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Az amerikai, európai és magyar rádiózás és televíziózás fejlődésének
összevetése 1960-ig

Az Egyesült Államok és Európa elektronikus médiumainak fejlődése - a kötelező 
egybeesésektől eltekintve - eltérő utat követett. Ezen hírközlő szervezetek kibontakozását, 
és későbbi “uralkodását” az amerikai politikai struktúra és az Óvilág nemzeteinek változatos 
politikai berendezkedése közötti különbségek, és az eltérő tradíciókból táplálkozó társadalmi 
közgondolkodás, értékrendszer határozta meg. Eltérések mellett azonban jelentős 
hasonlóságokat is találunk, sőt ezek a mérvadóbbak. Ez elsősorban a tömegkommunikációs 
eszközök által nyújtott, napjainkban már sok száz millió ember által megosztott “globális 
élménynek” köszönhető, aminek a kifejlődését szintén a tárgyalt időszakban figyelhetjük 
meg.

Cikkünk témáját ezért két irányból határozhatjuk meg: milyen hatással volt a rádiózás, 
illetve televíziózás az azt befogadó társadalomra, és milyen módon hatott vissza a létrejövő 
elektronikus médiumokra az adott társadalom. Vizsgálatunkban azért az Egyesült Államokat 
és Európát vesszük nagyító alá, mert ezeken a területeken alakult ki először effektiv rádió- 
és később televíziós műsorszórás. Európán belül kiemelten foglalkozunk Magyarországgal, 
mert kitűnő például szolgál annak bemutatására, hogy az adott történelmi kontextusban 
milyen lehetőségei voltak egy kis európai országnak a rádiózás és televíziózás fejlesztése 
terén.

A rádió
Guglielmo Marconi 1895-ös felfedezésétől - miszerint elektromágneses hullámok 
segítségével összeköttetés teremthető két térben távoli pont között - rövid időnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy vállalkozó szellemű emberek felismerjék az új találmány fantasztikus 
lehetőségeit.

Az Egyesült Államokban az 1900-as évek a lelkes amatőrizmus jegyében teltek el, 
és az új “játékszer” híveinek tábora akkorára duzzadt, hogy a különböző hullámhosszokon 
eluralkodó zűrzavar sürgős beavatkozást kívánt. Ezt - nemzetbiztonsági okokra hivatkozva 
- elsősorban a Haditengerészet szorgalmazta. Elérték, hogy 1912-ben Taft elnök és a 
Kongresszus elfogadta az új Rádióadó Engedélyezési Törvényt (Radio Licensing Law). 
Ez kimondta, hogy a rádióadót üzemeltetni kívánóknak a kereskedelmi és munkaügyi 
miniszterhez kell fordulniuk engedélyért, aki megszabta a használható hullámhosszt és az 
adás időtartamát, viszont egyetlen engedélykérelmet sem utasíthatott el alapos indoklás 
nélkül. A rendelkezés az amatőröket egyetlen hullámsávra korlátozta, és addigi számukat
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is lecsökkentette: 1917-ig mindössze 8562 engedélyt adtak ki.1
A rádiózás másik korai formája a kizárólag üzleti, tőzsdei információk továbbítására 

szolgáló, egy-egy kereskedőcég tulajdonában lévő rádiós hírközlő lánc volt. Ezeken kívül 
csak katonai adók léteztek.

Európában ugyanebben az időszakban még csak néhány éve működtek a 
morzejeleket sugárzó szikratávírók adóállomásai. Ezek a berendezések még sem technikai 
színvonalukat, sem funkciójukat tekintve nem voltak alkalmasak arra, hogy széles tömegek 
számára sugározzanak szórakoztató műsort. A döntő áttörést a század első évtizedeiben 
megjelent új találmányok (pl. a trióda, az ívfényadó stb.) és a Titanic katasztrófája hozta. 
Ez utóbbi óriási reklámot jelentett a rádiózásnak, mert az amerikai sajtó a rádió segítségével 
már napokkal a Carpathia befutása előtt tájékozódhatott a balesetről és leközölhette a 
túlélők névsorát.2 Ez az esemény rádióvásárlási hullámot indított az Egyesült Államokban, 
ami az első világháború alatt érvényben lévő, a ‘civil rádiózást’ tiltó rendelkezések 
feloldásával, és az első kereskedelmi-szórakoztató adók beindításával bontakozott ki, és 
csak a húszas évek vége felé hagyott alább.

A fegyverszünet után az újabb technikai vívmányok alkalmazásával folytatták a 
kísérleti műsorok sugárzását, aminek eredményeként 1920. október 27-én megkezdte 
működését a világ első rendszeresen adó kereskedelmi rádióállomása, a Westinghouse 
Company tulajdonában lévő KDKA hívójelű pittsburghi adó.3 A következő egy év alatt a 
rádió divatossá vált az Egyesült Államokban: 1920 és 1922 között 100 000 dollárt költöttek 
az amerikaiak rádiókészülékre és alkatrészekre. 1924-re az otthoni vevőkészülékek száma 
elérte a hárommilliót. Ugyanennek az évnek a közepén a műsorszóró rádióállomások száma 
a világon meghaladta az 1500-at, ebből 324 az Egyesült Államokban, 32 Németországban, 
80 Nagy-Britanniában, 74 a Szovjetunióban, 44 Franciaországban és 19 Japánban üzemelt.4

Az amerikai rádióstársaságok magáncégekként jöttek létre. Klasszikus értelemben 
vett központi rádióadó nem létezett, mivel a rádiózást nem nyilvánították állami 
monopóliumnak. Ugyanakkor az állam a műsorszóró társaságok korlátozása útján igyekezett 
ellenőrzést szerezni azok felett. Az 1912-es Rádióadó Engedélyezési Törvény az engedélyek 
elbírálását egy kinevezett tisztségviselő hatáskörébe utalta, aki csupán az elnöknek és a 
törvényhozásnak tartozott felelősséggel. Az általa megszabott - előzőleg a Haditengerészettel 
egyeztetett - hullámhosszok és időtartamok túlzsúfoltságot teremtettek a rádiótársaságoknak 
és az amatőröknek engedélyezett hullámsávon és élvezhetetlenné tették azok műsorát. Ezért 
a műsorszóró cégek 1926-ban érvényteleníttették ezt a törvényt az amerikai alkotmány 
első módosítására hivatkozva (az ti. kimondja, hogy az alapvető szabadságjogokat, köztük 
a sajtó- és szólásszabadságot az állam semmilyen eszközzel nem korlátozhatja).5 A létrejött 
káosz (a rádióállomások kedvezőbb hullámhosszt kerestek, megnövelték az adóteljesítményt 
stb.) miatt maguk a rádiótársaságok kértek újabb törvényt a következő évben. Ez az 1927- 
es Rádiótörvény (Radio Act) létrehozott egy koordináló testületet, a Szövetségi Rádió 
Bizottságot (Federal Radio Commission), ami kötött időtartamra szóló engedélyeket adott 
ki az adott csatornákra. A bizottság, amelynek feladata a Rádiótörvény végrehajtása lett 
volna, létrehozása kezdetétől képtelen volt ellátni feladatát, mert a kijelölt öttagú 
vezetőségből csak egy személy jutott el a szenátusi megerősítésig, és ezt követően a 
törvényhozás már nem fordított figyelmet a bizottság feltöltésére.
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A Rádiótörvény azonban nemcsak emiatt nem tudott megoldani minden felmerült 
problémát. A rádiózás kezdeti propagálói által megálmodott, a közművelést célul kitűző - 
s így az anyagi csőd szélére sodródó - állomások nem adhattak el műsoridejükből, hogy 
ezáltal önfenntartóvá válhassanak. Az 1927-es törvény kongresszusi támogatói azonban 
nem akarták, hogy ennek engedélyezésével konkurenciát teremtsenek a hirdetésekből élő 
kereskedelmi adóknak, és a változtatásokkal szemben a fennálló rendszert támogatták. A 
két tábor vitáiból született meg 1934-ben a Távközlési Törvény (Communications Act), 
ami - noha egyik fél igényeit sem elégítette ki - a status quo-pártiaknak kedvezett. A 
közművelést vállaló rádióállomások sorsa ezzel megpecsételődött. Az új törvény a héttagú 
Szövetségi Távközlési Bizottsággal (Federal Communications Commission - FCC) váltotta 
fel a Rádió Bizottságot. Feladata a frekvenciaelosztás felügyelete volt, és a széthúzás 
megszüntetése a rádiótársaságokkal szemben.6

Az amerikai rádiózás kezdetén, a kísérleti rádióadások közben szerzett 
tapasztalatokból kiindulva, a műsor túlnyomó részét a zenei sugárzások tették ki. Mellettük 
nagy arányban szerepeltek sportközvetítések, főleg népszerű ökölvívó mérkőzések. Egyes 
adóknál a hangsúly a hírközlés felé tolódott el, ilyen volt például a pittsburghi KDKA 
állomás. A zenei adásokat ekkor még jórészt hanglemezről (gramofonlemezről) sugározták, 
de a stúdiók kiépülésével az élő zenekari hangversenyek és operák szintén felkerültek a 
palettára, és megnőtt a külső helyszínekről adott zenei közvetítések száma is.7

Viszonylag korán kialakult a tipikusan rádiós műfaj, a hangjáték is. Kezdetben ezek 
rádióra alkalmazott színdarabok voltak. A legelső egy melodráma, Eugene Walter: A farkas 
című darabja volt, ami 1922. augusztus 3-án hangzott el a WGY-hívójelű New York 
állambeli adón. Itt alakult az első hangjáték-társulat is, melynek színész tagjai még ingyen 
dolgoztak. Az első, kifejezetten a rádió számára írt hangjátékot 1922. december 24-én 
sugározta a BBC. Címe The Truth about Father Christmas (Mi az igazság Télapóról?) 
volt, és gyerekeknek szólt.

1922. augusztus 28-án délután negyed négykor hangzott el az első dokumentált 
rádióreklám: a New York-i WEAF-kódú állomás tízperces reklámja egy új lakóépületről. 
Ez - a négy ismétléssel együtt - 500 dollárba került. E hirdetési fonna azonnal rengeteg 
hirdetőt és hatalmas reklámbevételt hozott a rádióstársaságoknak. A WEAF adó 1922-es 
jelentősebb hirdetői között találhatjuk a Colgate fogkrémgyárat, egy biztosítóügynökséget, 
egy áruházat, egy olajcéget és egy bankot.8

A húszas években az egész Egyesült Államokat eluraló rádió vásárlási láz tömeges 
hallgatói bázist teremtett a rádiótársaságoknak.9 Ez több lényeges következménnyel járt: 
csökkent a vevőkészülékek ára, szélesebb rétegek hallgathatták a műsort, a hallgatottsági 
szint megtartása érdekében a műsorok összetételét a rádiózó tábor igényeihez kellett 
igazítani, a hallgatóság számának növekedése ösztönözte az új rádióállomások létrejöttét, 
óriási mértékben megnövekedtek a rádiótársaságok reklámbevételei. Az amerikai rádióipar 
az évtized közepére az ország negyedik legnagyobb iparága lett.10 A Magyar Radio Újság 
információi szerint az Egyesült Államokban 1921 szeptemberében működő 1180 adóállomás 
közül 1925-ben még 550 működött. A húszas évek elején a következőképpen alakult a 
létrejövő és megszűnő állomások száma:11
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Új állomás 
Megszűnő állomás

1922 1923 1924 
642 249 249

94 298 238

A megszűnő állomások nagy száma a korlátozott adóteljesítmény, ill. a kijelölt 
hullámsávtartomány túlzsúfoltságának volt a következménye, mivel így a kívánt 
minőségben nem juttathatták el a műsorokat a célközönségüknek. A fejlődés egyik 
legjellemzőbb bizonyítéka, hogy 1926-ra az Egyesült Államokban már szinte eltűntek a 
csak gyengébb minőségű vételt lehetővé tevő detektoros készülékek.12 A rádiózás amerikai 
elterjedtségéről a következő 1926-os adatok állnak rendelkezésünkre: az ország 25 millió 
háztartásából 4,5 millióban (17%) volt vevőkészülék, gyakorlatilag tehát országos szinten 
minden ötödik, New York városában minden harmadik család rendelkezett rádióval. A 
rádió divatosságát, ill. nélkülözhetetlenségét az is jelzi, hogy néhány év alatt a harmadik 
legelterjedtebb háztartási berendezéssé nőtte ki magát. 1926 végén már öt millió 
vevőkészüléket használtak az Egyesült Államokban, ugyanakkor 18 millió autó volt 
forgalomban és 15 millió családi otthon rendelkezett telefonnal. A farmerek közül közel 
egy millió vásárolt már ebben az időszakban rádiót. Ők a legdrágább (125-400 dolláros) 
készülékeket szerezték be, mert ezekkel jó minőségben vehették a viszonylag távoli adók 
műsorát is.13

