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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 
A SZABAD EURÓPA RÁDIÓNÁL TÖLTÖTT ÉVEIMRE 

1952 őszén lettem a Szabad Európa Rádió munkatársa. 28 éves voltam csak, de már egész éle-
temet meghatározó történelmi élményekben volt részem. 10 évvel azelőtt az egyetem padjait 
hagytam el a katonai szolgálat kedvéért. A többi újonccal együtt gyorsan átestem a gyalogos-
kiképzésen. 1944 szeptemberében az első amerikai katonák között léptem át a német határt, majd 
a németek ardenzi offenzíváját feltartóztató hadműveletekben is részt vettem. A háború vége után 
még 1946 elejéig szolgáltam a Rajna-vidéken és Hessen tartományban működő katonai kormány-
zati osztagokban. 

Hazatérésemkor történész- és nyelvészhallgatóként folytattam félbehagyott egyetemi tanulmá-
nyaimat, majd a diploma megszerzése után beiratkoztam a Harvard akkor indított orosz program-
jára. A képzés keretében a nyelvórák mellett főként történelmi és gazdaságtörténeti előadásokat 
hallgattam. 1950 júniusában végeztem és azonnal Washingtonba kerültem. Két évet töltöttem a 
kormányzat különböző államigazgatási pozícióiban, de a hivatali munkát elég egyhangúnak 
találtam, egyre inkább mozgalmasabb munkára vágytam. Kellemes meglepetésként ért hát, ami-
kor felkeresett egykori katonatársam, William Griffith, és felajánlotta, hogy legyek a helyettese a 
Szabad Európa Rádió müncheni csoportjánál. Szinte gondolkodás nélkül igent mondtam. A cso-
magolás nem tartott sokáig, hiszen fiatal házasként minden holmink elfért három dobozban. Még 
fel sem ocsúdtunk és máris egy Európába induló Panam-gép fedélzetén találtuk magunkat. 

Az Angol Kert (Englischer Garten) sarkán álló SZER épületében mozgalmas életbe csöppen-
tünk. A szervezet vezetőségének tagjaként egy korban és tapasztalatokban hozzám hasonló, na-
gyon fiatal amerikai irányító gárdához csatlakoztam. Visszatekintve, még mindig elképedek azon, 
milyen fiatalok is voltunk. Főnökömmel, Griffith-szel 1944 tavaszán találkoztam először, egy 
amerikai csapatszállító hajó fedélzetén. A háború után ő a demokratikus közigazgatás kiépülését 
ellenőrző amerikai katonai kormányzat vezetőjeként szolgált Bajorországban. Münchenbe költö-
zésünkkor, 1952-ben, Griffith is még csak 32 éves volt. William Langer irányítása alatt doktorált 
a Harvardon, majd 1950-ben felkínálták neki az akkor alakuló SZER elnökhelyettesi pozícióját. 
O tehát már ismerősként tért vissza Münchenbe 1951-ben. Politikai tanácsadó bizottságában 
három olyan fiatal kapott helyet, akik történelemtudományból és a nemzetközi kapcsolatok törté-
netéből szerezték diplomájukat. A többiek kiválasztásában az játszott szerepet, hogy kelet-euró-
pai származásúak lévén beszélték a szükséges nyelveket. 

Úton München felé Hugh Seton-Watson Eastern Europe between the Wars és Eastern Euro-
pean Revolution című munkáiból igyekeztem megismerni leendő kelet-európai kollégáim gon-
dolkodásmódját és történelmi hátterét. A kelet-európai munkatársak kor- és foglalkozásbeli össze-
tétele meglehetősen vegyes volt. Bár akadt néhány hozzám hasonlóan fiatal közöttük, legtöbben a 
10-15 évvel idősebb korosztályból kerültek ki. Egykori katonatisztek, diplomaták, újságírók, 
közgazdászok éppúgy dolgozhattak a rádiónál, mint volt kormányhivatalnokok, szakszervezeti 
vezetők vagy papok. Sokan hősiesen harcoltak a náci csapatok ellen, majd a szovjet uralom elől 
vándoroltak ki Nyugatra. Voltak közöttük olyanok, akik többéves rádiós tapasztalattal rendelkez-
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tek, de olyanok is, akik először tették be a lábukat egy stúdióba. A SZER vezetősége igyekezett 
úgy összeállítani a szerkesztőségeket, hogy tagjaik a fasizmus és kommunizmus kivételével a po-
litikai nézetek széles skáláját reprezentálják. 

