélutánok; Diákfélóra; A világ 

városai; Budapest múltja; Szeressük a magyar ipart (beszélgetés ipari vezetőkkel); Magyar 

laboratóriumok(beszélgetés a tudomány időszerű kérdéseiről); A tudomány 

műhelyéből (Sztrókay Kálmán sorozata); Magyar múzeumok kincsei; Szép magyar 

novella; Városismertetés; Rádiókrónika (Papp Jenő műsora).  

A zenei műsorok repertoárját külső nyomásra megszűrték, főleg német és olasz 

zeneszerzők műveit sugározhatták; zsidó muzsikus, operaénekes nem állhatott mikrofon 

elé, de származásuk miatt e dalszerzők alkotásait is letiltották. 

A színvonalasabb sorozatok közül megemlíthetjük Ádám Jenő professzor Magyar ének, 

magyar lélek c., daltanulással egybekötött előadásait.  

Az írók szülőföldjükről meséltek az Ahol gyermek voltam c. adásokban. 

1943-ban sugározták a Négyszemközt az íróval c. interjúkat. A fellépőket irodalmi 

kérdésekről, emberi kapcsolatokról faggatták. 

A Magyar Rádió és a politika 

1944. március 19-én a németek Budapestre való bevonulása és a Rádió elfoglalása után 

Náray és vezető munkatársai közül többen önként távoztak az intézményből (Németh 

Antal, Cs. Szabó László, Ortutay Gyula, Örley István – Dohnányi már előbb).  

Az 1944. március 19-e után kinevezett új vezetők propagandaműsora a Világnézeti 

Akadémia volt, melyben a németek hűséges emberei fejtették ki ideológiájukat és további 

harci cselekményre buzdítottak.  

1944. október 16-án Horthy Miklóst lemondásra kényszerítették és Szálasi Ferenc lett a 

miniszterelnök. 

Kolozsváry Borcsa Mihályt kinevezték a sajtó, Rádió, MTI teljhatalmú 

kormánybiztosának, aki egy tollvonással közel 200 lapot szüntetett meg. A Rádió hír- és 

műsorszolgáltatásában bevezették a legszigorúbb cenzúrát. 

1944. december 24-én a szovjet csapatok körülzárták Budapestet, a budapesti rádió 

megszüntette adásait. Aznap 23.57 perctől már Magyaróvár sugározta tovább a műsort. 

Ettől kezdve a németek tervszerűen kezdték leszerelni a rádió műszaki berendezését.  

Felrobbantották a 314 méter magas 120 kW-os lakihegyi adóállomást, de a nagyadón 

kívül az ország összes műsorszóró állomását is teljesen vagy részben tönkretették. 



 

A Magyar Rádió (1945–1949) 

Magyar Központi Híradó Rt. 

 

Ortutay Gyula vezetésével a Magyar Központi Híradó Rt. 1945. június 1-jén alakult 

meg.  

Alapszabálya szerint nemcsak a rádióállomások létesítése és üzemeltetése volt a feladata, 

hanem az akkor még nyugaton is kísérleti állapotban lévő tv meghonosítása is.  

150 ezer pengő alaptőkével indult, mely 150 db 1000 pengős részvényre oszlott.  

1949. augusztus 20-án a Rádió akkori elnöke bejelentette a Rádió államosítását és 

azt, hogy közvetlenül a Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alá került. 
Indulásnál vezetők voltak: Kelen Péter Pál, majd 1946-tól Schöpflin Gyula 

(műsorigazgató), Lajtha László, majd két hónappal később Kókai Rezső és Polgár Tibor 

(Zenei osztály), 1946-tól Kolozsvári Grandpierre Emil (Prózai Osztály), Cserés Miklós 

(Drámai osztály), Pamlényi Ervin 1946-tól (Oktatási és Aktuális osztály), Káldor György 

(Külügyi osztály). Bemondók: Bán György, Körmendy László, Pintér Sándor, Skoff Elza, 

Gyöngyi László, Erdei Klára stb.  

Ortutay Gyula 1945. január 20-ától 1947. március 1-jéig vezette az intézményt, 1948. 

június 11-től a Magyar Központi Híradó elnökségéről is lemondott. Őt követte az elnöki 

székben Barcs Sándor, majd 1949. augusztus 19-étől Szirmai István töltötte be ezt a 

tisztet. A Rákosi-korszakban a vezetők lecserélődtek. 

1949. február 1-jén Budapest I. fölvette Kossuth, Budapest II. pedig Petőfi nevét.  

1945 után fokozatosan megszűnt a Magyar Rádió külföldi elszigeteltsége. Az 1946-ban 

Brüsszelben megalakult Nemzetközi Rádió Unió értekezletén Ortutay Gyula, Káldor 

György és Kodolányi Gyula is részt vett.  

Az Atlantic City-i nemzetközi távközlési konferencia 1947. május 15-én ült össze. 75 

nemzet képviseltette magát, köztük hazánk is. Itt állították fel a nemzetközi 

frekvenciabizottságot. Kiszélesítették a műsorszóró sávokat. A munka 1948. július 1-jén 

folytatódott Koppenhágában, ahol Budapest I. és Budapest II. számára sikerült 

hullámhosszt biztosítani. Az eredmény két nemzeti főadó működését tette lehetővé. 1949 

nyarán elkészült Diósdon a rövidhullámú adóberendezés is. 

Stúdiók 

Még 1945-ben helyrehozták a megrongált épületszárnyakat; ekkor már öt stúdióban 

dolgoztak. Az V-ösben mondtak híreket, a VII-esben folytak a hanglemezadások, a VIII-

asban és a IX-esben szólt a dzsessz és a cigányzene. 

1948-ban avatták fel a megszépült, modern, nagyzenei VI-os stúdiót.  

Egy évvel később adták át a XI-es, hangjátékok, összetettebb műsorok felvételére 

kialakított stúdiót. 

 



1947-ben elindulhatott az új vágókocsi is. Belseje egész kis laboratóriumból állt, 

„komplett” felvevővel, hanglemezvágó műhellyel, hozzá való kellékekkel. 1948-ban 

áttértek a 78-os fordulatról a 33-as fordulatú lemezekre. Az igazi szenzációt, forradalmi 

technikai változást az 1950-es évek elején megjelenő magnetofon hozta. 

 

Műsorok: 

Az első gazdasági és háztartási előadások a „legváltozatosabb” témákkal foglalkoztak. 

Hogyan készül a tökből húsleves, hogyan lehet két rongyos lepedőből, vagy három 

használt ingből egy újat varrni, megmaradt gyertyacsonkból új gyertyát önteni stb. 

A Prózai osztály (vezetője Kolozsvári Grandpierre Emil) Itt kaptak helyet az 

intézmények, pártok, minisztériumok, más közhivatalok, társadalmi szervezetek sorozatai, 

valamint a Rádió saját kezdeményezéséből alkotott programjai, az egészségügyi, jogi, 

közgazdasági, háztartási, női, gyermek-, ifjúsági, sport- és egyéb közművelődési adások, a 

vallásfelekezetek istentiszteletei, továbbá a mikrofon előtt elhangzott interjúk túlnyomó 

többsége, melyekben tekintélyes politikusok, kormányférfiak, közéleti vezetők szólaltak 

meg.  

Új műfajnak számított a rádióankét, a rádióvita, és a szerda esténkénti Heti Szemle is.  

A hallgatók panaszainak, kívánságainak, érdeklődéseinek kielégítésére szolgált: a 

Közönség kérdez…, az illetékesek felelnek.  

 A Prózai osztály igazi reprezentatív sorozatai az irodalmi műsorok voltak. 1946. 

december 9-én mutatkozott be Kolozsvári Grandpierre Emil gondozásában a Magyar 

Parnasszus, az első rádió-folyóirat. Hetenként egy órát szentelt az élő magyar 

irodalomnak. Verseket, novellákat, tanulmányokat, műfordításokat közölt.  

1946-ban páratlan vállalkozásnak számított a Rádió Gyermekújság adások elindítása. 

Képes Géza és Pápa Relli közösen szerkesztették 6–10 éves gyermekek részére. Magasra 

emelték a mércét, a magyar irodalom legnemesebb hagyományaira támaszkodtak. 

Benedek Elek meséit, Móricz Zsigmond ifjúsági történeteit bőségesen idézték. 

Tersánszkytól a Misi Mókus, Devecseri Gábortól Milne fordítása, a Hatévesek lettünk itt 

hangzott el először. Bartók zongoradarabjai gyermekeknek, Bartók, Kodály 

népdalfeldolgozásai alkották a műsor zenei gerincét.  

1947-ben a Rádió Gyermekújságja könyv alakban is megjelent. Rovatainak tartalma 

megegyezett a műsorban elhangzottakéval.  

Drámai osztály.  megkezdődött a színházi közvetítések szervezése is. A Rádió 1945 

júliusától decemberig 10 budapesti színház darabját sugározhatta. 1947-től 

megszaporodtak a sorozatok. A korabeli sajátos igényeknek megfelelően a Dolgozók 

Rádiószínháza, a Falu Rádiószínháza stb. mellett bőségesen helyet kaptak az 

intellektuálisabb darabok is a Magyar Thalia, a Világszínház, a Szombatéji Rádiószínház,  

adásaiban.  

Cserés 1948-ban 12 taggal létrehozta a Rádió állandó színtársulatát, mely egy évvel 

később 64 főre bővült. E színészi státuszok 1957-ben végleg megszűntek. 

A Zenei osztály vezetője Lajtha László (később Kókai Rezső és Polgár Tibor) volt.  



1945 őszén a Zenei osztály még Lajtha László irányítása alatt kettévált. Kókai Rezső a 

komolyzenei, Polgár Tibor a könnyűzenei rovat irányítója lett.  

A Magyar Muzsika c. sorozatban minden hétfőn sugározta immár klasszikusnak 

nevezhető nagy magyar mestereknek, Lisztnek, Bartóknak, Kodálynak alkotásait, kitűnő 

magyar előadóművészek tolmácsolásában. Kókai tervezte és meg is valósította aktív 

magyar zeneszerzők műveinek műsorra tűzését (Veress Sándor, Szervánszky Endre, 

Járdányi Pál stb.), valamint az Új tehetségek a mikrofon előtt ciklusban szóhoz kívánta 

juttatni a Zeneművészeti Főiskola legtehetségesebb növendékeit. Csütörtökön este 

operaközvetítéseket, pénteken szimfonikus koncerteket iktatott programba. Állandó 

jelleggel szólaltak meg minden második vasárnap délelőtt Bach Kantátái.  

1946–1947-ben a Zenei osztály ún. opera-délutánokon, az Operaház műsorán nem 

szereplő dalművekből adott elő részleteket  

A Zenei osztály 1946-tól folyamatosan gazdagodott angol, francia, orosz, amerikai 

lemezekkel. Schöpflin Gyula műsorigazgató bejelentette, hogy Ortutay Gyula 

kezdeményezésére a Rádió saját hanglemezgyártó üzemet állít fel. Ezzel az elhatározással 

igyekeztek valamennyire pótolni a háborúban elveszett zenei hangdokumentumokat. 

 Aktuális és oktatási osztály,  1946. március 1-jén alakult, Pamlényi Ervin vezetésével. 

Műsora a Hangos Heti Híradó először szombatonként, majd 1946 decemberétől hetente 

háromszor tudósított. A műsor az igazi élet keresztmetszetét mutatta be. Böhm László 

rendezővel együtt 12 munkatárs tevékenykedett. Rövidebb, olykor csak néhány perces 

riportban számoltak be termelési, politikai, kulturális eseményekről, rendezvényekről. A 

rovatok és azok vezetői: színház és film (Cs. Halász Lajos, Halász Péter), irodalom (Török 

Sándor), sport (Pluhár István), bel-, és külpolitika, diplomácia (László István, az MTI 

munkatársa), izgalmas, aktuális riportok (Horváth Győző), külföldi hírek, tudósítások 

(Gyöngyi László), falunak szóló hírek, közlemények (Kilián Zoltán), rövid, színes 

anyagok (Konkoly Tibor). A műsor munkájába 1946 decemberétől három munkatárs 

kapcsolódott be: Szobotka Tibor, Molnár Aurél, Mátrai Beteg Béla. 

Ortutay Gyulát 1947. március 1-jén közoktatásügyi miniszterré nevezték ki, de 1948. 

június 11-éig a Magyar Központi Híradó elnöke maradt, így eddig az időpontig beleszólt a 

rádiós munkába is. 

A Magyar Rádió átmeneti korszaka (1950–1956) 

A 70/1950. Mt. rendelet újból szabályozta a Magyar Rádió helyzetét. A hivatalos 

elnevezése Magyar Rádió Hivatal lett, és közvetlenül a Népművelési Minisztérium 

felügyelete alá került. A Rádió állandó költségvetési kerettel rendelkezett. 

A Magyar Rádió elnöke 1949-től 1953-ig Szirmai István, megbízott elnöke 1953-tól 

1954-ig Hartai László, elnöke 1954-től {III-389.} 1956-ig Benke Valéria, helyettes elnöke 

1954-től 1956-ig: Hartai László volt. Irodalmi osztályvezető 1950-től 1953-ig Antal 

Jánosné, 1953-tól 1954-ig Tamási Lajos, 1954-től 1955-ig Somlyó György, 1956-tól 

1957-ig Kiss Kálmán. A Dramaturgia vezetője 1946-tól 1956-ig: Cserés Miklós. Zenei 

osztályvezető 1950-től 1952-ig Sárai Tibor, 1952-től 1956-ig Vermes István. Agit-prop. 

osztály vezetője 1950-től 1954-ig Hajdú Pál, 1954-től 1956-ig Nemes János. Ifjúsági 

osztályvezető 1950-től 1955-ig Sándor György, 1955-től 1956-ig Csohány Gabriella. 

Főrendező 1951-től 1956-ig Szécsi Ferenc. Stúdió osztályvezető 1950-től 1956-ig Havas 

Zsuzsa. 



1950. június 1-jén indította műsorait a diósdi második 100 kW-os rövidhullámú 

adóállomás 25 és 31 m-es hullámsávon. 1950-ben Budapesten a Szentkirályi utcában épült 

fel az új korszerű stúdióház. 1952–1953-ban elkezdték működésüket a vidéki stúdiók. 

1955. november 1-jétől sugározta Szülőföldünk c. műsort a külföldi magyarok számára. 

Ismertebb bemondók e korszakban: Bán György, Bőzsöny Ferenc, Erdei Klára, Hajnóczy 

Lívia, Körmendy László, Pintér Sándor. 

Sokan az 1950-es éveket a személyi kultusz félelemmel teli rettegett korszakának 

nevezték. Újhelyi Szilárdot, a Rádió műsorigazgatóját munkahelyéről vitték el. 1953 

februárjában Szirmai Istvánt, a Rádió elnökét nyugati kapcsolatai miatt felfüggesztették 

állásából. 

A közvetlen párt- és állami irányítás alatt működő Magyar Rádió felső utasításra 

cselekedett. Minden műsorosztály kivette részét az adott kampányból. 1951. február 24-én 

a Magyar Dolgozók Pártja a II. kongresszusára készülődött. Napokon keresztül ebben a 

szellemben folyt a teljes műsorstruktúra összeállítása. A Zenei osztály indulókat, 

munkásmozgalmi indulókat sugárzott. Az Aktuális osztály Rákosi Mátyás beszédeit 

tartalmazó kötetét mutatta be. A Dramaturgia Fagyejev Az ifjú gárda c. regényének 

rádióváltozatát adta. Az Ifjúsági osztály a Komszomol hősiességéről készített műsort. 

Ünnepi programokat sugároztak Lenin születésének 80. évfordulóján (1950) és 

Budapestről a sztahanovisták I. kongresszusáról (1950). Minden évben egy-egy hétig 

emlékeztek hazánk felszabadulására áprilisban és a szovjet szocialista forradalomra 

novemberben. Rákosi Mátyás születésnapjára rendeztek ünnepségeket (1952). 

A Magyar Rádión belül az Agit-prop. osztály (1949-ig Aktuális és oktatási osztály, 1950-

től 1953-ig Aktuális osztály, 1953-tól Agit-prop. osztály) volt a többi műsorosztályhoz 

viszonyítva a leglazább szerkezetű. 1950–1956 között nem rendelkezett önálló rovatokkal, 

hanem kizárólag sorozatokkal, egyedi műsorokkal. Adásai 1950–1952 között szorosan 

kötődtek az akkori dogmatikus szemlélethez, a hallgatók világnézeti átnevelését célozták 

meg. Ide tartozott a Marxista–leninista negyedóra, majd az azt felváltó, reggelenként 

jelentkező Szabad Nép 10 perce, amelyben a napi vezércikket olvasták fel. 

Sorozatok: Népnevelők; Néphadsereg híradója; Bányászműsor; Építőipari félóra; 

Szomszédaink, barátaink; Híradó a baráti népek országából; Szovjet napok, szovjet 

emberek. Hosszabb ideig sugározták Réti István A magyar munkásmozgalom története c. 

előadásait, ismertettek érdekesebb cikkeket a Társadalmi Szemle számaiból. 

Állandónak ígérkező sorozatként indult 1945-ben a Falurádió. Hétköznap reggelenként 

15 percben hallatta hangját. 1950-ben már 30 percben tudósították a falusi lakosságot.  

A Kincses Kalendárium  A falusi hallgatók vasárnap délutánonként élvezhették a 

szórakoztató összeállítást.  

Az 1949-ben indított 15 perces ismeretterjesztő tudományos „fejtörő”, a Kérdezz–

Felelek . 1954-ben a Kérdezz–Felelek sorozat átalakult, Rádiólexikon néven egy lazább 

szerkezetű magazinná. Félórás időben a legváltozatosabb tudományos eseményeket, 

érdekességeket tárgyalták.  

Feleki Kovács Klára szerkesztésében a Nőkről–Nőknek c. sorozat 1950-ben indult, 1954-

ben a Lányok, asszonyok címet vette fel. Bár 15 perces időtartama nem változott, de 

tematikája bővült, háziasszonyoknak, dolgozó nőknek egyaránt szolgáltak praktikus 

tanácsokkal. Beszéltek a bevásárlás gondjairól, sütésről, főzésről, divatos öltözködésről 



1950-ben született a Hangképek a vasárnap sportjáról c. 10–15 perces sorozat, amely a 

sportban történt legfrissebb események ismertetése mellett néhány év múltán a 

totóeredményeket is közölte. Az első sportriporterek, Szepesi György és Gulyás Gyula.  

Zenei osztály  

 Rovatai:  

1.Szimfonikus kórus- és kamarazene (szerkesztője: Decsényi János).  

2. Opera drámai rovat (szerk.: Fischer Sándor, Pusztai Ernő, Bitó Pál).  

3. Népzenei rovat, (szerk.: Grabócz Miklós).  

4. Könnyű-, esztrád- és tánczene. (szerk.: Tamássy Zdenkó; külsős: Bágya András),  

5. Zenei ismeretterjesztés. (szerk.: Bojti Pál).  

1950-ben alakult Rádióénekkar. Az együttes karnagyi tisztét 1950-től 1952-ig Székely 

Endre, 1952-től 1955-ig Darázs Árpád, 1955-től 1958-ig Vásárhelyi Zoltán töltötte be. 

A Magyar Rádió zenei műsorcsere egyezmények keretében gyakran átvette a szovjet, 

lengyel, cseh, bolgár, német adók  

A magyar opera története sorozat 1952-ben indult, de 1956 után is foglalkozott a 

klasszikus operák születésével, esztétikai elemzésével. Illusztrációként elhangzottak a 

legszebb dalbetétek, kettősök is.  

A Szív küldi szívnek szívesen a rádió népszerű műsorai közé tartozott. Jelképes összegért 

családtagok, szerelmespárok, barátok – az éter hullámain át – jókívánságokon túl 

zeneszámmal kedveskedhettek egymásnak. Az 1951-ben indult. 

 A tánczenei programok különböző cím alatt futottak: Tánc közben; Tánc éjfélig (új 

tánclemezek bemutatása) Utcabál stb.  

Zenei ismeretterjesztés rovata három fontosabb műsorral jelentkezett (Zenei Újság, Új 

Zenei Újság, Élő Zenés Posta). 

. 

A Szivárvány c. 60 perces zenés irodalmi, szórakoztató műsor új színfolt volt. 

Összeállítást sugárzott a természet szépségéről, Európa nagy városairól, a könyvhét 

eseményeiről.  

Az Irodalmi séta c. rejtvényműsor 1953-ban indult és havonta egy alkalommal, két 

esztendőn keresztül jelentkezett Gellért Oszkár és Goda Gábor szerkesztésében.  

1952 decemberében kezdték sugározni az Édes anyanyelvünk c. sorozatot. Első adásaiban 

az idegen szavak helytelen használatával foglalkozott. Később Lőrincze Lajos válaszolt a 

hallgatók számos nyelvészeti kérdésére, vasárnap reggelenként öt percben. Ez a 

közérdekű műsor még az 1990-es évek végén is hallható.  

