
A SZABAD EURÓPA RÁDIÓ SZEREPÉRŐL 1956-BAN* 

(Benkő Zoltán hozzászólása) 

1956 novemberében, kimenekülve Ausztriából, azonnal felvettem a kapcsolatot a SZER-nél lévő 
barátaimmal, akiknek közreműködése folytán még novemberben konzultásként alkalmaztak a 
Rádiónál, az új menekültekkel együtt nyolcadmagammal. Itt szerzett tapasztalataimat csaknem 
félszáz oldalon írtam le a most megjelent, Történelmi keresztutak című könyvemben. 

Budapesten, 1956 forradalmi napjaiban nemigen volt időm a SZER-t hallgatni, ám amikor a 
szuezi krízis idején, tájékoztatás céljából bekapcsoltam, áttekintést remélve az új külpolitikai 
helyzetben, kommentárt olvastak fel a Varsói Szerződésből való kilépés és Nagy Imre deklaráció-
járól a semlegesség ügyében. Ehhez kérte Nagy Imre a nemzeti egység maradéktalan megterem-
tését. „...milyen erkölcsi és politikai joga van a magyar miniszterelnöknek, hogy a nemzet egysé-
gét kérje?" - hallottam a magyar osztály igazgatójának szavait. A továbbiakban arról beszélt, 
hogy bár a nemzeti egység valóban fontos, azonban Nagy Imre felett az ítéletet a nagy perben a 
nemzet vagy talán a történelem fogja kimondani. Majd így folytatta: „Nagy Imre szüntelen erőfe-
szítéseket tesz, hogy magát a népárulás vádja alól tisztázza és e szörnyű tettéért a felelősséget két 
elődjére, Gerőre és Hegedűs Andrásra hárítsa." 

Ezután a kommentár után minden átmenet nélkül ez a szólam volt hallható: „Mindszentyt a 
kormány élére", amit aztán többször megismételnek. A SZER adásaiból a forradalom napjaiban 
ez a nem éppen pozitív benyomás maradt bennem. Hisz hogyan lehetne egy főpap, kardinális, 
kormányfő?! És mindez akkor, amikor Magyarországnak a legnagyobb szüksége lett volna reális 
és alapos tájékoztatásra a Nyugat szándékait illetően. Hogy mindez mégsem így történt, arra a 
választ csak egy-két hónappal később kaptam meg a Rádió szerkesztőségében. A második világ-
háború előtti és alatti szerencsétlen magyar politika számos képviselője dolgozott itt, nagy részük 
10-15 éve nem volt Magyarországon, ott folytatták, ahol évekkel azelőtt abbahagyták, és nem 
érzékelték, hogy időközben a magyar nép gondolkodása változásokon ment keresztül. 

Az amerikai vezetőség elképzelése szerint a Magyar Osztály személyi összetételére két politi-
kai,, meglehetősen ellentétes konstelláció szolgáltatta az alapot: a politikai erőösszetétel Magyar-
országon 1945 előtt és 1945 után. Ennek megfelelően a szerkesztőség tagjai közt képviselve volt 
a nyilaskeresztes párttól kezdve az összes politikai árnyalat a Horthy-rendszer konzervatív hívei-
től, egészen a 45 utáni koalíciós és demokratikus pártokon keresztül a kiábrándult kommunistá-
kig bezárólag. A szerkesztőség ilyenfajta összetétele már eleve magában hordozta az ellentéteket 
és az elkerülhetetlen, néha szinte a gyűlöletig terjedő feszültségeket. Ez az áldatlan állapot aztán 
kihatott a szerkesztőség munkájára és az abban megnyilvánuló ellentmondásokra. Ez a polarizá-
ció a legszerencsétlenebbül 1956-ban jutott kifejezésre, mikor a magyar nép történetének és talán 
a világtörténelemnek is egyik fontos eseménye zajlott, ami az otthoni és külföldi magyarság 
között a legnagyobb együttműködést igényelte volna. 