A megnövekedett hallgatóság ízlése több területen műsorprofíl-váltásra késztette a 
rádióstársaságokat. A komolyzene rovására tért hódított a könnyűzene, illeszkedve ezzel a 
húszas években radikálisan megváltozott, fesztelenebb amerikai életmódhoz. Jól tükrözi 
ezt a sajátos műsor-összeállítást néhány Európából származó korabeli beszámoló. Az angol 
rádiótársaság vezető mérnöke, West kapitány vélem énye szerint az amerikai 
rádióműsorokban túl sok a tánczene és a reklám. Dr. Paul Eichler drezdai tudós 
megfigyelései szerint az amerikai családok éppen olyan kötelező felszerelési tárgynak tartják 
a rádiót, mint a gramofont, és azokat többnyire hangszórókon keresztül jól felhangosítva 
hallgatják. Ő is megerősíti, hogy a hallgatók még több tánczenét követelnek (lehetőleg 
szaxofonos számokat). Néhány nem zenei amerikai műsorszámot is felsorol: ‘Hogyan 
helyezzem el a tőkémet?’, ‘Napi étlap’, ‘Altató mesék’. A műsorrend változatos, az egyes 
műsorszámok rövidsége miatt (egyik sem hosszabb 10-15 percnél) az adás rendkívül pergő. 
Dr. Eichler megemlíti, hogy Amerikában a rádiózás végigkíséri az emberek egész napját, 
mivel az állomások műsorideje reggel 6-tól éjjel 1-ig tart.14

A rádiós műsorszerkesztők azonban nemcsak az “arany évtizednek” is nevezett 
húszas éveknek a klasszikus, vallásos életmódban gyökerező amerikai életmódból 
kiábrándult, hedonisztikus és cinikus látásmódot felvevő, az első világháborút megharcolt 
ifjú nemzedékét szolgálták ki. A politikusokkal együtt korán felismerték a rádió politikai 
jelentőségét. Már az 1928-as elnökválasztási kampányba beiktatták a jelöltek 
rádióbeszédeit.15 A világon első rádiós politikai közvélemény-kutatás is egy amerikai 
riporter nevéhez fűződik. 1932. június 27-én Ted Husing - a CBS megbízásából - Franklin 
Delano Roosevelt választási esélyeiről érdeklődött a Demokrata Konvencióra érkezett 
küldöttektől.16
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A harmincas éyekben a gazdasági válság következtében csökkent a rádiózók 
számának növekedési üteme, és elmúlt a kezdeti csoda hatása is. A rádiózás hétköznapi 
szórakozási formává változott az Egyesült Államokban. Jelentős átrendeződés zajlott le 
ebben az időben a rádióállomások összetételében: kialakultak az országos hálózatok. Ez a 
húszas években kezdődött, de a harmincas években gyorsult fel, és alakította ki - nem kis 
részben ugyancsak a gazdasági válság következményeként - az amerikai rádiótársaságok 
máig meghatározó rendszerét. A legfontosabb országos rádióhálózatok ekkor jöttek létre: 
1934-ben az American Broadcasting Companies (ABC), a National Broadcasting Corpo
ration (NBC) és a Columbia Broadcasting System (CBS). Ezek a tömegtájékoztató 
szervezetek mára a világ minden pontján ismert médiumokká fejlődtek. A hálózatokkal a 
harmincas évek első felében lehetővé vált, hogy a társaság legközelebbi adójára hangolva 
az egész országban ugyanazokat a megszokott és népszerű műsorokat követhessék a 
hallgatók. De ami ennél is fontosabb, az ily módon kiterjedt rádiótársaságok és hirdetők 
sokkal nagyobb közönséghez juttatták el a hirdetéseket, s ezért a reklámbevételeik 
növekedtek.

A harmincas években megszaporodó televíziós kísérletek már előrevetítették a rivális 
médium sikerét. A második világháború alatt a fejlesztési és gyártási kapacitás hiánya 
miatt fel kellett függeszteni ezeket a kísérleteket. A negyvenes évek első felében így a 
rádió maradt az egyedüli elektronikus médium. A háború idején új rádiózási forma jelent 
meg, a tábori rádió, amely a hazájuktól és a honi adóállomásoktól távol került katonák 
szórakoztatását szolgálta, elsősorban divatos könnyűzenét sugározva.

A negyvenes évek második felében, a televíziózás terjedése kapcsán sokan a rádiózás 
hanyatlását jósolták. A várakozástól eltérően ezekben az évtizedekben élte második 
virágkorát a rádió .17 Ezt a rádióállomások profilváltás útján érték el. Azokra a 
műsortípusokra helyeztek nagyobb hangsúlyt, amelyekben a televízió nem tudott sokkal 
többet nyújtani. Tipikusan rádiós műfajok maradtak a zenei műsorok, a stúdióbeszélgetések, 
a közszolgálati hirdetmények és az időjárás-jelentés. A televízióval szemben - aminek nézése 
teljesen leköti az ember figyelmét és nem lehet mással is foglalkoznia egyidejűleg - a rádió 
arra épített, hogy miközben hallgatják, valamilyen más tevékenységet is végezhetnek a 
hallgatók. A rádió háttér-médiummá vált, fő műsorideje a nappali órákra helyeződött át; 
így jelentős tényező maradhatott a tájékoztatás és a szórakoztatás területén.18

Európa
A világelső amerikai rádióipar dicsekedhetett a legtöbb eredménnyel, de Európa is igyekezett 
lépést tartani a tengerentúllal. Az első rádiós “pontos idő” - jelzést az Eiffel-torony kísérleti 
adója sugározta 1913-ban. Az első rádiókoncertet Európában, a németországi Wusterhausen 
rádióállomásról sugározták 1920-ban. 1927 tavaszán a Philips Művek adója rövidhullámon 
adott műsort a kelet-indiai holland telepesek számára. Az első kívánság hangverseny is 
európai adóhoz, a berlini Deutchlandsenderhez kapcsolódik, amely először 1936. október 
25-én sugárzott ilyen műsort, eléggé későn fedezve fel annak vonzerejét.19

Az első európai rádiótársaságok (a Moszkvai Rádió, a londoni British Broadcast
ing Company (BBC) és a berlini Wox-Haus) a rendszeres adásokat 1922-23-ban indították 
meg. Ezt az első hullámot 1925-ben követte a svéd, az olasz és a magyar rádiózás



rendszeressé válása, 1926-ban pedig a lengyel. Az évtized végére már a legtöbb európai 
országban volt nemzeti rádióadás.20

Az európai rádiótársaságok jogi szempontból más alapon álltak, mint amerikai 
társaik. Egyes országokban - Nagy-Britanniában, a Szovjetunióban, Dániában stb.- a 
rádiótársaságok állami vállalatok voltak. Más országokban részvénytársaságként működtek, 
amelyben az állam volt a főrészvényes. Ilyen rádiótársaságok üzemeltek Németországban, 
Ausztriában, Csehszlovákiában, Romániában stb. A Magyar Telefon Hírmondó és Rádió 
Rt. olyan részvénytársaságként jött létre, amelyben a Magyar Távirati Iroda (MTI), vagyis 
egy állami vállalat volt a főrészvényes, a technikai berendezések tulajdonosa pedig a M. 
Kir. Posta volt.21

A rendszeres adások elkezdésekor engedélyhez és előfizetési díjhoz kötötték a 
vevőkészülékek használatát.22 Noha a kezdeti felmérések számadatai nem teljesen 
megbízhatóak, bizonyos következtetéseket leszűrhetünk a Magyar Radio Újságban 
szórványosan megjelent nemzetközi statisztikák alapján. Ezek szerint a legnagyobb ütemben 
Németországban és Nagy-Britanniában növekedett az előfizetői tábor. Utóbbiban 1924 
közepén 800 000 rádióengedélyest tartottak nyilván, és ez a szám 1925 szeptemberére 
elérte az 1 464 674-et. 1926 márciusában 1 906 000 vevőkészülék működött a 
szigetországban, az év végén pedig már 2 130 000. Németországban 1925 végén 1 022 
299 előfizetőt regisztráltak, a növekedési ütem ekkor 1790 új előfizető volt naponként. 
1926. december 1-jén 1 337 122 német engedélyes rádiózott.23 E két ország ilyen mértékű 
rádiós fejlettsége elsősorban annak volt köszönhető, hogy gazdasági erejük lehetővé tette 
a szükséges technikai eszközök tömeggyártását, ezáltal olcsón dobhattak piacra olyan 
vevőkészüléket, amit a kisjövedelműek is megvásárolhattak. Fontos tényező volt, hogy 
ezekben az országokban inkább újabb adótornyokat emeltek a gyenge vételi lehetőséggel 
rendelkező területeken, és nem a drágább készülékek megvásárlását propagálták.24

A rádiózás elterjedése azonban mégsem volt töretlen ívű. Több ország adatait 
vizsgálva időszakos visszaeséseket vehetünk észre. A Magyar Radio Újság meglehetősen 
hiányos adataiból összeállított alábbi táblázatban látható például, hogy míg Dániában négy 
hónap alatt 6,5 %-kal esett vissza az előfizetők száma, addig Svédországban bő két év alatt 
670 %-kal emelkedett számuk. Németországban 1926 őszén tapasztaltak átmeneti 
csökkenést.25

E n g e d é ly e s e k  s z á m a  1 9 2 4 .o k t .  1 9 2 5 .d e c . 1 9 2 6 .m á r c . 1 9 2 6 .d e c . l .  1 9 2 7 .ja n 2 1 . 1 9 2 7 .m á r c .
Svájc - - - 51.759 51.195
Dállia - - - 114.492 - 107.000
Csehszlovákia - - 32.000 - 180.000
Svédország 31.000 120.000 238.000

Magyarországon a rádiózás elterjedtsége 1929 őszére elérte a nyugat-európai 
színvonalat, sőt több fejlett országot meg is előzött. Az egy rádióra jutó lakosok aránya 
1929-ben:26
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Ország fó'/rádió Ország fó'/rádió
Dánia 15 Franciaország 40
Nagy-Britannia 18 Svájc 60
Németország 23 Olaszország 2.000
Magyarország 33

A tömegcikké váló rádió Európában is a lakás alapvető tartozékává vált a harmincas 
években, (Id.: I. táblázat). A fasizálódó Németországban nagyon korán felismerték a rádiós 
propaganda erejét, ezért Göbbels parancsára 1933-ban beindították a néprádió-programot, 
így hatalmas tömegekhez jutott el az új ideológia.27

Magyarországon 1939-ben kezdték el a néprádió-programot, amelynek deklarált 
célja falusi néprétegek bevonása volt az ország kulturális vérkeringésébe.

A m űsorstruktúra kialakításánál az európai szerkesztők is egyre inkább 
fígyelembevették a nagyközönség ízlését. A Daily Mail egyik 1927-es felmérése szerint az 
angol hallgatók a következő műsortípusokból szerettek volna többet hallani:28

Műsortípus Szavazat
V arieté,hangverseny 238.489
Zenekari előadás 179.153
Tánczene 134.027
Hírek és sportközvetítés 114.571
Szimfonikus hangverseny 78.521
Ének és hangsz. szónoklat 72.658

Műsortípus Szavazat
Opera és oratórium 60.983
Külföldi átvétel 51.755
Rövid darabok 49.857

30.919
Hosszú színpadi mű 17.576
Felolvasások 2.717

Ebből a felmérésből úgy tűnik, West kapitánynak csalódnia kellett otthoni 
közönségében, hiszen a jelek szerint nemcsak az amerikaiak szerettek volna több tánczenét 
és szórakoztató műsort hallani, hanem a britek is. Az is nyilvánvaló, hogy a kérdőívet 
visszaküldők zöme (több, mint egymillió rádióhallgató szavazott) a rádiót zenehallgatásra 
kívánta használni, hiszen a legtöbb voksot kapott prózai műsortípus is szórakoztató (sport), 
illetve tájékoztató (hírek) jellegű volt. De még ez a műsorkategória is csak a negyedik 
helyen áll, közel fele annyi szavazattal, mint amennyit a varietékre és hangversenyekre 
adtak le. A következő prózai kategória mindössze a kilencedik helyet tudta elérni, az oktató 
célú programcsoport pedig csak tizedik a kívánságlistán.

