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Előszó

A hatvanas-hetvenes  évek nevelésügyi  értelemben intézményszegény társadalma a hetvenes
évek derekától a hagyományos,  tanítással nevelő iskolát  a társadalmi gyakorlat  valamennyi  elemét
beépítő,  teljességre  törekvő,  gyerekközösségi  élet  megvalósítását  célul  kitűző  iskolára  akarta
felváltani.  Ezen célok megvalósításaként alakultak az iskola keretein kívül működő közművelődési
szerveződések (olvasótáborok,  gyerekszínjátszó és  kézműves körök,  kulturális  klubok,  stb.),  végső
soron az ÁMK-k (általános művelődési központok) hálózata. (Trencsényi, 2007). Az új elképzelések
reformtörekvéseihez  illesztve  új  nevelési  színtérként  jelentek  meg  a  médiumok,  azon  belül  az
elektronikus  média.  Mindezek kézenfekvő mivolta  ezen médiumok közérthetőségén túl  a  könnyen
elérhető  gyermekkultúra  melletti  elkötelezettségéből  is  fakad.  Ehhez  még  kiváló  táptalaj  volt  a
fiatalság egyre fokozódó szuverén törekvéseinek fórumigénye is, amely az ifjúsági szerkesztőségek
gondozása alatti műsorokban valósult meg.

Trencsényi László meghatározásában (2007) a televízió és rádió  nevelő médiumok,  Mészáros
György szerint  (2006)  ún.  pedagógiai  tér.  Sőt,  „Talán  nem  merészség  azt  mondani  az  egyik
»legpedagógiaibb« eszközzé vált. Valóban számos pozitív pedagógiai lehetőséget rejt magában: oktató
műsorok,  ismeretterjesztés,  közös  kulturális  tartalmak  együttes  feldolgozásának  lehetősége,
információk befogadása és feldolgozása,  konfliktusok elemzése,  vetélkedők által  műveltségi  elemek
megismerése,  tanulása  stb.”  (Mészáros,  2006.  57.  o.).  A  legújabb  nevelési  irodalom  mellett  a
társtudományok is elismerik, hogy ezek a médiumok szocializációs szerepük mellett egyre erőteljesebb
nevelői hatást is gyakorolnak, gyakorolhatnak. (Ranschburg, 1998). A korszak zenei ismeretterjesztő és
oktatóműsorainak,  magazinjainak, vetélkedőinek készítői,  szerkesztői,  műsorvezetői  (Bónis Ferenc,
Varga Károly, Dimény Judit, Szabó Helga, Friss Gábor, Lukin László, Juhász Előd, Forrai Katalin,
stb.) mind az iskolán kívüli nevelést valósították meg különleges körülmények között.

A dolgozat három fejezetével ennek a tevékenységnek feltérképezésére vállalkozott. Célom a
munkával  annak  bebizonyítása,  hogy a  rádiós  komolyzenei  ismeretterjesztés  szervezett  és  tudatos
nevelési  tevékenység  volt,  a  műsorkészítők  pedig  tisztában  voltak  nevelői  feladataikkal,
tevékenységüket tudatosan és célvezérelve végezték.  Mivel mára ez a tevékenység a Rádión belül
szinte teljesen megszűnt,  a munka további két célt is szolgál. Egyrészt ennek a nevelési  formának
kívántam a tudományos feldolgozáson és elemzésen keresztül neveléselméleti, valamint pedagógia- és
rádiótörténeti  értelembe  vett  tudományos  értékű  „emléket”  állítani,  másrészt  a  neveléselméleti
elemzéseken keresztül rögzíteni akartam azokat a megjelenési formákat,  amelyek sikeresek,  illetve
amelyek nem túl szerencsések voltak.

Mivel  előzetes  kutatásokra  a  mű  nem  támaszkodhatott,  hamar  kiderült,  ez  a  dolgozat
alapkutatásként fog kiteljesedni. Fejlett polgári demokráciákban a rádió- és médiakutatás ötvözése egy
neveléstudományi narratívával egyáltalán nem szokatlan. (Silbermann, 1954; Arnheim, 2001; Bloech,
Fiedler és  Lutz, 2005;  Otto, 2013;  Horst, 1992;  Krug, 2002;  Münch, 2007;  Palme és  Schell, 1998;
Pohlenz, 1963, 1965; Paus-Haase, Aufenanger és Mattusch, 2000). Viszont míg pl. Németországnak a
II. Világháborút követő törések nélküli történelme kontinuitást biztosított a rádiós zenei nevelésnek, és
ez a mai napig is virágzik, addig ez nálunk a Kádár-rendszer bukását követő zaklatott sorsúvá váló
elektronikus  tömegmédia  világában  szétszabdalódott  és  végül  ellehetetlenült.  Ezért  míg  az  előbbi
esetében most  is  az aktualitás,  a  jelenidejűség dominál,  addig a  magyarországi  viszonylatok miatt
szükségessé  vált  egy olyan korszaknak elemzése,  ahol  ennek a  nevelési  formának volt  elég  ideje
fejlődni,  kifutni.  Sőt,  kizárólag  ennek  a  korszaknak  az  elemzése  ad  lehetőséget  ahhoz,  hogy
tudományos megállapításokat egyáltalán tenni lehessen!

Az első rész pedagógiatörténeti feltáró kutatás keretében a Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermek
Osztályának  történetét  dolgozza  fel  művelődés-  és  ezen  belül  is  rádiótörténeti  összefüggések
kimutatásával, fókuszpontjában a zenei nevelést tartva. A második részben  Bónis Ferencnek,  Varga
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Károlynak  és  Dimény  Juditnak,  vagyis  három  olyan  műsorkészítő  nevelőszemélyiségnek  a
munkásságát elemzem neveléselméleti megközelítéssel a kiválasztott zenei ismeretterjesztő műsoraik
alapján,  akik az műsorosztály működésére meghatározó befolyással bírtak,  műsoraik sajátságos (és
egymástól sokban eltérő) jellegei miatt modellékűnek bizonyulnak a jövő műsorkészítői számára is. A
harmadik rész pedig kísérletet tesz egy olyan öt értékelési mezővel rendelkező tipológia felállítására,
amelyben a fiataloknak szánt komolyzenei ismeretterjesztés szándékával eddig készült, és a jövőben
készíthető műsorokat egyaránt rendszerezni lehet. A műsorok mindegyike ennek következtében egy
kódszámmal  lett  ellátva,  amely  segítségével  az  adott  adás  elhelyezhető  és  megkülönböztethető  a
megadott kritériumok szerint.

A  tanulmány  megírásának  forrása  abból  a  közel  3000  folyóiratméternyi  anyagból  lett
kiválogatva, amely 2017-ig a (korábban a volt Magyar Rádió Bródy Sándor utcai stúdiópalotájában és
a  Szentkirályi  utca,  Múzeum  utca,  Pollack  Mihály  tér  által  behatárolt  területének  közel  29  ezer
négyzetméterén elszórt  17 raktárhelyiségében volt  fellelhető.  A 60-as évek Elnökségi iratanyagát a
Magyar  Nemzeti  Levéltár  Hess  András  téri  épületében  tárolták,  és  kutatásának  lehetőségét  is  ott
biztosították.  A Rádió épületkomplexumában fellelhető iratanyagokat  a  kutatásom idején  különféle
rendezettségi  állapotban  találtam,  számítógépen  a  műsorborítékok  adatai  is  kutatható  állapotban
voltak.  Az  Ifjúsági-  és  Gyermekosztály  anyagai  több  helységben  szétszórva,  rendszerezetlenül
hevertek, amelyet az irattár akkori egyetlen történész-levéltárosa,  Sávoly Tamás erején felül próbált
felmérni  és  számomra kutathatóvá  tenni.  A kutatási  romantikától  sem mentes  több mint  két  éven
keresztül tartó közel 90 látogatás során ezeknek az anyagoknak nagy részét az irathegyek mélyéből a
felszínre  tudtuk  hozni,  és  abból  saját  irattárat  tudtam  kialakítani.  A  hivatkozásban  idézett
dokumentumok végén lévő kettő-négy betű és három szám az irattáramban megtalálható csomót és az
irat számát jelöli.

Az  írásos  dokumentumok  mellett  további  82  műsort  a  Rádió  Hangtárában lehallgattam és
kijegyzeteltem, illetve egyes műsorokról ott számomra másolatot is készítettek. 

A Műsorborítéktárból 258 borítékról másolatot készítettem, amelyek kiválasztásánál egy olyan
reprezentatív minta összeállítása volt a célom, amelyben lehetőleg minden műsorkészítőnek szerepel
valamely műsora.  A minta  elkészítését  viszont  erősen  befolyásolta,  hogy számos  műsor  már  nem
található a Műsorborítéktár anyagai között, és sok boríték csak a bemondói utasítólapot, vagy csak a
zenei  konszignációt  tartalmazza.  Ezért  elsősorban  olyan  anyagokat  kerestem,  amelyek  bőséges
forgatókönyvvel  is  rendelkeztek.  A  Műsorborítéktári  adatgyűjtést  követően  szintén  kutatási
eredményként elkészült a zenei műsorok adatait tartalmazó adatbázis is, amelyről bővebben a második
rész elején fogok szólni.

Empirikus  kutatásként  a  több  mint  négy  órányi  Varga  Károllyal  készített  beszélgetésről
hangfelvételt  készítettem, illetve számos kiegészítő interjú készült  Magyar Kornéllal  (a Rádió volt
zenei szerkesztőjével) és Sávoly Tamással is, melyek az írásos anyaggal együtt kvalitatív és kvantitatív
módszerekkel egyaránt elemezve lettek (Kuckartz, 2014; Babbie, 2008; Szabolcs, 2001) A munka ezen
kívül több előzetes publikációmra is támaszkodik.
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Lineáris pedagógiatörténeti leírás a Magyar Rádió Ifjú-
sági- és Gyermekosztályának 1950 és 1993 közötti 
működéséről

Az Ifjúsági- és Gyermekosztály létrejöttének körülményei és az Osztály 
működése a második Nagy Imre-kormány idejéig (1945. május 1. – 
1953. július 3.)

Az Osztály létrejötte. Előzmények, igények és elvek, „jó barátok” 
az éterben

Az Osztály létrejöttének előzményei és okai, az első évek műsortermése, kitekintés a korszak bolgár és
szovjet ifjúsági rádiózására.

1 Prológus: a megszólaló a Tyukodi pajtás szünetjeltől a Magyar Rádió Hivatal 
létrejöttéig

1944 Szentestéje előtt  leállt  a budapesti  nagyadó, a visszavonuló német műszaki alakulatok
november  30-án  felrobbantották.  A csönd,  mindmáig  a  leghosszabb,  1945.  május  1-jén  tört  meg
hivatalosan,  amikor  felhangzott  végre  az  utcai  hangszórókból  Budapest-szerte  a  Tyukodi  pajtás
dallamát  tárogatón  recsegő  szünetjel.  A  Vízművek  pincéjében  az  újjáépítés  és  a  demokratikus
átalakulás  támogatására  alakult  Budapesti  Nemzeti  Bizottság  a  volt  piarista  diáknak,  Ortutay
Gyulának,  a  Szegedi  Fiatalok  Művészeti  Kollégiumának  tagjának,  későbbi  vezetőjének,  a  rádiós
szájhagyomány  után  „második  nagy menedzsernek”  kikiáltott  szervezőnek  adta  feladatul  a  Rádió
újjáépítését.1 Ifjúsághoz  kötődő  vezetői  attitűdje  már  1935-től  biztosított  mikrofonlehetőséget  a
Kollégium  fiataljainak  ismeretterjesztő  előadások  megtartására.  (1930-tól  az  Irodalmi  Osztály
munkatársa volt, később vezetőhelyettese. Ez az osztály, illetve az Oktatási Osztály adott műsoridőt az
ifjúsági  műsoroknak.)  Ez  a  kapcsolatrendszere  csak  segítette  őt  az  újraindulásban.  Mint  Bajcsy-
Zsilinszky  Endre közvetlen  környezetéhez  tartozó  értelmiségitől  Bajcsy-Zsilinszky  a  következő
feltételekből álló nevelési reformtervet kért Ortutaytól, aki ezek alapján indította újra 1945. május 1-
jén a szabad Rádiót:

 oktatási rendszer átszabása a magyar történelmi és népi egyéniségre, 
 népművelésen legyen a hangsúly, legyen végigvezetve Bartók és Kodály zenei forradalma,
 példát és munkát a rokon népektől átvenni, az eddigi utánzást háttérbe szorítani,
 biztosítani  a  szabad  autonomikus  szelekciót  a  titokban  magyarellenes  módszerek  helyett.

(Tóbiás, é.n. 29. o.).

Ortutay 1947 tavaszáig töltötte be a rádióelnöki tisztet, miután Rákosi Mátyás kiválasztotta őt a
kultuszminiszteri  pozícióra.2 De  még  ezt  megelőzően  1946-ban  a  Rádió  elindítja  a  Rádió

1 Más forrás, pontosabban az 1945 utáni időszak első műsorigazgatója, Schöpflin Gyula szerint Ortutay csak közelebb 
lakott a Rádió épületéhez, mint mások, így ő volt ott az ostrom után először, jó helyen. (Tóbiás, é.n.)

2 Sík Sándor, rendfőnök, volt tanára nem kis megrökönyödésére. Ugyanis Ortutayra hárult a hitoktatás eltörlésének, majd 
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Gyermekújságja  c. sorozatát. A (még) Irodalmi Osztályon belül szerkesztett 6-10 éves gyerekeknek
szánt műsort Pápa Relli3 (1957-ig kíséri munkájával a Gyermekrádiót), valamint Képes Géza4 készíti.
Állandó  szerzőik:  Benedek  Elek,  Tersánszky  Józsi  Jenő,  Füsi  József.  A  zenei  betétek  Bartók:
Gyermekeknek-jéből,  Bartók  és  Kodály  népdalfeldolgozásokból  állnak.  1947-ben  a  műsor  könyv
formában is megjelent, illetve a Magyar Rádió c. lap állandó mellékleteként szerepel. (A műsort 1956-
ban állítják le.)

1948-ban Ortutay Gyula elfoglaltságára hivatkozva lemond. Az addig már egy éve ügyvezető
alelnökként  működő  Barcs  Sándor,  Bajcsy-Zsilinszky  Endre  másik  bizalmasa  vette  át  a  vezetői
hatalmat.5 A Révai-féle  agresszív  kultúrpolitika  egyre  nagyobb  teret  nyert.  1948.  november  2-án
megalakult  az MDP KV (Központi  Vezetőség)  Agitációs  és  Propaganda Bizottság  (majd Osztály),
amely a Rádiót mindvégig irányította. A Népművelési Minisztérium másodlagos szerepet töltött be, de
az ellenőrzés így is kettős volt, mert Révai József tagja volt az említett Bizottságnak. 1949. február 1-
jén, megemlékezve a forradalom és szabadságharc 100. évfordulójáról, nevet váltanak a nemzeti adók
is:  Budapest I a továbbiakban Kossuth, míg  Budapest II, Petőfi néven működik tovább. Ahogy azt a
Népszava közli,  „nemcsak a jelentkezés változik  meg,  hanem megváltozik  a rádió műsora is.  (…)
Alkalom  nyílik  arra,  hogy  a  rádió  fokozott  mértékben  szolgálja  a  magyar  nép  nevelését  és
szórakoztatását.” Itt, a cikkben említi meg a szerző (Bilka néven), hogy a gyermekrádió kétféle műsort
ad  6-10  éves  gyermekek  számára.  A rádióiskola,  műsoridejének  növekedése  miatt  pedig  naponta
kétszer, délelőtt és délután „40-40 perces műsorral kapcsolódik a magyar iskolapolitikába”. (A „régi”
eredeti Rádióiskolai tervek, amiket Pamlényi Ervin6 dolgozott ki és élvezték még Ortutay támogatását,
mára elenyésztek.) A cikk szerint az iskolák rádióval történő felszerelése is fellendült, az „év végén
minden villannyal ellátott iskolában megszólal a magyar rádió hangja.”7 Utóbbi állítás kicsit sántít a
visszatekintések és kutatásaim során. A rádiókkal történő felszereltség hiánya egészen a 70-es évekig
gondot okozott, így az 1963-ban útjára indított  Iskolarádió számára is. A Rádió Levéltárában talált
1948-ban keltezett egyik dokumentum szerint8 az addigi délutánonként 55 percnyi műsoridőt tényleg
80 percre emelve két részre osztották szét. Délelőtt 11 órától 40 percnyi, délután 16 órától ismét 40
percnyi műsort adott a Rádió. Igyekeztek ezeket a műsorokat az iskolai tananyaggal összehangolni. Ez
fontos, mert hamarosan -még 1950 elején- olyan irányzat is felbukkant a szerkesztők körében, akik ezt
pont  nem így akarták:  „Változást  jelentene az eddigi  rádióiskola műsorához képest,  hogy nem az
iskolai  tantárgyakat  dolgoznánk  fel,  hanem  szórakoztató,  az  ifjúság  érdeklődését  jobban  lekötő,
kalandos formában, de azért az iskolai tanagyag figyelembevételével szerkesztenénk a műsort.” Az
irányváltás  oka:  „A műsorszámok  szerkesztésénél  különös  gondot  fordítunk  arra,  hogy  műsoraink
túlmutassanak a tananyagon, a múltat kössük össze a mával. (…) Műsorainkat erősen átpolitizáljuk,
az ötéves tervet, a szocializmust népszerűsítjük.”9 

1948  során  első  lépésben  500  készüléket  akart  a  Rádió  a  Vallás  és  Közoktatási
Minisztériummal  karöltve  az  iskoláknak szétosztani,  majd  a  további  négy hónap alatt  újabb 2200
darabot. Ezzel kielégítették volna az összes árammal ellátott iskola igényét, de mégsem valósult ez
meg, a Minisztérium végül nem használta fel ezt a keretet készülékvásárlásra és szétosztásra.10 

az egyházi iskolák államosításának drámai feladata is.
3 *1917-†1984, a háború után a Rádió Gyermekműsorainak szerkesztőjeként működött. Színdarabokat, mesejátékokat és 

férjével, Barotányi Ferenccel több gyermekoperát írt. (Kenyeres Ágnes (1994, szerk.): Magyar életrajzi lexikon. 
Akadémiai Kiadó, Budapest. 993.

4 Képes Géza 1946-1954 között az Irodalmi Osztály vezetője volt. Ő indította el többek között a Falurádió műsorait és a 
Gyermekrádió megalapításában is fontos szerepe volt.

5 Később a Rajk-perben népbíraként ülnököl korábbi alelnöke, Justus Pál felett.
6 Pamlényi Ervin 1945-49-ben a Magyar Rádió aktuális, majd oktatási osztályának vezetője.
7 Halló, itt Kossuth-rádió! Halló, itt Petőfi-rádió! Népszava, 1949. január 29. 4. sz.
8 Elnökségi iratok. A Magyar Központi Híradó Rt. Oktatási Osztályának belső használatú anyaga, 1948. (IR–015)
9 Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve 1950. febr.1-től jul.31-ig. Magyar Rádió Irattára, Elnöki Iratok. (KON–014)
10 Erről tesz említést az „Önálló Ifjúsági és Gyermekosztály szervezése” című beadvány, miben úgy tájékoztatnak, az 

említett 2600 készülékből szinte egyet se juttattak el az iskolákba. Összesen 180 iskolának volt az induláskor készüléke.
Javaslat önálló Gyermek és Ifjúsági osztály szervezésére. Magyar Rádió Irattára. Elnökségi iratok. 1949. (KON–062)
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A Minisztérium tervezte azt is,  hogy a rádióadásokat az iskolai  tananyagba integrálná.  A felmerült
témák –  tantárgyak,  ahol  a  rádió  kiegészítené  az  oktatást:  nyelv-  és  zeneoktatás (az  első  helyen),
történelem, irodalom és  természetrajz, a  „Mindennapi  kérdések” című  sorozattal  aktualitásokkal,
állampolgári ismeretekkel  és  ifjúsági  hírműsorral  egészítve  ezt  ki.  A délutáni  adások  többnyire  a
délelőttiek ismétlései voltak az általános iskolák felső tagozatai és a gimnáziumok részére, kiegészítve
összetettebb  zenei  műsorokkal,  riportersorozatokkal  (témái  a  gyári  termelés,  a  falu,  új  ifjúsági
könyvbeharangozók voltak.)  Zenei  témájú műsor a  hét  hat  napján,  énekoktatás  hetente  kétszer  20
percben zajlott.  A szerkesztő Irsay Vera és  Gát József az általános iskolák 1-4.  osztályainak szóló
műsorokat,  míg  Kerényi  György a  felső-tagozatosokét  készítette.11 Az itt  feltüntetett  zenei  témájú
műsorokból néhány: I. és II. osztályosoknak az zenei alapfogalmakat próbálták tisztázni, a III., IV.
osztályosok már dallamdiktandót, ritmusírási gyakorlatot, játékos szolmizációs feladatokat is kaptak. A
délutáni  zenei  sorozatok  közé  tartozó  Keleteurópa virágoskertjét  Raics  István írta,  heti  10  perces
adásokban lépkedve országok népzenei kultúrái között. A Zenei lexikon 15 alkalommal 10 percben
Bergl  Hédy,  Kassai  Mária és  Elischer  Marcella szerkesztésében  olyan  komoly  műsorcímekkel
dobálózott,  mint  pl.  Kromatika,  konszonancia,  disszonancia,  Hangnemek – alteráció – moduláció,
Felhangok – temperált hangrendszer, stb. A D. Huszár Klára szerkesztette  Nagy muzsikusokról kis
muzsikusoknak ötször  fél  órában  mesélt  zeneszerzőkről,  Ifjúsági  kamarazene műsora  pedig  ötször
negyed órában hangzott el. Ekkor már Lehel György is saját műsort tudhatott magáénak, a tíz részes
egyenként fél órás Mozart sorozatában próbálta a szerző életművét bezsúfolni egyetlen stúdióba. Bergl
Hédy a Városok a zene történetében műsorában öt várost látogatott meg (Bónis Ferenc Zenélő városok,
Dimény Judit Városok, Zenék címen készített később – legalábbis címében – hasonló műsorokat.)
Külön érdekesség,  hogy a dokumentum utolsó oldalán találtak szerint a Rádió a  Rádióiskola és  a
Szabadegyetem programját francia, illetve angol nyelven rendszeresen elküldte az  UNESCO-nak is.
(Ez  egybevág  a  „nagyadó-tudat”  szemlélettel,  a  nemzetközi  műsorszolgálattal,  ami  Szőts  Ernő12

szemléletének  volt  továbbvitele.)  A  zenei  műsorokat  a  Magyar  Pedagógusok  Szabad
Szakszervezetének Zenei Tagozata javaslatai alapján állították össze.

A soron következő vezérigazgató Szirmai István 1949. augusztus 20-án bejelenti, hogy a Rádió
most  már  a  magyar  nép  vagyonaként  az  állam  tulajdonát  képezi.  Az  addigi  elnevezés  (Magyar
Központi Híradó Rt.) átváltozott Magyar Rádió Hivatallá.

2 Az Ifjúság Kulturális Nevelése13, az Ifjúsági Osztály létrejöttének okai

Az addig megoldatlan ifjúság egységesített kulturális nevelésének feladata 1949-ben a MINSZ-
en (Magyar Ifjúság Népi Szövetsége) belül elodázhatatlanná vált. A 1949-es második VIT (augusztus
14-28) szintén aktuálissá tette ezt. Ehhez kérték az akkori Rádió vezetésének segítségét, mivel úgy
tapasztalták, a Rádió nem minőségi műsort ad, hanem csak szórakoztat. Pártpolitikai célokat így nem
tud szolgálni, a Rádiónál dolgozó kultúrkáderek kispolgári hozzáállásúak, származásúak.

Még ugyanebben az évben az Oktatási Osztály  beadta azt az előterjesztést14, ami a későbbi,
„Rádió  a  Rádióban”  megvalósulásához  vezet.  Arra  hivatkoznak  beadványukban,  hogy pedagógiai
eszközök felhasználásával eredményesebben lehet hatni a fiatalokra az új értékrendszerre- és politikai
nézetre nevelés terén, hiszen az addigi műsorok csupán propagandát sugároztak a fiataloknak, de azt
ők ebben a  formában elutasították.  Az egyik,  már  később készült  munkatervükből  idézve:  „az új
Ifjúsági- és Gyermekrádió osztály feladata az, hogy felismerje a Rádió hatalmas propaganda és nevelő
erejét,  élen  járna  abban  a  munkában,  hogy  gyermekeinkből  hazafias,  a  Párthoz  hű,  a  háborús
uszítókat gyűlölő, a béketábor vezetőiért, elsősorban a Szovjetunióért, Sztálinért, Rákosiért lelkesedő

11 A Magyar Központi Híradó Rt. Oktatási Osztályának belső használatú anyaga. Magyar Rádió Irattára. Elnökségi iratok.
1948. (IR–015)

12 Szőts Ernő a Rádió műsorigazgatója volt a kezdetektől (1925) haláláig, 1932-ig. Az ő működése alatt vált a magyar 
broadcasting Európa akkori egyik mértékadó rádiótársasága.

13 Az ifjúság kulturális neveléséről. Magyar Rádió Irattára. Budapest. 1949. (KON–104) Ebben a MINSZ állásfoglalása 
található.

14 Javaslat önálló Ifjúsági- és Gyermekosztály szervezésére. Magyar Rádió Irattára. Elnökségi iratok. 1949. (KON–062)
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ifjakat neveljen...”15

Indok  volt  az  is,  hogy  az  Oktatási-  (és  Irodalmi-)  Osztály  munkatársai  felnőttműsorokat
készítettek, akiknek mindig nehéz és bizonytalan terület volt a gyermekműsor-készítés.  Ezen kívül a
műsorkészítés  korábban  csak  kultúrcsoportokra  fókuszált,  nem  népszerűsített  olyan  általános,
mindenki  számára  elérhető  és  fontos  tevékenységeket,  mint  az  olvasás,  az  általános  művelődés:
„...olyan embereket [kell neveljen a Rádió], akik szeretik a munkát, (…) hűek a munkásosztályhoz, (…)
akik életvidámak, műveltek, bátrak, egyszóval: szocialisták.”16

Ezért  középpontba a  MINSZ a kulturális  nevelést  helyezte,  kiegészítve a művészutánpótlás
kérdésével.  Ezt  a  képző-,  zene-,  táncművészet  terén  azonos  módon  akarta  megoldani:
tömegmozgósítással. A képzőművészet esetében vándorkiállítások szervezésével, amibe során a terv
szerint  50  ezer  fiatalt  vontak  be,  zene-  és  táncművészet  esetében  az  Országos  Kongresszusi
Kultúrverseny17 megszervezésével.  Ezt  a  célt  szolgálta  még  az  üzemi  koncertszervezés  fiatal
előadókkal,  röpanyag-  és  kottakiadás,  tehetségkutató  versenyek,  valamint  a  Ságvári  Endre
jelvényszerző verseny is, amivel az olvasásra, mozilátogatásra akartak ösztönözni.

A MINSZ célul tűzte ki a zenei ízlés teljes átalakítását is. Szembe állította a dzsesszimádatot a
klasszikus zenei kultúra ismeretlenségével, amire drasztikus megoldást javasolt: az üzemi és ifjúsági
szervezetekben, klubokban a dzsesszlemezeket ki kell selejtezni, a rádió és mozi műsorokból pedig ezt
a zenét száműzni kell.18 Ezzel párhuzamosan kell a szovjet tömegdalokat és indulókat népszerűsíteni,
sőt hazai szerzőkkel íratni. (Kadosa Pál, a Zeneakadémia Zongoratanszékének későbbi vezetője más
művek mellett ilyen mozgalmi kantátákkal is gyarapította a zeneirodalmat, mint például a Zelk Zoltán
versére írt Sztálin esküje (Op. 41/b). Ezért 1950. március 15-én Kossuth díjat is kapott. Hamarosan a
Fiatalok Zenei Újságjához (továbbiakban FZÚ) került, mint főszerkesztő.19)

A tömegkapcsolatok  felügyelt  kiszélesítésére  is  tesz  kísérletet  a  javaslat,  amikor  jelzi,  a
művészeti főiskolák ifjúsági szervezeteit be kell vonni a kulturális nevelésbe.

3 Az új Osztály műsorkínálata

Az új osztály 25 tagú stábjával, természetesen saját struktúrával (műsorfelépítéssel) rukkolt elő
a már  említett  Oktatási  Osztály által  benyújtott  javaslatban.  A főszerkesztőség,  D. Huszár  Klára20

vezetésével  három kisebb szerkesztőségre  tagolódott:  (a)  Óvodás-  és  Gyermekrádió, (b)  Iskolások
Rádiója, (c) Ifjúság Hangja.

15 Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve 1950. febr.1-től jul.31-ig. Magyar Rádió Irattár, Elnöki Iratok. (KON–014)
16 Uo. 1.
17 L.: Magyar Filmhíradó. 1950. június. 1950/23. sz. 
18 A MINSZ meglehetősen kulturális oldalról közelíti meg ezt a kérdést, ők a könnyebb műfajokat kizárólag klasszikus 

zenei neveléssel szorítanák vissza. A Zenei Osztály viszont a magyar nótával helyettesítené. L.:Feljegyzés a Zenei 
Osztály munkatervéről. Magyar Rádió, Elnökségi Iratok. 1950. április. (MIG–028)

19 Az Ifjúsági Osztálynál történő egyik legkomolyabb személycsere hullám már 1950 nyárvégén-őszén, a Kollégium egyik
júliusi jegyzőkönyvében foglaltakra hivatkozva végigsöpör, Révai József nyomására és a Rádió vezetéséért felelős 
Szirmai István elnökletével. Ekkor kerül Kadosa Pál az említett főszerkesztői pozícióba, ezen kívül Kónya Lajos a 
Vörös Nyakkendőhöz, Ács Kató pedig a Gyermekújsághoz. Az írók elzárkóznak a műsorkészítéstől, ekkor „Miska 
bácsinak” is 3 hónap alatt nyolcszor változik a hangja. Kadosa első Fiatalok Zenei Újságja az Orosz nyelvleckéhez 
kapcsolva a Kossuth adón először – a Borítéktár aktái szerint – 1950. augusztus 24-én hangzott el. L.: Feljegyzés az 
Ifjúsági és Gyermekosztály munkájáról és tervéről. Elnökségi iratok, Rádió belső használatra. 1950. november. (KON–
013)

20 Huszár Klára 1919-ben született, 1942-ben ének-tanári diplomát szerzett, 1947-től 1951-ig a Magyar Rádió munkatársa
volt, az Ifjúsági és Gyermekosztály első vezetője. Később operarendezői végzettséget szerzett és leginkább már csak így
dolgozott a Rádiónak. 2010-ben hunyt el. Az Ifjúsági és Gyermekosztályon kívül a Komolyzenei Szerkesztőségnél is 
dolgozott. Övé volt a „tömegzene” és „zenei tömegnevelés” területeinek műsorszerkesztői feladatköre is. Ezt Bónis 
Ferenccel megosztva végezték. Bónisra ezen kívül a szerkesztőség teljes lektori munkáját is rábízták. Lásd: Jelentés a 
Komolyzenei Szerkesztőség munkájáról és terveiről az 1950. szeptember 1. – 1951. március 31. közötti időszakban. 
Magyar Rádió Levéltára, Elnökségi Iratok. (KON–076)
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a Óvodás- és Gyermekrádió

Két hallgatói  csoportra fókuszált:  a 4-6,  valamint  6-10 évesekre.  Szerkesztője  az indulástól
Pápa Relli volt.  Profilja  a  szerkesztőségnek a szórakoztató  nevelés,  amit  napi  két  műsorblokkban
valósított meg:

A hét minden napján, reggel 7:00 és 7:20 között a Petőfin sugározták a  Jó reggelt gyerekek
vidámnak szánt  zenés ébresztőt,  amely ugyancsak folyamatosan ki  volt  téve az egyre mániákusan
regnáló hatalom befolyásának, amely amúgy egysíkúan és dilettáns módjára állt ehhez az új Rádióhoz.
Egy 1950. március 3-i, a Népművelési Minisztérium Rádiócsoportja által kiadott elemzés szerint21 a 7
órai kezdés túl korai volt, hiszen az iskolai oktatás 8-kor kezdődik (bár eredetileg, a műsorkészítők
szándéka szerint a reggel felkelő gyerekeknek szólt volna a műsor), később -ugyanennek az évnek
júliusában-  a  Rádió  legfelső  vezetéséért  felelős  Kollégium22 -Révai  József  kultuszminiszterrel
egybehangzóan- erős támadást intézett az osztály ellen, mivel műsoraikat nem találták elég harciasnak,
nem leplezték le „az ellenség aknamunkáját”, „lebecsülik a tömegmozgósító feladatokat”, „öregesek,
lendület  nélküliek” (azaz  polgáriak)23.  Ezek  a  támadások  nem  kis  fejtörést  okoztak  a
műsorkészítőknek,  hiszen  hogy lehet  egy óvodás  műsorban  agitációs  és  propagandatevékenységet
végezni? Viszont ügyesen megtalálták mindig a kiskapukat. Esetünkbe a „kritikát” követően például a
műsor legrövidebb, pár perces harmadik egységébe sztahanovistákat, bányászokat (és becsempészve
művészeket  is)  megszólaltattak,  valamint  katonákat  (mivel  feladattá  vált  a  honvédelem
népszerűsítése). A műsor három egységből állt: maga a zenés ébresztő, majd 10 perc torna, végül a
néhány perces riportműsor és egy tájékoztatóblokk iskolai eseményekről, személyekről. Ötletadóknak
a tanárokat kérték fel.

A másik blokk délelőtt 11:10-kor kezdődött, ahol 20 perces adásban hetente kétszer (hétfőn és
pénteken)  mesejátékkal,  zenével,  játékkal  és  mozgásgyakorlatokkal  kitöltött  óvodásműsort
sugároztak24. Meseműsort ugyanebben az időben, kedden és csütörtökön adtak, fókuszban a nyelvvel,
szerdán és szombaton pedig szórakoztató célú, mesélő stílusú  Gyermekzene  szólt.25 Vasárnaponként
havonta egyszer gyermekoperát, zenés mesejátékot adtak.

Az  idősebbeknek  készülő  Miska  bácsi  lemezesládája (még  sokáig  nem  levelesláda!)  heti
egyszer 20 perces adással jutalmazta az éltanulókat vasárnap délelőttönként. A tanulmányi sikereket
elért  nebulók  lemezeket  „küldhettek”  (azaz  lejátszathattak)  társaiknak,  Miska  bácsi
összekötőszövegének kíséretével.  Ez  a  korcsoport  délutáni  blokkját  kedden 15:40 és  16:10 között
találhatta  meg a műsorújságban:  30 percnyi  mesejáték,  a  végén a  szovjet  minta szerinti  mesevégi
tanulság  kiemelésével.  Csütörtökön  14:15-től  szintén  fél  órás  adásban  hangzott  el  a  Rádió
Gyermekújságja. Rovatai folytatásos gyerekregényből, hírekből – kismese formában, mesék, találós
kérdésekből,  szerkesztői  üzenetekből  álltak.  Miska  bácsi  karaktere  itt  is  felbukkant.  Célja  a
készítőknek ezáltal az volt,  hogy  „Miska bácsi, aki mindent tud, mindenben segít,  helyes politikai
vezetővé kell, hogy váljék”.26 Varárnap délután 16:00-tól 40 perces rádiójáték egészítette ki az adást.

Az alcsoport  működését számos iránymutatással is  ellátták.  Az előterjesztés szerint addig a
műsorkészítés  túl  ösztönös  (spontán)  mivolta  miatt  tervszerűségre  szorult,  amivel  pl.  az
„avantgardista”  nevelési  irányzathoz  tartozó  Montessori pedagógiát  le  lehetett  küzdeni,  ki  lehetett
szorítani a stúdióból. A lebonyolítás körüli állandó viták miatt is szükséges volt az új osztály létrejötte,

21 A gyermek- és Ifjúsági Rádió adásainak értékelése. Magyar Rádió Irattára. Elnökségi iratok, Népművelési Minisztérium
Rádiócsoport. 1950. 03. 03. (MF–010)

22 A Kollégium a Magyar Rádió Pártkollégiuma volt, Szirmai István hozta létre az országos pártirányítás mintájára.
23 Feljegyzés az Ifjúsági és Gyermekosztály munkájáról és tervéről. Magyar Rádió Irattára. Elnökségi iratok, Rádió belső 

használatra.1950. november. (KON–013)
24 Ez a műsor vált aztán a népszerű Forrai Katalin vezette foglalkozásokká.
25 A Gyermekzene műsorai közül néhány az első félév terméséből: Utazás a Vág völgyén (szerzője Volly István, 

népzenei), Virágéknál ég a világ (Kaposi Edittől, farsangi-népzenei), Nyírfácska (szintén Kaposi Edité, orosz 
néptánctanítás), Zenés utazás Bulgáriában (Peter Raicsefftől), A Moszkvai Zenei Általános Iskola hangversenye (szovjet
magnetofonfelvétel), Puskin-Rimszkij-Korszakov: Aranykakas (a mese zenei betétekkel), Bucsu a téltől (Mozart, 
Csajkovszkij és Debussy zongoradarabjai), Utazzunk Szlovákiába (Bartók Gyermekeknek III. és IV. füzete).

26 Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve 1950. febr.1-től jul.31-ig. Magyar Rádió Irattára. Elnöki Iratok. (KON–014) 
4.
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mivel  a  stúdióigénylés  során a  mindenre  rátespedő Irodalmi  Osztály hibájából  a  gyermekműsorok
mindig háttérbe kerültek, így egyszerűen nem jutott a mikrofonpróbákra elég idő.

b Iskolások Rádiója

A 10-14 éveseknek  szóló  adásokat  szolgáltatta.  Szerkesztőként  egy marxista  ideológiájú  személyt
vártak a Pedagógiai Főiskoláról. Célja az ismeretterjesztés, egy új iskolarádió és az úttörők fórumának
biztosítása volt, nekik szóló műsorral.

Az  Úttörő  Híradó kezdetben  csak  aktuálpolitikával  foglalkozott.  Hamarosan  áttértek  más
témákra is, mint a továbbtanulás, természettudományos szemlélet (materializmus), szakkörök kérdései.
A hírcsoportokat 20-25 másodperces zenei betétek választották el egymástól, a végén úttörőpostával
zárták a műsort. 

A  Rádióiskola kezdetekben  két  súlyponti  feladatot  helyezett  maga  elé:  a  Szovjetunió
népszerűsítését  természettudományos,  történelmi  témákon  és  az  orosz  nyelvoktatáson  keresztül,
valamint  a  materialista  szemlélet  kialakítását.  Kidomborították  a  magyar–orosz  történelmi
párhuzamokat  és  kapcsolatokat,  az  öt  éves  terveken  keresztül  kitűzött  fejlesztési  célokat.  Még  a
geológiát  is  a  tervgazdálkodás  szemszögéből  vizsgálták.  Minden tudományos  eredményt  a  szovjet
érdemek fényében mutattak be, legyen az csillagászati, földrajzi, vagy technológiai. 

A Rádióiskolán belül az orosz nyelv és zeneoktatás érdekes egymásmellé állításából született
Tanuljunk énekszóra oroszul – Zenei kalandozások, majd a mellé kerülő Orosz nyelvlecke – Fiatalok
Zenei Újságja. Később az utóbbi levált és hamar önálló adássá forrt. Az új koncepcióban a zeneoktatás
azért  is  vált  lelkiismereti  kérdésévé,  mert  „A zenetanulás  [...] eddig  mindig  az  uralkodó  osztály
kiváltsága volt.  Ennek  egyik  oka gazdasági:  csak az  uralkodó osztályoknak volt  szabad idejük  és
pénzük  hangszer  és  kóta  vásárlására.  A  másik  ok  ideológiai:  a  zenetanulás  a  leghatásosabb
képességfejlesztő. [...] az olyan állam, mely fél attól, hogy a tömegek gondolkozni kezdenek, meg fogja
akadályozni a tömegek zenetanulását...”.27 Ezzel persze nehéz volt szembehelyezkedni. Így születtek
meg az olyan önálló további műsorok, mint a  Muzsikálj  velünk (úttörők és kicsinyek bevonásával
közös zenélés),  illetve az  Útmutató kis  kamarazenészeknek (profi  muzsikusok által  megszólaltatott
zeneművek a könnyebb repertoárból).

Ehhez  a  műsorcsoporthoz  olyan  didaktikai  ötletek  merültek  még  fel,  mint  a  túlzott
hangjátékszerűség elkerülése – bár az addigi Rádióiskolát pont a túlzott száraz tananyag ismertetéssel
vádolták28 (joggal),  az  iskolai  élő  kapcsolatok  hiányát  feloldó  közös  műsormeghallgatások
megszervezése (ahol a szerkesztők iskolákba kiutazva a gyerekekkel megtárgyalják a műsorokat), a
tananyagot  kiegészítő  ismeretek  terjesztését  (egyfajta  interdiszciplinaritáson  keresztül),  és  az
úttörőmozgalom bevonását (tanulókörök beszervezése által).29

c Ifjúság hangja

A harmadik korcsoport műsorát az Aktuális Osztálytól vették át. Ez mint önálló műsor állta
meg a helyét, és fémjelezte a szerkesztőségi profilt is. 14-18 évesekhez szólt, a szerkesztőt a MINSZ
delegálta, és ennek a szervezetnek teljes körű hatalma volt a műsorkészítésben. Fő feladata a politikai
nevelés  volt.  Külön  adásokat  készítettek  a  munkás  fiataloknak,  a  középiskolásoknak  és  a  falusi
fiatalságnak.  Utóbbi  műsoridejét,  15 percet  hetente  a  Falurádió engedett  át  a  részükre.  (Meg kell
említenem, hogy a nekik szóló Micsurinisták köre mindig alulmaradt szervezésben és figyelemben az
Ifjú sztahanovistákkal szemben.)

27 Uo. 8.
28 Erre történik utalás egy, az Elnökségi iratok között található Rádióiskolára vonatkozó módosítási javaslatban. A 

Rádióiskola műsorait 1948-ban még nagyon száraznak, unalmasnak találták akkor, sürgették egyre több hangjáték, 
illusztrált beszélgetés beiktatását a felolvasások, monoton előadások helyett. Oktatási Osztály – Feljegyzések és 
jelentések 1948. A Magyar Központi Híradó Rt. Oktatási Osztályának belső használatú anyaga. (IR–015)

29 Az Osztály havonta kétszer akart kiszállni az Úttörőszövetség által preferált iskolákhoz, közös meghallgatás és azt 
követő vita céljából.
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Az Osztály munkáját támogatta még egy un.  Dramaturg-Rendezői Adminisztratív csoport is,
melynek feladata a lebonyolítás (stúdióigénylés, kiértesítések, stb.), valamint költségvetési kérdések
tisztázása volt.

4 Kitekintés a szomszédokhoz, a bolgár- és szovjet ifjúsági rádiók

a A Szófiai Rádió

A Szófiai Rádiónak30 öt  főosztálya közül (a Politikai és hír-,  Irodalmi-, Zenei Főosztályok mellett)
kettő is a fiatalokkal foglalkozott, az Ifjúsági-, és a Gyermek Főosztály. A Gyermekosztály –amely az
5-14  éves  korosztálynak  szolgáltat  műsort-  bár  főosztályként  tartották  nyilván,  mégis  az  Ifjúsági
Főosztály alá tartozott. Ezen széles életkori sávon belül további három korcsoportnak adott: az 5-7, 7-
10 és 10-14 éveseknek. Az osztály fő feladata az iskolai oktatás és az úttörőmozgalom segítése volt,
valamint  a  párt  és  kormány  akcióinak  propagálása  (békeharc,  aratás,  stb.).  A  műsorkészítési
szempontokat  itt  is  kívülről  kapta  a  gyermekrádió,  a  bolgár  ifjúsági  szervezet,  a  DCNM-en belül
működő Szeptemvricse (Úttörő) osztálytól. Az ifjúsági szervezet feladata volt a műsorértékelés is, de
ez még mostohábban zajlott, mint a magyar Gyermekrádiónál. A lehallgatások rendszertelenek voltak.

Az  iskolák  10%-a  rendelkezett  készülékkel,  így  a  kollektív  rádióhallgatás  ott  sem  volt
biztosítva,  csupán a  napköziotthonokban volt  erre  lehetőség.  Ezzel  szemben a  lengyeleknél  szinte
minden iskolában működött rádiókészülék, emiatt az ottani iskolarádió-műsorok beilleszthetővé váltak
a tantervbe.  Mint ahogy a később itt olvasható OIR beszámolóból is nyomon követhető,  a szovjet
gyermekrádiózási felfogás nem támogatta az iskolai oktatás ilyen támogatását, mivel szerintük a rádió
szórakoztasson és politikai nevelés része legyen, ne az oktatásé. A műsorkészítési műhelytitkok része
volt  az  is,  hogy  a  bolgárok  ritkán  alkalmaztak  gyerekhangokat  műsoraikban,  szinte  csak  a
Szeptemvricse-újság mozgalmi rovatában, vagy a csapatéletről  szóló felolvasásokban. Inkább fiatal
felnőtt  női  hangokat  használtak.  Indokként  azt  hozták  fel,  hogy  így  jobban  elkülöníthető,
karakterisztikusabb hangokkal lehet dolgozni. 

A műsoridő kevesebb volt, mint a magyar kollégáknál, napi két adással összesen napi 45 perc
(7:30-8:00 és 17:45-18:00 között.) Vasárnaponként ők is egy órás gyermekszínházi közvetítést adtak.

Igen kedvelt műsoruk volt az Érdeklődők Klubja, ahol a nálunk népszerűvé vált Miska bácsihoz
hasonló  karakter  tartotta  a  kapcsolatot  a  fiatal  rádióhallgatókkal.  Kvíz  kérdésekkel,  gyerekek
gyakoribb szerepeltetésével tették a műsort vonzóvá. Helyet kapott a struktúrában a három elkülönülő
korosztályoknak  szóló  kívánságműsor  is,  mellette  természetesen  a  „nélkülözhetetlen”  mozgalmi
daltanulási  műsor.31 Gyermek  hangszeres  előadó  hetente  egy  10-15  perces  műsorban  juthatott
adásidőhöz,  ifjúsági  kórusok  hasonló  gyakorisággal  szintén  lehetőséghez  jutottak.  A
konzervműsorokhoz mindig adtak szöveges bevezetőt. A prózai műsoraikat egyben átvették a szovjet
rádiótól. Az írókra nem vonatkozott annyira a kettő „t”, a „tiltott-támogatott” kategorizáló és ezáltal
megbélyegző hozzáállása, mint a magyaroknál. A leírás szerint az előző rendszert kiszolgáló írók is
lehetőséghez jutottak a Szófiai Rádiónál, amennyiben már egyetértettek a Népfront célkitűzéseivel. Az
írókat  a  szakminisztériumuk küldte  ki  az  úttörőcsapatokhoz  azok rendezvényeire,  hogy személyes
kapcsolatot alakíthassanak ki a fiatalokkal.