A SZER a kezdetektől fogva a kelet-európaiak és amerikaiak szoros együttműködésére épült. 
Amikor 1948-ban felállították a Szabad Európa Bizottságot, a rádióközvetítésnek még nem szán-
tak fontosabb szerepet. A rendszeres rádióadások a koreai háború kitörése után váltak kívánatossá 
az amerikai kormányzat számára. A rádiónak addig még nem volt működési szabályzata, sem 
példaként használható előzménye, és az amerikai kormánytól sem kapott jól körvonalazott utasí-
tásokat. A Szabad Európa Bizottság is csak ezután kapott szabad kezet egy kiterjedtebb európai 
rádióhálózat kiépítéséhez. A technikai feltételek megteremtését második világháborús tapasztala-
tokkal rendelkező mérnökökre bízták, akik jól ismerték az amerikai rádióadók működését is. 
A Szabad Európa Bizottság rádiós tanácsadója Lewis Galantier lett, aki a háború idején a Haditu-
dósító Hivatal vezetőjeként szerkesztette a Franciaországba sugárzott adásokat. Az ő nevéhez 
fűződik a rádió alapszabályzatának kidolgozása. A SZER egy olyan rádióállomást kívánt pótolni 
a kelet-európaiak számára, mely tényleges politikai szabadság esetén ezekben az országokban is 
működhetett volna. Bár a rádió alaphangneme nyíltan antikommunista volt, adásaiban tárgyilagos 
hírközlésre törekedett, és tudatosan mellőzte a múlttal kapcsolatos polémiákat. Szándékosan 
próbálták elkerülni, hogy műsoraikkal forradalomra ösztönözzék kelet-európai hallgatóságukat. 
A politikai kommentárok mellett rendszeresen közvetítettek sporteseményeket és szórakoztató 
programokat is. 

A hírcsoportok vezetőit rádiós tapasztalatuk és vezetői rátermettségük alapján választották ki. 
Kinevezésük után szabad kezet kaptak európai és amerikai emigránsokból álló csoportjuk ösz-
szeállításához. A SZER osztályainak hangnemét a felelős szerkesztő és a mintegy féltucatnyi 
főszerkesztő nézetei határozták meg, ezért az egyes országok stábjai tónusukban és működésük-
ben is jelentős eltéréseket mutattak. Az 1951 és 1952 tavasza közötti időszakban több mint 350 
lengyel, cseh, szlovák és magyar munkatárs csatlakozott a rádióadóhoz. Három csoportba szerve-
ződve ők állították össze a Lengyelországba, Csehszlovákiába és Magyarországra sugárzott 
egésznapos programokat.1 Azok a kommentátorok, akik már a háború előtt is gyakran hallhatók 
voltak az otthoni rádiós programokban, általában saját nevüket használták. Mások azonban csa-
ládtagjaik biztonságáért aggódva álnéven szerepeltek. A minden egész órában sugárzott hírek a 
nyugati hírügynökségek tudósításain alapultak. Hamarosan minden hírcsoportnak sajátos arculata 
formálódott, mely jól tükrözte országuk és történelmük sajátosságait. 

Az amerikaiak nem ellenőrizték az adásba kerülő műsorokat, bár a politikailag kényesebb té-
mákat megvitatták a mindennapos reggelenkénti értekezleteken. A felelős szerkesztők tapintatára 
volt bízva, hogy nemkívánatos anyag ne kerülhessen a programba. Az adások után a Politikai 
Tanácsadó nyelvtudással rendelkező tagjai átnézték a leközölt anyagot, és javaslataikat, észrevé-
teleiketjelezték a szerkesztőknek. 

Sztálin utolsó éveit minden kommunista ország nehezen vészelte át. A kommunista vezetőréte-
get rettegésben tartották a főként a Kremlből irányított tisztogatások és koncepciós perek. 1953 
kezdetén került sor Moszkvában a rejtélyes orvos-perre, majd nem sokkal ezután Sztálin halál-
hírét közölték. Kelet-Európa mozgásba lendült. Tavasszal és nyáron a szovjet csatlós országok-
ban egymást érték a sztrájkok, felkelések. Június 17-én Berlinben, majd Poznanban tört ki felke-
lés. Júliusban Rákosi Mátyás kormánya lemondott Magyarországon. Letartóztatták a szovjet 
titkosrendőrség rettegett főnökét, Lavrentyij Beriját, és ekkorra már a moszkvai vezetők hatalmi 
harca és széthúzása is nyilvánvalóvá vált. 

