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versenyszféra egészében, és már – 
ahogyan a kérdésből is látszik – a köz-
szférában is tapasztalható munkaerő-
hiány, így sajnos nemcsak a földügyi 
igazgatást sújtja a probléma. Ez az ügy-
intézőket, ezen belül kiemelten a föld-
mérő képesítéssel rendelkező kollégá-
kat megkívánó munkaköröket érinti. A 
probléma megoldására többféle intéz-
kedésre, lépésre van szükség. Egyfelől 
szakmai irányítóként felülvizsgáljuk 
a szakképesítéshez kötött tevékeny-
ségeket, és szükség szerint kezdemé-
nyezzük a szabályok megváltoztatását. 
Természetesen ez nem jelentheti azt, 
hogy nem kompetens dolgozók végez-
hetnek földmérési tevékenységet, mert 
ez csak újabb, minőségi problémákat 
szülne. Másfelől a kormánymegbízot-
taknak, járási hivatalvezetőknek, mint 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának is 
vannak munkaszrvezési eszközök a 
kezükben, hogy átcsoportosításokkal, 
egyéb munkaerő-szervezési lépésekkel 
– a munkajogi szempontokat is figye-
lembe véve – enyhítsék a problémát. 
Ezt folyamatosan monitorozzuk a fel-
adatellátás érdekében.

A civil szakmai szervezetekkel hogyan 
képzeli el az együttműködést a főosz-
tály? Milyen közreműködésre számí-
tanak a főosztály előtt álló feladatok 
megoldásában?

Az SZMSZ szerint a földmérési, (a 
földügyi és agrár- és vidékfejlesztési 
szakigazgatáshoz nem kapcsolódó) tér-
képészeti, térinformatikai és az ingat-
lan-nyilvántartási tevékenységet ellátó 
civil szervezetekkel, valamint a Magyar 
Mérnöki Kamarával történő kapcsolat-
tartásért is felelősek vagyunk. A jogsza-
bály-előkészítő munkánkban már most 
kértük az MFTTT javaslatait a folya-
matban lévő rendeletmódosítások-
ban érintett kérdésekben, és számos 
javaslatot beépítettünk a felterjesztett 
anyagokba. Továbbra is számítunk a 
szakmai problémák felvetésében és 
a konkrét megoldási javaslatok meg-
fogalmazásban (akár a kodifikációs 
munkában is) a civil szféra szervezett 
közreműködésére.

Tisztelt Főosztályvezető Úr! Köszönöm 
szépen a beszélgetést.

Az interjút Buga László készítette

120 éve született 
prof. dr. Radó Sándor 
geokartográfus 
és hírszerző

Prológ
Radó Sándor szakterületünkön, mind 
a mai napig, megosztó személyiség. 
Egyesek elsősorban szovjet felderítő-
nek és csak másodsorban nemzetközi-
leg elismert, tudós geográfusnak tart-
ják. Mások viszont ezt fordítva látják, 
tekintettel arra, hogy hírszerzői tevé-
kenysége 82 éves életének csak egy 
rövid (8 éves) időszakára terjedt ki 
vagy, ahogy önéletrajzában fogalma-
zott: „…csak egy epizód volt az életem-
ben.” (Dóra jelenti 1978.)

Radó Sándor, kora ifjúságától kezdve 
(már 20 évesen részt vállalt a Magyar 
Tanácsköztársaság fegyveres harcai-
ban) egészen haláláig, – minden egyéni 
viszontagság és családi tragédiák elle-
nére – hű maradt elveihez. Tény, hogy 
60 éven át szolgálta a „szocialista tár-
sadalmi berendezkedés” ügyét. Nem 
sokkal halála után, a történelem bebi-
zonyította, hogy tévedett. (A rendszer-
változáskor a „szocialista világrend-
szer” összeomlott.)