A személyes  kapcsolatot  szolgálta  a  levelezésen  kívül  az  is,  hogy  a  Gyermekosztály  a
rendszeres úttörőcsapat-látogatásokon túl időnként egy színházban, vagy parkban félnapos ismerkedő
délutánt szervezett, ahol a színészek, rádiósok, gyerekek, nevelők, szülők egymással találkozhattak. A
Szófiai Rádió ezeket a találkozókat felvette viaszlemezre, és később külön műsorként leadta. 

Az  1953.  szeptember  8–21.  között  megrendezett  OIR (Organisation  Internationale  de

30 A szófiai rádióval foglalkozó anyag. Magyar Rádió Irattára. Kollégiumi iratanyag. 1950. (K–011)
31 Nálunk, valószínűleg ennek a beszámolónak nyomán, később a Daltanítás sorozattá vált, többnyire valamilyen másik 

műsor második részeként, mint az Úttörőbarátság, vagy A tábor élete.
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Radiodiffusion)  megbeszélésről  készült  jelentés  szerint32 (azaz  3  évvel  a  bolgár  tapasztalatok
megszerzése  után)  a  gyermek-  és  ifjúsági  műsorkészítés  nem  kapcsolódott  szorosan  az  iskolai
oktatáshoz, hanem a szórakoztatás a nevelés részévé vált. Egyik fő nevelési célként ebben az időben a
munkára nevelés jelent meg, emellett a rádiósok a szülők és nevelők részére is készítettek műsorokat.

b A Szovjet Rádió

A keleti  blokk  szinte  minden  egyes  rádiójának  mintát  nyújtó  Szovjet  Rádión  belül  külön
rádióként működött  a fiatalokkal foglalkozó igazgatóság. Hét osztály tartozott  hozzájuk: Iskolai  és
úttörőélet-, Irodalmi-, Tudományos ismeretek propagandája-, Társadalmi és politikai-, Zenei-, Óvodás-
és Levelezési Osztály.

 Iskolai és úttörőélet Osztály: mint a Magyar Rádió Aktuális Osztálya, csak a fiataloknak szánt
műsorokkal, mint riportműsorok, novellák, összeállítások. Ezek az Osztály főműsorában, az
Úttörő  Híradó-ban  kaptak  helyet,  ami  harmincperces  adásként  a  Pionyirszkaja  Pravda
(Пионеерская Праевда) alapján készült. A Híradón belüli tudomány- és technikarovaton kívül az
irodalmi rovat az aktuális gyermekirodalmat népszerűsítette. Az osztály havonta két adást is
készített a szülőknek.

 Az  Irodalmi Adások Osztálya két csoportra tagolódott,  ami külön műsort  készített  az alsó-,
valamint  a  felső tagozatosoknak.  Célja  az orosz irodalom népszerűsítése volt  felolvasással,
hangmontázs  készítéssel,  a  gyermekeknek  szóló  elbeszélésekből  pedig  rövid  hangjátékokat
írtak. Alkalmazták ők is az „Aranyalap” elvet, azaz a legjobb kritikájú anyagokat elhelyezték
egy külön alapban. Ezek a műsorok számos ismétlést megértek, rendszerint évente újra leadták
őket. A Mikorofonszínház  a gyermekszínházak előadásait „rádiószerűsítette”, vagyis montázs
formában a többórás anyagokat egy órányira összevágta. Az Írók a mikrofon előtt riportműsor
volt,  merész  propagandacéllal  az  írók  saját  műveik  népszerűsítésén  kívül  aktuálpolitikai
kérdésekről is beszéltek a gyerekhallgatóknak.

 A  Tudomány  és  Propagandaosztály az  ötéves  tervek  propagálását  végezte  a  tudományos
ismeretterjesztés  eszközével.  A szintén  alsó  és  felső  tagozatosoknak  külön-külön  készülő
műsorok közé tartozott a Fiatal földrajztudósok klubja és a Fiatal micsurinisták klubja.

 A  Társadalmi  és  Politikai  Kérdésekkel  Foglalkozó  Osztály tárcákat,  irodalmi  riportokat
készített  A  kommunizmus  építői címmel.  Témáit  a  Komszomolról33,  a  Párt-  és
kormányhatározatokról előadások formájában dolgozta fel.

 A Zenei Osztály két feladata a zenei műsorok készítése és a zenei adások illusztrálása volt. A
Zeneszerzők  arcképe  zenetörténeti  sorozatként  nyújtott  etalont  a  többi  rádióadónak,  a
gyermekeknek írt zeneművek megszólaltatását pedig a nálunk is ugyanilyen néven és céllal
futó  Gyermekzene biztosította.  Hetente  25  perces  daltanulások  és  gyakori  koncertek  is
szerepeltek a  műsorban,  emellett  a  Zenélő doboz kívánsághangversenyként,  a  Hazám dalai
népzenei műsorként, a Zenei Újság pedig havi egy alkalommal egy órás zenei híradásként vált
ismertté. Ez és ehhez hasonló műsorok ihlették a Magyar Rádióban is műsorra tűzött  Híres
világjárók, Zenélő doboz, Zenei Újság, Úttörő Híradó (később Harsan a kürtszó címmel) című
adásokat.34

 Óvodások  műsorai legnagyobb  részben  mesék  voltak,  egy  részüket  jelenetek  formájában
hangjátékká  dolgozták  át.  Népszerű  kívánságműsor  volt  a  Kedvenc  könyvecském
rejtvényrovattal kiegészítve.

32 Ez a jelentés többek között a kínai, szovjet, lengyel, csehszlovák, keletnémet és román rádiósokkal történt találkozóról 
számol be, de azon belül csak a szovjet delegációtól átvett tapasztalatokról ír. Jelentés a Szovjet és a népi demokratikus 
rádiók vezetőivel és munkatársainál folytatott megbeszélésekről. Elnökségi Iratok. 1953. (K–009)

33 Össz-szövetségi Lenini Kommunista Ifjúsági Szövetség
34 Ennek ellenére egy bizalmas dokumentum úgy vélekedik, nem vesz át a Magyar Rádió elég példát a szovjetektől. Mivel

a magyar és szovjet gyerekek érdeklődése és fölkészültségi szintje szinte azonos, számos, a kommunista nevelés 
szempontjából fontos szovjet irodalmi és tudományos műsort egy az egyben közvetíthetne a Magyar Rádió. 
Szándékában állt az Ifjúsági Osztály tanulmányútra is kiküldeni egy-egy munkatársát, mivel elismerte, az osztály 
kollektívája a legfiatalabb volt akkor a Rádióban. L.: Az Ifjúsági- és Gyermekosztály jelentése. Elnökségi Iratok. 1953. 
szeptember 19. (KON–017)
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 Levelezési Osztály. Fontosnak tartották a tömegkapcsolatot. A gyerekeket közös lehallgatásokra
hívták  meg,  és  konferenciát  szerveztek  az  esemény  köré.  Máskor  az  igazgatóság  tagjai
kereseték fel a gyerekeket hanganyagokkal, kész műsorokkal, hogy a véleményüket kérjék. A
dokumentum  szerint  havi  12  ezer  levelet  kellett  feldolgozniuk.  A levelezésnek  a  Szovjet
Rádiónál is egyik célja a műsorokra történt reflexiók összegyűjtése volt,  másrészt viszont a
leveleket  statisztikai  célokra  is  használták,  amik  nem  csak  kizárólag  a  műsorokhoz  volt
kapcsolható. (Kérdések tárgya, levélírók adatai, a szövegezésből kitűnő politikai hangulat és
beállítódás, stb.)

A műsorok alapvetően a már elsajátított (a tanterv által meghatározott), iskolai oktatás során
megszerzett  tudásra épültek.  A Rádió ennek a tudásnak elmélyítését szolgálta,  bizonyos gyakorlati
segítséget  adva  annak  felhasználásában  a  gyerekeknek.  (Pl.  hogyan kell  egy térképet  használni...)
Viszont nem volt célja az iskolai tanterv követése és az oktatási feladatok átvétele. Emellett olyan
nevelési célokat is kidomborított, mint a  munkára nevelés. Ezt még a zenei műsorokba is beszőtték,
például Glinka műveiben az egyszerű dolgozó nép megbecsülésének kiemelésével. Ennek a Rádiónak
a  Párt-  és  kormányhatározatok  megvalósítása  volt  elsősorban  feladata,  olyan  műsorokat  kellett
készíteni,  ami  ezeket  a  célokat  népszerűsíti.  A munkaszeretet  melletti  nevelési  cél  volt  még  a
hazaszeretet, becsületesség, barátságosság és a bátorság.

Még külön megemlítem a  Zenei Osztály35 (amely nem összetévesztendő a fiataloknak műsort
gyártó Zenei Osztállyal) zeneoktatási paradigmáját. (Az Osztály felépítése kissé eltér a magyarétól36)
Adásait csúcsidőben a hét szinte minden napján (hétköznap este és vasárnap) sugározta. A közérthető
nyelvezetre  nagy  hangsúlyt  fektettek,  kerülték  a  szakkifejezéseket,  cirkalmasságot,  de  ha
elkerülhetetlen  volt  a  használatuk,  magyarázatot  adtak  mellé.  Zenei  alapfogalmakra,  zeneelméletre
vonatkozó zeneoktatás nem létezett a Rádióban.

Az adások 16-25%-a foglalkozott orosz zenével, a teljes műsor tematikailag a következőképpen
oszlott  meg:  hazai  és  külföldi  zenetörténet,  előadások zeneszerzőkről  és  zeneművekről.  Rendkívül
népszerű volt a rádiójáték formájában feldolgozott,  gazdag zenei illusztrációval ellátott zeneszerzői
életpálya. Hasonlóan kedvelt volt a rádióhallgatók által feltett zenei kérdések megválaszolása.

Ezzel párhuzamosan a magyar Zenei Osztály „zenei tömegneveléssel” foglalkozó Bónis Ferenc
és D. Huszár Klára által szerkesztett nevezetesebb műsorai az 1950-1951-es évekből37: a Figyeljük a
zenét sorozaton belül futó, Háry János legújabb kalandjai (a kispolgárinak titulált Zenopotámia helyett
vezették be, ez is szórakoztató formájú, kvíz-rovattal tarkított műsor volt, de ezt sem tartották eléggé
politizáló  hangúnak),  Könnyű  út  a  komolyzenéhez  (kissé  komolyabb hangvételű,  mint  az  előző,
szárazabbnak, nehézkesnek mondták), Zenés posta (heti 400 levelet kapó népszerű műsor volt, főleg a
vidéki  parasztság,  munkásszármazású  hallgatók  kedvelték).  Emellett  előadások,  amiket
„folyóiratízűnek” találtak a kritikusok, és magyarázószövegek, amik a Zenei Szemlében hangoztak el.
Utóbbiak maximalizmusa váltott ki elégedetlenkedést.

35 A Zenei Osztály a Szovjet Rádión belül a műsoridő 60%-át adta az Elnökség egyik tagjának irányítása alatt. Műfaji- és 
területi elv szerint tagolódtak az osztályok. Műfaj szerint négy osztály működött: Szimfonikus, Opera és kamarazenei-, 
Esztrád és operett-, Orosz és szovjet zenei-, valamint Zenei oktatási Osztályok. Területi elv szerint kettő: Szovjet zenei- 
és Külföldi zenei osztályok.

36 A Magyar Rádió Zenei Osztályának működési területei a következők voltak: Népzene, Tömegzene, Szimfonikus zene 
(és opera), Kamarazene (és szólisták), valamint a Zenei tömegnevelés – a Rádió, saját bevallása szerint legfontosabbnak
tartott feladata. A szovjettel ellentétben a magyar rádiósok nem adtak csúcsidőben tömegzenét, bár ennek előretörését 
pont Révai József szorgalmazta leginkább. A Rádiókórus komoly szerepet vállalt ennek megvalósításában. L.: Jelentés 
a Komolyzenei Szerkesztőség munkájáról és terveiről az 1950. szeptember 1. – 1951. március 31. közötti időszakban. 
Magyar Rádió Levéltára, Elnökségi Iratok. (KON–076)

37 Meg kell említenem, hiszen arról a két nagy formátumú és fontos pozíciójú rádiós felnőttműsorairól van szó, akik 
hatással voltak az Ifjúsági és Gyermekosztály zenei rovataira is, mivel az ő irányításuk alá került az is. L.: Jelentés a 
Komolyzenei Szerkesztőség munkájáról és terveiről az 1950. szeptember 1. – 1951. március 31. közötti időszakban. 
Magyar Rádió Levéltára, Elnökségi Iratok. (KON–076)
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Feladatok előtt. Hétköznapok a Gyermekrádiónál

Az  Ifjúsági  Egység  előkészítése  és  segédkezés  a  lebonyolításában,  a  műsorkészítés  pedagógiai
paradigmája  1950  -1952  között,  a  tömegkapcsolatok  kiépítése,  az  Osztály  kapcsolata  a  politikai
döntéshozókkal, ellenőrzés és ellenállás, a hatásmérés korra jellemző rendszere.

1 Az Ifjúsági Egység a Gyermekrádióban – az első nagy propagandafeladat

1948 tavaszán a MINSZ létrejöttével felszámolódtak az addigi más párthoz kötődő ifjúsági
szervezetek.38  Alapfeladata az ifjúság egységesítése volt, egy olyan központi szervezet létrehozása,
amely mozgósítási feladatokat tud hatékonyan végrehajtani. 

Ennek az eseménynek előkészítése, és propagálása volt a Gyermekrádió első nagy feladata. A
témához  köthető,  legkorábban  keltezett  fellelhető  irattári  dokumentum  szerint  három  súlyponti
feladatot kapott a Rádió: „különösen kihangsúlyozzuk az ifjúság előtt álló lehetőségek ismertetését,
tehát azt, hogy mit nyújt a Párt vezetése alatt álló dolgozó ifjúság szövetsége a fiatalok számára […] a
Rádió hozzájáruljon a vidám, jókedvű hangulat kialakításához, amely a kongresszusi előkészületek
velejárója  kell,  hogy  legyen”,  illetve „fejleszteni  akarjuk  fiatalságunk  irodalmi  és  zenei  ízlését,
segítséget nyújtunk fiatalok kulturális neveléséhez.”39 Célul ebből a három pontból a hónap végére,
azaz az április 20-i kollégiumi ülés után csak az első kettő maradt meg, az utóbbi fontossága jelentősen
csökkent.40 Az Ifjúság hangja szintén a kampány során kellett, hogy végre megtalálja saját hangját. A
Kollégium kritikával illette, hogy a műsor szereplőinek hangja hiteltelenül öreg, ezért az alig húsz éves
Petrik József hangját is lecserélték. 

Szirmai István vezérigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy „az ellenség nem fogja tétlenül
nézni az ifjúsági egység megalakulását. Az ellenség egyik fegyvere: a munkásifjúság vezető szerepe
elleni lázítás falun. Természetesen műsorainkban erre is figyelemmel kell lenni.” Alapja az a Révai
József által 1948 szeptemberében az MDP országos értekezletén tett kirohanás, amelyben üldözendő és
ellenséges ideológiaként jellemezte a „népi ideológiát”, azaz a „paraszti műveltséget, mint a magyar
műveltség összegzése” felfogást. (Atyja ennek a radikális egyszerűsítésnek az 1948-as évi Egyetemes
Nevelésügyi Kongresszuson felszólaló Ortutay Gyula volt.) Az új elv esszenciája végül az 1949-ben
megtartott  Bóka László előadás lett, ahol  „Népiesség és népnevelés” cím alatt ostorozta  Karácsony
Sándor,  Illyés  Gyula,  Németh  László nevelési  nézeteit.  (Golnhofer,  2004).  Az  új  paraszti
„műveltségértelmezés”  terjesztésére  szánt  propaganda  (-és  átnevelő)  műsor  az  a  negyed  óra  volt,
amely csütörtökönként került műsorba az Ifjúsági Osztály műhelyéből, Ifjú Micsurinisták Negyedórája
címmel.  Az  Aktuális  Osztály  a  falusi  adásaiban  foglalkozott  a  kérdéssel,  az  Irodalmi  Osztály  a
Traktoroslány című lengyel rádió-operettel debütált május 14-én. 

A  kongresszust  előkészítő  műsorok  jellegüknél  és  célközönségük  szerint  könnyen
elkülöníthetőek voltak.  A már említett  parasztifjúságon túl  a munkásifjúság,  a diákság és a  felnőtt
hallgatóság került a fókuszba. 

A  munkásifjúság továbbra  is  több  műsorhoz  jutott:  az  Ifjú  Sztahanovisták  Köre műsorai
keddenként  az  Ifjúsági  Osztály  égisze  alatt  futottak,  Munkásifjúság  az  ifjúsági  szövetség  gerince
címmel az Oktatási Osztály, a Termelés Híradó témára vonatkozó rovatait az Aktuális Osztály, Vajda
István  Ifjúság című rádiójátékát és még egy rádió-operettet az Irodalmi Osztály szerkesztette. Ez az
osztály hetente négy-öt ifjúsági vonatkozású műsort készített. A már említett rádió-operetteken kívül
került  adásba a  Legszebb versek a Komszomolról,  a  Pista Lenin képe (elbeszélés),  vagy színdarab
közvetítés, mint Szimonov Legény a talpán-ja.

A Zenei Osztály is komolyan kivette a részét a propagandából. A műsoridő közel 60%-ban

38 A körülményekről, eseményekről bővebben az 1. melléklet foglalkozik
39 Feljegyzés a Rádió munkatervéről az ifjúság egység gondolatának népszerűsítésére. Magyar Rádió Irattára, 

Műsorigazgatósági iratok. 1950. április 12. (MIG–028)
40 Feljegyzés. A Rádióhivatal munkaterve az ifjúsági egység gondolatának népszerűsítésére. Magyar Rádió Irattára. 1950. 

április vége. (KON–106)
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zenei  műsor  volt.  Szó  szerint  a  hallgatók  áthangolásával  szaporították  műsoraikat.  A  júniusi
kongresszusra exponenciálisan növekvő számú adást készítettek: május 1-ig heti egyet, májusban heti
kettőt,  majd júniustól  heti  négyet.  A MINSZ kultúrversenyének győztes  kórusait  vonultatták  fel  a
Dalol  a  Szabad  Ifjúság,  Ifjúság  a  békéért,  Ifjúsági  kórusok és  a  Hangképek  a  Világifjúsági
Találkozóról című műsorokban. Az Ifjú művészek hangversenye szolgált lehetőséggel többek között a
kongresszus  alkalmából  írt  új  zenei  kompozíciók  bemutatására.  Így  került  mikrofon  elé  Ligeti
Györgynek  a  VIT alkalmából  írt  műve,  a  Kantáta  az  ifjúság ünnepére,  vagy más  nevén Ifjúsági
Kantáta.  A Szív  küldi szívnek-ben és az  Egy falu- egy nóta-ban ifjúsági  indulókat lehetett  küldeni
éltanulóknak,  élmunkásoknak  és  utóbbi  műsorában  nem  utolsó  sorban  a  megszüntetés  előtt  álló
EPOSZ tagjainak is, bár ebben az esetben a dokumentum hangsúlyozza: „elsősorban a szocialista
szektorba.” A könnyebb zenei műfajok esetében az első részben már említett  dzsessz-ellenesség is
hangot kap: a zenei oktatás keretein belül kifejtésre kerül Milyen a jó magyar nóta? és kimutatják az
összefüggést A jazz és az amerikai imperialista propaganda című adásban.

Az egységesítő kongresszus alaposan megmozgatta a Rádió szinte valamennyi műsorosztályát.
A szakmai irányítással az Ifjúsági osztályt bízta meg a Kollégium, és ehhez a megfelelő pedagógiai
paradigmákat is készen kapták a kollégák.

2 A Gyermekrádió pedagógiai paradigmája 1950-ben és 1952-ben41

1948. október 15-i  11150/1948.-as számú Kormányrendelet létrehozza az ONI-t, az Országos
Neveléstudományi  Intézetet.  Ezzel  az  1945  tavaszán  megalakult  Országos  Közoktatási  Tanács
megszűnt létezni. Az ONI vezetésével az MKP – MDP legfőbb nevelésügyi szakembereként  Mérei
Ferencet bízzák meg. 1949. májusi munkatervében az ONI a nevelésügy ideológiai fordulatváltását
készíti elő, a köznevelést a tervgazdálkodásba integrálta.  Értesítő című lapja ez év végétől már csak
szovjet publikációkat közölt. A gyermekközpontú pedagógia helyébe a tárgyközpontú didaktika lépett,
Mérei erőfeszítései  ellenére  a  magyar  neveléstudósok  munkássága  kiszorult  a  szovjet  paradigma
javára. (Az ONI-t 1950-ben végül felszámolják, miután az államapparátus ideológiailag teljesen maga
alá gyűri. (Golnhofer, 2004)).

A műsorok készítésénél figyelembe veendő szakmai kritériumokat42 a Rádión belül ezek után
nem meglepően kizárólag két szovjet szerzőnek, M. I. Kalinin43 és Krupszkaja művei alapján állították
össze.  A munkatársak  számára  kötelező  olvasmánnyá  tett  pedagógiai  szakirodalom:  Kalinintól  A
kommunista nevelésről44, illetve A kitüntetett városi és falusi tanítók előtt tartott beszéd, Krupszkajatól
a  Népművelés  és  demokrácia,  Marx  a  felnövő  nemzedék  kommunista  neveléséről,  Gyermekek  és
serdülők kommunista nevelése,  A pionír  mozgalom, mint  nevelésügyi  probléma, A pionír  szervezet
legfontosabb feladata a tudásért vívott harc, A művészi nevelés feladatairól, illetve Hogyan tanítsunk
irodalmat.

A felsorolt művekkel lefedték a munkára és kommunistává nevelő sztálini ideológia területét.
Viszont Krupszkaja írásainak csak azon részéből merített, mikorra már az általa korábban támogatott
polgári  reformpedagógiai  irányzatokkal  szembefordult.  Hiszen  1925-ben  még  Lunacsarszkijjal
közösen  támogatta  többek  között  a  John  Dewey pragmatista-instrumentalista-  és  a  Montessori
pedagógiát továbbfejlesztő iskolamodellt,  a  Dalton-tervet.  (Pukánszky,  Németh, 1996). A harmincas
évekre viszont Makarenko már teljesen mellőzötté vált, a pedológia, a gyermektanulmány elvesztette
támogatottságát, így a sztálini hidegháborús eszmék szerint Blonszkij sem volt már többé „hiteles”. A
szovjetizálódás  kiindulópontja  a  1947-es  és  1948-as  Kominform  konferenciák  voltak,  ahol
megfogalmazták,  milyen  közellenségek  ellen  kell  a  kommunista  blokk  létrehozásával  a

41 A korszak Továbbtanulási Mozgalmáról a 2. mellékletben lehet bővebben olvasni.
42 Ifjúsági Osztály. Műsor- és munkatervek. Magyar Rádió Irattára. 1950. TD–301/42, Javaslat az Ifjúsági és 

Gyermekrádió munkatársainak szakmai tanulására. (KON–007)
43 Kalinin formálisan 1919-től 1946 márciusáig államfői tisztet töltött be, élete utolsó három hónapjában valójában is 

államfőként működött Sztálin mellett. A Katyńi vérengzés és egyéb, a sztálini terror idején zajló kivégzés 
engedélyezője. A terror idején ő is áldozat lett: feleségét 1938-ban letartóztatták és 1944-ig internálták.

44 A kommunista nevelésről című könyvben  (Szikra, Budapest 1948) a nevelésről alkotott elképzeléseinek cikkeit és a 
fiataloknak tartott beszédeinek rövidített változatát szerkesztették össze.
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proletárdiktatúrát  fordítani.  (Gräfe,  1997). Alekszandrovics  Zsdanov,  a  Kominform  összehívója  és
blokk  létrehozója  erősen  kritizálta  a  Dalton-tervet,  ahol  „a  tanulók  lettek  vezetővé  és  a  nevelőt
vezették” (Zsdanov, 1949. 79. o.). Így már csak az előbb felsorolt művekben deklarált neveléselmélet
volt az egyedül elfogadható. Úgy definiálja a dokumentum ezeket, mint az osztály munkáját irányító
paradigmát.  Kéthetente  az  osztály  munkatársai  referátum  formájában  egymás  előtt  tartottak
előadásokat  az  éppen  feldolgozott  anyagokról,  kiegészítésekkel  az  osztály  gyakorlati  munkájára
vonatkozóan.

1950-ben  a  műsorkészítők  és  rádiós  munkatársak  még  neveléselméleti  szempontok  alapján
haladhattak. Két évvel később, az 1952/53-as tanévre vonatkozó munkatervben ilyenekről már nincs
szó.45 A tanév feladatait a Párt Központi Vezetőségének (KV) júniusi határozatai jelölték ki, ezen belül
is Farkas Mihálynak – a teljhatalmú „négyesfogat” egyik tagjának – kijelentése. A dokumentum tőle
idézi, hogy a Rádió „azon kell, hogy dolgozzék, hogy olyan új magyar nemzedék formálódjék és nőjön,
amely  szilárdan  bízik  népe  ügyének  igazában,  amely  az  új  világ  építésének  útján  felmerülő
nehézségeket könnyedén le tudja küzdeni, amely tisztában van történelmi küldetésével és kész nagy
pártunkat tűzön-vízen át követni.” Ezt a kijelentést a SZKP XIX. Kongresszusán Mihail Andrejevics
Szuszlovtól46 elhangzott  eszmefuttatásával  húzza  alá,  de  mint  kiderül  igencsak  közvetetten:  „A
kommunista  nevelés  célja,  hogy  az  országunk  [a  Szovjetunió]  minden  dolgozóját  –  elsősorban
ifjúságát  –  igazán  műveltté  és  képzetté,  életvidámmá  és  állhatatossá  tegye.  […]  ne  féljenek  a
nehézségektől és akadályoktól, hogy kialakuljon bennük a munkához és a társadalmi tulajdonhoz való
szocialista  viszony,  a  lánglelkű  szovjet  hazafiság  és  a  proletár  internacionalizmus  szelleme,  a
kommunizmus nagy ügye iránti  határtalan odaadás szelleme.” Míg a magyar felfogás konkrétan a
hatalmi  elit  legitimitását  akarja  igazoltatni  és  bebiztosítani  a  nevelés  által,  addig  a  szovjet
megfogalmazás sokkal általánosabb, és a kommunizmust, mint ideológiát teszi legelőre.

A munkaterv a zengzetes elvhirdetést követően „korszerű” problémákkal folytatja: az emelkedő
tanulói létszám mellett növekedő bukott és lemorzsolódó diákokéval, (amely Révai fegyelmi válságot
vizionáló  iskolakritikájának  eredménye  (Kardos,  2003.  77.  o.)),  az  iskolai  fegyelemmel,  valamint
oktatási  problémákkal  a  matematika,  magyar,  történelem,  biológia  és  orosz  nyelv  terén.  Iskolai
fegyelem,  jótanulási  mozgalom,  szorgalom.  Ezeket  nevezzük  klasszikus  iskolafunkcióknak.  Ez  a
pedagógiai konzervativizmus él ma már úgy az emlékezetünkben -köszönhetően Szebenyi Péternek az
Országos  Pedagógiai  Intézet  jubileumi  ülésszakán  tartott  előadásában  megfogalmazott  tömör
definíciónak-, mint  „vörösre festett herbartizmus”. (Trencsényi, 2014). A már említett munkaterv a
tanterem falai között megbúvó renegát hozzáállás felszámolására szintén kitér: az eredményes tanulás
akadályozó  „vagányszellem” mögé a klérust helyezi,  „a klerikális reakciót, mint a tanulás legfőbb
ellenségét”. Trencsényi László leírásával: „Publicisztikai írásokban rendre visszatér napjainkban is az
az álláspont, mely szerint az iskolai teljesítmény két alapvető feltételét, a fegyelmet és a szorgalmat
alapvetően  a  »túlzásba  vitt« tanulói  szabadság  veszélyezteti.  Mintha  a  »demokratikus  iskola«,  a
»boldog gyerekkor« pedagógiai koncepciója alternatívája lenne az eredményes, a jól tanító iskolának!
Való  igaz,  [...] olyan  fegyelem-  és  szorgalomeszmény  »lopakodott  be« az  iskolába  (vagy  maradt
benne),  mely  joggal  félt  a  szabadságtól,  a  demokráciától.”  (Trencsényi,  2014.  99.  o.). Ennek  az
eszménydeformációnak kidomborítására, és a személyes szabadságvágy „kiirtására” akarta az Osztály
műsoraiban dominánssá tenni az önfeláldozó harcoló hazafit, a kommunizmus (kortalanabbul szólva a
hatalom hű) harcosának genotípusát.

3 Tömegkapcsolatok. Kapcsolat a Hallgatóval és a felettesekkel

a A levelezés elindítása 1950-ben – a Rádiókörök és a Tudósítóhálózat

A tervgazdálkodási nyomás ellenére a Rádió nem tudott azon tradíciójától és kényszerérzetétől
elszakadni, hogy a hallgatóival kapcsolatot teremtsen. Az Ifjúsági Osztály 1950. évi munkatervének

45 Az Ifjúsági és gyermekosztály munkaterve az 1952/53-as tanévre. Magyar Rádió Irattára. (KON–015)
46 Andrej Zsdanov 1948-as halála után ő felelt a pártideológiáért, 1949–51 között a Pravda főszerkesztője.
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dossziéjában lapul meg az a tervezet is, amely a levelezés beindítását készítette elő.47 A dokumentumot
a  hányattatott  sorsú  Szirmai  Ottó készítette  elő.48 A  levelezést  és  kapcsolattartást  szívügyének
tekintette, célja volt minden hét keddjén kipostázni a válaszokat. Külsős levélírókat is be akart vonni,
először egy ifjúmunkást,  valamint egy egyetemistát,  indulásként csak tapasztalatszerzés céljából. A
reménybeli  levélváltások  számának  növekedésével  több  külsőst  is  alkalmazni  akart,  részükre
tiszteletdíjat szánt biztosítani. 

Ezen kívül  a  fiatal  Szirmai un.  Rádiókörök felállítását  is  tervezte.  Még az  év márciusának
végéig öt középiskolában és egyetemen, öt  üzemben és öt falusi  termelő egységénél akarta ezeket
létrehozni. A Rádiókörökben 5-10 fiatal rendszeresen hallgatta az  Ifjúság Hangja adásait,  és hétről
hétre  megírta  véleményét,  amelyre  vagy  a  rádióműsorban,  vagy  levélben  választ  is  kaptak.  A
Rádiókörök vezetőivel 6-8 hetente személyes találkozót is szerveztek volna, ezen kívül három havonta
ankétot is, ahol a tagok közösen kiértékelték volna az említett műsorokat. Tervezte azt is, hogy ezeket
az  ankétokat  esetleg  élőben közvetítenék.  (Ezek  megvalósulásáról  sajnos  nincsenek  információim.
Mindenesetre  így  utólag  elég  merész  ötletnek  tűnik,  ismerve  az  államapparátus  ideológiai
megközelítését a szabadon elhangozható vélemény nyilvánításról.)

Ezzel  párhuzamosan – vagy talán  inkább ezzel  szemben – egy másik alternatív  javaslat  is
felmerült. Eszerint az Ifjúsági Osztály nem saját szakállára tartotta volna fent a kapcsolatot a relatív
olyan független rádióklubokkal, mint a Rádiókörök, hanem a frissen alakult DISZ bevonásával, így
biztosítva a paternalista felügyeletet.49 A neve is a hidegháborús eszmeiséggel hat: Tudósítóhálózat. A
Rádiókörök  autonómiája  helyett  hierarchikus  szervezetbe  tömörültek  így  a  hallgatók.  A hálózat
kiépítésére vonatkozóan is a DISZ-re hagyatkoztak a rádiósok. E során „az erre a munkára beállított
tudósító fiatal kijelölésekor részletesen megkapja a feladatát.” Mint egy operatív megfigyelő hálózati
törzs  kiépülésénél  a  dokumentum kitér  arra,  hogy  „a tudósítóhálózat  kiépítésénél  figyelembe kell
venni, hogy a súlypont az az üzem, szervezet, szocialista szektor, iskola legyen, ahol a legerősebb a
reakció  támadása.”50 A szervezeti  felépítés  biztosította,  hogy  a  hétköznapi  élet  számos  területén
állandó visszajelzést nyújtson a DISZ-nek és a Rádiónak: diákvonalon iskolánként, sőt osztályonként
legalább egy főnek kellett jelentenie. A szervezeti felépítés is nagyobb volumenűbb, mint ahogy az az
előző koncepcióban fel lett vázolva. A „mintavétel” helyett itt megyénként 20 fő a nagyüzemekben és
bányákban,  további  15-15  fő  pedig  az  „egyéni  szektorban” és  a  „szocialista  szektorban” került
bevetésre.  A levelezés szigorúan folyt,  48 órán belül  választ  küldtek a  tudósítónak,  a  „fontosabb”
levelek másolatát beküldték a DISZ központjába. A tudósító feladata volt, hogy megadott szempontok
alapján az  Ifjúsági  Osztályt  tájékoztassa  az üzemben,  szervezetekben történt  eseményekről,  szoros
kapcsolatot  tartson  fel  a  DISZ  bizottságokkal,  jelentéseit  egyeztesse  az  területileg  illetékes  DISZ
titkárral,  valamint  az  adások  kollektív  lehallgatását  szervezze  meg,  majd  az  azt  követő  vitáról
jegyzőkönyvet készítsen és jelentésével küldje be.

Érdekes, és egyelőre magyarázat nélkül marad, ez a hálózat később miért nem vált a DISZ
számára fontossá.  Sándor György, az osztály vezetője, a korábban már említett titkos ügyiratkezelési
dosszié szerzője csalódottságának ad hangot, mivelhogy „az adások népszerűsítésével és a hallgatás
megszervezésével  eddig  a  DISZ-szervezetek  jóformán  semmit  nem  törődtek.”51 A Tudósítóhálózat
ekkorra (1951-re) 37 tudósítóval tartott kapcsolatot, „a tudósítók szervezésénél és munkájánál szintén
azt tapasztaljuk, hogy a DISZ apparátusa sok helyen nemhogy segítené, de akadályozza a tudósítók
munkáját.”52 Emiatt  az  affér  miatt  az  Ifjúsági  Osztály  1951.  szeptember  29-ei  értekezletén
újraalapította  a  Tudósítóhálózatot,  most  már  a  DISZ  megkerülésével.53 Az  új  szövetséges  az

47 Ifjúsági Osztály. Műsor- és munkatervek. 1950. Magyar Rádió Irattára, Ütemterv a levelezés TD–301/42 beindítására. 
(KON–007)

48 Szirmai Ottó ekkor 24 éves volt, a Rádió dramaturgja. 1945-ben belép az MKP-ba. Az 56-os események során az 
Ifjúsági Forradalmi Csoporton belül működött. A jobb kezére születése óta béna rádióst politikai tevékenysége miatt 
1959. január 22-én kivégezték.

49 Munkaterv a rádió tudósítóhálózat kiépítésére. 1950. július 26. Magyar Rádió Irattára. (KON–061)
50 Uo. 1.
51 Sándor György jelentése az Ifjúsági Osztály munkájáról. 1951. Magyar Rádió Irattára. TÜK 1950-51/32, TD–266/19. 

(KON–009/1) 8.
52 Uo. 8.
53 Az Ifjúsági és Gyermekosztály 1951. szeptember 29-én, szombaton d.e. 10 órai kezdettel osztályértekezletet tart. 
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újjáformálódott Úttörő Központ lett.54 A Rádió rendelkezésére bocsátotta azoknak a fiataloknak adatait,
akik közül 20 budapesti és 30 vidéki tanulót később az Osztály kiválaszthatott. A levélírás témája és
formája eközben finomodott és kissé veszített operatív jellegéből is, vagy legalábbis nem oly mértékű
stratégiai-védelmi  szerepet  kapott:  „állandó  értesítéseket  kérünk  a  tanulás  és  az  úttörőmunka
legfontosabb kérdéseiről.” Ösztönzésként pedig:  „mindannyiuk részére díszes, fényképes igazolványt
készítünk. Javasoljuk a „Rádiótudósító Gárda” elnevezést.”55

A levelezés, annak mozgalmi arculata nélkül is, folyamatosan népszerűbbé vált az iskolások
körében. Az 1951-es Sándor György beszámoló szerint az Iskolások Rádiója az 1950. év végi  kezdeti
200 helyett 1951-ben már havonta 600 levelet kapott. Az év második felében ez a szám havi 1200-
1400  beérkezett  levélre  emelkedett.  A  legnépszerűbbek  a  találós  kérdéses,  üzenetes  műsorok
bizonyultak. Miska bácsi havonta több mint ezer levelet, az Okos Mackó és a Most légy okos Domokos
havi  200-300-at,  a  Fiatalok Zenei  Újságja,  valamint  a  Vörös Nyakkendő  pedig  számos  megfejtést
kapott. A levelek küldői leginkább a bányavidékeken és kistelepülésen voltak aktívak. Pl. Kisterenye
község szinte  összes  tanulója  hallgatta  az  Iskolások Rádióját.  Ezzel  szemben a  legtöbb  budapesti
iskolában ismeretlenek maradtak a műsorok. (És ez a vidéken ismertség – a fővárosban ismeretlenség
alapú megoszlás végigkísérte az Osztály több évtizedes egész pályafutását.)

1951 szeptemberére komoly restanciát  sikerült  felhalmozni  a  levélre  írandó válaszok terén.
Sándor György szerint ez 2-3 havi csúszást is okozott a válaszadásban, amelytől az aktualitás-jelleg
teljesen semmivé foszlott. A helyzetet nehezítette, hogy a Rádió Ellenőrzési Csoportja felszámoltatta a
levelenként egy forintért választ író külsős levélírók alkalmazását. Ráadásul az Ellenőrzési Csoport az
Osztály minden dolgozóját ráuszította az elmaradás felszámolására, aminek eredménye persze további
felhalmozódás lett.56 Az megírott válaszok többsége ezután így sablonosnak, „szívtelennek” találtatott.
Az állandó levelezők száma közben elérte  a  800-at,  így komoly adminisztrációs  újításokat  kellett
bevezetni. Minden műsor saját levelezői nyilvántartást kapott, a levelezőkről statisztikák készültek. A
levélváltásokat összekötegelték, a műsorok saját fejléces levélpapírt és borítékot kaptak.

A rendszeres  levelezők  száma 1952 tavaszára  már  meghaladta  a  6  ezret.  Az ez  időben írt
munkaterv szerint57 ez a szám a nyári hónapokban is ezer körülire volt tehető. Ekkorra a rádiósok már
hathatós segítséget is kértek a levélíró gyerekektől, adjanak műsorötletet azáltal,  hogy környezetük
eseményeit  leírják.  A legnagyobb  levélforgalmat  produkáló  műsorok  sokszor  már  nem  is  tudtak
válaszolni, egy kis ajándékkal kedveskedtek inkább levelezőjüknek. 1953 márciusára megszervezték
az  Úttörő  Rádió  levelezőinek  találkozóját.  Az  előkészületek  során  a  szerkesztők  (ekkori  nevén
lektorok) road-show formájában utaztatták az iskolákhoz a népszerűbb műsorok szereplőit. 1953 végén
már évi 40 ezer levél érkezett, azaz havonta közel 3 -3 és fél ezer. Az erről beszámoló feljegyzés már
nyugodtam  megállapítja,  mostanra  az  adások  elnyerték  a  fiatalok  tetszését.58 Az  ebben  a
dokumentumban  taglalt  szerteágazó  kapcsolattartás  minden  korosztály  és  műsorcsoport  számára
sajátos levelezési stílust alakított ki, a műsorcsoportok már maguk keresték külön-külön hallgatóikkal
a  minél  közvetlenebb  információcserét.  Ez  tekinthető  a  műhelyesedés  egyik  legkomolyabb
bizonyítékának is. Az óvodásoknak sugárzott heti három adás során meséket, játékokat, dalokat adtak,
és  üzeneteket  továbbítottak,  egyszerű  találós  kérdéseket  adtak  fel  fejtörőnek.  250  –  300  óvoda
kapcsolódott be ekkorra a levelezőhálózatba. Az általános iskolások alsó tagozatosainak Miska bácsija

Napirendi pont: Tömegkapcsolataink megbeszélése. Magyar Rádió Irattára. Elnöki Iratok. 1313/If.O. (IFJ–009)
54 Itt megint utalnom kell Trencsényi Lászlóra, ő idézi a tanulmányában azt a tudósítást, amiben a frissen alakult 

Úttörőmozgalom bemutatkozik. Az Úttörőmozgalom eredeti kulcsszavaiban mindenhol felbukkant az „ön-” szócska: 
„A szabad ember öntudatos, ember, tehát aki szabadságra nevel, nevelőmunkája betetőzését az önképzésre, önnevelésre
és önfegyelemre bízta.” 1952-re -miután 1951-ben megszűnik, mint autonóm mozgalom- már az Úttörőmozgalom 
biztosítja az iskolafunkciókat. Nem csoda, ha a DISZ után kézenfekvő alternatíva. Hiszen „az úttörőmozgalom az 
általános iskola mozgalma” lett.

55 Az Ifjúsági és Gyermekosztály 1951. szeptember 29-én, szombaton d.e. 10 órai kezdettel osztályértekezletet tart. 
Napirendi pont: Tömegkapcsolataink megbeszélése. Magyar Rádió Irattára. Elnöki Iratok. 1313/If.O. (IFJ–009) 2.

56 Feljegyzés az Ifjúsági- és Gyermekosztály munkájáról. Ellenőrzési Csoport. Magyar Rádió Irattára. 1951. március 17. 
TÜK 1950-51/32, TD–266/19. (KON–009/2)

57 Az Ifjúsági és gyermekosztály munkaterve az 1952/53-as tanévre. Magyar Rádió Irattára. (KON–015)
58 Feljegyzés a Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának munkájáról, javaslatok az Oktatási Minisztérium és a 

Rádió kapcsolatát illetően. Magyar Rádió Irattára. Elnöki Iratok. 1953. (KON–071)
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tarolt a bélyeg és boríték-piacon a maga havi több ezres levélforgalmával. Tanácsadó jellegén kívül
mint kívánságműsor is helytállt az éltanulóknak, társadalmi munkában domborító fiataloknak lejátszott
lemezeivel.
 A  műsorok  jelentős  része  készült  már  beküldött  ötletek  és  témák  alapján.  A  kialakult
magazinműsor-paletta  legfontosabb  szereplője  az  Úttörő  Híradó és  az  Úttörő  Sporthíradó volt,
amiknek  munkatársai  nemcsak  az  Úttörőszövetség  kérései  alapján,  hanem  hallgatóik  ötleteire  is
reagálva  szálltak  ki  riportokat  készíteni  a  helyszínekre.  Irodalmi  jellegű  műsorokat  a  gyerekek
kívánságai alapján is szerkesztettek. A Most légy okos Domokos kimondottan a találós kérdések köré
épült.  Témáit  a  biológia,  agrotechnika,  fizika  és  kémia  területeiről  szerezte.  Havonta  több  száz
megfejtés érkezett  rájuk.  A  Fiatalok Zenei Újságja szintén rejtvényeivel tartotta  éberen és aktívan
hallgatóit.

b Személyes találkozók, iskolalátogatások, ankétok, pályázatok

A hallgatókkal  kiépítendő kapcsolatrendszert  az  Osztály az  1951.  szeptemberi  egyeztetések
után végül négy csoportra osztotta: (1) levelezés, (2) iskolalátogatás, (3) ankétok és (4) pályázatok. A
tömegkapcsolatok fejlesztésének célja a műsor színvonalának emelése volt, és új ötletek beszerzése a
műsorkészítéshez.

Az Osztály munkatársai már a kezdetektől rendszeresen felkeresték a vidéki iskolákat. Ez az
utazgatás nem csupán egyirányú volt, a levélírók maguk is meglátogatták a Rádiót, vagy –mint a már
említett  Tudósítóhálózat  működése  is  kitér  erre-  a  szervezett  ankétok  és  találkozók során,  esetleg
spontán módon. Utóbbira példa, hogy a hallgatók személyesen is meg akarták ismerni  Miska bácsit,
így vagy magukhoz hívták meg őt, vagy ők utaztak a Stúdiókhoz. A lektorok hetente látogattak meg
egy-egy iskolát. A látogatásokat a levelezési csoport statisztikái és az Úttörő Központ állásfoglalása
alapján  szervezték.  Ilyen  iskolai  tapasztalatokról  számol  be  az  az  1951.  októberi  dokumentum,
amelyből  az  is  kiderül,  a  rádiósok  részére  milyen  szempontok  voltak  fontosak.59 A feljegyzés  öt
csoportra bontja ugyanis a tapasztaltakat: (1) tanulás, (2) fegyelem, (3) mozgalmi- (úttörő-) munka, (4)
a gyerekek iskolán kívüli elfoglaltsága (társadalmi munka, szórakozás), valamint (5) a kapcsolat az
iskola és a Rádió között.

A fiatal hallgatókat az egyik legszélesebb körben motiváló és megmozgató akciók a pályázatok
voltak.60 Ezek  kiírása  hasonlóan  széleskörű  „egyeztetést”  kapott,  mint  az  ankétok  szervezése.
Megbeszélések  kezdődtek  a  Közoktatási  Minisztériummal,  DISZ-szel,  Úttörő  Központtal.  Ezek  a
szervek adták a bírálóbizottság tagjait is. A széles propagálást a Rádió saját berkein kívül a  Szabad
Nép,  Szabad Ifjúság,  Pajtás,  Úttörő,  Úttörő  vezető és  a  minisztérium  Köznevelés című  folyóirata
biztosította. Az Úttörők havilapja más, fontosabb adásokról beharangozót közölt. 

c Kapcsolat a többi szervvel

A Gyermekrádió rendszeres összeköttetést tartott fenn az Írószövetség Ifjúsági Szakosztályával.
Ebből  a  szakosztályból  érkezett  a  Rádióhoz  Ács  Kató (többek  között  a  Miska  bácsi  üzenetei  és
lemezesládája állandó írója volt  egészen 1976-ig,  számos mese szerzője),  Bihari Klára (leginkább
munkás  és  paraszthőseiről  híresült  el,  velük  szembe  álló  népszerűtlen  értelmiségi  karaktereket
formált),  Gál  Zsuzsa (dal-  és  kórusmű szöveg fordító  és  író,  zeneszerzői  monográfiák  készítője),
Gergely Márta (1949-1956 között a Pajtás, majd 1956-tól a Kisdobos szerkesztője, ifjúsági regényeket
írt  az  úttörőéletről,  központi  témája volt  a  nők helyzete),  Fehér Klára (pályafutása elején ifjúsági
színművek, mesék, regények írója),  Osváth Zsuzsa (dramaturg, író, újságíró), valamint  Mándy Iván.
Mándy ezekben az években mint dramaturg dolgozott a Rádiónak, hiszen 1949 és 1957 között nem
publikálhatott,  addigi  lapját,  az  Újholdat  beszüntették.  Ezért  ifjúsági-  és  gyermekhangjátékokat
készített,  és mint a Népművelési  Intézet munkatársa irodalmi előadásokat tartott mindenhol, ahová
csak hívták. Kollégája és sorstársa volt itt  ugyancsak  Végh György,  Devecseri Gábor barátja. 1949
után 1958-ig őt is hallgatásra ítélték. Mint látható az utóbbi két megemlített író esetében is, az Ifjúsági

59 Iskolai tapasztalatok. X.22-27. Magyar Rádió Irattára. 1951. (PO–013) A tapasztaltakat a 3. melléklet tartalmazza.
60 A korszak pályázatairól a 3. melléklet második fejezete számol be.
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Osztály egyik nagy,  és már-már elfeledett  érdeme ezek szerint az is  volt,  hogy mint egy kriosztát
kapszula, biztosította a mellőzött, tiltott szerzők túlélését.