így különösen súlyos hiba volt Nagy Imre szinte szünet nélküli támadása, holott Nagy Imre 
volt abban az időben a politikai kibontakozás egyetlen lehetősége. Kétségtelen, hogy a szerkesz-
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tőség konzervatív tagjai Nagy Imrében és társaiban csak a kommunistát látták és üres antikom-
munista szólamokban élték ki magukat. A New Yorkból érkező napi politikai irányelvek sokszor 
nem fedték a magyar politikai érdekeket. Végzetes tévedés volt, hogy a magyar szerkesztőség 
nem tett különbséget amerikai politika és amerikai propaganda között. A propagandát is politiká-
nak tekintették. Emellett azonban a napi irányelvek maguk is lehetőséget adtak különféle értel-
mezésekre, és ez lehetőséget nyújthatott volna sok esetben a magyar érdekek képviseletére is. 
Erre legnagyobb szükség éppen a forradalom napjaiban lett volna, midőn az amerikai vezetés 
politikai helyzetmegítélése nyilvánvalóan végzetesen eltért a valóságtól. így például 1956. októ-
ber 30-án, a napi irányelvek értelmében az amerikaiak valószínűnek tartották a szovjet csapatok 
kivonását Magyarországról, és nem láttak „...az országban olyan erőt, mely megakadályozhatná 
egy nyugati szellemű demokrácia megvalósulását, mely megfelelne az osztrák semlegességnek 
vagy a finn helyzetnek". Az amerikaiak szerint „elfogadhatjuk, hogy a bíboros (Mindszenty) 
tekintélye mindenkinél nagyobb" - ám hogy ez mennyire nem így volt, azt bizonyítja, hogy 
Mindszenty bíborost csak hét nappal a forradalom kitörése után szabadították ki rabságából. Az 
amerikai kiértékelések kétértelműsége, a magyar szerkesztőség politikai függetlenségének na-
gyobb érvényesülése, egyik alapvető vitatémája volt a későbbi feldafingi konferenciának. Sajnos 
a Rádió irányító központjának New York-i tájékoztatásai vagy tanácsai nem álltak összhangban a 
State Department politikájával. 

1956-ban elszabadult a pokol, nemcsak Magyarországon, hanem a müncheni rádiószerkesztő-
ségben is. Egyesek úgy érezhették, hogy most következett el az ő idejük. Egyes rádióadásokba 
belevitték saját politikai vágyálmaikat. Ez sokszor primitív hanghoz vezetett. Még vitathatatlanul 
nagy múltú, művelt és tájékozott újságírókat is magával ragadott az indulat. A forradalom leveré-
se után teljes tanácstalanság uralkodott a Rádió szerkesztőségében, de az amerikai vezetésben is. 
Mindenki a másikat vádolta a történtekért. 

Tiszta képet szerettem volna kapni a Rádió forradalom alatti szerepéről és az adásokról, ezért 
engedélyt kértem és kaptam az elhangzott adások tanulmányozására az irattárban. Közel két hétig 
foglalkoztam annak a hatalmas anyagnak a kijegyzetelésével, amit a szabadságharc és forradalom 
12 napja alatt sugárzott a Rádió magyar szerkesztősége. Ami ez alatt az idő alatt történt, az nem 
hiba volt, hanem bűn! 

A SZER adásai óriási fázisbeli eltolódásokkal kullogtak az események után, tartalmukról vagy 
szellemiségükről nem is szólva. Az általam kijegyzetelt adások mindegyike, összesen 44, szinte 
kivétel nélkül egyben közös jellegű: mindegyik támadja, elítéli, megbélyegzi Nagy Imrét! 
Egyúttal legtöbbje kimeríti az uszítás, beavatkozás, katonai tanácsadás kritériumait. A hangvétel 
néha alpári nívót üt meg. 

Ízelítőül néhány mondat az elhangzottakból: 