A Miért szép? c. műsorban – 1950-től elszórtan, majd később rendszeresen, havonta 

legalább egyszer 15 percben – neves esztéták, írók, irodalomtörténészek elemezték a 20. 

század híres költőinek egy-egy versét. Eme ciklus kibontakozásának ideje az 1960-as 



évekre esett. Először Szabó József, majd 1962-től Albert Zsuzsa gondozta ezeket az 

adásokat 1995-ig, amikor megszüntették. 

1955 januárjában Keresztury Dezső és Képes Géza szerkesztésében bemutatkozott A 

Magyar Irodalom Története c. ciklus.  

A külföldi csoport az 1953-ban indított Kilátó c. Moszkvától Londonig, Pekingtől New 

Yorkig tudósított a legfrissebb irodalmi eseményekről. Portrét festett a világirodalom élő 

nagyjairól.  

1952–1953-tól kezdtek a Magyar Rádióban ún. eseményjátékokat vagy 

dokumentumdrámákat közvetíteni. A múlt vagy a jelen egy-egy mozzanatát dramatizált 

formában idézték fel.  

1955-re alaposan megszaporodtak a budapesti és vidéki színházi közvetítések. Magyar és 

külföldi, mai és klasszikus írók alkotásait sugározták. Az 1954/55-ös színházi évadban a 

Magyar Rádió 36 előadást vett át. 

Az Ifjúsági osztály 1950. január 1-jén létesült. Az előzőleg az Irodalmi osztályon 

gondozott gyermekműsorokat vette át az új osztály szerkesztősége, és a meglévőkön kívül 

több sorozatot indított útjára.  

Az Óvodások műsora a legfiatalabb nemzedéket avatta rádióhallgatóvá. Állandó figurái 

voltak: Napos Palkó meg Mókus Marci (Gáborjáni Klári és Vörösmarty Lili 

személyesítették meg). Óvodások és kisiskolások szórakoztatására találták ki a Csinn-

Bumm cirkuszt, Leszkay András és Szőnyi Zoltán írták a szövegét. A felvételek 

nyilvánosan, a VI-os stúdióban zajlottak le, meghívott, gyermekek társaságában.  

Óvodások és kisiskolások számára készültek a Rádió Gyermekszínház programjai is. Ide 

sorolták a mesejátékokat, meseoperákat. 

1950-ben lépett mikrofon elé a mai gyermekek számára is kedvelt figura, Miska bácsi.  

Vasárnap délelőtt – önálló műsorban – szórakoztatta pajtásait. A jó tanulóknak, gyakran 

saját kéréseikre is küldött ajándéklemezt az éter hullámain át. Miska bácsit a gyermekek 

közeli barátjuknak tekintették; névnapján ünneplő levelekkel, versekkel köszöntötték. 

Miska bácsi 6–14 éveseknek egyaránt üzent, az őket foglalkoztató problémákra  

Tóth Eszter és Török Sándor Csilicsala csodái c. sorozata a kisiskolásoknak szólt. 

A Csilicsala csodái 1953 nyarán született.  

1952-től 10–14 éveseknek szólt a másik népszerű sorozat, a Bélley Pál 

szerkesztette Kíváncsiak klubja.  tréfás, humoros formában válaszoltak a gyerekek 

furfangos kérdéseire.  

A 14–18 éves korosztály kívánságára 1953-ban új sorozat mutatkozott be Művészek az 

Ifjúsági Rádió mikrofonja előtt címen, Tertinszky Edit szerkesztésében. Kitűnő 

színészeink elmesélték, miért választották hivatásul a színészetet,  

1955 őszén a Mi iskolánk c. dokumentumműsorban Tertinszky Edit híres alma materek 

történetét dolgozta fel. A múltból a jelenbe kalauzolta középiskolás hallgatóit.  

A humán műveltségen kívül a fiatalok sport iránti igényének tett eleget 1954–1956 között 

az Elkészülni! Vigyázz, rajt! c. adások. Kovács Barna szerkesztő különböző sportágak 

művelésére, az egészséges életvitel megteremtésére ösztönözte közönségét.  



 

A Magyar Rádió (1956-1989) 

 

Belpolitikai műsorok 

A vérbe fojtott forradalom, a szovjet csapatok jelenléte, a hónapokig eltartó országos sztrájk, 

százezrek menekülése Nyugatra meghatározta a Magyar Rádió belső életét, a belpolitikai 

műsorokat. 1956. november 4-e után Budapesten még dúlnak a harcok, amikor a szolnoki 

stúdióból felhangzik a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, Kádár János felhívása a néphez. 

A szolnoki adóállomás helyettesíti az ekkor szünetelő Kossuth rádió adását, amíg november 

7-én ismét megszólal a budapesti rádió, a parlamenti szükségstúdióból. Irányítója {III-

407.} ekkor Gács László kormánybiztos volt. 

A sztrájkok, az energiahiány és természetesen a szakemberhiány miatt is nem egész nap szólt 

a rádió. A Petőfi rádió is csak 1957. február 11-én állt üzembe, kezdetben 14 órától 22 óráig. 

Rég hallott bemondók – Erdei Klára, Körmendy László, Székely Erzsébet – ültek újra a 

mikrofon elé. A Magyar Rádióban főként zene szólt. A híreken, kommentárokon, jegyzeteken 

– azaz a napi aktuális műsorszolgáltatáson – túl más belpolitikai programok nemigen 

készültek. 

1957 áprilisában az adás visszaköltözik a Parlamentből a Bródy Sándor utcába. A Magyar 

Rádió szellemiségét, a belpolitikai irányvonalat az MSZMP és Benke Valéria, a rádió akkori 

alelnöke határozta meg. A rádió inkább hasonlít egy zárt intézethez, mintsem a 

tömegkommunikáció nyitott központjához. Belül is, kívül is fegyveres katonák, rendőrök 

őrzik. A be- és kilépés szigorú rendben zajlik. 

Elindul az esti híradás is. Először Napról napra címmel (szerkesztője Molnár Tibor), mely 

1957-ben Esti Krónikára változott. Élő műsor alig volt, a híreket felvették lakklemezre vagy 

szalagra. A műsor este 7-től fél 8-ig tartott. A műsorvezető még ismeretlen fogalom volt. A 

riporter is leírta a szöveget és nem a saját hangján, hanem bemondóval mondatták el. 

Esti Krónikáról igazából 1962-től lehet beszélni. Ez már esti hírösszefoglaló volt, eleinte két 

szerkesztővel, Boros Jánossal és Ritter Tiborral. Ezzel új műsorszerkezet lépett életbe a 

rádióban. A Kossuthon 10 órától éjfélig minden páros órában, a Petőfin 15 órától lehetett 

hallani híreket. A változások elsősorban a délelőtti, a kora délutáni, illetve a vasárnapi műsort 

gazdagították. Azt is meg kell jegyezni, hogy 1962-től 1968-ig a Magyar Rádió és Televízió 

párttitkára Grósz Károly volt, a későbbi miniszterelnök. Az Esti Krónika szerkesztősége 

szorosan együttműködött a hírszerkesztőséggel és a Magyar Távirati Irodával, amely párosult 

a külföldi rádióadók (köztük a magyar nyelvűek) lehallgatásával. Persze a hírműsorok 

elsősorban a kádári rendszer ideológiáját, a szocialista világrendszer eszmerendszerét, célját 

támogatták. Elsősorban az MTI által kiadott és cenzúrázott híreket lehetett beolvasni a 

rádióban. 

Boros Jánosnak meghatározó szerepe volt a krónika jellegű műsorok fejlesztésében, 

kialakításában. Egészen fiatalon, 1949-ben kezdett rádiózni. A halk szavú újságírót a legjobb 

szerkesztőként tartották számon. Része volt abban, hogy a diktatúra éveiben a nyilvánosság 

kapuit lassan-lassan szélesebbre tárhatták az intézményben. 

A Szivárvány c. vasárnap délelőtti műsor már kicsit belpolitikai nyitást is jelentett, színes 

emberközpontú riportjaival, hangulatos zenéivel. A dolgozó emberen túl megjelent a pihenő, 

olykor másként gondolkodó ember típusa. A műsor kitalálója, első szerkesztője nem 



véletlenül éppen Boros János volt. Feladatát később Szigethy Anna vette át. Női szemmel 

még könnyebbé, oldottabbá tette aSzivárványt. Sokszor esett szó a szerelemről, az emberi 

érzésekről. 

A Törvénykönyv is a zárt, egyoldalúan politizáló rádió nyitási szándékát jelezte. 1962 

februárjában lehetett először hallani Szigethy Anna szerkesztésében. Egyre több levél érkezett 

a belpolitikai szerkesztőségekhez, segélykérő, tanácsokat kérő, jogi kérdéseket feszegető 

levelek. Emberi gondok, problémák rajzolódtak ki a szerkesztők előtt, amire válaszolni 

kellett. Bár politikai kérdésekben nem foglalhattak állást – ekkor még börtönben ültek a 

politikai elítéltek, sőt kivégzések is voltak –, de jogi tanácsot adhattak általános, nem politikai 

ügyekben. A Törvénykönyv célja végül is {III-408.} a jogi felvilágosítás és a közhasznú 

jogismeretek terjesztése volt. A rádió a belpolitikában elkezdett szolgáltatni is. 

1964-ben a közvélemény-kutatás megállapítja, hogy a leghallgatottabb rádióműsor az Esti 

Krónika. Legfőbb riválisa a Szabó család, melyet minden négy háziasszony közül három 

hallgat. 

A Lányok, asszonyok a Magyar Rádió legrégibb magazinműsora. Nem ezzel a címmel, de már 

az 1930-as években is létezett ilyen műsor. 1960-ban indult a műsor Balyó Mária 

szerkesztésében. A szombat reggeli riportműsor a nők társadalmi helyzetével, a 

beilleszkedéssel, a család, az egészségügy gondjaival, a munkahelyteremtés problémáival 

foglalkozott. A népi mozgalomban – 1940-es évek vége – szerepet vállaló Balyó Mária 

egyénisége meghatározta a műsor tartalmát is. Országjáró műsor lett, sok-sok vidéki témával, 

nem feledkezve meg az önmagát megvalósító nő előtérbe helyezéséről. 

A Nőkről nőknek c. heti félórás műsort szintén Balyó Mária szerkesztette. A törékeny, halk 

szavú szerkesztő asszony műsorának köszönhető többek között, hogy a Gyes-t, az anyaságot 

támogató intézményrendszert 1968-ban bevezették. Mindkét műsor nagyon népszerű, és 

hallgatott volt. 

A Reggeli Krónika 1965 májusában szólalt meg először a Magyar Rádióban. A zenés, 

politikai hírműsor adáskezdete hajnali fél öttől reggel nyolc óráig tartott. A Kádár-korszak 

hírműsoraiban a külföldi hírek többnyire megelőzték a belföldieket. A Reggeli Krónikát 

indulásakor öten szerkesztették: Bereczky Gyula, Horváth Gyula, Mester Ákos, Rácz György 

Géza és Szabó József. 

Az 1960-as évek közepétől szép lassan a rádió nemcsak direkt politizál, befolyásol, oktat, 

hanem egyre jobban előtérbe kerül a lakossági szolgáltatás is. Ez is a jobb hangulat 

megteremtésének, a pozitívabb politizálásnak a része. Egyre több autó jelenik meg az 

utcákon, egyre nagyobb szükség lesz olyan műsorokra, amelyek a közlekedésben, a 

forgalomban eligazítást adnak és ismereteket nyújtanak a gépkocsik műszaki állapotával 

kapcsolatban. 

A Csúcsforgalom ezt a célt szolgálja. 1966-ban kezdte előéletét, akkor Autósok figyelem volt a 

műsor címe. Alapító szerkesztő-műsorvezetője Petress István volt. Kimunkáltabb változatát 

aCsúcsforgalmat 1967 február első keddjén tűzte műsorára a Magyar Rádió. 

A teljesség igénye és a lakosság információéhsége 1969-ben létrehozta a Déli Krónikát. 

Hasonló elvek alapján épült fel mint a Reggeli Krónika. A különbség csak az volt, hogy zene 

nélküli híradás volt sok információval, az események elemzésével. 

Az 1970-es évek elejétől az egyre erősödő társadalmi problémák, a közéletben található 

megoldatlan gondok arra ösztönözték a rádió vezető szerkesztőit, hogy a belpolitikai 



műsorokban foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel, tényszerűen, dokumentumriportokban 

tárják fel az ország valódi gondjait. 1970-től egyre-másra születtek a Magyar Rádióban 

nagyszerű dokumentumműsorok, amelyek a politika felső köreit nyíltan nem sértve, de 

áttételesen rámutattak az országot feszítő társadalmi gondokra és az eljövendő politikai-

gazdasági-szociális csődre. A rádió kezd magára találni, a belpolitikában kezdi azt csinálni, 

ami a kötelessége, vagyis a közösség szolgálata. A Magyar Rádió felfedezi Magyarországot. 

Dokumentumriport-műhelyek alakulnak olyan nagyszerű alkotókkal, mint Gácsi Sándor, 

Rapcsányi László, Borenich Péter, Bakonyi Péter, Hegyi Imre, Kovalik Márta, Kósa Judit és 

Stefka István. A felsorolás a teljessség igénye nélkül történt, de ezek az alkotók kivétel nélkül 

a legjelentősebb hazai és nemzetközi alkotói díjakat nyerték el. 

A 168 óra fontos belpolitikai műsor volt. 1971-es indulásakor felelős szerkesztője Ipper Pál. 

A műsor indulásánál az is közrejátszott, hogy magának a Magyar Rádiónak is volt olyan 

törekvése, hogy legyen egy saját, rangos heti politikai magazinja. A kérdés csak az volt, hogy 

ki lehet ennek a vezetője. A pártközpont ajánlása, javaslata nélkül természetesen nem jöhetett 

számításba senki. Vagyis abszolút megbízhatónak kellett lennie az illetőnek és ebben az 

esetben széleslátókörűnek. Végül megtalálták az alkalmas embert Ipper Pál személyében, aki 

régi pártkapcsolatokkal rendelkezett és újságíróként több mint öt évet töltött az USA-ban, 

ahol jól megismerte, megtanulta az elektronikus média használatát. A 168 óra a maga 

idejében forradalminak tűnt, ugyanis tabu-témákat is érinthetett, feszegethetett. Ipper 

tehetséges újságíró volt, de a Kádár-rendszer feltétlen híve. A szakmát kiválóan tudta, és igen 

erős, fiatalokból álló újságírógárdát gyűjtött maga köré. A leghallgatottabb és legnépszerűbb 

politikai műsor volt, két állandó műsorvezetővel: Mester Ákossal és Rapcsányi Lászlóval. 

Hírszerkesztője P. Szabó József volt. Állandó szerkesztője és jegyzetírója Földi Iván lett. 

A 168 óra műsorpolitikája is jelentősen hozzájárult egy politizálóbb, nyitott társadalmat 

igénylő, gondolkodóbb rendszer megteremtéséhez. 

A Sajtókonferencia tipikus belpolitikai műsor volt, amely különböző helyszíneken 

boncolgatta azokat a kérdéseket, amelyek az embereket izgatták. Minisztériumokból, 

hivatalokból, közintézményekből közvetítették az élő adást. A műsor kitalálója és 

szerkesztője Boros János, állandó műsorvezetője kezdetben Rapcsányi László és Petress 

István volt. 

A Szombat délelőtt a szabad szombat elterjedésével vált népszerű magazinműsorrá. A 

belpolitikai szerkesztőség, sőt a Magyar Rádió egyik legközérthetőbben politizáló műsora lett, 

tényfeltáró, hétvégi programot adó műsorával. 1973-ban kezdte meg adását. Első szerkesztői 

Kelemen Kata és Szigethy Anna voltak. 

A Családi tükör a „megöregedett” Lányok, asszonyok és a Nőkről nőknek c. műsorok helyébe 

lépett Balyó Mária nyugdíjba vonulásával. 1980-tól alapító szerkesztője Juhász Judit. A 

műsor a népesedéspolitika egyik legfőbb fóruma lett, középpontjába került a család, a 

gyermek, az értéket adó, az újrateremtő. 

Egyre-másra alakultak a lakosság életét megkönnyítő, olykor az ügyeket elintéző műsorok. 

Így jött létre 1984-ben a szolgáltató Napközben, melynek alapító-szerkesztője Petress István. 

Legnevesebb szerkesztői: Dám László, Czakó Balázs, Ércfalvi András, Stefka István, Pásztor 

Magdolna és Szitnyai Jenő. A levelező rovatból naponta délelőtt, először kétórás majd 

háromórás műsor kerekedett. A Rádió első ízben került közvetlen kapcsolatba a hallgatóival. 

A teljesen élő műsor már jelezte, hogy a társadalmat, a Rádiót már nem lehet a diktatúra 

eszközeivel irányítani. A Napközbennek óriási szerepe volt a rádiózás korszerűvé, európaivá 

tételében. A kisemberek gondjai eljutottak a legfőbb pártméltóságokhoz. Az élő, telefonos 

műsorok, amelyek ellepték az 1990-es évek rádiózását, a Napközbenből nőtték ki magukat. 



A Rádiónaplót 1986-ban indította útjára a Magyar Rádió. Politikai műsor volt, Bolgár György 

vezetésével, amelyben elsősorban az MSZMP és a kormány első emberei szólaltak meg. 

Szükség volt a politikai agitációra, mivel az ország már túl volt az 1985. évi féldemokratikus 

választáson. Ekkor már két jelölt között lehetett választani. A Rádiónapló úgy viselkedett, 

mintha a hallgatót beavatta volna a politika rejtelmeibe, holott nem történt más, mint amit a 

pártközpont diktált. 

A Vasárnapi Újság 1987. évi debütálása jelentette az első igazi áttörést, az egypártrendszerű 

sajtótájékoztatás megtörését. Felelős szerkesztője: Győri Béla. Nemcsak Magyarországon, 

hanem a határontúli magyarság körében is a leghallgatottabb műsor lett. Folyamatosan 

szüntette meg a tabu-témákat. Tényfeltáró riportjai, beszélgetései, a közelmúlt magyar 

történelme addig elhallgatott részleteinek megvilágítása valódi információnyitást jelentett. 

A rendszerváltozás hatására a Magyar Rádió is óriási változáson ment át. Megszűnt a 

pártközponti utasítás, irányítás. Hárs István elnök nyugdíjba vonult és 1990-ben Hajdú István 

vette át a Rádió vezetését. 1989-től 1990-ig, az első szabadon választott parlament felállásáig 

és a nemzeti, keresztény, konzervatív kormány hatalomra jutásáig az átmenet állapota volt 

érezhető a rádiózásban is. Mindenki a saját elképzeléseit akarta megvalósítani, és ahogy a 

társadalomban, úgy a Rádióban is elindult a pártosodás, az egyes pártokhoz való igazodás. 

Ilyen alapon a Magyar Rádió korrekt tájékoztatása, pártatlansága, {III-411.} áhított 

közszolgálatisága nem valósult meg. 

1990-ben Gombár Csaba elnök az addigi főszerkesztőségek helyébe bevezette az intendánsi, 

adóigazgatói rendszert. A Kossuth rádiónál Szalay Zsolt, a Petőfinél Vicsek Ferenc vezette az 

intendatúrát. A Kossuth rádióban készültek a legfontosabb belpolitikai műsorok. A műsorok 

többségét a liberális szemlélet határozta meg. Ebben a 168 óra jelentős szerepet játszott. A 

liberális szellemiség alig változott 1993-tól, miután Csúcs László alelnököt elnöki jogkörrel 

ruházták fel. A Magyar Rádió Szirányi János elnöklete alatt (1994–1996) tovább politizált, 

bírálta az előző kormány minden eredményét. 

A médiatörvény elfogadása hozta meg 1996-ban azt a változást, amelyben a Magyar Rádió 

elkezdett közszolgálativá válni. 

Külpolitikai műsorok 

A külpolitika sajátos és megkülönböztetett helyet foglalt el a rendszerváltozás előtti évtizedek 

hazai tömegtájékoztatásában, így a Magyar Rádió műsoraiban is. 

A nyilvánosságot és a sajtószabadság elemi normáit, az újságírói tevékenységet korlátozó 

hivatalos politika elemzésére, vagy akár bemutatására itt nem érdemes kitérni, hiszen a 

sajtóban általános tilalmak érvényesültek, még akkor is, ha a külpolitikai újságírás némileg 

szabadabb terrénumnak számított, mint az amúgy is vérszegényebb belpolitika. Sőt, a 

hatalomnak volt egy nyilvánosan nem deklarált szándéka, hogy a belpolitika kényesebb, a 

belső problémákról érdemes elterelni a figyelmet a külpolitika, a külső összefüggések 

hangsúlyozásával. Az egyik legegyszerűbb példaként a hidegháború, az állandó nukleáris 

fenyegetés, a súlyos nemzetközi helyzet, az ismétlődő válságok és konfliktusok magyarázatot 

kínálhattak a gazdaság és általában a belső fejlődés különben nehezebben magyarázható 

problémáira. Ehhez önként adódott a belpolitika krónikus eseménytelensége, mivel nemcsak 

politikai botrányok, de olyan problémák sem létezhettek a szocializmusban, mint a 

szegénység, vagy a kábítószer-fogyasztás, így alig akadt olyan, amiről írni-beszélni lehetett. 