Egy jelentés szerint 1951-ben az említett szakosztálytól a következő témák alapján készültek
rádiójátékok és elbeszélések: jó tanulásra ösztönző és úttörő munkára mozgósító írások, ezek közé
tartozott  Ács  Kató Miska bácsija  is.61 Antiimperialista  és  Titó-ellenes  anyagok olyan rémséggel  is
gazdagítva  az  irodalmat,  mint  Konc  Károly:  Háromszor  ciripel  a  tücsök című  műve,  ami  a  Titó
táborában kényszermunkára vitt gyerekek lázadásáról szól, illetve visszatérő témaként  Titó kémeket
hősiesen leleplező úttörők hőstörténetei, úgy mint Ács Katótól A Baross fiúk harca, Sipos Istvántól A
hős, Pálos Miklóstól a Bátor kapitányok című elbeszélés. Hazafiságra nevelő műsornak vélték többek
között  Ligeti  Vilma:  A  szegedi  diák című  összeállítását  Rákosi  életéről,  valamint  a  számos
antiklerikális  elbeszélést,  mint  Fehér  Tibor:  A  püspök  úr  szerződése,  és  Szántó  Györgytől  A
boszorkányt.  Kiegészült  a  paletta  a  Szovjetunió  megkedveltetését  célzó  adásokkal.  Utóbbiak  közé
tartozott Ács Kató A sas és a szegényember című mesejátéka Sztálin gyermekkoráról.

Az Ifjúsági Könyvkiadóval, a Bábszínházzal és az Ifjúsági Színházzal is szoros együttműködés
alakult  ki.  A kiadó többek között  így adhatta ki  az először hangjáték,  vagy elbeszélés formájában
sugárzott műsorokat, mint az  Ács Katótól már említett Titó-ellenes ifjúsági regényt kissé más címen
(Győznek a Barót-fiúk),  vagy  Urbán Ernő:  Az ezüstkard című verses meséjét.  Ács Kató bábjátékai
közül több is színre került. Az Egérút címűt 1950-ben az akkor még Mesebarlang néven működő mai
Bábszínház  tűzte  műsorára,  miután  1949-ben  a  mű  megnyerte  a  Népművelési  Minisztérium
bábjátékpályázatát.

Az Osztálynak még 1953-ra se sikerült a DISZ-hez közel kerülnie. Nem igazán találtak (vagy
talán nem akartak találni) megfelelő műsort,  amellyel a 14-18 éves korosztálynak, illetve főiskolás
fiatalok felé szólhattak volna. Mint „tehetetlenek” az Oktatási Minisztériumtól kértek elvi segítséget.

4 A Gyermekrádió kapcsolata a fenntartókkal (a Rádió vezetésével, minisztériu-
mokkal, politikai szervezetekkel), valamint a tárgyi időszakban sugárzásra ke-
rült fiataloknak szánt műsorok statisztikai összefoglalása

a Ellenőrzés a Rádión belül

Az iránymutatásnak és az ideológiai  elvek szerinti  megvalósításnak (nem mindig) hatékony
ellenőrzőszerepe a  Műsorigazgatóságra (rádiós rövidítése MIG) hárult. A MIG az Ifjúsági Osztállyal
egy időben, 1950 januárjában kezdte el működését.  Az egységes műsorszerkesztés politikai igénye
hívta életre 1949. második felében. Addig „az egyes műsorosztályok felsőbb irányítás nélkül, önálló
egységként  működtek,  ennélfogva a  műsorfegyelem is  rendkívül  laza  volt.”62 A vállalat  vezetősége
részéről az ellenőrzés például  „csak a helyesírási hibák csökkentésére szorítkozott”, a műsorülések
témái  pedig  finanszírozás  kérdések  köré  csoportosultak.  Az új  koncepció  szerint  le  kell  győzni  a
„spontaneitást”,  azaz  az  első-  és  másodhetes  műsorkészítési  gyakorlatot  gyakorlatilag meg kellett
szüntetni,  „így elkerülhettük a hibás, vagy ellenséges tárgyú műsorok kitűzését”63. Az osztályok elvi
iránymutatást  kapnak  Révai  József segítségével  –melynek  lényege  az  osztályharc  és  a  kulturális
forradalom kibontakoztatása  a  Rádióban-,  emelni  kell  a  nívót  (a  műsorosztályok ellenőrzésével)  a
helyes  műfaji  és  tartalmi  arányok kialakításával.64 Áttértek  az  előzetes  műsorterv  ellenőrzésre  (az
elkészült  műsorok  lehallgatása  mellett),  és  „hogy  a  rádió  valóban  a  nép  rádiója  legyen,  segíti
szervezni a kapcsolatokat a tömegekkel, a kultúrélettel és szervezi a belső és külső kritikai hálózatot.”

Az ellenőrzés a gyakorlatban a szuperlektori rendszer bevezetését jelentette. Ez a háromlépcsős
műsorellenőrzés  legfelső szintje  volt.  A műsort  maga a  készítő  szerkesztő,  majd az osztályvezető,
végül a MIG által kirendelt szuperlektor végezte el. A hosszas ellenőrzési út jelentősen megnövelte a

61 Jelentés. 1952. május 26. Magyar Rádió Irattára, Elnöki iratok. 1834/Ifj.O. (PO–008)
62 Beszámoló a MIG munkájáról. Magyar Rádió Irattára. 1950. május 9. (MIG–012)
63 Az eltérő műsorhetes gyakorlat azt jelentette, hogy a műsorok készítése az adásban kerülés előtt mennyi idővel 

kezdődik el. A műsorülések is ezen beosztás szerint tárgyalták meg a következő időszak műsorait.
64 A rádiósok úgy hívták ezt, „százalékolás”.
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tervezési időintervallumot is. Emiatt újításként az ún. tizedhetes tervezést vezették be, ami a közel két
és fél hónapos adásba kerülési csúszás miatt tényleg kiölte a műsorok spontaneitását, aktualitását és
életközeliségét.  (Ezt  a  spontaneitást  próbálta  1954  júniusa  után  a  Rádió  visszacsempészni  a
műsorokba.)  Az  új  műsor-engedélyezési  mechanizmus  megvalósíthatatlan  volt.  A műsor  készítése
során  sokszor  többször  is  megváltozott,  a  szuperlektorok  pedig  sokszor  el  sem  olvasták  a
műsorborítékot, mert úgy gondolták, más is elolvassa még. Szintén gondot okozott, hogy a különböző
osztályok nem mindig működtek együtt. (Később, a visszarendeződés idejéből, 1955-ből megemlíti
egy anyag az Ifjúsági Osztály vezetőjének, Sándor Györgynek konfliktusát az Ifjúsági Osztály feletti
ellenőrzői és tanácsadói szereppel a MIG részéről felruházott Pollner Györggyel65).

Az egységes műsorkoncepció eredményeként megváltozott a szöveg-próza arány (47-53%-ról
38-62%-ra), a cigány- és tánczene műsorideje megduplázódott. A szuperlektori munka egyik emléke az
a  dokumentum,  amelyben  az  1950.  február  27.  és  március  5.  közötti  hét  másodhetes  műsoraival
foglalkozik.66 A szuperlektorálás céljából kiválasztott, felsorolásban szereplő 44 darab műsor közül 15
az Ifjúsági Osztály anyaga volt.67

b Ellenállás

Ilyen szigor és önállóságtól fosztottság miatt érthető módon kialakult a Rádión belül egy több
szinten is működő ellenállói magatartás. 

A  Kollégium  1950.  február  23-i  üléséről  származó  jegyzőkönyv  kiemeli,  hogy  a
műsorellenőrök ne csak a készítéskor, vagy lebonyolításkor fellépő hibákat jelentsék, hanem járjanak
utána annak is, a hibát ki és miért követte el. Pollner György javaslatára a műsorfelügyelővel közösen
nyomoztak,  és  jelentettek  a  Központi  Titkárságnak.68 Az ilyen  jellegű paranoiát  már  a  vizsgálatot
végzők is néha komolytalannak vették.69

Szintén az előbb említett Kollégiumi jegyzőkönyvben szerepel,  mennyire megszaporodtak a
lebonyolítási technikai hibák, és hogy más került adásba, mint ami a műsorborítékban szerepelt – azaz
a szuperlektor által látott példány utáni újabb verzió hangzott el.  Szirmai István próbálta menteni a
menthetőt: a hibákért csak a kollégák immorális-bohém beállítottságát nevezte meg.  Sándor György
még ez év májusában a Kollégium értekezletén felvetette, hogy az elhárító tevékenységnek véget kell
vetni, az a szükséges hasznát már meghozta, mostantól a minőségi változásnak kell beállnia.70 (Itt arra
a  március  31-i  Kollégiumi  értekezletre  is  utalhatott,  amely  alkalmával  Nemes  Dezső kifejti,  „a
fegyelmi  kérdés  elsősorban a  munkatársak  politikai  nevelése,  az  osztályellenség elleni  harc  egyik
pontja.  […]  Az  előforduló  hibák  esetében  komoly  vizsgálatot  és  sokkal  komolyabb  büntetést  kell
eszközölni, mint a pénzbüntetés.”71 Ezen pénzbüntetések esetében pedig „az osztályvezetők nagy része
ahelyett, hogy elősegítették volna a fegyelem megszilárdítását és maguk is javaslatot tettek volna a
munkafegyelem  megsértőinek  megbüntetésére  –  gyakran  szolidaritást  vállaltak  a  fegyelem  ellen
vétőkkel és még attól sem riadtak vissza, hogy saját zsebükből fedezzék a kirótt büntetéseket.”72) Apró,
de a műsorfigyelés során kiderült „figyelmetlenségekre” volt példa az a jelentés is, amely megemlíti,
hogy a Szabad népek földje című gyermekrádiós műsorban a Szovjetunióban zajló utazás dramatizált

65 Sándor György jelentése az Ifjúsági Osztály munkájáról. Magyar Rádió Irattára. 1951. (KON–009/1). Pollner a MIG 
propagandafelelőse volt, ezért figyelemre méltó tény, hogy a Rádióban betöltött fontos pártpolitikai szerepe mellett 
Sándor Györgyék ellenőrzését is feladatul kapta.

66 1950. február 27. – március 5. másodhetes műsor. Magyar Rádió Irattára. (MÜST–031.)
67 Lektorok: Pollner György, Szirmai Ottó, Vajna János, Enyedi György, Szobotka Tibor.
68 Jegyzőkönyv a Rádió Kollégium 1950. február 23-i üléséről. Magyar Rádió Irattára. (KON–063)
69 Példa erre az az eset, amikor egy 1950. március 8-i hajnalon a Kossuthon a Reggeli zene lebonyolítása közben egy 

rádiós alkalmazott, bizonyos Bujdosó elvtárs szokásos hírlektorálási feladatát akarta végezni, amikor a bemondót 
hirtelen adásba kapcsolták. A lektort a két ajtó között érte a piros lámpa. Az affér rögtön a helyszínen az ellenőrrel 
tisztázódott, ennek ellenére a Központi Titkárság vizsgálatát kérték. Amint azt a dokumentumot a Titkárság részéről 
aláíró is kiemeli, „miért kell ehhez a Központi Titkárság vizsgálata és intézkedése?”In: Jelentés. Központi Titkárság. 
Magyar Rádió Irattára. 1950. március 16. (MIG–049)

70 Jegyzőkönyv a Rádió Kollégium 1950. május 11-i üléséről. Magyar Rádió Irattára. (KON–066)
71 Jegyzőkönyv a Rádió Kollégium 1950. március 21-i üléséről. Magyar Rádió Irattára. (MIG–019)
72 Beszámoló a MIG munkájáról. Magyar Rádió Irattára. 1950. május 9. 7. (MIG–012)
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története alatt amerikai dzsessz szólt.73

A központi kézi vezérlés miatt az Osztályon dolgozó műsorkészítő nevelők munkakörnyezete
nyomasztóvá, és az eredményét tekintve destruktívvá vált. Egy valószínűleg 1951 első felére datálható,
– az Elnökségi Iratok között  megbújó, – az általános munkakörnyezeti  állapotról szóló elmélkedés
szerint „milyen sok még mindég munkaszobákban, stúdiókban és folyosókon a munkánk tartalmával,
céljával ellentétes cinizmus, trágár beszéd, könnyelműség, fegyelmezetlenség. Az nyilvánvaló, hogy az
ilyen  légkör  a  munka eredményén  is  érezteti  hatását.”  A szerző  a  kiközösítés  és  megszégyenítés
eszközéhez nyúlt,  mikor kifejti,  „érezniök kell  a megvetésünket és lenézésünket mindazoknak, akik
akarva-akaratlanul,  de  hozzájárulnak  egy  kiábrándult,  az  egészséges  emberek  ízlését  sértő,
egészségtelen,  lényegében a múltból itt  maradt  légkör erősítéséhez.”74  Sándor György az Ifjúsági
Osztály egyik értekezletén szintén kitért az áldatlan állapotokra.75 Csatlakozott Szirmai István politikai
éberséget  hiányoló  kijelentéséhez,  mivel  a  11-es  stúdióban  folyamatosan ismétlődő mikrofonkábel
aprítás  alapján  gyanítható,  az  Osztályon  is  van  ellenség.  Felelőtlenség  tapasztalható  a  külsős
munkatársak  megválogatásakor,  a  belsősök  politikai  átvilágítása  is  esetleges.  A vészes  időkben  a
Kollégium  útmutatásaira  szeretné  az  Osztályt  bízni,  de  ezek  sokszor  hiányosak.  Általános
bizalmatlanság  állt  fenn  a  Rádió  vezetésével  szemben,  a  műsorkészítők  saját  problémáikkal  nem
keresték velük a kapcsolatot. Még az egy szobában dolgozók sem fordultak egymás felé, az Ifjúsági-
és a Gyermekrádió között nem volt megfelelő kapcsolat. Mint ahogy Sándor György a Kollégiumtól
várt nagyobb segítséget, úgy a beosztottjai tőle kértek kritikát és tanácsot. 

c A hatásmérés – a rádióbírálatok korra jellemző rendszere

Népművelési Minisztérium Rádió Osztálya

A MIG 1950. májusi, saját munkájáról szóló beszámolójában kiemelte76, nagy gondot jelentett a
műsorkészítők számára, hogy rádióbírálatokat a Rádió felé csak a  Népművelési Minisztérium Rádió
Osztálya adott. Pedig a MIG alapításakor elkötelezte magát a már említett módon amellett, hogy a
sajtóval,  mozgalmakkal,  művészszövetségekkel  bírálat  kérésének céljából  felveszi  a  kapcsolatot.  A
kézi vezérlésű központi szervezet az ellenőrző rutinokkal járó adminisztrációs feladatok túlburjánzása
miatt viszont az elvi, irányító munkát háttérbe szorította, kapcsolatai bürokratikusra merevedtek, és így
ennek a vállalásának sem tudott eleget tenni.

A kritikák rövidek voltak, és azok is nagyon kevés műsorra terjedtek ki. Műsorhetenként lettek
összegyűjtve és a MIG felé továbbítva. Ez azt is magával hozta, hogy a kritikák közvetlenül  nem a
műsorkészítőkhöz kerültek. Természetesen ez is tovább lassította,  és nem csak a hallgatóktól,  de a
politikai fenntartók elvárásaitól is egyre jobban eltávolította a műsorkészítést. Példaként említem, hogy
a rendszeresen, az egész hét teljes rádiós műsoranyagát átnéző értékelése során egy esetben például
csak két gyermekműsort emelt ki az író, azt is csak negatív kritikával, három sorba zsúfolva. A Bolgár
népdalok, és a Rádióiskola szinkópáról szóló adásáról csak annyi véleménye volt, hogy a fiatalokhoz
„lekezelő  hangon  szóltak”.77 Kissé  bővebben  nyilatkozott  viszont  az  egy  héttel  később  kiadott
értékelésben, ahol csak az Ifjúsági- és Gyermekosztály egy hónapnyi anyagait elemezte.78 Ez alapján a
Minisztérium az oktatást támogató műsort úgy értékelte, hogy „szórakoztatva ad újabb ismereteket,
vagy kimélyíti a már meglévőket”, ám „a mesék, mesejátékok és gyermek színdarabok morálja, nevelő
tendenciája  sok  esetben  polgári,  vagy  jobb  esetben  a  szocialista  erkölcsnek  megfelelő”  volt.  Az
erkölcsi nevelés sokszor elsikkadt a rendezés, átdolgozás során. Ezért is szorgalmazta a MIG, hogy a

73 Műsorértékelés az 1950. március 3-9-i műsorhétről. Népművelési Minisztérium Rádió Osztály. Magyar Rádió Irattára. 
(MF–003)

74 Munkakörnyezeti leírás. Magyar Rádió Irattára. Elnökségi iratok. é.n. (KON–060)
75 Jegyzőkönyv az Ifjúsági Osztály 1951. július 7-én megtartott osztályértekezletéről. Magyar Rádió Irattára. (KON–019)
76 Beszámoló a MIG munkájáról. Magyar Rádió Irattára. 1950. május 9. (MIG–012)
77 Műsorértékelés az 1950. február 17-23-i műsorhétről. Népművelési Minisztérium Rádió Osztály. Magyar Rádió 

Irattára. 1950. február 24. 8. (MF–011)
78 A Gyermek és Ifjúsági Rádió adásainak értékelése. Népművelési Minisztérium Rádió Osztály. Magyar Rádió Irattára. 

1950. március 3. (MF–010)
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rendezés  legyen specializált,  azaz a  fiatalok szocialista  nevelése  mellett  elkötelezett  kollégák által
végzett munkává váljon.79 Erre 1954 végéig adtak haladékot, de még 1955-re sem valósult meg.80 (Sőt,
a gyermekműsorok rendezőinek helyzete még a 70-es években is hagyott maga után kívánni valót.)

Használhatóbb az a korábbi észrevétel, amely kitért a zenei adásoknál a hatástalan elvont oktató
formára  (a  már  említett  Rádióiskola adásnál),  illetve  a  lekezelő  hangneműnek  tartott  könnyedebb
hangvételű  műsorok   „felnőttes”  hangjára.  Olyan  banális  problémákat  is  említ,  mint  a  valós
helyzetektől elrugaszkodott struktúra. Ugyanis számos adás reggel 7-kor kezdődött, mikor a gyerekek
java része épp az iskolába tartott,  vagy  A kora délutáni gyermekújság 14:15-ös kezdési időpontját
kifogásolta, mivel az lehetetlenné tette a gyerekek délutáni pihenőjét. (Természetesen nem a délutáni
pihenő, mint inkább a műsor hallgatása vált így megvalósíthatatlanná.)

Külön oldalt szánt a szerző a délutáni műsorok „apolitikus, rossz, téves morálú” csoportjának.
Így a  Panni Gombócországban  „jellegtelen, derű nélküli, apolitikus volt”,  „Terka cirkusza unalmas
ostoba morálú, hajánál fogva előráncigált téma, ami a mai gyerek számára nem bír érdeklődéssel”. Az
ifjúsági  adások  a  politikai  kritika  hatására  átformálódtak,  de  át  is  estek,  mert  „nem meggyőzően
lelkesedők lettek”.  A bíráló megállapítja,  hogy a műsorok a  korosztályoknak megfelelő  értelmi és
érzelmi fejlettségnek megfelelően voltak interpretálva, viszont a szovjet példa felhozása esetén is csak
a merevebb képű szovjet gyermekmozgalmakról és iskolai életről szóltak, és jellemző volt a műsorok
egészére,  hogy a készítők nem ismerték az aktuális  paradigma által  diktált  nevelési  elveket.  Ezért
javasolta a szovjet pedagógiai művek feldolgozását az Osztályon belül (Morva, 2015b), és a negatív
példaállítás elrettentő eszközként történő használatát a reggeli felkelés alkalmával  („Éva, aki még öt
percet kér; Pista, akinek úgyis piszkos lesz a cipője; Jóska, aki fél a hideg víztől; Klári, aki mindent
másoktól  vár;  stb.”). Tanácsolta,  hogy tematikusan dolgozzák fel  az iskolai  és  otthoni  magatartás
azonosságának  fontosságát,  és  foglalkozzanak  a  napköziotthonokkal  is,  „ahol  a  rádió  fontos
szórakoztató és nevelő eszköz”. Összefoglalva, „az adások nevelő célzata legyen egyértelmű, világos,
tendenciózusabb.”

A Rádió belső bírálati rendszere

Az Osztály maga is értékelte a műsorait. Szinte a fent már említett Népművelési Minisztérium
Rádió  Osztály  műsorbírálattal  egy  időben  született  az  az  elemzés  is,  amelyben  saját  munkáját
átfogóan  értékeli.81 Összefoglalva,  az  Osztály  nem  csak  propagandafeladatként  tekintett  saját
műsoraira,  bár  érezhetően magukévá próbálták  tenni  megbízóik  értékítéletét  is.  Munkájuk legfőbb
motiválóereje a műsoraik népszerűsége volt, nem pedig az előirányzott agitációs és propaganda célú
tartalom nagy arányú  jelenléte.  Ha  műsorukra  nem volt  reakció  a  hallgatók  részéről,  -mint  pl.  a
dokumentumban  említett  „Levelesláda” (Miska  bácsi  lemezes  ládája) esetében-,  komoly
sikertelenségnek könyvelték el. Természetesen az „általános szempontok” betartásával, azaz a nevelési
feladatok markáns jelenlétével is számoltak. Az 1949-1953 közötti korszakra jellemző módon ez négy
feladat  teljesítését  jelentette:  (1)  hazafiságra  és  közösségi  szellemre  nevelés,  (2)  az  ötéves  terv
propagálására,  (3)  a  Szovjetunió  népszerűsítése  és  a  (4)   természettudományos  –materialista-
antiklerikális  világkép  kialakítása.  Ezek  értékelésekor  jócskán  önostorozásba  bonyolódott  a
dokumentum, de ígérte, hiányosságaikat pótolni fogják.

Külső bíráló források

Itt még nem említhetjük külső kritikai forrásnak a sajtót. Csupán az egyáltalán nem független
Közoktatási Minisztérium egyik körleveléről beszélhetünk, amely során 200 ún. „kiváló teljesítményű
iskolához” intézettek  körkérdést  Ifjúsági  rádió  bírálata címmel  (hivatkozási  szám:  852-
266/1952.III.).82 Nem tudjuk, hogy a 15 kérdést a Minisztérium, a Rádió külön-külön, vagy együtt

79 Határozatok a Magyar Rádióhivatal Kollégiumának 1953. szeptember 24-én tartott üléséről. A Gyermekrádió jelentése,
illetve negyedéves terve. Magyar Rádió Irattára. (KON–018)

80 Feljegyzés az Ifjúsági- és gyermekrádió 1954/55-ös évi tervének jelenlegi állásáról. Magyar Rádió Irattára. 1954. 
február 1. (KON–023)

81 Az Ifjúsági- Osztály eddigi munkájának kritikája. Magyar Rádió Irattára. 1950. február 3. (MIG–013)
82 Feljegyzés a Rádió Ifjúsági osztálya részére. Közoktatási Minisztérium. Magyar Rádió Irattára. 1952. május 17. (MF–
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állította össze. Mindenesetre a kérdőlapon előfordul olyan, a műsorkészítés minőségére nem túl sok
hatást gyakorló (annál inkább annak politikai korrektségével összefüggő) kérdés, mint  „Észleltek-e
ellentmondást  egyes  tudósok,  írók  értékelésénél?”,  vagy  „Célszerű-e  a  bemutatott  művek
megválogatása,  súlyuknak megfelelően foglalkozik-e  a  rádió  az  írókkal,  tudósokkal,  stb.?”,  illetve
„Van-e  elvi  különbség  a  tankönyvek  és  az  iskolai  tanulmányokkal  kapcsolatos  adások
megállapításában” –  amely utóbbi kérdés nem is értelmezhető oly könnyen. A többi pedagógiailag
célszerűbb problémákat feszeget, úgymint az adások iskolai tanagyaghoz kapcsolhatóságát vizsgáló
kérdések  (tantervi  integritás),  tanuláselméletiek  –  felfoghatóságra  vonatkozóak  (percepció  és
kogníció)-,  a didaktikai  felépítésre vonatkozóak – vagyis  mely megoldást  tartják a  pedagógusok a
leghasználhatóbbnak-,  valamint  az  eredményességet  és  szakköri  alkalmazhatóságot  taglalók.  A
beérkezett válaszokat összegezve arra jutott a Minisztérium, legfontosabb szempontként az  „adások
világnézeti szempontból helyesek, a kommunista jellemnevelésre nézve megfelelőek.” Másodsorban az
„iskolai oktatómunkát alátámasztják és egyes esetekben kibővítik a tanított  anyagot. Különösen az
orosz  nyelvi,  ének  és  zeneszakköri  adások  arattak  sikert.” Bár  sokan úgy vélik,  hogy a  műsorok
„színvonala az általános iskolai követelményeket meghaladja és így a megértésnél hézagokat okoz.”
Az egyik állandóan újra felmerülő problémára itt is kitérnek: a struktúrában a műsorok sugárzására
nem lehetett megtalálni azt az időpontot, amely mindenkinek megfelelő lett volna.

5 Műsoridő-statisztikák és az adások struktúrában elfoglalt helye

Már  kitértem  a  szuperlektori  munkát  a  másodhetes  műsorok  esetében  kijelölő  egyik
dokumentumra83 Ugyanebben  a  jegyzetben  egy  ilyen  részletes  „százalékolás”  található.84 A zenei
adások aránya az 1950. február 27. és március 5. között vizsgált műsorhéten 62,2%-ra emelkedett, ami
annak is  köszönhető volt,  hogy egyrészt a Petőfi  adó reggelente korábban bekapcsolt,  másrészt az
Ifjúsági- és Gyermekosztály az összműsoridőt további 3%-nyi zenével töltötte ki. Az összes magyar
anyag a zenei adások esetén 37,4% volt, amiből klasszikus magyar zene 18,2%, új pedig 19,2% lett.
(Szirmai saját kézírásával csak annyit tett hozzá, „kevés”.) 

A statisztikákat a rádiósok között  csak „lepedő” néven emlegetett  táblázatok részletesebben
tartalmazták.  1950  áprilisának  teljes  műsoridejét  figyelembe  véve  megállapítható,  hogy  a  zenei
műsorok aránya az életkor emelkedésével esett, és a középiskolásoknál (ekkor még) egyáltalán nem is
volt található. Pont így, de fordítottan jelentkezett ez a mozgalmi műsorok esetében: ilyen adás nem
szerepelt  az  óvodás-kisiskolás  korosztálynál  (ami  nem azt  jelenti,  -mint  ahogy azt  korábban  már
kimutattam-, hogy tartalmában egyáltalán nem volt jelen ilyen, sőt!) Az ifjúsági műsorokban viszont
dominált a politikai célú műsor. Ez összefügg a politikai vezetés DISZ irányába tanúsított felfokozott
agitációs  tevékenységével.  Az  irodalmi  műsorok  is  a  zenei  adások  tendenciáját  követték,  de
irodalomról a kicsik esetében természetesen csak a verset, mesét, jeleneteket értsük. Ezek aránya: vers
– 1,9%, mese – 12,3%, jelenet – 85,7% volt a vizsgált hónapban. (1. ábra)

013)
83 1950. február 27. – március 5. másodhetes műsor. Magyar Rádió Irattára. (MÜST–031)
84 Százalékolásnak hívták a műfaji, nemzetiségi, szöveg-próza arányok betartását.
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A  kisiskolás-óvodás  irodalmi  műsorok  arányképzéséhez  hasonló  az  általános  iskolai  és
középiskolai korosztály felolvasás, párbeszéd és jelenet stílusú műsoridő-kimutatása. (2. ábra)

Az oktatóműsorok hagyományos frontális elvű adásai miatt a felolvasások aránya magasabb
volt  az általános iskolások esetében,  míg a  rádiójáték jelleg miatt  kiugróan magas lett  a jelenetek
aránya. Viszont szembetűnő az is, mennyire mellőzték a párbeszéd alapú, azaz dialektikus hangnemű
műsorokat. Ezek a fennálló politikai normák és elvárások hatására nem voltak életszerűek, ahogy arra
kitért  a  már  korábban  említett  Bolgár  népdalok című  műsornál  is  a  Népművelési  Minisztérium
rádióbírálata: „a szereplők a kérdésekre mechanikusan válaszoltak”.85

85 Műsorértékelés az 1950. február 17-23-i műsorhétről. Népművelési Minisztérium Rádió Osztály. Magyar Rádió 
Irattára. 1950. február 24. (MF–011)
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1. ábra. 1950. április 1-30. közötti műsorok tárgykörök szerinti megoszlása.
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2. ábra. Rádiós műfaji felosztás
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A három korosztály műsoridőaránya (összesen 3008 perc) együttesen így néz ki (3. ábra): 

Az Ifjúsági- és Gyermekosztály minden nap átlag 100 percnyi anyagot adott.  Az adások az
elemzett  időszak  derekán,  1951-ben  a  struktúrában  (azaz  sugárzásra  kerülésük  ütemében,  4  hetes
bontásban) a következő tematikus táblázatban vannak összefoglalva (1. táblázat):

Napszak Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1. hét
Kossuth

Most légy okos 
Domokos!
Zenei műsor

Történelem,
Zene,
Orosz

Mese,
Zenélő doboz

Gyermekújság Ötéves terv,
Orosz

Cirkuszműsor,
Miska üzenetes 
műsora

1. hét
Petőfi

Sport,
Orosz

Irodalmi 
összeállítás,
VIT

Aktuálpolitikai 
műsor,
Daltanulás

Riportműsor,
Természet-
tudomány,
Zene,
Orosz

Történelem Énekeljünk 
oroszul

Mesejáték

2. hét
Kossuth

Most légy okos 
Domokos!
Zenei műsor

Történelem,
Zene,
Orosz

Mese,
Énekeljünk 
oroszul

Gyermekújság Eseményjáték,
Orosz

Miska üzenetes 
műsora

2. hét
Petőfi

Sport,
Orosz

Vörös 
nyakkendő

Természet-
tudomány,
Daltanulás

Riportműsor,
Zene,
Orosz

Sport,
Hangjáték

Énekeljünk 
oroszul

Hangjáték

3. hét
Kossuth

Most légy okos 
Domokos!
Zenei műsor

Történelem,
Zene,
Orosz

Mese,
Zenélő doboz

Gyermekújság Ötéves terv,
Orosz

Énekeljünk 
oroszul,
Miska üzenetes 
műsora

3. hét
Petőfi

Sport,
Orosz

Aktuálpolitikai 
műsor,
VIT

Aktuálpolitikai 
műsor,
Daltanulás

Riportműsor,
Természet-
tudomány,
Zene,
Orosz

Történelem Énekeljünk 
oroszul

Mesejáték

4. hét
Kossuth

Most légy okos 
Domokos!
Zenei műsor

Történelem,
Zene,
Orosz

Mese,
Énekeljünk 
oroszul

Gyermekújság Irodalmi 
összeállítás,
Orosz

Miska üzenetes 
műsora

4. hét
Petőfi

Sport,
Orosz

Hangjáték Természet-
tudomány,
Daltanulás

Riportműsor,
Zene,
Orosz

Történelem Énekeljünk 
oroszul

Hangjáték

1. táblázat. Az Ifjúsági- és Gyermekosztály műsorai az 1951-es évi struktúrában
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3. ábra. Műsoridő megoszlás korcsoportok szerint.

8 év alattiak 37%
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Összefoglalás

Az ostrom után újjáéledő Rádió azonnal nekilátott a gyermekkultúra terjesztő tevékenységének
továbbfejlesztéséhez is. Időközben a kommunista diktatúra kultúrpolitikájával a Rádió felett is átvette
az irányítást,  az  1949-es  adó-átkeresztelések  a  műsorok tartalmi  és  formai  változását  is  magukkal
hozták. A gyermekműsorok a pártpolitika propagandaeszközévé váltak. Szirmai István 1949. augusztus
20-i  bejelentéséig a Rádió még próbálta világrádiós arculatát  megőrizni,  de ez a részvénytársasági
forma megszüntetésével lehetetlenné vált. A sors fintora, hogy ennek a kapitalista gazdasági működési
formának megszüntetése engedett utat 1950-ben az Ifjúsági- és Gyermekosztály (IFO) létrehozásához,
illetve a Rádió ismételten részvénytársasággá alakításakor 46 évnyi működés utáni megszüntetéséhez. 

A „nép tulajdonaként”  működő  Rádió  immár  a  hatalomgyakorlóknak  lett  kiszolgáltatva.  A
polgári  befolyás  megszűnte  lehetőséget  adott  a  koncentrált  politikai  érdekérvényesítésre,  aminek
hatásfokát a fiatalok felé úgy lehetett javítani, ha erre képzett, felkészített és elhivatott új műsorkészítő
generáció szánja el magát, mivel a fiatalok a meztelen propagandát nem fogadták el.  A szocilista-
kommunista embereszmény megvalósítására ezért a közösségi létet vonzóvá kellett tenni, a tömegeket
mozgósítani  kellett.  Az  olvasási  mozgalom  elindítása  mellett  a  zene  is  hasonló  potenciállal  bírt,
tömegdalok, indulók segítségével próbáltak hatni a tömegekre.

Az  IFO  a  fiatalság  politikai  nevelésének  (és  az  ehhez  tartozó  további  nevelési  célok)
biztonságos  és  szervezett  rádiós  háttérét  biztosította.  Pedagógiai  eszköztárát  a  fenntartók  erősen
behatárolták,  a reformpedagógiai eszméket nem lehetett a stúdiókba bevinni.  A tömegmozgalmiság
központi irányíthatósága, az ifjúsági egység előkészítése volt az Osztály első kiemelkedő feladata, a
többi kulturális nevelési feladatot is maga alá rendelve. Az oktatási kormányzat a köznevelést 1949
májusában  a  tervgazdálkodásba  integrálta.  Ezt  követően  a  gyermekközpontú  pedagógia  helyébe  a
tantárgyközpontú didaktika lépett, az iskola visszakapta klasszikus funkcióit (Trencsényi, 2014). 

Az IFO működése kezdettől fogva kettős arcú volt. A voluntarista működési környezet miatt a
tömegkapcsolatok szervezése operatív jelleget vett fel, a hallgatók érdeke, azaz a Rádió felé történő
egyéni  kommunikálás  és  visszajelzés  helyett  a  hatóságilag  szervezett  véleményadás  és  továbbítás
hálózatának  kiépítését  jelentette.  Ennek  ellenére  a  fiatal  hallgatók  maguk  is  szívesen  írtak  a
műsorkészítőknek, műsorszereplő karaktereknek, amire őket nem a politikai üzenet, hanem a Rádió
felől érkező gondoskodási szándék és személyes rádiós szereplésük esélyének növelése késztette. Az
Osztályon dolgozó munkatársak „megfelelő” ideológiai képzésére (politikai és pedagógiai értelemben
egyaránt)  nagy  súlyt  fektettek,  de  emellett  számos  olyan  munkatárs,  nevelő  továbbélését  is
biztosították,  akinek  szakmai  életét  az  akkori  rezsim  ellehetetlenítette.  A  gyermekkultúra
szervezésében  is  oszlopos  részt  vállaltak,  számos  színházzal,  kiadóval  vették  fel  a  kapcsolatot.  A
műsorok  készítését  viszont  megnehezítette  az  IFO-val  együtt  megalapított  Műsorigazgatóság
szuperlektori  tevékenysége,  amely -a dokumentumok alapján- kiemelt  figyelemmel követte az IFO
adásait.  Az emiatt tíz hetesre megnyúlt műsorkészítési gyakorlat kiölte a műsorok spontaneitását, a
műsorkészítés  légkörét  megmérgezték  a  hatalom  részéről  érkező  zaklatások,  az  általános
bizalmatlanság és  gyanakvás,  tanácstalanság.  Számos  szabotázs  is  történt  ebben az  időszakban az
egyénre kiszabott pénzbüntetések kollektív kifizetésétől a stúdiórongálásig bezárólag.

A kritikai  tevékenység  egysíkú  és  csekély  volt,  ami  az  autoriter  hatalom  közönséghez  és
közösségekhez fűződő viszonya miatt nem meglepő. Tartalma szinte csak a politikai jelentés meglétét
figyelte,  illetve  a  fiatalok  befolyásolását,  az  üzenet  célba  juttatását  akadályozó  (vagy  támogató)
habitusra vonatkozott. A műsorkészítésre és egyéb szakmai kritériumok szerinti megfelelés elemzését a
műsorkészítők a kor elvárásának megfelelően önkritikaként tálalták.
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Politikai hullámvölgyekben I. rész – a Gyermekrádió 1953. július 4. – 1955. 
április 18. között

Az Osztály a második Nagy Imre kormány idején: átalakult gyermekkép, az öntevékenység támogatása,
nevelési tanácsadás szülőknek, szórakoztatás az iskolai szünidőben, a hangsúly tömegkapcsolatokban
a bizalom megnyerésén, megalakul a Magyar Rádió Gyermekkórusa.

Az MDP Központi Vezetőségének 1953. június 28-i határozatának hatása – 
önkritika a Rádióban86

1 Az „új hang”, a Rádió immáron jó barát. A fellegekben-járás után

Nagy  Imre július  4-i  kormányalapítása  sok  kérdést  vetett  fel  az  Osztály  további  feladatait
illetően.  Az  Elnöki  Iratok  között  megbúvó,  már  korábban  említett  1953-as  évi,  az  Oktatási
Minisztériummal  fennálló  kapcsolatát  értékelő  feljegyzés  finoman  feszegetni  kezdte  azokat  a
határokat, amik közé a Rákosi-évek beszorították az Osztályt. A már említett túlélő-kapszula jellege
magában hordozta azt  az energiát,  amely alig várta,  hogy szétfeszítse a  diktatórikusan megszabott
kereteket. Viszont a helyzet bizonytalan volt, és ezt csak fokozta, hogy nem sokkal ezelőtt, június 17-
én és 18-án a szovjet tankok erődemonstrációja szétverte a berlini munkásfelkelést, majd ezt követően
alig tíz  nap múlva az MDP KV ülésén Rákositól  elvették főtitkári  pozícióját.  (Legfőbb patrónusa,
Sztálin március 5. óta halott.) Az Osztály úgy próbált meg mozgástérhez jutni, hogy közben kicsit
veszíteni  akart  belőle:  felkérte  az  Oktatási  Minisztériumot  (OM),  hogy  nevezzen  meg  olyan
kapcsolattartót saját szervezetén belül, aki állandóan referál a leadott(!), azaz nem készítés alatt álló
műsorokról. A Rádión belüli szervezeti szabályzat eddig ugyanis a három lépcsős lektori rendszerrel
mindig előre akart szűrni, azaz adásba már csak a legsűrűbb szűrőn átcsöpögő műsor kerülhetett. Az
Osztály  az  „illetékes  elvtárs”  személyén  kívül  szakreferenseket  és  pedagógusokat  is  kért  a
Minisztériumtól, mintegy a szakmaiság biztosítékaként. Az adminisztratív együttműködésen, vagyis a
megfelelő  oktatásirányítási  döntésekről,  határidőkről  szerzett  első  kézbeli  információk megkérésén
kívül erőforrás felszabadítást is kértek.

Az  Ifjúsági-  és  Gyermekosztály  első,  a  politikai  változásokra  reagáló  jelentésében  már
alkalmazkodik az új kihívásokhoz87. Az Osztály dolgozói szerint a júniusi MDP KV és az azt követő
DISZ  KV  határozat  által  kiszabott  rádiós  feladat  a  fiatalokat  a  Párthoz  vonzani  a  kommunista
embervonások  formálásán  keresztül.  Ennek  három formája:  a  35  évnyi  munkásmozgalmi  történet
feldolgozása, a Párt érdekvédő tevékenységének kidomborítása és egy pozitív jövőkép nyújtása volt.
(Ebben nem igazán tudták az értelmiséget megnyerni maguknak, ugyanis nem álltak a mikrofon elé.)
Beismerték,  idáig  a  pártpropaganda  szócsöveként  működtek,  mélyebben  érintő  problémákba  nem
bonyolódtak  (mint  pl.  az  iskolai-,  családi  konfliktusok),  amik  azért  sem kerültek  adásba,  hogy a
nevelőtársadalom képén ne essen csorba, ugyanis azok nem a széles nyilvánosságra tartoztak. (Ezt a
szemléletet a dokumentum keltezésekor is aktuálisnak tekintik.) A gyermekvédelem ekkor még csak az
iskolafejlesztési  elmaradásokra  és  a  közlekedésbiztonsági  kérdésekre  terjedt  ki.  Csak  később,  az
Osztály 1955. évi szerkesztési elveit tartalmazó dokumentumban bukkan fel olyan kényes téma, mint a
családon belüli erőszak és alkoholizmus. Feldolgozták Bihari Klára „Az erősebb” című elbeszélését,
egy alkoholista apjától anyját megmentő lány történetét.88

Az új kormányprogram új gyermekképet is elvárt. A műsorok hangvételének fejlesztésével és
az  adásokban  az  Úttörő  Mozgalom,  valamint  a  DISZ  segítőkészségének  kiemelésével  egy szebb,
könnyebb gyermeklétet  szerettek volna megjeleníteni.  A hangvétel  módosításának eszköze az volt,

86 A kor köztörténeti áttekintése a 4. mellékletben olvasható.
87 Az Ifjúsági- és Gyermekosztály jelentése. Magyar Rádió Irattára. 1953. szeptember 19. (KON–016)
88 Az Ifjúsági- és Gyermekrádió szerkesztési elvei január hónapra. Magyar Rádió Irattára. 1954. december 9. (IFJ–006)
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hogy több gyerek közreműködőt, (színészt, beolvasót) kutattak fel és állítottak műsorba. Nézőpontjuk
szerint tehetségkutatásra volt szükség és többször kellett megjeleníteni a „falu hangját”. (A tervezet
szerint egy szerkesztő ezentúl csak a vidéki témákkal foglalkozott volna.) Ennek köszönhetően 1953
májusa után egyre több ifjúsági zenei műsor fordult a magyar népi kultúra felé: Aratási dalok, Röpülj
páva,  röpülj...  (Lukin  László műsora), illetve  a  környező  országok  kultúrája  is  megjelent  a  zenei
műsorokban: Népek zenéje – ukrán, csuvas, mongol, bolgár, finn, stb. népzene, Zeneszerzői arcképek –
Dvořák. Feltűntek patrióta hangok is, mint pl.  Bónis Ferenc Mosonyi Mihályról készült adásában a
Zeneszerzői arcképek sorozat részeként. Egyre több mű lett népszerűsítve a nyugati polgári klasszikus
kultúra zeneszerzőitől is. 

A nevelési célok eléréséhez az eddigi kioktató hangnemű mozgalmi funkcionárius jelleg után
az  érzelmi  ráhatás  vált  központi  eszközzé.  A  „törődés”  érzését  segítette  az  időbeosztási-,
egészségügyi-, tanulási tanácsadás (utóbbi Zalai Ernő heti tanácsadásán keresztül). Rájöttek ugyanis a
műsorkészítők – bár joggal gyanítható, ezt eddig is tudták – a nevelés korlátja az, ha a gyerekhallgató
unalmában  kikapcsolja  a  készüléket.  Ezen  kívül  a  rádió  nem  szaklap,  a  gyerekműsorok  felnőtt
műsorok közé volt beágyazva. Így általános érvényű kellett, hogy legyen az is, hogy a rádióműsor –
bár fiatalokhoz szólt, – ezzel együtt a felnőtteknek is tanácsot adott. A szócsőszerepet elkerülendő, a
rádiónak feldolgozó szerepet kellett adni.

Az őszintének ható önkritika hitelességét az is alátámasztja, hogy Nagy Imre számára a Rádió
különös helyet foglalt el a politikai gondolkodásában, de nem abban az értelemben, mint általában a
hatalom birtoklóinak. Tapasztalt rádiós volt, hiszen a II. Világháború idején kezdetben a tifliszi Rádió
Magyar Osztályát vezette, majd az illegális Kossuth adó főszerkesztője volt. Az 1948-as centenárium
idején pedig ő volt  az,  aki  szorgalmazta az állandó parlamenti  közvetítéseket.  A „szócső” jelleget
mindig is elutasította (Tóbiás, é.n.).

A  Nagy Imre  expozéban megfogalmazott  elvek alapján  az  Osztály a  változást  követő  első
műsortervében újrafogalmazta a nevelési célokat és eszközöket.89 

Politikai nevelés

Hazafias nevelés, ezen belül a „szocialista hazaszeretetre” nevelés igénye. Hibájának nevezte
meg  a  mai  fiatalság  életétől  (pályaválasztás,  perspektívák)  történt  addigi  elrugaszkodottságukat:
„éveken keresztül jól kialakult  módszerekkel tudtunk beszélni a korlátlan lehetőségekről,  az állami
támogatásról, stb. Ilyenkor műsoraink kissé a fellegekben jártak”.90 Új eszköz a  „reális, gyakorlati
életre” való felkészülésben nyújtott segítség. A műsor anyanyelvi adások elindításával is kiegészült, a
néprajzi  és  a  történelmi  ismeretterjesztésen  kívül  a  munkásmozgalmi  események  felelevenítésével
elfordult  az  addigi  hőseszmény  állítás  gyakorlatától.91 A falu-felé  fordulás  jegyében  támogatta  a
gyerekek  körében  az  önálló  helytörténeti-,  néprajzi  gyűjtést.  Ezt  már  az  1952-es  pályázatában  is
népszerűsítette, aminek sikerességére itt hivatkozik. A több szektorban felmerült munkaerőproblémára
megoldásként  az  eddigi  túlzott  felsőoktatási  statisztika  „feljavítási”  gyakorlata  helyett  a  munkára
nevelést helyezi előtérbe. Az új  pályázat már ennek jegyében fogant  A legnagyobb varázsló címmel,
amely egyfajta ösztönzés volt a néprajzkutatásra is: a gyerekek megfigyeléseiken keresztül leshették el
környezetük munkán keresztüli  változását.  (A dokumentumba kézírással  egy műsorkészítő  további
témaötleteket is bejegyez, mint a fiatalok számára feszültségkeltő ellentéteket jelentő fogalompárokat:
felelősség-kaland,  realitások  és  ábránd,  kamasz  problémák,  értelmiségi  pályaorientáció,  öregek  és
fiatalok.)  A  szocialista  hazaszeretetre  nevelést  összekötötték  a  proletár  internacionalista  nevelés
igényével, amelynek eszköze a már említett jelentés szerint92 a IV. bukaresti VIT emlékeinek gyakori
felelevenítése,  a  kapitalista  országokban és  a  „béketábor”  államaiban élő  fiatalok életének állandó
összevetése  volt.  A szocialista  partnerországok gyermekrádióival  zajló  sorozatos  műsorcserékkel  a

89 Az Ifjúsági- és Gyermekosztály ez évi munkájának irányelvei. Magyar Rádió Irattára. 1954. szeptember 30. (KON–021)
90 Uo. 2.
91 A júniusi MDP KV határozatban szerepel az is, a káderutánpótlás képzés során mostantól mellőzni kell az addigi 

hősállító dogmatikát.
92 Az Ifjúsági- és Gyermekosztály jelentése. Magyar Rádió Irattára. 1953. szeptember 19. (KON–016)
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magyar adásokban a külföld jelenlétét akarták biztosítani.