Radó Sándor munkásságának és 
személyiségének bemutatásához több 
forrásmunkát is felhasználtam. Ezek 
közül talán a legfontosabb a 460 olda-
las önéletrajzi regénye, (Dóra jelenti 
1978.) melyet több nyelvre is lefordí-
tottak. 1977-ben film is készült belőle, 
ahol Radót Bodrogi Gyula színművész 
személyesítette meg. Segítségemre 
volt Szamos Gábor 1979-ben készített 
interjúja. (GK 1979/5.) Felhasználtam 
a temetésekor elhangzott búcsúbeszé-
deket, valamint dr. Karl-Heinz Meine 
nemzetközileg elismert nyugatnémet 
tudós méltatását Radó 70. születésnapja 
alkalmával.(GK 3. különszám, 1969.) 
Tanulmányoztam Papp-Váry Árpád 
cikkét, melyet Radó születésének 100. 
évfordulója alkalmával jelentetett meg 
szaklapunkban.(GK 2000/1.)

A továbbiakban – a teljességre való 
törekvés nélkül – a rendelkezésre álló 
források alapján, igyekszem Radó élet-
útját röviden bemutatni. Tisztában 
vagyok azzal, hogy a forrásokból fon-
tos események kimaradhattak, ugyan-
akkor más események kozmetikázva 
kerülhettek bele.

E prológ után térjünk 
át Radó életútjára.
Radó Sándor 1899. november 5-én szü-
letett Újpesten. (1950 óta Budapest IV. 
kerülete.) Apja jómódú parkettagyáros 
és nagykereskedő volt. Abban az idő-
ben sok bérház épült Budapesten. A 
lakásokban – a korábbi gyakorlattól 
eltérően – már nem hajópadlót, hanem 
parkettaborítást alkalmaztak. Ezért a 
nagy kereslet miatt a parketta luxus-
cikknek számított. Ez a Radó család-
nak szolid, kényelmes polgári életet 
biztosított. Hárman voltak testvérek, 
Sándor volt a legidősebb. A gyerekek 
vallásosnevelésben részesültek. Elemi 
iskoláinak elvégzése után (1906–1910) 
szülei beíratták a helyi általános gimná-
ziumba, ahol előrehozott, kitűnő minő-
sítésű érettségi vizsgát tett. Azonnal 
behívták katonának (tartott az I. világ-
háború), és mint „karpaszományost” 
(az érettségizettek automatikusan 
megkapták) tiszti iskolára küldték, 
ahol 1917 őszén hadnaggyá avatták. 
Szülei, – hogy Sándor a frontszolgála-
tot elkerülje – összekötetések segítsé-
gével elérték, hogy a hajmáskéri vár-
tüzér ezredhez osszák be. 1918 őszén 
– nem szívesen, de szülei kívánságára – 
beiratkozott az Állam- és Jogtudományi 
Karra.

Radó Sándor az 1918. októberi „őszi-
rózsás forradalom” után, november-
ben kapcsolatba került az orosz fog-
ságból hazatért katonákkal, akik között 
kiképzett kommunista forradalmárok 
is voltak. A lázadozó természetű fiatal-
ember, hatásukra, decemberben belé-
pett az akkor alakult Kommunisták 
Magyarországi Pártjába (KMP)1, mely-
nek akkor néhány tucat tagja volt 
csak. 1919. március 21-én megalakult 
a Tanácsköztársaság. Május 2-án kezd-
ték toborozni a volt katonákat a „vörös 
hadseregbe”, ahova Radó önként jelent-
kezett. Már akkor nagyon érdeklődött a 
térképészet iránt, ezért a 6. hadosztály 
térképellátó tisztjének osztották be. A 
hadosztályon belül az 51. gyalogezred 
parancsnoka Münnich Ferenc volt 
(1958 és 1961 között Magyarország 
miniszterelnöke). Münnich felfigyelt 

1 A Kommunista Pártot csak 1945-től nevez-
ték Magyar Kommunista Pártnak. Korábban 
minden ország Kommunista Pártja a Kom-
munista Internacionálénak tagja, illetve 
része volt. A Kommunista Internacionálé 
1943-ban feloszlott.
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Radó elkötelezettségére, és kinevezte 
az ezred politikai biztosának. Feladata 
volt az ingadozók meggyőzése, a felvi-
lágosító és agitációs munka végzése.