A második világháború alatt a rádió elsősorban a propaganda és hírközlés 
eszközeként működött Európában, fontos szerepe volt az otthontól messze elszakadt katonák 
és a hátország moráljának fenntartásában. A háború utáni újjáépítés után Európában is 
újrakezdődtek a televíziós kísérletek, amelyek az ötvenes évek első felében jutottak el az 
első adásokig, arra kényszerítve a rádiózást, hogy fennmaradása érdekében menjen keresztül 
ugyanazon az átalakuláson, amin az amerikai rádióállomások is kénytelenek voltak átesni 
ebben az időszakban. Az I. táblázatban láthatjuk, hogy az ötvenes évek végére Európában 
- néhány országtól eltekintve - minden negyedik, ötödik lakosra jutott egy rádiókészülék, 
azaz csaknem telítődött a rádiópiac. Ekkor már a televízió jelentette az új divathullámot.
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Magyarország
Magyarországon a rendszeres rádióadás - hosszas kísérletezés után -1925. december 1-én 
indult. A rádiózás jogi helyzetének meghatározására és az állami monopólium 
megszilárdítására azonban rendeletek sorát hozták már azt megelőzően. 1924 közepén 
még az volt az illetékes szervek véleménye, hogy felesleges rádiótörvényt alkotni, mivel 
az 1888. évi XXXI. te. kimondta: “Táviró, telefon és elektromos jelzőkészülék felállítása, 
berendezése és üzembentartása a magyar államnak fenntartott jog.”29 Hamarosan kiderült 
azonban, hogy ennyire nem lehet leegyszerűsíteni a jogi szabályozást, ezért mértékadó 
nyugat-európai rádiótörvények alapján elkezdtek dolgozni a magyar rendeleteken. A 
kereskedelemügyi miniszter 1924/85463. sz. rendelete kimondta, hogy az adó- és 
vevőkészülékek létesítését és tartását engedélyeztetni kell és az illegális rádiózók illetve az 
illegális alkatrészkereskedők 250 000-től 3 millió koronáig terjedő pénzbüntetéssel sújthatok. 
A következő rendelet már a fellendülő hazai ipar védelmét és a rádiós piac ellenőrzését 
valósította meg: az 1924/172700. sz. pénzügyminiszteri rendelet előírta, hogy a külföldi 
rádióvevő-készülékek behozatalához a kereskedelmi minisztérium engedélye szükséges. 
A rendszeres adások elkezdéséhez elengedhetetlen egységes rádiórendelet csak 1925 
novemberében született meg. Ez (kereskedelemügyi miniszter 1925/32250 sz.) kimondta: 
a rádiózás állami monopólium, adót csak a posta létesíthet, de az adáshoz miniszteri engedély 
szükséges, a vevőkészülékek felállítása és üzemeltetése bejelentési kötelezettséggel jár, s a 
havi előfizetési díjat magánszemélyek számára 30 000 koronában szabta meg.30 Az ezt 
követő szabályozások már az aktív rádiózás alapján születtek. Az egyik első kiegészítés 
(kereskedelemügyi miniszter 1927/388. sz. rendelete) a vevőkészülékek összeírását rendelte 
el és a “kalózhallgatók” bírságtételét két hónap elzárásra valamint 240 pengő pénzbírságra 
változtatta.31 Az 1927. évi 9557/X. sz. kereskedelemügyi miniszteri rendelet mintegy 
összefoglalta az addigi előírásokat.32

A magyarországi rádiózás koncesszióját az MTI kapta meg, amiben nagy szerepe 
volt vezérigazgatójának, Kozma Miklósnak. Kozma legfőbb törekvése az információs 
bázisok centralizálása volt, ezért is rendelte már korábban az MTI alá a Telefonhírmondót. 
Ebből és a rádióból hozta létre a Magyar Telefon Hírmondó és Rádió Rt.-t, amit később 
Magyar Rádió Vállalatnak neveztek.

Kozma Miklós rendkívüli képességekkel megáldott szónok, elsőrangú szervező volt. 
Az első világháborúban negyvennégy hónapig szolgált huszártisztként különböző frontokon. 
1918 decemberétől részt vett az ellenforradalmi mozgalomban, a MOVE sajtó- és 
propagandaosztályának lett a vezetője. Gömbös m ellett létrehozta a szegedi 
hadügyminisztérium nyilvántartó és propagandaosztályát. 1919 augusztusától Siófokon a 
fővezér katonai irodájának katonapolitikai referenseként dolgozott. 1920 augusztusában 
Teleki Pál miniszterelnök kinevezte az MTI vezetőjének azzal a feladattal, hogy megbízható 
emberekkel vegye kezébe e fontos információforrás ellenőrzését. Központosító céljainak 
megfelelően létrehozta a Magyar Filmiroda Rt.-t valamint a Magyar Hirdető Rt-t, és azokat 
az MTI alá rendelte. Munkájának külföldi elismeréseként 1928-ban megválasztották a 
Hivatalos Nemzetközi Távirati Irodák Szervezetének alelnökévé. 1935. március 4-től a 
Gömbös-, majd azt követően a Darányi-kormány belügyminisztere volt egészen 1937. 
február 3-ig. Ezután ismét elfoglalta a Magyar Rádió és az Távirati Iroda elnöki székét.

114



Ezeket a posztjait 1941-ben bekövetkezett haláláig töltötte be.33
Kozma a Rádióban (és az MTI-ben is) olyan egykori világháborús tisztekkel vette 

körül magát, akik a konzervatív keresztény-nemzeti eszme hívei voltak. Ezzel meghatározta 
a magyar rádió alaphangját a liberális hangvételű, túlnyomórészt zsidó irányítású sajtóval 
szemben. Abban is különbözött a két médiatípus, hogy míg az utóbbiban markánsan 
körvonalazódtak az aktuális politikai irányvonalak, addig a Rádió mentes maradt a 
pártcsatározásokról, és a trianoni egyezmény miatt külföldre került magyarokat az 
anyanemzethez fűző kulturális kapocs szerepén túl igyekezett távol maradni a külpolitikától 
is. Többször meg is vádolták a Rádiót azzal, hogy nem elég irredenta a műsora.34

Bár jogilag a magyarországi műsorszórás struktúrája híven követte az európai 
modellt, technikai szempontból nem a nyugaton alkalmazott koncepciók szerint épült fel. 
Angliában és Németországban több regionális jellegű rádióadó sugárzott - lehetővé téve 
az ország nagyobb részének lefedését -, míg nálunk 1934-ig - a második magyar adás, 
Budapest II beindításáig - egy adóállomás működött, aminek központi elhelyezkedése hosszú 
időn át csak az adóteljesítmény növelésével tette lehetővé a besugárzott terület kiterjesztését. 
Budapest Il-t szintén Lakihegyről, rádiós szempontból az ország legkedvezőbb helyén 
felállított adóról sugározták. Az 1933 végén itt üzembe helyezett 120 kW-os nagyadó már 
lehetővé tette, hogy Budapest I műsorát egyszerűbb detektoros készülékkel is vehessék az 
egész országban.35

A rádiózás itthoni elindítását követő rövid konjunktúra alatt óriási léptékben 
növekedett a rádiózók száma. A II. táblázatban láthatjuk, hogy a rádióengedélyesek 1925 
december végi száma (a pontos adat 16 927) 1930-ra több, mint tizennyolcszorosára 
növekedett (az 1930. évvégi adat 307 909). Érdemes megfigyelni, hogy a folyamatos 
fejlesztések hatására hogyan tolódott el a rádióhallgatók száma a vidék javára, és tartotta 
meg a második világháború végéig a Budapest-vidék kb. 1/3-2/3 arányt.36 A III. táblázatban 
láthatjuk, hogy a gazdasági válság hatására jelentősen csökkent a rádiózás terjedésének 
üteme: 1931 és 1932 között egyenesen visszaesett a magyarországi rádiózók száma a vidéki 
engedélyesek számának csökkenése miatt. Bár 1935-re valamelyest visszaállt egy szerény 
növekedési ütem, ekkor a négy évyel korábbihoz képest még mindig csak kb. 28 ezerrel 
több engedélyest számláltak. Nominálisan csak 1931 és 1932 között csökkent a magyar 
rádióelőfizetők száma, a többi válságévben megmaradt a nagyon alacsony szintű 
növekedés:37
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Az adott gazdasági feltételek mellett nem segített számottevően az sem, hogy a 
Posta a Rádióval együtt számos technikai fejlesztést hajtott végre a rádióügy érdekében: 
1933 közepén reléállomásokat állítottak fel a gyengébb vételi lehetőséggel rendelkező, 
Budapesttől távol fekvő városokban (Pécsen, Miskolcon, Mosonmagyaróváron, 
Nyíregyházán) és az év végén megnövelték a lakihegyi adó teljesítményét is.

A növekedési ütem visszaesésében - a gazdasági válság mellett - szerepet játszott 
egy adott telítettségi szint elérése is. Ezt írja le Várszeghy János 1934-ben készült 
felmérésében. Az előfizetők 83%-ának válaszai alapján készült statisztika (IV.a és b táblázat) 
szerint a rádiónak arányosan legtöbb hallgatója a közszolgálati alkalmazottak és a különböző 
szabadfoglalkozást űzők között van. Várszeghy azt is kiemeli, hogy a tőkepénzesek, 
nyugdíjasok és magánzók rádiózási arányának kiugrása is az eredetileg a fentebb említett 
csoportba tartozó idősebb engedélyesek nagy számának köszönhető. Az őstermelők - 
létszámukhoz képest - feltűnően kis arányban rádióznak, aminek oka abban keresendő, 
hogy a gazdaságilag eredendően elmaradott réteg alacsony bevételei a válság hatására 
még lejjebb zuhantak, így nem tudták megvásárolni azokat a drága rádiókészülékeket, 
melyekkel az adóktól távol is élvezhető minőségben foghatták volna a műsort.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a rádió hallgatottsága legnagyobb este nyolc óra 
körül, amikor az előfizetők 86,2%-a hallgatja az adást, és legkisebb délelőtt tíz óra tájban 
(35,5%-os hallgatottsági arány). A készülék minőségével kapcsolatban kiderült, hogy a 
lámpás készülékek (az összes rádióvevő 73,2%-a) immár hazánkban is kiszorítják a 
detektoros rádiókat (24,8%). A fennmaradó 2 %-ról nem derült ki, melyik csoportba 
tartozik.38

A rádiókészülékek számának növekedésében csak a harmincas évek végén 
tapasztalhatunk újabb jelentős fellendülést. Ennek oka az volt, hogy elindult a néprádió- 
program39, és a visszacsatolt területek rádiózói megjelentek az itthoni statisztikákban.