Erkölcsi nevelés

A  helyes  magatartásra  nevelés  szatirikus  formában,  vitát  generálva  –  azaz  dialektikus
módszerrel.  Ezt  a  célt  szolgálta  a  kisebbeknek  szóló  Erdei  iskola,  amely  segítségével  –  a
dokumentumot  idézve  –  „többet  foglalkozunk  a  gyerekeknek  olyan  problémáival,  amelyek  a
felnőtteknek is sok gondot, fejfájást okoznak.”93 

Ismeretterjesztés

Az  ismeretterjesztés fontosabbá váló  nevelési  aktor  lett,  mivel  „biztos,  szilárd  ismeretalap
nélkül  nincs  igazi  kommunista  ember”94. A KV határozat  értelmében  a  történelmi  műsorokban  a
hősidealizálásról  áttértek  a  nép  történelemformáló  erejének  ábrázolására,  és  mivel  az  SZKP XIX.
Kongresszusa a politechnikai képzést tolta előtérbe,  az agronómusokat népszerűsítő tevékenység is
nagyobb teret nyert.

Magánéleti tanácsadás

A  fiatalok  problémáit  taglaló  fórumnak a  szatirikus  Görbe  Figyelőt  szánták,  amelyben  új
hangon, a Rádiót barátként bemutatva, magánéleti problémákat vonultattak fel. Az Úttörő Híradót is
újságszerűbbé, és elevenebbé tették tudósításokkal, riportokkal, sőt, a vidéki stúdiókban kihelyezett
tudósítókat akartak alkalmazni, mert helyismeretükkel közelebb tudnak a problémákhoz jutni.  Miska
bácsit is reálisabb segítségnyújtásra „kötelezték” az élethelyzetekhez mért realistább tanácsadással.

Falus fiatalság megszólítása

A  mezőgazdaság  gondjainak  kezelésére leporolták  a  Micsurin-műsorokat.  Tudósítottak  a
Micsurin  állomások  munkájáról,  vidéki  nagyobb  városokat  mutatott  be  a  Szép  hazánk. Neves
növénytermesztő vidékeket vonultattak benne fel,  feltalálók és tudósok (elsősorban mezőgazdasági
hasznú) életműveit dolgozták fel rádiós formában.

Irodalmi műveltség

Irodalmi adásokban megjelent  Trencsényi-Waldapfel Imre gondozásában a  görög mitológia, a
nyugati kultúra írói vonultak fel a Nagy írókról kicsinyeknek sorozatban, illetve a klasszikus magyar
irodalom is előretört. Több ifjúsági íróval terveztek rádiójátékot íratni (Ács Katóval,  Mándi Ivánnal,
Palotai Borissal, Hárs Lászlóval.)

Szülői tanácsadás

Szülőknek kéthetente negyedórás nevelési tanácsadó műsort állítottak be. 

Zenei nevelés, oktatás

A  zenei  műsorok között  újdonságként  adást  szántak  a  középiskolásoknak  is.  Ezek
szerkesztésére  Kodály Zoltánt kérték fel, de ő végül nem vállalta.  Ádám Jenő viszont beleegyezett,
hogy a Bevezetés a zenehallgatásba az ő közreműködésével menjen. 70 kórus meghallgatása után 30
kórussal  felvételeket  terveztek  készíteni.  Szintén  ekkor  merült  fel  a  Gyermekkórus létrehozásának
ötlete  is,  a  Rádió  közelében  élő  legkimagaslóbb  tanulmányi  eredményt  felmutató  6.-8.  osztályos
tanulók közreműködésével, a két zenei szerkesztő, Csányi László és Botka Valéria vezetésével.

93 Uo. 4.
94 Uo. 4.
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2 A műsortervek továbbfejlesztései

Az előzőekhez képest újdonság még az 1954-es tervükben95, hogy az anyanyelvi műsorokat
színesebbé  tették  nyelvtani  játékokkal,  és  szemponttá  válik  a  levelezés  során  a  helyesírás  is.  A
mezőgazdasági  technikumok  és  szakmák  népszerűsítése  központi  feladat  lett,  ezen  kívül  mezei
munkákra is mozgósítottak, valamint a népzenei kultúra markánsabban jelent meg a műsorokban (egy
új népzenei sorozatot is indítottak, a középiskolásoknak szánt Virágének címmel.) Gyakrabbá váltak a
„hangoskocsi”  vidéki  útjai,  dalküldéssel  és  jutalmazással  propagálták a  gyerekek körében a  mezei
munkát,  a „tiszta udvar” mozgalmat  és a selyemhernyó tenyésztést  – hozzájárulva a kétségbeesett
könnyűipar nyersanyag nélkülözési problémájának csökkentéséhez. A már korábban említett általános
érvényű  műsorkészítési  elv  kiegészült  azzal  a  felismeréssel  is,  hogy  az  alacsonyabb  műveltségű
felnőttek a gyermekműsorokból kiegészítő tudást szereztek,  aminek eredményeként a továbbiakban
szakértői  műsorfejlesztésre  volt  szükség.  Az  Ifjú  Figyelő a  falusi  beilleszkedési  nehézségekkel
foglalkozott  (egy fiatal pár falura költözik), és további terve, hogy a boldogság és kezdeményezés
fogalmairól fog beszélni hetente bejelentkező műsoraiban96. Később ehhez csatlakozott az Így élünk mi
adásaival, ami az egyetemi ifjúság életét mutatta be97, a Görbe Figyelő és Ifjú Figyelő műsoridejének
kibővítésével  együtt  további  speciális  problémák  kezelése  is  bekerült  a  műsorba:  kollégiumi
tandíjrendelet, érettségizettek elhelyezkedése, falusi fiatalok otthonmaradása.98 

Az MDP III. Pártkongresszusának közeledtével (1954. május 24-30.) fokozták a mezőgazdaság
népszerűsítését a műsorokban, elsősorban a Most légy okos Domokos és a Kíváncsiak Klubja összesen
11 adásában. A gyümölcs- és szőlőtermesztés érdekében rádiójátékokat adtak (Matthias János a szőlő-,
Entz  Ferenc a  gyümölcsnemesítésről),  és  új  népzenei  sorozatot  indítottak  Magyar  mezők  virágai
címmel.

a Zenei műsorok, illetve zenei rovatokat – betéteket tartalmazó komplex műso-
rok felépítése a struktúrában 1953 júniusa után99

A Nagy Imre kormány működésének idejére eső utolsó munkaterv szerint100 megállapítható, a
műsorkészítés  1953  júniusa  óta  kiegyensúlyozottan,  hirtelen  korrekciós  igények  nélkül  haladt.
Elfogadottá  vált,  hogy a szünidőben a szórakoztatás az elsődleges feladat.  A középiskolások hétfő
délutáni  zenei  műsora  helyett  a  nekik  szóló  Nyári  muzsikát állították  be,  mellőzték  a  komolyabb
műveket  a  Hangverseny  gyermekeknek esetében,  a  Fiatalok  Zenei  Újságjában  tábori  beszámolók
kaptak helyet, illetve a nyári szakkörök munkájához, kamarazenéléshez adtak segítséget. A VIT soron
következő rendezvénye továbbra is a népszerűsítés tárgya volt, a rendezvény ideje alatt  A VIT zenei
híradója címmel külön műsorként. A tábori és VIT dalokat a Gyermekkórus közreműködésével „Z-
szalagra” rögzítették.

95 Az Ifjúsági Osztály 1954. évi terve. Magyar Rádió Irattára. Elnökségi Iratok. TD–275/31. (KON–024)
96 Az Ifjúsági és a Zenei Osztály műsorterve a pártkongresszus tiszteletére. Magyar Rádió Irattára. 1954. február 16. (PO–

009)
97 Az Ifjúsági- és Gyermekrádió szerkesztési elvei január hónapra. Magyar Rádió Irattára. 1954. december 9. (IFJ–006)
98 Feljegyzés az Ifjúsági- és gyermekrádió 1954/55-ös évi tervének jelenlegi állásáról. Magyar Rádió Irattára. 1955. 

február 1. (KON–023)
99 Az Ifjúsági Rádió műsorai 1953/09/21-től 12/31-ig. Magyar Rádió Irattára. (ST–028). A napi lebontású műsortervet az 

5. melléklet tartalmazza.
100Az Ifjúsági – és Gyermekrádió zenei csoportjának nyári munkaterve. Magyar Rádió Irattára. 1955. március 31. (KON–

025)
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3 Tömegkapcsolatok változása 1954-ben

1954 nyarára megváltozott  a levelezés habitusa.101 1953 elején a gyerekek még csak  Miska
bácsinak  írhattak,  leveleik  sablonosak  voltak,  csak  megfejtéseket  tartalmazott,  amire  az  Osztály
jutalmul zenét küldött. (Ennek oka a műsorkészítők egyoldalú ösztönzése volt, csak a jó tanulókhoz
szóltak a műsorok, azok is sokszor terjengős válaszok voltak.) A dokumentum keletkezésének idejére
elérték az őszintébb élménybeszámolókat tartalmazó hallgatói levelezést, és több választ is adtak. (a
Lemezes  láda 25-30-at.)  Sokszor  még  így  is  sablonossá  vált  a  műsor,  prédikációknak  tűntek  a
válaszok. Miska melletti állandó szereplők  (Marci, Éva és  Benő) közül utóbbi pesszimista hangját a
szülők is szerették, örömmel vették, ha helyettük dorgálta meg gyermeküket.

Havonta 11-12 ezer levél érkezett, Miska a barátjukká vált, ügyes-bajos dolgaikba beavatták.
Már  meggyőződéssel  írtak  közvetlen  és  tágabb  környezetük  eseményeiről,  aminek  eredményeként
„mind kevesebb levelükben a frázis, a hamis pátosz”.102 A műsor iránt egyébként elsősorban a lányok
rajongtak. A fiúkat kevésbé kötötte le.

A többször felemlegetett 1953. szeptemberi gyermekrádiós jelentés Kollégiumi megtárgyalása
során  született  határozat  4.  pontja103 elrendelte  a  szorosabb  kapcsolatépítést  az  ifjúsági  lapokkal,
elsősorban a  Szabad Ifjúsággal, a  Pajtással és az  Úttörő Vezetővel, valamint a pedagógiai lapokkal
(többek  között  a  Közneveléssel,  a  Közoktatási  Minisztérium  belső  kiadványával).  Ennek
eredményeként, egy évvel később (1954 szeptemberére) a felsoroltakból három lap már közölte az
Osztály műsorát, de ez a készítők szerint nem volt elégséges. Arra hivatkoztak, hogy több külföldi
Gyermekrádiónak saját lapja van, de ez irányú kérésüket a Tájékoztatási Hivatal elutasította104. Ezért
kiegyeztek volna azzal is, ha csehszlovák példára plakátokon és a Rádióújságban lettek volna műsoraik
népszerűsítve. Így 1955. elejére lassan a napi sajtó is elkezdett írni a műsorokról, a Rádióújság pedig
gyermekmelléklettel került kiadásra.105

A DISZ szervezetekkel  közösen hirdették meg 1954–55 telén az  új,  az  eddigiekhez képest
komplexebb  pályázatot,  a  Szellemi  öttusát.  A  verseny  célja  az  eddigi  pályázatoknál  nagyobb
lélegzetvételű kihívásra vállalkozók és a pályázatoktól eddig passzívan távol maradók bevonása volt.
Három korosztálynak írták ki: az 5-6., a 7-8. osztályosoknak és a középiskolásoknak. A verseny öt
hétig tartott, hetente korosztályonként három kérdést olvastak be az adásba. A pályázati bírák között
volt többek között Szabó Pál író, Öveges József, és Kadosa Pál.106 A kérdések tematikája az egymást
követő heteken a következő volt:  (1) irodalom és művészetek (benne képzőművészet és zene), (2)
sport, (3) természettudományok, (4) történelem, valamint (5) föld- és néprajz.107 Ezzel párhuzamosan –
a téli szünetre tekintettel, – az Osztály elsőnek mondható „Roadshow” kezdeményezését, az Úttörő
Mozgalommal  közösen  szervezett  Gyermekrádió  Korcsolyaversenyét  is  megrendezték  a  Fővárosi
Műjégpályán.

4 A Gyermekkórus

Említettem,  az  Osztály  1954-55-ös  tanévének  irányelveiben  megemlíti  a  Gyermekkórus
létrehozásának ötletét. A Kórus azzal a céllal született, hogy az ország gyermekkórusainak szakmai
példát  nyújtson  előadásmódjával,  műsorválasztásával.  Ezzel  egyrészt  a  „baráti”  rádióktól  való
elmaradásukat  is  behozták,  másrészt  a  hazai  kóruskultúrára  és  kórusirodalom-fejlesztésre  akartak
hatást gyakorolni.108 Működését hamarosan sikeresnek könyvelték el, a gyerekek lelkes tagjai voltak a

101Feljegyzés az üzenetes műsorokról. Magyar Rádió Irattára. 1954. június 24. (KON–022)
102Uo. 4.
103Határozat a Magyar Rádióhivatal Kollégiumának 1953. szeptember 24-én tartott üléséről. Magyar Rádió Irattára. 

(KON–018)
104Az Ifjúsági- és Gyermekosztály ez évi munkájának irányelvei. Magyar Rádió Irattára. 1954. szeptember 30. (MIG–027)
105Feljegyzés az Ifjúsági- és gyermekrádió 1954/55-ös évi tervének jelenlegi állásáról. Magyar Rádió Irattára. 1955. 

február 1. (KON–023)
106Az Ifjúsági- és Gyermekrádió szerkesztési elvei december hónapra. Magyar Rádió Irattára. 1954.november 11. (IFJ–

005)
107Úttörők és középiskolások szellemi öttusa versenye. Magyar Rádió Irattára. 1954. (KON–132)
108Az Ifjúsági- és Gyermekosztály ez évi munkájának irányelvei. Magyar Rádió Irattára. 1954. szeptember 30. (MIG–027) 
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kórusnak.  A továbbfejlődés  érdekében 1955 márciusára kidolgozták a gyerekek házon belüli  zenei
oktatásának  tervét  is.109 Eszerint  a  Fővárosi  Zeneiskolaszervezet  tervét  követő  „kórusiskola”110

csökkenthette a gyerekek heti zeneiskolai terhelését (mindenki hangszeres is volt), viszont emelt szintű
szolfézs és hangszeroktatást vezettek be. Az órarend így heti két-két hangszer és szolfézs-zeneelmélet
órát  tartalmazott  két  kóruspróbával.  Teremként  a  18.,  19.,  20-as  stúdiót,  illetve  a  Rádióénekkar
próbatermét használták. Az oktatás szeptemberben el is kezdődött.

1955 őszére a Kórus Zeneiskolája három szolfézs-, öt zongora- és két hegedűtanár kollégával
számolt.  Havonta  egy  felvételt  terveztek,  aminek  műsora  -a  később  kibontakozó  politikai
visszarendeződésnek köszönhetően- 2/3 részben úttörő- és ifjúsági dal volt.111

5 Műsorértékelések

Az értékelések ekkor már első sorban a Rádió belső köreiből, a Vállalati Ellenőrző Csoporttól
származtak. A kritika hangvétele bátorítóbbá vált, értékelte a műsorkészítők a munkára nevelés terén
tett  erőfeszítéseit112.  Dicsérte  az  Úttörő  Híradó optimista  és  aktuális  jellegét  (riportjait),  a
Gyermekújság klasszikus  műveltséget  adó  frissességét  (mivel  mellőzte  az  unalmasan  hosszú
folytatásos regényeket), a Jó reggelt gyerekek klasszikus zenei betéteit és a névnapköszöntőket. Miska
bácsi lemezesládája is javult (gyakori dicséretek, jó zenék, kellemes jellemű mellékszereplők által), és
a Figyelők bátor témaválasztása is elnyerte a kritikus tetszését.

6 Költségkeretek, osztályfejlesztési kérdések

Az 1953-54-es tanév elején az Osztály jelezte, hogy az előző évhez képest (heti 700 műsorperc)
közel  40%-os  műsoridő  növekedés  történt,  miközben a  20 tagú szerkesztőségük113 csak egy fővel
gyarapodott. A megnőtt műsoridő minőségi kitöltésére egy riporter, egy zenei- és egy sportszerkesztő
felvételét kérték az addigi költségvetés 56%-os emelése mellett.114 Kérésüket a Kollégium öt nappal
későbbi  ülésén  elutasította.  Decembertől  kezdve minden  hónapban  túllépték  a  keretüket  átlagosan
35%-kal, mivel a havi húsz hangjáték, mesejáték és irodalmi összeállítás, illetve az erkölcsi nevelési
célzattal  adott  vasárnap  délelőtti  Csinn-Bumm  Cirkusz,  Csilicsala  csodái és  az  ismeretterjesztő
Kíváncsiak Klubja keretük 75%-át felemésztette.

A szerkesztő műsorkészítők ekkor még nem csak a forráshiánytól, vagy az írók részéről  „a
gyerekirodalom iránt itt-ott meglévő értetlenség, érdektelenség”115,  „nagyon sok ellenállás”116 miatt
szenvedtek,  hanem a lebonyolítással megbízott  rendezők inkompetenciája miatt  is.  Számos kísérlet
volt  annak érdekében, hogy a gyermekműsorok rendezői specializálódjanak az ilyen műsorokra.  A
Kollégium 1953. végén elrendelte, hogy olyan rendező kell a gyermekadásokhoz, aki  „hivatásának
tekinti a gyermekműsorok szerkesztését”117. Jóval az egy év haladék lejárt után az Osztály keserűen
írja,  „a gyermekműsorok rendezését nem specializálták, ellenvetések vannak a Stúdió Osztályon és
nálunk is ezzel kapcsolatban.”118

109Az Ifjúsági – és Gyermekrádió zenei csoportjának nyári munkaterve. Magyar Rádió Irattára. 1955. március 31. (KON–
025)

110Ez volt a Rádió Gyermekkórus Zeneiskolája.
111Az Ifjúsági- és Gyermekosztály évi munkaterve. Magyar Rádió Irattára. 1955-56. (KON–026)
112Jelentés az Irodalmi-, Ifjúsági- és Zenei Osztály októberi műsorairól. Vállalati Ellenőrző Csoport. Magyar Rádió 

Irattára. 1954. november 9. (MF–002)
113A szerkesztőség belső munkatársainak névsora: Sándor György (osztályvezető), Geberta Katalin (osztálytitkár), 

Endrényi Magda, Strausz Imréné, Kovács Márta, Takács Ferenc, Csányi László, Földes Gézáné, Borus Józsefné, Vajda 
Péter, Balogh Jolán és Pápa Relli (lektorok), Baros Péter (levelezési csoportvezető), Kolena Mária és Király Zoltánné 
(levelezők), valamint Sinka Etelka (műsoradminisztrátor). In: Az Ifjúsági Osztályon dolgoznak. 1953. (SZÜ–016)

114Az Ifjúsági- és Gyermekosztály jelentése. 1953. szeptember 19. (KON–016)
115Az Ifjúsági- és Gyermekosztály ez évi munkájának irányelvei. Magyar Rádió Irattára. 1954. szeptember 30. 3. (MIG–

027)
116Az Ifjúsági- és Gyermekosztály jelentése. 1953. szeptember 19. Magyar Rádió Irattára. 2. (KON–016)
117Határozat a Magyar Rádióhivatal Kollégiumának 1953. szeptember 24-én tartott üléséről. 2.pont. Magyar Rádió 

Irattára. (KON–018)
118Feljegyzés az Ifjúsági- és gyermekrádió 1954/55-ös évi tervének jelenlegi állásáról. Magyar Rádió Irattára. 1955. 

február 1. (KON–023) 11. 
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Politikai hullámvölgyekben II.  rész – a Gyermekrádió 1955. április 19.  –
1956. október 23. között

A pedagógiai paradigma visszarendeződése, a gyermek és ifjúsági műsorok a Kossuthon

1955 áprilisát követően – a resztalinizációs időszak119

1 A Gyermekrádió 1955-56. évi munkaterve

1954-ben  Benke  Valériát  nevezik  ki  a  Rádió  élére.  A visszarendeződés  idején,  a  Vasas
Szakszervezet  székházában  hangzott  el  annak  a  rádiós  körökben  igen  népszerűtlen  Kovács  István
pártfunkcionáriusnak  kirohanása,  amelyben  az  értelmiség  ostorozása  közbe  kitért  a  rádió
szerkesztőségeire  is  „azt  követelve,  hogy  »a  szerkesztőségeket  meg  kell  tisztítani  a  jobboldali
elemektől«.”120 1955 a Gyermekrádió vezetésében is  érthetően változásokat hozott.  Sándor György
helyére Csohány Gabriella került, Sándor a Műsorszerkesztőség vezetője lett, ahonnan 1957-ben még
bő egy évre – 1958 márciusáig, televízióssá válásáig – visszakerült az Ifjúsági Osztály élére.

A munkaterv hét pontban gyűjti össze az Osztály feladatainak körét.121

• Tagtoborzás a DISZ számára, a szülők meggyőzésén keresztül is.
• Az „Ipari levél”, azaz az MDP KV 1955. március 2-i, a nehézipari átrendezést szorgalmazó

határozat céljának, és DISZ-re rótt munkájának megjelenítése a műsorokban.
• Ismét a hősi eszmények ábrázolásának előtérbe tolása, a Párt ember és országformáló erejének

demonstrálása, azaz nélkülözhetetlenségének üzenete. A falu „átalakulása elkerülhetetlen”.
• A  marxizmus-leninizmus  megismertetése  a  fiatalsággal,  a  történelmi,  gazdasági,  morális

kérdések  magyarázatánál  ezen  politikai  és  filozófiai  tanok  szem előtt  tartása.  A kispolgári
befolyás, hangvétel kizárása.

• Hazafiasságra,  proletár  internacionalizmusra  nevelés,  megtartva  a  hagyományápolás  eddigi
formáit,  de  fokozottan  harcias  hangvételre  váltás  az  irredentizmus,  antiszemitizmus,
kozmopolitizmus ellen. Visszatér a békeharc és a néphadsereg népszerűsítésének feladata az
„elvtelen pacifizmus” ellen.

• „Harc  az  erkölcsről,  magatartásról,  társadalomról  vallott  kispolgári,  antimarxista  nézetek
ellen”. A közösségi élet nevelő hatásának bemutatása, tanítók szeretetére nevelés. Tudományos
és technikai ismeretterjesztés, a szocializmus-építő fiatalok lendületesebb nevelése.

• Az adások hatékonyságának növelése a Párt határozatának helyes végrehajtásának érekében.
Összegezve, harc a számos „kilengés” ellen, ami mellett az egyetlen pozitív tartalmú üzenet a Párt
népszerűsítése lehetett.

Ennek végrehajtásához  Csohány átszervezte az Osztályt.  Az addigi  három nagyobb,  életkor
szerinti  függőleges  tagolású  terület  helyett  öt  vízszintes  tematikai  tagolást  vezetett  be.  Így  külön
csoportokat képezett (1) az Iskolaélet – úttörőélet, (2) az Ifjúsági Szerkesztőség, (3) az Irodalmi-, (4) a
Levelezési  és  (5)  a  Zenei  Csoport.  Kapcsolattartása  visszarendeződött  az  1953.  előttire:  szoros
kapcsolat a társszervezetekkel, fenntartókkal (Oktatási Minisztériummal, DISZ-szel, Írószövetséggel).

119A korszak köztörténeti leírása a 6. mellékletben olvasható.
120Ne beszéld le arról, ami a legjobb lenne... (Halda Aliz visszaemlékezései) In: TÓBIÁS Áron: Kettészelt égbolt. A 

Magyar Rádió regénye. Emberek – Történetek, Dokumentumok. 1945-1956. Magyar Rádió Közalapítvány. 403.
121Az Ifjúsági- és Gyermekosztály évi munkaterve. Magyar Rádió Irattára. 1955-56. (KON–026)
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Ezen  kívül  Csohány  létrehozta  az  Ifjúsági  Osztály  Művészeti  Körét,  ahol  a  munkatársak
„pedagógiai, irodalmi és általános szakmai ismereteit” fejlesztették tovább.122 Havi rendszerességgel
az  Osztály  alapításakor  (1950-ben)  már  megismert  módon  előadásokat  és  azt  követően  „vitákat”
szerveztek  olyan  témákban,  mint  pl.  az  ifjúsági  irodalom eszmei  mondanivalója,  a  sovinizmus,  a
nacionalizmus, Trianon, az „igazi hazafiság” kérdései, vagy az Úttörő Híradó riportjai.

a A Zenei Csoport terve

A zenei nevelés elsődleges eszköze a hazafias és internacionalista nevelési cél elérésében a
kommunista  mozgalmi  dalok  sugárzása  volt.  Ennek  sikerét  úgy garantálták,  hogy összehangolták
propagandájukat  az  Úttörőközponttal.  A szövegeket  a  műsorfüzeteikben és  a  Pajtásban jelentették
meg. A közösen kiválasztott dalokat számos ismétléssel adták.

Másodsorban  az  ismeretterjesztéssel  cél  az  „üres,  tartalmatlan  zene” megutáltatása,  és  a
„zeneszerzők,  mint  kiváló  emberek  bemutatása” lett.123 Újdonság  volt,  hogy  Bartók halálának  10.
évfordulójára  több  gyermekzenét  megszólaltató  Bartók-műsort  akartak  beállítani,  illetve  még  két
nagyobb megemlékezést és négy koncertet. Az FZÚ rendszeresen beszámolt az emlékév eseményeiről.
Ennek engedélyezése Rákosi részéről reagálás volt arra a hírre, hogy a Nyugat megemlékezéssel akar
Bartóknak adózni124. Az 1953 után indult Magyar mezők virágai sorozatot leállítják, helyére az 50 éves
a magyar népdal adásai krülnek, amihez ismételten  Kodályt akarták szerkesztőnek megnyerni.  (Ez
most sem sikerült.)

A fokozott  „együttműködés”,  azaz  az  Osztály műsorpolitikájának függővé tétele  nyomán a
Népművelési  Minisztérium  Művészetoktatási  Főosztálya  lett  a  gyámja  -illetve  társszerkesztője-  a
zeneiskoláknak  szánt  műsoroknak.  Ennek  pozitív  eredménye  is  lett,  ugyanis  lehetőséggé  vált  az
adásokban a vidéki  zeneiskolák  szerepeltetése.  A fentihez  hasonló  módon a  Középiskolások  zenei
műsorának az Oktatási Minisztérium lett gondozója, az Iskolai kórusok műsoraiba az Úttörőközpont, a
Népművészeti  Intézet  és  a  kerületi-,  valamint  megyei  zenei  szakfelelősök  szóltak  bele,  a  Kis
muzsikusok a Fővárosi Zeneiskolaszervezet állásfoglalásaitól függött.125

Figyelemre méltó, ahogy a gyermekműsorok szinte teljes része átkerült a Kossuth főadóra. Ez
alól  csak  a  csütörtök  16:30-17:25  közötti  sáv  volt  kivétel.  Mivel  már  korábban  felismerték  a
gyermekműsorok kétirányú (azaz a felnőttekre is gyakorolt) nevelő hatását, a hatás maximalizálásáért
a Kossuth adó erőteljesebb adóteljesítményével, illetve agitációs és propaganda erejével gyakorlatilag
bekebelezte az Ifjúsági- és Gyermekosztályt.

b A Levelezési Csoport

A  csoport  habitusa  irányítóivá  vált.  Ahogy  a  dokumentumban  kifejtik:  „legfontosabb
feladatuknak  tartjuk,  céltudatosan  irányítani  levelezőink  munkáját”.  Ennek  érdekében  koordinálni
kezdték a külsős levélválaszolók tevékenységét, annak érdekében, „hogy a válaszokat műsorban is fel
tudjuk  használni.”126.  Változások  történtek  az  előbbihez  képest  A  II.  Szellemi  Öttusa pályázat
lebonyolításában is. Az előkészítést „nagyobb gonddal” végezték minisztériumi segítséggel. Az előző
kiíráshoz viszonyított tematikai változás az lett, hogy a legelöl álló sport-témakört összekapcsolták az
úttörőélettel,  az  irodalmi  téma  az  úttörőmozgalom  alkotói  tevékenységet  előremozdító  jellegével
keveredett, a művészeti téma pedig a felsorolásban az utolsó helyre került.

122Uo. 34.
123Uo. 26.
124Bartók életművének a korban Magyarországon betöltött hányattatott helyével kapcsolatban Ittzés Mihály 50-es évekbeli

visszaemlékezése ad magyarázatot: „a Bartók-életmű egy részével egyetemben nyugatias, avantgárd zenének vagy a 
burzsoá dekadencia termékének ítéltetett, melyet a dolgozó nép elől el kellett zárni.” Ittzés Mihály (2006): Bartók-
élmények. In: Forrás. 38. 3 sz. 53.

125Az így kialakult műsorstruktúrát a 7. melléklet tartalamazza.
126Az Ifjúsági- és Gyermekosztály évi munkaterve. Magyar Rádió Irattára. 1955-56. 31. (KON–026)
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2 A kor közvélemény-kutatásainak tapasztalatai

Még 1955 közepén (a frissen „átigazolt”  Sándor György vezetésével) a Műsorszerkesztőség
rendszeresebb  közvéleménykutatásba  fogott.  Az  így  készült  jelentésekbe  a  feldolgozott  hallgatói
levelek,  ankétokról  és  elsősorban  a  Rádióújságban  közzétett  közvéleménykutató  ívek  eredményei
kerültek.  A Központi  Statisztikai  Hivatal  eredményei  szerint  1955  legvégén  közel  másfél  millió
előfizetője volt a Rádiónak, amelynek 32,2%-a budapesti, vidéki városban 25,5%, falun pedig 42,3%
élt. 1956 elején a 2000 feldolgozott kérdőív beküldési hely szerinti megoszlása véletlenül ugyanezt az
arányt adta, ezért a mérési minta reprezentatívnak mondható.127

A felmérés alapján elmondható volt, hogy a gyors és bőséges tájékoztatás a hallgatók részéről
általános elvárássá vált,  a  fennköltség mellőzésének és hétköznapi  helyzetek mikrofonon keresztül
történő  bemutatásának  igénye  mellett.  Az  idősebbeket  is  érdekelték  azok  a  témák,  amelyek  a
fiatalokhoz  szóltak,  és  azok  társadalmi  helyzetével,  megítélésével,  reakcióival  foglalkozott.  Mivel
hiányos ismereteiket a hallgatók közül sokan a rádióból megszerezhető információkkal, ismeretekkel
pótolták,  igényelték  a  világos  és  egyszerű  magyarázatokat,  alapos  konferálásokat,  segítséget  a
kulturális  szolgáltatások,  termékek  közötti  eligazodásban.  Szintén  igény  mutatkozott  a  nemzeti
identitást  tükröző  állandóan  jelen  lévő  tartalmi,  nyelvápolási,  népzenei,  történelmi  utalásokra.  A
nemzeti jelleg megjelenítésével a műsorosztály egyébként a szocialista rendszerépítés egy új eszközét
látta.

A Zenei Osztály Népművelési Rovata a visszajelzések alapján elismerte, kevés volt a falun élő
fiatalokhoz eljuttatott  zenei  nevelési  szándékú műsor.  Mivel  Bartók művészetét  sokan nem tudták
értékelni, valószínűleg Kodály hatására128 szaporítani kezdték a Bartók-művek ismertetését Ádám Jenő
és Lukin László előadásain keresztül, hogy Bartók muzsikáját „ne csak tiszteljék, de értsék is”129.

Az  Ifjúsági-  és  Gyermekosztály esetében  az  1954  utáni  műsorpolitika  megerősítése
tapasztalható. Kritika érte a gyermekműsorok gügyögő színészeit, emellett a hallgatók számos kéréssel
fordultak  a  Rádióhoz:  hiányolták  az  egyetemek  ismertetését,  a  fiatal  házasoknak  címzett
tanácsadásokat,  a  szerelemről,  viselkedésről,  illemről  szóló  adásokat,  szerettek  volna  egy
középiskolásokhoz szóló híradót, a pedagógusok korszerű neveléstudományi műsort kértek, az iskolák
az életükről reális képet tükröző rádiójátékokat, stb., Az ötvenes évek során először lett kimondható,
bizonyíték is volt végre arra vonatkozóan, hogy a hallgatóság rétegződött, és minden réteg saját műsort
akart.

A Kollégium helyt adott a hallgatók kéréseinek, és soron következő ülésén határozatot hozott a
javaslatok  felhasználására.130 A  tapasztalatok  hasznosításának  feltételeként  fellépést  sürgetett  a
Kollégium  „az  egyszerű  hallgatók  véleményét  lenéző,  kommunista  szerkesztőkhöz  nem  méltó
magatartás ellen.”

3 Összehasonlító műsorstatisztikák 1954-ből és 1956-ból

A politikai viharok gyermekrádiózásra gyakorolt közvetlen hatását az alábbi táblázatban is nyomon
követhetjük.131 (2. táblázat)

127Jelentés a közvélemény-kutatás tapasztalatairól. Magyar Rádió Irattára. 1956 első negyede. (MF–008)
128Bartók halálának 10. évfordulójára írt rádióbeszédében Kodály így vélekedik: „magyar magasabb zenét óhajtó 

közösséget akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarrá, a magyar tömegeket zeneileg műveltté 
tenni. […] Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország.” (Tóbiás, é.n. 365. o.). 

129Jelentés a közvélemény-kutatás tapasztalatairól. 1956 első negyede. Magyar Rádió Irattára. 11. (MF–008)
130Határozatok a Rádió Kollégiuma 1956. március 1-ji ülésén. Napirend: A közvélemény-kutatás tapasztalatairól. Magyar 

Rádió Irattára. (MF–009)
131Műsorstatisztika a Magyar Rádió műsorából. 1954. október 1-31. Magyar Rádió Irattára. 1956. január 1-29. TD–

394/38. (MÜST–007)
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1954 1956
Perc % Perc %

Gyermekrádió – összesen 4173 7,4 3737 7,2

Ebből:

Irodalom, mese 800 19,2 772 20,6
Úttörőműsorok 540 13 360 9,6
Ifjúsági aktuális műsor 190 4,5 200 5,4
Ismeretterjesztés 295 7,1 340 9,1
Orosz nyelvoktatás 260 6,2 160 4,3
Sport 100 2,4 80 2,2
Zene 1065 25,6 985 26,4

Nemzeti megoszlás:
Magyar 3068 73,7 2866 76,8
Szovjet 465 11,1 399 10,5

Összes zenei adás a Gyermekrádióban (az 
összműsoridőhöz viszonyítva)

1065 1,89 985 1,9

2. táblázat. 1954 és 1956 műsorarányai az Ifjúsági- és Gyermekosztályon

Az Osztály műsoridő részesedése a Rádió összműsoridejéhez viszonyítva csak 0,2%-kal lett
kevesebb  1956-ban.  A  fenti  táblázat  alapján  megállapítható,  hogy  1956-ra  1954-hez  képest  az
úttörőműsorok aránya  a  Gyermekrádióban 26%-al  visszaesett,  az  orosz nyelvoktatás  még ennél  is
drasztikusabban,  közel  30%-kal.  Ezzel  szemben az  ismeretterjesztés  28%-kal  nőtt,  de  az  irodalmi
adásoknál is több mint 7%, illetve a zeneiek esetében is kicsivel több mint 3%-os emelkedés mutatható
ki. Jelentősen megnőtt az aktuális problémákkal foglalkozó ifjúsági műsorok aránya, összesen 12%-
kal, míg a sportműsorok szinte pont ennyivel (11%-kal) estek vissza. A nemzeti megoszlás esetében a
magyar eredetű műsorok aránya emelkedett, a szovjet adások száma pedig mérsékelten csökkent.

Összefoglalás

A kommunista diktatúra által felkorbácsolt magyar elégedetlenséget  Sztálin halálát követően
1953-ra a puhább szovjet vezetés sem tudta tovább tétlenül szemléleni, és  Nagy Imre támogatásával
változást sürgetett. A Rádió is önvizsgálatot tartott addigi pártpropaganda szócsőszerepét elismerve.
1954-re -ha csak átmenetileg is, de- átalakult az IFO által kifelé nyújtott gyermekkép, a műsorok a
fiatalokat érintő valós problémákkal is el kezdtek foglalkozni, és a témák közé kerültek a nem fővárosi
régiók is. A politikai változás a nevelési célokat is átformálta, megjelent az öntevékenység támogatása
(gyerekek helytörténeti, népzenei gyűjtései), a szülőknek szóló nevelési tanácsadás, felértékelődött az
anyanyelvápolás.  Az  iskolai  szünidőkben  a  szórakoztatás  kapott  prioritást,  a  zenei  műsorok
tematikájukban a táborozással,  kamarazenéléssel,  a  nyárral  foglalkoztak.  A tömegkapcsolatokban a
hangsúly a bizalom megnyerésére helyeződött át, a korábbi mechanikusság mérséklődött. A gyerekek
hangneme  is  közvetlenebbé  és  „gyermekszerűbbé”  vált  az  addigi  pátosz  és  frázisosság  után.
Együttműködés bontakozott ki a gyermeksajtóval és a gyermekkultúra egyéb intézményeivel. Csányi
László és Botka Valéria megalapította a Magyar Rádió Gyermekkórusát, amelyhez egy, a Rádión belül
működő  zeneiskolát  is  létrehoztak.  Intenzívebbé  vált  a  hallgatói  visszajelzés  és  kritika,
megbizonyosodtak a rádiósok arról, hogy a hallgatóság rétegzett és érdeklődésének megfelelően saját
műsorok után vágyódik.
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1955-ben  a  resztalinizáció  jegyében  a  Gyermekrádió  pedagógiai  paradigmája  is
visszarendeződött  az  1953  előtti  állapotokra.  Ismét  a  hősi  embereszmény  modellkövetése  vált  az
elsődlegessé,  a  hangvétel  harciasabbá vált  a  „kispolgári  és  antimarxista nézetek ellen.”  Az éppen
elindult  műsorkészítői-nevelői  függetlenséget  megtorpantotta  a  fokozódó  szakmai  és  ideológiai
befolyás  és  ellenőrzés  a  felettes  szervezetek  (minisztériumok,  DISZ,  Úttörőközpont)  részéről.  A
gyermekműsorok propaganda melletti  elkötelezését szimbolizálta, ahogy a műsorokat áthelyezték a
Kossuth nagy teljesítményű adóhálózatára.
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Vihar után. Új nevelési paradigma és a konszolidáció: 1957-1961

A fiatal  a  család  szocializációs  erőterében,  az  addigi  direkt  politikai  tartalom  esztétikai  igényű
indirekté átformálása, a Rádió helykeresése a gyermekkultúrában, szórakoztatás és nevelés egymás
mellett,  a  Rádió  a  hallgató  barátjává  válik,  új  szerkesztői-nevelői  mozgástér,  a  műsorkészítés
folyamatának szervezeti leírása.

Az államilag definiált embereszmény, politikai távolságtartás és kedély-
nyugtatás132

1 Erkölcsi-, világnézeti és esztétikai nevelés 

A rádióhallgató  közönséget  a  Forradalom  viharai  után  egy  1957  első  felében  írt  jelentés
szerint133 nem szándékozták már kiragadni szocializációs környezetéből. Az addigi „nagyolvasztós”
politikai osztályközösség helyett a fiatal hallgató visszakerült a családba. Ebben a mezőben úgy akart a
Rádió hatni, hogy onnantól a szülőket is propagandájának célterületeként kezelte.  A szabadságharc
kitörése  bizonyította,  az  addigi  ad-hoc  jellegű  ifjúságügyi  ámokfutást  fel  kell  váltani  egy  előre
tervezett, stratégiai jellegű köznevelési programmal. Ebben fokozott szerephez kellett juttatni az addig
erőtlen ifjúsági szervezeteket, fejleszteni a gyermeksajtót.  A Rádió erre a területre akart belépni az
addig  mellőzött  gyermekkultúra  terjesztésével.  A konszolidációs  törekvésnek  tudható  be,  hogy az
esztétikai-  és  nemzeti  identitásra  nevelés  problémáira  alulról  jövő  kezdeményezéseket  vártak  a
készítők, elsősorban ifjúsági szervezetektől, de az értelmiségiektől is. 

Az ideológiai  vezetés  –  úgy tűnt  –  megtalálta  a  kiutat  a  válságból:  1959 januárjában  egy
iskolareform előkészítésébe  kezdett.  Februárban  a  Politikai  Bizottság  lefektette  az  alapelveket  is:
életszerű  helyzetekhez  szükséges  adekvát  képességek  fejlesztése,  ezeknek  a  helyzeteknek  élethű
szimulálása szervezett – de elsősorban nem iskolai – környezetben, a fizikai munka megismertetése, a
munka és a tanulás összekapcsolása, azaz a politechnikai képzés beindítása.  „Az ország gazdasági
szerkezetének  fejletlensége  miatt  nem volt  szükség  több  értelmiségire.”  (Kardos,  2007.  93.  o.). A
rendszer átalakításának ideológiai motorja pedig ismét a marxizmus-leninizmus lett. A nevelési cél, a
marxistává válás a nevelői és a növendék oldal számára kötelező érvényűvé vált. 

Az  ezen  az  alapon  később  1961-ben  megszülető,  a  Magyar  Népköztársaság  oktatási
rendszeréről szóló III. törvény „előszele” befújt a Bródy Sándor utcai Stúdióépület ablakain is. A Párt
kulturális irányelveire (miszerint az „ifjúság világnézeti -erkölcsi nevelésében jó néhány év óta súlyos
bajok mutatkoznak”134) és a KISZ Központi Bizottságának márciusi nevelési irányelveire hivatkozva
az Ifjúsági- és Gyermekosztály 1958/59-es135 és az azt követő tanévre készült terve is136 három-három
nevelési és negyediknek egy oktatási (önnevelési) területet tűzött ki maga elé: (a) a marxista-leninista
világnézeti-  és  erkölcsi  nevelést,  (b)  a  technikai-,  kulturális-  és  tudományos  ismeretterjesztést,
valamint  a  politechnikai  nevelést,  (c)  a  jellemnevelést  és  (d)  a  műsorkészítők  saját  önképzését,
valamint a szülőknek szóló nevelési tanácsadást.

132A korszak köztörténetéről bővebben a 8. mellékletben lehet olvasni.
133Jelentés az Ifjúsági- és Gyermekrádióról. Magyar Rádió Irattára. 1957. (KON–028)
134Az MSZMP művelődési politikájának irányelvei. (1958. július 25). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-

1962. Magyar Rádió Irattára. Budapest. 1973. 260.
135Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve az 1958/59-es tanévre. Magyar Rádió Irattára. (KON–029)
136Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve az 1959/60-as tanévre. Magyar Rádió Irattára. (KON–030)
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a Marxista-leninista világnézeti- és erkölcsi nevelés

A fiatalság  szociokulturális  helyzete  attól  függött,  hogy  tett  eleget  a  szocializmus  iránti
kötelezettségeinek. Ezért az „ellenállók” bevonására helyezték a hangsúlyt, az Ifjúsági Szerkesztőség a
bizalom helyreállításának feladatát kapta Ifjú figyelő című műsorában. Beszélgetéseket szorgalmaztak
a nemzeti identitás és a hazafias internacionalizmus konfliktusáról, a vallásosság és a reakció egymást
kizáró  jellemzőiről,  a  kötelesség,  műveltség,  önismeret  és  az  antifasizmus  témáiról.  Erkölcsi
mondandót hordozott  a  Menyasszonyok,  vőlegények iskolája,  a szülők számára világnézeti nevelést
nyújtott a Gyermeknevelés. További műsorok a „baráti országokról”, Készülődés a VII. VIT-re 10 hetes
rejtvénypályázattal. Az Ifjúsági őrjárat a KISZ feladatait segítette-propagálta. Néhány téma: Szégyen-e
a fizikai munka?, Érettségizett ipari tanulók és szakmunkások között, A városi szívóhatás okairól,  Az
egyetemi KISZ kollégiumokról, A diákszállók helyett közösségi életre nevelő kollektívákról, A békeharc
nem  pacifizmus,  A  honvédelem,  mint  megtisztelő  kötelesség,  Ahol  félnek  a  KISZ-en  kívüliektől
(bezárkózó  szervezetek  kritikája,  panaszlevelek  hatására  készült  műsor.)  Az  Úttörő-  és  Iskolai
Szerkesztőség feladata a szabadidő eltöltésének szervezése, propagálása volt. Témaként felhasználták
a Tanácsköztársaság 40. évfordulóját a Tizenkilences parancsnokság bemutatásával, amely az Úttörők
szervezésében  olyan  feladatokat  adott  a  gyerekeknek,  mint  a  vöröskatonák  élménybeszámolóinak
összegyűjtése,  emlékhely keresés,  korabeli  mozgalmi dalok gyűjtése,  csatamezői  relikviagyűjtés.  A
zenei  műsorokban  a  munkásmozgalmi  dalok  zenetörténetét  elemezték,  munkáskórustagokat
interjúztak. Az 1959-es tervben már erősebben megjelent az emocionális ráhatás módszerének elve:
korosztályonként differenciált eszközök használata. A kisgyermekeknél az irodalmi példákon keresztül
követendő jellem ábrázolása, 10-14 éveseknél a pozitív személyiségjegyek modellkövetésére alapozás,
idősebbeknél  a  szervezett  és  irányított  vitákon  keresztüli  meggyőzés  –  annak  közösségi  erejének
felhasználásával. Mindezt „romantikus formában, a tartalom kibontakoztatását maximálisan elősegítő
rádiós művészeti  eszközökkel kívánjuk megvalósítani.  […] Érzelmekre igyekszünk hatni,  még olyan
műsoroknál  is,  amelyek  elsőrendű  célja  ismeretek  közlése,  a  művészi  forma  segítségével  érzelmi
hatásokat is igyekszünk elérni.”137 Miska bácsi lemezesládája nevelő hatását ki akarták terjeszteni az
úttörőmozgalmon  kívül  állókra  is  (az  üzenetek  80%-a  falusi  gyerekeknek  szólt),  a  kéthavonta
jelentkező  Becsületbíróság jelenet és montázs formájában a kommunista erkölcs ábrázolását célozta
meg a felnőtt „bírósági elnök” vezette gyerekszereplők közreműködésével.