Radó Sándornak a Tanácskormány 
bukása után – hogy elkerülje a letar-
tóztatást – menekülnie kellett. 1919. 
szeptember elején – kalandos körül-
mények között – sikerült átlépnie az 
Osztrák–Magyar határt. Bécsben foly-
tatta egyetemi tanulmányát, de már 
nem a jogi, hanem a földrajz szakon.
(Kora ifjúsága óta anyanyelvi szinten 
beszélt németül.) Azonnal felvette a 
kapcsolatot az ott tartózkodó emigráns 
kommunistákkal.

1920 nyarán (szovjet pénzügyi 
támogatással) megalakította a ROSZTA 
(orosz távirati iroda) hírügynöksé-
get. Időközben Radótól megvonták 
a magyar állampolgárságot. 1921-
ben meghívást kapott Moszkvába a 
Kommunista Internacionálé kong-
resszusára, ezért útlevélre volt szük-
sége. Erről önéletrajzában így írt: 
„Természetesen nem utazhattam a 
magyar kormány által kiadott útlevéllel, 
mert Magyarországnak semmilyen kap-
csolata nem volt Szovjet-Oroszországgal 
(1922-től Szovjetunió); szovjet útlevél-
lel utaztam, melyet Berlinben kaptam 
meg.” (Arról hallgatott, hogy nem is 
kaphatott volna útlevelet, hiszen kiuta-
sították az országból.)

Radó Sándor Moszkvából vissza-
térve Bécsben folytatta a földrajz sza-
kon az egyetemi tanulmányát. Ausztria 
1922-ben felvette a Szovjetunióval a 
diplomáciai kapcsolatot, ezért – mint 
írta – „…véget ért a bécsi ROSZTA sze-
repköre (…) és lezárult a számomra 
oly sokat jelentő hírközlés hőskora, 
(…) 1922 nyarán elhatároztam, hogy 
Németországba költözöm.” (A ROSZTA 
valójában álcázott szovjet diplomáciai 
iroda volt.)

Radó Sándor 1922-ben 
Németországban, Lipcsében földrajz 
szakon folytatta tanulmányát. Itt ismer-
kedett meg Helene Jansen kommu-
nista, ifjúsági aktivistával, akivel ugyan-
ebben az évben házasságot kötött. 
Kapcsolatukból két fiúgyermek szü-
letett. Feleségéről önéletrajzában így 
írt:„…Léne húsz esztendős volt, amikor 
megismerkedtünk, de ismeretségünk 
első percétől vonzott (…) amikor tíz 
évre kiestem az életéből, és rólam csak 

annyit hallott, hogy már régen meghal-
tam, rendíthetetlenül hitte, hogy egy-
szer visszatérek. (…) Kidobták állásá-
ból, súlyosan megbetegedett, mégsem 
tört meg.(…) Tíz hosszú esztendő után 
újra megosztotta velem életét, sajnos 
már csak három évre, 1958-ban bekö-
vetkezett haláláig.” (Szeptember 1-én 
hunyt el, a Fiumeí úti sírkertben, a fővá-
ros által adományozott helyen temet-
ték el.)2

Radó Sándor, 1924-ben, a Lipcsei 
Egyetemen befejezte a tanulmányait. 
Szeptemberben a Szovjetunióba 
költözött. 25 évesen felvették a 
Külkapcsolatok Intézetébe, ahol: „…azt 
a feladatot kaptam, hogy írjam meg a 
Szovjetunió első útikönyvét. Geográfus 
létemre a munka nagyon érdekelt, mert 
lehetővé tette, hogy beutazzam ezt az 
óriási országot. (…) Az útikönyv 1925-
ben jelent meg Moszkvában, majd egy 
berlini kiadó, később angol, német és 
francia nyelvre lefordíttatta.” (Dóra 
Jelenti)