A rádiózás megindításáért hazánkban is sokat tettek azok, akik elsősorban a 
közművelés eszközét látták benne.40 “A magyar broadcasting állomásban [...] hatalmas 
fegyvertársat kapnak a közoktatásügy vezetői. A rádió a népművelés egyik eszközévé lett. 
Amikor a hazai mezőgazdálkodásra jellemző, szétszórt apró tanyákra tanító, előadó nem 
kerül; akkor az elektro-magnetikus hullámok a legtávolabbi magányos kunyhót is elérik 
[...] a tudás nem lehet a vagyonosabb osztályok kiváltsága.41

A rádióügy legnevesebb magyar pártfogója a Bethlen-kormány kultuszminisztere, 
Klebelsberg Kurió volt. “Kultúrfölény” néven ismertté vált koncepciójában42 nagy szerepet 
kapott a rádió. A program rádióra háruló részének megvalósítását sokrétű oktatási csomag 
sugárzásával akarták elérni, és az eredményekkel bizonyítani Nyugat-Európa előtt, hogy 
erkölcsileg és műveltségileg fölötte állunk a hazánkat körülvevő nemzeteknek, amelyek 
magyarok millióit szakították el az anyaországtól. Ugyanakkor a kevésbé művelt rétegeket 
is versenyképessé akarta tenni a program által, hogy bizonyítsák: helyünk van a nagy 
“kultúmemzetek” között. Klebelsberg így fogalmazta meg a rádió lehetőségeit:
“[...] a népiskola egymagában korántsem képes azt az ismeretanyagot közvetíteni és azokat 
az erkölcsi tulajdonságokat kifejleszteni, amelyekre a mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi 
és közlekedési munkásnak okvetlenül szüksége van, ha a létért való küzdelemben meg 
akarja állani a helyét. Ezért a népiskola mellett világszerte az iskolán kívüli népoktatásnak



hatalmas szervezete fejlődött ki. Amilyen nyilvánvaló azonban az, hogy erre az iskolán 
kívüli munkára okvetlenül szükség van, éppen olyan nagy nehézségbe ütközik annak 
megvalósítása. Különösen két nehézséggel állunk szemben. Az egyik az érdeklődés hiánya 
a tömegekben, a másik pedig az, hogy erre a munkára alkalmas oktatók csekélyebb számban 
állnak rendelkezésre. A rádió olyan találmány, amely mindkét bajon segít. [. . .] nem is 
megy nagyzáss2:ámba az az állítás, hogy a rádió segítségével az egész ország egyetlen 
nagy tanteremmé alakul.”43

Ezt a törekvést követhetjük nyomon az V. táblázatban, elsősorban a kezdeti évek 
műsor-összeállításában. Akkor még a komolyzenei adások, a szimfonikus hangversenyek 
és az operák adták a zenei műsorok gerincét. 1926-tól a Magyar Radio Újságban 
rendszeresen jelentek meg magyarázatok az adott héten műsorra tűzött operákról. A 
komolyzenei adások száma - a közönség ízlésének megfelelően, megismételve az amerikai 
és nyugat-európai sablonokat -, az évek során egyre csökkent, növekedett azonban a 
szórakoztató zenéé. A korszak legnépszerűbb szórakoztató műfaja, a cigányzene az egyre 
növekvő összadásszám, ill. összműsoridő mellett is megőrizte viszonylag magas arányát. 
A hallgatóság nálunk is több szórakoztató műsort követelt. Szőts Ernő, a Rádió 
főműsorigazgatója így fogalmazta meg a vezetés koncepcióját:

“Mindenki nevetni akar, de kanalankint azért beadagoljuk a komoly dolgokat is! 
[...] a rádió egyik nagy kulturfeladata éppen abban áll, hogy a könnyű fajsúlyú 
tömegszórakoztatások mellett a magasabb igényeket is kielégítse, a tömeget pedig lassankint 
ránevelje a komoly értékek szeretetére.”44

A nevelő-oktató szándék természetesen a prózai műsorokra is vonatkozott. Először 
a Rádiófőiskola jelentkezett rendszeres heti adással természettudományi, sport, 
egészségügyi, közgazdasági, jogi, történelmi témájú előadásokkal. Ezt 1928-ban váltotta 
fel a Rádió Szabadegyetem Klebelsberg kezdeményezésére. A Szabadegyetem heti kétszer 
egy órás műsoridejét a kultuszminisztérium szerkesztette. A falusi nép iskolázását célul 
kitűző műsor felépítése a következő volt: valamilyen magyar népzenével indult az adás, 
amit egy legfeljebb húsz perces mezőgazdasági témájú ismeretterjesztő előadás követett. 
Ezután ismét zene következett, végül valamilyen aktuális kérdésről szóló felolvasással 
zárult a műsor. A Szabadegyetem azonban nem bizonyult hatékonynak a kívánt cél 
elérésében. Ennek egyfelől a vidéken még nem megfelelő vételi körülmények, ill. a kevés 
falusi rádiókészülék, másfelől a műsor időpontja volt az oka. A csütörtök délutáni egy óra 
beleesett az őstermelők fő munkaidejébe, és a vasárnapi ismétlést is rádióhallgatási 
holtidőszakban sugározták.45

A VI. mellékletben láthatjuk, hogy a harmincas évek második felében - a 
Szabadegyetem sikertelensége ellenére -, már számos, különböző rétegeket érintő 
közművelődési adás található a Rádió műsorán. Ekkor már Hóman Bálint volt a 
kultuszminiszter, aki igyekezett a rádiót a kormány egyre jobbratolódó politikájának 
kiszolgálójává tenni. Ezt nem sikerült elérnie, mert Kozma következetesen tartotta magát 
elhatározásához, és nem engedte a Rádiót politikai összetűzések színterévé válni.

A háború utáni fejlesztést a hivatalos politika is támogatta, hiszen a megelőző 
évtizedekben nyilvánvalóvá vált a rádió tömegeket befolyásoló ereje. Az anyagi és technikai 
eszközök hiányában sok vidéki településen a legolcsóbb módon tették közkinccsé a rádióban



elhangzottakat: vezetékes rádiót építettek ki a falvakban, amelyek hangszórókon keresztül 
közvetítették a műsort. A vezetékes rádiózás a hazai elektronikai ipar talpraállásával az 
ötvenes évek végétől kezdve folyamatosan visszaszorult, és átadta helyét az otthoni 
rádiózásnak (/. táblázat).

A Rádió a háború utáni műsorában is mindig jelen volt valamilyen közoktatási 
céllal készült előadássorozat. Az egyik legkiemelkedőbb ilyen sorozat volt az 1959 
szeptemberében elindított Rádióiskola, ami tantárgyak szerint sugárzott adásokból állt. Az 
egyes tantárgyak előadói szakterületük oly neves tudósai voltak, mint László Gyula 
(történelem), Öveges József (fizika), Hegedűs Géza (irodalom), Adám Jenő (zene), Rácz 
Endre és Takács Etel (nyelvtan).46

Magyarországon a hatvanas évekig nem zajlott le az amerikai és nyugat-európai 
rádiózásban a televíziózás hatására végbement funkcionális változáshoz hasonló folyamat, 
mivel az itthoni televíziózás jóval később indult. A nyugati országokból származó fejlett 
elektronikai eszközökre vonatkozó importtilalom is közrejátszott, hogy a rádió 
háttérmédiummá válása nálunk csak később, a hatvanas-hetvenes években és jóval lassabban 
ment végbe.

A televízió
Az elektronikus képtovábbítás lehetősége már a rádió első sikerei láttán felmerült a 

szakemberekben. Megvalósításában a fő problémát a kép elektronikus felbontása, majd 
újbóli összeállítása jelentette. Számos zsákutcának bizonyuló kísérlet47 után 1931-ben 
Berlinben sikerült - ma is használatos műsorszórási elveken alapuló - felismerhető képet 
továbbítani. 1935-ben heti háromszor két órás televíziós kísérleti adássorozat kezdődött a 
német fővárosban. Az Egyesült Államok első televízióadója 1936-ban kezdte meg 
működését New Yorkban.48 1 940-ben már 23 tévéállomás és kb. 10 000 vevőkészülék 
működött a tengerentúlon. A második világháború alatt azonban szünetelt a fejlesztés és a 
gyártás, így a televíziós ipar csak 1945 után lendült fel újra Amerikában.49

Az Egyesült Államok ebben az időszakban vált a televíziózás egyértelmű úttörőjévé. 
A konkurens országok - a háború előtt Németország mellett Nagy-Britannia is előrehaladott 
kísérleteket folytatott a televízióval -, romokban hevertek, gazdaságuk jelentős része 
tönkrement. Az Egyesült Államokban viszont a hadigazdálkodás évei alatt jelentős anyagi 
megtakarítást könyvelhettek el az otthonmaradottak, akik jövedelmük jelentős részét 
félretették, hiszen a háborús termelés miatt visszafogott volt az otthoni fogyasztói piac. A 
fegyverszünet után az emberek alig várták, hogy pénzüket elkölthessék a háború alatt 
nélkülözött termékekre; a háború alatt felfuttatott amerikai ipar pedig alig várta, hogy 
kielégítse ezen igényüket, és az óriási keresleti piac segítségével válság nélkül állhasson 
vissza a békeidők termelési struktúrájára. A két legkelendőbb árucikknek az autó és az új 
“varázsdoboz”, a televízió bizonyult.50

A harmincas évek amerikai televíziós kísérleteit elsősorban a kiterjedt nemzeti 
hálózattal rendelkező nagy rádióstársaságok (az NBC, a CBS és mások) végezték, így ezek 
váltak az első televíziótársaságokká a háború után. Az amerikai szabályozás következtében 
szintén magántársaságokként kezdték meg működésüket.

A felduzzadt vásárlóerő mellett a megnövekedett szabadidő (a termelés átállásával
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párhuzamosan csökkent a munkaidő), és nagy tömegek városokba költözése is segítette a 
televíziózás elterjedését. Ez utóbbi azért volt fontos, mert a korabeli adóberendezések csupán 
néhány tucat kilométernyi körzetben tudtak élvezhető minőségű műsort szórni.

A háború alatt nemcsak a magánemberek tőkéje halmozódott fel, hanem a vállalatok 
profitja is, ezzel pedig megnövekedtek a reklámra fordítható összegek. A televízióvásárlási 
láz következtében kialakuló óriási közönség és a konjunktúra a hirdetőket szükségszerűen 
az új médium felé vonzotta, amely optimális hirdetéshordozóvá vált szemükben.51

A negyvenes évek végén még 500-750 dollár volt egy készülék ára, ami 
meglehetősen sok pénznek számított. 1950-ben az amerikaiak egyéves átlagos jövedelme 
1501 dollár volt, így a televízióért négy-hat hónapig kellett dolgozniuk. Az ötvenes évek 
közepén már csak 200 dollárt kértek a készülékért. Akkorra az éves átlagjövedelem elérte 
az 1881 dollárt (ebből 235 dollárt költöttek az év folyamán tartós fogyasztási cikkekre), 
tehát nem egészen másfél hónapnyi fizetésből már lehetett egy új televíziót vásárolni.52 A 
televíziók árának drasztikus esése elérhetővé tette a korszak státusszimbólumát a szerényebb 
jövedelműek számára is.

A rohamos elterjedés53 és a reklámokból befolyó bevételek54 serkentették a a 
technikai fejlesztést: 1949-es kifejlesztése után 1953-ban jelent meg az amerikai piacon a 
színes készülék és osztatlan sikert aratott.55 Emellett növekedett az adóállomások 
teljesítménye, ezzel vételi körzete, tehát nézőiknek száma is. 1956-ban feltalálták a 
videoszalagot, ami alapvető változást hozott a műsorszerkesztésben.

A negyvenes, ötvenes években forrt ki az amerikai televíziós műsorstruktúra. 
Kezdetben igen változatos, kísérletező korszak figyelhető meg, melynek során kialakult az 
új médium nyelvezete és megjelentek a ma is ismert televíziós műsorkategóriák. 
Kiindulásként - valószínűleg azért, mert az “őstelevíziósok” a rádiótól kerültek a tévéhez - 
a jól bevált rádiós műsortípusok televíziós változatai domináltak az amerikai adók műsorán: 
szappanoperák, talk-showk és sportközvetítések.

A sportprogramok között - a korai rádiós sportközvetítésekhez hasonlóan - az 
ökölvívó- és baseball-mérkőzések voltak legtöbbször műsoron (az utóbbiból már 1939- 
ben, a kísérleti adások idején is műsorra tűztek néhányat), csakúgy, mint egykor a rádiózás 
kezdetén. Az ötvenes években a csapatsportokkal szemben az egyénileg űzött sportágak 
(pl. birkózás) kerültek előtérbe.