Az esztétikai (esetünkben zenei) nevelésből a vidéki állomások is kivették részüket. A pécsi
stúdió ifjúsági műsorai heti három-négy alkalommal jelentkeztek a szűkös rendelkezésre álló 90 perces
műsoridő ellenére is. (Azaz 17:30-tól 18:55-ig, amit alkalomadtán megnyújthatott egy-egy helyi zenei,
vagy színházi  közvetítés).  Rendszeresen hétfőnként  jelentkezett  Pécsről  az Iskolaorvos  a mikrofon
előtt,  szerdánként  a  Fiatalok  klubja,  azon kívül  számos  ifjúsági  énekkar  mutatkozhatott  be  (pl.  a
Zeneművészeti Szakközépiskola leánykara, a Janus Pannonius és a Nagy Lajos Gimnázium ének és
zenekara, az Alsószentmártoni Cigány Iskola énekkara,  stb.),  illetve rejtvény- és helyesírásverseny,
valamint  egy  Kodály  születésnapi  koncert  gazdagította  a  műsort.  Ezen  kívül  esztrád-jellegű
ajándékműsorok  is  készültek  a  gyerekeknek.  Miskolcról ugyanekkor  szülői  nevelési  tanácsadást
tartottak  a  Szülők  iskolája heti  öt  perces  bejelentkezésében.  A  Kisiskolások  műsora közel  negyed
órában  riportokat,  mesét,  verset,  éneket  adott,  gyermekszereplőkkel  készültek  a  beszélgetéses,
szavalásos, éneklős Óvodásoknak és kisiskolásoknak tíz perces adásai, rádiós pódiumhoz jutottak fiatal
hangszeres tehetségek A zongoránál a … tanulója és A … Zeneiskola növendékeinek műsorából című
adásokban.

b Technikai-, kulturális- és tudományos ismeretterjesztés, valamint politechnikai
nevelés

Ennek az ismeretterjesztési területnek egyik megjelenési formája a riport volt: találkozás egy
órásmesterrel  a  műhelyben  (Az  óra),  tejüzemi  látogatás  (Tejet  reggelizünk),  iskolatörténet  (Mióta
járnak a gyerekek iskolába?), bejelentkezés a Meteorológiai Intézetből (Vízállásjelentés a Rádióban),

137Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve az 1959/60-as tanévre. Magyar Rádió Irattára. (KON–030) 6.
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látogatás  a  szerkesztőségben  és  a  nyomdában  (Megjelent  a  Pajtás!),  stb...  Magyar  tudományos
eredményeket  népszerűsítettek  a  kutatóintézetekbe  tett  látogatások  (Ultrahangkutató-,
Növényvédelmi-,  Élelmezési-  és  Táplálkozástudományi  Intézet,  Pestszentlőrinci  Obszervatórium,
Uránia  Csillagvizsgáló,  Tihanyi  Geofizikai  Obszervatórium,  Egyetemi  Botanikuskert).  Emellett
múzeumlátogatások (Mit láthatunk a múzeumokban?), öntevékeny tanulást bemutató iskolai és iskolán
kívüli  természetkutató  szakkörlátogatások,  könyvismertetések  kerültek  adásba.  Pedagógiatörténeti
műsor  volt  A  mi  iskolánk sorozat,  ahol  naplók,  osztálykönyvek,  irodalmi  alkotások  és
visszaemlékezések alapján mutatták be az iskola múltját. A történelmi ismeretterjesztést szolgálta a
Fürkész  Ádám,  az  évszázadok  vándora sorozat,  elsősorban  a  marxizmussal  összefüggő  textusban
(partizánmozgalmak, látogatás Frankel Leónál a párizsi kommün idején). Az antik kultúra irodalmának
jelenléte fokozódik a műsorokban (Olymposi séták), közvetlenül az iskolai irodalomoktatást támogatja
az  Új  Helikon  Társaság sorozat,  rádiójáték  feldogozásként  kaptak  műsoridőt  a  Diákkönyvtár
sorozatban  megjelent  művek  egyes  kötetei  (Iskolaszínház),  versműsort  sugároztak  a  délelőtti
nagyszünetben.  Néprajzi  és  művészettörténeti  adások  (Ezerszínű  Magyarország),  történelmi  és
kultúrtörténeti  rádiójátékok,  valamint  orosz  nyelvoktatás  egészítette  ki  a  műsorpalettát  (1959-től
tervezték az  angol,  és  a  német  nyelv műsorba  illesztését  is.)  Az alsófokú zeneiskolai  és  általános
iskolai tanagyagot egészítette ki a példákkal illusztrált és magyarázattal ellátott  Muzsikáló századok
sorozat, ahol bemutatkozási lehetőséghez jutott néhány iskolai gyermekkar is. Hasonló céllal készült a
Lapozgatás az Énekeskönyvben, illetve magazin-jelleggel továbbra is futott az általános iskolai zenei
életet bemutatni hivatott Fiatalok Zenei Újságja. Mint látható, az Új Helikon Társaság, a Lapozgatás...
és  az  orosz  nyelvoktatás  megelőlegezte  a  pár  évvel  később  bevezetett  Iskolarádió didaktikáját.
Fiatalok kulturális klubéletét varázsolta a rádióba a figyelemfelhívó és beszélgetéses Ifjúsági filmklub,
vidékről jelentkezett be a kissé pejoratív című, helyi szórakozási lehetőségeket felvonultató Unalmas
kisvárosok, és a hallgatók kérésére a rádió stúdiójába beszélgetésre invitáltak közéleti személyiségeket
Ismerkedés a Kossuth Rádióban címmel.

Politechnikai nevelés 

Már említettem, a megkezdett iskolareform az ifjúság „hiányos” világnézeti-erkölcsi nevelése
miatt,  a  fizikai  munka  felmagasztalása  pedig  a  fennálló  gazdasági  (elsősorban  nehézipari)
berendezkedés miatt vált kulcsfontosságúvá. Erre adott mintát az 1959-ben a szovjet Legfelső Tanács
által elfogadott  „Az iskola és az élet kapcsolatának szorosabbra fűzéséről” szóló törvény. (Kardos,
2007).  A magyar  középiskolák,  gimnáziumok feladat innentől  kezdve nem az egyetemi felkészítés
volt,  hanem a tanulás bekapcsolása a termelő folyamatokba. Az 1960-ban megalkotott  „Irányelvek
oktatásügyünk  továbbfejlesztéséhez” című,  a  Minisztertanács  által  felkért  38  tagú,  az  oktatásügy
átalakításával  megbízott  bizottság  által  megfogalmazott  (nem  keverendő  össze  az  Oktatásügyi
Bizottsággal!),  és  a  Művelődési  Minisztérium által  lefogadott  irányelvek  szerint  „az  iskola  és  az
üzemek kapcsolatával a tanulóifjúságot a szocialista közösségnek, a munkásosztálynak, a nagyüzemi
gazdálkodás útjára lépett parasztságnak embert formáló hatása alá helyezzük.” Az ezt alátámasztó
Lenini ideológiai idézet szerint ugyanis „csakis a munkásokkal parasztokkal együtt végzett munkában
lehet igazi kommunistává válni” (Kardos, 2007. 94. o.). 

Az  Ifjúsági  osztály  tervezeteiben  is  megjelent  a  fenti  nevelési  paradigma.  A már  említett
nevelési  terület  felsorolt  műsorain  túl  1958-tól  kimondottan  a  politechnikai  oktatás  támogatására
született  a  Korunk csodája a … sorozat,  amely a technika és termelés fejlődésére hatást  gyakorló
találmányokkal ismertette meg az iskolásokat. A felsorol találmányok listája érzékelteti a hidegháborús
katonai fejlesztések erőfeszítéseit:  műhold,  atommáglya,  radar,  sugárhajtás, tranzisztor,  számítógép,
stb.  Mindezen  találmányok  szovjet  és  „baráti  országok”  általi  hasznosítását  is  bemutatták  az
adásokban, mint „tudományos vívmányokat az ember munkájának megkönnyítésére”138

Az Ifjúsági-  és  gyermekosztály 1959/60-as  évi  célkitűzései  között  megemlíti,  az  1957 után
irányt vett folyamatoknak köszönhetően  „pártunk politikája, gazdasági és kulturális eredményei az

138Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve az 1958/59-es tanévre. Magyar Rádió Irattára. 11. (KON–029)
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ifjúság körében is eszmei-politikai tisztulást eredményeztek.”139 Viszont ennek ellenére „ma még  sok
fiatal  zavaros,  ellenséges  politikai  nézetek  hatása  alatt  áll.  Tudatuk  még  nem  tisztult  meg  a
nacionalizmustól, a vallásos nézetek korlátaitól, a burzsoá világnézet és erkölcs hatásától. Sokuk előtt
nem világos a szocialista  világrendszer fölénye és fejlődésének távlatai”140 Az Osztály az ebben a
megállapításban  rögzített  „negatív”  jellemzők  ellen,   –  a  már  említett  ideológiai-erkölcsi  nevelési
módszerek mellett – valamint a közösségi nevelés előremozdítására a 10-14 éves korosztály számára
négy heti forgásban szerkesztette a politechnikai nevelés támogatására szánt műsorokat:

1. hét: öntevékenység (szakkörök munkája)
2. hét: riporterőrs munkája (üzemlátogatások)
3. hét: tudomány és technika magyar vonatkozásai
4. hét: Ma csoda, holnap valóság (innovációk)

Érthető, hogy az ezek után született 1961. évi III.  törvényt az országgyűlési „vitán”  Straub
Gyula a  Ratio  Educationhoz  hasonlította,  ami  hajdanán  is  a  totalitárius  rendszerbe  tagoltatás
szocializációs rendszerének pilléreként funkcionált. A törvény elfogadásakor kiemelték az iskolai élet
és  termelés  kapcsolatára  épülő  nevelés  fontosságát,  mint  a  korszerű  műveltségi  és  marxista-lenini
(állami)  ideológiát  követő  életviteli  cél  elérésének  feltételét.  Így  született  meg  az  5+1-es  iskolai
modell,  a  3  éves  szakmunkásképzős  tanulmányi  rendszer,  a  gimnáziumi  szakmai  előképzés,  az
érettségit  és szakmát adó szakközépiskola,  az egy éves előzetes gyakorlati  munkát feltételül szabó
felsőoktatási felvételi és a technikumokat felsőfokra emelni szándékozó törekvés.

c Jellemnevelés

Már  többször  is  felmerült  eddig  írásomban  a  szórakoztatás  kérdése  és  szándéka.  A
jellemnevelésre a  Rádió a  szórakoztatásban látott  óriási  potenciált,  mert  „a művelt,  sokoldalú ifjú
szereti a szépet, az egészséges szórakozást, tud örülni az életnek”141 Ezért külön elemzési teret kaptak
az  irodalmi,  zenei  és  más  szórakoztató  jellegű  műsorok.  Ezek  alapján  az  Irodalmi  Csoport  két
korosztálynak  készített  műsort:  a  10  éven  aluliaknak,  illetve  10-18  éves  kor  közöttieknek.
Tartalmukban,  formájukban  és  nevelési  céljaikban  is  különböztek  így  az  elkészült  műsorok.
Óvodásoknál  és  kisiskolásoknál  az  irodalmi  ízlésformálás  megkezdése,  a  mesék  tanulságaival  a
jellemnevelés, valamint iskolára felkészítés szerepelt nevelési célként. Eszközként a jellemformálás
tanmese-tanulság módszert használta a Tücsök, Tintásujj és a többiek, valamint a Moha bácsi a törpe
című műsor, esztétikai nevelési célokat szolgált a Csilicsala csodái mesejáték sorozat és a Jóéjszakát
gyerekek  mesemondó  sorozata.  Az  idősebbekhez  szóló  adások  rádiójáték  formájában  a  fiatalság
élethelyzeteivel foglalkozott  Majoros István, Tóth Eszter, Mándi Iván, Örsi Ferenc, Ács Kató, Fehér
Klára, Hárs László, Thury Zsuzsa, Palotai Boris adaptációiként. Ismét felbukkantak az antiimperialista
és antiklerikális célú műsorok, mellettük „egy kalap alatt”, azaz ugyanazon csoport munkaterületeként
a  kabaré  jellegű  adások  (Csinn-bumm  cirkusz a  kifáradásos  tünetek  ellenére  tovább  futott,  a
Gyermekkabaré Mándi Iván, Török Sándor és Hárs László írásaiból készült), illetve a növekvő számú
ifjúsági vetélkedők. 

A komolyzenei szórakoztatás viszont nem tudott megszabadulni didaktikus vonásától: a  Kis
muzsikosoknak adásai  továbbra  is  hangszerismertetőkben  merülnek  ki,  még  akkor  is,  ha  ezek  a
műsorok  szerettek  volna  kedvcsinálóvá  átalakulni.  Ettől  kicsit  eltérően,  a  szórakoztatást  jobban
értelmező műsor volt a Mesélő muzsika, amely mesezenéket, illetve meseszerű programot tartalmazó
zenéket mutatott be. 

A  Gyermekkórus két  év alatt  felvételre szánt darabjainak százalékos megoszlását  a  4. ábra
diagramja mutatja. Látható, a szovjet és népi demokráciák zenei jelenlétében nem lehetett változás.
Viszont  a  kortárs magyar  szerzők műveiben (a klasszikus zenei műveltséget  képviselő muzsika és
Bartók-Kodály rovására) jelentős kilengések lehettek. Ennek oka, hogy a modernizmus és avantgárd

139Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve az 1959/60-as tanévre. Magyar Rádió Irattára. 5. (KON–030)
140Uo. 5.
141Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve az 1958/59-es tanévre. 16. Magyar Rádió Irattára. (KON–029)
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irányok nem kívánatos elhajlása ellen, a szocialista zeneesztétika erőltetett térhódítása érdekében, és a
felértékelődött népművelési igény miatt fokozottan ösztönözték új darabok írására a magyar szerzőket.
A Rádió akart ebben a legnagyobb állami megrendelővé válni.  Kiss Kálmán szavaival:  „a rádiónak,
mint alkotóműhelynek a kialakításánál két alapelvet kell a megbízások kiadásánál szem előtt tartani: a
művek  szocialista  eszmeiségét  (vele  nem  ellentéteseket)  és  a  műsorkövetelményeket.  Valóban
célszerűnek látszik, ha az állami megrendeléseket az egyes intézmények realizálhatják.”142 Ezen kívül
továbbra is az úttörődalok adták a felvételi munka másik jelentős hányadát, mivel a Rádió elvételt
akart  készíteni  az Úttörő Szövetség által  kiadott  111 úttörődal című dalosfüzetének minden egyes
daláról.

d Műsorkészítők önképzése

Szintén nevelési területként jelenik meg a műsorkészítők „önnevelési” szándéka, azaz több más
mellett az elvárt politikai továbbképzés feladata. A Párt által szervezett ideológiai tanfolyamokon kívül
(Marxizmus-leninizmus  Esti  Egyetem,  Magyar  Párttörténet,  stb.)  a  rádiósok  maguk  is  szerveztek
pragmatikusabb szakmai vitákat, egybekötve az általuk készített műsorok lehallgatásával. 8-9 riporteri
feladatot is ellátó szerkesztőnek beszédtanfolyamokat szerveztek, amelynek költségeit az Osztály a
műsorkeret  terhére  átvállalta.  Az  Újságíró  Szövetség  szakmai  tanfolyamokat  biztosított,  illetve  a
fejlődő  nemzetközi  kapcsolati  rendszer  miatt  a  műsorkészítők  német,  angol,  francia  és  orosz
nyelvtanfolyamokra iratkoztak be. Később a szakmai tanfolyamok kiegészültek pedagógiai témákkal
is,  1960-ra  egy  hét  előadásból  álló  sorozatot  szerveztek  a  Pedagógiai  Továbbképző  Intézet
felügyeletével, valamint egy 12 részes irodalomelméleti és stílusismereti sorozat is indult  Hegedűs
Géza vezetésével.

A szülők nevelése, pedagógiai tanácsadás

A már említett  Gyermeknevelés hat adásában többek között a napjainban rejtett tantervnek is
nevezett konfliktusmezőt elemezte. Megpróbálta elmagyarázni, milyen „veszélyeket” rejt a családi és
iskolai nevelés ideológiai tartalmának konfrontálódása (azaz a vallásos otthoni és a materialista iskolai
nevelés összeütközése, természetesen az utóbbi előnyeinek kidomborításával), módszereket javasolt a
szocialista  elvhűségre  neveléshez,  feltárta  a  destruktív  életvezetés  okait  és  hangsúlyozta  a  tanulás
kötelesség  jellegét.  Össztüzet  zúdított  a  vallásos  nevelésre,  amit  a  hallgatók  jelentős  része

142Jegyzőkönyv a Rádió Kollégium 1959. december 23-i üléséről. 2. Magyar Rádió Irattára. (KON–080)
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4. ábra. A Gyermekkórus felvételi terve 1958-60 között
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nehezményezett.  Mint azt  az egy évvel  később készült  elemzés is  megjegyzi,  szó érte  a  műsort  a
beígért vallásszabadság megnyirbálása miatt. Ezért már a sorozat folyamán cáfolni kezdték a vallás
erkölcsnemesítő szerepét  a  kommunista  erkölcsű jellemvonások ábrázolásával.  Ezt  a  gondolkodást
képviselte a Gyermekem nem hisz az istenben több adása is, ahol a szülőket felszólították, ne állítsák
szembe  a  családi  nevelést  a  materialista  világnézettel.  Illetve  ilyen  célból  készült  A  szocialista
erkölcsről című sorozat is, ahol a kommunista erkölcsöt a tízparancsolat és a krisztusi szeretettan felé
helyezték.  Kevésbé  provokatív  területek  is  bemutatásra  kerültek:  Engedjem-e  lányomat  fiúkkal
barátkozni?,  A pályaválasztásról,  Megnézem fiam barátait (avagy KISZ szervezetben  jól  dolgozó
tagok, vagy „galeri”?),  A fizikai munkáról (annak szépségeiről),  Ha majd egyszer katona leszel (a
Hadsereg, mint nevelőiskola).

Pedagógusoknak készült A nevelés, mint összefüggő egységes folyamat, ahol az oktatóiskolába
próbálták  becsempészni  a  nevelőiskola  fogalmát,  de  csak  a  szülői  és  ifjúságszervezeti  materiális
nevelés  támogatásaként;  a  politechnikai  oktatás  legitimitását  alátámasztó  Az elméleti  és  gyakorlati
oktatás szerves kapcsolata; a kísérleti iskola és iskolai kísérletet egymástól elválasztó, a „nevelésben a
selejt megengedhetetlen”143 elvét hirdető Az iskolai reformról című adás; a pedagógust magatartásbeli,
politikai és világnézeti tekintetben is mintaképként deklaráló A pedagógus a szülő után a gyermek első
számú  példaképe című  műsor.  Ennek  gondolatát  tükrözte  makroszinten  A  tantestületek  eszmei-
politikai-pedagógiai  egységessége is  a  nevelő  közösségek  összeegyeztetett  állásfoglalásának
szükségességéről, az egységes tanórai és iskolán kívüli követelményekről, valamint A tanárok és a
tanulók  új  típusú  viszonya  az  iskolán  kívül  (a  politechnikai  képzés  miatt  pl.  a  bázisüzemekben)
fokozatosan teret nyerő nevelői felelősség miatti új pedagógiai helyzetről.

2 A növendék bevonása a műsorkészítésbe

„Mindenki  mindenkit  nevel.” A vetélkedők korai  formái  az  úttörők  bevonásával  készültek.
Legsikeresebbnek  tartották  a  készítők  a  Híres  magyar  világjárók és  a  Ki  a  legjobb  idegenvezető
Debrecenben? című műsoraikat, valamint az ifjúságnak szóló Anyakönyvvezető elé léphet, December
32 és  a  külföldön  járt  fiatalok  vetélkedőit.  Hatásának  „varázsát”  abban  látták,  hogy nem csak  a
mikrofon  előtt  álló,  hanem  a  készülék  előtt  ülő  is  feltette  magának  az  elhangzó  kérdéseket.  Ez
kiegészült a helyzetkomikum esetlegességével, amely az öntevékeny feladatmegoldásokban, illetve a
fantázia és szabad asszociáció segítségül hívásakor jelent meg. Viszont mivel ez a műfaj a rádión kívül
is egyre elterjedtebbé vált, és hatásossága (újszerűsége) veszíteni kezdett erejéből, ezért a rádiósok a
„kevesebbet, de jót” elvet követve csiszolni kezdték műsoraikat.

Munkájuk eredménye lett pl. az  Úttörők és iskolások szellemi vetélkedője sorozat, amelynek
50-60  perces  epizódjaiban  többek  között  a  külföldet  megjárt  úttörők  versengtek  Mit  láttunk  a
nagyvilágban? címmel. Bélyeg, levél, rovar, stb. gyűjtők vonultak fel a Csere-bere fogadom adásában,
az  Egyidősek  a  szabadsággal 15  éves  szereplői  az  1945  utáni  gazdasági,  földrajzi,  társadalmi
változásról adtak beszámolót, a Vidám vakáció vendégei pedig ki-mit-tud jellegű verseny formájában
mérték össze az ország természeti területeiről szerzett tudásukat.

Helykeresés a gyermekkultúrában

1 A Rádió nevelő és szórakoztató kettős szerepe

Már említettem, egy 1958-as dokumentum kitér a gyermekkultúra akkori áldatlan állapotára. A
Rádió ezen a területen akart több szempontból is kezdeményező szerepet vállalni úgy, hogy 

1. a kultúrát a gyerekekhez költséghatékonyan, szervezetten és ellenőrizve eljuttatja,
2. a kultúra „előállítói” (zeneszerzők, írók, művészek) számára országos megszólalási  fórumot

143Uo. 17.
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biztosít,
3. az ilyen jellegű művek keletkezéséhez anyagi és egzisztenciális lehetőséget nyújt,
4. a kultúrához féréshez és annak szabadidős felhasználásához naprakész információt közöl,
5. a kultúra nevelési célú hasznosításához a pedagógusoknak és szülőknek tanácsokat ad.

A gyermekkultúra tartalmát -mint láttuk- politikai döntések határozták meg, és ebben jelentős változást
a  kezdődő konszolidáció sem hozott.  Így a  szabad választás lehetősége meglehetősen leszűkült.  A
kanonizált módon legitimitást nyert tartalom elfogadtatása különleges kihívás volt. Általánosan fel- és
elismert tény volt (már a Rádió alapításakor is), hogy  „a rádió a közvetlen és közvetett szocialista
nevelés (agitáció és propaganda) terén a legszélesebb néprétegeket átfogó intézmény.” (Cserés, 1958.
49.  o.). Szuggesztív  erejének eszközeként  az  állandó ismétlési  lehetőséget  látták,  amely egy adott
kérdés több oldalú, mégis egy nézőpontú megválaszolását jelentette, azaz mint bevésést az appercepció
által.  (Az  elektronikus  média  ezen  erejét  ma  is  pont  így  használják.)  „[A rádiónak] fergeteges
egyénisége van, miképpen a zuhatag kivájja a legkeményebb sziklát is, akképpen mos magának utat a
rádió a legkeményebb szívekbe és agyakba.” (Cserés, 1958. 49. o.). Hasonlóan mint a zenei műveltség
terjedése esetében, ahol a hallgatók jelentős része az fenti elv szerinti műsorkészítésnek köszönhetően
egy idő után már türelemmel elviselte az összetettebb zenei műveket is,  holott azelőtt  hallani sem
akartak róluk. Ennek eléréséhez a rádiózás két legfőbb területét egymáshoz kellett közelíteni: a rádió
az ország „legnagyobb tanterme” és „szórakoztató üzeme” is volt egyben. A hallgató befolyásolásának
így a nevelés és a szórakoztatás ugyanannak a tevékenységnek két oldalává vált: „A helyes az, ha egy
műsorban összekapcsolódik ez a két  elv:  szórakoztatva nevelünk és nevelve szórakozunk”  (Cserés,
1958. 50. o.) bízva abban, hogy „lassú víz partot mos”, és így a gyermekkultúra is ennek eszköze,
valamint tárgya lehet.

a A Rádió a barátunk 

A konszolidáció, és így a belső politikai feszültség megszüntetésének egyik eszköze a bizalom
helyreállítása volt. Bár a Rádió már a szabadságharc előtt is erre törekedett gyermekműsoraiban -vajmi
kevés hitelességgel-, 1957-től kezdve a téma ismét napirenden szerepelt.144 Viszont ekkor már nem
(csak)  a  levelezői,  úttörő-tudósítói  hálózatban  látták  ennek  megvalósulási  lehetőségét,  hanem  a
műsorokban egyfajta empatikus nevelői magatartás kialakításában is. A bizalmi viszonyt szolgálta az a
törekvés, hogy a Rádió a fiataloknak mindennapos problémáikban segítséget adjon, illetve hogy ezt a
segítséget  ők maguk is  kérjék,  igényeljék.  Miska bácsi a  kezdetektől  használt  levelező,  korrigáló,
dicsérő, megfeddő karaktere mellett így tervbe vették más formában és műsorokban az álláskeresők,
szervezetet  alakító  fiatalok,  hátrányos  helyzetűek  (elsősorban  munkásosztálybeliek),  tanulási
nehézséggel küzdők támogatását. Mindehhez kevesebb korrigáló szándékú nevelői magatartású, a 15-
51 év közöttiekhez több témával forduló, és különböző, a személyhez szólás érzetét nyújtó rétegműsort
akartak a programba illeszteni. Ilyen műsor lettek a „bajba jutottakat” tanáccsal ellátó Iskolai őrjárat, a
pszichológiai és pedagógiai problémákra választ kereső Jóbarát, a fiatalok mindennapjaival foglalkozó
magazin az  Ifjúsági világhíradó, a különböző  vetélkedők, és az  Iskolai tanácsadás, amely a tanulás
segítését, a tananyagpótlásnak és ismétlésének feladatát látta el.

b A rétegműsorok térnyerése 

Láthatjuk,  az  eddig  felsorolt  törekvések  magukkal  hozták  a  rétegműsorok  iránti  igényt  a
műsorkészítők részéről is. A már idézett rádiós-televíziós tanulmány megállapítja, a rádiók nem tudták
tulajdonképpen,  milyen  műsort  adjanak,  mivel  olyan  rádióműsor,  ami  egységes  sikert  arat  és
mindenkinek  tetszik,  nem  lehet  szerkeszteni.  A  hallgatóság  eltérő  műveltsége,  szocioökonómiai
státusza miatt (azaz az osztályharc sose nyugvó, vagyis megnyugtathatatlan konfliktusát felismerve)
egyre kiszámíthatatlanabbá vált a műsorok célba találása. Először ez a cikk mondta ki, hogy a rádió
varázsdoboz  jellege  megszűnt  (1957  után  ezt  a  szerepet  a  Televízió  vette  át),  a  Rádió  emiatt  a
mindennapok információhordozójává vált,  amely információt már gyorsan és korszerű színvonalon
kellett a fogyasztóhoz eljuttatni. 

144Jelentés az Ifjúsági- és Gyermekrádióról. Magyar Rádió Irattára, 1957. (KON–028)
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A hallgató igényeinek felismerése a zenei népművelést is elérte. A Zenei Osztály műsorainak
Rádió Kollégiumi értékelésekor (amely osztály az Ifjúsági- és Gyermekosztályra is hatást gyakorolt a
Rádió szervezetén-rendszerén belül elfoglalt „Jupiteri” méretével)  Újfalussy József kifakadt, hogy a
zenei  propaganda  már  költségessége  miatt  sem  engedheti  meg  a  továbbiakban  az  ad  hoc  zenei
művelődési  ötletelgetést.  „A tömegek  ma már  nem mutatnak  egységes  arcot,  éppen  ezért  fel  kell
bontanunk igényeik szerint”145 A Zenei Osztály ezek alapján részben magára vette a fiataloknak szánt
zenei  ismeretterjesztés  felelősségét  is,  és  az  említett  Kollégiumi  ülés  után  megfogalmazott
tervezetében146 kitért a Zenei Osztály Népművelési Rovatának az Ifjúsági Osztály Zenei Csoportjával
szorosabbra  fűzendő kapcsolatának  kérdésére  is.  Ez  a  különböző műsortípusok formai  és  tartalmi
összehangolását jelentette. Ennek nyomán áthallás lett tapasztalható a Zenei Főosztály népművelési
műsorpalettája, és a fiataloknak szánt komolyzenei ismeretterjesztési formák között. Így a két osztály
tervében egyaránt felbukkantak hangjátékok zeneszerzőkről, rejtvényműsor zeneileg kevésbé műveltek
számára is,  Zenei Klub egy ismert zenei személyiség mikrofon (és közönség) előtti megszólaltatása
céljából,  Zenés  séta zeneileg  híres  helyeken,  zenei  magazinműsorok  és  aktuális  évfordulókhoz
(politikai-, zeneszerzői évfordulók) köthető adások.

2 Az új szerkesztői (rádiós nevelői) mozgástér

a A szerkesztőségi munka folyamatának áttekintése: a tervezés és szerkesztés

A  rétegrádiózás  fokozódó  térnyerése  miatt  a  rádiós  nevelőszemélyiségnek  egyre  inkább
újságírói, fordítói képességekkel is rendelkeznie kellett. Ezzel együtt az elvárt naprakészség nagyobb
önállóságot  is  követelt,  gyorsabb  reagálást.  Ehhez  pedig  a  korábbi,  ötvenes  évekbeli  nehézkes
bürokratikus rádiós ügyrend alkalmatlannak bizonyult.

Ezért már 1958-ban átfogó változtatások indultak el a Rádió szervezeti struktúrájában. (Cserés,
1958. 53–58. o.). Ezek a változtatások és az így kialakított műsorkészítési gyakorlatok alapjaiban véve
egészen  a  rendszerváltásig  fennmaradtak.  A  frissességgel  (és  ezáltal  hitelesebbnek  tűnő
tartalomszolgáltatással) összeegyeztethetetlenné vált az korábbi hosszú lejáratú terv készítés. Ez alól
csak két osztály volt kivétel: a Zenei Főosztály és az Ifjúsági- és Gyermekosztály. Ennek oka, hogy a
kultúrpolitikai  elvek  szerinti  műsorkészítés  egységessége  csak  így  volt  biztosítható.  Ezen  belül
természetesen a zsurnaliszta formák, mint a magazinok minkét osztályon követték az Aktuális Osztály,
illetve  KAF  (Külföldi  Adások  Főszerkesztősége)  szerkesztési  ritmusát  –  de  csak  tartalmi
vonatkozásában.  A  Zenei-  és  az  Ifjúsági  Osztály  saját  tervezeteit  mindig  az  előző  évben  már
megtárgyalta a Rádió vezetésével. A Kollégium jóváhagyása és javaslatai után készítették el az éves
tervet. A Kollégium a későbbiek során is elvi, politikai és művészi tanácsokat adott. Az ezt követő
rovatértekezleteken a szerkesztők az egyébként meglehetősen elnagyolt (többnyire 35-40 oldalas) éves
műsorterv finomításába kezdtek, amelyet a felvételi terv elkészítése követett. Itt szembesültek először
igazán  a  szereplői-  és  pénzügyi  lehetőségek  korlátaival.  Az  így  kiforrt  tervjavaslatot  az
Osztálytitkárságra juttatták el, ahol megkezdődtek a logisztikai egyeztetések a külső helyszínekkel és
stúdióigénylésekkel,  valamint  a  Stúdió  Osztállyal a  fennálló  rendező-igények miatt.  Szintén  ekkor
vetették  össze  a  tervet  az  OIRT-nál  vállalt  kötelezettségekkel  is.  Ezt  követte  a  végső  terv
egybeszerkesztése a soron következő  Osztályértekezleten,  amelyet  letisztázása után a  Vezetőséghez
még  egyszer  beadtak  ellenőrzésre  és  jóváhagyásra.  Engedélyezése  után  a  megvalósítás  ütemét
tartalmazó  műsorhét-terv  szerkesztése  kezdődött  el,  amely  paramétereit  az  aktuálisan  érvényes
műsorstruktúra határozta meg (a műsor időtartamát, ritmusát, sugárzásának időpontját). A struktúra
félévente változott májusban és októberben, azaz külön nyári és téli struktúrával kellett az Ifjúsági
Osztálynak  számolnia,  tekintettel  a  gyerekek  életritmusbeli  változásaira  (vakáció  miatt  változott  a
szabadidő eltöltése). Ezen belül is megkülönböztettek három idősávot, amely minden műsor értékére
hatást gyakorolt: a csúcsidőt este 18 és 22 óra között, az ünnepnapokat és a munkanapokat.
A struktúra a hallgatók életritmusát követte – hallgatói rétegenként is figyelembe véve azt. A csúcsidő

145Jegyzőkönyv a Rádió Kollégium 1959. december 23-i üléséről. 1. Magyar Rádió Irattára. (KON–080)
146A Zenei Főosztály 1960. évi munkaterve. Magyar Rádió Irattára. (KON–081)
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egy adott napra vonatkozóan négyhetes forgásban került mindig vissza az Ifjúsági Osztályhoz (Az első
héten tánczene, a másodikon irodalom, harmadikon az ifjúsági műsorok, a negyediken könnyűzene és
komolyzenei koncert kapott így helyet.) Magát a műsorstruktúrát a Műsorszerkesztőség dolgozta ki. A
folyamat során mérlegelték az osztályok javaslatait, a hallgatók kívánságait és az eszmei-, művészeti
szempontokat. A struktúra kialakításánál gondoskodniuk kellett olyan ütközősávok kialakításáról is,
amely lehetővé tette a struktúra különleges aktuális események miatti borulását is.

Az Irodalmi Osztály, a Dramaturgia és az Ifjúsági Osztály a műsoridőket nyolc héttel előre
kapta  meg.  A beérkezett  műsorötleteket  a  Műsorszerkesztőség  hat  héttel  az  adásba  kerülés  előtt
összesítette (ezt volt a „hatodhetes” állapot), és formailag kész adástervet konstruált – még az aktuális
anyagok nélkül. A terv készítésekor külön gondot fordítottak a műsortorlódások elkerülésére, (vagyis
azonos  témájú  műsorok  ne  kövessék  egymást),  a  két  adón  futó  műsor  szinkronjára,  (ne  menjen
ugyanaz párhuzamosan), a csúcsidőkre (azaz a nagy hallgatottságot, így elsőbbséget élvező műsorok
kiválogatására),  ütközésekre,  kötelezettségek  teljesítésére  (évfordulókra,  és  a  már  említett  OIRT-
vállalásokra). A hatodhetes terv formájú műsorterv harmadszor is az Elnökség elé került, ahol annak
jóváhagyása után elkezdődhetett a gyártás.
Három héttel később (a  harmadhetes terv) megkapta a  műsorcímeket is, és ekkor lépett be a képbe
műsoraival az Aktuális Osztály is. Ezt a tervet a Műsorszerkesztőség még egyszer átnézte, az osztályok
vezetőiből álló Műsorülés jóváhagyta. Mivel a változtatásra még két hét maradt, és ezt a készítők ki is
használták,  másodhetes  korában  a  műsor  még  egyszer  (már  harmadszor)  a  Műsorszerkesztőség
asztalára került, amit a Műsorülés második jóváhagyása követett, majd a Műsortitkárság korrektúrázta,
a Műsorszerkesztőség vezetője szignózta, amely során végül megkapta az engedélyt is arra, hogy a
Rádióújságban és a napilapokban megjelenhessen. A műsorba kerülés előtti héten a tekercs már lezárva
várta  az  Adóhoz  kerülést.  Ekkor  a  műsorhoz  már  nem  lehetett  hozzáférni,  lehetetlen  volt  rajta
változtatni. Ha valaki mégis megkísérelte, a műsort letiltották.

Összefoglalva  megállapíthatjuk,  a  műsor  készítésének  útvonala  a  maga  bonyolultságában
biztosította a „nem megfelelő színvonalú és eszmei tartalmú” műsorok kiszűrését. A sok szűrőn való
továbbjutás  eltávolított  minden  zavaró  morzsát  a  műsorból.  Ez  a  folyamat  biztonságossága  miatt
feleslegessé  tette  a  nehézkes,  a  korai  ötvenes  években  kialakult  egy-egy  felelős  közbeiktatásával
működő  szuperlektori  rendszert,  enyhítve  így  az  abszolút  hatalmi  viszonyok  nyomasztó  légkörét
egyfajta kollektív felelősségtudat megvalósítása által. Példa erre a Műsorszerkesztőség létrehozásának
oka  (korábban  ennek  feladatát  az  1950-ben  életre  hívott  MIG látta  el.)  A Műsorszerkesztőség
ugyancsak javasolt és egységes műsorkoncepciókért volt felelős (a Rádió egységes arculatáért), de a
MIG-gel ellentétben nem szüntette meg az osztályok önállóságát,  nem vette le a felelősséget azok
válláról. A vezetői – végrehajtói folyamatok során fellépő konfliktus megoldását diskurzus módján
kezelte.

b A Rádió szervezeteinek megnevezése és feladatai

Az előbb leírt „oktatásszervezési” feltételrendszerrel kapcsolatban még röviden át kell nézzük a
műsorkészítést  befolyásoló  szervezeti  egységek  feladatköreit,  az  előbbiek  kiegészítéseként,
magyarázataként. Ugyan a dokumentum kicsit későbbről, 1963-ból származik, de gyakorlatilag ez a
szervezeti felépítés volt jellemző a fejezet idejében is.147

• A  műsorpolitikai  kérdéseket  és  egyéb  ideológiai  kérdések  szakirányú  megvalósulásának
kérdésével  a  Magyar  Rádió  és  Televízió  Kollégiuma volt  megbízva.  Ennek  a  szervezeti
egységnek élén az  Elnök állt, a Kollégium tagjait a Minisztertanács nevezte ki. A kollégium
határozatai  kötelező  érvényűek  voltak,  a  renegátokat,  illetve  a  rendszer  ellenőrzésével
megbízottakat hanyagságuk esetén felelősségre vonták.

• A Műsorszerkesztőség feladata az összműsor összeszerkesztés (a  Szerkesztői Csoport által), a
külföldi példák megosztása a rádiós közösséggel, az adások lehallgatása (a Lehallgató Csoport
közreműködésével),  a  struktúra  kialakítása,  a  nevelési  kérdésekkel  is  olykor  foglalkozó,
mediológiai  témákat  boncolgató  Rádió  és  Televízió  Szemle,  a Rádió  és  Televízió

147A Magyar Rádió Ügyrendje. Magyar Rádió Irattára, 1963. december. (SZÜ–010)
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Kiskönyvtársorozat és  egyéb  módszertani  kiadványok  gondozása,  megjelentetése,
műsortstatisztika  készítés  (az  adásba  került  műsorok  különböző  kvantitatív  adatai
összeszerkesztve a  Műsortitkárság közreműködésével), közvélemény-kutatások lebonyolítása
és publikálása még a Tömegkommunikációs Kutatóközpont létrehozása előtt.

A Műsorszerkesztőség alá beosztott egységek:
• A tartalmi,  minőségi,  formai,  műszaki  szempontokat  figyelő  Lehallgató  Csoport egyaránt

figyelt  a  politikai,  művészi  és  „jó  ízlésnek”  megfelelő  kritériumok betartására.  Az Ifjúsági
Osztály összes műsorát a fentiek alapján – nagyobb lélegzetű műsorok esetén egy héttel,  a
többit  minimum fél,  legfeljebb  öt  nappal  a  sugárzás  előtt  –  meghallgatták.  A lehallgatott
tekercseket  leragasztva,  a  műsorborítékot  és  lektorcédulát  kijavítva  eljuttatták  az  Adóra,
jelentve ennek tényét a Műsortitkárságnak, vagy a Lebonyolítás turnusvezetőjének.

• A Műsorszerkesztőség végrehajtó szervezeti egysége a már említett Műsortitkárság volt. 
• 1963  januárjában  létrehozták  a  TTK  elődszervezetét,  a  Közvéleménykutatási  Osztályt.

Kutatásainak alapját 500 mintás, rétegzett, reprezentatív panelkutatások adták, melyet hetente
kérdőív  kiküldésével,  alkalmanként  a  nagyobb  és  átfogóbb  mérések  esetében  1500-2000
kérdezőbiztos segítségével teljesítettek. Mind a Rádió, mind a Televízió felmérési igényeit ők
elégítették ki.

• Az Ifjúsági- és Gyermekosztály négy rovatra tagolódott: (1) Ifjúsági-, (2) Iskolai és Úttörő-, (3)
Irodalmi-, (4) Ifjúsági Zenei Rovatra és a Rádió Gyermekkórusára. 
◦ Az osztály  élén  az  osztályvezető állt,  aki  a  fontosabb  műsorok  szuperlektoraként vitte

tovább a Rákosi-rendszerből  már ismert  posztot  azzal  a  különbséggel,  hogy mivel  nem
vezetőségi tag volt, el tudta rejteni az ellenőrzés politikai-ideológiai élét, és az elkezdődött
műhelyesedés  folyamatát  is  szolgálni  tudta  ezzel.  Munkájában az  osztályvezetőhelyettes
segítette,  az  osztály  struktúrájának  kidolgozója,  a  kijelölt  műsorok  szuperlektora,  a
gazdasági és adminisztratív feladatok megbízottja.

◦ A  Szerkesztőbizottság tagjai:  íz  osztályvezető  és  helyettese,  a  rovatvezetők,  az  Ifjúsági
Rovat vezetőjének helyettese és a pártcsoport bizalmija. Feladatuk a tizedhetes műsorterv
megszerkesztése volt, a harmad- és elsőhetes műsorterv szükség szerinti megváltoztatása,
és az elvi kérdések megvitatása.

◦ A rovatok élén álló rovatvezető lektorálta a rovat műsorait, önállóan szerkesztette azokat, de
az  osztályvezető  alkalmanként  kinevezhette  egyes  műsorok  szuperlektorának  is.  A
pedagógiai műsorok lektorálása az Ifjúsági  Rovatvezető-helyettes  feladata  volt.  A Zenei
Rovat  vezetője  önállóan  szerkesztette  műsorait,  a  Gyermekkar vezető  karnagya  (aki
rovatvezető  is  lehetett)  a  Gyermekkar  Zeneiskolájában  folyó  oktatási  tevékenység
ellenőrzését is ellátta, és előkészítette a felvételeket.

◦ A levelezés lebonyolításával többnyire az a szerkesztő volt megbízva, akinek műsorához a
levél érkezett. A műsorba nem került leveleket külsős válaszolók válaszolták meg.

c A művészi jellegű műsorok célja, és az „aktuális szerkesztés” igénye 

Az  Elnökség  1961-ben  keltezett  műsorpolitikai  irányelveket  taglaló  tervezetében
megállapította, hogy a művészi műsorok iránti igény megnőtt.148 Ennek okai: 

• megnövekedett szabadidő a csökkenő munkaidő miatt, 
• a politechnikai oktatás bevezetése által csökkenni fog a humán tantárgyakra jutó oktatási idő,

aminek pótlására a Rádiónak az iskolán kívüli népművelésben kell szerepet vállalnia,
• a tudat szocialista „átformálásának” eszköze a művészi műsorok erős emocionális hatása,
• az a hipotézis, hogy a fenti okok miatt felerősödik majd a tömegek igénye a magasabb szintű

szórakozásra,
• a televízió által támasztott kihívás (a hallgatók elvesztése ellen vívott küzdelem).

Mindezen problémákra válasz csak a magasabb színvonalú és jobb hatásfokú műsorok készítése és

148A Rádió művészi műsorainak továbbfejlesztéséről. MOL XXVI-A–8-a. 86, 1/17, N–30. Magyar Rádió (1957-1974: 
Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, Műsorpolitika irányelve 1958-1972. Budapest. 1961. (MIG–040)
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sugárzása lehet, amelyek megfelelnek a „rádiószerűség” kívánalmainak. (A fogalom tisztázása később
olvasható.)

A rádiós munkában ezek alapján meg kellett honosodnia:
• az „aktuális szerkesztésnek”, azaz az élőhangos könyvszemléknek, minél több élő közvetítés

lebonyolításának,  heti  opera-  és  hangversenykrónikáknak,  a  felerősödő  interkulturális
(internacionalista) kölcsönhatások miatt a kulturális események európai és világméretű nyomon
követésének,  művészeti  újdonságok  napokon  belüli  bemutatásának,  mindezeket  a  kritikus
hozzáállásával megközelítve,

• a  nemzetközi  intenzívebb  kapcsolattartásnak,  a  körkapcsolásos  kulturális  közvetítések
gyakorlatának  (minimum  két  rádió  részvételével),  nemzetközi  rádiójáték-fesztivál
szervezésének,

• a  hallgatók  bevonásának  a  szerkesztésbe,  azaz  hogy  személyesen  érdekeltté  tenni  őket  a
műsorkészítésben,  akár  mint  közönségként  a  stúdióban,  versenyzőként  a  több  fordulós
vetélkedőkön, riportalanyként, vagy közreműködőként a vidék egy adott tájegységének rádiós
héten belüli bemutatásakor (pl. koncert, színházi közvetítés, stb. alkalmával).

Felismerték azt is, hogy változtatni kell az ismeretterjesztés során a lexikális információ és esztétikai
tartalom műsorban szereplő arányán. Míg továbbra is ezek az adások adatszerű ismereteket nyújtottak,
emelni  kellett  az  esztétikum  befogadását  kognitív  oldalról  segítő  ismeretterjesztés  mennyiségét,
támogatni  a  mű  befogadását  támogató  analitikai  készség  elsajátítását.  (Ezek  területei  a  mű
befogadásának lélektani folyamatai, a mű keletkezéstörténetének emocionális és társadalmi háttere, a
művek  és  alkotóik  egymásra  gyakorolt,  valamint  a  társadalmi  folyamatok  kölcsönhatásainak
megértése.) Az így felhasználható műsortípusokká a következők váltak: művészet- és stílustörténeti
sorozatok, általános kultúrtörténeti adások, a  Miért szép?, Hogyan olvassunk?, Hogyan hallgassunk
zenét? –  típusú műsorok, a „szocialista magasabbrendűség művészetének dokumentálását” szolgáló
XX.  sz-i  művészeti  törekvések bemutatása,  életrajzi  hangjátékok,  regényadaptációk,  kultúrtörténeti
eseményt  feldolgozó dokumentumjátékok,  öntevékeny művészeti  mozgalmakat  bemutató,  és  nekik
mintát nyújtó műsorok. A mindennapi életet is művészi eszközökkel akarta a koncepció bemutattatni.
Az  irodalmi  és  drámai  műsorok  esetében  tervbe  vették,  hogy az  anyagok  50%-ban  riportdrámák
legyenek, vagy dokumentumjáték formájában a máról szóljanak, illetve előirányozták a kortárs magyar
zeneszerzők könnyen emészthető műveinek sugárzási arányának emelését is (l.  a Gyermekkórusnál
szereplő táblázatot).