Ebben az időben Radó ingajára-
tot bonyolított le Moszkva és Berlin 
között. 1925 nyarán Berlinben, 
mint a TASSZ (a Szovjetúnió Távirati 
Ügynöksége) tudósítója dolgozott. 
1926 elején ismét Moszkvában talál-
juk. Megbízták a Világgazdasági Intézet 
titkári teendőjével. 1926 végén megint 
Berlinbe küldik, hogy ott szervezze 
meg a TASSZ fotóügynökségét. 1927 
őszén újra Moszkvában van, ahol meg-
bízást kapott a DARU-LUFT-tól3, egy 
földrajzilag nagy kiterjedésű terület 
légi közlekedési térképeinek elkészí-
tésére. Erről Radó így írt: „…ez vetette 
meg egy több évre kiterjedő, nagymé-
retű munkának az alapját, és lehetővé 
tette, hogy 1928–1932 között beutaz-
zam Európa, Ázsia (Közel-Kelet) és 
Észak-Afrika összes repülőtereit. (…) 
1932-ben a Lipcsei Bibliographisches 
Institute-nál kiadtam a világ első légi 
útikönyvét.”

Radó Sándor, 1932-ben, Berlinben 
új feladatot kapott: szervezze meg a 

2 1922-től 1944-ig együtt tudott lenni a Radó 
család. Időközben Németországban, Szov-
jetunióban, Franciaországban és Svájcban 
tartózkodtak hosszabb ideig. Radó 1945-ös 
le¬tartóztatása után a család szétesett. Fele-
sége 1949-től az NDK-ban telepedett le, két 
fia viszont Franciaországban maradt.

3 DARU-LUFT: Deutsche-Russische Lufthansa, 
Német–szovjet közösen üzemeltetett légi-
társaság.

világ első földrajzi és térképészeti saj-
tóügynökségét a Pressgeot (Presse 
Geographisches Büro). Azonban ez 
egy megkésett feladat volt, mert Radó 
ekkor már szerepelt a nácik „feketelistá-
ján”. Családjával ezért 1933-ban, Hitler 
hatalomra jutása után, Németországot 
el kellett hagyja, és májusban Párizsba 
költözött. Itt megalapította az Impresst 
(Agence de Presse Independante – 
Független Sajtóügynökség.). 1935-től 
az iroda, főleg a növekvő szovjetelle-
nes nyomás miatt, sok politikai táma-
dásnak volt kitéve. „…Nehéz szívvel 
ugyan – írta Radó – de gondolkozni 
kezdtem az Impress tevékenységének 
megszüntetéséről, és fontolóra vettem, 
hogy ezután mint geográfus és térké-
pész, csakis a tudományos munkának 
szentelem életemet.”

Radó Sándor 1935 októberében, 
ügyei intézése céljából Moszkvába uta-
zott. Itt összehozták Urickij tábornok-
kal, a katonai hírszerzés akkori vezető-
jével. Urickij felajánlotta, hogy segít az 
Impress-válság (pénzügyi) rendezésé-
ben, de cserében felkérte, hogy mint 
hírszerző dolgozzon nekik. Azt java-
solta Radónak, hogy székhelyét tegye 
át Genfbe, és ott létesítsen Geopress 
néven irodát. 1936 májusában Radó 
családjával Svájcban telepedett le, és 
fiait francia nyelvű iskolába íratta be.