Az 1952-es amerikai választási kampány alatt túlfűtött hangulatú üléseken vitatkoztak a Kelet-
Európa fölötti kommunista uralomról. A demokratákat azzal vádolták, hogy túlságosan kesztyűs 
kézzel kezelik a kommunizmus problémáját. A republikánusok erőteljesebb kommunistaellenes 
szankciók életbeléptetését követelték, valamint a kommunizmus visszaszorításának, a kelet-

1 Az 1950-cs években román és bolgár munkatársakat nehezebb volt találni, az ő csoportjuk kisebb is 
volt, s csak napi három-négy órás műsoridőt kaptak. Az albán sugárzások megindultak ugyan New Yorkban, 
de Münchenből már nem folytatódtak. A korábban tervezett jugoszláv adásokat Tito kiugrása miatt nem 
valósították meg. 
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európai népek felszabadításának szükségességét hangsúlyozták. Ezek a megnyilvánulások több 
külföldi emigránsban és ez után vágyakozó kelet-európaiban ébresztettek olyan reményeket, hogy 
az Egyesült Államok talán kész háborúba is bocsátkozni felszabadításukért. A republikánus 
elnökjelölt, Dwight Eisenhower, éppen Münchenbe érkezésem idején, 1952 novemberében nyerte 
meg a választásokat, és ez tovább éltette ezt a várakozást és az efféle illúziókat. Mindazonáltal a 
SZER korábban, még a Truman-kormányzat idején kezdte működését, s talán ennek is köszönhe-
tő, hogy nézeteit hiú ábrándok helyett józanabb politikai realizmus jellemezte. Bármiben is re-
ménykedtek a kelet-európaiak, kevés amerikai hitte képesnek az amerikai kormányzatot arra 
(legyen az bármely párti is), hogy Kelet-Európa felszabadításáért háborút indítana. A SZER 
működése soha nem tükrözte ezt a feltételezést. 

A felelős pozíciót betöltő washingtoni kormánytagok fejében még az 1953-as drámai felke-
lések után sem fordult meg az a gondolat, hogy csapatokat vezényeljenek Kelet-Európába. Vitat-
hatatlan volt, hogy a kommunizmus nem szerzett híveket tömegesen a csatlós országokban. 
Megalapozottnak tűnt az a feltételezés, hogy a kommunizmus lassan, de biztosan aláássa saját 
működését. A Nyugat továbbra is elkötelezettnek vallotta magát a szabadság helyreállításának 
támogatásában, de a kommunizmus visszaszorítását ígérő retorikát a jövő józanabb megítélése 
váltotta fel. Figyelmeztették a kelet-európaiakat, hogy felszabadulásuk nem egyik napról a másik-
ra fog bekövetkezni, és az eseményeket a moszkvai fejlemények is befolyásolják. 

Végeredményben tehát bebizonyosodott, hogy a SZER kezdeti műsorpolitikája megalapozott 
volt. A realisztikus, kitartó, de elsődlegesen passzív ellenállásra ösztönzés maradt a rádió alapelve 
fennállása folyamán. Ugyanez jellemezte a Szabadság Rádió szemléletét is a hatvanas években. 

Az 1953-as történések még fontosabbá tették, hogy a kelet-európai országokat informálják a 
szomszédos országokban, valamint a Szovjetunióban zajló eseményekről. Kelet-Európa nemcsak 
a Nyugattól volt elszigetelve, vasfüggöny zárta el a kelet-európai országokat egymástól és a 
Szovjetuniótól is. Az egyes közvetítő csoportokon belül az anyaggyűjtéssel megbízott kutatók 
tovább bővítették dossziéjukat a kommunista szimpatizánsokról és kollaboránsokról. 

A Politikai Tanácsadó új bizottságot állított fel, melynek tagjai a Szovjetunióban, Kínában, Ju-
goszláviában és a világ más kommunista pártjaiban zajló változások elemzésével lettek megbízva. 
Specialistákat és hivatásos szaktanácsadókat alkalmaztunk e területek eseményeinek figyelemmel 
kísérésére. Hamarosan rendszeressé tették az információáramlást, kutatásaik eredményeit és az 
elemzéseket olyan formában nyújtották be, hogy azokat könnyen lehessen adaptálni a rádióadá-
sok céljaira. Minden csoport megbízta egy szerkesztőjét a szomszédos országokbeli és a moszk-
vai fejlemények követésével. A SZER-t hamarosan a naprakész információk elsődleges forrása-
ként tartották számon Kelet-Európában és a Szovjetunióban is. Ez vonzóvá tette az Európa más 
részein és Amerikában élő újságírók és értelmiségi szakértők szemében is. A SZER adatbázisai 
mindenkor szabadon rendelkezésükre álltak. Az Angol Kert látogatói és előadói között neves 
értelmiségieket találhatunk a világ minden tájáról. Megfordult ott többek között Hugh Seton-
Watson, Franz Borkenau, Francois Bondy, Ernst Halperin, Borisz Nyikolajevszkij, Carl Friedrich 
és Peter Wiles is. Hamarosan Kelet-Európa pártfunkcionáriusai is a rádióadó rendszeres hallgatói 
lettek (persze titokban), hogy olyan információkhoz juthassanak, melyek egyébként elérhetetle-
nek voltak számukra. 