Mivel  az  Ifjúsági  Osztály  az  összes  műsorosztály  sajátos  szerkesztési  feladatait  ellátó
„minirádióként” funkcionált, át kell tekintenünk műsorosztályokra lebontva, mely műfaji változásokat
szorgalmazott az Elnökség.

• Dramaturgia: főbb műsorfajtája továbbra is a rádiójáték, a valóságot feldolgozó dokumentum-
és riportjátékok,  a lektür-irodalomnak megfelelő folytatásos rádiójátékok és dramatizálások,
valamint 20-30 perces egyfelvonásos darabok.

• Zenei  műsorok:  csökkenő  konzervműsor-arány,  amelyeket  csak  a  műfaji  megjelölés  tartott
egyben. Emelkedett  az ötlet és koncepció köré szerkesztett adások száma szöveggel,  illetve
anélkül.  Elkezdődött  az  archívum  szalagtárának  megújítása  (új  felvételek  készítése),
tematikusan  szerkesztett  népzenei  műsorok  (népdaljátékok,  zenei  utazások)  fokozott
térnyerése, növekvő arány mutatkozott a drámai műfajok (opera, daljáték) esetében is, több
magyar  nyelvű  stúdiófelvétel  készült,  kamarahangzású  rádióopera  kikísérletezésébe  fogtak,
minél  több  „maradandó  komolyzenei  alkotás”  leadását  szorgalmazták,  az  átviteltechnika
fejlesztésébe fogtak.

• Irodalmi műsorok: növekvő arányú poliesztétikai műsorok (azaz a zenei műfajok beszivárgása
a  prózai  környezetbe),  a  tér  és  idő  átfogásának  érzékeltetése  (appercepciós  képesség
figyelembe vétele), csökkenő percterjedelmű, de növekvő jelentőségű egyszerű közlő műsorok
előretörése (előadás, vers, novella, tájékoztatás, feature, rádiós monológ, rövid dramatizálás,
lírai  írói  meditáció,  zenés  novella,  narrátoros  megoldású  műsor),  több  komplex  (összetett,
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esztrád-szerű) műsor.
A Rádiónak az ismeretterjesztéshez fűződő változó viszonya szükségessé tette azt is, hogy szorosabban
együttműködjön az ország egyéb intézményeinek ilyen irányú tevékenységével. Ebben a tervezetben
merült fel először annak gondolata, hogy a Rádiónak tervszerűen kell segítenie az iskolai művészeti
oktatást, és hogy a népművelésnek egy országos terv keretében a Rádióra kellene épülnie.

Iránykeresés 1961 után az 1965-ös évi oktatási törvényig – oktatórádió, 
nevelőrádió

A voluntarista nevelési célrendszer erodálódása, jövőképkeresés a külföldi rádióadók elemzésével, az
Iskolarádiós  és  az  Iskolatelevízió  bekapcsolása  a  közoktatásba,  a  rádióesztétikai  forradalom
elindulása, esztétikai neveléssel a polgári tudat és életvitel ellen.

Az 1961-es  oktatási  törvény megjelenése  után  pár  hónappal  már  megjelentek  a  gondok.  A
szakmai  tárgyak  oktatásának  személyi  feltételei  nem  voltak  biztosítva,  a  túl  gyors  váltás  miatt
tisztázatlanul  maradtak  a  szakmai  képzés  tartalmi,  pedagógiai,  szervezési  kérdései,  emiatt  az
üzemekben a diákok csak ténferegtek és zavarták a termelést. Az 1964-ben az Országos Tervhivatal
gondozásában készült első átfogó elemzés kimutatta, hogy a fejlesztéshez rendelkezésre álló anyagi
keret túl szűkösnek bizonyult, a tanulólétszám megtöbbszöröződésének ellenére az iskolák kapacitása
nem növekedett, az alacsony bérek miatt – elsősorban a férfi pedagógusok – elhagyták a pályát. A
továbbtanulási ráták sem a remények szerint alakultak, aminek okaként a szakrendszerű oktatásban
felmerült  hiányosságok  voltak  megnevezhetők.  A  technikumok  sem  tudták  felsőoktatási  szintre
emelésükkel  együtt  járó  többlet  feladatokat  teljesíteni,  sem  megfelelően  képzett  előadókkal,  sem
megfelelő felszereléssel nem rendelkeztek. Az elszabadult „elégedetlenség-lavina” vezette az MSZMP
KB Kulturális,  Tudományos és Közoktatási  Osztályát  annak megállapításához,  hogy a gimnáziumi
oktatásból  száműzni  kell  a  kötelező  szakmai  előképzést  (maradjanak csak a  felsőoktatási  felvételi
előkészítésénél), a szakközépiskolák szakközépiskolai oklevelet adjanak, a technikumokat koncentrált
főiskolákká,  főiskolai  karokká  kell  átszervezni.  Ennek  eredményeként  az  5+1-es  modell  végét
jelentette  az  az  MSZMP KB PB 1965.  június  8-án  kelt  határozata,  amelyben  –  bár  elismerik,  a
gondolat szocialista eszmeiségében jó volt – mégis működésképtelennek bizonyult. Az így felszabadult
oktatási időt a gimnáziumokban a tananyag elmélyítésére kell felhasználni, a felvételi sikerességének
érdekében pedig tagozatos osztályokat kell kialakítani.

A szemléletváltozás oka az a  Kádár Jánostól származó mondat, amely a Hazafias Népfront
Országos  Tanácsának  1961.  decemberi  ülésén  mondott  reflexióként  Méray  Tibornak  a  londoni
Irodalmi Újságban megjelent cikkére:  „Aki nincs a Magyar Népköztársaság ellen, az vele van, aki
nincs az MSZMP ellen, az vele van; és aki nincs a Népfront ellen, az vele van.”149 Ennek jelentését
Kádár az 1962. november 20–24. között megrendezett MSZMP VIII. Kongresszusán is kifejtette, a
kijelentésben ne történelemfilozófiai tartalmat keressenek, hanem lássák meg a valóságra adott adekvát
választ.  Ugyanis  mindenki,  aki  munkáját  végzi,  még  akkor  is,  ha  a  politikai  ideológiával  és
berendezkedéssel nem ért egyet, tudtán kívül is a szocializmust építi (Kádár, 1974. 167–175. o.).

Ennek eredménye az lett, hogy a politikai konszolidáció előrehaladtával csökkent a társadalmi
osztálybontás  erőszakos  felgyorsításának  igénye,  így  nem  kellettek  már  az  erőszakolt  nevelési
törekvések  sem  (Kardos,  2007), „az  általuk  történő  kommunista  nevelés  fikciója  elhalványult”.
(Kardos, 2007. 103.).

149Egyesületek, Tömegmozgalmi szervezetek, Hazafias Népfront. MNL OL, XXVIII–M–4–10. 1961. december 8.
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1 Kitekintés a külföldi rádióhallgatói szokásokra

Az fenti  voluntarista  vezérlésű  nevelési  célok  erodálásának  egyik  jele  volt  a  külföld  felől
beszerzendő tapasztalatok felértékelődése. A Rádiónak alapítása óta fontos volt a külföldi rádiózási
szokások, műsorkészítési gyakorlatok, tendenciák nyomon követése. Ennek rövid szünete a Rákosi-
Gerő-Révai-Farkas diktatúra idejére tehető, de a 60-as évek elejétől ismét jelentkezett rá az igény. A
Televízió belépésével az Egyesült Államokból érkező visszajelzések alapján egyértelművé vált az új
korszakba  lépés  ténye  (Lévai,  1961).  Kimutathatóvá  vált  a  hallgatottsági  idő  csökkenése,  a
háttérrádiózás  megjelenése.  A  rádió  az  NBC  kutatásai  szerint  a  hétköznapi  élet  kellékévé  vált
(ébresztőóra, közlekedéskor útitárs, fiatalok lemezjátszója, elalvás ellen gépkocsiban, vagy altatónak
éjjel,  unaloműzőnek munka közben,  intenzitás  fenntartására edzéskor,  stb.)  A kialakult  televízióval
fennálló versenyhelyzetben a  rádió gyorsasága (azaz rövid reakcióideje)  miatt,  valamint  a zene és
irodalom  elsődleges  közvetítőközegeként  vetélytárs  maradt,  bár  nem  elhanyagolható  tény,  hogy
hallgatásának színtere már nem elsősorban a nappali, hanem a gépkocsi és „sok helyen a rádiókészülék
a konyhába vándorol” (Lévai, 1961. 4. o.).

A fennmaradás érdekében a szovjet rádió is megszaporította tömegkapcsolati műsorait,  és –
egyfajta dömpingként – tematikus napokat is szervezett (pl. a  Szovjet Ifjúság Rádiónapja). A BBC a
Home Service (I. műsor, azaz a nemzeti főadó) struktúrájába illesztette az ottani iskolarádió adásait és
a  Fiatalok  óráját.  Zenei  műsorai  rétegekhez  is  szóltak,  így a  Háziasszonyok  kedvenc dalai,  vagy
Lemezek a magányos szigeten mellett kapott helyet A gyerekek kedvelt zeneszámai, valamint egy, az öt
éven aluliaknak is  sugárzott  műsor.  Az NDK adóinak különlegessége,  hogy erős konkurens térben
kellett  sugározniuk,  mivel  az  NSZK  nagy  erejű  adókkal  „harsogott”  át  a  szögesdrótokon.  Ezért
fokozott agitációt végeztek sokszínű szórakoztatás nyújtásával. A francia rádiózás jellemzője ebben a
korban az erősen profilírozott műsorstruktúra volt, és a nagyfokú URH lefedettség (amely elérendő
célként lebegett a magyar rádiósok szeme előtt is, de ennek álomszerű megragadottságát látni fogjuk
évtizedekkel  később  a  bukásához  közeledő  Iskolarádió  esetében).  Ez  egybecseng  az  NSZK
rádiótársaságainak azon törekvésével, hogy a zenei adásokat egy, a jobb hangátvitelt biztosító URH
adón bonyolítsák.

Ezek alapján az ifjúsági- és gyermekműsorok készítésére is vonatkoztatható következtetések a
Magyar Rádió számára a következők voltak:

• a Televízióval folytatott koordináció szükséges az adásrend és műsorpolitika kialakításakor,
• sokasodnak és színesednek a tempó fokozódásával a rádiótudósítói feladatok,
• újságszerűbb szerkesztés és több szórakoztatás szükséges,
• minél  több réteg-,  és  „önépítő”  tömegkapcsolati  műsor  biztosítása  (rejtvények,  pályázatok,

„szabad mikrofon” jellegű adások, válaszműsorok),
• a háttérrádiózásra sajátos műsortípusokat kell kifejleszteni,
• hatékonyabb önreklám,
• a szerkesztés folytonos és gyors megújulásának képessége.

Ezen kívül bevezetésre kell kerülnie a 24 órás műsorszolgáltatásnak is.

2 Javaslat új műsortípusokra

Az  előbbi  koncepciók  eredményeként  1962-re  kidolgozták  azokat  az  új  fiataloknak  szánt
műsortípusokat, amelyek az említett célokat szolgál(hat)ták150:

 a) a  Zenei  Osztály  részéről:  kapcsolatok  fejlesztése  a  hallgatókkal,  bevonásuk  a
szerkesztési  munkába:  Fiataloké  a  mikrofon,  Nyilvános  ifjúsági  hangversenysorozat
(összesen  hat  adás  keretében  egy  ismertebb  zenemű  előadása  után  beszélgetés  a

150Javaslat az új műsortípusokra. MOL XXVI-A–8-a. 86, 1/17, A Rádió fejlesztése, N–30. Magyar Rádió (1957-1974: 
Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, Műsorpolitika irányelve, 1958-1972. Budapest.1961. (MIG–043)
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hallgatókkal),  Fiatal  művészek rádiósklubja (a  Zeneművészeti  Főiskola 8-10 végzős
hallgatója  vitázott  az  előadóművészet  kérdéseiről  egy  riporter  és  egy  vendég
vezetésével), Muzsikáló parasztfiatalok (riportműsor).

 b) Ifjúsági- és Gyermekosztálytól:
• 14  éven  aluliaknak:  Végig  az  országos  kék-jelzés  mentén (a  Keszthelytől

Sátoraljaújhelyig tartó út menti földrajzi, irodalmi, népművészeti érdekességek), Így
írunk mi (irodalmi pályázati  sorozatra  beérkező munkákból  készült  műsor),  Igaz
mesék a világról (természettudományos témájú dokumentumjáték).

• 14  éven  felülieknek:  Közvetítések  ifjúsági  színpadokról  és  a  Filharmónia
hangversenyeiről (esztrád-jellegű  műsorok),  „Zsákbamacska”.  Fiataloké  a
mikrofon (fiatal  művészek  pódiumlehetősége,  vetélkedő  műfajú,  tehetségkutató
nyilvános műsor formájában), Tetszik – nem tetszik (kritikai hangvételű vitasorozat
az  ifjúsági  irodalom,  zene-,  dráma-  és  képzőművészet,  szabadidős  szórakozás
jelenségeiről).

A nemzetközi  „kitekintő”  és  különösképpen  a  kooperációs  műsorok  fontosságát  a  bennük
felsorakoztatott  tények mennyiségéből  és  azok megfelelő csoportosításából  levezetett  magyarázatra
nem szoruló következtetések meggyőző erejében látták a Rádió vezetői.151 Ennek eredményeként több
nemzetközi  együttműködéssel  megvalósult  műsor  készült:  közös  műsor  a  Csehszlovák  Rádióval
(Concertino  Praha),  a  Fiatal  művészek  találkozója  Budapesten,  vagy a  Nemzetközi  gyermekkórus
találkozó.

A szórakoztatásnak új formája valósult meg az  Ifjúsági Rádiószínpad adásaiban. A nem csak
fiataloknak, hanem az alacsonyabb műveltségű felnőtteknek is új ismereteket nyújtó Nagy idők nagy
emberek sorozat  ötletét  a többi osztály is  át  akarta  venni.  Ifjúsági  kabaré is  adásba került,  mint a
Gólyák a tilosban.

A Rádió és Televízió bekapcsolása az oktatási munkába, a nagy innováció

Korábban  már  megállapítottam,  a  fellelt  dokumentumok  szerint  a  rádiót  és  televíziót  a
szocialista  nevelés  leghatásosabb  propagandaeszközének  tekintette  a  politikai  vezetés.  Lévai  Béla
tanulmányában megállapítja, a tapasztalatok szerint a rádió és a televízió egymás mellett kiválóan tud
létezni,  nem  igazolódott  be  a  televíziózásban  hazánkhoz  képest  sokkal  előrébb  járó  Egyesült
Államokban sem az az aggodalom, miszerint a rádiót a televízió kiszoríthatja a médiumok területéről.
„A  rádió  műsorával  jelentős  mértékben  a  TV-nézőkhöz  is  fordul,  miközben  megtartja  régi
hallgatóságának zömét. […] Különösen nem versenytársak a szocializmus viszonyai közepette, ahol –
más-más módszerekkel – mindketten azonos célokért küzdenek!” (Lévai, 1961. 1.) Szintén a külföldi
tapasztalatok felértékelődése tette lehetővé, hogy a Magyar Rádió és Televízió (továbbiakban MRT)
két képviselője (egyikük  Kovács Béla, a Televízió Ifjúsági osztályának vezetője) részt vehetett 1961
decemberében  Rómában  az  Oktató  Rádiók  és  Oktató  Televíziók  Nemzetközi  Konferenciáján.
Jelentésük  alapján  merült  fel  először  a  TV-iskola  magyarországi  megvalósításának ötlete.152 A két
médium összehangolásának szükségességének okairól már korábban olvashattunk, ezért esetünkben
röviden ki kell térnünk még az televíziós oktatás-nevelés bevezetésére is, hiszen a rádiós formával
együtt és azt kiegészítve vezették be. 

Az  előterjesztés  a  külföldi  példákra  hivatkozva  kiemeli  az  iskolai  nevelés  –  oktatás  új
módszereinek  megismerését  és  megvalósítását  is,  tehát  az  elektronikus  médiumokon  keresztüli
oktatást,  nevelést,  illetve  bekapcsolásukat  az  iskolai  didaktikába.  „A  televízió  tervszerű

151A Műsorszerkesztőség észrevételei a műsorosztályok munkájával kapcsolatban. MOL XXVI-A–8-a. 86, 1/17, 1964/65, 
N–30. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, Műsorpolitika irányelve, 1958-1972. 
Budapest. 1964. 6-11. (MF–029)

152Előterjesztés a MSZMP Központi Bizottsága Agitrop Bizottságához a Televíziónak és a Rádiónak az általános és 
középiskolai oktatásba való tervszerű bekapcsolására. Magyar Rádió Irattára. Elnökségi iratok. 1962. június 28. (PO–
015)
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bekapcsolódása az iskolai oktatásba segítheti a szilárd, marxista-leninista nevelést,  biztosíthatja az
ország legkiválóbb előadóit és szinte korlátozás nélkül hozzáférhetővé teheti a legeldugottabb vidéki
iskola számára is az egyébként elérhetetlen és sokszorosíthatatlan dokumentumokat.”153 Szintén már
születésekor felmerült az ötlet a dolgozó felnőttek az új eszköz segítette tudáspótlására is, mivel „közel
3 millió azoknak a felnőtteknek a száma, akik a 8 osztályos általános iskolát sem végezték el.” Az
1961. évi III. törvény szintén kimondta, hogy az iskolákban gondoskodni kell a korszerű szemléltető
eszközökről.  Az  Iskolatelevízió (továbbiakban  ITV)  szerepet  akart  vállalni  az  iskolareformból  a
szaktanárhiány pótlásban,  az  iskola  és  az  élet  kapcsolatának  szemléltetésében,  és  a  „kibicként”  a
képernyő elé ült felnőtt nézők oktatásában.

A  Művelődési  Minisztérium  felügyeletével,  az  Országos  Pedagógiai  Intézet  és  az  MTA
Gyermeklélektani Intézetének támogatásával így 1963 őszétől elindulhattak volna a kísérleti adások
meghatározott  tantárgyakkal,  óraszámmal  és  az  oktatással  összehangolt  órarenddel  az  erre  a  célra
kijelölt  iskolákban. (A tervben három tantárgy szerepelt:  az  általános iskola VII.  osztálya számára
magyar irodalom, a VIII. osztálynak földrajz, valamint a gimnázium II. évfolyama számára fizika.)
Már a kísérleti év 43 munkatárs alkalmazását követelte volna, és a kísérleti négy hónap (1963. október
– 1964. január) 53 adásának összköltsége elérte a 2,5 millió forintot. Anyagi és kapacitáshiány okokra
hivatkozva a kísérleti adások ezek után nem indulhattak el. Maguk a rendszeres ITV adások csak 1964.
február 4-én kezdődhettek Kelemen Endre szerkesztésében. 

Az  Iskolarádió létrehozásának okai megegyeztek az ITV-nál felsorolt okokkal, de működési
területét az ún. akusztikai tantárgyakra és bizonyos osztályokra korlátozva akarták meghatározni. Így
feladatául az ének- és zeneoktatást, idegen nyelvoktatást, osztályfőnöki órák és irodalmi, dramaturgiai
műsorok sugárzását kapta.

A műsorok médiumonkénti  költségvetése  igen  eltérőnek bizonyult.  Már említettem az  ITV
költségvetését,  amivel  érdemes  összevetni  az  Iskolarádió  (továbbiakban  IR)  anyagi  igényeit:  míg
egyetlen  30  perces  televíziós  magyar  óra  telerecording  rögzítéssel,  egy  tanár  vezetésével,  több
statiszta, valamint színész közreműködésével eljátszott jelenettel, zenével és díszlettel 20 ezer forintba
került, addig az IR teljes éves költségvetése csak 200 ezer forint volt!154

1 Az IR és ITV műsorának kialakítása

Statisztikai adatok is alátámasztották a fiatalok nevelésében keletkezett zavarokat. Az általános
iskolák tanulóinak 22%-a a továbbtanulás előtt lemorzsolódott, amit indokként szolgált az elektronikus
médiumok oktatójellegű bevetése mellett.155 A felnőttekhez fordulásra két megoldást találtak. Egyrészt
a  műsorok  tartalma  is  új  ismereteket  adhatott  nekik,  másrészt  a  szülőket  akarták  így  az  iskolai
követelményekről tájékoztatni. 

Tantárgy Rendszeresség Időtartam Célcsoport

Általános iskola Számtan-mértan Heti 20 perc 5. osztály

Orosz nyelv Heti 20 perc 6. osztály

Magyar nyelv és irodalom Kéthetente 30 perc 7. osztály

Gyárlátogatás Félévente 30 perc 8. osztály

Dolgozók középiskolája Fizika Heti 25 perc 2. osztály

Orosz nyelv Heti 20 perc 1. osztály

3. táblázat. Az Iskolatelevízió műsorterve 1963-ban

153Uo.1.
154Az Iskolatelevízió tervéről és az iskolatelevíziók világviszonylatú összehasonlításáról bővebben az 9. mellékletben írok.
155Javaslat a Magyar Rádió és Televízió iskolai műsorainak kialakítására. Magyar Rádió Irattára, Elnöki Iratok, 1/2, 

1959-63. T.V. Ismeretterjesztő és oktató műsorok. Budapest. 1963. május 22. (KON–101)
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A második félévtől mindez további műsorokkal egészült ki (4. táblázat):

Tantárgy Rendszeresség Időtartam Célcsoport

Általános iskola Környezetismeret Kéthetente 20 perc 1-2. osztály

Gyárlátogatás Félévente 4x 30 perc 8. osztály

Középiskola Földrajz Kéthetente 25 perc

Angol Heti 20 perc

Drámaismertetés Félévente 4x 30 perc

4. táblázat. Az Iskolatelevízió további műsorainak terve az 1963/64-es tanév második félévétől kezdve

Az  anyagi  és  személyi  feltételeken  túl  egy  Hargita-stúdió  közvetítőkocsit  és  iskolai-,  egyetemi
előadótermeket kértek a készítők.

A Művelődési Minisztérium javaslatai alapján elkészült ezzel egy időben az Iskolarádió műsorterve is
(5. táblázat):

Tantárgy Időtartam, leírás Iskola Célcsoport Címek

Osztályfő
nöki óra

15 perces 
dramatizált játék, 
vagy szubjektív 
hangvételű 
monológ

Általános 7. osztály 1. Az igazi barátság (2 rész)
2. A kulturált magatartás (2 rész)
3. A becsületesség (2 rész)

8. osztály 1. Fegyelem, önfegyelem (2 rész)
2. Pályaválasztás (2 rész)

Gimnázium 3. osztály 1. Világnézet, meggyőződés (3 rész)
2. Boldogság, életcél (3 rész)
3. Mi a szép (3 rész)

4. osztály 1. Szerelem, házasság, család (3 
rész)

2. A munka szerepe az ember 
életében (2 rész)

3. Pályaválasztás, életcél (3 rész)

Ének-zene

Naponta 5 percben
(7:55-8:00) iskolai 
dalanyag 
bemutatás

Általános 1-8. osztály

Kéthetente 20 perc
a nem ének-zenei 
iskoláknak. 

2-3.  osztály  (Az  1963-as  tanévben  ezekben  az
osztályokban lépett életbe az új ének-zenei tanterv.)

Orosz Általános 7-8. osztály

Angol Középiskola 3-4. osztály

5. táblázat. Az Iskolarádió műsorainak terve az 1963/64-es kísérleti tanévben
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2 Az IR kísérleti évének tapasztalatai

Az IR-t 60 általános- és középiskola hallgatta kötelező jelleggel (és a visszajelzések alapján
egyes  tanárok  nem  kis  szorongását  okozva)  az  1963/1964-es  kísérleti  évben.  Három  „sanyarú
sorsúnak” tartott tantárgy került be a szolgáltatott műsorok körébe: osztályfőnöki óra, ének-zene és
nyelvleckék. A Művelődési Minisztérium (MM) szerint ezek a tantárgyak igényelték a legsürgősebb
segítséget  (az  osztályfőnöki  óra  pl.  az  ideológiai-erkölcsi-világnézeti  nevelés  egységesítésére  való
központi törekvés miatt, az ének-zene a képzett tanerő hiánya folytán). A hatásmérés levelezés által
történt.  1964.  április  14–16.  között  a  műsorkészítők  a  tanárokkal,  minisztériummal  és  az  OPI
munkatársaival közös ankétot tartott, amelyen egyhangú elismerés övezte a sugárzott műsorokat. Az
MM szerint  az  osztályfőnöki  órák a  bizonytalan  tanároknak viszonyítási  pontot  jelentettek  a  még
feldolgozatlan és ezáltal számukra is megfoghatatlan szocialista erkölcs kérdéseiben, a műsorokban
feldolgozott helyzetek az osztályterem falain kívülre helyezett témákkal külső szemlélőnek állította be
az osztályban ülő diákokat,  akik így könnyebben adtak véleményüknek hangot,  és  vitákat  lehetett
indítani személyes vonatkozások nélkül is (Barát, 1964). Az ének-zene órák ezen kívül módszertani
tanácsokat  is  nyújtottak  az  1961-ben  kidolgozott  új  ének-zenei  tanterv  célkitűzéseinek
megvalósításához.

Az  énektanításra  vonatkozó,  szinte  csak  vidéki  iskolák  küldötteitől  elhangzó  hallgatói
hozzászólásokat  külön  összegyűjtötték,  és  gondosan  megőrizték.156 (Csak  magamat  ismétlem,  de
láthatjuk,  a  főváros  mindenkori  „passzív”  hozzáállása az Ifjúsági-  és  Gyermekosztály munkájához
egyáltalán nem új keletű.)  A tanárok mintaórának deklarálták az elkészült műsorokat, különösen azok,
akik  semmilyen  zenei  képzettséggel  nem  rendelkeztek,  de  hiányolták  a  mintából  a  számonkérés
módját. Egyesek a stúdióban szereplő gyerekek pozitív hatású jelenlétét emelték ki, mint követendő
magatartási  példát.  Volt,  aki  a  Forrai  Miklós,  Ádám  Jenő  vezette  televíziós  Zenélő  órákat
hatásosabbnak tartotta, és szorgalmazta, hogy a Televízió is vegye fel műsorai közé az ének órákat,
mert az új órai szemléltető eszközök (mint pl. az egyszerű filcből készített hangjegytábla) használatát
is  szó szerint  könnyebben elleshetnék így a  tanárok.  Mások a mozgalmi daltanulás hatékonyságát
dicsérték,  a  folyamatos  ismétlésnek  köszönhetően  a  gyerekek  kívülről  fújták  őket,  és  hosszabb
műsoridejű adásokat  kértek – amivel  egyrészt nem kis teher  lett  volna levéve a kis-  és összevont
osztályú  iskolák  sokszor  képzetlen  tanerőinek  válláról,  másrészt  egy  teljes  óra  meghallgatásával
többen az  egész  órafelépítést  szerették  volna  megérteni.  Ugyanis  az  adások  felhasználása  során  a
műsorkészítők  hasonló  didaktikát  javasoltak,  mint  televíziós  kollégáik:  a  műsor  előtt  5-10  perces
előkészítést,  majd  a  15-20 perces  adás  után  20-25 perces  feldolgozást.  Ehhez  hasonló,  de  sokkal
rendhagyóbb  volt  az  adások  elitista  mivoltának  csorbítását  célzó  azon  kérés,  miszerint  zenei
tehetséggel  egyáltalán  nem  rendelkező  gyerekek  szerepeltetése  használhatóbb  ötletet  adhatna  a
tanácstalan tanárnak. Ennek ellenére többen adtak hangot azon örömüknek, hogy az adások színvonala
miatt  mind  a  gyerekek,  mind  tanárjaik  közelebb  kerültek  a  zenéhez,  oldódott  bennük  a
tehetetlenségükből adódó feszültség. 

Az ankéton részt vevő OPI képviselője leszögezte, az Iskolarádió énekórái pontosan követték
az  új  tanterv  célkitűzéseit,  bár  „ebben  sok  tekintetben  bizonyos  »emberi  alázat«,  sokféle  színes
eljárásról  való  lemondás  jelentkezik,  amelyek  ugyan  élvezetesebbé  tették  volna  az  adásokat,
mutatósabbá, de alkalmazásuk bizonyos mértékig elterelné a figyelmet a kitűzött célokról”157

Az IR hatással  volt  a  műsorosztályon belüli  egyéb programokra  is.  Az ismeretterjesztés  új
útjaként könyvelte el a Műsorszerkesztőség egyik elemzésében, hogy az IR átvette a többi rovattól a
14 éven aluliaknak szóló műsorok ezen területét. Ennek eredményeként született meg Az Iskolarádió
Melléklete, amely ezzel a gyűjtőcímmel összefogta az ilyen irányú nevelő-oktató tevékenységeket. A
14  éven  felülieknek  továbbra  is  maradtak  a  dokumentum  szerint  szerteágazó,  és  sokszor  nem
meghatározott célú-tartalmú ismeretterjesztés egyéb formái.158

156Énektanítás. Magyar Rádió Irattára, 1964. IV. 16. (IR–033)
157Péter József (OPI) hozzászólása.
158A Műsorszerkesztőség észrevételei a műsorosztályok munkájával kapcsolatban. MOL XXVI-A–8-a. 86, 1/17, 1964/65, 

N–30. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, Műsorpolitika irányelve, 1958-1972,  
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Esztétikai forradalom a Rádióban 1963 után

1 Mi az a „rádiószerűség”?

Korábban  már  olvashattuk,  a  Rádió  a  korszak  új  kihívásaira  milyen  válaszlépéseket
fogalmazott  meg.  A művészi  jellegű  műsorok  felértékelődése,  a  televízió  kihívásai,  a  társadalmi,
politikai  és  gazdasági  történésekre  adandó  gyorsabb  reagálás  szükségessége,  a  megújuló
műsorkészítési képesség igénye, a mindennapokba beszivárgó rádiózás és rádióhallgatási új formái,
valamint  az  ideológiai  és  erkölcsi  nevelés  céljainak elérése az  emocionális  hatás  maximalizálásán
keresztül a műsorkészítők számára használható és követhető új rádióesztétikai koncepciót igényelt.

Cserés  Miklós  szerint  a  műsorok  hármasegységet  képező  elemeinek  (eszmei  mondanivaló,
dramaturgiai biztonság és érdekesség, illetve rádiószerű „átvitel”) megbonthatatlanul kell egymáshoz
kapcsolódniuk (Cserés, 1963). Az egyre jobban felértékelődő hitelesség legfontosabb attribútuma az a
rádiószerű átvitelből eredeztethető közvetlenség, amelynek túlzó formáit is részletesen meghatározta.
Ezek szerint  –hasonlóan a  sikeres  frontális  oktatás  esetében meghatározható  tanári  kommunikáció
jellemzőivel–  a  műsor  nem lehetett  se  harsány,  se  sematikus  „katedráról  szóló  kinyilatkozás”,  se
álközvetlen-bizalmaskodó, se deklamáló, geil, vagy traccsoló. A kor ideológusai felismerték ugyanis,
hogy az adott helyzettel összhangban lehet csak az interakció során a szerepeken változtatni.  F. W.
Kron szimbolikus interakcionista nevelési szemléletének rendszere alapján úgy is mondhatjuk, ezen
szerep rádiós hatásfokának maximalizálása a rádiós nevelő tekintélyének általános elfogadottságától
függött (Kron,  1997). Az is figyelemre méltó, ahogy  Cserés  a rádióhallgatás terét  visszahelyezte a
mesterségesen létrehozott  nagy közösségek közegéből  a családba.  A műsor  ugyanis a  tömegeknek
készül, de az egyénhez szól. A műsorkészítői tekintély szerepének ebbe a spektrumba tolódása szintén
egybe  vág  azzal  az  autoritásról  alkotott  gondolkodással,  miszerint  tekintéllyel  csak  személy
rendelkezhet, intézet esetében már uralomról kell beszélnünk. A rádiós nevelés esetében ennek formái
közül is a személyi- és szakmai tekintély emelhetjük ki. Az ebből építkező tekintély vezet a hallgató
„engedelmességéhez”, vagyis annak a normarendszernek az elfogadásához, amely nélkülözhetetlen a
nevelés célok eléréséhez, és magához a neveléshez.

Az így lassan oldódó „párhuzamos cselekvés” gyakorlata (amely a rádiós nevelést sok esetben
függetlenítette a hangszóró előtt folyó interakcióktól) átalakult egymásra irányulóvá, amely az egymást
kiegészíteni képes szerepek formálását tűzte ki célul. (Ugyan még nem érte el a kölcsönös cselekvés
szintjét, arra még pár évet várni kellett, l. a neveléselméleti rész fejtegetéseit.) Az egymást kiegészítő
szerepek normájának megtapadása a műsorkészítésben előfeltétel volt az új Iskolarádió didaktikájának
kialakításához. A didaktikai „négyszög” (tanuló-tanár-tananyag-társadalom) társadalmi folyamatokat
képviselő  eleme  így  tudta  leképezni  és  a  nevelésbe  beemelni  a  politikai  konszolidációhoz
nélkülözhetetlen társadalmi kommunikációt.

Cserés meghatározásában a rádióhallgatásnak két színpadát különíthetjük el: 
• A fizikai és társadalmi színpada, mint említettem, a családi kör lett. Ezzel a fizikai és az átvitt

értelembe  vett  akusztikai  tér  is  megváltozott.  A  fizikai  változásnak,  a  szobaakusztikai
átalakulásnak hozománya a kamaraszínházi hangvétel lett. Az másik esetében pedig, – mivel
minden rádiós erőfeszítés célja a szuggesztivitáson keresztül elérhető legnagyobb tömeghatás,
–  az  eszközök  (lényegre  törés,  egyszerűség,  szemléletesség,  asszociációra  sarkaló  –  egyre
inkább képi – nyelvezet) finomodása és átalakulása következett be. A képi elemeket hanggá
transzformáló folyamat a rádiófonizálás.

• A személyes élménnyé alakulás másik színpada a rádióhallgató tudatát képező belső színpad. A
rádióműsor hatásának esztétikai oldalról történő megszervezése, az élő beszéd dramaturgiája a
60-as évek rádiózásának talán legnagyobb előrelépése. A felolvasás formája kizárja azt az ún.
„rádiószerű alapszituációt”, amelyben az egyik fél mindig (ha feltételes dialógus formájában is)
információt ad át a másik félnek, miközben mindketten egy „közepes nagyságú asztal” mellett

Budapest. 1964. (MF–029)
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ülnek. Ezért rádiószerűnek nevezhető a köznyelv, a beszélgetés, a képi gondolkodás (a túlzott
verbalizmus elhagyásával), a szóbelileg központozott tartalom. Az ilyen élőbeszéd dramaturgiai
szintézise szerint a Rádió hangja és stílusa Georges-Louis Leclerc híres mondása után (Le style,
c'est  l'homme) a  társadalom stílusa (és  hangja).  Így válthatott  1956 után  a  Rádió stílusa a
termelési központúról emberközpontú műsorkészítésre.

Cserés kiemeli, hogy az 1957 utáni megváltozott stílusra jellemző volt a merev és hivatalos
hangvétel  megszűnése,  csökkentek  a  ritmust  mellőző  elnyújtott  előadásmódok,  eltűnt  szinte  a
közhelyszerűség,  a  megrendezettséget  éreztető  mű-riport,  mű-helyszíni  közvetítés,  oldódott  a
sematikus  nyelvezet,  és  a  műsorok  hangvétele  úgy  differenciálódott,  amely  hallgatórétegnek  azt
szánták.

Az új személetű műsorkészítés újra definiálta a műsortípusokat és a személyi aktorokat is.159 Az
Ifjúsági- és Gyermekosztály műsorkészítési gyakorlatában meghonosodott műsorfajták közé tartozott a
felolvasás-előadás, a publicisztika, kommentár, helyszíni közvetítés, riport montázs, az egyenes adás,
az  interjú,  a  vita,  rádióriport,  vers,  novella,  mese,  monológ,  monodráma,  összeállítás,  az  összetett
műsorok,  az  esztrád,  a  színházi  és  koncerttermi  közvetítés,  az  Iskolarádió,  az  ifjúsági  vetélkedő,
irodalmi adaptáció, dokumentum-, hang- és rádiójáték. Személyi aktorrá vált a nevelésben a bemondó,
a  riporter,  a  szerkesztő,  a  dramaturg,  a  prózai  rendező,  a  rádiószínész,  a  statisztéria  és  maga  a
rádióhallgató is.

2 A műsorszerkesztés esztétikai kérdései

A siker zálogát a hallgatóhoz fűződő szoros kapcsoltban látták, amelyet a műsor környezete is
befolyásolt.  Művészeti  értéke  csak  akkor  lesz  a  készülő  műsornak,  ha  azt  a  rádió  (mint  művészi
médium) önálló esztétikumával  valósítja  meg,  azaz a rádiónak alkalmazkodnia kell  saját  technikai
sajátosságaihoz,  rádiószerűségéhez.  Mivel  a rádióműsor személyhez szóló jellegű,  azé a  hallgatóé,
akire hatni tud.160 Az optimális hatás folyamatát ezért definiálni kellett (1. rajz):

159A megjelenési formákat most csak felsorolom, kifejtésük a 10. mellékletben található.
160A rádiós szerkesztés néhány esztétikai kérdése. Magyar Rádió Irattára, 1963. (TA–058)
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Egyetértés 
(az elhangzottak logikai és 

érzelmi alapú elfogadása, ezáltal 
a hallgató a műsor alanyának érzi 

magát)

Figyelem felkeltése

Értesülés
(a hallgató a 

gondolatmenetet 
követi, nem a 

szavakat)

Megértés 
(felfogás)

Érdeklődés 
kialakulása

Az aktuális műsor jellemzői:
- meggyőző és kifejező erő,
- érvek és érzékletes stílus.

A téma érdekes
(a hallgató és a 

szerkesztő 
meggyőződött 
róla, követi az 

objektív 
valóságot)

Figyelem

1. rajz. A rádióműsor hatásfolyamata (Cserés, 1963)

Aktivizálás 
(cselekvésre ösztönzés, azaz a 
szocialista erkölcsi és eszmei 

célok elérésében érdekeltté, majd 
aktívvá válni)



a A szerkesztési folyamat

Mint  bármely rádióműsor,  így a  nevelési  célúak  szerkesztése  is  a  koncepció kialakításával
kezdődött  valamely  téma  mentén  felsorakozó  részek  logikai  összefogásával,  esetleg  kiegészítve  a
témák egymáshoz kapcsolásának ötletével. Fő alkotóeleme a vezérmotívum meghatározása, amelyhez a
műsor  összidejének,  színének,  hangulatának viszonyulnia kellett.  Célja már ekkor is  a  hatásosság,
amely elv igen sokszor került összetűzésbe az iskolai nevelők szemléletével (ez irányú fejtegetéseim a
későbbi  fejezetekben  olvasható.)  Szintén  még  a  koncepció  során  meghatározásra  került  a
műsortartalom függvényeként  számon tartott  ritmus is.  Ezen kritériumok határozták  meg a  műsor
jellegénél fogva magát a szerkesztő-műsorkészítő nevelőt is, amely névjegy-szerűen felismerhetővé
vált  a  hallgató  számára.  Ezt  követte  a  szinopszis (áttekintés)  elkészítése,  ami  már  a  viszonylagos
időbeosztást és a formai kialakítást is tartalmazta. A műsorelemek tervezése a részelemek technikai
kidolgozása  volt.  A  műsorszámok első  időtartalmi  meghatározása  ekkor  történt.  Az  általános
műsorkészítésben elfogadott, mondhatni szabványszerű időtartambeli határvonalak a rádiós tapasztalat
alapján lettek meghatározva. Ezek szerint egy szám hossza lehet 2/5/10/15 vagy 20 perces, de soha
nem  több  fél  óránál.  Figyelembe  kell  venni  a  végső  összeszerkesztés  időbeli  korlátait  is,  amely
20/50/70  vagy  90  perc  lehet  általánosan.  A  dramaturgiai  időzítés alapját  iskolai  tapasztalatok
támasztották alá. Ez alapján maximálisan 180 percben határozták meg a koncentrációval még elbírható
műsorhosszt,  utána fásultság, sőt ingerültség jelentkezhet.  Az iskolai 45 perces tanórák esetében is
legtöbbször az első 25 perben lehet intenzív figyelemre számítani.161 

A műsorszámok elkészültét a műsorba kerülésük sorrendjének meghatározása követte. Az így
egymás  után  rendelt  részelemek  hangulata,  eleje  és  vége  határozta  meg  a  részek  közé  ékelt
kapcsolódások tartalmát, a pszichikai áthangolásra szükséges időtartamot. Szintén ehhez kapcsolható a
műsor felvezetésének kidolgozása.  Rádióadások esetében hiányzik az  iskolai  oktatás  részét  képező
(becsengetés), vagy a színházi, koncerttermi előadás kezdésére jellemző (gongütés) rituálé.  Ezért a
műsorkészítőnek ezt  szignállal, köszöntéssel kell pótolnia. Az első 2-3 perc még nem a „hallgatóé”,
ebben a pár percben a készüléket a mindenkori pszichikai állapotától függően akár ki is kapcsolhatja.
Hasonló  „krízispont”  a  műsor  15-25.  percénél  található,  amikor  figyelem  lanyhulni  kezd.  Ekkor
műfaji-, hangulati-, vagy gondolati váltást iktattak a műsorba, az előző szakaszt  műsorblokkzárással
befejezve. A zene itt teljes értékűvé vált, helyes megválasztása esetén pihentető, gondolatot ki nem
zökkentő hatásával a műsor „mellett” tartotta a hallgatót. Szintén fontos kritérium, hogy a csonkoltság
érzetét  elkerülendően,  nem  keverhető  le.  Csak  akkor  lehet,  ha  a  következő  rész  bevezetőjeként
szerepel. 

Az  arányok végső kialakítása csak ez után következhet,  amely áll  a műsoron belüli  tempó
váltásokból,  nem  adekvát  részek  kivágásából,  esetleges  kiegészítésekből  (utófelvételek,  járulékos
prózai  és  zenei  betétek  hozzáillesztéséből).  Rendezői  feladat a  tempó  diktálása,  az  adásidő
figyelemmel  követése.  A tempóra  már  az  adás  elejénél  figyelni  kellett,  utólag  nyújtani  (túl  gyors
kezdés  esetén),  vagy kivágni  a  műsorból  (elnyújtott  anyagok miatt)  nem lehetett.  A  színarányokat
meghatározta pl. a riporter túlzott egocentrizmusa (magát előtérbe tolása), amely miatt az egész  műsor
szenvelgővé,  fontoskodóvá,  exhibicionistává,  vakítóvá  válhatott.  A  túlzott  semlegesség  viszont
„kihűtötte” azt, érzelmileg elsivárosítva. Ezért a szerkesztés fontos esztétikai követelménye a harmónia
fenntartása, amelynek kritériuma a riporter (műsorkészítő) és a hallgató objektív elhelyezése a valós
világban.

b Ifjúsági és gyermekműsorok szerkesztése

Óvodások műsorai

A gyermek  5-6  éves  korára  válik  rádióhallgatóvá.  A műsorkészítők  felismerték,  hogy  az  óvodai
nevelés  nagyban  segít  kidolgozni  a  generativitás  azon  szintjét,  ami  révén  a  gyermek  a
rádióműsorokban elhangzó dalokat, játékokat, meséket is értékelni tudja. Ezért ezeknek a műsoroknak

161Uo. 40-41.
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tartalmát  szorosan  egyeztették  az  óvodai  nevelés  tananyagával.  Felépítésük  az  óvodai  környezet
mintájára egyszerű volt, játékos, tagolt (külön blokkban mese, zenés játék és éneklés) valamint pergő.
Éneklés esetén kisiskolásokból szervezett kórus segítségével mintát adtak. A repertoár 150 dalból állt,
ami akkor lényegesen több volt, mint az óvodában „kötelezően megtanítandó, felhasználandó” 50 dal.
A dalok kiválasztásának alapfeltétele volt, hogy rájuk társasan játszani lehessen. Nevelési cél a „zenei
anyanyelv” kialakítása volt, alapvető zenei készségek kifejlesztése a társas szociális tanulási környezet
biztosításával.162 A mesék  és  ritmikus  versek  közbeiktatásával  teljesítették  az  egyszerű  társadalmi
fogalmak materialista alapú magyarázatát is, mint nevelési feladatot („az angyalok eső esetén nem
sírnak,  havazáskor  Szent  Péter  nem  rázza  meg  a  dunyháját”163),  illetve  más  tájak  óvodának
megismerése erősítette az internacionalista világszemléletet.

Óvodásműsorok esetében a  rendezés feladata volt ügyelni a mesélő hangjára (színek, ritmus),
stílusára  (fantáziadús  mesélés,  vagy  csak  egyszerű  megjelenítés),  a  gyerekszereplők  hitelességére
(kisgyereknek definiálható  egyáltalán  még a szereplő,  vagy hallható,  hogy kisiskolás),  beszédének
érthetőségére (legtöbbször 1-2. osztályos iskolásokat kértek fel.)

Kisiskolás műsorok

A mesék szerepe kissé módosult: a fiatal a főhőssel szeretne azonosulni, megjelent a modellkövetési
szándék. A pozitív megerősítést szolgálta a „happy end” befejezésű kerek történet, kisebbek esetében
antropomorfizálható állatmesék, idősebbeknél társadalmi hátterű figurális mesék felhasználásával. Az
állandóság és így a biztonság érzetének elmélyítését szolgálta az állandó mesefigurák (pl. Moha bácsi,
a törpe) szerepeltetése, és a mindennapi etikai-erkölcsi kérdések napirenden tartása.

10 éveseknél már elkülönül a mese tartalma annak kritikai vetületétől, amit magára is kivetít:
egyre  inkább  magáról,  társairól  akar  hallani.  Ezt  az  igényt  elégítették  ki  a  kalandos,  a  gyermek
nyelvezetét  használó  elbeszélések,  és  az  állandó  figurákat  szerepeltető  erkölcsi  nevelést  célzó
tömegkapcsolatos műsorok. Utóbbiak közé tartozott a gyermekkaraktert felhasználó Handi Bandi, aki
élethelyzetek  bemutatásán  keresztül  indirekt  nevelőnek  minősült,  illetve  a  felnőtt  Miska  bácsi,  a
hallgatók jó barátja, aki direkt nevelőként a beérkezett levelekre adott nevelési célú tanácsokat. Ezek a
levelezős  műsorok  (minden  másikhoz  hasonlóan)  erkölcsi  nevelési  feladatuk  mellett  esztétikait  is
betöltöttek a felsorakoztatott zenei betétek tervezett felhasználása által.