Kivételt képezett egy-egy KB-ülés gondosan megfogalmazott hivatalos anyaga, a 

menetrendszerűen összehívott, gondosan koreografált parlamenti ülésszak, a BNV megnyitója 

– amely mind igaz és „nagy” esemény volt –, vagy Kádár János szokásos őszi látogatása 

Angyalföldön, és rövid nyilatkozata május elsején, amikor a felvonulókkal találkozott. Ehhez 

képest az események özönét kínálta a külpolitika, bár ott is érvényesült a szelekció, vagy 

inkább a kontraszelekció, sőt a „három T” elve is. Szigorúan a tiltott kategória szabályai 

érvényesültek olyan eseményeknél, mint például Hruscsov leváltása, amelyről napokig 

hallgatott a hazai tömegtájékoztatás, vagy a csehszlovákiai bevonulás és annak közvetlen 

előzményei, amelyekről a legapróbb hírek, de még a helyszíni tudósítások is csak a hivatalos 

szűrőn keresztül kerülhettek nyilvánosságra. Eleve kényes témának minősült minden, ami a 

Szovjetunió és tágabban a „testvéri szocialista” országok belső problémáit érintette, ezek 

legfeljebb a tűrt kategóriában szerepelhettek, míg a hivatalos fórumok teljes támogatásával 

kaphatott nyilvánosságot például a vietnami háború, az amerikai néger gettólázadások, a 

gyarmati Afrika széthullása az 1960-as években, vagy az 1960-as évek végén a nyugat-

európai diáklázadások. 

Ilyen körülmények között a külpolitika szándékoltan preferált helyzete ellenére a Rádió nem 

lehetett hiteles hírforrás a külpolitikában sem, megkérdőjeleződött a külpolitikai 

kommentárok, háttérműsorok objektivitása, sokszor már a témaválasztásban is, bár az ország 

belső változásai, a reformok általában és időszakonként is enyhítettek a korlátokon, amit az 

alkotóműhelyek ki tudtak használni. 

A külpolitikai tájékoztatás primer hírforrásaként a Hírszerkesztőség már az 1960-as évek 

elejétől kialakította saját rádiófigyelő szolgálatát, ami megtörte a Magyar Távirati Iroda 

hírmonopóliumát. A dolgok megértéséhez tudni kell, hogy – mint minden szocialista 

országban – Magyarországon is a távirati iroda gyűjtötte össze és rostálta meg a világ nagy 

hírügynökségeinek telexjelentéseit; csak a megszűrt anyag jutott tovább a szerkesztőségekhez. 

Az említett rádiófigyelő szolgálat azonban hajnaltól késő estig folyamatosan hallgatta a nagy 

külföldi rádióállomások, konkrétan a BBC, a Voice 07 America, a Szabad Európa és a 

Moszkvai Rádió híradásait. Az ott elhangzott hírek részletei kiegészítették az MTI híranyagát. 

Mivel a rádiófigyelő szerkesztő többnyire pontosan fordította a fontosnak, vagy érdekesnek 

ítélt híreket, óhatatlanul is bizonyos megfogalmazások átkerülhettek a híradásokba. Mindezen 

is túl a külpolitikai hírek szerkesztői – szintén az 1960-as évek elejétől – kötelezően a 

rádiófigyelő szolgálatnál kezdték tanulóidejüket, és szakmailag a BBC deklaráltan is minta 

lett a hírszerkesztőségben. A hírszerkesztés szabályairól, angol–amerikai gyakorlatáról pedig 

külön tanulmánykötet készült, amelyet minden hírszerkesztőnek vezérelvként kellett ismernie. 

Más kérdés, hogy az objektivitás, pontosság, hiteles tájékoztatás vezérelvei az ismert és már 

vázolt okokból a külpolitikai híradásokban is sokszor és alapvetően sérültek, mégpedig éppen 

kulcshelyzetekben, amin csak a rendszerváltozás, a közszolgálati Rádió megteremtésének 

törekvése változtathatott. Érdekes összefüggésben bővítette a Rádió korai lehetőségeit a 

televízió megjelenésével és rohamos térhódításával keletkezett új versenyhelyzet, amelyben a 

Rádió egyebek közt éppen hírszolgálatának gyorsaságával tudott talpon maradni, miközben a 

Televízió tömeghatása, feltételezett és valóban érvényesülő befolyása némileg elvonta a 

hatalom figyelmét a Rádióról. Ez egyrészt tágította a műsorkészítők mozgásterét, másrészt a 

szakmai vezetést is arra kényszerítette, hogy új utakat keressen, például a külpolitikai 

hírszolgáltatás korszerűsítésére. Egyre gyakrabban bukkantak fel a híradásokban is a Rádió 

külföldi tudósítóinak hír-tudósításai, amelyek lényegében hangos hírek voltak. Önálló 

hírcsatornaként gazdagították a híradások információtartalmát, létrejött a Hírszerkesztőség 

saját hangdokumentációja – vezető nyugati politikusok külföldi rádiókból felvett 

nyilatkozataival, különböző világeseményeken készült hangos fotókkal –, amelyek 

önmagukban is fokozták a híradások hitelességét. A kereskedelmi rádiókat messze megelőzve 



új hírstruktúra született a Petőfi rádió délutáni periódusában, amely az ún. szalaghíreket, 

vagyis az alapinformációkat tartalmazó rövid híradásokat népszerű popzenével kombinálta. 

Mivel pedig az információfolyamban a külpolitika dominált, mindez elsősorban már a 

híradásokon keresztül is a külpolitikai tájékoztatást bővítette. 

A tágabb értelemben vett külpolitikai műsorok hivatalos gazdájaként a külpolitikai rovat 

mindig szoros együttműködésben dolgozott a Hírszerkesztőséggel, ami nemcsak abban 

nyilvánult meg, hogy az eseményeket gyorsan követő hír-tudósítások, hír-kommentárok, 

mini-dokumentumműsorok mintegy előkészítették az adott témához kapcsolódó későbbi 

háttérműsorokat, hanem abban is, hogy a két rovatban a külpolitikai újságírók széles 

körű szakosodása valósult meg. Az állami rádió külpolitikai műsorainak óhatatlanul a 

hivatalos külpolitikához kellett igazodniuk, szándékoltan nyilván ezt erősítette az is, hogy a 

Hírszerkesztőséghez hasonlóan a külpolitikai rovat is szervezetileg a PAF, azaz a Politikai 

Adások Főszerkesztősége keretében működött, és mindhárom adót kiszolgálta, de olyan 

szakértőgárdával, amely fokozatosan igazi alkotóműhelyt tudott teremteni. Minden fontosabb 

témának és területnek megvolt a belső szakértője, de a korlátok enyhülésével fokozatosan 

bővült a külsősök köre és a tudósítóhálózat is. 

A külpolitikai rovat napi műsoraként jelentkezett az 1960-as években a Mi történt a 

nagyvilágban? és a hét eseményeinek összefoglalójaként pedig szombaton a Mi történt a 

héten a nagyvilágban? Színesebb vasárnapi összefoglaló volt a Pillantás a 

nagyvilágba, amely az újságíró szubjektív benyomásainak megfogalmazására nyújtott 

lehetőséget, például útijegyzetek formájában. A későbbi években hétköznapokon felváltva 

jelentkezett délután a Külpolitikai figyelő, amelyben általában a külföldi tudósítók szólaltak 

meg, illetve a Tíz perc külpolitika, amely lényegileg a nap kommentárja volt. A hétvégi 

külpolitikai negyedóra címe az 1980-as évektől Öt kontinens hét napja lett, de a címmel, vagy 

éppen a szignállal együtt a politikai légkör változásának megfelelően a tartalom, a hangvétel 

is sokat változott. A vasárnapi műsorpalettán immár nemcsak címében mondta magát 

nemzetközi magazinműsornak a Harminc perc alatt a Föld körül, amely kezdeti formájában 

és tartalmában nyilván nem véletlenül mutatott rokon vonásokat a Szabad Európa Rádió 

népszerű Forgószínpadával. 

A krónikaműsorok térhódítása viszont már az 1960-as évek elejétől korszerűbb – gyorsabb és 

kötetlenebb – megszólalási lehetőségeket biztosított a külpolitikában is. A korábban már 

vázolt okokból a külpolitika eleve fontos helyet kapott, de – ami sokkal lényegesebb – hamar 

sikerült megszabadulni olyan sablonoktól, mint az, hogy az első Esti krónikákban két kijelölt 

kommentátor mondta el felváltva a napi külpolitikai kommentárt. Később a külpolitikai 

szerkesztők, tudósítók széles köre kapott szót, akik többnyire, vagy ha úgy tetszik kivételes 

esetektől eltekintve képesek voltak gyorsan és színvonalasan reagálni az eseményekre, a 

lehetőségek határain belül arra törekedtek, hogy a Rádió legfontosabb hírműsoraiként a 

krónikák szinkronban legyenek az eseményekkel. Új lehetőségeket jelentettek a krónikák, 

például a külföldi sajtó anyagainak ismertetésére is, amit azért érdemes külön említeni, mert 

önálló műsorként rendszeresen jelentkező nemzetközi lapszemle nem volt a Rádióban, hiába 

volt rá nyilvánvaló igény és belső rádiós kezdeményezés. 

A külpolitika szemszögéből is a nyilvánosság új fórumát jelentette Ipper Pál 168 órája, annak 

ellenére, hogy a másfél órás hétvégi műsor éppen a belpolitikában kívánt az ismert okokból és 

körülmények között új csatornákat, szelepeket megnyitni a tájékoztatásban. A 168 órában már 

a hírek is a hírszerkesztő személyes válogatásában és szubjektív véleményével hangzottak el 

és gyakorlatilag ugyanez jellemezte a külpolitikai tudósításokat, jegyzeteket, kommentárokat, 

tematikában és feldolgozásban egyaránt. 



Mindazonáltal a külpolitikai tájékoztatás tematikájának szélesedése, vagy akár a témák 

objektívabb feldolgozására irányuló törekvés sem köthető kizárólag a 168 órához. Igaz, már 

az 1980-as években, de formájában és tartalmában gyökeresen új típusú műsorral jelentkezett 

a külpolitikai rovat Amiről a világ vitatkozik címmel, amely formailag kerekasztal-

beszélgetés {III-414.} volt általában egy-egy kiemelkedően fontos és aktuális témáról, de 

tartalmilag vitaműsor is, ahol kiváló szakértők, esetenként korábban a Rádióban politikai 

okokból elnémított újságírók szólaltak meg, sokrétűen, eltérő véleményeket is ütköztetve. 

Persze a korábbi évtizedek képének teljességéhez az is hozzá tartozik, hogy a külpolitika 

egyre korszerűbb formában nem csak a külpolitikai rovat rendszeresen jelentkező 

gerincműsoraiban volt jelen, hanem például az egy-egy eseményhez kapcsolódó igen 

színvonalas dokumentumműsorokban (Kennedy-gyilkosság, Robert Kennedy meggyilkolása 

stb.), vagy az ifjúsági szerkesztőség műsorában az Ötödik sebességben is. Fontos újítás volt a 

világgazdaság híreinek napi jelentkezése, majd később a külgazdaság témáinak feldolgozása 

az Ecomixban és a gazdaságpolitikai rovat más szakműsoraiban. Elemző műsorok, sőt 

műsorsorozatok készültek nemcsak olyan periférikus témákról, mint Latin-Amerika, vagy 

Afrika, hanem szakmailag színvonalas, a lehetőségek határain belül egyre valósághűbb 

riportműsorok – megint kiragadott példaként – az amerikai társadalom működéséről, sőt 

működőképességéről, Nyugat-Európáról, a politikáról és a gazdaságról éppúgy, mint az 

emberek hétköznapjairól. 

A külpolitikai műsorok sokszor segítettek rést bontani a falakon, vagy legalábbis kipillantani 

a nagyvilágra, még akkor is, ha ez korántsem érvényesülhetett minden műsorban. A 

külpolitikai műsorok egészében még kevésbé, és csak a berlini fal lebontása, tágabb 

értelemben a rendszerváltozás teremtette meg az áttörés lehetőségét, az igazi nyilvánosságot a 

külpolitikai tájékoztatásban is. 

A közszolgálati rádiókban lett igazán működőképes a jólképzett külföldi tudósítói gárda. Bár 

a világ nagy rádióihoz, például a BBC-hez képest igencsak foghíjas volt a hálózat, de a 

Magyar Rádió állandó tudósítója jelentkezhetett mind Prágából a bársonyos forradalom 

kibontakozásakor, mind Berlinből a Fal lebontásakor. Állandó tudósítók működtek New 

Yorkban és Moszkvában, Bonnban, Párizsban, Varsóban, sőt Pekingben is. A Szovjetunió 

felbomlásának eseményeit követve új tudósítói poszt létesült Kijevben, az uniós csatlakozás, 

sőt az akkor még távolinak tűnő NATO-csatlakozás előfutáraként már az 1990-es évek elején 

Brüsszelben is. Ahogy közvetlen környezetünk, a közép-európai régió a magyar külpolitika 

középpontjába került, szerződéses tudósítók álltak munkába Bukarestben és Pozsonyban. A 

Ceausescu-diktatúra bukásának napjaiban a Rádió utazó tudósítói jelentkeztek folyamatosan 

Erdélyből, majd később Marosvásárhelyen állandó tudósítói poszt létesült. A jugoszláviai 

polgárháború eseményeiről előbb az Újvidéki Rádió munkatársai adták a helyszíni 

tudósításokat, majd ugyancsak állandó tudósítót küldött a Magyar Rádió Belgrádba. Később 

Zágráb is rákerült a tudósítói palettára, mégpedig úgy, hogy a tudósító működési területe 

Szlovéniára és Szlavóniára is kiterjedt. Végül az állandó tudósítói hálózathoz csatlakozik 

Bécs, de szerződéses alapon London, és a világpolitika krónikus gócaként – tel-avivi 

székhellyel – a Közel-Kelet is, míg más világtérségekből általában az MTI tudósítói 

biztosítják a folyamatos helyszíni tájékoztatást. A tudósítói hálózat összképe ily módon akár 

teljesnek is mondható, főleg azoknak a pénzügyi problémáknak a figyelembevételével, 

amelyek egyre inkább veszélyeztetik nemcsak a közszolgálati rádió működőképességét, de 

azon belül a külföldi tudósítói posztok létét is. Annál is inkább, mert a hírműsorok bővülése, 

formai és tartalmi korszerűsítése mellett értelemszerű, hogy legalábbis műsorpercekben 

mérve, de talán a közvélemény érdeklődésében is hátrább került a külpolitika. Ismételten 

hangsúlyozni kell, hogy ez mindenekelőtt a legtágabb értelemben vett belpolitika korábban 



elképzelhetetlen sokszínűségével és nyilvánosságával függ össze. Másfelől viszont a 

hírműsorokban és a kifejezetten külpolitikai műsorokban egyaránt, a korábbinál 

összehasonlíthatatlanul nagyobb nyilvánosságot kaptak a magyar külpolitika új prioritásai: az 

európai integráció és a NATO-csatlakozás, a kisebbségi problémák, a közép-európai régió, 

közvetlen szomszédaink helyzete és a hozzájuk fűződő kapcsolatok. A műsorok hitelességét 

is alapvetően segítő fontos újdonság, hogy mindennapossá váltak a Rádióban a külpolitika 

kulcsszereplőinek, irányítóinak a megszólalásai, mind a hazaiaké, mind a külföldieké, 

személyes interjúk, vagy telefonbeszélgetések formájában egyaránt. Ezekre épült a 

külpolitikai rovat új, korszerű heti összefoglaló műsora, a Világóra is, amelyben újságírók és 

más szakértők is megszólalnak, hangképes, vagy helyszíni tudósítói összeállítások is helyet 

kapnak a hét aktualitásairól. Személyiséghez kötődő, a korábbinál is színesebb és 

hangulatosabb népszerű magazinműsorrá nőtte ki magát a Harminc perc alatt a Föld 

körül. Szintén magazinjellegű műsor az Öt kontinens száz botránya. Mélyebben igyekszik 

körbejárni egy-egy közérdekű témát aVilágstúdió. 

Nem lenne teljes a felsorolás a megnőtt műsoridőben jelentkező krónikák háttér-összeállításai 

nélkül, amelyek egy-egy napi aktualitást dolgoznak fel változatos formában, de kiemelt időt 

és helyet kaptak az új Krónikában a világgazdaság témái is. 

Irodalmi műsorok 

Az Irodalmi főosztályt Kiss Kálmán (1956–1959), Zentai János (1959–1980), Lajtha Kálmán 

(1981–1989), Simon László (1989–1991) vezette, majd a főszerkesztői tisztet Varga Lajos 

Márton (1992–1993), Fehérvári Győző (1993–1994), Katona Imre József (1994-ben néhány 

hónapig) és Kőrösi Zoltán (1994-től) töltötte be. 1956–1959 között a magyar és külföldi 

csoportot Békés Tamás vezette. 1960-tól az irányítást megosztották. A magyar csoport élére 

Balogh László (1960–1970), Dorogi Zsigmond (1970–1990) került, a külföldi csoportot 

Bottlik Sándor igazgatta (1962–1990). A Dramaturgiát – az Irodalmi főosztályon belül – Bozó 

László (1957–1961) és Gábor Viktor (1962–1971) vezette. Bozó László javaslatára a 

Dramaturgia 1976-tól a Rádiószínház nevet vette fel, 1982-ben leszakadt az Irodalmi 

főosztályról és önálló szerkesztőséget hozott létre. Vezetői Lékay Ottó (1971–1985), Maráz 

László (1985–1987), Sumonyi Papp Zoltán (1987-től) voltak. 

Az Irodalmi főosztályon belül 1963–1972 között új, Összetett műsorszerkesztőség, majd 

később Szórakoztató és Kabaré szerkesztőség alakult. Vezették: Petur István és Szablyár 

Ferenc. 1982-ben a főosztályból új, vegyes profilú Szórakoztató és Sport főosztály alakult, 

Szepesi György irányításával. A Rádió Kabarészínháza is önállósult Marton Frigyes 

vezetésével; 1982-től munkáját közvetlenül az elnökség irányította. 

Az Irodalmi főosztályon 1957-ben igyekeztek az előző évek sikeres sorozatait újraéleszteni. A 

magyar csoportban: Miért szép? Édes anyanyelvünk, Vasárnapi versek, A magyar irodalom 

történeteciklus, Szabadság, szerelem irodalmi folyóirat képezték az alapot. Ehhez járultak az 

egyedi összeállítások: az Ülj mellém a kandallóhoz c. műsorban klasszikus verseket, rövid 

prózákat adtak. Havonta egy alkalommal az Aranylap c. sorozat halhatatlan magyar írók 

műveiből adott ízelítőt. A külföldi csoport egyik kedvelt sorozata volt a Világirodalom 

humora, melynek szerkesztői a leghíresebb külföldi klasszikus és mai írók szatíráival 

ismertették meg a közönséget. 1959-ben a Szabadság és szerelem és a Kilátó c. magyar és 

világirodalmi folyóiratokat megszüntették; úgy vélték, hogy 1956-ban kompromittáló 

szerepük volt. E két havi folyóiratot Gondolat címen hetenként jelentkező műsorba sűrítették, 



először 30, később 40 percben. Váltakozva tudósítottak a magyar és külföldi irodalom 

legfrissebb eseményeiről. A Dramaturgia is a régi hagyományokból táplálkozott e 

korszakban. 1957-ben újraindultak a Rádiószínház bemutatói, a Rádió 

Világszínháza, a Vasárnapéji Rádiószínház és a Magyar Játékszín ciklusok. Rendszeresen 

közvetítették a budapesti és vidéki színházak előadásait. 

Az 1960-as években a kulturális vezetés utasítására a színházak, a mozik, a rádió szakemberei 

számára ismertté vált a három „T” (támogat, tűr, tilt) fogalma. Az állami költségvetés pazarul 

fedezte a kulturális intézmények kiadásait, ezért cserébe elvárta, hogy a bemutatott művek 

többsége az első kategóriába tartozzék, de a második kategória is elég széles kört ölelt fel. 

Belefértek még az abszurd drámák is (Beckett, Ionesco stb.), egyedül a bemutatások számára 

kellett vigyázni, azaz más művek rovására ne szaporodjanak el. Ettől függetlenül az előző 

évekhez képest komolyabb lehetőség nyílt változatosabb, érdekesebb műsorok szerkesztésére. 