Radó nyolcéves svájci működése 
három szakaszból állt. Az első – a II. 
világháború kitöréséig – a „béke” évei 
voltak. A második szakasz (1939 szept-
embere és 1941 júniusa között) során 
Németország lerohanta fél Európát, 
de a Szovjetunió még nem lépett be a 
háborúba. A harmadik – és egyben leg-
nehezebb időszak – 1941–1945 közötti 
volt, vagyis a Nagy Honvédő Háború 
időszaka. A korábbi német baráti kap-
csolatai révén szerzett információkat 
rádió útján, rendszeresen a moszkvai 
vezetés tudtára hozta. 1943 tavaszán, 
a Sztálingrádi csata megnyerése után 
tájékoztatták, hogy eredményes mun-
kásságának elismeréséül megkapta a 
Lenin-rendet.

Radó rádiós csoportját már régóta 
kereste a svájci kémelhárítás. 1944 
nyarán sikerült a rádiós csoportot 
bemérni, a résztvevőket elfogni és bíró-
ság elé állítani. Radó azonnal illegali-
tásba vonult, majd 1944 őszén – a fran-
cia partizánok segítségével – Párizsba 
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utazott. Távollétében a bíróság három-
évi börtönre ítélte, és 15 évre kitiltotta 
az országból.

Radó Sándort 1945 tavaszán jelen-
téstételre Moszkvába rendelték, és 
kihallgatták. Különböző koholt vádak 
alapján tíz évig a szovjet Gulágon fog-
ságban tartották. Erről interjújában 
a következőket nyilatkozta: „…Nem 
volt lehetőségem hazatérni, de erre 
inkább borítsunk fátylat. A személyi 
kultusz áldozata voltam.” Majd így foly-
tatta: „…a hírszerzés csak egy epizód 
volt az életemben. Én azelőtt is geo-
gráfus és térképész voltam és az is 
maradtam. Tulajdonképpen sohasem 
jutott eszembe, hogy hírszerző legyek. 
(…) Számomra mindig a tudományos 
munka volt a legvonzóbb. (…) Sohasem 
kaptam speciális kiképzést, évtizede-
ket töltöttem emigrációban és jártassá-
got szereztem a konspirációban, ezért 
találtak alkalmasnak hírszerzői tevé-
kenységre.” (Szamos GK 1979/5.)

Radó Sándor őrizetét 1954-ben 
megszüntették, rehabilitálták, visz-
szakapta kitüntetéseit, és hazatérhe-
tett Magyarországra. 1955-ben visz-
szakapta állampolgárságát. Az Állami 
Földmérési és Térképészeti Hivatalban 
helyezkedett el. Radó az ÁFTH-n belül 
igyekezett geokartográfiai csoportot 
szervezni. 1959-ben az ÁFTH-t és az 
ahhoz tartozó vállalatokat átszervezték. 
A Kartográfiai Vállalathoz (KV) került 
a topográfia és a fotogrammetria egy 
része is a BGTV-től.

Radó Sándor hozzálátott a hazai 
geokartográfia fejlesztéséhez. 
Elindította, és kéthavonta szerkesz-
tette a Cartaktuált. Több kiadás-
ban megjelentette a Nemzetközi 
Almanachot, melynek ő volt a főszer-
kesztője. Megszervezte a TERRA-t, 
mely aktuális térképrajzokkal látta el 
a napi sajtót.(Térképszolgálat) Ezek 
mellett tíz évig (1958–1968) tanított 
a Marx Károly Kögazdaságtudományi 
Egyetemen mint a gazdaságföldrajz 
professzora. Összekötetései révén 
megszerezte a KV-nak az önálló export-
import jogot, mely a vállalat fejlődése 
szempontjából jelentős dolog volt. 
Támogatást szerzett drága berende-
zések (többszínyomású nyomdagé-
pek) beszerzéséhez. Irányítása alatt a 
KV elkészítette Magyarország Nemzeti 
Atlaszát.

Radó Sándor 75 évesen

Radó javaslatára, nemzetközi össze-
fogással, 1959–1974 között elké-
szült „Földünk 1:2,5  milliós méret-
arányú, 234 térképlapból álló 
világtérképe.” (Nekrológ GK 1981/6). 
Felsorolni is nehéz, hogy Radó meny-
nyit dolgozott a magyar geokartográfia 
felvirágoztatásáért.