A koncepciós pereknek, tárgyalásoknak és a kommunista országokon belüli hatalmi vetélkedé-
seknek hála egyre több információ került Nyugatra. A disszjdensek száma is szaporodott. Józef 
Swiatlo 1954-es disszidálása volt az egyik legdrámaibb esemény. Korábban ő kezelte a lengyel 
kommunista párt bizalmas iratait, és a lengyel vezetők egymás közötti viszonyairól is részletes 
információkkal rendelkezett. Az általa is kiszolgált kommunista rendszer korrupciójától megcsö-
mörlött ember készségesen működött együtt a SZER-rel. 1954 utolsó napjaiban és 1955 nagy 
részében rendszeresen szerepelt a Szabad Lengyelország Hangja adásaiban. Kommentárjaiban 
részletekbe menően, kompromittáló adatok tömegével illusztrálta a kommunista rendszer rom-
lottságát. Swiatlo nyilatkozatai megrendítették a Lengyel (Kommunista) Munkás Párt tagjainak 
hitét és a pártfunkcionáriusokat szembefordították egymással. Zavarodottságukat tovább fokozta 
Hruscsov a XX. pártkongresszuson elhangzott, Sztálint elítélő, ún. „titkos beszéde" 1956 elején. 

Mindez 1956-ra jól látható krízist eredményezett Lengyelországban, s nagymértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy Wladyslaw Gomulka újra hatalomra kerülhessen októberben. Voltaképpen a 
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Lengyel Munkáspárt belső átalakulásának lehettünk tanúi, melyet Moszkva képtelennek mutat-
kozott megelőzni. Az új lengyel vezetőség a kommunista világban eddig soha nem tapasztalt 
nagy horderejű reformok sorát hirdette meg. 

1956 nyarán a magyar adások is naprakészen és részletesen ismertették a lengyelországi fejle-
ményeket. Az általános elégedetlenség és nyugtalanság Magyarországon is fokozódott, minthogy 
Rákosi újra hatalmi pozícióba került, majd a vezetést egy olyan csatlósának adta át, akit a magya-
rok semmivel sem tartottak jobbnak nála. A magyar nép történelmi közösséget érzett Lengyelor-
szággal. Mindkét nép mélységesen ízléstelennek találta a Moszkva által rájuk kényszerített kom-
munizmust. A lengyelországi lázongások kétségtelenül bátorították a magyar mozgolódásokat. 
A magyarok nem feledték még el 1953 nyarának tapasztalatait sem, amikor Nagy Imrének sike-
rült kiszorítania Rákosit a miniszterelnökségből és megnyitotta a „szocializmus építésének új 
szakaszát". A SZER rendszeresen kapott híreket Magyarországról. A hazai rádióadásokat gondo-
san figyelemmel kísérték, a napilapokhoz és folyóiratokhoz is rendszeresen hozzájutottak és 
cikkeiket körültekintően elemezték. Az Ausztriába kijutott magyarok hírt hoztak a Petőfi Kör 
szervezkedéseiről, s ezeket az információkat a bécsi iroda azonnal továbbította Münchenbe. Jó 
néhány rendszeresen Magyarországra látogató amerikai és európai újságíró jött Münchenbe, hogy 
használhassa a SZER aktáit és megvitathassa az újabb fejleményeket a SZER szerkesztőivel és 
szakértőivel. 