Ilyen körülmények közt vette át 1959 októberében Zentai János az Irodalmi főosztály 

vezetését. 

A magyar csoport műsorai: Magyar irodalom kincsesháza. Az 1960 decemberében indult 

sorozat négyhetenként ismétlődő adásaiban Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy 

Gyula, Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc, Gelléri Andor Endre és Nagy Lajos egy-egy 

regényének rádióváltozatát élvezhette a közönség. 

Magvetés c. műsorában fiatal írók műveinek bemutatását vállalta Simon István. Ezt a 

munkát Fiatal írók stúdiója címen Dénes István folytatta, majd Simon László vette át. 

A Magyar Pantheon kiváló magyar írók életrajza rádiójáték formájában. A Forgószínpad az 

1940-es években már alkalmazott – teljes estét betöltő – sorozat felfrissítése volt. Ízelítőt 

adott befutott írók műveiből, eddig megtett életútjukról (Tersánszky, Németh László, Tamási 

Áron stb.). 

A Gondolat és a Kilátó 1965-ben ismét szétvált. Kéthetenként 40–40 percben a magyar és 

világirodalom eszmei, ideológiai történéseiről, új művek megjelenéséről számolt be. Mindkét 

műsor rovatokra oszlott; így kívánták formailag az újság jellegét megőrizni. 

A Gondolat ekkor kezdett az ideológiai hullámvölgyből kilábalni, profilt váltott, sokrétűbbé 

lett, ezt segítette, hogy felváltva szerkesztették Albert Zsuzsa, Dénes István, Szabó József, 

Szablyár Ferenc és Dorogi Zsigmond. 1974 után egy kézbe került a műsor. 

A külföldi csoport műsora volt az Élő világirodalom, amely 30 percben adott keresztmetszetet 

egy-egy nép mai irodalmáról, művészeti törekvéseiről, megjelent műveiről. Az előző 

korszakból átvették a Világirodalom humora c. adásokat. Új színfoltot jelentett 

a Világirodalom remekei. Dramatizált feldolgozásban (olykor folytatásokban is) a legnagyobb 

külföldi alkotásokat adta közre. Papp Zoltán szerkesztő szorgalmazta Dante Az Isteni 

színjáték és a Kalevala bemutatását, melyet Bozó László adaptált és rendezett. 1972-ig a 

magyar csoportban fontos eseménynek számított Sütő András Anyám könnyű álmot ígér c. 

regényének dramatizált feldolgozása Dénes István közreműködésével. Egy másik kísérlet volt 

Kodolányi János A Vas fiai, Juliánus barát és Boldog Margit c. regényeinek folytatásos 

adaptációja, melyeket Balogh László vitt mikrofon elé. A rendezői tisztet mindkét alkalommal 

Cserés Miklós töltötte be. 

Új típusú irodalmi műsorok. Az 1957-ben létesült Hangmúzeumban történt gyűjtések nyomán 

színeződhettek a műsorok. Az 1960-as években, az előző korszakban beidegződött 30 perces, 

évfordulós emlékezéseket felváltották a hangdokumentumokkal illusztrált 50-60 perces 

összeállítások. Az Esti sugárkoszorú c., Tóth Árpádról szóló műsorban Szabó Lőrinc 



emlékezett a költőre archív felvételről. Élőben Tóth Eszter idézte fel édesapja alakját, behívott 

színészek adtak elő a költő verseiből stb. 

1964–1972 között az Irodalmi főosztály magyar és külföldi csoportjában egyaránt a tematikai 

összeállítások gazdag variációja mutatkozott meg a Falusi délután c. sorozatban. Szigorúan 

egy témára koncentráltak a szerkesztők. 60 percben szó volt: Vidám vásárokról, Veres Péter 

paraszthőseiről, szomszéd népek parasztvilágáról. A sokféle rádiós műfajból összeállított 

anyagoknál mellőzték a fölösleges magyarázkodást, gyors ritmust parancsoltak. 

A Szórakoztató és Kabaré szerkesztőség 1963-ban létesült, 1971-ig Bozó László vezetése 

alatt élte fénykorát. Az ún. mamut vagy összetett műsorok különféle típusaival mutatkozott be 

a kollektíva. A műsoridő 70–200 perc között ingadozott. 

Sokkal hosszabb életű volt a Pódium. Jellegzetes, szépen zengő szignálja 1963. március 1-jén 

este 7 órakor hangzott fel először és a pénteki rádióesték rendszeresen visszatérő, ismert 

műsorává vált. Főszerkesztője Liszkay Tamás volt, de váltakozva – hogy az elképzelések 

sokrétűsége érvényesüljön – többen is gondoskodtak a programok összeállításáról. A 200 

perces Pódium az összetett műsorok családjába tartozott, melyben helyet kapott a vers és 

hangjáték éppúgy, mint a könnyűzene és az elbeszélés, a riport és a szimfonikus muzsika. A 

szerkesztői fantázia szülte a legkülönbözőbb ötleteket. Pódiumon szerepelt a magyar 

népköltészeten túl Finnország, Svédország, Japán, Amerika művészete is. Szó volt 

kalandokról, kalandhősökről, pedagógus írók nagyjairól, egyes művészeti irányzatokról, 

fantasztikus holnapról. A Pódium nagy előnye volt, hogy – a hosszú műsoridő alatt – alkalma 

nyílt teljes művek bemutatására. Számolt azzal is, hogy a hallgató nem ül 200 percig 

készüléke előtt, hanem kiválasztja a neki megfelelő legizgalmasabb programot, a műsor ezért 

tagozódott. 

A Petőfi adón – Kettőtől-hatig – minden hónapban egyszer a Szórakoztató szerkesztőség 

sugározhatott összeállítást. Ilyenkor vagy magazin szerepelt Sokféle címen, vagy időnként 

egységes koncepció alapján érlelődött a produkció. Az állandó szerkesztő Horkai József volt, 

de alkalmanként belső és külső vendégszerkesztők is közreműködtek. A Lepkeszárnyon 

Állatországban c. műsor jól illusztrálja a sorozatot, amikor egy témát bontottak ki. A játékos 

cím jelezte, hogy kedves állatokról lesz szó riportban, muzsikában, novellában, versben. 

Mindezt betetőzte Jack London Éneklő kutya c. regényének rádióváltozata. (A kutya szerepét 

Dávid Kiss Ferenc belső monológban mondta el, „kutyás gondolatait” gazdáiról, 

környezetéről, az őt ért kellemes, vagy kegyetlen hatásokról. Dóka Emánuel állatimitátor 

pedig éneklőn vonította a Gyertyafény keringőt és a regényből ismert egyéb dallamokat.) 

Új színfoltot jelentett Sediánszky János 1969 márciusában beköszöntött Jó reggelt 

vasárnap c. sorozata. A havonta egyszer jelentkező adás vidám szórakoztatást kínált.  

Találkozhattunk ezenkívül olyan dokumentumműsorokkal melyek nem tisztán párbeszédből, 

dialógusokból álltak, hanem minden rádiósműfaj bevetésével keresték meg a feltett kérdésre a 

helyes választ. 

Dramaturgia. Az 1960-as években a Dramaturgia vezetői – a párt kívánságára – célul tűzték 

ki, hogy elsődlegesen a ma emberéről, a ma emberének szóló műveket vigyenek mikrofon elé. 

1964-ben a Dramaturgia már állandó írógárdával dolgozott, akik felismerték és teljesítették az 

igényeket. Hegedüs Géza, Gyárfás Miklós, Vészi Endre, Sós György háziszerzőknek 

számítottak. Rövidesen csatlakozott a csapathoz Berkesi András, Csurka István, 

Felkai Ferenc, Hámori Ottó, Kamondy László, Karinthy Ferenc, Szabó Magda.  



A Dramaturgia feladatához tartozott a külföldi rádiójátékok gondozása is (Dylan Thomas, 

Dürrenmatt, Günter Eich, Bulgakov, Mrołek stb.).  

1967–1968-ban már kb. tízesztendős múltra tekinthetett vissza a magyar hangjáték-irodalom, 

melyet figyelemmel kísértek a határon túl is. Igen sok darab jutott el Európa más rádióinak 

műsorába.  

A vetélkedők sorozatát 1973-tól az Irodalmi főosztályon belül a magyar csoport vállalta 

magára. Szerkesztői fölváltva Dorogi Zsigmond, Kulcsár Katalin, Fehérvári Győző voltak. 

Pós Sándor és – néha – Bozó László rendezők irányították a technikai személyzetet és a 

riporteri gárdát, akik különböző helyszínekről várták a kapcsolást. A Művelődési 

Minisztérium és egyéb társadalmi, művészeti szervektől kijelölt zsűritagok pontozással 

döntöttek a feleletek helyességéről.  

1989-ig, a rendszerváltozásig a vetélkedők eléggé megszaporodtak, melyek mindig a Kossuth 

adón, az esti csúcsidőben hangzottak el, szerkesztői Kulcsár Katalin és Fehérvári Győző 

voltak: Játék a könyvtárban (1973–1974); Hangtárlat (1974–1975, szerk.: Dorogi 

Zsigmond); József Attila szavalóverseny (1975); 

 A vetélkedőkkel párhuzamosan más műsorok is felhívták a figyelmet az olvasás és művészet 

szeretetére. Fehérvári Győző 1973-ban indította el 30 percben a Mindenki 

könyvtára sorozatát, amelyben a klasszikus és mai magyar irodalmi alkotásokból  

Az 1978-ban bemutatkozó Társalgót először négyen szerkesztették: Kulcsár Katalin, Bába 

Iván, Liptay Katalin és Borenich Péter. Később Kulcsár Katalin és Liptay Katalin maradtak a 

műsor gondozói, de időnként bedolgoztak Filippinyi Éva, Katona Imre József, Sumonyi Papp 

Zoltán is.  

A kishangjátékok (15–20 percesek) elnevezés 1974-től Zsebrádiószínház néven vonult be a 

rádiódramaturgia történetébe. Az első darabok monóban készültek, kevés akusztikai igénnyel, 

feszes párbeszédekkel. Később az írók témái, melyek egy pillanatnyi élethelyzetet rögzítettek, 

kikényszerítették a rendezők azon óhaját, hogy szívesen hallanák az anyagot sztereóban 

mikrofon előtt. Ilyen darabok voltak többek közt: Mándy Iván: Legenda az Árusok 

teréről; Rákosy Gergely: Négyszögben; Vészi Endre: Kirakatrendezés stb. 

A Zsebrádiószínház szerzőihez csatlakozott később Gyárfás Miklós, Nyerges András, Jókai 

Anna, Kopányi György és időnként néhány külföldi író művét is bemutatták. 

1974-től az előző évekhez viszonyítva rendszeresebbé vált a külföldi rádiók hangjátékainak 

műsorra tűzése.  

A Magyar Rádió egyik legismertebb dramaturgja Kopányi György, aki számos magyar szerző 

művét segítette rádiószínpadra, de ő maga is több mint harminc rádiójátékot írt (Az asszony 

komédiája, Zátonyok között, Idézés elhunytnak, Hadjáratok este nyolcig, Üzenet túlélőknek, 

Neveletlen példakép, Mindenki tűzoltó, Földgömb madárral, Lekésett szüret, Profán trió stb.). 

1974-ben Lékay Ottó vezetésével – a Dramaturgián belül – megalakult a 

Dokumentumműsorok műhelye.  

A rendszerváltozás után egyre kevesebb pénz jutott kulturális intézeteknek, könyvtáraknak, 

szerkesztőségeknek.  A rádióban a Tv-hez hasonló mecenatúra még nem alakult ki, kizárólag 

állami költségvetésből gazdálkodik az intézmény. A kapott összeg kezdettől fogva nem volt 

elég, pótolni kellett plusz bevételekkel. Reklámok sugárzása, szakmai tanfolyamok 

szervezése, kiadványok, hangdokumentum-kazetták árusítása, mind melléküzletágként 



működtek és működnek, gyarapítva ezzel a bevételt. Csökkent a külsősök száma, szakértők, 

színészek foglalkoztatása.  

A Szabó család 

1959. június 30-án hangzott el első alkalommal, és egy csapásra óriási népszerűségre tett 

szert. Alapító írója, Liska Dénes, a Rádió dramaturgiájának vezetőjétől, Bozó Lászlótól 

szabad kezet kapott egy folytatásos rádiójáték elindításához. A második adást Baróti Géza 

írta, majd a negyedik folytatás után Forgács István kapcsolódott be a munkába. A 

műsorfolyamot szinte kezdettől Major Anna dramaturg gondozta és László Endre rendezte. 

Ez az ötösfogat jegyezte a műsort László Endre 1987-ben bekövetkezett haláláig. Baróti Géza 

1993-ban halt meg Forgács István pedig 1996-ban hagyta abba a rádiójáték írását. 

Munkájukat Bozó László, Erőss Ágota és Kopányi György vette át, majd 1996 őszétől az 

alapító szerző, Liska Dénes írja a sorozatot, Baróti Szabolccsal felváltva. 

László Endre után több rendezője is volt a műsornak: Bozó László, Turián György, Vadász 

Gyula, Petrik József, Avanesian Alex, Lehoczky Orsolya, Varsányi Anikó. 

A rádiójáték egy angyalföldi család életéről szól, cselekményét a hallgatók egy része 

valóságos történésnek képzelte, a színészeket sokan élő személyeknek hitték, mivel a 

szereplők nevét az alkotók csak a századik adás után tették közzé. A legemlékezetesebb 

főszereplők: Szabó bácsi: Szabó Ernő és Rajz János, Szabó néni: Gobbi Hilda, Bandi: Benkő 

Gyula, Irén: Balogh Erzsi, Peti: Havas Gertrúd és Benkő Péter, Laci: Garics János és Csurka 

László, Icu: Vörösmarty Lili és Mednyánszky Ági, Halász Feri: Lőte Attila, Péteri úr: 

Horváth Tivadar, Tibor: Zenthe Ferenc. A sorozatban igen sok kiváló színművész vállalt 

epizódszerepeket, többek között Bács Ferenc, Bulla Elma, Csákányi László, Fónay Márta, 

Fülöp Zsigmond, Gózon Gyula, Hámori Ildikó, Kállai Ferenc, Kálmán György, Keleti László, 

Kiss Manyi, Körmendi János, Márkus László, Moór Marianna, Örkényi Éva, Őze Lajos, 

Ráday Imre, Sinkó László, Sütő Irén, Szabó Gyula, Szirtes Ádám, Újlaky László, Vass Éva, 

Várkonyi Zoltán. 

A Szabó család kritikai fogadtatása sosem volt egyöntetűen elismerő. Legfőbb kifogásként 

hozták föl ellene, hogy ez a „családregény” nem irodalom. A nagyobb lélegzetű, összefoglaló 

jellegű értékelésekben gyakran felmerült a sorozat műfaji hovatartozásának problémája. 

A Szabó család szerzői a legfrissebb napi eseményekre kacsingatnak. Ez a cinkoskodás a 

hallgatóval, ez a publicisztikai készültség: műfaji törvény. (Görgey Gábor, Magyar 

Nemzet, 1960. december 25.) A Szabó család műfajilag összeurópai divat és érdekes 

lehetőség. Tapintható életközelségbe hozhat országos problémákat és az úgynevezett 

átlagember magánéletébe teheti át. (Bor Ambrus, Élet és Irodalom, 1966. március 12.) 

A Szabó család közszeretetének magyarázata elsősorban azzal függ össze, hogy 

mindennapjainkról beszél. (Molnár G. Péter, Népszabadság, 1969. január 28.) A Szabó 

család az ezredik adásához érkezett el, s ez a tiszteletet parancsoló szám félreérthetetlenné 

teszi, hogy e folytatásos rádiójáték nem intézhető el lekezeléssel: szívósságát – egyebek közt 

– valamiféle benne rejlő értéknek is köszönheti. A műsor egyik lényeges feladata a 

szórakoztató formába öntött társadalmi ismeretterjesztés. (Nyerges András, Magyar 

Nemzet, 1978. augusztus 29.) Ez a hangjátéksorozat alulnézetből ábrázolja a történelmet. 

Tettenérhetően tárja elénk az elmúlt huszonöt év változásait. (Valachi Anna, Magyar 

Hírlap, 1984. július 31.) A legdinamikusabb vonzóerő a közönségre nézve a rádiójáték 

rezonabilitása, hogy szereplőiben a hallgatók önmagukat ismerhetik fel. ASzabó 



család hosszú időn keresztül, ha nem is az egyetlen, mindenesetre az egyik legigazibb public 

relations akció volt a honi tájakon. (Varga Károly szociológus tanulmányából.) 

A Szabó család által egy új, öntörvényű rádiós műfaj született. Létjogosultságát mi sem 

bizonyítja jobban, mint hogy majd négy évtized óta élen áll a Magyar Rádió toplistáján. 

A Szabó család már része a magyar valóságnak; saját arculata, hangvétele van. Kódexe, ha 

úgy tetszik. (Csáki Judit). 

Gyermek- és ifjúsági műsorok 

A Magyar Rádió egészében valóban „mini rádiót” jelentett az 1950. január 1-jén megalakult 

osztály, majd főosztály. Kezdetben erősen irodalmi beállítottságú volt a szerkesztőség, azt is 

mondhatjuk, hogy ez volt az ős fészek Strausz Imréné Zala Zsuzsa vezetésével. Ebben a 

rovatban – a szerzőgárdát egyre jobban szélesítve – mese- és rádiójátékok születtek. A 

meseműsorokat Derera Henrikné gondozta. Az írók körében sokan úgy vélték, hogy a 

gyermek- és ifjúsági irodalom művelése lebecsülendő, másodrendű tevékenység. Zala 

Zsuzsának volt az az álláspontja, hogy gyerekeknek, ifjaknak írni sokkal nehezebb, mint 

felnőtteknek, és ezt csak jó, tehetséges írók tehetik meg, mégpedig magas színvonalon. Ilyen 

volt Hegedüs Géza is, akinek írói készségét, irodalmi nagyságát senki sem kérdőjelezi meg. Ő 

nagy számban írta történelmi és más témájú rádiójátékait. 

Az irodalmi rovat kezdeményezése volt, hogy a magyar történelem nagy alakjait 

dramatizáltan mutassa be. Hegedüs Géza egyszer Fráter Györgyről készített kéziratot, 

melyben főleg a magánélet szerepelt. Ezt a szerkesztőség nem tartotta megfelelőnek. 

Véleményük: Fráter György valóban nagy személyiség, de nem attól volt híres, hogy kivel 

kötött házasságot, hanem hogy mit tett a magyar történelem érdekében. Az író gondja az volt, 

hogy Martinuzzi (ezt a nevet használta) a 15. századi Erdélyben nagyváradi püspök volt, s mit 

szólnak majd a románok, ha az ő történelmi nagyságát mutatjuk be. De mit szólnak majd a 

magyarok – kérdezte tőle Zala Zsuzsa és Venczel István, a főszerkesztőség helyettes vezetője 

–, ha nem úgy ábrázoljuk őt, ahogy megérdemli. Hegedüs Géza ezzel egyetértve nem a kért 

két hét múlva, hanem másnap letette az asztalra a teljesen átírt kéziratot, amiben Fráter 

György valóságos életútját olvashatták. A hangjáték sikert aratott. Ebben a sorozatban 

szerepelt Szent István, László király, Bem apó és sokan mások. Egyébként 1968 áprilisában 

került sor Hegedüs Géza 100. hangjátékának a bemutatására. 

A Gyermekrádiónak sok hangjátékot írt Mándy Iván, Lázár Ervin, Csukás István. A 

szerkesztőség gyermek- és ifjúsági hangjátékok írására folyamatosan hirdetett pályázatot. 

1963 decemberében és 1964 januárjában mese- és rádiójáték-fesztivált tartottak, itt mutatták 

be Jókai Mór És mégis mozog a föld c. regényéből készült többrészes rádójátékot, Vadász 

Gyula rendezésében. 1966 márciusában hangzott el – az Ifjúsági Rádiószínpad előadásában – 

Hollós Ervin–Hámori Ottó Fiúk a térről c. háromrészes hangjátéka. 1972 áprilisában a Rádió 

Ifjúsági Osztálya és a KISZ KB ifjúsági hangjátékpályázatának első díját Simonffy 

András Szembesítés és Kamarás István Bemutatom a vőlegényem c. rádiójátéka, a harmadik 

díjat pedig Módos Péter Kitérő c. hangjátéka kapta. 1975-ben Galgóczi Erzsébet, Vámos 

Miklós, Schwajda György nyert hasonló pályázaton. 

Az irodalmi rovatot később a József Attila-díjas Asperján György vezette, aki számtalan 

hang- és dokumentumjátéknak is szerzője volt. Daráló c. műsorsorozata az 1990-es évek 

végén is hallható. 



Az ismeretterjesztő rovatot Földes Gézáné irányította. Itt készült a már említett Kiváncsiak 

klubja, és 1968 júniusában már 150. alkalommal jelentkezett dr. Bélley Pál kedvelt műsora. 

