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Az 1945 utáni magyar történelem egyik legizgalmasabb, legtöbb vitát kiváltó idõszaka két-
ségkívül az un. „koalíciós idõszak”, amely esetében sokszor az is a vita tárgyát képezi, hogy met-
tõl meddig is tekinthetjük annak azt a rövid, de maghatározó idõszakot és végül is mikor mond-
hatjuk azt, hogy lezárult a kommunista hatalomátvétel. Ami biztos: 1944. december 21-én össze-
ült az Ideiglenes Nemzetgyûlés Debrecenben és megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány.
Hogy a nemzetgyûlés tagjait nem választották, hanem kiválasztották, hogy az ideiglenes kor-
mány tagjait nem választották, hanem Moszkvában „kijelölték” ma már nem vitatott tény, de
nem is a legismertebb.

Az új hatalom számára is fontos és meghatározó jelentõséggel bírt a sajtó, azon belül is a
rádió, hiszen az újságok és a rádió segítségével lehetett elérni a legnagyobb tömegeket és minden
politikai erõ számára létfontosságúnak tûnt az emberek meggyõzése, a saját politikai elképzelé-
sek támogatására, a minél nagyobb támogatói bázis „létrehozása”.

Ahogy az adott idõszakban szinte minden területen, így a tömegtájékoztatás területén is
koalíciós megoldás született és valamennyi jelentõsebb politikai erõ résztvevõjévé vált a Magyar
Központi Híradó Rt.-nek. Ez az „intézmény” gyakorlatilag a Magyar Telefonhírmondó és Rádió
Rt., a Magyar Távirati iroda Rt., a Magyar Filmiroda Rt., a Magyar Országos Tudósító Rt. és a
Magyar Hirdetõ Iroda Rt. „összevonásából” jött létre és ténylegesen a teljes magyar állami tö-
megkommunikációt összefogta.

A különbözõ politikai pártok — elsõsorban a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári
Párt, a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt — delegált-
jai kerültek a különbözõ „részlegek” élére, míg a Magyar Központi Híradó Rt. élére Ortutay Gyu-
la, a kisgazdapárt egyik politikusa, a rádió korábbi munkatársa került, aki szoros kapcsolatot épí-
tett ki a kommunistákkal és nem jelentett igazán ellensúlyt azok számára.

S hogy miként mûködött az Rt? Kik és hogyan kerültek annak a vezetõi posztjaira?
Mennyire volt képes formálni a magyar közvéleményt? Hogy alakult a mûsorstruktúra? Milyen
mûsorok és hogy szerkesztettek? Mindezek a kérdések nem csak az olvasóban fogalmazhatódnak
meg, de megfogalmazódtak a kötet szerzõjében Simándi Irén fõiskolai tanárban (Kodolányi János
Fõiskola, Székesfehérvár), aki többéves, alapos, levéltári kutatásra építve készítette el könyvét.

A szerzõ bemutatja a Magyar Központi Híradó Rt. létrejöttének a történetét, mûködését és
a politikai küzdelmeket érte és körülötte, de a kötet alapvetõen mégis a Magyar Rádió 1945 és
1948 közötti története. Azé a rádióé, amely nagyon komoly személyi, technikai és anyagi vesztesé-
gek után már 1945 tavaszán adást sugározhatott, a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság engedélyével.

Alig hallgattak el a fegyverek Budapesten, amikor az ország romokban heverõ fõvárosában
megindult a rádió újjáépítése, úgy technikai, mint tartalmi értelemben. A háborút túlélõ, Buda-
pesten maradt és oda visszatérõ munkatársak szinte a semmibõl hozták létre a rádiót és az adást.

S hogy mirõl szóltak az adások? Szinte mindenrõl. S mirõl nem szólhattak? Például nem le-
hetett a hozzátartozókat keresni a rádió adásainak a segítségével, mert esetleg az eltûntek nem a
nyilas-hungarista hatalom áldozataivá váltak, hanem „málenkij robotra” elhurcolva hagyták el a
szülõföldjüket, keleti irányba az országból.

S hogy mennyire volt szabad a rádió? Amennyire egy megszállt országban szabad lehet.
Ortutay Gyula, mint a rádió elnöke „megállapodott” a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság

cenzúrahivatalával azon „elvi szempontokban”, amelyek alapján kezdetét vehette a rádió adása.
S melyek voltak ezek a szempontok — inkább kötelezõ elõírások —? Vegyük azokat sorra,

Simándi Irén jóvoltából:
„1, Minden, rádióban elhangzott szöveg cenzúraköteles.
2, Tartózkodni kell mindennemû pártpolitikától.
3, Kerülendõk a belpolitikai nyugalmat veszélyeztetõ témák.
4, A heti kiadott mûsorban szereplõ mûvészek, elõadók, riporterek, stb. jegyzéke
velük idõben közlendõ.
5, A szigorúan tudományos vagy mûvészeti vonatkozású elõadások szövege men-
tesülhet a bemutatási kötelezettség alól.
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6, A „Ki tud róluk?” híradó nem kívánatos.
7, A hírszolgálat orosz fordítója és bemondója próbára (nyelv és íráskészség) jelentkezni kö-

teles.”
A jelzett megkötések ellenére és azok figyelembevételével a Magyar Rádió a legfontosabb

politikai propagandaeszközzé vált.
Már az 1945. november 4-i nemzetgyûlési választásokat megelõzõen is lehetõséget kaptak

a különbözõ politikai pártok képviselõi pártjaik választási programjának a bemutatására. A rádió
is a politikai harc eszközévé vált.