A forradalom 1956. október 23-án tört ki Magyarországon, ezt követték a lengyelországi ese-
mények. Később e felkelések sora az „Októberi Tavasz" elnevezést kapta. A SZER magyar tagjai 
percről percre követték a fejleményeket. A rádió minden munkatársa - magyarok, lengyelek, 
amerikaiak - éjjel-nappal szolgálatban állt október utolsó napjaiban. Néhány napig úgy tűnt, a 
magyaroknak sikerül kiharcolni felszabadulásukat. Moszkvában megoszlottak a vélmények arról, 
mit is kellene tenniük. Máig élénken emlékszem a csalódottságra, melyet november 4-én éreztem. 
Ekkor kaptuk meg a híreket arról, hogy a Vörös Hadsereg egységei átlépték a magyar határt és 
Budapest felé vonulnak. Az első novemberi ködök beálltakor Lengyelország már viszonylagos 
belső szabadságot élvezett - bár még mindig szorosan a szovjet blokk kötelékein belül. A lengyel 
társadalom nyitottabbá vált, a lengyel nép sokkal szélesebb körű szabadsággal rendelkezett intel-
lektuális és gazdasági téren, mint amit a Szovjetunió vagy bármely kelet-európai ország valaha is 
elképzelhetett volna a kommunista éra idején. Ezzel szemben Magyarországot megszállták a 
Vörös Hadsereg csapatai, bár az ellenállást jó néhány héten keresztül még így sem sikerült letör-
niük. 150 000 magyar szökött Nyugatra az osztrák határon át. 

Milyen szerepet játszottak a SZER adásai a forradalmak sorsában? Bár kétségtelenül hatottak 
az események alakulására, e hatásuk aligha lehetett döntő. A magyarok el voltak szánva a felke-
lésre és a lengyelektől eltérően nem rendelkeztek a második világháború kijózanító tapasztalatá-
val, mely óvatosságra inthette volna őket. Visszaemlékezésemet hadd fejezzem be egy olyan levél 
részletével, melyet 1956 karácsonya táján írtam egy philadelphiai barátomnak, s melynek meglá-
tásait mai napig helytállónak találom: 

„A magyar forradalmat a tragikus fordulatok ellenére sem tudták összezúzni. A kommunizmust 
alapjaiban rendítették meg Budapesten, és jelenleg nehéz elképzelni, hogyan lehetne eredeti 
formájában visszaállítani. A kommunizmus Lengyelországban sem ingott meg kevésbé, de az 
események ott lassabb tempóban, fokozatosabban haladtak előre. A lengyelek, az egész világ 
meglepetésére, hallatlan önmegtartóztatást tanúsítottak. A magyarok nem voltak képesek ennyire 
féken tartani indulataikat. De bizonyos értelemben, mire felocsúdtak, az ügyek irányítása már 
kicsúszott a kezük közül. 

Úgy gondolom, el fog telni egy kis idő, míg a Szovjetunión belül a lengyel vagy a magyar 
eseményekhez hasonló nagyságú megmozdulásra kerülne sor, ám előbb vagy utóbb ez elkerülhe-
tetlenül be fog következni. Feltehetően hallottad a SZER-re vonatkozó kritikákat a magyar forra-
dalommal kapcsolatban. Amikor úgy tűnt, hogy a forradalmat sikerül győzelemre vinni, sokan 
próbálták nekünk tulajdonítani a sikereket. Amikor az események ellentétes irányú fordulatot 
vettek, többen az előbbiek közül, a magyarokat is beleértve, ránk akarták hárítani a felelősséget, 
minthogy mi voltunk a legjobban kezük ügyére eső bűnbakok. Véleményem szerint a valóságban 
mi nagyon csekély mértékben befolyásolhattuk csak az események alakulását a forradalom ide-
jén. Adásaink mindig is a nyugati érdekeket képviselték Kelet-Európában, és ez a továbbiakban 



263 

sem lesz másképp. Ha a Nyugat belenyugodott volna Kelet-Európa kommunista domináltságának 
folytatódásába, a SZER sem állhatott volna fenn sokkal tovább, hiszen megszűnt volna a rádió 
anyagi háttere. Ha az elmúlt években a magyarokban hiú ábrándok képzetei alakultak ki, azért a 
Nyugat s különösképpen az Egyesült Államok politikája tartható felelősnek. Senkinek nem jut 
eszébe a SZER lengyel adásait okolni a fejleményekért. Éppen ellenkezőleg, zavarbaejtően sok 
dicséretet kapnak mindenfelől. A varsói kormány megszűntette a hullámhosszok zavarását és a 
korábban zavaró állomásokat rendszeresen sugárzó adókká alakította át - akadályok állítása 
helyett inkább konkurrenciát teremtve ezáltal a Szabad Európa Rádió számára. 

(Ford.: Schimertné Lancsák Gabriella) 