Az ismeretterjesztő rovat munkatársa volt Kovács Barna, aki később 

az Iskolatelevízió munkatársa lett és Rockenbauer Pál, aki ország- és világutazásairól készített 

televíziós beszámolóival szerzett hírnevet. Bujtás Amália sorozatműsort készített Balogh 

János akadémikus világutazásairól, és ő szerkesztette a Nem boszorkányság, technika (írta: 

Teknős Péter) c. műsort. 

A rovatok között nem volt szigorú elválasztóvonal, így az 1957-ben megszűnt Csinn-Bumm 

cirkuszt Földes Gézáné gondozta. Ez a műsor 1980 márciusában Bummbele Cirkusz néven 

született újjá. 

Hackl Amrusné hosszú éveken át szerkesztette az Így írunk mi! c. humoros irodalmi 

pályázatot és műsort. E csapatba tartozott Molnár Miklósné is. 

Az ifjúságpolitikai rovatban készült 1956-ig az Ifjú Figyelő, amely főleg morális kérdésekkel 

foglalkozott. E műhelyben látott napvilágot 1965 októberében a nemcsak fiataloknak 

szóló Húszas Stúdió,amely alapjában műfajteremtő dokumentumműsor volt és az is maradt. 

Az 1990-es évek végén is jelentkező műsor sok hazai és nemzetközi fórumon kapott 

elismerést, így 1988 decemberében a MÚOSZ nívódíjban részesítette a Kovalik Márta 

szerkesztő– Hegyi Gyula riporter szerzőpáros Epilógus Apostagon c. dokumentumriportját. A 

szerzőpáros 1990 márciusában ismét MÚOSZ nívódíjat kapott. 

Az ifjúsági rovatban, 1957 januárjában először került adásba az Ifjúsági 

őrjárat, a Diákélet, a Fiatalok világhíradója c. műsor. Az 1957 márciusától sugárzott száz- 

perces szórakoztató ifjúsági műsor négyhetente, szerdán este jelentkezett. A Töltsön egy órát 

a rádió mellett! c. négyórás monstre-program első adására, 1957 áprilisában, 8000 levél, 

illetve megfejtés érkezett. Kovács Zoltán, Padisák Mihály és Nagy József operatőr egy Csepel 

vágókocsival 1958 januárjától 60 napon keresztül járta Európa országútjait, egészen az 

Északi-sarkkörig. Itt az Ifjúsági Rádió riporter-expedíciója! c. műsorukkal hetenként egyszer 

„jelentkeztek be” a rádióban és a televízióban. 1960 nevemberében mutatkozott be a vasárnap 

délutáni Táskarádió, amit az évek során Kő András, Szuhay Miklósné, Szilágyi János, Rékai 

Gábor, Feyér Zoltán, Fiala János és Neumann Gábor szerkesztett, illetve vezetett. A Duna 

menti szocialista országok ifjúsági rádióinak szervezésében, 1966 júniusában fiatal művészek 

és rádiósok Barátság-expediciója haladt végig a Dunán, Pozsonytól Odesszáig. A hajó 

minden Duna menti fővárosban megállt, ahol utasai nyilvános rádióműsorban vettek részt. 

A Különleges tudakozó 1969 decemberétől – Sipos Tamás és Petur István gondozásában – 

havonta a legkülönfélébb témákban jelentkezett. Az Ifjúsági randevú 1972 októberében már a 

100. adását érte meg; a hetenként délután 2-től 6-ig megszólaló programot Erdős Andrásné 

szerkesztette. Az Ifjúsági Rádió órájában – melyben olyan rétegműsorok váltakoztak, mint 

a Tájoló, aDiáktarisznya, a Hangszóró, a Tanműhely vagy a Falusi randevú – 1976 

novemberétől egységesebb műsor készült Randevú címmel. A 13–17 éves korosztályra 

gondolva indult 1980 júliusában Rékai Gábor Tinitonik c. segítő-tájékoztató-szórakoztató 

műsora. Az Ötödik sebesség Sóskúti Márta és Bölcs István szerkesztésében nagy 

népszerűségre tett szert. 1985 szeptemberében Gőz címmel olyan ifjúsági műsor kezdődött, 

melyben Kőszegi Gábor kérdései „izzasztották meg” a meghívott neves vendégeket. Ördögh 

Csilla irányításával 1986. szeptember 1-jén kezdődött a Reggeli csúcs, melynek hallgatottsága 

vetekedett a Kossuth Rádió reggeli programjával. 

Miután Huszár Tiborné átvette az ifjúságpolitikai rovat vezetését, az Iskolarádió „igazgatója” 

Havril Erzsébet lett. A program – először kísérleti jelleggel – 1963 szeptemberében indult. 

Tantárgyai: osztályfőnöki óra, ének-zene, angol és orosz nyelv; a későbbiekben a tantárgyak 



száma gyarapodott és a műsoridő is nőtt. 1967-ben sikeres volt a pedagógusoknak kiírt 

módszertani és műsorpályázat. Ebben a tanévben kezdődött Hegedüs Géza új történelem-

irodalom sorozata Magyar századok címmel. Az Iskolarádió 1974 novemberében 

a Diákkönyvtár hangszalagon c. sorozattal jelentkezett, mely híres regények 

rádióváltozatainak bemutatásával biztosította a klasszikus művek állandó és folyamatos 

műsoron tartását. 

Az Iskolarádió jogutódjaként említhetjük a Gordiusz műhelyt, ahol Nyíri Ferenc irányításával 

ismeretterjesztő, természetvédelmi, pedagógiai, tudományos és technikai tematikájú 

programokat készítenek. A szerkesztőség munkatársai többek között Mezei Károly, Sályi 

András, Sarkadi Péter, Hay András, Nagy Ibolya, valamint Herczeg János, Szunyogh 

Szabolcs és Havril Erzsébet. 

A Zenerovat Csányi László karnagy vezetésével működött. Miután Csányi megalakította a 

Magyar Rádió Gyermekkórusát (1955) a rovat vezetésére, a Zenei főosztályról Bónis Ferenc 

zenetörténészt kérték fel. Ő és Vogel Mária, a rovat munkatársa arra törekedett, hogy a 

zeneirodalom minél szélesebb körét megismertesse a fiatalokkal. 

A Gyermek- és Ifjúsági Rádió egyik jelentős személyisége Padisák Mihály. Azon túl, 

hogy Miska bácsi levelesládája évtizedek óta állandó műsor, ő honosította meg a főosztályon 

és az egész rádióban a vetélkedőket. 1959-ben a Világjáró fiatalok vetélkedőjét szervezte, 

játékával köszöntötte névnapjukon az Erzsébeteket és a Katalinokat. Ő volt az ötletgazdája 

a Zsákbamacska sorozatnak. 1975-ben Játékmester kerestetik! címmel vezetett vetélkedőt. 

Padisák Mihály adta először a mikrofont Vajek Róbert kezébe. Ő az 1950 áprilisától 

jelentkező Úttörőhíradónak készített riportokat. E műsorban szerkesztőként hosszú ideig 

dolgozott Hackl Ambrusné. Utána Vajek Róbert lett a műsor szerkesztő-riportere olyan 

kollégákkal, mint Kubinyi Ferenc, Molnár Tamás, Martinkó Károly, Pásztor Gyula és a 

többiek. Az Úttörőhíradó után, 1963 szeptemberében indult a Harsan a kürtszó c. 

gyermekpolitikai műsor, amit 1978-ban az MR 10–14 c., szintén az általános iskolásoknak 

szóló műsor követett. E műsor jogutódja az 1990-es években – természetesen más köntösben, 

koncepcióval, de gyermekriporterekkel – a Kölyökrádió Dezsényi Katalin vezetésével. 

A Gyermekrádió riporterőrse 1959 novemberében alakult, kitalálója Vajek Róbert. Az alapító 

gyerekek között volt az őrsvezető Toldi Miklós, Koncz Zsuzsa, Dévényi Tibor, Pajtás Anikó, 

Gyulai Zoltán, Buzás Klára, Sántha Miklós, Szabó Katalin, Rochy Zoltán. A riporterőrsben 

természetesen egymást váltották a generációk, de többen itt kaptak kedvet ahhoz, hogy 

foglalkozásuknak az újságírást, a riporterkedést válasszák, többek között Zelényi Zoltán, 

Bolla Ferenc, Dezsényi Katalin. 

Vajek Róbert is szervezett vetélkedőket általános iskolásoknak, az első a Kié lesz a tábori 

nagykondér? c. volt. Ezt követte 1962-ben a Végig az országos kék jelzésen c. játék, majd a 

Dunai és a Tiszai Staféta, az Egész évben születésnap, az 1967/68-as tanévben 

az Autogramvadászok. 1969-ben a Hajósinas kerestetik győztesei, a MAHART jóvoltából egy 

földközi-tengeri hajóúton vettek részt. A legtöbb vetélkedőnek László Endre volt a rendezője. 

A főszerkesztőség műsoraiban más vetélkedők is szerepeltek, így például a Szilágyi János és 

Petur István által szerkesztett 4x4 – a későbbiekben 3x3 – c., mely 1978–1995 között élt. 

A Gyermek- és Ifjúsági Rádió önálló főosztályként 1994 januárjáig működött. Irányításában – 

több más vezető mellett – jelentős, alkotó szerepe volt Faggyas Sándor főosztályvezetőnek. 

Fő érdeme az ötletgazdagság, a rugalmasság, a tolerancia volt. Több mint húszéves 

munkássága alatt olyan ifjú munkatársakat keresett, akik mindig azon fáradoztak, hogy a 



gyerekek, az ifjúság körében népszerűsítsék a rádiót, a rádiózást. Faggyas Sándor 1986-ban, 

munkásságának elismeréséül vette át az Állami Ifjúsági Díjat. 

A Gyermek- és Ifjúsági Rádió utolsó éveiben – bár a műsorok színvonala nem csökkent – a 

hallgatótábor létszáma a televízió és a kereskedelmi rádiók – leginkább zenés – műsorkínálata 

miatt megcsappant. Az 1990-es évek végén jelentkező meseműsorok, hang- és rádiójátékok, 

a Kölyökrádió, a Gordiusz, a Reggeli Csúcs, a Szocióműhely (szerk.: Jónás István) és a többi 

ifjúsági műsor újabb és újabb ötletekkel jelentkeznek, főleg a Petőfi Adófőszerkesztőség 

(adófőszerkesztő Novotny Zoltán) programján. Arra törekszenek, hogy elődeik legjobb 

hagyományait folytassák, a korszerű igényeknek, követelményeknek megfeleljenek, és a 

rádiózás minden területén megpróbálják visszaszerezni az egykori népes gyermek és ifjúsági 

hallgatótábort. 

Humor, kabaré, szatíra 

Rádiónk már egy hónappal első megszólalása után, 1925 szilveszterén vidám bált közvetített a 

stúdióból. Johann Strauss Denevérje az Operaházból öt éven át megkerülhetetlen nyitánya 

volt az évbúcsúztatónak, de utána hagyományosan kabarét követelt a közóhaj, a színházakban 

bevált szerzők számait előadó komikusok felléptével. A rádiókabaré első korszakának az 

1925 és 1943 közötti éveket tekinthetjük. 1927-ben Petőfi születésnapjáról szóló énekes 

jelenet, 1928-ban Zilahy Lajos drámai játéka szerepelt az ünnepi műsoron, de 1929-től már 

többórás kabaré és sztárparádé hangzott éjfélig, illetve hajnali 2 óráig. 1933-ban főleg 

zeneszámokból állott a Szilveszter-est, mert részleteit a francia rádió is közvetítette. 1936-

ban Kacagóversenyt adtak, 1937-ben híres múlt századi egyfelvonásosokat, 1938-ban vidám 

hangjátékot és a pécsi öregdiákok estjét. 

1945-től új generáció élmezőnye kapott szerepet a szilveszteri és évközi kabarékban. 1947-

ben Fábri Zoltán rendezte a vidám farsangi revüt. A BBC 20 európai rádióállomás között 

Budapestet is kapcsolta. 1948 szilveszterén hangzott el Darvas Szilárd első, nagy sikerű 

slágermagyarázata. 1949. április 1-jén jelentkezett Örkény István összeállításában a Kancsal 

Parnasszus. Az 1951-es szilveszteri műsor címe Pol-Ka – vagyis Politikai kabaré. 1952-ben 

indult a Tüske c. szatirikus sorozat, afféle „rádiós faliújság”. Szilveszterkor: Láttuk, hallottuk, 

olvastuk. Írta: Boldizsár Iván, Ránky György, Sugár Rezső, Szervánszky Endre, Vincze Ottó. 

1953-ban vezették be a Jót nevettünk sorozatot, amelyben a szórakoztató színházak 

produkcióiból kiválogatott, rádiószerű kabarészámok kaptak helyet. Ekkor jelentkezett 

először Brachfeld Siegfried mint konferanszié, és kedvesen tört magyarságával országos 

sikert aratott. Az év sorozata a Ki a ludas?, amelyben a szatirikus hetilap munkatársai egy-egy 

hónap visszásságait poentírozták ki. Öten konferálták a szilveszteri kabarét: Darvas Szilárd, 

Gádor Béla, Kellér Dezső, Kovács Dénes, Vajda Albert. A műsor a Csinn-Bumm 

cirkusz különkiadása volt, felnőtteknek. 1954-ben Tarkabarka címmel rendszeres havi kabarét 

indított Éger Zsuzsa és Kékvölgyi Vilmos szerkesztő. Állandó szerzőik Stella Adorján és 

Tardos Péter, a konferanszié Kellér Dezső. 

1955-ben Vadnai László, Hajdú Júlia, Török Rezső és a Vaj-Ko páros művei a 

legsikeresebbek. 1956-ban Gádor Béla, Kellér Dezső, majd Palotai Boris szerzői estje 

képviselik a kabarét, továbbá egy egész estét betöltő rádióparódia. 1957-ben országos 

humorpályázatot írt ki a kabarészerkesztőség. Az óvatosan politizáló szilveszteri kabaréban 

Kállai István Vállalati mulatság c. jelenetében elsőként merészkedett a személyi kultusz 

bírálatáig. 1958-ban megalakult a rádió politikai kabaréjának szerkesztő bizottsága, tagjai: 



Fejér István, Gádor Béla, Király Dezső, Tabi László. Komikusok sorozata is 

indult Legnagyobb sikereim címmel. 1959-ben új, meghatározó tehetségű szerzőkkel bátrabb 

hangvételű, kritikusabb és mulatságosabb szilveszteri kabaré készült. Királyhegyi Pál, Peterdi 

Pál, Soós András művei jelentették a műsor pilléreit. Az 1960-as szilveszteri műsorba több 

élesen politizáló magánszám került. 1961 szilveszterén az Éger Zsuzsa szerkesztette, Horváth 

Tivadar rendezte műsor maradandó részeit az új, szókimondó stílust meghonosító Róna Tibor 

írta. 

1962-ben a Fejjel a falnak c. politikai kabarét Tolnay Klári konferálta. 

1963 elején megalakult az Összetett Műsorok Szerkesztősége, s annak keretében a Marton 

Frigyes–Szilágyi György–Kaposy Miklós trióból álló kabarérovat. A kádári konszolidációban 

mind nagyobb szerep jutott a rádiókabarénak. A szilveszteri műsorokban mondták be elsőnek 

az áremeléseket, a várható személyi változásokat, és ekkor volt valamennyivel szabadabb a 

tabuk (pl. nyugdíjak, pedagógusok helyzete, visszaélések) említése. A politikai hatalom afféle 

biztonsági szelepként engedélyezte ezeket a műsorokat. A közéleti kabaréban a rádió 

megtalálta azt a szórakoztató műfajt, ami valóban mindenkihez szól és igazán közérdekű. Ez a 

közügyeket érintő, fanyar-ironikus, belülről bíráló politikai kabaré idővel egyfajta nemzeti 

sajátosságunk lett. A rádiókabaré igen hamar össznépi derűforrássá vált. Népszórakoztató 

intézményként része volt a műfaj többször megingatott hitelének visszaszerzésében. A 

határainktól keletre, északra és délre játszódó eseményekről, a kínai–szovjet, szovjet–albán, 

nyugatnémet–keletnémet viszonyról, az arab államok 1967-es vereségéről, a 

disszidálásokról {III-438.} persze nem lehetett beszélni, akárcsak a 1968-as és 1980-as 

szovjet bevonulásokról, a kábítószer-élvezőkről és a szegényekről. Ha e tilalomfákat a 

műsorkészítők elkerülték, a Rádió vezetői csak egy-egy kényesebb mondat erejéig avatkoztak 

a műsorokba. A helyzet felpuhulásával ezek a felsőbb észrevételezések barátságos 

polémiákká enyhültek, több kérdésben érvényesülhetett a szerkesztők álláspontja is. 

A Rádió szilveszteri kabaréit a közönség zöme az ismétléskor, vagyis józan állapotban 

hallgatja meg. Szilveszter éjjelén ugyanis a tévét nézik, ezért a rádió nagyobb felelősséget 

vesz magára. 

1968-ban a szerkesztőség megszavaztatta a Rádióújság olvasóit, kiket szeretnének hallani és 

kérdésekkel megszólítani a szilveszteri kabaréban. A népszerűségi sorrendben első lett Dobos 

Attila, második Albert Flórián, harmadik Kabos László, negyedik Darvas Iván, ötödik 

Latinovits Zoltán. Az írók élmezőnye: Berkesi András, Passuth László, Németh László. 

Politikusok: Kádár János, Szépvölgyi Zoltán, Czinege Lajos(!). 

Végül Kádár megnyilatkozását a kabaréban a Politikai Bizottság nem engedélyezte, helyette 

újév délutánján adott egyórás interjút Szepesi Györgynek a rádióban, illetve Megyeri 

Károlynak a tévében. 1968-tól meg is szűnt a párt KB küldötteinek delegálása a műsorok 

lehallgatására. 

1969 márciusától évi 7–8, mindig megismételt bemutatóval indult a Rádió 

Kabarészínháza (szerk.: Marton Frigyes–Szilágyi György). Ettől kezdve már lehetett előre 

tervezni, koncepciót, szellemi arculatot kialakítani, állandó rovatokat nyitni, 

mindennapjainkba beleszólni, nyilvános fórumon részt venni a világ dolgairól folytatott 

permanens vitában. 

A műfaji többszínűség érdekében született meg 1973 őszén a Magyar Rádió Karinthy 

Színpada (szerk.: Kaposy Miklós), évi 13 bemutatóval és ugyanennyi ismétlés lehetőségével. 

Műfaji skálája eredeti magyar szatírákon, időnként külföldi szerzők régen játszott 

vígjátékainak rádióra átdolgozott változatain és regény-adaptációkon át a riport-szatíráig 



terjed. Az évente 2-3 alkalommal jelentkezőKarc sorozatban karcolatok, glosszák, paródiák, 

humoreszkek, krokik, aforizmák és villámtréfák keverednek, olykor tematikus 

összeállításokban. A műsorok felvétele mindig közönség előtt történik, többnyire hivatásos 

színtársulatok által ritkán látogatott művelődési házakban. A vasárnap, illetve szombat 

délelőtti bemutatókat általában 5–600 ezer, a csütörtök esti ismétléseket 150–200 ezer 

előfizető hallgatja (a Gallup Intézet adata). A Karinthy Színpad megteremtette ennek a sajátos 

törvényű műfajnak a szuverén fórumát, következetesen eltérve attól a szórakoztatóipari 

formától, amit a kritika általában ostorozni szokott, s elkerülve a humorkeltés konvencionális 

és banális formáit. A nevetés jogos tömegigényének kielégítése mellett a differenciáltabb 

komikum is törzshelyet kért magának a szórakoztatás asztalánál. S a „differenciált” nem 

minőségi kategóriát jelent, hanem kötetlenebb műfajt, melyben a fanyarabb, intellektuális 

tolmácsolás, a szárazabb, rejtettebb poentírozás és az áttételesebben jelentkező mondandó is 

megtalálja a helyét. Ez a társadalmi közeg adott lehetőséget az Umbulda c., a szabályok 

tisztességtelen kijátszását taglaló, országos viszhangot keltő, 11 részes sorozat műsorra 

tűzésére. A közérdekű bejelentésnek szánt műsorvállalkozás célja nem csak a manipulációk 

leleplezése, hanem az ellenőrzésre hivatott állami szervek tehetetlenségének és érthetetlen 

passzivitásának bemutatása volt. Az umbuldák ismertetését az Építésügyi Minisztérium 

tiltakozására a hatodik adás után félévre felfüggesztették, de aztán felülkerekedett {III-439.} a 

közönség igényelte nyitottság, mely a legdemokratikusabb szellemi termék, az élc számára 

végül zöld utat engedett, mindössze két elengedhetetlen kívánalmat fönntartva: a belső 

igazságot és az igényességet. A rádió gyakorlata azt is bizonyította, hogy a direkt(ebb) 

politikai humor lehetőségei csak tág korlátok közé szoríthatók. A riportszatíra gyakran 

alkalmazott eszköze volt a körkérdésekre kicsikart humoros válaszok sorozata. Miniszterek, 

államtitkárok, országos vezetők szólíttattak meg a Mit üzen a Rádió, Keresztkérdések 

rendőrtisztekhez, Mit tenne, ha megyéje önálló köztársaság volna? Közéleti hólabda, Mit üzen 

az utódjának? c. adásokban. Egy másik bevált módszer a társadalmi jelenségek föltárása 

körinterjúkban – pl. a magántulajdon fölértékelődése (Kié a diófa?), a sznobság, rátartiság, a 

külsőségek presztízse (Flanc), a túlzott önértékelés, a hirdetések félrevezető tartalma és 

nyelvezete (Ásó-kapa), vagy épp az általános műveltség elmaradottsága és a mostoha 

feltételrendszer(Közművelődési háztűznéző). Ezek a sikeres összeállítások jelzéseket 

továbbítottak a tömegekhez; a humor népszerűsége révén azokhoz is eljutottak, akik sosem 

olvasták el a belső vezércikkeket. 