A szappanoperák hosszan elnyúló történetét úgy szerkesztették, hogy hosszabb 
kihagyás után is fel lehessen venni az események fonalát. Mivel ennek a műsortípusnak 
nincs más funkciója, mint hogy a képernyő előtt tartsa a nézőket, a televíziós holtidőnek 
számító délelőtti és kora délutáni órákban a mai napig is ez az egyik meghatározó 
műsortípus.56

Az ötvenes évek elején már megjelentek olyan műsorok, melyek teljesen a televízió 
egyedi lehetőségeire épültek. Ilyenek voltak például a televíziós játék- és kvízműsorok, a 
tévéjátékok, a varieté műsorok és egy speciális “élő drámának” elnevezett műsortípus. Ez 
azt jelentette, hogy a színészek által a stúdióban közönség előtt, vagy anélkül előadott 
drámát “egyenesben”, szerkesztési lehetőség nélkül sugározta a televízió.57 Ez a műsor az 
ötvenes évek közepétől tűnt el az adásokból. Kiszorulásának fő oka a hollywoodi filmipar 
megbékélése volt a televíziózással. Addig a filmesek féltékenyen figyelték az új médium
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sikerét és aggódva vették tudomásul saját bevételeik csökkenését. Végül ők is beszálltak 
az új iparágba és elárasztották azt olcsó (többnyire régi) filmekkel. Ez a filmdömping és a 
videoszalag által leegyszerűsített szerkesztési mód az évtized második felében kiszorította 
az “élő drámát” a képernyőről.

A videoszalag bevezetése más műsortípusok esetében is hasonlóan drasztikus 
következményekkel járt. A könnyebbé vált szerkesztés és archiválás szinte teljesen száműzte 
a hibalehetőségekkel teli élőműsorokat a képernyőről, és az egyes műsorokat teljesen 
kiszolgáltatta a hirdetők igényeinek.58

A műsorrend hamar igazodott a tévénézési szokásokhoz. Kialakult a nappali 
televíziózás, melynek gerincét szappanoperák és kvízműsorok alkották. A “célközönség” 
a nap nagyobb részét otthon töltő háziasszony volt, akinek figyelmét a markáns férfi 
műsorvezetőkkel, sok csillogással és nagy hangzavarral igyekeztek magukra vonni. A 
tévétársaságok számára a nappali műsorok alacsony előállítási költségükkel és a szünetekben 
sugárzott reklámokból befolyó kiemelkedő bevételekkel váltak vonzóvá. A fő televíziós 
műsoridő azonban estére, pontosabban este hat óra és éjfél közé esett.59 A főműsoridőben 
vígjátékokat, bűnügyi filmeket, westemfilmeket, varietéket és talk-show-kat adtak. A máig 
műsoron lévő The Tonight Show-1 1953-ban kezdte el sugározni az NBC New York-i 
stúdiója. Ez volt az első késő esti showműsor, mely még későbbre (éjjeli 12-1 órára) tolta 
a tévézés befejezését.60

A televízió megváltoztatta a mindennapok magatartásformáját is. A tévékészülékkel 
rendelkező családok elhagyták hagyományos esti közös programjaikat, ritkábban mozdultak 
ki otthonról, ill. mentek vendégségbe. A televíziót reklámozó hirdetések szlogenjeivel 
szemben (pl. meghitt családi légkört teremt, összehozza az embereket stb.) pontosan 
ellenkező hatást váltott ki a készülék: a család tagjai közötti kapcsolat a minimálisra szűkült, 
a barátok elidegenedtek egymástól. Azt is megállapították, hogy a tévét néző családok 
tovább maradtak fenn éjszaka, mint a készülék megvásárlása előtt.

Már a kezdeti években feltűntek a televíziózás gyerekekre gyakorolt káros hatásai: 
iskolai feladataikat elhanyagolták, kevesebbet olvastak, ellustultak és a pszichológusok 
felmérései szerint szellemileg passzívabbakká váltak, kritikátlanul fogadták be a tévé által 
feltálalt óriási információmennyiséget.61 A televízió kínálta megerőltetés nélküli 
információszerzés azonban nemcsak a tinédzsereket tette kritika nélküli befogadókká. Az 
ötvenes években a televízió hatalmas tömegek szinte kizárólagos hírforrásává vált 
Amerikában, s ez hangsúlyozottan igaz volt a politikai tájékozódásra. Egy kimutatás szerint 
az 1952-es választások során az Egyesült Államokban a választók 51%-a a televízióból 
szerezte a választással kapcsolatos politikai ismereteit. 1960-ra ez az arány elérte a 90%- 
ot.62 A televíziózás, mint politikai ismeretforrás a következő módon alakult a vezető nyugati 
demokráciákban:63
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A grafikon alapján megállapíthatjuk, hogy a televíziót politikai tájékozódási 
eszköznek tekintők aránya - egy-két eltéréstől eltekintve - párhuzamosan alakult a tévénézők 
arányával. Az általunk vizsgált ötvenes évekből csak az Egyesült Államokról áll 
rendelkezésünkre adat, mivel az európai országokban ekkor még elszórt volt a televíziózás: 
amikor Amerikában már minden második lakásban volt készülék, akkor Nagy-Britanniában 
és Franciaországban csak minden tizedik, Nyugat-Németországban minden huszadik 
háztartásra jutott egy televízió, és csak 1961-ben érték el az 50%-os arányt.64

Egy 1973-ban készült, a négy vezető médium hitelességével kapcsolatban a közönség 
véleményét jellemzően bemutató felmérés szerint az amerikaiak 48 %-a a televízió híreit 
tekinti a legmegbízhatóbbnak, 21% az újsághíreket, 10% magazinok hírrovatait, 8% a 
rádióhíreket tartja a leghitelesebbnek.65

Európa
Az amerikai televíziózás az ötvenes években olyan hatalommal bíró politikai tényezővé 
vált, amelyet a vezető politikusok sem hagyhattak figyelmen kívül. Az 1960-as 
elnökválasztási kampány során vitatkozott először két elnökjelölt a televízió nyilvánossága 
előtt, és a politikai nézetek ebben a formában történő ütköztetése a későbbi kampányok 
kötelező részévé vált.

Az európai televíziózás azonban ebben az évtizedben még épphogy csak elterjedőben 
volt. A háború előtti kísérletek folytatásaként Nagy-Britanniában 1946. június 7-én indult 
újra az adás. Franciaországban 1948-tól, az Eiffel-toronyból sugároztak napi két-három 
órán át műsort.
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A brit parlament 1922-es döntése szerint egyidőben csak egy cég kaphatott 
rádiósugárzási engedélyt az országban. A British Broadcasting Company rádiós sikereit 
követve 1927-ben királyi rendelettel hozták létre jogutódját, a British Broadcasting 
Corporationt, állami közszolgálati rádiótársaságként. 1936-tól a BBC tévéadást is sugárzott. 
Ennek adásjogát 1937-ben erősítette meg egy második rendelet, ami 1952-ig biztosította a 
televíziós műsorszórás kizárólagos jogát a ВВС-nek. A háború utáni 1946-os kezdést 
követően 1949-1952 között olyan érdeklődéssel követte a szigetország lakossága a televízió 
fejlődését, hogy a kormány úgy határozott: túl nagy a televízió potenciális befolyása, ezért 
nem maradhat az adásjoga egy cég kezében. Ezért 1954-ben a Televízió Törvény létrehozta 
az Independent Television Authority-t (ITA), mely 1955 szeptemberétől kezdett működni. 
Az ITA csak az adókat működteti, a stúdiók fenntartása és a programok készítése a vele 
szerződött műsorkészítő cégek feladata, ill. felelőssége.66 Az első, 1955 szeptemberétől az 
ITA-n keresztül adást sugárzó cég az Independent Television (ITV) volt.

Mind a közszolgálati, mind az ITV adásaiban ugyanazokat a műsortípusokat találjuk, 
amelyeket az amerikai tévéműsoroknál már láthattunk. . A különbség az amerikai 
televíziózáshoz képest az, hogy a ВВС-nek, mint központi állami televíziótársaságnak 
azonos időt kell biztosítania a különböző pártok politikai műsorainak. Ezek tartalmáért az 
adott párt vállal felelősséget. Az IT A-va 1 szerződő társaságok választhattak: vagy egyetlen 
pártműsort sem adnak le, vagy az összest sugározzák. Ezeket az előírásokat az 1954-es 
Televízió Törvény szabta meg. Fontos motívuma a brit televíziózásnak, hogy a BBC sem 
a- rádióban, sem a televízióban nem sugározhat reklámot, míg az ITA-hoz tartozó 
magántársaságok is csak elkülönített blokkokban tehetik ezt meg.67

1963-as adatok szerint az év közepén az Egyesült Királyságban 12 621 901 rádióra 
és tévére, valamint 3 219 421 csak rádióműsor vételére jogosító engedély volt kiadva. Az 
előbbiért négy, az utóbbiért egy fontot fizettek az előfizetők évente. Ezek a díjak a kincstárba 
folytak be, tehát közvetlenül az államot gyarapították. A BBC bevétele három részből állt 
össze: a kiadott engedélyek után befolyó díjtól függő mértékű állami dotáció, a külföldi 
adások finanszírozására a parlamentben megszavazott támogatás, és a BBC kiadványok 
utáni bevételek (pl. a Radio Times, ami a hatvanas évek elején elérte a heti majdnem ötmilliós 
példányszámot).68 Az ITA nem kapott az engedélyek után fizetett díjból. Bevétele kizárólag 
a műsorkészítő cégek által fizetett csatornabérleti díjból származott.69

A magyarországi televíziózásban csak a háború után kezdődtek jelentős 
kísérletsorozatok. Jelentősen eltolódott azonban a tényleges sugárzások beindítása a 
negyvenes évek végére kialakult politikai helyzet miatt, mivel tilalmat vezettek be a 
nyugatról származó televíziókészülékek és más szükséges elektronikai berendezések 
importjára.70 1 951-ben ugyan a Szovjetunió segítséget ígért, ill. szakképzést a magyar 
televíziózás beindításához, ez azonban elmaradt, így 1952 februárjában az MDP főtitkársága 
párthatározatot hozott a Televíziós Bizottság felállításáról. Ennek kellett gondoskodnia 
arról, hogy 1954. május 1-jéig meginduljon a hazai televíziós műsorszórás. A 
Minisztertanács 1953. január 23-i 0471/4/1953. sz. határozata hozta létre a Magyar Televízió 
Vállalatot.71

A kísérleti adások 1954. január 29-én kezdődtek, és heti két alkalommal jelentkeztek. 
Ekkor még a Posta volt a gazdája mind a műszaki berendezéseknek, mind a
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műsorszerkesztésnek, majd az 1954 során a Rádiónál megalakult Televíziós Főosztály 
vette át a műsorszerkesztést. Tehát a televíziózás Magyarországon is a rádiós tapasztalatokkal 
rendelkező vállalat védőszárnyai alatt jelent meg, ugyanúgy, ahogy az a fejlettebb 
országokban már végbement.

Az importtilalom miatt a vevőkészülékek is csak hazai gyártmányúak lehettek, ezért 
egy szovjet alapmodell alapján az Orion gyár elkészítette az első magyar televíziót, az AT- 
501 típusjelűt. 1955. június 16-án mutatták be az 5000 forintba kerülő készüléket, amit 
egy szakmunkás három-négy havi béréből tudott megvásárolni (vő.: VII. táblázat). A magas 
ár ellenére a televizió piacra dobásakor -1956júliusában -, a Lenin körúti Ravill szaküzletben 
kilenc nap alatt 150 darabot adtak el belőle. Ezen felbátorodva a Ravill azt tervezte, 5000 
készüléket ad el abban az évben.72

Sajátos vonása volt a magyarországi televíziózás hőskorának, hogy 1957-ig kevés 
volt az élő adás, hanem többnyire mozifilmeket és helyszíni közvetítéseket sugároztak(pl. 
1956. április 4-i, május 1-i felvonulások, magyar-jugoszláv futballmeccs, 1957 áprilisában 
a labdarúgó Húsvéti Torna a Népstadionból stb.). Ennek oka az volt, hogy nem volt még 
stúdiója a televíziónak, ill. a Széchenyi hegyen, az adótorony melletti Hargita Szállóban 
berendezett helyiségek műszaki felszerelésére nem volt pénz. A mai székházból, - a 
Tőzsdepalotából -1957. április 30-án adtak először műsort, de még mindig csak a februárban 
érkezett közvetítőkocsi segítségével.73

1958. március 1-ével szűnt meg a televízió-műsor kísérleti jellege, és ekkortól 
számítva kellett havi 50 forint előfizetési díjat fizetni a készülékek után.74 Ezen a tavaszon 
terjedt el - főleg Budapesten, mivel itt voltak a legjobbak a vételi lehetőségek - a televízió 
vásárlási láz. Májustól kezdve már a hét négy napján (kedd, csütörtök, szombat, vasárnap) 
volt adás, az előfizetők mégis kevesellték a műsoridőt. 1958 őszére, amikor elkészültek a 
Szabadság téri stúdió berendezései, Budapest 100-120 kilométeres körzetében lehetett tisztán 
fogni a műsort. 1959-től vidéki adóantennák telepítésével igyekeztek a vételi lehetőségeket 
javítani.75 Ennek sikerességéről tájékoztat a VIII. táblázat. Az adatok szerint az indulás 
évében a budapesti előfzetők voltak többségben a vidéki televízió tulajdonosokkal szemben. 
Ennek elsődleges oka, hogy az akkor még egyetlen, kis teljesítményű szabadság-hegyi 
adótorony még nem tudott nagyobb körzetet eredményesen besugározni. A vidéki reléadók 
1959-es telepítésével ugrásszerűen megnőtt a vidéki televíziózok száma is: 1958-ban az 
előfizetőknek még 77%-a Budapesten élt, a következő évben a fővárosiak aránya 77%-ra, 
majd 1960-ban 61 %-ra csökkent az összes magyar televíziózó számához képest. A 
televíziózás sikerére jellemző, hogy 1958 és 1960 között a 10 000 lakosra jutó előfizetők 
száma majdnem 6,5-szeresére nőtt.