Radó Sándor évtizedeken át tagja 
volt a Tudományos Akadémia Földrajzi 
Bizottságának és a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társaságnak. Egy sor 
külföldi társaság (szovjet, olasz, fran-
cia, angol) választotta tagjának. „…A 
világon mindenütt ott volt – IGU, ENSZ, 
UNESCO, FAO, stb. szervezetekben, 
– ahol a szaktudományt és a magyar 
kartográfiát képviselte.” (Nekrológ). 
Számos hazai és külföldi kitüntetésben 
részesült, többek között: Kossuth-díj 
(1963), Állami Díj (1973), Szocialista 
Magyarországért Érdemrend, a Nagy 
Honvédő Háború Érdemrend I. foko-
zata. A Lomonoszov Egyetem 1975. 
október 20-án díszdoktorrá avatta.

Radó Sándor küzdő egyéniség volt. 
Számos alkalommal összetűzésbe került 
az Állami Földmérés akkori vezetőivel. 
Tény, hogy a magyar polgári kartográfia, 
1955–1965 között az eszközök tekin-
tetében gyengén állt. Radó – politikai 
összekötetéseit felhasználva – pénzeket 
szerzett a kartográfia fejlesztésére.

Papp-Váry Árpád Radóra így emlé-
kezett: „…később fokozatosan mérsék-
lődött nála a mindenkit támadó, min-
denkiben ellenséget látó szemlélet 
(…). Akik a 70-es években ismerték, 
már egészen másként emlékeznek 
Radóra, mint akik a 60-as években talál-
koztak vele. (GK 2000/1).” Joó István, 
az Állami Földmérés akkori műszaki 
vezetője megjegyzésében ezt írta: „…
addig azonban sajnos nem fejlődött, 
hogy a teljes földmérési és térképészeti 

érdekeket felvállalja, csupán a parciá-
lis (geokartográfiai) érdekeknek volt jó 
menedzsere. Ebből következett, hogy a 
szakterület nagyobbik részének (geo-
dézia, kataszter, ingatlan-nyilvántartás, 
fotogrammetria, topográfia) nehezebb 
anyagi körülmények között kellett 
munkáját végeznie.” (GK 2002/1.).

Radó Sándor magánélete tele volt 
tragédiákkal. Gyakran kellett otthont 
változtatnia. Élt Magyarországon, 
Ausztriában, Németországban, 
Szovjetunióban, Franciaországban és 
Svájcban. Mindkét feleségét súlyos 
betegségükben ápolta, végül elte-
mette4. Tíz éven át, – mint a személyi 
kultusz áldozata –  munkatáborokban 
raboskodott. Két fiát évtizedekig nem 
láthatta. 1945-ben értesült arról, hogy 
Magyarországon maradt családjának 
nagy része a holokauszt áldozata lett.

Radó Sándor, rövid betegség után, 
életének 82. évében 1981. augusz-
tus 20-án hunyt el. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása a Farkasréti 
Temetőben volt. Utolsó útjára elkí-
sérték még élő rokonain kívül a mun-
katársai. A temetésen képviseltette 
magát a MÉM OFTH, a Tudományos 
Akadémia, a Természettudományi 
Társaság, a Földrajzi Társaság, a 
Kartográfiai Vállalat, a Marx Károly 
Kögazdaságtudományi Egyetem és 
számos hazánkban akkreditált külföldi 
követség is. Nekrológja ezekkel a sza-
vakkal zárult: „A nagy előd példamu-
tató munkásságát az utókor kegyelet-
tel megőrzi. Nyugodjon békében!”
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4  Második feleségével, Bokor Erzsébettel, az 
Egyetemen ismerkedett meg, aki 1974-ben 
hunyt el. Farkasréten van eltemetve. 1981-
ben melléje temették Radó Sándort is.