1974-ben a Rádiókabaré szerkesztősége meghirdette az I. Humorfesztivált. A kiíráskor az volt 

a kérdés, hogy a tehetséges műkedvelők vajon képesek-e hosszabb távon is versenyben 

maradni a rutinos hivatásosokkal? Első önálló műsorát, az Állást kell foglalnunk c. kabarét 

Farkasházy Tivadar – aki a Humorfesztivál mezőnyéből emelkedett ki – nagyrészt a harminc 

éven aluli fiatalok munkáiból állította össze. A műsor címe is kettős tükrözésű volt: nemcsak 

az elkötelezettség szándékát jelezte, hanem azt is, hogy ezek az ifjú értelmiségiek helyet 

keresnek maguknak a társadalomban. Műsoruk erénye a friss, fiatalos hangvétel, a tekintélyt 

nem tisztelő csúfondárosság, az olykor szokatlanul csípős, kritikus tónus, a rádiókabaré 

megújulását jelentette. 

A műsorok egyik legnagyobb eredménye, hogy adásaik közüggyé váltak. Részben ennek is 

köszönhető, hogy a szilveszteri kabaré megsemmisítő csapásába belebukott egy miniszter 

(Pullai Árpád) és a képviselőház alelnöke (Stadinger István). 

Több hivatkozásban előkerült az a tarthatatlan nézet, hogy a magyar néptől, szellemiségtől, 

irodalomtól idegen a humor. Pedig könnyen kideríthető, hogy irodalmunk hét évszázada során 

szinte fő vonulatként mindig is ott volt a hol harsány, kirobbanó, hol a körülmények miatt 

szívfacsaró, kesernyés, csöndes humor, irónia. A magyar humor és szatíra története c. sorozat 



ismeretterjesztő funkciót is betöltött: hozzájárult régi irodalmunk megismertetéséhez, 

megszerettetéséhez. A népi fogantatású trufáktól a közjátékokon és iskoladrámákon át Arany 

Jánosig ívelő 27 adás Petőfitől kölcsönözte jelmondatát: „A legszebb küldetés másokat 

felderíteni.” 

1976-tól mind komorabb országos problémák is a kabaré terítékére kerültek: laza 

munkaerkölcs, orvosi etika, hálapénz, munkaerőhiány, pazarlás – oly jelenségek, melyekről a 

sajtó csak óvatoskodva, hiányosan, vagy sehogysem közölt információt. A kényes kérdések 

feltevése a közélet fórumairól lassan átcsúszott a kabarészínpadokra, különösen a 

rádiókabaréra, amely bőven élt is a lehetőséggel. 

1977-ben hangzott el – felsőbb kezdeményezésre, a testület népszerűsítése érdekében – az 

első rendőrkabaré, melyet utóbb még kettő követett. 1979 júniusában a Rátóti 

Humorfesztivál gálaestje alkalmából került sor a Rádiókabaré mindmáig egyetlen élő adására. 

1979-ben a Kulturális Minisztérium Az év hanglemeze címmel tüntette ki a MR Karinthy 

Színpada műsorából átvett {III-440.} Utazás a koponyám körül c. produkciót Latinovits 

Zoltánnal a főszerepben, majd 1981-ben a Bújdosó lányt, Mezei Mária élettörténetét 

(mindkettő szerkesztője: Kaposy Miklós, rendezője: Marton Frigyes). 

1983-ban a Kabarészínház pályázatot hirdetett Ezt írja meg! címmel, hogy a hallgatók írják 

meg az őket leginkább foglalkoztató közéleti visszásságokat, fonákságokat, a közérzetüket 

rontó bosszúságokat. Az év másik nevezetes bemutatója: 10 éves a világgazdasági válság. 

Miután a műhely tekintélyes és a közfigyelemre méltó fórummá küzdötte fel magát, kötelező 

kívánalomként lépett fel irányában a felelősségi tényező. Mindig ügyelni kellett a célzás 

pontosságára, hogy a lövés a visszásság okát találja, ne az okozatot. Egyben arra ösztökélte a 

hallgatót, hogy nevetve ismerje fel a gyarló emberi tulajdonságokat, esendőségeinket. 

Eltúlozva rajzolván meg a kontúrokat, típusokat is teremtett, mint az akadékoskodó Zacsek úr 

(Benedek Tibor), az ostoba Gugyerák (Bárdy György), a fontoskodó Illetékes elvtárs (Koltai 

Róbert), vagy a kivagyi krahácsi atyafiak (Agárdy Gábor és Csákányi László). 

A rádiókabaré módszeresen igyekezett fiatalítani sorait. Egyik legfőbb gondja volt, hogy 

megtalálja a nagy konferanszié-egyéniségek (Darvas Szilárd, Kellér Dezső, Brachfeld 

Siegfried, Komlós János) utánpótlását. Verebes István közéleti érdeklődése, nyitottsága, a 

tabuknak is nekirontó hangvétele révén az 1980-as éveken átívelve nagyrészt fel tudott 

zárkózni az elődök hagyományozta igényekhez, az 1990-es évek elejétől pedig Fábry Sándor 

retorikai és kapcsolatteremtő képességeivel, sajátos stílusú szóvivői-interjúkészítői 

egyéniséggé nőtte ki magát. 

Az 1984-es szilveszteri kabaréban Verebes István a fiatalabbak nevében lemondásra szólította 

föl az idősebbeket képviselő szóvivőt: Major Tamást. A konferansz-tréfa szimbolikáját 

legfelsőbb helyen is megfejtették, mert a Budapesti Pártbizottság januári ülésén Kádár János 

megjegyezte, hogy megfelelő időben lemond ő majd magától, de ne a kabaré kezdeményezze 

visszavonulását. 

1985-től Marton Frigyes saját kérésére történt nyugdíjazása után Farkasházy Tivadar és Sinkó 

Péter vette át a politizáló havi bemutatók folytatását. Új szignállal és új címmel jelentkeztek, 

elnevezésük: Rádiókabaré. Egy évvel később Sinkó Péter már önállóan szerkeszti 

műsorait, Kabarészínpad, majd Petőfi kabaré címmel. 

1986-ban a MR Karinthy Színpada Csak szervezés kérdése címmel közönségakciót szervezett 

és háromrészes sorozatot tartott a hanyagság, lelkiismeretlenség, hűtlen kezelés okozta károk 



konkrét eseteiből, a kampányokat túllihegők, a papír- és látszatmunkát elrendelő bürokraták 

ellen. A társadalom erejét segítségül hívó gesztussal egy megoldhatatlannak látszó 

problémahalmazból keresett kiutat a műsor, erkölcsi, politikai, gazdasági indokokat 

részletezve. Az 1987-es év riportszatíra-akciója az Ablakon a pénzt c. „gazdasági kesergő” 

három adása volt, melyekben 3,7 milliárd forint hozzánemértésből, összefonódásokból, laza 

munkafegyelemből és tudatos kártevésből eredő elpazarlását érte tetten a szerkesztő a 

KERMI, a népi ellenőrzés és a Belkereskedelmi Kutatóintézet hivatalos adatai alapján. 

Felelősségre vonás a műsorok elhangzása után sem történt. 

1987. december 31-én Illetékes elvtárs bejelentette nyugdíjba vonulását. Utána Vízözön 

elvtárs intézi az ügyeket… (Öt hónappal később, 1988 májusában váltotta le az MSZMP 

pártértekezlete a Politikai Bizottság tagjainak több mint felét.) 

Az 1988-as szilveszteri bemutatóban hangzott el a Voga–Turnovszky duó dalában a híressé 

vált kérdés: 

 „Mondd meg, kedves Népszabadság, 

Hány emberé ez az ország?…” 

Az MSZMP XIV. kongresszusának hetében a Rádiókabaré megtartotta a pártonkívüliek 

kongresszusát. A kipécézett hatalmasságok már nem mertek megsértődni, mert a rádiókabaré 

azonnal közreadta sértődéseiket is. Sokan, akiket korábban a kabarészerzők figuráztak ki, már 

önmagukat tették nevetségessé. A hatalmi centrumok szétszóródtak, a közönség figyelme is 

felhígult. A megfogyatkozott szerzőgárda elfáradt, kiürült, konformizálódott. A 

rádiószilveszterek korábbi, elképesztően nagy, tényleges fontosságánál lényegesen nagyobb 

jelentősége lassacskán a reális szintre mérséklődött. Az 1980-as évek közepéig az intézmény 

egész éves teljesítményét mérték le azon, mennyire sikerült az év utolsó műsora? Mostantól 

már a tévészilveszterek fölött is vállrándítva tért napirendre az ország. 

Az 1989-es szilveszteri Rádiókabaré szóvivője, Verebes István egyórás műsorban „látta 

vendégül” az MSZMP KB egykori székházában, az ún. Fehér Házban megjelent vezetőket: 

Katona Béla (MSZP), Csurka István (MDF), Tamás Gáspár Miklós (SZDSZ), dr. Petrasovits 

Anna (MSZDP), Deutsch Tamás (FIDESZ), dr. Torgyán József (FKgP) és Krassó György 

(Október Párt). A hagyományos műsorrészben Hofi Géza és Nagy Bandó András vitte a 

főszerepet. (Hofi egyébként évről évre elutasítja a Televízió ajánlatát, csak a rádió 

felkérésének tesz eleget.) 

1990-ben a MR Karinthy Színpada háromrészes Suttyomban c. riportszatíráiban a szabályos 

utakat megkerülő, kiskapukon át elintézett konkrét ügyekkel foglalkozott. 

1990 szilveszterén, Verebes visszavonulásával hárman álltak a szóvivői mikrofonhoz: Déri 

János, Fábry Sándor, Selmeczi Tibor. 

1992 januárjától heti háromórányi adással jelenkeznek a hallgatók kérései nyomán 

összeállított Kabarécsütörtök élő műsorai. Az első idők kétmillió főnyi hallgatósága a 

kereskedelmi adók színrelépése és a kötelező reklámok sűrűsödése óta kb. másfél millióra 

esett vissza. 

1992-től a médiaháború rányomta bélyegét a kabarészerkesztőség működésére is. Az 1993-as 

műsor bemutatása az utolsó percig kétséges volt. Csúcs László alelnök végül adásba engedte, 

de Farkasházyt fél esztendőre eltiltotta minden rádiós tevékenységtől. 1994 októberétől ismét 

a régi időpontban, a régi csapattal jelentkezik a havi Rádiókabaré. Szerkesztője újra 

Farkasházy Tivadar. 



A havi kabaré eleget tesz sok meghívásnak is: felvételeket tartott a sportolók tatai 

edzőtáborában, a Parlamentben, az adóhivatalban, a márianosztrai fegyházban, a bécsi 

Collegium Hungaricumban, a magyar önkéntesek okucani táborában és a taszári 

támaszponton, Erdélyben, Szlovákiában és Brüsszelben. 

1994 októberében megindult Fábry Sándor sztorizó sorozata, a Kabarészeparé. Adásai 

vasárnap estéről 1998 tavaszán átkerültek kedd délutánra. 

1997-ben a Rádiókabaré meghirdette IV. Humorfesztiválját. Az első nyertesek 1974-ben 

Farkasházy Tivadar, Sinkó Péter és Boncz Géza voltak, nyolc évvel később Trunkó Barnabás, 

Markos György és Nádas György, 1990-ben a Holló Színház, Éles István, Horváth 

Szilveszter, Maksa Zoltán, Bach Szilvia, Ayala és Brindisi szereztek helyezést. Az 1998-as 

győztesek: Szerzői díj: Tóth Tibor, Wagner B. György, Litkai Gergely, Kövesdi Miklós, 

Kőhalmi Zoltán. Előadói díj: Varga Ferenc József, Petrik Balázs, Bagi Iván, Nacsa Olivér. 

Zene 

 

A Magyar Rádió indulásától kezdve – az aktuális eseményeken kívül – a magyar kulturális 

értékek gyűjtését és közreadását tűzte ki céljául. Az, hogy az értékek közül mi nyert 

elsőbbséget, azt a mindenkori hatalom határozta meg, vagy legalábbis befolyásolta. Így volt 

ez az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után is. A rádió műsorpolitikájának 

irányát az MSZMP KB kulturális tervei határozták meg. Ennek az irányzatnak megfelelően 

állították össze évenként a Zenei főosztály munkatervét, amelynek végrehajtásáért 1957–1983 

között Faludi Rezső főosztályvezető volt a felelős. Szigorú szabályok határozták meg, hogy a 

zene hány százalékban szerepelhet a műsorban műfajok szerint (zenekari és kamaramuzsika, 

népzene, könnyűzene, fúvószene, tömegdal és kórus), valamint hány százalék magyar zene, és 

mennyi külföldi lehet (ez szintén felosztva országok szerint: szovjet, népi koreai, csehszlovák, 

NDK stb.). 

Petur György – aki 1957–1981 között volt a Zenei főosztály főszerkesztője – munkájához 

tartozott, hogy a zene százalékos megoszlását kimutatásokban rögzítse, egészen az 1970-es 

évek végéig. 

A politika gyakran összekapcsolódott az értékközvetítés hasznosnak látszó szándékával: 

például 1973-ban a párt meghirdette közművelődési programját, amely éveken keresztül 

hatással volt a rádió zenei műsorára. Forszírozott toborzással terveztek és valósítottak meg 

népművelési sorozatokat, diákvetélkedőket. Művelődési házakban házimuzsikát rendeztek és 

a Rádiózenekart bérletsorozatban szerepeltették a Csepeli Munkásotthonban. E műsorok 

időnkénti sikertelensége, ellentmondásossága abból adódott, hogy a hallgatóság nem volt 

felkészülve a komolyzene hallgatására, igényük sem volt annak befogadására, így a politika – 

jó szándékkal {III-443.} ugyan – hiába akarta azt rájuk kényszeríteni. 

A magyar zeneszerzők műveit egy bizottság által előre meghatározott terv szerint lehetett 

csak műsorba szerkeszteni. A szám szerinti besorolás – hogy ki, hány alkalommal szerepelhet 

– megfelelt a párt fő ideológusa, Aczél György művelődéspolitikai elveinek, amely a 

zeneszerzőket és az előadóművészeket a „Támogatott, Tűrt, Tiltott” kategóriába sorolta. Az 

átlagot meghaladó mértékben szerepeltek azok a zeneszerzők, akik a zenepolitika hatalmi 

adminisztrációjának is részesei voltak. Ritkábban ugyan, de azért megszólalhattak 

Szervánszky Endre, Járdányi Pál, Farkas Ferenc és mások művei is. A „Tiltás” 

tulajdonképpen csak néhány zeneműre vonatkozott. Pl. Farkas Ferenc 1946-ban 

komponált Prelúdium és fúga c. művét formalistának ítélték, és csak 1957-ben mutatták be a 



rádióban. Láng István Concertino zenekarra és xilofonra c. darabjáról 1961-ben készítettek 

ugyan felvételt, de a lektori bizottság azonnal töröltette, szintén formalistának bélyegezve. 

Lajtha László, a kiváló zeneszerző sem tartozott a kedvezményezettek közé, jobban ismerték 

Franciaországban, mint idehaza. VII. szimfóniáját Párizsban mutatta be a Rádiózenekar Lehel 

György vezényletével, de a mű felvételére – mivel eszmeiségében az 1956-os forradalom 

eltiprásáról szól – csak 25 évvel később, 1983-ban kerülhetett sor. Amikor azonban Ferencsik 

János karmester – Lajtha László lelkes híve – koncertműsorára tűzte valamelyik művét, akkor 

azt a rádió is közvetítette – tehát ha nem is támogatta, de tűrte a Lajtha-művek elhangzását. E 

néhány szélsőséges példától eltekintve a magyar zeneszerzők minden jelentős műve előbb-

utóbb elhangzott a rádióban. 

A hatalom és a zenei élet komolyabb konfliktusa az 1970-es évek közepén támadt, amikor a 

felnövekvő fiatal zeneszerzők Új Zenei Stúdió néven közösséget alakítottak és szakítva a 

magyar hagyományokkal, követték a nyugat-európai, valamint az amerikai stílusirányzatokat, 

vívmányokat. Az Új Zenei Stúdió fiataljait a rádió sokáig nem engedte nyilvánossághoz jutni, 

de az 1970-es évek végétől – Maros Rudolf lektori működése idején – már sikerült áttörni a 

görcsös ellenállást és akkor robbanásszerűen megnőtt a kortárs zeneművek aránya a 

korábbihoz képest. 

A politikai diktatúra tiltásai főleg az előadóművészeket érintették. Ha valamelyikük nem tért 

haza külföldi útjáról – akkori kifejezéssel disszidált –, akkor felvételei nem szólalhattak meg 

hosszabb-rövidebb ideig a rádió műsorában. (A komolyzene híveit érzékenyen érintette 

például a világhírű gordonkaművész-karmester, Msztiszlav Rosztropovics és operaénekesnő 

felesége, Galina Visnyevszkaja felvételeinek, hanglemezeinek zárolása.) 

Április 4-én, november 7-én, és más ünnepi alkalmakkor a szöveges műsorok szerkesztőinek 

kínosan kellett figyelni, nehogy „áthallásos”, rosszul értelmezhető szövegű ária, kórusmű 

vagy nóta hangozzon el. Bizottság döntötte el azt is, hogy az ünnepi összeállításban kik 

képviselhetik méltó módon a rendszer értelmiségi, vagy művészi elitjét. 

A zenei műsorok szerkesztése a politika számára nem számított kényes területnek. Ennek 

köszönhetően a Zenei főosztály munkatársai – néha kompromisszumok árán – de 

megőrizhették szakmai önállóságukat. A kompromisszumot az önkorlátozásnak egy 

természetessé vált metódusa jelentette, mert a zenei szerkesztők és munkatársak eleve 

betartották azokat a szabályokat, amelyeket a rádió vezetése, azon belül a Zenei főosztály 

vezetői az éves tervekben megfogalmaztak. 

Az 1980-as években a Rádió egészének irányítása megváltozott, a műsorok addigi {III-

444.} szigorú rendje fellazult, nyitottabbá vált a rádiózás. A Zenei főosztályon Faludi Rezső 

nyugdíjaztatása után Erkel Tibor vette át a vezetést (1983–1992). Erre az időre esett a 

rendszerváltozás és az átmeneti, forrongó időszakban a rádió zenei műsorának ügyei háttérbe 

szorultak. 

A Rádió következő zenei vezetője Szirányi János volt (1992–1993). Ebben az időben indult el 

az a folyamat, amely az addigi egységes irányítású Kossuth, Petőfi és Bartók adót önálló 

szervezetként próbálta működtetni. (Ez végül is csak 1996-ban valósult meg.) További 

rohamos változásokat hoztak a következő évek, időnként kaotikus állapotot teremtve az 

intézmény működésében. A Rádió a politikai csatározások, az ún. médiaháború színterévé 

vált, amely a Zenei főszerkesztőség belső életét is megzavarta. A következő zenei vezető Kiss 

Imre (1993–1994) idején előtérbe kerültek a szubjektív indulati elemek, közelharc kezdődött a 

műsoridőért, pénzért, státuszért, hatalomért. A személyi ellentétek évekre háttérbe szorították 

a szakmai reformtörekvéseket. Fejérvári Sándor zenei vezetése alatt (1994–1995) csillapodtak 



az indulatok, majd 1995-ben Alföldy-Boruss Istvánt nevezték ki a Zenei főszerkesztőség élére 

és 1996-ban elkezdődött a Rádió struktúrájának teljes átszervezése. 