A  szórványos  és  sokszor  szervezetlen  gyermekkultúra  már  említett  rádiós  hiánypótlási
szándékára volt tanú a  mesejáték műfajának kidolgozása. (További változatai közé tartozott a  verses
mesejáték és a meseopera is.). A Rádió a tömegekhez szóló gyermekszínházat pótolta (a fővárosban és
így az országban is csak egy gyermekszínház létezett: a Bartók Teremben és az operettszínházban
felváltva, a 6-14 éveseknek játszó, 1961-ben alapított  Bartók Gyermekszínház). A műfaj a mesefilm
radiofonizált változata volt, egyszálú cselekményű, világos és egyszerű expozéban. Jellemzően a főhős
mindig győzött, az alakok plasztikusan voltak ábrázolva, jellemük egyszínű és egyértelmű, nyelvezete
irodalmi  volt,  kevés  narrálással.  A zenei  kötések  hangulati  befolyásolást  szolgáltak,  a  karaktert
támogatták.  Magukkal  a  zenei  műsorokkal  az  elsődleges  szocializációt  jelentő  család  könnyűzenei
„elhajlását” akarták kompenzálni. A közvetített ismeretanyag az óvodás zenei ismeretterjesztésre épült.
A Zenei Rovat a zeneoktatáson kívül az összes műsor komolyzenei anyagának művészi nívójáról, és
nevelési értelembe vett célzatosságáról gondoskodott. A mesék és zene ötvözéséből született a zenei
karakterformálásokból álló Zenés mesedélelőtt. 

Felsőtagozatos adások

A  10-14  éveseknek  készült  összetett műsorokról Padisák  Mihály több  éves  kísérletezéseinek
köszönhetően részletes metodikát állított össze. (Padisák, 1963). Ezek a műsorok elsősorban agitációs

162Erről, és Kodály a műsorokat illető kritikájáról bővebben hallhatunk Forrai Katalin rádiós visszaemlékezéseiben: Egy 
pálya vonzásában. Forrai Katalin zenepedagógussal beszélget Ungváry Ildikó. Ifjúsági- és Gyermekosztály, Irodalmi 
Rovat. Elhangzott: 1983. május 26.
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célokat  szolgáltak  (Harsan  a  kürtszó,  Úttörő  Híradó).  Ezek  a  műsorok  a  nyomtatott
gyermekújságoknál  szűkebb  csatornán  szolgálatattak  információt,  mivel  a  Gyermekrádió  egész
tevékenysége  egy egységet  alkotott,  a  benne  szereplő  műsorkomponensek  kiegészítették  egymást.
Ezen  kívül  a  gyerekek nem csak a  gyermekadásokból  szerezhették  információikat,  mivel  ezek  az
adások a Rádió teljes műsorszolgáltatásába voltak beágyazva. Ezért ezekben a magazinokban olyan
speciális tartalmat kellett bemutatni, ami más orgánumokban nem volt található. Speciális területei az
Úttörőmozgalomra, az iskolai életre és a gyermekélet problémáira fókuszáltak. Elsősorban újságírói
formákba volt a tartalom csomagolva, hírekbe, tudósításokba, glosszába. Ezen kívül rádiós műfajokba:
hangos riportba és interjúba, dramaturgiailag feldolgozott életképekbe és élőszóba.

A gyermekriport-készítés  sajátossága,  hogy  mivel  a  gyermek  spontánabbul  reagál,  mint  a
felnőtt, de elkalandozásra hajlamos, a riporternek aktívabbnak, kezdeményezőbbnek, vezetői attitűddel
rendelkezőnek kell lennie. Átveszi bizonyos közlések feladatát (a gyermeket fogalmazási nehézségein
átlendíti), összefogja és összefoglalja a riportalany gondolatait, tényeket és következtetéseket állapít
meg.  Több  alany  esetében  összegez,  az  alanyok  nyilatkozatait  összeköti.  Felnőtt  közreműködő
esetében a gyerekkel együtt képeznek egy alanyt, a felnőttet megakadályozza abban, hogy a gyermek
gondolatait  helyette elmondja. Habitusában a riporternek komolynak, partnerinek kell  mutatkoznia,
mivel pedagógiai célja alanyának önállóságát elérni nem csak a riport alatt, hanem annak életvitelében
is.  „A gügyögő riporter tehát a gyermek feladatába vetett hitét ingatja meg a lekezeléssel.” De ne
legyen  komolykodó  se.  Maradjon  lelkes  és  vidám.  „Ha  a  riport  természetes,  erőltetés  nélkül  is
vidámmá válik.” (Padisák, 1963. 133.)

Az ennek a korosztálynak készült zenei műsorok viszonyítási alapja a tananyag szempontjából
a  zeneiskolai  követelmény  volt.  Pedagógiájában  az  öntevékeny  muzsikálásra,  kórusmozgalomra,
közösségi nevelése a kortársaik (pl. a Gyermekkar) meghallgatására épült. A hangszeres tananyagot
hivatásos művészek interpretálásában hallgattatták.

A  dramatizálások nagy  motivációs  erejű  műsoroknak  minősültek  az  átélés,  azonosulás
szuggesztióján keresztül. Ezt bizonyította az Egri Csillagok hallgatottsága, és a V. Hugo: Nyomorultak
sugárzása után megemelkedett könyvtárkölcsönzések száma is.

A  kalandjátékok és ismeretterjesztési  szándékú hangjátékok műfaja kalandélményű utazások
formájában  elégítette  ki  a  földrajzi,  természettudományos  és  történelmi  ismeretterjesztés  igényét.
Típusai, azaz összetettségének lépcsői a narrátoros dramatizált elbeszélések, jelenetek, rádiójátékok
voltak.  A  műsornak  érzelmi  kötöttséget  kellett  kiépítenie  hallgatóival  a  romantika  iránti  vágy
kielégítésével.

A pályázatok az alkotó vágy felkeltése mellett tehetségkutatási célt is hordoztak. A gyermeki
létet, valóságot kellett tükrözniük, amivel művészi eszközök hozzáadása mellett három célt szolgált: a
gyermekhallgató  ízlését  formálta,  a  gyermeklétről  a  felnőtteket  tájékoztatta  és  új  ifjúsági  irodalmi
művek megalkotására inspirálta az írókat, pályázókat.

Ifjúsági műsorok

A műsorok készítésekor a szerkesztők megtapasztalták az életkori felső határok elmosódottságát. Így a
készítők még a 26 éveseket is célközönségnek tekintették, ami eredményeként (közel 12-14 évet kellett
ennek a csoportnak kiszolgálni) a legproblémásabb rádiós területté vált. Hallgatói ebben az életkorban
már rétegzettek életkori,  családi,  foglalkozási,  műveltségi okok miatt,  illetve a felnőttműsorokat  is
hallgatják,  így még  nehezebb  „becélozni”  őket  olyan adekvát  mondandóval,  amelyet  máshol  nem
hallhatnak. Ezért esetükben különösen fontos volt a „jó adásidőben ütőset” elv érvényesítése. Emellett
már tudatos esztétikai élménykeresők is. Feltétele a készülék mellett tartásuknak az érdekes tematika
magas  színvonalú  megvalósítása  volt,  amely  alapos  rétegzett  hallgatói  feltérképezést  igényelt.  A
műsorok  tartalmának alapvetően  problémaközpontúnak  kellett  lennie,  így közkedveltekké váltak  a
vitaműsorok, mint pl. az Ifjú Figyelő, ahol egy témához 7-8 adást is lehetett készíteni. Az adásokat a
hallgatói  levelek,  reakciók gördítették tovább,  folyamatosan új  ötletekkel  egészítve ki  a műsort.  A
hallgatók cselevésének motiválója az erős érintettségérzet volt, az önigazolás vágya és a késztetés a
segíteni akarásra.
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A  szocialista  ifjúsági  morált  kialakító  műsorok dramatizált  formában,  fiktív  szereplőkkel,
levelek beolvasásával valós problémákról szóltak. Előszeretettel alkalmaztak fiatal és még ismeretlen
kezdő  színészeket,  mivel  a  hallgató  könnyebben  azonosult  az  ismeretlen  hanggal,  mint  az  ismert
személyiséggel. Az ismert karakter torzítja a látomást, a személyiségén áthaladó üzenet tartalma új
jelentésekkel egészülhet ki. Az ifjúsági rádiójáték az ifjúsági színház hiányát igyekezte megszüntetni.
Fiatalokhoz, de felnőttekhez is szóltak műsorai, amikben a konfliktus hordozója a fiatal volt.

c Prózai elemek a zenei műsorokban –  a hatás fokozása

A zenei adásokban a próza új értelmezést kapott  Cserés Miklós tanulmánya után (Sebestyén,
1965).  A  hatás  fokozása  érdekében  fokozott  figyelemhez  jutott  a  sokszor  tisztán  zenei  műsor
„tálalása”. Hangversenyek és koncertek esetében elégnek bizonyulhatott a hagyományos felkonferálás
– természetesen a fiatalok által értelmezhető nyelvezetben. Ilyenkor a cím döntő fontosságúvá vált.
Összetett  műsorok  esetében  viszont  a  prózai  műsorokban  meghonosodott  változó  módszereket
használták: magazinoknál a feldobós zenei indítást (szignált) és a friss konferálást, egyedi műsorok
esetében (mint a speciális témákkal foglalkozók, pl. ún. városműsorok) a hangulati bevezetést, ahol a
hallgató  éppúgy nem tudta  mit  fog  kapni,  mint  az  utcákon kóborló  városi  felfedező  a  következő
utcasaroknál.

A „nyitány”  lehetett  „blickfangos”  (feszültségben  tartás  a  műsor  pergésének megindulásáig
zenei és zaj keverékkel, markáns effektekkel, frappáns szöveggel – akár csak zene nélküli szöveggel),
filmszerű (a  műsor  vezérmotívumából  kivett  sűrített  gondolat  közlése  narrátor  által,  egyfajta  „in
medias res” módon belecsapva az adásba), vagy keretjáték (több hangra komponált jelenet, amely lehet
szimmetrikus felépítésű – „A” jelenet / műsor / „A” jelenet, – aszimmetrikus – „A” jelenet / műsor /
„B” jelenet, – vagy egymondatos.)

A műsor során kétféle ritmust kellett elkülöníteni: az ún. alapritmust, amely a zenei és prózai
részek váltakozását diktálta, illetve a belső ritmust, amely pl. a riport – zaj/zenemontázs váltakozását,
illetve a szünet és zeneindítás ritmusát határozta meg. Az alap- és belső ritmusnak egymással szintén
arányban kellett maradnia.

A  műsorokat  a  hangulatot  fokozó  technikai  elemek  felhasználásával  gazdagították.  Az
atmoszféra megteremtésének  érdekében  helyszíni  élményként  a  riportokhoz  hangkulisszának  helyi
zajokat kevertek,  amelyek „látótere” a szuper plántól egészen a nagytotálig változhatott.  A  „radio
vérité” elve szerint a riporter improvizálva az utcán kereshette fel témáját és alanyát, így az ott felvett
riport háttérzaja is a hatás része lett. Szintén a hangulat befolyásolásának eszközeként használták a
montázs technikát, ami esetében zajokat és/vagy zenei részleteket vágtak kollázs-szerűen egymásra. A
zajmontázs mindig a hangulatért volt felelős, belső ritmusát a kiváltandó hangulathoz kellett igazítani
(líránál a vágások tempója lassabb, izgatott helyzeteknél értelemszerűen gyorsabb). A zenei montázs
óvatosságot igényelt,  mivel elemei a hangnemi függőségük miatt nem voltak olyan jól keverhetők,
mint  a  zajok  esetében,  illetve  a  komolyzenei  műfajok  hangszín  és  hangerőkülönbségei  szintén
figyelembe veendők voltak. Ennek a montázsfajtának inkább dokumentáló szerepe volt, pl. egy város
zenei múltjának bemutatásánál alkalmazták.

3 Népszerű műsorok 1963-ban

Ezek után nézzük át, milyen ismeretterjesztő műsorokat tartottak népszerűnek az Ifjúsági- és
Gyermekosztály  és  az  Irodalmi-  illetve  a  Zenei  Főosztály  fiataloknak  szánt  kínálatából  maguk  a
hallgatók is.164

• Ifjúsági- és Gyermekosztály: 
A „szórakoztatva tanítani” elvet követte a 10-14 éveseknek szóló  Kalandos földrajz,  amely

164A Magyar Rádió néhány népszerű műsortípusáról. MOL XXVI-A–8-a. 86, 1/17, A Rádió fejlesztése, N–30. Magyar 
Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, Műsorpolitika irányelve, 1958-1972, Budapest. 1963. 
szeptember 2. (MF–028)
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kéthavonta  50  percben  jelentkezett.  Verne  regényekbe  illő  hőseit  fordulatokban  gazdag
utazások során juttatta el addig ismeretlen helyekre. Az ország helyismeretét gazdagította az Új
élet az ősi vár körül... havonta 20 percben megszólaló adásai. A 12-15 éves gyerekeknek szánt
műsor tovább vitte azt a már 50-es években is fellelhető műsorötletet, miszerint hatásos a múlt
életkörülményeit  összevetni  a  szocialista  rendszer  kiépülésével  együtt  zajló  életszínvonal
változással. Viszont ebben az esetben a direkt propaganda élét azzal vették el,  hogy a múlt
képéhez hozzáadták a várélet romantikáját. A Végig az országos kék jelzésen című öt részes
sorozatról  már  korábban  szóltam,  ezért  részletezésétől  most  eltekintek.  Az  eddig
elhangzottakhoz kiegészítésként viszont hozzá fűzném, hogy az Elnökség kiemelkedő sikerű
vetélkedőnek  ismerte  el,  amiben  közrejátszott  a  hallgatóknak  feladott  rejtvények  sora,  a
vasárnapi  sugárzási  időpont,  és  sok  pedagógus  hasonló  vetélkedőket  kezdett  szervezni
különböző úttörő rendezvényeken.

• Irodalmi Főosztály:
Kéthetente 20-30 perben jelentkezett a  Fiatalok stúdiója, amiben fiatal, sokszor kötettel még
nem  rendelkező,  de  folyóiratban  már  publikált  költők  és  írók,  valamint  műveik  kerültek
bemutatásra. Tematikája és formája műsoronként eltért, függően a bemutatott munkásságától.
Idősebb  kortárs  vezette,  kritika  is  elhangzott  egy-egy  műről.  Novellaelemzések,
könyvrészletek, pár szavas bevezetővel felkonferált kisebb írások és versek alkották.

• Zenei Főosztály:
Nyilvános stúdióhangversenyként debütált és ért el sikert a már egyszer szintén megemlített
Ifjúsági  hangverseny-sorozat.  Évente  öt  adásban  bővítette  a  fiatalok  zenei  ismereteit
rejtvényműsor formájában. A feladott kérdések mindig a koncert műsorához kapcsolódtak. A
beérkezett megfejtéseket, olykor dolgozatokat elbírálták és díjazták.

...és példa a kritikára: az ifjúsági magazinok165

A Rádió egységes arculatú volt. Ennek érdekében rendszeres időközönként vették górcső alá az
egyes  rádiós  műfajokat.  Az  összes  műsorosztály  magazinműsorainak  helyzetét  a  Műsorüléseken
vitatták meg. A vizsgálati  kérdések kitértek a műsor aktualitására,  frissességére,  előre (vagy hátra)
mutatására,  feladataik  betöltésére,  szerkesztésére  és  kivitelezésének  színvonalára,  esetleges
elöregedésere és a kialakult  sablonosság meglétére,  a struktúrában elfoglalt  helyére és a műsorban
elhangzó, illetve a műsor készítésekor hivatkozásként, ötletadóként felhasznált információ forrásának
érvényességére. Esetünkben csak az Ifjúsági Osztály vezető magazinjára térek ki.

Egy három hónapos lehallgatási ciklus végén értékelték a Harsan a kürtszó általános helyzetét.
Megállapították,  hogy  a  műsort  sikeresen  áthatotta  a  gyerekek  jólétéről  gondoskodó  állam és  az
áldozatos munkát végző felnőtt  paternalista képe, ami emellett hűen tükrözte a gyermeklét számos
aspektusát  (nyári  emlékek,  ünnepek,  tanévkezdés,  egészségvédelem,  játék,  sport,  felnőttek  és
veteránok iránti tisztelet, örsi élet, jellemfejlesztés, zenei események.) Viszont kritika érte a riporterek
sablonos, sematikus és körülményes kérdezéseit, a  Riporterőrs érezhető hiányát, a lelkiismeretes, de
lendületlen rendezést, ahol kár volt az Úttörő Híradó bevált gyerekszínészeit két felnőtt + egy gyerek
formációra lecserélni, szerencsétlenül hat egy öreges, érdektelen felolvasás, és a sok járványszerűen
elhangzó „egyenlőre” kifejezés és bejátszott Für Elise.

165A rádió heti újságszerű műsorairól. MOL XXVI-A–8-a. 86, 1/17, A Rádió fejlesztése, N–30. Magyar Rádió (1957-
1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, Műsorpolitika irányelve, 1958-1972, Budapest. 1963. december 13. 
(MIG–037)
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Hogyan tovább? A rádióműsorok és fejlesztéseik az Aczél-féle kultúrpoliti-
ka erőterében

1 A Rádió kultúrpolitikai tevékenysége

Az 1957 utáni kultúrpolitikai restauráció vezetője az a Szirmai István volt rádióelnök lett, akit
Rákosi még 1953 januárjában letartóztattatott – csupán egy hónappal a Kádár János ellen hozott ítélet
után. Hasonlóan Kádárhoz (és az őt követő Aczél Györgyhöz) két évet ült börtönben, majd 1955-ben őt
is rehabilitálták. Aczél a 1960-as évektől határozta meg a magyar értelmiségpolitika arculatát, ugyanazt
próbálva megvalósítani ezen a területen, mint  Kádár a társadalompolitikában. Mint sztálinizmusból
kiábrándult  kommunista  az alkotók körében is  a  konszolidációt  szorgalmazta.  Állandó kapcsolatot
tartott fenn velük, a totalitárius rendszer irányítói gyakorlatát felváltatta a jutalmazáson és büntetésen
alapuló  puhább  diktatórikus  eszközökkel.  A legkiemelkedőbb  alkotókat  és  művészeket  próbálta  a
rendszer  szolgálatába  állítani,  míg  az  ellenállók  egy  csoportját  legalább  a  nem  ártók  táborába
„száműzni”. Így a Kádártól származó – már idézett – konszolidáló szándékot bizonyító kinyilatkozás
mellett  kialakult  az  Aczél  György által  fémjelzett  „3T” (tiltott-tűrt-támogatott)  kultúrpolitikai
gyakorlat. Aczél három kategória szerint kezelte az értelmiséget a „támogatott” kategóriában (Bozóky
András  tipológiája  szerint):  a  kölcsönös tisztelet  és  elismerés  elve  szerinti  kapcsoltra  törekedett  a
függetlenebb nemzetközi hírességek (közéjük tartozott Kodály, Lukács György, Illyés Gyula) esetében,
az általa támogatott és kinevezett vezetőkön keresztül hatást gyakorolt az értelmiségre, illetve egy szűk
réteggel bizalmas viszonyt alakított ki (Bozóky, 1998).

Ez  természetesen  összevág  a  Rádió  saját  kultúrpolitikai  célkitűzéseit  taglaló  elemzésben
megfogalmazottakkal, mintegy a nevelési faktort (tananyagot) értelmező állásponttal:  „a szocialista
mondanivalójú alkotásoknak biztosítunk elsőbbséget, de helyet kapnak műsorainkban a múlt és jelen
haladó, humanista szépirodalmi és zenei művei is.  Szerzői  bázisunkat a kommunista és a Párthoz
legközelebb álló írók és zeneszerzők jelentik, de felhasználjuk olyan szerzők pozitív mondanivalójú
műveit is, akikkel vitatkozunk bizonyos kérdésekben; hibás nézeteiket kritikai műsorainkban bíráljuk
meg. Nem szerepelnek azok, akik súlyosan vétettek a népi demokrácia ellen.”166 A nyugati avantgárd
zenei törekvések aligha kerültek a műsorokba, a Rádió azon erőlködött, hogy a kor hétköznapjait vigye
el a hallgatókhoz. Ehhez saját befolyását is bevetette az alkotók ösztönzésével, „a szocialista magyar
művészet egyik tényleges alkotóműhelyévé”  akarták a Rádiót fejleszteni.  Eszköze ebben a fokozott
kritikai munka volt,  ami során a modernizmust és kispolgári giccset akarták „leleplezni”, valamint
elérni  „a Párt célkitűzéseivel szemben álló „felszín alatti” kulturális közvéleményt felszámolását”,
azaz  minden  underground  mozgalom  és  a  Párt  irányításától  független  párhuzamos  közvélemény
megszüntetését.167

A kispolgári  giccs  (és  a  polgári  tudat  és  életvitel)  ellen hatásos  fegyvert  látott  a  Rádió az
esztétikai nevelésben. Bár a Rádió elismerten sokat tett a komolyzenei nevelés érdekében, még mindig
kedvezőtlennek  értékelték  az  eredményeket.  Ezért  könnyedebb  népszerűsítést  szorgalmaztak,
fejtörőket,  magyarázattal  egybekötött  hangversenyeket,  a  zenei  alapismeretek elsajátításában segítő
műsorok  programba  állítását.  Ne  feledjük,  a  komolyzene  szélesebb  néprétegek  előtti  megnyitása
propaganda értékű volt.  Be akarták bizonyítani azt a hipotézist,  hogy erre ezeknek a rétegeknek is
szüksége  van.  Ezért  lett  célkitűzés  a  komolyzene  csúcsidőben  történő  programra  tűzése  is,  és  a
könnyedebb műfajok (nóta, tánczene, stb.) visszaszorítása. A Rádió mennyiségben is biztosította ennek
feltételét évi 160 hangjátékkal, 80 operaelőadással, száznál is több klasszikus zenei hangversennyel.
Az  1945  után  született  magyar  operák,  operettek  és  daljátékok  jelentős  része  a  Rádió
kezdeményezésére íródott. Így bizonyságot nyert annak a folyamatnak az eredményessége, amely a
rádiós szerkesztőségek alkotóműhellyé formálódását tűzte ki célul. Ez egészült ki a hallgatók kulturális
orientációjának irányításával, magyarázó és népszerűsítő műsorokkal propagálták a művelődéspolitikai
irányelveket, folyamatos állásfoglalással igyekeztek többet adni, mint az egyszerű ismeretterjesztés. 

166A Rádió kultúrpolitikai tevékenysége. MOL XXVI-A–8-a. 86, 1/17, 1964/65, N–30. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar
Rádió és Televízió) Elnöki iratok, Műsorpolitika irányelve, 1958-1972, Budapest. 1965. III/1. (KON–120),

167Uo. 2.
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A  műsorokban  szereplés  szintén  a  „3T”  jegyében  zajlott.  Az  adásba  kerülés  egyfajta
jutalmazási eszköz volt, míg a kizárás a büntetésé. A megtűrtek a „bíráló közlés” módszerével juthattak
csak  mikrofonhoz.  A klikkesedést  próbálták  ezek  ellenére  elkerülni,  azaz  csak  a  „mérsékeltebb”
szocialista  gondolkodásúak  számolhattak  a  műsorba  kerülés  lehetőségével.  Mind  a  jobb,  mind  a
szélsőségesebb bal oldali  nyomást  elutasították.  A kakofóniát  elutasító  kortárs zeneművek műsorra
tűzésénél fontos volt annak az üzenetnek jelenléte, hogy „a mi életünkben nincsenek feloldhatatlan
ellentmondások”.168

2 Gondolatok a műsorfejlesztésről 1964 után 

A továbbtanulás szempontjából is addig mindent meghatározó származás szerinti kategorizálás
eltörlésének  szándékát  Kádár –  a  radikális  baloldal  tiltakozása  ellenére  –  az  MSZMP  VIII.
Kongresszusának irányelveibe foglalta. Az ezután elfogadott határozat kimondta, a továbbtanulás már
nem adminisztratív eszközökkel,  „hanem a politikai, anyagi, szociális feltételek megteremtésével, az
oktató- és nevelőmunka fejlesztésével kell biztosítani” (Kardos, 2007. 106.) Ez adott alapot annak a
koncepciónak megfogalmazásához is,  amely 1964-ben a  Rádió műsorfejlesztéseinek irányát  jelölte
ki.169

Ebben  az  egyik  kulcsszóvá  a  korszerűsítés vált.  Ebbe  beletartozott  a  korszerű,  szocialista
ideológiájú differenciált nevelés, a tévutat jelentő nyugati anarchista baloldali irányzatok kizárása, a
görcsösen eredetieskedő műsorkészítési szokások (azaz a mindent elöntő művészieskedő rádiófónia)
visszafogása,  Cserés  Miklós rádióesztétikájának  megfogadása,  és  a  rádióhallgató  „meghallgatása”,
vagyis az ízléskutatás. Az értelmiség felé történő nyitásként volt értelmezhető a jó átvitelt biztosító,
elsősorban  komolyzenét  sugárzó  URH  adók  adásidejének  meghosszabbítási  terve,  a  társadalmi
összefogás jele pedig a variációs (azaz nem a ma elterjedt, egymástól elkülönülő tiszta) profilú adók
létrehozása lett. Ennek értelmében a Kossuthra kerültek az információs- és így az ifjúsági műsorok, a
Petőfin az ismeretterjesztő adások, rétegműsorok és az Iskolarádió kapott helyet. 

Műsorszerkesztési  irányelvek közé  került  a  napi  aktualitás  mellett  az  általánosan  érvényes
összrádió-szemlélet,  a  kötetlen  szerkesztés  (vagyis  a  „legjobb  műsort  a  legjobb  helyre”-  elv),  az
osztályokon átívelő műsorkészítés gyakorlata (már láttunk erre példát a Zenei Főosztály és az Ifjúsági
Osztály  esetében),  a  műsorok  tematikai  egybehangolása,  a  napszakonkénti  réteg-,  illetve
tömegműsorok sugárzása egyfajta sávos rendszerben, (így a fiataloknak szóló adások 13-17 óra közötti
adása),  a  feltáró és vitaműsorok előretörése,  a  műhelyesedés  és ezáltal  a  decentralizálás fokozása,
valamint ez utóbbival együtt a vidéki stúdiók növekvő műsorideje a nemzeti főadón.

A  műsorarányok is  megváltoztak.  Az  1961-es  műsorévhez  viszonyítva  1963-ra  1,3%-kal
csökkent a próza aránya a zenéhez képest, a komolyzene (a könnyedebb műfajok rovására) 21 840
perces  műsoridő  növekedést  könyvelhetett  el  magának,  de  napszakonként  és  adónként  elemezték
ennek helyes arányát, mivel a művészeti közízlés formálásához a legoptimálisabb adagolást akarták
kialakítani. (Nemzetközi összehasonlításban a Magyar Rádió adta majdnem a legtöbb zenei műsort.)170

A közízlés „korszerűségének” kérdése nem pusztán esztétikai, vagy kultúrszociológiai problémaként
lett felfogva, hanem világnézeti és politikai kérdéssé vált. A helyzetet tovább bonyolította, hogy két
véglet  (egyik  oldalon  a  kispolgári  giccs,  másikon  a  modernista  avantgárd)  egymást  használta  fel
létjogosultságának igazolásaként. Ezért nem csak a közvetített műalkotások, hanem a hozzájuk férés
módjának megmutatása, a döntésben nyújtandó segítség is a műsorkészítés részévé vált. És mivel a
hallgatóság rétegzett  volt,  célul tűzték ki az összműsoridő jelentősebb részét kiadó ún.  kisműsorok
színvonalemelését  is:  „emeljük  őket  a  nagy  produkciók  átlag-színvonalára,  szerkesztésüket  és
megvalósításukat tekintve egyaránt”171 Ezek a rétegműsorok töltötték be feladatul pl. a politechnikai
képzés miatt visszaszoruló iskolai művészeti oktatás pótlását, az ezzel párhuzamosan elterjedő elvárt

168Uo. 15.
169Hogyan tovább? (Gondolatok a Rádió műsorfejlesztéséről, 1964-1967.) Magyar Rádió Irattára, 1964. június. (KON–
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specializálódás  melletti  tágabb  látókörűség  biztosítását,  és  a  különböző  kulturális  szintek  miatt
differenciált ismeretterjesztést. Ennek módját az oktatási jelleg elvetése mellett a gazdag választékkal
„bombázásban”,  az  alapozó  általános  műveltség  könnyű  elérhetőségében,  és  az  aktuális  jellegben
látták.  A már  csírázó,  és  számos  új  műsort  előrevetítő  ismeretterjesztő  műsorpaletta  helyet  akart
biztosítani a társadalmi fejlődésnek, és annak kritikai bemutatásának, az Iskolarádió oktatóműsorainak,
a leszakadó vidéki fiatalság félzárkóztatásának, a XX. század művészeti propagálásának, a kulturális
tájékoztatásnak, a gazdasági és természettudományos, valamint az idő közben elhanyagolt pedagógiai
ismeretterjesztésnek.  Mindezeket  differenciálva  tálalva  az  intellektuális  megjelenési  formáktól  az
érzelmekre  hatókig,  tanító  karakterű  előadótól  a  csevegőig,  egyaránt  felhasználva  az  objektív  és
szubjektív narratívákat. A rétegműsorok terjedésével együtt az ún. komplex rádióműsorok is növekvő
teret nyertek. Ezekben a műsorokban ugyanis széles spektrumban lehetett a hallgatókhoz szólni, és a
sok  kis  műsorelem  mindegyikének  célzott  közönsége  volt.  Ezért  a  Rádió  1965-től  az  ilyen,
publicisztikát,  riportot,  recenziót,  kommentárt  tartalmazó  műsorfajta  további  fejlesztését  irányozta
elő.172

3 Az iskolarádiók és iskolatelevíziók nemzetközi, valamint a magyar Iskolarádió 
szerkesztési problémái

Az elvárt  céltudatosság  az  Iskolarádió  alkotógárdáját  számos  kérdés  elé  állította.  A frissen
alakult  rovatszerkesztőség  útkeresése  a  próbaadások  után  sem  zárult  le.  Ezért  egyre  gyakrabban
fordultak  a  nemzetközi  szakirodalom  felé  tanulmányokban  leírt  tapasztalatokat  után  kutatva,
amelyeket több-kevesebb sikerrel átvettek, vagy különböző okokra hivatkozva elvetettek. Így került a
látóterükbe  a  dán  magnószalag  kölcsönzési  gyakorlat  ötlete  (külön  szalagtár  kialakításával),  a
médiumot használni tudó képzett (és állandóan tovább képezendő) pedagógus eszményképe (a japán
NHK173 csatorna tapasztalatai alapján), a tantervi kereteket élménypedagógiai elemekkel „szétfeszítő”,
gazdagító szándékú műsorkészítési filozófia, a visszajelzések begyűjtésének módjai, valamint annak
eldöntése,  hogy az  Iskolarádió  külön  csatornán  jobban  tudna-e  érvényesülni  (Scupham,  1964).  A
külföldi iskolarádiók hármas funkciót láttak el. Az iskolai oktatás támogatása mellett az iskolán kívüli
ifjúsági ismeretterjesztés és a felnőttoktatás is  feladatuk volt.  A magyar Iskolarádió ezzel szemben
először csupán az iskolai oktatásban vette ki részét, az ismeretterjesztést az Ifjúsági Osztályra hagyta,
míg a felnőttoktatásból a többi osztály is kivette részét. A kísérleti adás után az 1964/65-ös tanévtől az
irodalomoktatást  is  felvette  tevékenységei  közé,  majd 1965-től  kezdte el  sugározni  Az Iskolarádió
mellékletében  délutánonként  tanórán  kívüli  ismeretterjesztési  formában  a  tananyag-kiegészítő
műsorokat.  Ezekben  hangjáték-drámákat,  irodalmi-,  zenei-,  művészettörténeti  összeállításokat,
színházi közvetítéseket adtak.

A műsorok ún. tananyag-csomópontokra lettek időzítve, ahol a szerkesztők úgy gondolták, a
rádiós feldolgozás hatásos és indokolt (Havril,  1965). Ezt a megoldást azért alkalmazták, mert így
kevesebb műsort kellett készíteniük (elég volt havonta, három hetente egy adást beállítaniuk, míg az
osztályfőnöki  óra  továbbra  is  hetente  2-3  alkalommal  jelentkezett).  Ezzel  sikerült  sajnos  azt  is
elérniük, hogy nemcsak a sugárzási időponthoz történő alkalmazkodás okozott gondot a tanárnak, de
az  is,  hogy  megfelelő  tempóval  tudjon  haladni  tanulóival  a  tananyagban  ahhoz,  hogy  a  ritkán
jelentkező adás adekvát módon szolgálni tudja a tanítás menetét. Pedig volt, aki pont abban látta a
hatás  maximálhatóságát,  ha  a  Rádió  kultúrpolitikai  irányelveiben már  megfogalmazott  „sok jót  és
igényeset mindenkinek” elv szerint nagy műsortermést produkál az Iskolarádió. E nézet szerint a kevés
műsor egyenlő volt a gyér hatással, sőt megerősítette azt a próbaadások utáni ankéton elhangzottakat
is, hogy a ritka adások csupán mintatanítássá silányítják a rádiós erőfeszítéseket. A „direkt adások”,
azaz az iskolai tananyag kiszolgálását célul kitűző műsorok illusztrációvá váltak, a „gazdagító” jelleg
elhalványult, vagy el is tűnt. Az pedig a kritikus szerint nem iskolarádiózás  (Dezséry, 1965). Ennek

172A Műsorszerkesztőség észrevételei a műsorosztályok munkájával kapcsolatban. Ifjúsági és Gyermekosztály. MOL 
XXVI-A–8-a. 86, 1/17, 1964/65, N–30. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, 
Műsorpolitika irányelve, 1958-1972, Budapest. (MF–029)

173Nippon Hōsō Kyōkai
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ellenére távlati terveikben a szerkesztők csak egy ún. „járási magnóhálózat” kialakítását tűzték ki célul,
a  már említett  dán példa alapján.  Ezzel  a fenti  időzítési  problémát akarták kiküszöbölni.  Továbbá
megfelelő propagandával  akarták felhívni  magukra a figyelmet,  amely nem csak a  szórólapokban,
plakátokban merült volna ki, hanem külön módszertani kiadvány megjelentetésével is. Szintén ekkor
bukkant fel az osztatlan iskoláknak szánt speciális műsor kialakításának ötlete is (amiből később a
méltán híres  Nyitnikék sorozat lett), és szakiskolai és ipari adásokkal szerettek volna hozzájárulni az
időközben  lendületét  vesztett  politechnikai  képzéshez.  Műsorötletként  felmerült  a  hangkulisszák
„bevetése” a műsorokban a fantázia stimulálásához, félbehagyott novella befejezésére ötletek kérése
levélben, a hangszeres oktatás támogatása (a már létező ének-zenei oktatás mellett), fonetikai fejlesztő
sorozatok elindítása, az idegen nyelv oktatását kiegészítendően külföldi „dalcsokrok” bemutatása, és
az interdiszciplinaritást  felhasználó,  a már megszerzett  és a műsorokban hozzáadott  ismereteket új
összefüggési rendszerekbe ágyazó műsorok. Ezekből – mint ahogy a későbbi fejezetekben látni fogjuk
– volt, ami meg is valósult.

Megállapíthatjuk,  a  Rádió  lassan  –  kiváltképp  az  ötvenes  években  tapasztalthoz  képest  –
lendületet kapott. De nem eleget ahhoz, hogy Dezsényi László felvetésére az Iskolarádió számára saját
adót  hozzon  létre.  Szintén  akadozott  annak  is  gyakorlatba  ültetése,  hogy  a  műsor  a  társadalmi
szükségletek  szerint  legyen  formálva,  amihez  elengedhetetlenné  vált  a  hallgató  megismerése.  Az
ismeretterületek is nehezen bővültek, pedig egyre több helyről jelentkezett a komplex műsorkészítés
gyakorlatához  köthető  interdiszciplináris  műsorok  készítésének  igénye  (mozgás  és  zene,
művészettörténet – régészet és néprajz összekapcsolása a komplex esztétikai nevelés érdekében, stb.)
Ezek alapján érthető volt a szerző érvelése, miszerint ha az IR és az ITV az iskolát közel hozza az
élethez, vagyis az életet behozzák az iskolába, akkor végre már ne az legyen ezen médiumok feladata,
hogy direkt segítséget nyújtsanak az általános tantervhez:  „A televízió  [és a rádió] a nevelést abban
segítheti, hogy a változást a gyermekben különösen abba az irányba terelje, ahol a társadalmi fejlődés
perspektíváit, s az ehhez a társadalmi fejlődéshez szükséges új embertípust látja.” (Dezséry, 1965. 58.
o.).

4 1965-nek, a „korrekció” évének műsorkészítési feladatai 

A nemzetközi műsor-kooperáció keretében több adás is készült. Ezeket „attraktív műsoroknak”
tartotta  az  osztály,  tekintettel  az  ilyen  műsorfajtáknál  tapasztalt  nagy  agitációs  hatásra.174 Fiatal
művészek találkozójaként rendezték meg a Felröppennek színes csillagok öt részes sorozatát szovjet,
bolgár, lengyel, román, jugoszláv és német alkotók és művészek közreműködésével. A Csehszlovák
Rádió Ifjúsági Osztályával közös kapcsolásos műsort is terveztek. Mivel ez volt az első ilyen jellegű
adás,  játékos,  szórakoztató,  viszonylag  könnyen  elkészíthető  műsorformát  választottak.  A  Kit  tud
többet  Franciaországról  címmel  vetélkedőt  szerveztek  a  Francia  Rádióval  kötött  egyezmény
értelmében. A nyertest a francia kollégák vendégül látták. Szintén vetélkedő készült a Magyar Ifjúság
szerkesztősége  által  szervezett  Ifjú  Világjárók  Klubja legérdekesebbnek  tartott  tagjaival.  A Rádió
alapításának  40.  jubileumát  a  Halló,  itt  Rádió! című  rejtvényműsorral  ünnepelték  meg,  a  végén
természetesen nyilvános vetélkedő zárta a sorozatot.

a Hallgatják az Iskolarádiót?

Bár  pontos  adatokkal  a  műsorkészítők  -bevallásuk  szerint-  nem  rendelkeztek,175 de  a
szórványos tapasztalatok alapján úgy gondolták, érdemes bővíteni az adásokat. Mivel Az Iskolarádió
melléklete valójában  ismeretterjesztő  műsorokat  tartalmazott,  az  Ifjúsági  Csoport  ismeretterjesztő
műsorait megszüntették.

174Feljegyzés az Ifjúsági Osztály 1964-es évben végzett főbb tevékenységéről, valamint feladatok és elgondolások az 1965-
ös évre. MOL XXVI-A–8-a. 86, 1/17, 1964/65, N–30. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki 
iratok, Műsorpolitika irányelve, 1958-1972, Budapest. 1965. február 2. (KON–124)

175Uo. 4.
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A kísérleti év után megszűnt a kiszemelt iskolákban a kötelező jellegű műsorlehallgatás. Az
első hivatalos sugárzási félév tapasztalatait kérdőívekkel gyűjtötték össze (Huszár, 1965). A kiküldött
7000  kérdőívből  csak  2152  darab  érkezett  vissza,  de  még  az  is  1533  iskola  rádióhallgatási
gyakorlatáról adott képet (5. ábra):

A műsorokat nem alkalmazó 619 iskola (28,8%) esetében 456 helyen nem volt villany, vagy
rádió, 45 iskola pedig az osztatlan osztályai miatt nem tudta felhasználni az adásokat. 75 iskola vagy
nem tudta az órarendjével az adásrendet összeegyeztetni, vagy az Iskolatelevíziót nézte inkább. Az
osztályfőnöki órák az OPI és a MM szerint „növelték a nevelési munka rangját a tantestületekben, és
gazdagították e munka módszereit.”  (Huszár, 1965. 38. o.). Az énektanítás sikere már a kísérleti év
utáni  ankéton  megmutatkozott.  Az  újonnan  bevezetett  irodalom  viszont  értetlenségre  lelt,  többen
kifogásolták a nehézkes előadási formát és a sugárzás rossz időpontját. (6. ábra)
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5. ábra. Az Iskolarádió adásainak alkalmazása 1965-ben
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Az Iskolarádió  szerkesztői  továbbra  is  kitartottak  a  már  említett  kritika  ellenére  azon  elv
mellett,  hogy műsoraikkal  a  tantervhez  kell  igazodniuk.  Tisztában  voltak  ugyan  a  külföldi  rádiós
tapasztalatokkal, de úgy ítélték meg, hogy azok eltávolítanak a didaktikus iskolarádiózástól, márpedig
a  kialakult  feladatkör  és  szerkesztőségi  felépítés  nem  adott  erre  lehetőséget.  Ennek  oka,  hogy  a
tapasztalatok szerint a pedagógus csak akkor alkalmazta műsoraikat,  ha azok számára a legkisebb
plusz  feladatot  sem jelentették,  a  műsor  plasztikusan belesimult  a  tanmenetébe.  Művészettörténeti
sorozatuk ilyen okból megbukott, és bár színvonalas előadássorozat volt, levették a műsorról. Viszont
tartalmi kérdésben volt némi mozgástér biztosítva a készítőknek. A bemutató, szemléltető, vitaindító
műsorjelleggel  próbálták  az  „iskolásságot”  elkerülni  és  rádiós  jellegűvé  alakítani  adásaikat.  (A
neveléselméleti fejezetben a belső differenciálás lehetőségeiről bővebben szólok.)

Összefoglalás

A forradalom után  kialakuló Kádár  rendszer  visszahelyezte  a  fiatalt  a  család  szocializációs
erőterébe. Innentől kezdve a szülők is az ifjúsági propaganda célterületévé váltak. Stratégiai nevelési
programokat kellett kidolgozni az addigi rögtönzések után, így 1959-ben hozzáláttak az iskolareform
előkészítéséhez is. A zenei műsorokat ismét áthatotta a marxista-leninista eszme, munkásmozgalmi
dalokat  elemeztek,  munkáskórustagokkal  készítettek riportokat.  Az addigi  direkt  politikai  tartalmat
indirekté  formálták  át  esztétikai  igénnyel,  így ezentúl  az  emóciókra  jobban tudtak  hatni.  Ebből  a
munkából a vidéki stúdiók is kivették részüket hatósugarukon belül, a gondoskodás érzetét keltve a
fiatalokban és szüleikben. A nevelő hatást az ifjúsági mozgalmakon kívülre is ki akarták terjeszteni, és
számos pedagógiai adás is műsoridőhöz jutott. Iskolai énekkarok számára bemutatkozási lehetőségek
nyíltak az általános iskolai énekórák zenei illusztrációjaként. 

A jellemnevelésre a szórakoztatásban láttak lehetőséget, de az Irodalmi Csoport sikerei mellett
a Zenei Rovat általánosan nem tudott könnyeddé válni, kizárólag a mese-zenei műsorok voltak erre
képesek. A Gyermekkórus felvételeivel is ezt szolgálta, de az ideológiai feladatának, azaz a szocialista
zeneesztétikát képviselő felvételkészítésének figyelembevételével. A Rádió maga is a gyermekkultúra
megrendelője és ellenőrzött,  biztonságos közvetítője akart  lenni amellett,  hogy ennek a kultúrának
felhasználásáról a szülőknek és nevelőknek tanáccsal is szolgált. Kulturális agitációs és propaganda
erejét az ismétlésekkel fokozta, amellyel fokozatosan elfogadottá tudta tenni a kulturális normákat. Így
a szórakoztatás és a nevelés egymás mellé került.

A  Rádió  a  hallgató  barátjává,  bizalmasává  akart  válni.  Teret  nyertek  a  rétegműsorok,
műsorpolitikáját  a  műsorosztályok  között  összehangolta,  így  az  Ifjúsági  Osztály  zenei  műsorai
hasonlítani  kezdtek  a  Zenei  Főosztály  adásaihoz.  A  művészi  műsorok  gyarapításával  a  Rádió
kompenzálni akarta a politechnikai képzés bevezetése miatt csökkenő humán tantárgyakra fordítható
időt, illetve a Televízióval a fogyasztókért folytatott verseny is a színvonal emelésére kényszerítette.
(Ez a minőségi verseny nem összetévesztendő napjaink profitorientált versenyével.) A szerkesztés így
aktuálisabbá vált, fejlődésnek indultak a nemzetközi kapcsolatok, a hallgatókat elkezdték bevonni a
szerkesztésbe, együttműködés bontakozott ki a többi intézménnyel, ami felvetette az iskolai művészeti
oktatás támogatásának lehetőségét.

Az  összehangolt  agitáció  eredményeképpen,  és  az  iskola  által  le  nem  küzdhető
szocioökonómiai  státuszkülönbségek  csökkentésének  szándékával  1963-ban  létrehozták  az
Iskolatelevízió (ITV) és az Iskolarádió (IR) intézményét. Utóbbi feladatául az „akusztikai tárgyak”,
vagyis  az  ének-zene,  nyelvoktatást  és  az  etikai  nevelést  kapta.  Az  ének-zene  tantárggyal  a
szaktanárhiány miatt  keletkezett  feszültséget és tanácstalanságot akarták enyhíteni.  A műsorokról a
kísérleti  év  végén  többnyire  pozitív  visszajelzések  érkeztek  A mintaóra-jelleg  kiutat  jelentett  a
képzetlen tanerőknek kilátástalan helyzetükből, a szereplő gyerekek modellértékűnek bizonyultak az
osztályközösségek  számára,  a  diákok  közelebb  kerültek  a  zenéhez.  Az  IR  hamarosan  elindította
mellékletét is, amely a szakköri foglalkozások és a tágabb értelembe vett érdeklődők számára készült. 

1963  utáni  esztétikai  forradalommal  a  rádióműsorok  emocionális  hatását  akarták
maximalizálni. A kutatások a hallgatók és a műsorok – műsorkészítők közötti hatásmechanizmusokat
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tárták fel. Ezek új nevelői szerepeket, műsorfajtákat honosítottak meg a rádiózásban, és a szerkesztés
menetére  is  hatást  gyakoroltak.  Kialakultak  a  műsoregységek  jellemzői,  arányai,  sorrendje,
harmóniája,  az  eltérő  műsorkészítői  feladatkörök.  Karakteresen  letisztultak  az  óvodás,  kisiskolás,
felsőtagozatos és ifjúsági műsorok jellemzői és eszközkészletei.  A zenei adásokban szereplő prózai
elemek szerepe is meg lett határozva.