Az új szórakozási forma ugyanolyan lelkes fogadtatásra talált hazánkban is, mint 
az Egyesült Államokban és a többi európai országban. Későbbi beindulása és lassúbb 
elterjedése miatt azonban az adott időszakban nem játszhatott olyan meghatározó szerepet 
a közvélemény formálásában, mint a korábban vizsgált országokban. Az is közrejátszott 
ebben, hogy bizonyos nézési szokások nálunk másképpen alakultak. Amerikában például 
csak a negyvenes évek végéig volt jellemző, hogy az emberek nyilvános helyekre, bárokba 
mentek televíziót nézni. Az ötvenes évek végére már szinte minden családnak volt saját
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készüléke. Ezzel szemben Magyarországon még a hatvanas évek közepén és második 
felében sem volt ritka, hogy az emberek csak kultúrházakban, vagy ún. üzemi tévéklubokban 
televíziózhattak.

A tévénézés terjedésével jelentkező új szokások a családok szintjén alapvetően nem 
különböztek az Egyesült Államokban is végbement változásoktól. Ezt bizonyítják a korainak 
tekinthető, a hatvanas évek első felében, ill. közepén megjelent első, ebben a témában 
készített hazai szociológiai felmérések is.76

A magyarországi adásoknak még a műsorrendjét is technikai, tehát végső soron 
politikai (importtilalom) és anyagi okok (stúdió- és felszereléshiány) határozták meg. A 
székház elkészültéig csak helyszíni közvetítések alkalmával volt a műsor “élőadásnak” 
minősíthető. Az adás nagy részét ilyen műsorok és mozifilmek vetítése tette ki. A Magyar 
Televízió első hírműsorát - egyben egyik első rendszeresen jelentkező állandó műsorszámát 
-a Televízió Képes Híradójá-X (később Keddtől keddig, majd 1958 márciusálól Tévé-híradó) 
1957 júniusában indították.77 Az előfizetők növekvő igényeit kielégítendő 1960. január 1- 
tő.l heti ötre emelték az adásnapok számát.

Az elektronikus médiumok hatásának kibontakozását a vizsgált országok politikai 
rendszerei csupán .gyorsítani, vagy lassítani tudták, funkciójuk és befolyásuk természete 
azonos volt függetlenül a különböző politikai rendszerektől és az alkalmazott változatos 
korlátozási módszerektől.

A rádió létrejöttekor a napi- és hetilapok voltak kénytelenek alkalmazkodni az új 
helyzethez, és a túlélés érdekében megváltoztatni addigi profiljukat. Mivel a hírek közlésének 
sebességében nem versenyezhettek az új médiummal, inkább azok hátterének magyarázatára 
fektettek hangsúlyt, mivel a rádió pergő műsorstruktúrájában erre nem jutott idő.

A két elektronikus médium között a negyvenes-ötvenes években zajló népszerűségi 
versenyben a rádiózásnak kellett átstrukturálódnia., hiszen nem vehette fel a versenyt a 
televízió által nyújtott képi élmény lebilincselő hatásával. A közönség idejének az 
elektronikus médiumok közötti hallgatólagos és szükségszerű “újrafelosztása” új jelenséget 
hozott létre a rádióműsorok átalakulásával: megszületett a háttérmédium.

Amerikában az ötvenes évek végére a televíziózás is megtalálta a hatalmas nézőtömeg 
kiszolgálásának megfelelő módját és vezető médiummá vált, megvalósítva az abszolút 
passzív szórakozást, a teljes kikapcsolódást. Ezzel komoly társadalmi változásokat indított 
el., hiszen az emberek a televíziózásra egyre több időt fordítottak és egyre kevesebbet 
olvastak, jártak baráti társaságba, illetve választottak más szabadidős szórakozást. Megnőtt 
úgy a felnőttek, mint a gyerekek passzivitása, és egyre inkább kritikátlan befogadóivá 
váltak a televízióból áramló információözönnek.78 Azért kell elsősorban a szórakoztatási 
funkciót kiemelnünk, mert a hallgatók és nézők túlnyomó részét ez a lehetőség motiválta 
rádió- ill. tévékészüléke megvásárlásakor. Emellett azonban nem hanyagolhatjuk el az 
oktatási-ismeretterjesztési funkciót sem. Az elektronikus médiával először vált lehetővé, 
hogy egyidőben sok millióan osztozzanak egyazon élményen. Az elektronikus médiumok 
a sokszor hangoztatott, kifejezetten oktatási funkciót elsősorban azokban az országokban 
(pl. Ausztrália, Kanada) tudták betölteni, ahol a nagy földrajzi távolságok és az elszórt kis 
települések nem kedveztek a hagyományos iskola-, illetve oktatási modellek kialakításának. 
A fejlett infrastruktúrával rendelkező, sűrűbben lakott országokban a rádió és a televízió
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ilyen felhasználása csak kiegészítője maradt a népoktatás intézményes formáinak.
Ha nem is a tudatos műsorszerkesztésnek köszönhetően, a nézők és hallgatók milliói 

által megosztott élményeken keresztül a médiumok akaratlanul is “nevelnek”. A műsorok 
az adott kultúrában érvényes társadalmi viselkedési kódexet sulykolják folyamatosan a 
közönségbe. A rádió és televízió segíti, ill. segítheti a kulturális kontextusba való 
beilleszkedést, propagálja a nemzet morális értékeit, és az alapértékek közvetítésével 
homogenizálják a társadalmat.79 Ennek a “nevelésnek” persze van kifejezetten tudatos 
része. Ez a reklám. Kifinomultabb része a tömegek politikai ízlését befolyásolja, ezért 
igyekszik minden politikai struktúra, ezért próbálja minden politikai struktúra ezt a nagy 
hatalmú szervezetet legális - és időnként illegális - eszközökkel az ellenőrzése alá vonni, 
illetve alatt tartani. Ebből adódik az egyik alapvető konfliktus a politikai irányítás és a 
médiumok között.80 Harold Lasswell amerikai politológus szerint a tömegkommunikációs 
eszközök legfontosabb feladata felhívni az emberek figyelmét a világban történő 
eseményekre, így a politikai visszásságokra is.81
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1848-1992. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 90-91., 336.

34. Gergely, i.m. 26-27., 35. Vö. Berend T. Iván - Ránki György: A magyar társadalom a két 
világháború között. In: Gazdaság és Társadalom. Szerk. : Berend T. Iván - Ránki György, Magvető 
Kiadó, Budapest, 1974. 337-342.

35. Mi ezt 1933-ban értük el. Egy 1925-ös újságcikk szerint: “Európa szegénységét és az északamerikai 
állam gazdasági fölényét mutatják a számok az Egyesült Államok adóállomásainak statisztikájában. 
Magyarországnak egy olyan adóállomása sincs, mely mindenki által felfogható volna, míg 
Amerikában a preriknek legfélreesőbb zugában lakó farmer detektoros készülékkel veheti a 
legközelebbi adóállomás gazdasági és szórakoztató híreit. Sajnos, ez a gazdásági helyzetünknek 
a következménye, amelybe az utolsó tíz esztendő eseményei juttattak bennünket.” (kiemelés az 
eredetiben). Az adóállomások Amerikában. Magyar Radio Újság,1925. lO.sz. 8.

36. A hőskori rádióvásárlókat egy alkatrészkereskedő három fő típusba sorolta: a diák, aki 
alkatrészenként vásárolja meg a készüléket szűkös anyagi helyzetéből kifolyólag, a nyárspolgár, 
aki minél drágább rádióval akar felvágni ismerősei előtt és a vidéki, aki eddig még csak hallott 
róla, de azt sem tudja, hogy a lakóhelyén tudja-e fogni az adást az adott készülékkel. Azt is 
megállapítja a kereskedő, hogy rádiót főleg a szegényebbek, ill. a középosztálybeliek vásárolnak. 
Utóbbiak közül a fixfizetésűek jobban szeretnek részletre vásárolni, és ezen a csoporton belül a 
hetifizetésűek inkább igénybe veszik ezt a lehetőséget, mint a havifizetésűek. A férfiak szeretik, a 
nők féltékenyek a rádióra. Magyar Radio Újság,1926. 19.sz.12.

37. Magyar Statisztikai Évkönyv. M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1932. 
190.; 1933.198.; 1935. 223.

38. Várszeghy János: Magyarország rádióelőfizetői 1934 május havában. In: Magyar Statisztikai 
Szemle. M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1935.1. k. 54-57.

39. A néprádió új ára 1939-ben 48 pengő volt (addig 90-100 pengőbe került) és akár 24 havi részletre
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is meg lehetett venni. Az 1939 őszére megrendelt húszezer darab készüléket hamar elkapkodták. 
Szabó Miklós: A magyarországi műsorszóró rádiózás műszaki története 1925-1945. In: 
Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből 1925-1945. Szerk. Frank Tibor; Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont, 1975. 334.; A néprádió-program indulásakor, 1938-ban, a jövedelmi viszonyok 
így alakultak: egy gyári munkás évi átlagfzetése 1200 P volt, míg egy segédmunkás évi 900-950 
pengőt kapott. A havi 200 pengős szintet elérhették a szakmunkások, a tisztviselői középosztály 
(évi fizetésük 2400-4800 P között mozgott), vagy például a honvédség altiszti rangú állománya. 
Ugyanakkor a' legfontosabb élelmiszereket és néhány alapvető ruházati cikket a következő 
kiskereskedelmi árakon lehetett beszerezni:

1 kg sertéskaraj 2,15-2,25 P
100 db tojás 7-13 P
1 liter tej 0,30 P
1 kg félbarna kenyér 0,3 8P

1 kg kristálycukor 
1 pár férficipő 
1 gyermekruha 
1 női harisnya

1,06 P 
18,50 P 
39,00 P 

2,75 P

L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1919-1945. KLTE, Debrecen., 1991. 136.;
Magyar Statisztikai Évkönyv 1939. M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1940.118.

40. Az a tény, hogy Európában a rádiózás állami kiváltság volt, az amerikaitól alapvetően különböző 
helyzetet teremtett a rádiós közoktatás terén: Az európai rádiós műsprstruktúrákban mindig is 
jelen voltak oktatási, és népművészetet ápoló adássorozatok.

41. A rádióhírmondó és a kultúra. In: Magyar Radio Újság,1925. 6.sz. 1-2.
42. A magyarság kulturális fölényét egyrészt a széles néprétegek műveltségének emelésével, másrészt 

az értelmiségre építve a felsőszintű oktatás fejlesztésével akarták kivívni, ezért intenzív falusi 
iskola-építési program mellett kiemelten fejlesztették a középszintű- és a felsőoktatási 
intézményeket is. A Bethlen-kormány tíz év alatt 600 - főként tanyasi - iskolában összesen 3500 
tantermet, és 1500 tanítólakást építtetett.
A koncepció megvalósításának kiszélesítésében számított a kultuszminiszter Klebelsberg a rádióra. 
L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1918-1945. Multiplex Média, Debrecen, 1995. 198.