A Magyar Rádió zenei együttesei. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara elődjét még 1943-

ban Dohnányi Ernő alapította 30 muzsikussal, majd 1945-ben Ferencsik János hívta újra 

életre a már 50 tagú együttest. A zenekar karmestere Polgár Tibor lett, aki már 1925 óta 

dolgozott az intézményben, amolyan zenei mindenesként, ő volt a zongora-kísérő, a 

karmester, a zeneszerző, a szerkesztő és az osztályvezető egy személyben. 1951-től Somogyi 

László volt a Rádiózenekar vezető karmestere. Az ő kezdeményezésére műhelymunka alakult 

ki a zenekar és a magyar zeneszerzők között. 1956-ban a zenekar több tagja, így Somogyi 

László vezető karnagy és Polgár Tibor is Nyugatra távozott. 1957-ben Bródy Tamás, majd 

1958–1989 között Lehel György dolgozott a zenekarral. 

Lehel György 43 esztendőt töltött a Magyar Rádió szolgálatában. 1947. július 26-án, 21 éves 

korában vezényelte először a Rádiózenekart. 1962-től a zenekar állandó karmestere, 1964-től 

1989. szeptember 23-án bekövetkezett haláláig igazgató-karnagya volt. A Rádió mecénási 

szerepe Lehel György működése alatt volt a legeredményesebb. Hivatástudattal segítette a 

magyar zeneszerzőket új művek életrehívásában, 1950–1988 között, 39 év alatt 58 magyar 

zeneszerző 219 művét mutatta be a Rádiózenekar élén. 

Ligeti András 1985-től volt a Rádiózenekar karmestere, majd Lehel György halála után 

(1990–1992) zeneigazgatója. 1993 óta Vásáry Tamás – a világhírű zongoraművész-karmester 

– a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának főzeneigazgatója és vezető 

karmestere. 

A Magyar Rádió énekkara 1950-ben alakult. Vezetői: Székely Endre (1950–1953), Darázs 

Árpád (1953–1955), Vásárhelyi Zoltán (1955–1959), Vajda Cecília (1959–1964), Csenki 

Imre (1964–1966). Hosszú és eredményes munkát végzett az énekkar élén Sapszon Ferenc 

(1966–1991), majd Erdei Péter rövid ideig tartó kórusvezetése (1991–1992) után, 1992 óta 

Strausz Kálmán az énekkar karnagya. 

A Magyar Rádió gyermekkórusa 1955-ben alakult Botka Valéria és Csányi László 

vezetésével. A Gyermekkórus számos hazai és külföldi sikert, elismerést ért el. Külföldön 

(Csehszlovákiában) 1959 júniusában jártak először. Csányi és Botka honosította meg a 

Nemzetközi Gyermekkórus Találkozókat. A Gyermekkórus {III-445.} 1965 augusztusában 

járt először Japánban, ahol 40 koncertet adtak nagy sikerrel. Az 1976-os Japán turnén két 

hónap alatt 42 fellépés szerepelt programjukon, ahová több meghívást is kaptak az évek során. 

Harmincévi eredményes munka után Csányi László és Botka Valéria 1985-ben ment 

nyugdíjba. Őket a gyermekkórus élén Reményi János (1985–1995), Igó Lenke (1985–1994), 

Thész Gabriella (1985 óta) és Nemes László Norbert (1997 óta) követte. 

Igen népszerű volt a Magyar Rádió népi zenekara, amely 1950-ben alakult Lakatos Sándor 

vezetésével, de 1971-ben megszűnt. 

1948-ban alakult meg a Magyar Rádió tánczenekara, amely 1957-ben új tagokkal kezdett 

működni Zsoldos Imre irányításával. 1963. október 1-jén az újjászervezett tánczenekar Stúdió 

11 néven mutatkozott be Zsoldos Imre (1980-ig) és Dobsa Sándor vezetésével. 

1962. január 1-jétől kezdve a Magyar Rádió zenei együtteseinek fenntartásához a Magyar 

Televízió is hozzájárult, stúdiófelvételek készültek, majd háromévi szünet után 1994. október 

30-án újabb együttműködési megállapodást kötöttek. Így az együttesek nevébe visszakerült a 

Televízió szó is. 



Az MR zenei együttesei nélkül nem lehet elképzelni a magyar zenei kultúrát. Repertoárjukon 

sokféle műfaj és stílus szerepel. Legnagyobb érdemük azonban a kortárs magyar muzsika 

bemutatása. Nemcsak a stúdió falai között dolgoznak, de rendszeresen és sikerrel szerepelnek 

hangversenytermekben, itthon és külföldön egyaránt. Koncerteztek Európa minden 

nagyvárosában, Amerikában, Ausztráliában és Japánban is. Muzsikálásukat számtalan 

rádiófelvétel és hanglemez örökítette meg. 

Kortárs magyar zene a Rádióban. A Rádió egyik legfontosabb művelődéspolitikai feladata a 

kortárs magyar zene terjesztése és támogatása. A Rádió felkérésére készült új művek jelentős 

része felvételre került, amiket a bemutatás után is műsoron tartanak. Kiemelkedő 

sorozatokban mutatták be több év, vagy több évtized legjobb zenei termését [pl. Az új magyar 

zene hónapja (1970–1974, 1975–1979, 1980–1985); Negyven esztendő magyar zenéje (1945–

1985); A magyar zene négy évtized tükrében (1950–1990)]. 

A magyar zenei élet évenként visszatérő jelentős eseményévé vált 1971–1991 között Az új 

magyar zene a Rádióban c. nagyszabású seregszemle, ahol felsorakoztatták az előző évben 

felvett és bemutatott műveket. Közülük egy kritikusokból álló szakmai és egy, a közönség 

tagjaiból alakult zsűri választotta ki és díjazta a legjobbnak tartott műveket. 1984-től kezdve 

bővült a kiválasztott művek száma, mind a kritikus-, mind a közönségzsűri egy-egy zenekari 

és egy-egy kamarazenei művet díjazott, a Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) pedig a 

legjobb kórusművet értékelte. 1985-től a Magyar Zeneművészek Szövetsége különdíjat 

adományozott a rádióban legjobban szereplő 35 év alatti fiatal zeneszerzőnek. (1986-ban és 

1991-ben nem adták ki.) 1992 óta Hollós Máté ismerteti elemző, népszerűsítő módon az előző 

évben a Rádióban bemutatott új kompozíciókat. 

Az új magyar zene megszületésében segít a Magyar Rádió zenei lektorátusa is. A 

komponisták elsőként a művek kottáját adják be lektorálásra. A lektorok azok 

áttanulmányozása alapján javasolják a művet dokumentálásra szánt felvételre, 

stúdiókoncerten való egyszeri elhangzásra, vagy elutasítják. 1960–1992 között egyszemélyi 

lektorálás működött. 1962-től két komolyzenei lektor volt ugyan, de ez csak műfaji felosztást 

jelentett: egyikük a fúvós- és tömegzenei, valamint a kórusműveket lektorálta, a másik lektor 

pedig a szimfonikus, a kamarazenei és az oratórikus műveket. 1992-ben azért hozták létre a 

háromtagú {III-446.} lektorátust hogy a zeneművek sorsát ne csak egyszemélyi vélemény 

döntse el. A Rádió zenei lektorai: Kókai Rezső (1960–1962), Mihály András (1962–1978), 

Maros Rudolf (1978–1982), Durkó Zsolt (1982–1997), Lendvay Kamilló (1962 óta), Kalmár 

László (1992–1995), Decsényi János (1995 óta) és Sári József (1997 óta). 

A Rádió fontos feladatának tartja a magyar zeneművek külföldi megismertetését, ezért 

felvételeit felajánlja sugárzásra a külföldi adók számára. 1952 óta az új művek nemzetközi 

rádiós fóruma a párizsiTribune Internationale des Compositeurs, ahol egy nemzetközi zenei 

bizottság hallgatja meg a beküldött művek hangfelvételét és a legjobbakat 25–30 európai 

rádiónak ajánlja bemutatásra. Ez a zenei bizottság 1970-ben Szőllősy András III. 

concerto, 1972-ben Balassa Sándor Kassák requiem, 1975-ben Durkó Zsolt Halotti beszéd c. 

művének rádiófelvételét értékelte a legkiválóbbnak. 

A Bartók rádióban a Korunk zenéje, a Századunk zeneművészete, a Napjaink zenéje, a Zenei 

panoráma és a Magyar zeneszerzők c. sorozatokban rendszeresen műsorra tűzik a hazai és a 

külföldi zeneszerzők legújabb alkotásait. Úttörő jelentőségű az 1973 óta évenként 

megrendezett Hangversenyciklus századunk zenéjéből c. műsor, Lázár Eszter szerkesztésében. 



A 6-os stúdióban tartott élő koncertsorozat 1998-ban már a 25. évadját ünnepeli. Ez alatt az 

idő alatt bemutatta a számunkra még ismeretlen zenei irányzatokat, a szocialista országokat 

elhagyó (nálunk elhallgatott) zeneszerzők műveit, valamint a legújabb kompozíciókat. 

1974-ben kezdte meg működését a Magyar Rádió Elektroakusztikus zenei stúdiója, amely új 

zeneszerzési technika alkalmazását teszi lehetővé. A stúdió hangmérnöke Horváth István, 

művészeti irányítója Decsényi János (1974–1995) és Szigeti István (1995 óta). Az 1995-ben 

megrendezett I. Nemzetközi Elektroakusztikus zenei verseny hagyományt kívánt teremteni, 

ahogy 1997-ben, úgy a jövőben is kétévenként meghirdetik a versenyt az elektroakusztikus 

műveket komponáló magyar és külföldi zeneszerzők részére. 

A Magyar Rádió zenei versenyei. A Rádió zenei versenyek rendezésével tehetséges fiatal 

művészeket kívánt az érdeklődés középpontjába állítani. 1966-ban az első rádiós 

zongoraversenyt még csak a Zeneművészeti Főiskola hallgatói számára hirdették meg, de a 

következő évtől kezdve már országos méretű esemény lett belőle. A Magyar Rádió által 

rendezett versenyeken első díjat nyert Kiss Gyula (1966, zongoraverseny), Geszler Fatima 

(1967, gordonkaverseny), Lux Erika (1968, zongoraverseny), Perényi Eszter (1969, 

hegedűverseny), Kocsis Zoltán (1970, zongoraverseny), Németh Gábor (1971, dalverseny), 

Sass Sylvia és Tokodi Ilona (1972, énekverseny), Jandó Jenő (1973, zongoraverseny), 

Szenthelyi Miklós (1975, hegedűverseny), Polgár László és Póka Eszter (1977, énekverseny), 

Kassai István és Nagy Péter (1979, zongoraverseny), Szabadi Vilmos (1982, hegedűverseny), 

Király Csaba (1985, zongoraverseny), Hegedűs Mónika – fuvola, Kubina Ágnes – oboa, 

Balogh József – klarinét, Lakatos György – fagott, nagydíj: Kiss József – oboa (1988, fafúvós 

verseny négy kategóriában). 1998 őszére gordonkaversenyt hirdettek. 

A közönséggel való kapcsolatépítést szolgálta a Dupla vagy semmi vetélkedő (Liszt, Haydn, 

Beethoven, Schubert, Brahms, Debussy, Bartók, Wagner jegyében), az országos műveltségi 

versenyek, a Zenei Hetek (vidéki városokban és megyékben). 1969. március 3-án Czigány 

György kezdeményezésére indult el, és azóta is töretlenül népszerű a {III-447.} Ki nyer ma? –

 játék és muzsika tíz percben, déli rádiós zenei vetélkedő. 

A Zenei főosztály. 1957-től kezdve alakultak ki a Zenei főosztály szakosodott műhelyei az ún. 

rovatok, amelyekben évtizedeken keresztül magas színvonalú munkát végeztek a szerkesztők 

és munkatársak. 

A Népművelési rovat szöveges műsorok készítésével, vagyis magyarázó szöveggel, 

előadással, kommentárral közelíti meg a zenét, ismerteti a szerzőket, műfajokat és stílusokat, 

segítséget nyújtva a hallgatóknak a tájékozódásban. 1953. október 3-án indult el az Új Zenei 

Újság, amely hetenként tájékoztat a hazai és nemzetközi zenei élet eseményeiről. Felelős 

szerkesztője és állandó hangversenykritikusa 1997-ig Kroó György, 1998-tól Kovács Sándor. 

Az Új Zenei Újság negyedévi melléklete 1966-tól a Zenélő nagyvilág. 1970-től A hét 

zeneműve minden héten elemzi és bemutatja a zeneirodalom valamelyik remekművét, 1986-ig 

nyomtatásban is megjelent. Kroó György indította el a Hallgassuk együtt c. műsort. Írók, 

költők, tudósok, politikusok, művészek véleményei hangzanak el A zenéről c. műsorban, mely 

1982-től jelentkezik. A Komolyzenei lemezlovas 1982-től, a Három szólamban 1986-tól 

hallható. 1990-től jelentkezik A muzsika, mely az azonos c. folyóirat hangzó melléklete. 

Szerkesztője Papp Márta és Feuer Mária. Vannak olyan szöveges zenei műsorok, amelyekben 

műsorvezetők hozzák közel a hallgatóhoz az aktuális témát vagy eseményt. Egy-egy 

szerkesztőhöz érdeklődésük, egyéniségük szerinti műsor kötődik. Az Egy rádiós naplójából, 

A zongoraművészet első aranykora, az Azok a rádiós évek, és az Emlékek szárnyain c. 

műsorokat Sebestyén János neve köti össze. Meixner Mihályhoz kötődik A Mi a titka? és 

az Archívumok mélyéről c. műsor. A Klemperer-sorozat és A Rádiózenekar négy 



évtizede Boros Attila nevéhez fűződik. A Lemezek közt válogatva műsorait Zsoldos 

Péter, a Felhang c. zenepolitikai műsort Szigeti István, a hangkultúrát népszerűsítő, Hi-

Figyelő c. műsort Újházy László neve fémjelzi. ABudapesti beszélgetés híres 

művészekkel adásait Meixner Mihály és Boros Attila, a Külföldi városműsorokat Meixner és 

Sebestyén János közös érdeklődési köre jellemzi. Bieliczkyné Búzás Éva műsora, 

a Rádiófónia – 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán a rádió zenetörténetét dolgozza fel. 

A drámai rovatban az opera- és operettműsorokat szerkesztették. 450 teljes opera, 250 mű 

különböző felvétele áll a szerkesztők rendelkezésére. Kertész Iván szerkesztésében olyan 

kiemelkedő sorozatok készültek, mint pl. a Beszéljünk az 

operáról, az Operacsillagok, az Operaslágerek, a Látogatás külföldi operaházakban és 

az Emlékezetes operaelőadások. 

A rádió ösztönzésére készülő operák bemutatóit időnként operaházi premierek is követik. Az 

első nagy siker, a rádióban 1951-ben bemutatott Pomádé király új ruhája, Ránki György 

vígoperája volt. Az átdolgozott színpadi változatot 1953-ban mutatta be az Operaház. Hajdú 

Mihály Kádár Kata c., a népballadák világát idéző operája a rádióban 1957-ben, az 

Operaházban 1959-ben csendült fel. Horusitzky Zoltán Báthory Zsigmond c. operáját 1955-

ben mutatta be a rádió. A színpadi bemutató először 1957-ben az NDK-beli Greizben, majd 

1960-ban a budapesti Operaházban volt. Emlékezetes premier volt Petrovics Emil C´ est la 

guerre c. egyfelvonásos operája a rádióban 1961-ben, egy évvel később pedig az 

Operaházban. Balassa Sándor Az ajtón kívül c. operája 1977 decemberében hangzott el 

először a rádióban és 1978. október 20-án kelt életre az Operaház színpadán. A rádióban 

mutatták be többek között Jereb Ervin Botrány az Ingeborg-hangversenyen(1979), Kósa 

György Kocsonya Mihály házassága (1982), Hidas Frigyes Dunakanyar  (1987), Doráti 

Antal A küldött (1988), Balassa Sándor A harmadik bolygó (1989) és Lajtha László A kék 

kalap c. operáját (1990). 

Az idősebb rádióhallgatóknak szóló műsor volt az Operettkedvelőknek (1981–1991) Bitó Pál, 

majd az Operettparádé (1991 óta) Schubert Ferenc szerkesztésében. 

A szimfonikus rovat feladata a nemzeti zenekultúra színvonalas ápolása, a repertoár bővítése, 

valamint a világ hanglemeztermésének bemutatása. A rovat szerkesztésében jelentkező 

ismertebb sorozatok:Hangfelvételek felsőfokon (1997-ig szerkesztője Varga Ferenc), A Rádió 

lemezalbuma, Lemezmúzeum, Művészlemezek, Diszkotéka – lemezbarátok órája, Mi újság a 

régi zene világában?, Zene korabeli hangszerekkel. 

A Rádió egyik legfontosabb tevékenysége a hangversenyrendezés. Rendszeresek a közönség 

előtt megtartott koncertek, a Rádió zenei együttesei, valamint felkért előadóművészek 

közreműködésével. Ezek helyszíne elsődlegesen a Rádió 22-es és 6-os stúdiója, valamint 

Márványterme. A hallgatókkal-közönséggel való jobb kapcsolat kiépítése érdekében vált 

szükségessé, hogy a stúdiók falain kívül is rendezzenek műsorokat. Kialakultak a 

rádióhangversenyek rendszeres külső helyszínei: a Zeneművészeti Főiskola nagyterme (1967-

től, nemcsak esti, hanem délelőtti hangversenyek is), az MTA Kongresszusi terme (a Budai 

Várban, 1975 óta), a Magyar Nemzeti Galéria kupolaterme (Hangverseny délidőben, 1978 

óta), a Pesti Vigadó (1980 óta), a Bartók Emlékház (1982 óta), a Budapest Kongresszusi 

Központ (1985 óta) és az Óbudai Társaskör (1993 óta). 

Czigány György kezdeményezésére a zenélés régi, meghitt formáját kívánta feléleszteni 

a Házimuzsika (1966-tól) és Lázár Eszter szerkesztésében a Muzsikus vendégség (1987-től), 

majd a Nemes András szerkesztette A hét muzsikusa és a Találkozás a stúdióban. 



Az ismeretterjesztő műsorokon belül az ifjúság zenei nevelése is helyet kapott, kezdetben az 

Ifjúsági osztályon, később a Zenei főosztály keretei között. Évtizedeken keresztül kiemelkedő, 

példamutató zenei népművelést végzett Ádám Jenő, főiskolai tanár pl. a Szolmizál a 

gyerek (1962) és a Szép ez is (1963) műsorában. Földes Imre – ő is főiskolai tanár – 

a Mindenki zeneiskolája c. sorozatával kitágítja a zenei ismeretterjesztés lehetőségeit a 

mikrofon segítségével. Bónis Ferenc dokumentumértékű beszélgetős sorozatokat [Így láttam 

Kodályt (1977), Így láttam Bartókot (1980), Találkozás Ferencsik Jánossal (1987), Családi 

krónika – ifjabb Bartók Bélával (1990)] és emlékidéző műsorokat készített Veress Sándor, 

Takáts Jenő, Farkas Ferenc zeneszerzőről és neves előadóművészekről. Kortárs magyar 

zeneszerzők vallomásait gyűjtötte össze Fittler Katalin Ars poetica címmel. Sokoldalú 

tájékoztatást nyújtott a Zenei Magazin (1963), és a Zenei Tükör (Bónis Ferenc és Vogel Mária 

műsora 1987-től). Az amatőr kórusok fejlődését szolgálta a Kóruspódium (1966 óta) és 

az Éneklő Ifjúság (1970-től). Tömegzenei híradó volt a Zengjen a muzsika (1974–1984) 

Hollós Lajos szerkesztésében. Dimény Judit a gyermekek lélektanát jól ismerve készíti 

műsorait (Szereted az operát?; Neked szól!). A Hang-játék c. zenés sorozat Ugrálós és 

kanyargósműsora nyerte a Prix Japon c. nemzetközi verseny rádiós díját (1975). 

Elsősorban a népzenei rovat őrzi és szolgálja a hagyományos magyar népzenét, az autentikus 

paraszti muzsika és a feldolgozott népzene műsoron tartásával. A rovat kiemelkedő 

sorozata Az élő népdal,a Zenei anyanyelvünk, a Népdalkörök pódiuma, az Énekeljük együtt, A 

magyar népdal hete, A magyar népzene és népköltészet hetei és a Nemzetiségi népzenei 

fesztivál. 

 Főleg az ifjúság szórakoztatását kívánta kielégíteni a könnyűzenei rovat. A Könnyűzenei 

Híradó (1957-től) a tájékoztatást szolgálta. Kedvelt műsor volt a Fültörő (1965-től), a Doremi 

áruházCzigány György és Sebestyén János vezetésével (1968-tól), majd a Rivaldafényben és 

a Pihenőidőben – nyugdíjasoknak (1987-től) Török Mária szerkesztésében. Sokoldalú 

műsorajánlattal foglalkozik a Hétvégi Panoráma (1983 óta). A fiatalok körében volt népszerű 

a Tánczenei koktél, a Melódiakoktél, valamint Komjáthy György műsorai, a Vasárnapi 

koktél (1964–1998), a Csak fiataloknak (1965-től) és a Töltsön egy órát kedvenceivel! (1970-

től). 