A tájékoztatás során különbözõ mûsorokat hoztak létre, amelyek a közvéleményt felkészí-
tették, tájékoztatták a különbözõ eseményekrõl, várható történésekrõl. A béketárgyalásokhoz
kapcsolódóan a rádióban „Párizsi híradó” címmel sugároztak mûsort 1946–1947-ben, amely a tár-
gyalások hátterét és a várható eredményeket tárta a hallgatók elé. Nem lehet tudni, hogy termé-
szetesen, hogy a hiteles és szakszerû beszámolók mennyit enyhítettek a hallgatók fájdalmán, akik
szembesültek azzal, hogy Párizsban végül is megismételték Trianont.

S a hallgatók száma hónapról hónapra egyre gyarapodott, ahogy a rádió mûszaki helyzete
is javult. Az adások egyre jobb minõségben és az országnak egyre nagyobb területére jutottak el s
a rádió vezetõinek rendszeresen visszatérõ kívánsága volt a külföldre történõ rövidhullámú su-
gárzás feltételeinek a megteremtése. Úgy vélték fontos a külhoni — a nyugat-európai és amerikai
—magyarság elérése a rádión keresztül.

Simándi Irén mindezek mellet a legfontosabbnak a különbözõ mûsorok bemutatását tar-
totta. Életszerûen tárja az olvasó elé a Faluhangja, a Közellátási félóra, Párthíradó s más mûso-
rok létrejöttének, szerkesztési elveinek és mûsorstruktúrájának a kérdését, ahogy képet ad a rá-
diókészülékek számának gyarapodásáról, a Rádió Újság létrejöttérõl és annak tartalmáról, a nem-
zetközi rádiós szervezetek munkájába történõ bekapcsolódási kísérletekrõl és tárgyalásokról.

A szerzõ munkája — a kötet címének megfelelõen — megismerteti az olvasót a magyar tár-
sadalom, a politika és a gazdaság kérdéseivel, pontosabban azzal, hogy ez miként jelentek meg
azok a Magyar Rádió mûsoraiban. Miként értesülhetett az ország lakossága egy-egy meghatározó
eseményrõl.

Amennyiben valaki alaposan elmélyül Simándi Irén munkájában, akkor azt érzékelheti,
hogy egyes mûsorok szinte megelevenednek a kötet lapjain, mivel a szerzõ számos adás esetében
szinte teljes tartalmi kivonatot ad. Ez természetesen jó és hasznos, még ha néha úgy érzi az olva-
só, hogy „adásban” van. Nem ismeretes elõttem, hogy valaha, valaki is ennyi, a rádió archívumá-
ban lévõ korabeli anyagot használt volna fel, mint Simándi Irén.

Könyve jól példázza, az un. „koalíciós idõszak” sajátosságait, a rádióban és a rádióért is folyó
harcot, de egyben azt is, hogy mi volt az, amirõl a magyar közvélemény a rádió útján értesülhetett.
Mert a rádió közvetített a háborús bûnösök pereirõl, az un. „köztársaság ellenes” összeesküvésrõl.
Nemcsak a piaci árakat, a falusi ellátási viszonyokat lehetett megismerni a rádióból vagy komoly ze-
nét és magyar nótát hallgatni az éter hullámain, de ismeretterjesztõ mûsorokat és irodalmi alkotáso-
kat is. S talán nem meglepõ: a kezdetektõl fogva fontos kérdés volt a honoráriumok ügye, azaz hogy
mikor, mennyit és kinek fizessenek az alkotók közöl és a magasabb jövedelemmel bíró rádiós alkal-
mazottak a fizetésük mellett „húzhatnak-e még más jövedelmet is” a rádióból.

Összegzésként elmondható: Simándi Irén könyve hasznos hozzájárulás az 1945–1948 közötti
magyar politika- és kultúrtörténethez s külön dicséretes, hogy névmutató is készült a kötethez. Igaz
nem mindenki található meg minden esetben a névmutatóban és akad néhány névelírás is avagy té-
vesen nevezi a szerzõ Kovács Imrét a Nemzeti Parasztpárt elnökének — fõtitkára, illetve alelnöke
volt — és említhetõ lenne még egy-két apróság. A jegyzeteléssel kapcsolatban említem, hogy magam
szívesebben vettem volna a hivatkozott munkákat nem az internetrõl hivatkozni, és az egyes kétso-
ros életrajzi jegyzeteknél felesleges minden esetben az Új Magyar Életrajzi Lexikonra hivatkozni. Ha
az elsõ ilyen jegyzetnél azt jelezte volna a szerzõ, hogy minden a szövegben nem hivatkozott egy-két
soros életrajzi jegyzetre vonatkozó adatait onnét vette, bõven megfelelt volna.

Ezzel együtt és ezek ellenére is jól hasznosítható munka Simándi Irén könyve, amelynek a
szerzõ szándékai szerint lesz folytatása is. Lehet, hogy elõbb-utóbb még többet tudhatunk majd
meg a Magyar Rádió történetébõl?

Szakály Sándor
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