43. Klebelsberg Kunó: A rádió jelentősége a népoktatásban. In: Magyar Radio Újság,1926, l.sz. 2.
44. Magyar Radio Újság, 1926. 14,sz. 15-16.
45. Glatz Ferenc: Kultúrpolitika, hivatalos ideológia és Rádió (1927-1937). In: Tanulmányok a 

Magyar Rádió történetéből 1925-1945. 50-53.
46. Lévai Béla: A rádió és a televízió krónikája 1945-1978. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 

Budapest, 1980. 91.
47. Ilyen volt például a Németországban élő magyar mérnök, Mihály Dénes “telehorja”, ami 

mechanikus (mozgó) alkatrészei miatt szorult háttérbe a tartósabb, teljesen elektronikus úton 
működő katódsugárcsővel szemben. Paturi, i.m. 416.; 1. még: Rádióélet, 1929.1. sz. 9.

48. Paturi, i.m. 436., 452.
49. Oakley, i.m. 96.
50. Ami a háborút megelőzően elképzelhetetlen volt az Egyesült Államokban, az most bekövetkezett: 

1946-ban csak előjegyzésre lehetett új autót vásárolni.
5-1. Az Egyesült Államokban 1946-ban kb. 7000 tévékészüléket adtak el. 1948-ban hozzávetőlegesen 

975 ezret, 1949-ben pedig már 3 milliót. Az eladások üteme ezután tartotta a havi 250 ezres 
darabszámot, 1952 után (amikor is az FCC visszavonta az 1948-ban az újabb káosz megelőzésére 
kiadott, az adóengedélyek befagyasztására vonatkozó rendeletét) évi 5 millió eladott készülék 
fölötti átlagot mutatott az eladási statisztika végig az évtizedben. Oakley, i.m. 96-97.

52 Oakley, i.m. 97. ; Information Please Almanac 1992. Szerk. Otto Johnson, Houghton Mifflin Со. 
, Boston, 1992. 43. átvéve a U. S. Department of Commerce, Survey of Current Business, July 
1991. és Bureau of Economic Analysis-ből.
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53. 1952-ben, az új engedélyek kiadására vonatkozó tilalom feloldásakor 64 városban volt összesen 
108 televízióadó, ami 15 millió tévékészülékkel felszerelt háztartást szolgál ki. 1956-ra az 
adóállomások száma megközelítette az 500-at, a televíziós háztartásoké a 35 milliót. 1960-ban 
562 adó működött és 46 millió amerikai otthonban volt tévé. Oakley, i.m. 97. Az összlakossághoz 
viszonyítva: 1950-ben a lakások 9%-ában, míg 1960-ban már 87%-ban működött legalább egy 
készülék. Walter LaFeber. The American Age. W. W. Norton & Со., New York-London, 1989. 
509.

54. Az amerikai televíziózás a kezdetektől kereskedelmi médiumként funkcionált, alapvető bevételi 
forrása a reklámokból adódott, így - a későbbiekben részletezett módon - függővé vált a hirdetőktől. 
Az egész amerikai televízióipar profitja az 1951-es 41,6 millió dolláros szintről 1960-ra elérte a
244,1 millió dollárt. A CBS bevétele például 8,9 millió dollár volt 1953-ban, 1957-ben azonban 
már elérte a 22,2 millió dollárt. Oakley, i.m. 103.

55. Oakley, i.m. 97. Magyarországon 1977-ben, amikor a televíziós telítettség (88%) elérte az 1960- 
as amerikai szintet, a felnőtt lakosság mindössze 0,6%-a rendelkezett színes televízióval. Vásárhelyi 
Márta'. Elektronikus tömegkommunikációs eszközellátottság és -használat 1981. In: Tanulmányok, 
beszámolók, jelentések. 1983. 3. sz. 21., 27.

56. Az egyik ebbe a kategóriába sorolható, vígjátéki elemekkel tűzdelt sorozat ( / love Lucy - Szeretem 
Lucyt) 1951-től 1974-ig volt a CBS műsorán. Népszerűségére jellemző, hogy az 1953.január 19- 
i adásnak (melyben a címszereplő gyermeket szült) nagyobb volt a nézettsége, mint másnap Ei
senhower televízióban közvetített elnöki esküjének. Oakley, i.m. 99.

57. Az “élő dráma” először 1947-ben jelent meg a képernyőn Kraft Television Theatre címen. Oakley, 
i.m.102.

58. A videoszalag segítségével jóval az adás előtt felvehették a műsorokat, amelyeket “tökéletesre” 
vágva adhattak le akár több tucatszor is. A hirdetők akár szavanként vetethették fel újra a műsort 
arra hivatkozva, hogy az adott változat nem segíti elő termékük eladását. Oakleynál meglehetősen 
nagy választékát találjuk ezeknek a hirdetők által szorgalmazott restrikcióknak. A felsoroltak az 
alapvető amerikai értékek tiszteletbentartásától (nem lehetett a kormányt és az amerikai életmódot 
kritizálni), olyan abszurditásokig terjednek, mint például: bűnügyi filmekben a negatív figuráknak 
nemdohányzóknak, a pozitív hősöknek viszont erős dohányosoknak kellett lenniük, ha a film 
támogatója dohányipari termékeket előállító, ill. forgalmazó cég volt. Oakley, i.m. 103-105.

59. Oakley, i.m. 101.
60. Nem ez volt a televíziózás egyetlen, a bioritmust megváltoztató hatása. Amerikai városi vízművek 

kimutatása szerint minden esti egész és fél órában ugrásszerűen megnövekedett a vízfogyasztást, 
amiből arra következtettek, hogy az emberek a reklámblokkok idejét használták ki a mellékhelyiség 
meglátogatására. Oakley, i.m. 106-107.

61. Oakley, i.m. 101.
62. Russell. J. Dalton : Citizen Politics in Western Democracies. Chatham House Publishers, Chatham, 

New Jersey, 1988. 19.
63. Átvéve Dalton, i.m. 20.
64. Dalton, i.m.19.
65. Roper Organisation közvéleménykutatás. Idézi Tebbel, i.m. 407.
66. 1964-ben 15 programkészítő céggel volt az ITA-nak szerződése.
67. Britain, an Official Handbook: The Central Office of Information, London, 1964.480-481., 483., 

487.
68. Britain, an Official Handbook. 480., 482. A BBC nek az utóbbi három forrásból származó bevétele 

az 1963. március 31-én zárult üzleti évben a következőképpen alakult. Parlamenti dotáció: 40 
755 474 fontból a BBC 37 885 474 fontot kapott (a többi a Postát illette díjbeszedés, adminisztráció 
és panaszkivizsgálás címén). A külföldi műsorok igazgatósága 7 527 000 fontot kapott az államtól, 
a saját kiadványok után 603 649 font volt a bevétel, uo. 483.
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69. Az 1962. március 31-ével záródó üzleti évben az ITA bevétele kb. 4,7 millió font volt, ebből a 
tiszta haszon kb. 1,7 millió fontra rúgott, amiből a cég 531 311 fontot fizetett be a kincstárnak. 
Britain, an Official Handbook. 484.

70.1949-ben nem engedélyezték a Posta által indítványozott RCA és Marconi gyártmányú televíziók 
behozatalát. Sugár Gusztáv: A néprádiótól a műholdas televízióig. Ajtósi Dürer Kiadó, Buda
pest,1993.113.

71. Sugár, i.m.l 14-115., 117., Lévai, i.m. 127.
72. Sugár, i.m. 142-143.
73. Sugár, i.m.134., 169.,174.; Lévai, i.m.193.
74. Összehasonlitásképpen a következő kiskereskedelmi árak voltak érvényben 1958 végén:

1 liter 3%-os tej 3,00 Ft 1 liter sör 6,00 Ft
10 db tojás 15,00 Ft lkg kristálycukor 10,60 Ft
1 kg félfehér kenyér 3,00 Ft ldb férfiing 59,00-95,00 Ft
1 kg liszt 4,60 Ft lpár női harisnya 32,90-72,00 Ft
1 kg sertéscomb 26.60 Ft 1 pár férficipő 270,00 Ft

Ugyanakkor a rádió előfizetési díja 10 Ft/hónap volt. Statisztikai Évkönyv 1958. Központi 
Statisztikai Hivatal, Budapest, 1960. 281-282.

75. Lévai, i.m. 205-206.; Sugár, i.m.183., 187-189.,197-198.
76. Például Békés Ferenc: A televízió és a társas kapcsolatok. A Magyar Rádió és Televízió 

Közvéleménykutató Osztálya, Budapest, 1966.
77. Sugár, i.m. 175.; Lévai, i.m. 207.
78. A szerkesztők és televíziós sztárok a nézettségi indexek kedvéért egyre agresszívebb, a közönséget 

sokkoló műsorokat tűztek műsorra. Például megfigyelhetjük, hogy míg a westem-filmek a 
negyvenes évek végén, az ötvenes évek első felében elsősorban a gyermekeknek szóló műfaj volt 
(időnként bájos dalocskákat éneklő cowboyokkal), addig az ötvenes évek második felére már 
kifejezetten felnőttek számára készültek. Erre utal az estére, éjjelre áttett vetítés és a korábbiakhoz 
képest jóval agresszívebb tartalom. A szociológusok felfigyeltek azokra a kezdődő negatív 
társadalmi tendenciákra (pl. a bűnözés jellegének eldurvulása, a fiatalok értékrendszerének 
fellazulása, stb.), melyek kialakulását elsősorban a televíziónak tulajdonították.

79. Rendkívül fontos ez az értékközvetítő funkció. Egy felmérés szerint egy átlagos amerikai fiatal a 
középiskola elvégzésekor már több időt töltött a képernyő előtt, mint az iskolapadban. Doris A. 
Gräber: Mass Media and American Politics. CQ Press, Washington, D.C.,1989. 3.

80. Ide értjük itt a sajtót is, bár a rádió és a televízió nagyobb hallgatói, ill. nézői táborával nyilvánvalóan 
jelentősebb tényezőként szerepel ebben a csoportosításban.

81. Idézi Gräber, i.m. 5. Lasswell szerint még két feladata van az elektronikus médiának: az események 
értelmezése, valamint az egyének segítése a kulturális környezetükbe való beilleszkedésben. Gräber 
hozzátesz ezekhez még egy funkciót: a politikai folyamatok szándékos befolyásolását.
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I. táblázat
1 0 0 0  la k o s r a  j u t ó  r á d ió -  é s  t e le v íz ió k é s z ü lé k e k  s z á m a

O r s z á g R á d ió T e le v íz ió O r s z á g R á d ió  T e le v íz ió
1 9 3 8 1 9 5 9 1 9 5 9 1 9 3 8 1 9 5 9  1 9 5 9

Ausztria 100,9 273,7 15,9 Lengyelország 26,6 168,5 8,1
Belgium 134,5 272,1 43,1 Magyarország 45,6 210,7 5,3
Bulgária 7,5 159,8 0,2 NDK - 317,3 34,3
Csehszlovákia 71,7' 252,8 38,3 NSZK - 289, l 2 61,42
Egyesült Királyság 180,8 287,5 194,6 Olaszország 22,8 122,6 32,1
Finnország 80,4 267,4 7,2 Románia 17,3 100,8 1,2
Franciaország 114,5 239,3 30,3 Svédország 194,9 357,53 80,8
Hollandia 127,7 271,2 46,7 Szovjetunió - 190,0 17,0
Jugoszlávia 8,8 71,0 0,7 Egyesült Államok 315,5 948,2 296,0

1. 1937
2. Nyugat-Berlinnel
3. 1958
F o r r á s :  Statisztikai Évkönyv 1960. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1961.442.