A rádió a könnyűzene fontos műhelye volt, nagyon sok felvételt készítettek a 8-as stúdióban, 

és sok előadó itt kezdte el pályafutását. Az 1980-as években lényeges változás következett be, 

mert a könnyűzene a klubokban, a lemezgyártó cégeknél és más stúdiókban született meg. A 

rádió műsorába minden bekerült, amit be lehetett szerezni lemezről, szalagról. Divatos lett az 

olyan műsorvezetős program, amelyet már nem a szakszerkesztők, hanem a külsős zenei 

munkatársak és a lemezlovasból (disc-jockey) lett rádiósok – mint például B. Tóth László – 

készítettek. 

A hallgatók zenei kéréseit teljesíti a Zeneközelben a hallgató, Juhász Előd és Csiba Lajos 

műsora (1984-től). Igényes műsorok készültek a dzsesszrajongók számára: például a vidéki 

városokban megrendezett Dzsessznapok keretében. A legjobb könnyűzenészeket jutalmazzák 

1987-től az eMeRton díjjal. 

Időben a legrövidebb történetre az egyházi zene szerkesztése tekinthet vissza. A zeneirodalom 

jelentős része egyházzenei, vagy egyházzal kapcsolatos ihletésű zenemű – ezért mint a 

klasszikus zene szerves része folyamatosan jelen volt a rádió műsorában. Az egyházi ünnepek 

alkalmával azonban érzékenyen figyeltek arra, hogy egy-egy műnél több lehetőleg ne 

hangozzék el, ne tegye hangsúlyossá az ünnepet. Az igény azonban egyre sürgetőbben 

jelentkezett a hallgatóság részéről a tematikusan egyházi zene megszólaltatására, amit csak az 

1989-es rendszerváltozás tett lehetővé. Legjelentősebb műsor a havonta jelentkező Musica 



sacra, amely a különböző egyházak, felekezetek zenei életét mutatja be és felhívja a figyelmet 

az aktuális eseményekre (szerkesztője Vass M. Katalin és Osváth Zoltán). AzÜnnepek 

zenéje c. műsor virágvasárnaptól kezdve mutatta be az évkör legismertebb dallamait, 

egyházzenészek, teológusok, művészettörténészek és néprajztudósok segítségével (1990–

1992). AJubilate Deo évszázadok egyházi muzsikáját ismerteti 1992-től, szerkesztője Vass 

M. Katalin. A Beszélgetések az egyházzenéről c. műsor is a több évtizedes hiányt kívánja 

pótolni Papp Márta szerkesztésében. Egyházi zene szólal meg hetenként öt alkalommal – az 

egyházi félórák bevezetéseként –, amely a négy történelmi egyház (katolikus, evangélikus, 

református és zsidó), valamint a kisebb egyházak és felekezetek zenéjéből ad válogatást (1993 

óta, szerkesztője Solymosi János). 

Technikai fejlődés. 1960-ban elkészült a Magyar Rádió 6-os (nagyzenekari) stúdiója, amit 

1981-ben sztereó felvételek készítésére alkalmas műszaki berendezéssel bővítettek. 1964-ben 

az URH-sávon is megindult az önálló adás, 1973-tól 3. műsor, 1987. május 23-ától Bartók 

rádió elnevezéssel működik. A sztereóadás – még csak kísérleti jelleggel – 1969-ben 

kezdődött. A Pollack Mihály téri új irodaházat 1969-ben adták át. 

1986-ban megindult a rádiós hanglemezkiadás Radioton néven, majd a kompaktlemezek (CD) 

kiadása. A Magyar Rádió hangarchívuma az ország egyik legnagyobb gyűjteménye: a 

felvételek (mono és sztereó szalag, hanglemez,  valamint CD) száma több mint 200 ezer. 

A Magyar Rádió 1991 óta tagja az Európai Műsorszóró Szervezetnek, az EBU-nak, amely 

műholdas technikával lehetővé teszi kiváló minőségben valamennyi európai, amerikai és 

távol-keleti hangverseny vagy operaelőadás élő kapcsolását. 

A több mint 30 éven át működő OIRT-frekvenciát 1998. január 1-jétől, a Petőfi és a Bartók 

rádióban felváltotta a nyugati CCIR-sávon történő sugárzás, ami jobb minőségben, nagyobb 

távolságra sugározza a műsort. A Kossuth-adó műsorát továbbra is a középhullámon és 

OIRT-sávon lehet hallgatni. 

1996. augusztus 1-jén, a médiatörvény előírásai szerint a Magyar Rádió részvénytársasággá 

alakult, költségvetési intézményből gazdálkodó rendszerbe lépett át. A tulajdonos, a Magyar 

Rádió közalapítvány, amelynek kuratóriuma gyakorolja tulajdonosi jogait, de a 

műsorkészítésbe nem szólhat bele. A Magyar Rádió Rt. alaptevékenysége a közszolgálati 

műsorszolgáltatás. 1996. december 10-én a Rádió szervezeti felépítésében lényeges változás 

történt: megalakult a Kossuth, a Petőfi és a Bartók Rádió Adófőszerkesztőség (ezeken belül a 

rovatokat és osztályokat felváltották a szerkesztőségek és főszerkesztőségek), valamint a 

Művészeti és Produkciós Igazgatóság (MPI). A megszűnő Zenei főszerkesztőségből a 

könnyűzenei szerkesztőség teljes feladatkörét és személyi állományát (20 fő) a Petőfi Rádió 

Adófőszerkesztőség vette át. Az MPI 24 fővel kezdte meg működését és hozzájuk tartozik az 

MRT szimfonikus zenekarának (112 fő), énekkarának (67 fő) és gyermekkórusának (kb. 150 

fő), a Stúdió 11-nek, a könnyűzenei produkciós szerkesztőségnek, valamint az 

Elektroakusztikus zenei stúdiónak a menedzselése, irányítása, felügyelete. A Bartók Rádió 

Adófőszerkesztőségen (létszáma 60 fő) öt szerkesztőség: Hangversenyrendező, 

Ismeretterjesztő, Magazin, Zenei összeállítások és Népzenei szerkesztőség működik. 

A zenei műfajok megoszlása és fogadtatása. A Kossuth rádióban elsősorban a hírek és 

közéleti témák szerepelnek, de továbbra is szükséges a zene minden műfajának megjelenése, 

hiszen sokan vannak az országban (és határon túl is), akik még nem rendelkeznek korszerű, 

CCIR-sávos rádióval, így csak a Kossuth rádió műsorát hallgathatják a középhullámon. A 

Petőfi rádió elsősorban a fiatalabb és a nyugdíjas korosztály zenei igényeit szolgálja ki 

szórakoztató és szolgáltató műsorokkal. A Bartók rádió látja el a komolyzenei, kisebb 



mértékben a népzenei és a dzsesszműsorok szerkesztését, valamint az operák és koncertek 

közvetítését. 

Az 1980-as évektől kezdve a hallgatóság rádiózási szokásai lényegesen megváltoztak, 

különösen a kereskedelmi rádiók beindulásával. Szükségessé vált az új igények, szükségletek, 

szokások felmérése, tudományos elemzése. A Magyar Rádió megbízásából a Gallup Intézet 

végzi a műsorok fogadtatásáról készített felméréseket. A részletes adattárak megmutatják, 

hogy a különböző műfajú zenei programoknak milyen a hallgatottsága, fogadtatása. A zenei 

műfajok megítélésében a társadalmi közgondolkodás vetül vissza, ugyanis a könnyűzenének, 

nótaműsoroknak tömeges, a komolyzenének pedig réteges hallgatottsága van. A komolyzenét 

főleg az értelmiségi, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező réteg hallgatja, akiknek a 

társadalomban betöltött hatása a százalékos kimutatást messze meghaladja. Az 1%-os 

hallgatottság 80 ezer embert jelent, de még a 0,5%-os hallgatottságot sem lehet lebecsülni, 

hiszen 40 ezer ember 40 hangversenyteremnyi hallgatóságot jelent. A részletes kimutatások 

alapján a rádió munkatársai {III-451.} elemzést készítenek, levonják a szakmai tanulságokat, 

s igyekeznek kialakítani a jövő rádiózását. 

A Magyar Rádióban tehát elkezdődött egy modernebb, a 21. század igényeinek jobban 

megfelelő műsorszerkezet kialakítása. Ennek eredményei azonban csak később fognak 

meglátszani, hiszen az átalakulási folyamat évekig is eltart. A rádiózás jövőjét az aktuális 

híradások gyorsasága, valamint a zenei műsorok kimeríthetetlen, gazdag tárháza biztosítja. 

Ismeretterjesztés 

Az újjáalakult Magyar Rádió műsorideje jelentős részét szentelte a tudományos 

ismeretterjesztésnek. Neve sem volt még a rovatnak, de 1945. május 20-án már 

megemlékezés hangzott el Martinovics Ignácról, 24-én Sigmund Freudról. Decemberben 

pedig Völgyesi Ferenc professzor számolt be az ideg- és lélektani kutatásokról. 1946-ban 

Keresztury Dezső, Zilahy Lajos, Tamási Áron, Veres Péter, Darvas József, Illyés Gyula, 

Trócsányi Zoltán, Sztrókay Kálmán, Máthé Elek, Vajthó László voltak az év első hetében 

megnyitott és nyári tanfolyamokat is folytató Rádióiskola tanárai, de az egészségvédelem is 

szóhoz juthatott: előadások hangzottak el a járványveszélyről. Az esztendő közepén már 

a Rádió Szabadegyeteme is működött, egyik rovata az Édes anyanyelvünk, Halász Gyula 

vezetésével. Megindult a rádió orosz és angol nyelvtanfolyama is. Az európai szellem 

találkozója címmel a genfi nemzetközi értelmiségi találkozóról beszélgetett Lukács 

Györggyel Majoros István. Egy sokéves sorozat kezdete volt Natter-Nád Miksa Kertészeti 

tanácsadója. 1947-ben már füzet alakban is megjelentek a Rádióiskola anyagai. Az adások 

heti öt napon, esetenként egy-egy óra hosszat tartottak. A programban helyet kaptak 

természettudományos kérdések is. A kezdeti időkben az országosan ismert előadók közül 

Balogh Jánost, Ortutay Gyulát, Öveges Józsefet foglalkoztatták legtöbbször a műsorkészítők. 

1948-ban induló sorozatok: Korok, emberek, kultúrák; Művészetről, művészekről; Könyvek, 

képek, szobrok; Jó egészség negyedórája. A centenáriumi év áprilisában alapított „nagydíj-

pályázat”-on a tudományos előadások 3000 forintos díját Mátray László kapta A magyar 

regény és lélektana c. tanulmányáért. Az ismeretterjesztő adások formailag is fejlődtek: 

előadás helyett párbeszédes formában is jelentkeztek. Az Élet és Tudomány műsora is állandó 

helyet kapott. A felső- és középfokú képzést nyújtó adások mellett alapfokú ismereteket 

szolgáló sorozat is indult: Jobb későn mint soha címmel. 1949-től az Iskolarádió napi két óra 



adásidőt kapott. Júliusban kiosztották a rádió első nívódíjait: oktatási műsoraikért Koroknai 

Istvánt, Nemeskéri Istvánt, Szalai Sándort, Schöpflin Endrét és Balogh Endrét jutalmazták. 

1950-ben az angliai tanszékéről lemondott Jánossy Lajos fizikusprofesszor tartott előadást. 

1951-ben két új sorozat kezdődött: A Rádió tudományos híradója és az Ember és világ. 1953. 

február 16-án Lőrincze Lajos Édes anyanyelvünk adásában a mozgalmi zsargonnal 

foglalkozott. 1954-től megszűnt a Kérdezz-felelek és indult a mindig vasárnap délben 

jelentkező Rádiólexikon, magazin formában. E hosszú sorozatot – kezdetben Hegedüs 

Gézával – Simonffy Géza szerkesztette, aki emellett több más ismeretterjesztő adást is 

gondozott. A rovat másik tudományos műsorfolyama azAtomvilág. A Rádiólexikon 1956-ban 

képzőművészeti, 1957-ben csillagászati sorozattal bővült. A Nemzetközi 

rádióegyetem műsoraiban külföldi tudósok is elmondták nézeteiket az éppen aktuális 

tudományos jelenségekről. 1959-től a Van új a Nap alatt c. tudományos híradóban az új 

felfedezésekről, kutatási eredményekről számoltak be. Ekkortól a Rádióiskola tantárgyai: 

fizika (Öveges József), irodalom (Hegedüs Géza), zene (Ádám Jenő), történelem (László 

Gyula), nyelvtan (Rácz Endre és Takács Etel). Több száz adásban szólt a fiatalokhoz Bélley 

Pál népszerű műsora a Kíváncsiak klubja. 1963 szeptemberében – egyelőre kísérleti jelleggel 

– megindult az Iskolarádió. Az első tantárgyak: osztályfőnöki óra, ének-zene, angol és orosz 

nyelv. Még ugyanebben a hónapban kezdődött Benda Kálmán Emlékezzünk régiekről c. 

sorozata, melyben a hazai múzeumok, könyvtárak, levéltárak, ásatások kincseit mutatta be. 

1964-től a felnőttekhez szóló Rádióiskola tantárgyai: gazdasági földrajz, asztronautika, 

történelem, irodalom és zene. Az ifjúság számára szerkesztett Iskolarádió tematikája 

művészettörténettel, irodalmi és zenei melléklettel bővült. 1965 szeptemberétől műsort kaptak 

az iskolai napközi otthonokban tartózkodó gyerekek is. Újra indult 

a Rádióiskola, a Rádióegyetem, a Rádió Szabadegyetem és a Munkásakadémia is. 

Az 1966-os Iskolarádió-tanévben 20. századi történelem, orosz társalgás, új francia 

nyelvsorozat és a kisiskolásoknak szóló vers-mese adások jelentették a legfőbb újdonságokat. 

1967-ben Hegedüs Géza új történelmi-irodalmi sorozatával, a Magyar Századokkal egészült 

ki a program. A Rádiólexikon 1967-től vidéken is tartott nyilvános felvételeket, melyek során 

a hallgatók kérdéseket is feltehettek a különböző helyszíneken megjelent tudósoknak. A 

felnőttek oktatását szolgáló Rádióiskola évada kémiával és zenei ismeretekkel gazdagodott. 

A Rádióegyetemen 1968-tól irodalomtörténetet is oktattak. A tudományos rovat riportere 

1969 júniusában szívműtétet közvetített az Országos Kardiológiai Intézetből. Ettől az évtől 

magnószalagon is árusították az Iskolarádió filmesztétikával is bővült adásait, valamint 

a Diákszemmel a jövő iskolája c. sorozatot. 1970-ben Ortutay Gyula megkezdte Kis magyar 

néprajz c. sorozatát. Ugyanebben az évben a Nemzetközi Rádióakadémia közgyűlése az 

Állandó Bizottság tagjává választotta Simonffy Gézát, a tudományos rovat vezetőjét. 1972-től 

a Rádiólexikon automata hangpostaládát rendszeresített a hallgatók kérdéseinek rögzítésére. 

Barnard professzor előadását a szívátültetések problémáiról az URH-sávon közvetítették. Az 

ismeretterjesztő rovat 1972-ben kapott először lehetőséget, hogy távkapcsolással 

megszólaltathassa az USA-ban élő Szent-Györgyi Albertet a rákkutatás helyzetéről. 1975-ben 

az oktató műsorok Prix Japon nemzetközi versenyén az Iskolarádió hang-játék-sorozatának 

egyik adása díjat nyert (szerkesztő-játékvezetője: Dimény Judit). Idehaza nagy visszhangot 

keltett dr. Eke Károly Titkon innen, titkon túl c. egészségügyi felvilágosító sorozata. 

Az Iskolarádió az osztályfőnöki órákat és a családi életre nevelést segítette, beszéd- és 

stílusgyakorlatokat tartott; oktatott 19 századi irodalmi hangképeket oroszul és modern 

újságnyelvet angolul. 1976-ban két új műveltségterjesztő program indult: a Könyvpárbaj c. 

vetélkedő és a művészettel, tanulással, életmóddal foglalkozó Művelődés c. sorozat. 1976-ban 

nagy jelentőségű műsorvállalkozás kezdődött, az általános iskolát be nem fejezett felnőttek 

tanulását segítő Mindenki iskolája. 1977-ben a Mindenki iskolája keretében magánvizsgára 



előkészítő tanfolyamokat szerveztek művelődési házakban és munkásszállásokon. Olyan 

vizsgavetélkedőt is kezdeményezett a rádió ifjúsági osztálya, amely után hallgatói akár a teljes 

középiskolai végzettséget is megszerezhették. A rádiós tanév újdonságai: Látod-e, amit 

hallasz? (az asszociációs készség fejlesztésére); Tudom én már mit 

válasszak (pályaválasztás); Új matekot tanul a gyerek {III- (útbaigazítás szülőknek). 1979-ben 

Keresztury Dezső elindította Híres magyar könyvtárak sorozatát. 1980-ban az Ifjúsági rádió 

közös műsort indított diákoknak, tanároknak és szülőknek Nem tudom a leckét címmel. A 

sorozat különkiadása: Szülői értekezlet. Ú 

sorozatok:Világablak (művelődéstörténet); Láthatatlan múzeum; Leporelló (irodalmi és 

művészeti gyermekújság). 1981-ben a svéd Karolinska intézetbe látogatott el a rovat 

mikrofonja, Klein György és Klein Éva professzorokhoz. A beszélgetés témája: az interferon 

szerepe a rák gyógyításában. Ebben az évben még inkább a hallgatók igényeihez igazodva 

megújult a Rádiólexikon; új címe: Szonda. 1982-ben a Rádióegyetem megindította Lélek és 

test c. sorozatát, az ún. pszichovegetatív orvoslásról. Nemeskürty István sokéves tanfolyamot 

kezdett A magyar művelődés századai címmel. 1983-ban Az emberlakta tér c. sorozat a 

modern földrajz szemléletével és módszereivel, a nagyvárosok növekedésével, az emberiség 

vándorlásaival, a fejlett és elmaradott régiók elkülönülésével, a sivatagok terjeszkedésével 

foglalkozott. 1984-ben a tudományos rovat riportere elkísért egy orvoscsoportot a 

Szovjetunióba, Mongóliába és Kínába, hogy tanulmányozzák az ún. keleti gyógyászatot. 

1985-ben sorozat készült Hogyan vesztette el a tudomány az ártatlanságát? címmel. 

Helyszíni riportok hangzottak el a japán „tudományvárosból” a Tsukuba Science City-ből. És 

egy aktuális dokumentumműsor: Gén-etika. Biológiai tárgyú programjaiban Pataki Béla 

szerkesztő rendszeresen számot adott a növény- és állatvilág kutatásainak újdonságairól. A 

szerkesztőség munkatársai a világon elsőnek közvetíthettek egy agyműtétet a budapesti 

Amerikai úti Idegsebészetről, ahol ökölnyi daganatot távolítottak el egy idős asszony fejéből. 

A mikrofon a műtét egész ideje alatt jelen volt, majd hat héttel később visszalátogatott az 

időközben felgyógyult beteghez. 

A Rádió sokoldalúan mutatta be az embert mint a kutatás tárgyát is. A tudományos 

ismeretterjesztésben mindig a forrást igyekezett megszólaltatni: magukat a tudósokat, 

művészeket, írókat kérte magyarázatra, közülük több Nobel-díjast is, pl. Alfred Kastler 

fizikust. Interjú készült többek között Bakey professzorral (akit Jelcin szívműtétje kapcsán 

ismerhettünk meg, de korábban hazánkban is operált) és Eberhard Forth-tal, aki a bionika 

tudományáról nyilatkozott. 

A kutatás tárgya az ember sorozat – mindig 50 perces – adásai: A bölcs ember; Úrrá válik-e a 

technika az ember felett?; A játékos ember; A művészetek örök tárgya és alanya; Az Én; A 

társadalom és az Én a társadalomban; A műveltség és a modern ember; A tevékeny ember; 

Tudósok és emberek. 

Másik jelentős sorozat volt a Mit rejteget a szürkeállomány? Témái: Műszív, vagy 

szívátültetés?; Emberi szervrészek műanyagból; Az agyvelő titkai; Mikroelektródák az emberi 

agyban; Neuropszichológia; A beállítódás magyarázata; Homo morális; Többlépcsős 

oxigénterápiával az öregedés ellen; Az emberi életkor határa; Auto-transzplantáció; Egy új 

tudományról, a bionikáról. Mindkét említett sorozatot Eke Károly szerkesztette és vezette, 

hallgatottsága a milliós nagyságrendet is elérte. Tapasztalati tény, hogy nem csökken az 

érdeklődés a tudományok, a technika újdonságai iránt, s mind többen igénylik a tudományos 

ismereteket. A kutatások és a róluk közzé tett információk emberi énünk lényegéhez is egyre 

közelebb visznek. 

  