Október 24: „Ez hát Nagy Imre első cselekedete: golyó, akasztófa, üldözés, szovjet csapatok, 
terror! ... ezzel aláírta saját erkölcsi, jobban mondva erkölcstelenségi bizonyítványát". 
Október 25: „...Nagy Imre hozzájárult a szovjet csapatok felvonulásához... Ez a lépése már a mai 
napon a magyar történelem nagy árulásainak sorába vonul be, melyet még évszázadok múlva is 
emlegetni fognak!..." 
Október 26: „...jöhetnek a szovjet tankok a kezet magyar vérrel beszennyező Nagy Imre hívására. 
Te pedig, Nagy Imre, állj meg, borulj térdre vezeklő bűnösként a nemzet előtt... Ha eltévelyedett 
életednek még valami értelmet akarsz adni, úgy csak egy kötelességed lehet: a szovjet zsoldos 
hadnak, melyet galádul a nemzetre zúdítottál, kiálts megálljt! Utána pedig fel a kezekkel, add 
meg magad a nemzet elsöprő akaratának!" 
Október 27: (Harcoló egyházi adás) „Ki a jogtalan támadó Magyarországon? A hazaáruló és 
nemzetgyilkos Nagy Imre és bűnös kormánya. Csak Mindszenty József emelte fel szavát az orosz 
megszállás ellen! Ki a gyilkos? Nagy Imre és kormánya." 
Október 28: „...Nagy Imre hitvány moszkovitának bizonyult, vérfürdőt rendezett az országban. 
Ezzel a kézzel, melyen ezrek kiontott vére szárad, nem lehet kormányozni. Senki sem maradt 
Nagy Imre és kormánya mellett, csak az ÁVH-s pribékek..." 
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Október 29: „Nagy íme ígéretblöffjét órákon belül szétlőtte a Szovjetunió. Kedves Hallgatóim, 
milyen ember az, aki ezekben a véres, nehéz órákban ilyen elszántan és felelőtlenül hazudik? 
Minek nézi ez a rendszer és miniszterelnöki címet viselő ügynöke a magyar népet...?" 
Október 30: „A népgyilkos Nagy Imrében annyi emberi és magyar érzés sincs, hogy lemondott 
volna! ...a véreskezű budapesti kormány »tüzet szüntess« ígérete is csak gálád árulás volt. Mun-
kástestvéreink sztrájkja a legerősebb fegyver a nemzetirtó kormányzat ellen..." 
Október 31: „...de felmerült a kérdés, hogy ennek a minden fiában és lányában hőssé magaszto-
sult népnek van-e vezére? Mindez valami láthatatlan, bölcs és lángeszű irányításra vallott és senki 
nem tudja, ki az irányító? A kérdésre most itt a válasz: Mindszenty József. A fiatalság..., a nép...: 
Mindszenty népe volt. Az újjászületett Magyarország és a hivatott, Istentől küldött vezető talál-
kozik ezekben az órákban..." 
November 1: „A magyar nép nem akarja Nagy Imre rendszerét. Ha Nagy Imre átvészeli ezt a helyze-
tet, akkor mi a garancia arra, hogy az elmúlt esztendők sok keserve nem tér vissza ismét?" 
November 3: „Nem tudjuk az ő (Nagy Imre) mulasztása-e, hogy mögötte még olyan kormány áll, 
melynek tagjai inkább a vádlottak padjára illenek, mint a miniszteri székbe." 

Harcra való buzdítás, részben nyílt vagy burkolt formában, többször is előfordult a Szabad Európa 
Rádió adásaiban. 

Egy példa 1956. október 30-áról: „... az a haderő, mely Magyarország ellen felvonult, nem le-
győzhetetlen..., nem a Szovjetunió egész haderejével, hanem a nélkülözhető rendcsinálásra kiren-
delt csapatokkal kell számolni. Ezeknél a magyar haderő erősebb! Minden józan ész és hideg 
számítás szerint megvan a lehetősége annak, hogy a magyar hadsereg helyt tud állni a nép ellen 
felvonult szovjet haderővel szemben és kivívhatja azt a győzelmet, mely nemcsak a történelem 
legnagyobb dicsőségét fonja a magyar katona homloka köré, hanem az egyetlen fennmaradási 
lehetősége azoknak a csoportoknak is, melyek még nem vettek részt a harcban." A kommentár 
írója ezután a magyar honvédséget azonnali harcra buzdította! 

1957. február elején került sor a forradalom és szabadságharc tanulságait kiértékelő, a magyar 
műsor végleges koncepcióját meghatározó konferenciára, az úgynevezett feldafingi megbeszélé-
sekre. A konferencián elhangzottak annak bizonyítékai, hogy a résztvevők igyekeztek számot 
vetni a történtekkel, sokatmondó súlyos szavak, önkritikák hangzottak el. Ez azonban külön 
fejezet és téma a Szabad Európa Rádió történetében. 

Az események kijózanító hatására a SZER magyar adása az elkövetkező években kifejezetten 
objektív, informatív, realitásokra figyelő szócsöve lett azoknak a magyar érdekeknek, amelyekről 
Magyarországon az 1989-es változásig nem vagy alig lehetett beszélni. 