II. táblázat

É v Rádióelöfizetök száma, 1000 fii E b b ő l 1 0 0 0  la k o s -
Budapest a többi város községek összes4 v e z e té k e s : ra  j u t ó

elóTizetó"* eló'fizetó'k

1925 8,8 8,1 16,9 - 2
1930 108,2 199,7 307,9 - 35
1935 122,7 230,2 352,9 - 39
1938 145,3 273,9 419,2 - 46
1945 90,3 88,0 178,3 - 20
1949 203,5 173,7 162,0 539,2 - 58
1950 313,3 143,7 162,5 619,5 1,6 66
1951 323,7 173,3 204,4 701,4 34,3 74
1952 349,5 224,3 312,9 886,7 120,6 93
1953 379,1 269,5 431,0 1079,6 221,8 112
1954 430,9 325,8 513,5 1270,2 250,2 130
1955 462,7 365,7 603,8 1432,2 259,1 145
1956 491,2 409,3 686,8 1587,3 264,3 161
1957 529,9 459,5 784,9 1774,3 263,9 180
1958 565,6 502,5 894,6 1962,7 263,9 198
1959 591,7 547,8 962,9 2102,4 259,2 211
1960 608,6 548,1 1031,0 2223,7 254,7 222

4. A fejhallgatós készülékkel rendelkező előfizetőkkel együtt (kórházak, stb.)
F o r r á s :  Statisztikai Évkönyv 1960. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1961. 342.



III. táblázat

R á d ió e n g e d é ly e s e k  sz á m a
Vidék
Törvényhatósági városok
Budapest
Összesen

1931 1 9 3 2  1 9 3 5
178.988 172.752 185.212
34.270 35.864 45.019

111.774 113.360 122.676
325.032 321.976 352.907

1 0 .0 0 0  la k o s r a  j u t ó  r á d ió k  sz á m a
Vidék (törv.hat.városok nélkül)
Budapest
Országosan

1931
254.0 

1.104,5
372.1

19 3 2
243,9

1. 111,6
336,7

1 9 3 5
257,2

1.175,7
394,6

F o r r á s :  Magyar Statisztikai Évkönyv. M.Kir.Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1932. 190.; 
1933. 198; 1936.223.

IV. a táblázat
A z  1 9 3 0 . é v i k ereső ' n é p e s s é g  A  r á d ió e ló 'f iz e tő k

% -b a n
Őstermelés 50,8 8,3
Bányászat és kohászat 0,9 1,3
Ipar 22,2 22,0
Kereskedelem és hitel 5,7 13,7
Közlekedés 2,8 8,6
Közszolgálati tisztviselő és szabad foglalkozású 4,9 20,8
Véderő 1,0 2,9
K.m.n. napszámos 1,5 0,3
Nyugdíjasok, tőkepénzesek, magánzók 4,2 15,0
Egyéb foglalkozásúak 6,0 4,8

- 1,9

F o r r á s :  Várszeghy János: Magyarország rádióelőfizetői 1934 május havában. Iní Magyar Statisztikai 
Szemle. M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1935.I.k.55.

IV. b. táblázat

■ Az 1930. évi keresd 
népesség százalékában 

□ A rádióelőfizetők 
százalékában

O ster- Bányá- 
m ê lés  sza t é s  

kohászat

Ipar

4#
« ^

4 л

ie

1,9

K öz. V éderő K.m.n. Ny иgdí- Egyéb Ism eret-
szó ig , é s n ap szá - ]**. foglal- len  fog-
szab ad m o s tőke- kozáa la lkozás
foglalk. p én z es

l 3 2



Forrás: Várszeghy János: Magyarország rádióelőfizetői 1934 május havában. In: Magyar Statisztikai 
Szemle. M.Kir.Központi Statisztikai Hivatal, Budapest,' 1935.I.k.55.

VI. melléklet

Az ún. közérdekű előadások a következők voltak:
Külügyi negyedóra (a KÜM és a Rádió anyaga)
Leventefélóra (a HM anyaga alapján)
Honvédműsor (a HM anyaga alapján)
Időszerű gazdasági tanácsadó (a FM műsora)
Mezőgazdasági félóra (a FM műsora)
Közművelődési előadássorozat (VKM műsor)
Egészségügyi kalendárium (az Orsz. Egészségügyi Tanács műsora)

Ezen kívül a következő rádiósorozatok voltak műsoron:
Gyermekdélután (ism.terj. műsor, kis hangjátékok 8-12 éveseknek félórában)
Ifjúsági rádió (az előbbivel rokon műsor nagyobb gyerekek részére)
Diákfélóra (heti két előadás irodalomról, történelemről, képzőművészetről)
A világ városai (utazók és újságírók beszámolói, ismertetései)
Budapest múltja ("Emberek és kövek az I-XIV. kerületben")
A Magyar Posta rádióműszaki előadásai (Kádár Géza postamérnök tanácsai)
Szeressük a magyar ipart (beszélgetések az ipar vezető személyiségeivel)
Magyar laboratóriumok (beszélgetések a tudomány időszerű kérdéseiről)
A tudomány műhelyéből (Sztrókay Kálmán előadásai a természettudományról)
Magyar múzeumok kincsei (ízlésnevelő előadások a régi művészetről,

építészetről)
Szép magyar novella (a magyar próza elhunyt nagyjaitól egy-egy novella)
Városismertetés (egy-egy magyarországi város bemutatása)
Rádiókrónika
Mit főzzünk? (Asszonyok tanácsadója)

Forrás: Átvéve a Tanulmányok a Magyar Rádió történetéről 1925-1945. Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont, Budapest, 1975. 180.
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V. táblázat - A Rádió műsorainak statisztikája 1927-1937
Forrás: Tanulmányok a Magyar Rádió töténetéből 1925-1945. Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont, Budapest, 1975. 97.

1927 1928 1929 1930 1931
% % % % %

Cigányzene 286 11,2 324 10,5 387 9,6 447 9,6 470 9,6
Drámai műfaj 195 4,8 202 4,3 178 3,7
Énekkar 150 0,6 28 0,9 52 1,3 71 1,5 128 2,6
Felolvasás 1286 31,8 1168 25 1331 27,3
Filharm. és szinf. 101 4 83 2,7 87 2,1 131 2,8 183 3,8
hangverseny
Gramofonhangv. 141 5,5 164 5,3 227 5,6 254 5,4 257 5,3
Garmofon Opera 7 0,2 5 0,1 8 0,2
a Stúd.
Hang. szólistákkal 505 12,5 769 16,5 844 17,3
Hangv. a Vigadóból 1 0 5 0,2 24 0,6 13 0,3 23 0,5
Hangv. a Zeneaka- 21 0,5 21 0,5 28 0,6
démiáról
Házikvartett 136 3,4 109 2,3 112 2,3
Istentiszteletek 87 3,4 99 3,2 112 2,8 139 3 136 2,8
Jazz-band 130 5,1 90 2,9 70 1,7 77 1,6 44 0,9
Kamarazene 11 0,4 76 2,5 51 1,3 32 0,7 34 0,7
Katonazkr. hgv. 17 0,7 58 1,9 158 3,9 176 3,8 153 3,1
Külföldi átv. 15 0,6 2 0,1 27 0,7 49 1 61 1,3
Különf. hszkv. 19 0,5 80 1,7 70 1.4
Különf. tanf. 252 6,2 258 5,5 209 4,3
Könnyű- és szór. 34 1,3 103 3,3 182 4,5 315 6,8 312 6,4
hangverseny
Magyar nótaest 56 1,4 64 1,4 60 1,2
cigánykíséret
M.Kir.Op. előad. 46 1,8 51 1,6 52 1,3 52 1,1 51 1
Opera a stúdióban 13 0,5 3 0,1 3 0,1 2 0,1 3 0,1
Oph.zkr.hgv. 136 5,3 90 2,9 111 2,7 211 4,5 163 3,3
Op.közv.külf. 4 0,1 4 0,1 5 0,1
Opera előad. Stúd. 21 0,8 13 0,4 17 0,4 17 0,4 10 0,2
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1932
%

1933
%

1934
%

1935
%

1936
%

1937
%

469 9,4 452 7,8 498 7,5 590 7,8 596 8 538 7,1
114 2?3 159 2,7 197 3 204 2,7 190 2,6 190 2,5
107 2,1 97 1,7 133 2 143 1,9 118 1,6 163 2,2

1323 26,5 1631 28,2 2003 30,2 2570 34 2481 33,5 2681 35,5
116 2,3 129 2,2 126 1,9 101 1,3 83 1,1 37 0,5

412 8,3 859 14,8 900 14,6 910 12 1042 14,1 1039 13,7
- - 2 0 1 0 1 0 2 0 5 0,1

812 16,3 795 13,7 831 12,5 957 12,7 899 12,1 880 11,6
13 0,3 12 0,2 12 0,2 6 0,1 8 0,1 10 0,1
41 0,8 36 0,6 20 0,3 33 35 0,5 31 0,4

101 2 46 0,8 - - - - - - - -

144 2,9 142 2,5 146 2,2 144 1,9 144 1,9 142 1,9
96 1,9 130 2,4 178 2,7 282 3,7 216 2,9 245 3,2
34 0,7 44 0,8 54 0,8 55 0,7 53 0,7 51 0,7

100 2 90 1,6 72 U 87 1,2 77 1 - -

44 0,9 58 1 79 1,2 123 1,6 147 2 102 1,3
88 1,8 129 2,2 180 2,7 209 2,8 231 3,1 262 3,5

158 3,2 113 2 105 1,6 116 1,5 164 2,2 165 2,2
541 10,9 602 10,4 784 11,8 722 9,5 758 10,2 747 9,9

52 1 37 0,6 57 0,9 71 0,9 48 0,7 53 0,7

52 1 50 0,9 50 0,8 50 0,7 50 0,7 50 0,7
- - 7 0,1 10 0,2 9 од 3 0 7 0,1

159 3,2 142 2,5 155 2,2 157 2,1 114 1,5 123 1,6
1 0 1 0 2 0 3 0 6 0,1 4 0,1
9 0,2 19 0,3 37 0,6 26 0,4 30 0,4 34 0,4
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VI. táblázat

H a v i n é v le g e s  n e t tó b é r 5
(forintban) 195 0 1951 195 2 19 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5
Munkások és alkalmazottak 649 695 894 940 1052 1082
Gyáripari munkások 656 700 905 937 1060 1084
É v i e g y  fó're j u t ó  á t la g o s  n e t tó  r e á l j ö v e d e le m 6
(forintban) 1 9 5 0 1951 195 2 19 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5
Parasztság 5583 6466 3622 5894 6018 6612
Munkás és alkalmazott népesség8 4088 4600 6198 6472 7462 7792

5. Nettó átlagbér az átlagkeresetnek az adókkal (kereseti és gyermektelenségi adó), a nyugdíjjárulékkal
és az államkölcsön befizetéssel csökkentett összege.

6. Nettó átlagjövedelem a nettó átlagbérnek a béren felüli tételekkel (táppénz, családi pótlék és segély,
SzTK juttatások és egyéb béren felüli juttatások) növelt összege.

7. A forrásokban előzetesen adatként szerepel.
8. Keresők és eltartottak együtt.

F o r r á s :  Statisztikai Évkönyv 1949-1955. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1957. 296.

VII. táblázat

Év T e le v íz ió  eló 'fizetó 'k  s z á m a  1 0 .0 0 0  la k o s r a
Budapesten a többi 

városban
községekben összesen j u t ó  eló'fizetó'k

195 8 12.396 1.743 1.899 16.038 1 6 ,2
1 9 5 9 38.059 6.728 7.785 52.572 5 2 ,7
196 0 63.596 20.884 19.178 103.658 1 0 3 ,4

F o r r á s :  Statisztikai Évkönyv 1960. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1961. 342.
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Tibor Kardos:

A Comparative Study of the Development of Telecommunications in 
the United States, Western Europe and Hungary Until 1960.

The first half of the present study describes the emergence of the radio in 
the United States of America, Western Europe and in Hungary, with a view 
to its effects on everyday life and politics. The second part of the paper 
deals with the even greater success of the television. Besides an analysis of 
its social and political effects, some technical historical data are also pro
vided for better understanding. The urge and motivation on the part of the 
various political systems to draw this new medium under their own control 
is also discussed, and the essay concludes with a look at the role of televi
sion in Hungary, and its broader implications for today.
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Kövér György, Némedi Dénes és Kovács I. Gábor tanulmányai 
eredetileg egy 1993-ban Irinyi Károly emlékének szentelt 
konferenciára készültek. Itt nem részletezendő okok miatt az 
emlék-ülés elmaradt. A három elkészült tanulmánnyal e 
kötetben tisztelgünk Irinyi Károly előtt, emlékeztetve 
tanítványait, barátait adósságukra.

A szerkesztők
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