Az esztétikai nevelésben a polgári tudat és életvitel elleni hatékony eszközt látták. Hatásának
fokozása  érdekében  könnyedebb  népszerűsítő  eszközök  alkalmazását  kezdték  el,  mint  pl.  a
magyarázattal  ellátott  hangversenyeket,  fejtörőket,  vetélkedőket.  Az  avantgárd  műsorra  tűzését
elutasították. Ez a folyamat magával hozta 1964-re a korszerűsítés igényét is, amelyben megjelent a
szocialista  ideológiájú  differenciált  nevelés  és  a  művészieskedő  műsorkészítés  visszaszorulása.
Ízléskutatások  kezdődtek,  a  rádiós  műhelyesedés  folyamata  a  decentralizálódással  párhuzamosan
haladt előre. A kisműsorok fejlesztésébe fogtak, előretörtek a komplex, azaz számos műsorjellemzőt
magába  foglaló  adások.  Az  IR  gárdáját  is  több  fejlesztési  ötlet  foglalkoztatta  (saját  adó,
szalagkölcsönzési  hálózat,  élménypedagógiai  elemek  felhasználása,  felhasználó  pedagógusok
továbbképzése), amelyek jelentősebbik része aztán sohasem valósult meg. Ehelyett próbálták a szűkös
anyagi keretek között a lehető legkevesebb műsorral a legjobb hatást elérni, ezért adásaikat a tananyag
„csomópontjaihoz” igazították, de ez az oktatási tevékenységhez korlátolt adaptivitás csak rontotta a
műsorok hasznosíthatóságát. Ezzel kapcsolatban számos kritika érte az IR szerkesztőit, de ők továbbra
is a kisebb ellenállás irányába haladva a  didaktikus  oktatási  szemlélet  mellett  tartottak ki.  Viszont
megszületett  az  összevont  iskoláknak  szánt  műsorsorozat  ötlete  és  a  különböző  ismeretterületeket
egymásba integráló adások terve.
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1965-1972: a korrekció, a nagy struktúrareform és az oktatási KB határo-
zat ideje

Változás  a  rádiózásban:  adóprofilírozás,  mobilitás,  a  hatás  maximalizálása,  társadalmi  törések
áthidalása, az elzárt kultúrjavak felszabadítása, kibontakozó együttműködés a külföldi rádiókkal, az IR
szalaggondjai és elmaradó hatásmérései.

Jelentős koncepcióváltás a rádiózásban

A Rádió  esetében  a  koncepcióváltáskor  jelentkező  egyik  legátfogóbb  változások  az  ún.
struktúra átalakításában fogalmazódtak meg. Az 1965 körül felismert hallgatói szokások követésének
egyik eszközét  az adók arculatának kialakításában látták,  az ún.  adóprofilírozásban.  Az elképzelés
szerint a Kossuth így a nemzeti főadó szerepét töltötte volna be, a Petőfi pedig szórakoztató műsorokat
sugárzott, illetve a Kossuth műsorait ismételte. A nemrég elindult 3. csatornát, az ultrarövid hullámon
adó URH-t pedig további fejlesztésnek vetették alá, mivel átviteltechnikájának magasabb színvonala
miatt (és erről a nemzetközi tapasztalatok is bizonyságot adtak) a jövő rádiózásának útjává vált.

Ebben az évben az Ifjúsági  Főosztály (IFO) műsorpolitikájában is  változások kezdődtek176.
Újdonságként az ifjúságpolitikai aktualitás  központi  igényének megfelelő élő műsor indult  Húszas
stúdió néven177,  az  indirekt  politizáló  (rövid  vitákat,  villáminterjúkat,  hírt  és  humoros  jegyzetet
tartalmazó, vasárnap délután 60%-ban zenét szolgáltató) Táskarádió, és Petőfin zenés délutáni műsort
szolgáltató,  de  direkt  politikai  befolyásolást  használó  Fiatalokról  fiataloknak.  Már  nem  csak
úttörőkhöz szólt a  Harsan a kürtszó, az egzotikum és távoli világok felfedezésének romantikáját (és
vele  becsempészve  az  internacionalista  nevelést)  hozta  közel  a  kilenc  alkalommal  egy  órában
bejelentkező  Barátság  expedíció.  A  vietnami  háború  melletti  szolidaritásért  agitációs  műsorok
készültek (Vietnami műszakok, Vádoljuk az imperializmust), valamint az addiginál kevesebb műsoridő
foglalkozott a nyugati fiatalság életével. 

A tömegkapcsolatok és mozgósítás feladatát látta el az Egész évben születésnap, amelyben 10
ezer úttörő, és országos szinten az úttörőházak fele (összesen 29) vett részt. Továbbra is a műsorban
szerepelt a levelezés javát biztosító  Miska bácsi lemezesládája (Padisák Mihály vezette Levelesláda
című változat 1976-tól jelentkezett), és a  Kíváncsiak Klubja. Egyre több kézi és gépkocsiba szerelt
URH adó adott  nagyobb fizikai  mobilitást  a  műsorkészítő-riportereknek,  gyakoribbá váltak  az  élő
bejelentkezések.  Az  Aktuális  Főszerkesztőség  gondozásában  ún.  városnapokat  rendeztek,  amely
munkába a többi osztály is bekapcsolódott. (Természetesen az IFO is, a nemzetközi műsormunkájukat
taglaló  részben  erre  még  külön  kitérek.)  A diákság  hétköznapjait  dolgozták  fel  kabaréadások  az
Ifjúsági  Rádió  Vidám  Színpada sorozatban:  Valahol  el  kell  kezdeni,  Diáknéprajz,  Osztályfőnök  a
pácban (Ezek a műsorok a felnőtteknél is tetszést arattak.)

A Rádió hangja is változni kezdett. Az IFO szerkesztői és szerzői mind gyakrabban olvasták fel
saját  írásaikat,  ezzel  szubjektívebb,  személyesebb  és  intimebb  légkört  teremtve  műsoraikhoz,
megfelelve a  kamaraszínpadi  dialektikus dramaturgiai  és esztétikai javaslatnak. A szerkesztő maga
vezette be műsorát, ezzel új nevelői típus is színre lépett, a műsorvezető-riporter, a „rádiós egyéniség”.
A hivatalos, sokszor merev bemondói szerepkörben ketté vált a hírolvasói, és az emberibb konferáló

176A műsormunka főbb jellemzői 1966-ban. Feladatok 1967-ben, illetve az 1967/68-as évad előkészítésénél. MOL XXVI-
A–8-a. 87, 1/17, 1967-68, N–30. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, Műsorpolitika 
irányelve, 1958-1972, Budapest. 1967. május. (KON–119) 

177Néhány cím a műsorból: Bogarasok (különféle hobbik kedvelőinek találkozója), Friss diplomások bemutatkozása, 
Nemzetközi klubest (a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség – DIVSZ, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének – 
MUOSZ újságíróiskolájának résztvevői, és a Budapesten tanuló külföldi diákok részvételével), Sportest (élsportolók és 
a sportoló fiatalok beszélgetése Szepesi György riporteri vezetésével), Siker és kudarc (önvallomások), Barátkozás az 
éterben (egy fővárosi és egy vidéki gimnázium körkapcsolásos műsora), Magárahagyottak (ifjúsági érdekvédelem), Ifjú
színházbarátok találkozója, Bükki csillagtúra (több helyszínről bejelentkező kapcsolásos adás), Vagányok, Sztártabló, 
stb.
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jelleg. Több lett az élő kapcsolásos, fiatalokat közvetlenül szerepeltető adás is. A dramatizált műsorok
viszont  néha  kihívták  a  kritikusok  nem  tetszését  is.  Az  alkalmazott  gyerekszereplők  sokszor
képzetlenek,  zavaróan  hiteltelenek.  Ezért  a  rádiósok  szorgalmazni  kezdték  a  gyermekműsorok
rendezői számára a munkafeltételek mielőbbi rendezését. Az Elnökség erőfeszítésnek köszönhetően a
gyermekműsorok rendezői 1969-től kezdve nagyobb szakmai megbecsülésnek örvendtek, és anyagilag
is  jobban  honorálták  munkájukat.  Az  addig  tapasztalt  szerző-dramaturg-rendező  háromszög
konfliktusai kezdtek elcsitulni, a rendezők végre  „nem éreznek kivételezést és háttérbe szorítást”178

Emellett a láthatóan növekvő elvárásokhoz igazodó módszerek kidolgozására és megosztására a Rádió
1966 közepén létrehozta a rádiós munkát támogató Módszertani Csoportot is.

Rétegműsorként  jelentkezett  az  új,  pedagógusokhoz  szóló  Tanári  szobában  című  műsor.
Tomkai  Judit (a  műsor  szerkesztője  és  riportere)  műhelyvallomásként  emlékezik meg műsoráról  a
frissen  alakult  Módszertani  Csoport  kiadványában  írt  tanulmányában  (Tomkai,  1966).. A műsor
vezérvonala egy iskola-, illetve osztálylátogatás volt, ami alkalmával riportot készített az osztállyal a
tanár jelenléte nélkül, majd ezt követően tanárjukkal is külön. Az adások különösen kedvelt visszatérő
romantikus témája volt  a tanyavilági  iskola élete,  és a  tantestületek tagjainak egymással  folytatott
kisember  harcai.  Ezeknek  a  műsoroknál  külön  nehézséget  okozott  a  tanárok  sokszor  előforduló
elzárkózása, és a riporteralanyok gyakran idézhetetlen rossz magyar beszéde.

1 Zeneszociológiai tanulmányok a rádiós zenei nevelésért

A  rétegműsorok  kifejlesztése  érdekében  a  készítők  egyre  gyakrabban  kértek  tanácsot
szociológusoktól. Ebben az időszakban megszaporodtak az ilyen jellegű professzionális vizsgálatok.
Az Aczél György-féle kultúrpolitika szívügyén viselte a célzatosságot és az elvárt hatás bekövetkeztét.
Terjedelmes szociológiai tanulmányok készültek már ekkor is a Rádió számára, köztük H. Sas Judité,
aki a KSH, Losonczi Ágnes és Vitányi Iván kutatásaira építve fogalmazta meg következtetéseit (H. Sas,
1967). Bár a kézirat jelentős része az olvasást állítja be a művelődési szint legfőbb indikátorának, kitér
Losonczi Ágnesnek a komolyzenei kultúra fogyasztását vizsgáló MÁVAG-ban lefolytatott kutatására
is.  Az  itt  megállapított  zenei  stílusok  egymáshoz  vezető,  illetve  az  összetettebb  komolyzenei
műfajoktól  (szimfonikus  zene,  opera)  eltávolító  műfajokat  hierarchikus  rendszerbe  foglalta.  Ez
adhatott hivatkozási alapot arra is, hogy a magyar nóta és a könnyebb műfajok az IFO Zenei rovatából
teljesen kiszorultak annak teljes működési ideje alatt. A dzsessz a kutatás alapján kedvezőbb helyzetbe
került:  míg  a  népdal  a  dzsesszhez,  addig  a  dzsessz  tovább  a  komolyzenéhez  is  elvezethet.  Az
Iskolarádió szintén ismerhette ezt a tanulmányt, mert  H. Sas Judit azon megállapítását, miszerint az
iskola a szocialista berendezkedés minden kísérlete ellenére továbbra is  a különbségek kitermelője
(azaz a kultúrához jutás lehetősége a szocioökonómiai státusz függvénye), az Iskolarádió műsoraival
egyre inkább a nivellálást és felzárkóztatást tűzte ki célul. (Későbbi fejezetben erről bővebben szólok.)
Utóbbi  célkitűzéssel  egybecseng  a  tanulmányban  idézett,  Vitányi  Iván  által  végzett  rétegfelmérés,
amely kimutatta, a magyar lakosság kultúrafogyasztása esetében óriási a főváros előnye a vidékkel
szemben.  (Míg  a  főváros  lakosságára  az  eladott  koncert-  és  operajegyek  alapján  évi  1,36  millió
koncertjegy jut, addig az ország lakosságának közel 80%-át jelentő vidékre csak 0,6 millió.) Ezt a
műsor készítői is felismerték, előszeretettel fordultak ezért vidéki témákhoz.

Társadalmi  csoportok szerint  egymástól  eltérő  módon,  de  gyakorlatilag szinte  mindenkinek
szüksége  van  zenére.  Urbanizált  területen  a  rekreációt  szolgálja,  míg  munkavégzéskor  annak
stresszoldására, vagy a monotonitás feloldására háttérzeneként (háttérrádiózásként) szolgál (Losonczi,
1967). A komolyzenei rádiós ismeretterjesztés sokszor magán viselte a bennfentesség (sokszor nem
csak) látszatát, amely sokakat elriasztott a zenei művelődéstől. A közérthetőség, a hiteles egyszerűség
ezért is vált alapvető fontosságúvá a szerkesztés során. De ez akadályt is képviselt a továbblépéshez.
Már olvastuk, a Rádió a szocialista szemlélet magasabb kultúrában megjelenő szubjektumát látta a
kortárs  magyar  (és  külföldi)  zenében,  mint  az  eszmeiségében is  „új  zenében”,  amelyet  a  politika
propagandaeszközként vethetett be.  Losonczi a modern zene megértését tartotta a legfőbb célnak, a

178A Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának 1971/72-es munkaterve. 37. Magyar Rádió Irattára. (KON–032) 
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legmagasabb  művelődési  szintnek,  mellyel  kapcsoltban  megállapítja,  a  zenehallgatási  szokás
magatartásfüggő cselekvés. Megváltozásához társadalmi változás (egy új magatartásforma elterjedése),
társadalmi státuszváltozás (presztízs és egzisztencia), illetve érték orientációs változás szükséges (mely
az iskolázottság és az élethely szintjén mobilitásfüggő). Ennek feloldására tett aztán később kísérletet
többek között  Dimény Judit is, mikor a 70-es években el akarta indítani a  Mai magyar zeneszerzők
kortárszenét  népszerűsítő  sorozatát.  (Végül  csak  a  70-es  évek  legvégén  sikerült  Fiataloknak
kortárzenéről címmel.)

A második koncepcióváltás a rádiózásban 1968 után

A szociológiai  kutatások révén a  Rádió egyre jobban megismerte  közönségét.  A társadalmi
változások (falvakat elhagyó fiatalság, növekvő ipari munkásság, az ifjúság könnyűzene fogyasztása és
az  egyre  több  nyugdíjas)  egyre  differenciáltabb  hallgatói  igényeket  eredményeztek.179 Ez,  és  az
emelkedő életszínvonal,  a  felszabaduló  szabadidő  (az  öt  napos  munkahét  bevezetésével),  a  Rádió
egyre  nagyobb  presztízs  értékű  szerepe  a  kultúraterjesztésben  és  irányításban  (megrendeléseinek
köszönhetően)  a  Rádió  fejlesztését  igényelte.  Javulni  kezdtek  a  műsorvételi  feltételek  is,  és  a
televízióval folytatott egyre élesebb verseny is nélkülözhetetlenné tette olyan javaslatok kidolgozását,
amivel a  Rádió politikai befolyásoló képességét  nemcsak megőrizni,  de hatékonyabban ki  is  tudta
terjeszteni.  Ez amiatt  is  szükséges volt,  mert  a növekvő információigény mellett  nőtt  a  politikától
elzárkózó  apatikusok  száma  is.  „Abból  indulunk  ki,  hogy  a  Rádió  a  politikai  tömegtájékoztatás
eszköze,  politikai  intézmény”180 Emiatt  vált  egyre  jobban  a  közélet  fórumává,  és  a  háttérrádiózás
terjedése miatt fontosabbá az indirekt ráhatást biztosító „hangkulissza-műsorok” számának emelése. A
tapasztalatok azt mutatták, inkább a kulturálisan alacsonyabb szinten élők vásároltak elsősorban tv-
készüléket,  amiből  arra  következtettek,  a  magasabb  szinten  műveltek  visszatérnek  a  rádiózáshoz.
Mindezt  azzal  a  Reith-i  gondolattal181 kiegészítve,  miszerint  a közízlés emeléséért  a műsorkészítés
során az aktuális ízlés és ismeretszint előtt kell járni, a Rádió műsorpolitikája így fogalmazható meg
1969 után: támogatnia kell az alkotókat és eljuttatni a művészeket a közönséghez, a műsorarányok
fejezzék  ki  a  magasabb  kultúra  melletti  elkötelezettségét  (amellett,  hogy  a  kommerszebből  is  ad
hallgatóinak),  illetve  presztízse  a  kialakított  politikai-művészeti  profil,  amely  miatt  nem engedhet
számottevő  műsoridőt  a  kommersz  kultúrjavaknak.  A  rétegműsorok  célzatosságának  fokozása
érdekében 1969-ben létrehozta a Rádió saját kutatóműhelyét, a Tömegkommunikációs Kutatóközpontot
(TKK-t).

1 Aczél György egyeztetése az új művelődéspolitikai koncepciójáról 

1969. február 28-án az Elnökségi Ülés megtárgyalta a nyolc nappal korábban Aczél Györgynél
tett  vezetőségi  látogatás  során  megbeszélteket  az  ország  zeneoktatásának  helyzetéről.  Az  említett
találkozón a Rádión kívül a Zeneakadémia és a Művelődési Minisztérium  képviselője is megjelent.
Kritika  érte  a  résztvevők  részéről  az  általános  iskolákban  eluralkodott  egyoldalú  és  mechanikus
szolmizálási  gyakorlatot,  azt,  hogy a középszintű oktatási  intézetek közül  csak a  gimnáziumokban
folyik zeneoktatás,  az  egyoldalú kultúraőrzés  „fellegvárába”  visszahúzódó kulturális  mozgalmakat,
amelyek szerint „ők a bartóki örökség mai őrzői”182. Ezzel egy időben a tömegkultúra előretörése volt

179A Rádió közönsége holnap. Népszabadság, 1968. január 19.
180Javaslat a Rádió műsormunkájának továbbfejlesztésére 1969-ben. MOL XXVI-A–8-a. 87, 1/17, 1968-69/I, N–30. 

Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, 1958-1972, Budapest.1968. március. 29. 2. 
(MIG–042)

181John Reith (1889-1971) a BBC alapítója volt. Az ő műsorpolitikai nézeteit vette át Kozma Miklós, a Magyar Rádió első 
elnöke is.

182Az ifjúság zenei neveléséről. Elnökségi Ülés, 1969. február 28. 5. pont. MOL XXVI-A–8-a. 88, Az ifjúság zenei 
nevelése. 1969. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, 1958-1972, Budapest. 1969. 
február. 28. (MIG–041)
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tapasztalható,  amelynek  eredményeként  -érdekes  módon-  pont  a  nagy létkérdések  feltevésével  és
válaszkereséssel szembehelyezkedő magatartás veszélyére hívták fel a figyelmet. A megoldáskeresés
útja  kizárta  a  tilalomfák  állítását  (napokkal  vagyunk  túl  1968  viharain),  és  inkább  annak
meghatározására  ösztönözte  Aczél az  egybegyűlteket,  hogy  a  szocialista  embereszményen  belül
térképezzék fel az értelmi-, érzelmi- és akarati szerepeket, amelyekhez az elvárt esztétikai és zenei
műveltségi szintet rendeltetné. Az így kialakítható (és szintén elvárt) emberminőség eléréséhez akár
drága  mozgósító  akciókat  is  indíthattak  a  művelődéspolitika  végrehajtói  (így  a  Rádió  is),  amivel
emelni lehetett a zenei és általános műveltség presztízsét. (Itt köszönnek vissza a Losonczi Ágnes már
idézett tanulmányában megfogalmazottak)

A javaslat  alapján  az  IFO egyik  szerepe  az  iskolai  kórusmozgalom fellendítése  lett  olyan
ösztönző módszerek segítségével,  mint a  díjazás és szereplési  lehetőség.  Mindehhez a  Művelődési
Minisztérium, a KISZ, a Népművelési Intézet és az ország iskolahálózatának támogatását is élvezte.
Első  megfogalmazásában  ezt  egy  országos  ifjúsági  kórusoknak  szánt  verseny formájában  akarták
kivitelezni,  hasonlóan  a  Zenei  Főosztályon  (ZFO)  már  egy  ideje  futó  Kóruspódiumhoz.  (A
Kóruspódium egyébként 1968-tól kezdve az amatőr kórusmozgalmak felé fordult.) A nyertes részére
az elképzelés szerint fellépési lehetőséget biztosítottak volna a 6-os stúdióban. 

Emellett a Rádió támogatásáról biztosította az Ifjú Zenebarátok szervezetét, és az iskolarádiós
adásokban  az  egyoldalú  szolmizálás  helyett  élménypedagógiai  módszerek  rádiós  változatainak
kidolgozása  mellett  kötelezték  el  magukat.  Ezzel  párhuzamosan  a  beatzene  visszaszorítására  is
kísérletet  tettek.  Az  ifjúsági  műsorokban  csökkentették  számukat,  kérve  a  készítőket  arra,  ne  így
szerezzenek maguknak új és kitartó hallgatókat, illetve a tánczenei műsorokban csökkentették a show-
elemeket (pl. a közönségszavazás korlátozásával.)

2 A műsorfejlesztés irányai

A művelődéspolitikai tervek kivitelezésére három feladatot különített el a Rádió. Az említett
háttérrádiózáshoz használható „hangkulissza-műsorok” formáját kötetlennek célozta elő rövid glossza,
hír, vagy kommentár beiktatásával. Az attraktivitás fokozása érdekében a Rádió fokozottabb jelenlétet
akart  elérni  a  politikai-  és művészeti  közéletben,  az engedélyezett  több művészeti  és  szórakoztató
akció  keretében.  A hatékonyság  növelésére  pedig  az  egyre  jobban  differenciált  rétegműsorok,  ún.
nevezett  kisműsorok blokkosítását tervezte bevezetni, amivel a sok rövidebb műsort összefogva egy
pergősebb, és másnak is hallgathatóbb egységet tudott összeállítani. Az adóprofilírozás eredményeként
a hallgató előbb az adó választásával, majd a műsorsáv megtalálásával jutott volna el a blokkhoz, amin
belül  meghallgathatta  saját  érdeklődéséhez  legközelebb  álló  adásokat.  Ehhez  viszont  a  struktúra
ismételt megváltoztatása vált szükségessé, amely követi ezeknek a rétegeknek életritmusát.

a A „kisműsorok”-hoz fűződő vezetőségi attitűd

Cserés Miklós idézi  Szecskő Tamást,  a Tömegkommunikációs Kutatóközpont vezetőjét,  aki a
rétegműsorokat (azaz 1974-ig a 4%, később a mérés pontosításával 3% alatti hallgatottságú speciális
témájú műsorokat) az „aranykor paradigma” fogalmával ruházza fel: „mindenkinek adni valamit”. A
televízió átvette a „Mindenki varázsdoboza” szerepét, a rádiózás privilégiuma megtört (Cserés, 1977).
Az új szemlélet szerint a differenciált műsorszolgáltatás vált feladattá, amit rétegfelméréseivel a TKK
is támogatott. És hogy ez mennyire nem volt sokszor egyértelmű és könnyen elfogadható, jól látszik a
Műsorigazgatóság  1971.  november  4-i  műsorülésén  elhangzottakból.183 Kiderült,  hogy a  műsorok
65%-a ilyen adás volt, illetve rájöttek, a réteg belül tovább rétegzett. Hozzászólásokban olvashatjuk,
hogy a rádiósok szerint ezek a műsorok biztosították a nép- és közművelést. Kiss Kálmán rádióelnök
hozzátette, nem a műsorok hallgatottsága adja annak értékét, hanem az, hogy ha valaki rálel a hozzá
szóló adásra, azt onnantól le is köt(het)i a rádiózás. Igazából több rétegnek nem is volt  megfelelő

183Műsorülési jegyzőkönyv. Tárgy: a 4% alatti hallgatottságú rétegműsorok problémái. Magyar Rádió Irattára. (MIG–014)
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műsora, így nem volt a diákságnak sem.184 Rádiós normaformálásként megjelenik a teljességre nem
törekvés igénye. A műsor legyen meglepő, merész, a részletet bontsa ki, semmint a teljeset láttassa
felületesen. Az őskövületek, a múzeumi raktár-szerű dohosság sem a Rádióba valóak: mint azt  Kiss
Kálmán az egybegyűltek szemére veti, a kritika legyen friss, mert „... túloztunk, mikor a polgári sajtót
csepülve azt mondtunk, hogy a kulturális kritika frissessége […] csak arra volt jó, hogy a polgárt jó
érzéssel eltöltse, hogy a reggeli kávéja mellé már a megkapja a legfrissebb kritikát is – ez egy nagy
marhaság! Ezzel is le kellene számolni!”185

b A 70-es évek rádiójának tervei 1980-ig

A televíziótól „visszatérő” rádióhallgató igényesebben állt már a rádióadásokhoz (Békés,1969).
Ebből következve a Rádiónak azzal kellett szolgálnia, amit máshol a közönség nem tudott megkapni.
Mindezen területek meghatározásában nagyban könnyített maga a nagy kihívó, a Televízió, mivel a
tömegkommunikációs közlési kötelezettség jelentős részét levette a Rádió válláról. Így semmi akadály
nem gördült már az 1990-es rendszerváltás előtti utolsó nagy műhelyesedési hullám elé.

Némi euforikus hangulat hatotta át akkor a Rádió helységeit. Optimista hangvétel uralkodott,
úgy gondolták, akár egy évtizedre előre is megtervezhetik a műsorkészítési koncepcióját. Az általános
elképzelések mellett, (mint az adóarculatok tartalmi és stiláris sajátosságai és az URH csatorna hosszú
távú sorsa) 1980-ra egy 4. műsort is vizionáltak, amelyet bár ma már tudományos fantasztikumnak
tartunk,  de  az  akkori  tömegkommunikációs  fejlődési  irányt  követve  egy oktatócsatornának  tudtak
volna elképzelni.

Az ifjúságnak szánt műsorok esetében a tovább töredező fiatalok társadalmára hívták fel  a
figyelmet.  Mind  az  osztály-,  mind  a  műveltségbeli  különbségek  miatt  sokasodó  konfliktusokat
prognosztizáltak. A konfliktusok az IFO 1968/69-es tervében megfogalmazottak szerint öt törésvonal
környékére összpontosultak: (1) személyes anyagi igény és a gazdaság teherbírása közti különbségek,
(2) társadalmi és egyéni érdekkülönbségek, (3) szocioökonómiai státuszeltérések, (4) a város és a falu
által  biztosított  jövőkép  különbözősége  miatti  falupusztulás,  és  (5)  a  szocializmus  eszméje  és  a
gyakorlati megvalósulás közötti látható eltérés.186 Ezeknek oldására két mód nyílt. Egyrészt a fiatalok
érdekvédelmének  fokozása,  másfelől  a  növekvő  hasadékok  áthidalása  a  felelős  problémakezelés
általánossá tételével (mintegy mintát mutatva a felnőtt társadalom felé), és ehhez szorosan kapcsolva a
legkorszerűbb  műveltséghez  jutás  megkönnyítése.  Abból  a  kiindulási  pontból,  miszerint  a  fiatal
tevékenységét  a  felnőtt  társadalomba  történő  beilleszkedés  folyamata  határozza  meg,  a  Rádió
elfogadottá akarta tenni a társadalom számára azt az elvárást, hogy az ifjúság produktumait eszmeileg
és  anyagilag  értékelni  kell,  és  az  ifjúság  aktivitását  a  felnőttek  példamutatásával  be  kell  kötni  a
társadalomba,  de  közben kerülni  kell  a  gyámkodást  felettük.  Az IFO feladata  szintén  kettős  volt.
Egyrészt  a  felnőttek  elvárásait  tolmácsolta  a  fiatalok  felé  (szocializmus  építése  a  marxizmus-
leninizmus szellemében, a szakmai tudás, aktivitás és műveltség felértékelődése a társadalom számára,
azaz egy szocialista normarendszer képviselése), másrészt a fiatalok igényeit is ki akarta szolgálni a
már  említetteken  kívül  a  demokratikus  nevelési  módszerek  terjesztésével,  a  fiatalok  szabad
aktivitásának propagálásával és a társadalomtól elvárt objektív gyermekkép nyújtásával.

Az új idők új nevelője ismét egy új rádiós személyiséget várt el. A szerkesztő mostantól már
nem csak műsorának, hanem csapatának szervezője és vezetője is volt,  a  komplex rádiós pedig az
összetett élő adások szerkesztője, rendezője, műsorvezetője, esetleg játékvezetője kellett, hogy legyen.
Így  mátrix-szerűen  számtalan  új  rádiós  feladatkör  alakult  ki:  szerkesztő-bemondó,  adásvezető-
bemondó, hírolvasó-szerkesztő, műsorvezető-bemondó, szerkesztő-riporter, rendező-műsorvezető, stb.

184Lévai Béla szerkesztő közbeszólása az értekezleten: „Diákműsor sincs! Takács Ferenc: Iskolarádió! Kiss Kálmán: 
Bocsánatot kérek, az iskolarádió nem az! Tudomásul kellene venni azt, hogy a diákság szociológiailag egy külön 
elkülöníthető rétege a társadalomnak, amelynek az életével, életmódjával, tanulásával, iskoláival, iskolán kívüli 
dolgaival és egyebekkel kapcsoltban töméntelen olyan gondja van, amiről – meggyőződésem – a felnőtt társadalom egy 
része nem tud, és néha úgy is teszünk, mintha szeretnénk is nem tudni.” (uo. 28.)

185uo. 31.
186A Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának 1968/69. évi munkaterve. Magyar Rádió Irattára. (KON–031)
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A  két  új  aktor-forma  mellett  kialakult  az  igény  a  véleményirányító rádiós  szerepre  is,  aki
szakterületének  specialistájaként  a  közvéleményt  befolyásolja,  újságírói  és  riporteri  képességeinek
birtokában. Feladata lehetett kommentátori, műsorvezetői, kritikus, vagy publicista. A zenei műsorok
terén pl. ilyen komplex rádiós szerepkörben (szerkesztő-műsorvezető) kezdte el működését 1970-ben
Dimény Judit  a  Nyelv-Zene-Matematika sorozattal,  Varga Károly (riporter, műsorvezető, szerkesztő-
bemondó)  szintén  ettől  az  évtől  kezdve  az  Ifjú  Zenebarátok  Híradójában,  Friss  Gábor  (Varga
Károllyal közösen, mint műsorvezető-szerkesztő, játékmester) a Fülharmónikusok Klubjában.

Változó kapcsolat a szomszéd országok rádiósaival – az új igény az őszin-
teségre

A II. Világháború utáni népességrobbanás során 1969-re a fiatalságnak a szocialista országok
teljes lakossághoz viszonyított aránya elérte az 50%-ot.187 Bár magából a kommunista eszményből is
következett  (internacionalizmus),  hogy a  fiatalok  egymás  kultúráját  megismerjék,  két  másik  ok  is
közrejátszott  a  szocialista  országok tömegmédiumainak összefogásában.  A 60-as  évek lázadásai  (a
Prágai Tavasz 1968-ban, a lengyel Wydarzenia Marcowe a diákok és munkások részvételével -szintén
ebben az évben-, valamint a Kínai Kulturális Forradalom) után a fiatalok árnyalt képet és elemzéseket
akartak látni a szomszéd országok fiatalságáról az elektronikus médiumokban. Emellett egyre jobban
kibontakozott  az  országok  közötti  turizmus,  épültek  a  levelező  kapcsolatok,  ösztöndíjas
diákcsereprogramok indultak,  külföldi  szakmai  gyakorlatokat  szerveztek  a  fiataloknak,  népszerűek
voltak a Világifjúsági Találkozók és a nemzetközi táborozások, azaz az addig hivatalos intézményi,
mozgalmi kapcsolatrendszerek egyre személyesebbekké váltak. Ennek következtében a fiatalok saját
tapasztalataikból  kiindulva  képet  alkothattak  a  valóságról,  amit  összevetettek  a  médiumokban
hallottakkal.

Kétoldalú műsorcsere és együttműködési egyezmények már 1969 előtt is készültek, de ezek
csak formálisak voltak, valós közös műsorkészítés nagyon kevés volt, az is rendszertelen. A Harsan a
kürtszó ifjúságpolitikai úttörőmagazin ezért csak külföldi vendégeket tudott meginterjúzni. A magyar
rádiósok  a  növekvő  információigény kielégítésére  így  két  lehetőség  közül  választhattak  a  vegyes
tematikájú műsorokban: vagy az előbb említett módon külföldi vendéget, újságírót ültettek a mikrofon
elé, vagy az ott járt újságírók anyagait használták fel. 1967 után az IFO valamely munkatársa eljutott
az összes szocialista országba, így első kézből anyagot is tudott biztosítani. Az ilyen anyagok alapján
készített  műsorokról  a  Rádió  külön  statisztikát  vezetett  róluk  nemzetiségi  lebontásban188.  A
műsorkészítők számára ez viszont mégsem szolgált megelégedéssel. (7. ábra)

187A szocialista országok propagandája témához – az Ifjúsági Osztály megjegyzései. MOL XXVI-A–8-a. 88, 1969. 
Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, Budapest. 1969. (KON–121)

188A kiadott statisztikák alapján készített összesített műsorarány-táblázatban (7. ábra) kiemelten van feltüntetve a 
Csehszlovák Rádió anyaga, mivel ezzel az országgal zajlott a Szovjetunió után a legintenzívebb együttműködés.
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A 60-as évek második felétől Magyarországon az  Aczél György nevével fémjelzett kulturális
konszolidáció nagyobb őszinteséget  engedett  meg az alkotóknak,  így a  műsorkészítők el  is  várták
műsoraiktól a közvetlenebb és egyenesebb fogalmazást. Viszont a külföldről érkező anyagok esetében
más volt a helyzet. A felajánlott anyagok java része használhatatlan volt a műsorokban a szemléleti és
tartalmi különbségek miatt. A külföldi ifjúsági rádiókkal a kapcsolat baráti (elvtársi) volt ugyan, de
nem  terjedtek  ki  a  szorosabb  munkakapcsolatra,  még  a  hivatalos  fórumok  megállapodásait  sem
tartották be. (Körkapcsolásokon is pl. csak a technikai hátteret biztosították, közös műsorkészítés nem
történt.) Az ifjúságpolitikai műsorcsere csak semleges témák mentén folyt, azt is jelentősen át kellett
dolgozni az adásba kerülésig. A megérkezett anyagok konfliktusmentesek voltak, magukon viselték a
küldő  ország  tájékoztatási  gyakorlatát.  Hiányzott  belőlük  a  fiatal  saját  kultúrájáról,  társadalmáról,
gazdasági és politikai kérdésekben tanúsított véleménye, a jelenség, az esemény, a kuriózum. A magyar
álláspont szerint éppúgy hamis volt a keleti országok ifjúságának életéről csak pozitív képet festeni,
mint a nyugati  „jóléti  társadalmakról” szólók esetében. Hasonlónak találták ezt ahhoz a szervezett
külföldi rádiós riportúthoz, ahol kirakat-szerűen csak pozitív mintával (előkészített alannyal) szolgált a
vendéglátó. Ezért elsősorban a magyar műsorkészítők a „szabad cserkészés” elvét követték, vagyis az
idő, nyelvtudást és helyismeretet igénylő terepmunkát, ahol a készítő maga fedezi fel témáját. Ennek
hatására készülhettek később olyan fiataloknak szóló tényközlő műsorok, mint a Csehszlovák ifjúság
1969 végén, a  4 szocialista ország egyetemének fiataljai,  Két testvérváros fiatalságának kapcsolatai,
vagy a 20 évesek NDK-ja.

1967 és  1969 között  csak két  nemzetközi  akció  indult  el.  Az 1959-ig kétévente,  majd  ezt
követően változó időközökkel megrendezésre kerülő 9. Világifjúsági Találkozó 1968-ban, és a Ki tud
többet barátainkról sorozat.
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7. ábra. A külföldi és magyar adások arányai az Ifjúsági Osztály műsorában
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1 Egy nagy vállalkozás: a Concertino Praha189 és a Magyar Rádió hosszú távú 
együttműködése

A zenei és az irodalmi műsorok terén kicsit jobb volt a helyzet. Az OIRT 190 szakszekció ülésein
születtek olyan megállapodások, amely a rádiójátékok terén előrelépést hoztak. A szocialista országok
mese-  és  gyermekirodalma  különböző  műfajú  feldolgozásban  az  IFO  irodalmi-zenei  műsorainak
jelentős hányadát adta. A két és több oldalú műsorcserék igénye is hozzájárult ahhoz, hogy 1969-ben
már másodszor tudta a Magyar Rádió a Gyermek-rádiójáték Fesztivált megrendezni, (majd 1978-ban
az  OIRT Gyermek-rádiójátékok első Nemzetközi Versenyét  Budapesten).  Zenei téren a Csehszlovák
Rádióval történt megállapodás eredményeként 1970 és 2003 között folyamatosan résztvevőket küldött
a Magyar Rádió a Concertino Praha nemzetközi zenei versenyre.

A Csehszlovák Rádió 1966-ban indította középiskolás korú fiatalok részére zenei versenyét.
Ahogy  Pröhle  Henrik említi  1972.  május  11-én  a  Magyar  Rádióban  sugárzott  műsorában191,  „a
Concertino Praga egyedülálló a maga nemében, mind szervezésének, mint lebonyolításának ízig-vérig
rádiós mivoltában.” A prágai rádiósok minden évben elküldték felkéréseiket a rádiószervezeteknek,
hogy kutassák fel és készítsenek az országuk fiatal tehetségeivel hangfelvételt. Rendszerint három éves
körforgásban fúvósok, kamarazene és zongora-hegedű-cselló-gitár felállásban szervezték a versenyt.
Országonként és hangszerenként csak egy felvétellel lehetett benevezni. Az így elkészült négy magyar
felvételt a hazai zsűri döntése után választották ki, és neveztek be vele a versenyre.

Az eseményről készült műsorok a résztvevőknek és a nyerteseknek felvételeit mutatta be. A
több,  mint  30  évig  futó  adássorozat  szerkesztője  végig  Vogel  Mária volt.  Az  első  és  második
helyezettet  a  prágai  rádió  egy (esetleg  két)  hetes  csehországi  tartózkodásra  meghívta,  és  fellépési
lehetőséget  biztosított  nekik  a  gálaesten,  amelyet  élőben  közvetített,  illetve  amiről  egy  idő  után
televíziós felvételt is készített. A résztvevők a csehországi tartózkodás végén saját játékukat tartalmazó
hanglemezt  kaptak.  A  magyar  műsorokban  a  műsorvezető  -a  fenti  említett  módszer  alapján-
legtöbbször az esemény egy szemtanúja volt (esetleg a nyertes tanárja), aki személyes élményeit is
megosztotta  a  hallgatókkal.  (1977  után  Varga  Károly is  bekapcsolódott  a  műsorba  riporteri
munkájával,  aki  a  helyszínen  készített  hangképeket  és  interjúkat  a  résztvevőkkel,  szervezőkkel,
tanárjaikkal.  Mindehhez  alapvető  támogatást  és  ösztönzést  adott  az  a  kétoldalú  együttműködési
megállapodás, amit később a Magyar Rádió és a Rozhlas ČSSR kötött egymással 1973-ban.192) 

Harc a struktúrában elfoglalható legtöbb és legjobb helyért, ötletvihar az 
IFO-n

A struktúramódosítás  előtt  az  osztályok  elkezdték  pozícióharcukat  a  legjobb  és  legtöbb
műsoridőért. Köszönhetően annak a műhelyesedési folyamatnak, ahol minden osztály saját rádióként
gyártotta a műsorokat a Rádió egésze számára, természetes verseny alakult ki az érvényesülésért. Ez a
versengés az IFO-n belül is ötletbörzét indított el.

Az IFO az 1969-től bevezetendő új struktúrában elfoglalt helye érdekében össztüzet zúdított a
Rádió vezetésére azzal az indoklással,  miszerint hallgatóközönségük közel 3 millió fő.193 Érvelését
külföldi  tapasztalatokra  építette.  Ezek  alapján  -a  már  említett  okokból  kiindulva-  az  állandó

189A Concertino Praha és a Concertino Praga elnevezés ugyanazt a műsort rejtette, az idézett dokumentumok mindkettőt 
használták, így a továbbiakban én is úgy idézem, ahogy az a dokumentumban előfordul.

190Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision (Nemzetközi Rádió és Televízió Szervezet)
191Concertino Praga, 71 – Részletek a győztesek díszhangversenyéből. Adás: 1972. 05. 11. Petőfi, 13:03-13:45, Ifjúsági 

Főosztály Zenei Rovat.
192Munkaterv a Magyar Rádió és Televízió, valamint a Csehszlovák Rádió együttműködésére az 1973-1974-es években. 

Magyar Rádió Irattára, Elnökségi Iratok. 1972. (K–010)
193Az Ifjúsági- és Gyermekosztály struktúra-javaslata az 1969-től kezdődő időszakra. MOL XXVI-A–8-a. 87, 1968-1969, 

1/17, N–30. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, Budapest. 1968. április 29. (ST–040)
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műsorsávok  kialakítása,  illetve  a  blokkosítás  bevezetése  emelkedő  hallgatottságot  jósolt.  Ezt
meglovagolva minden napra gyermekműsort akart elhelyezni egy, a hét minden napján megtalálható
sávban,  illetve  sávokban.194 A még  nem igen  ismert  (és  kedvelt)  URH hullámhosszú  csatornán  a
Gyermekkórus felvételeit adták volna, illetve felnőtteknek nyelvoktatást, valamint műsorokat a fiatal
értelmiségiek részére.  Az URH csatorna egyébként  fekete  bárány volt  a  rádiósok között.  Egyrészt
adóhálózatának fejletlensége miatt, másrészt a hallgatók kis százaléka birtokolt olyan vevőkészüléket,
amely fogta ezt a frekvenciatartományt.  Az új gyártású készülékek nem követték a Rádió igényét,
szinte kivétel nélkül csak a középhullámban működtek. A drágább, erre a vételre is alkalmas vevőket
leginkább az értelmiség tudta megfizetni, illetve az ő oldalukról jelentkezett első sorban igény a jobb
hangminőségű  rádiózásra.  Ezért  már  a  csatorna  születésekor  is  elsősorban  az  értelmiségnek
szolgáltattak műsort  (Kiss, 1968). (Később még látni fogjuk, az idő közben erre az adóra került IR
hogyan kezd lassú agóniába.) 

A  javaslat  beadása  után  Hárs  István tárgyalt  az  IFO  vezetőivel  és  kölcsönösen  arra  a
megállapodásra jutottak,  a műsorok egy része blokkosítható lesz,  de másik része marad az eredeti
megszokott helyén. Ez azért is előnytelen volt az IFO részére, mert bizonyos délutáni műsoraikkal nem
érték el közönségüket, például a 16-17 órai sávban a gyerekek egy része már nem volt a napköziben,
illetve otthon sem. A kialkudott megoldást „kombinált megoldásnak” nevezték el. Ennek köszönhetően
elindult az ifjúsági blokk  Kettőtől hatig címmel, illetve az  Ezeregy délelőtt heti három alkalommal.
Ebbe belekerült a  Gyermekkórus néhány felvételével, az  ABC Meseáruház és a szintén kisebbeknek
szóló Óvodások műsora, illetve az Iskolai kórusok.

1  A megemelkedett műsoridő

A megemelkedett  műsoridővel  az  IFO  már  az  1968/69.  évi  tervében  is  számolt,  és  több
sorozatnak  is  helyet  szorított,  ahol  a  zeneesztétikai  nevelés  érdekében  rangos  előadóművészekkel
tematikus szerkesztésű zenei ismeretterjesztő műsoroknak is helyet biztosított.195 Ezek alapján a Zenei
rovat az Ifjú Zenebarátok Klubja műsorát hetente 30-40 percben tervezte műsorra tűzni. A műsorban a
fiatalok  zenei  tevékenységéről  volt  szó  a  stúdióba  számos  zenei  területről  meghívott  hivatásos
zenészek zenei illusztrálásával. Hosszú lélegzetű népzenei sorozatot is létrehoztak a hetente tíz percben
jelentkező Száz este, száz népdal címmel, ahol nemcsak a népdalok megszólaltatása, költészetének és
zenéjének  elemzése  került  a  forgatókönyvbe,  hanem  kialakulásának  története  és  változatainak
bemutatása is. Az Ifjúsági hangversenyek műsorából sorozat a Filharmónia és a Fiatal Zeneművészek
Körének  munkásszállókon  és  ipari  tanulóintézetekben  felvett  koncertjeit  közvetítette  felvételről,
valamint  összeállítást  indítottak  útjára  a  már  a  csehszlovák  rádiónál  említett  9.  VIT felvett
hangversenyeiről is.

Gyermekeknek zenei ismeretterjesztés keretein belül hangszerismertető műsor volt a  Mesélő
hangszerek, népdalismertető műsorként havonta kétszer jelentkezett a még 1956 előtt egyszer leállított
Magyar mezők virágai, külföldi népzenébe vezetett be a Messzi tájak – zengő dallamok, és zeneszerzői
arcképeket  rajzolt  meg  Az  én  zeneszerzőm.196 (Nem  valósult  meg  a  tervből  az  előadóművészek
beszélgetései gyerekkorukról és pályakezdésükről az Így lettem muzsikus címmel (Gyurkovics Mária,
Fischer  Anni,  Kovács  Dénes,  Palló  Imre,  Maleczky  Oszkár és Simándy  József tervezett
közreműködésével),  a  vidám  rejtvényműsor  Fülügyi  félóra, és  a  két  havonta  a  6-os  stúdióban
megrendezésre  kerülő  egy  órás  Gyermekpódium,  ahol  zeneiskolások  jutottak  volna  bemutatkozási
lehetőséghez.)

194A műsorok felsorolása az 11. mellékletben olvasható.
195A Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának 1968/69. évi munkaterve. Magyar Rádió Irattára. (KON–031)
196A sorozat szerzője, Gál Zsuzsa a Gyermekrádió számos műsorához írt szöveget, ezzel a címmel a Zeneműkiadónál 

könyvsorozatot is kiadott Erkel, Haydn, Mozart, Bach, Liszt életéről.
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Az IR 1965 és 1972 között

1 A hatásmérés hiányosságai 

Már kitértem rá egy előző fejezetben,  a  1963-as  indítását  követően 1964-ben és  1965-ben
összehasonlító kérdőíves vizsgálatot folytatott az IR hallgatottságáról.197 Megállapították, az 1965-ös
adatok szerint alig szélesedett a felhasználók köre, amiért az ITV-t okolták. Véleményük szerint az
ITV rádióhallgatókat csábított el (Havril, 1967).

Ezt  követően  nem  készült  több  felmérés.  Ezért  a  készítők  kiválasztott  tanárokból  ún.
„megfigyelő szolgálatot” építettek ki, ami empirikus kvalitatív adatokkal látta őket el. Ez viszont igen
viszonylagos és rendszertelen eredményeket hozott, az ilyen levelekkel érkező ötleteket leginkább a
műsorkészítésben használták fel. (A kísérleti év végén az osztályfőnöki órákra érkezett visszajelzések
alapján készítették el a sorozat év végi záró adását is.) Ez a levelező hálózat az erkölcsi nevelést célzó
osztályfőnöki  óra esetében 20 általános és  20 középiskolára terjedt  ki,  ének-zene órákra pedig 20
általános iskolától kértek visszajelzést. Ezen kívül a műsorkészítők alkalmanként együtt is lehallgatták
műsoraikat az iskolásokkal, vitát indítottak az elhangzottakról, a kísérleti év után ankétot szerveztek a
Művelődési  Minisztérium,  az  OPI,  tanárok  és  a  szaksajtó  jelenlétében  (a  három év  tapasztalatait
összefoglaló ilyen találkozót 1966 áprilisában tartották). 

A kontrollra kívülről is érkezett néha segítség. Egyes iskolák bemutató órákat szerveztek, amire
meghívták a szerkesztőket és a környezetükben található iskolákból azonos szakon tanító kollégáikat.
Maguk a készítők is többször tartottak előadást működésükről.

Két kezdeményezés is történt a hatás javításának és a műsorok céltudatosabb kialakításának
érdekében. (Bár ezek csak ötletszinten maradtak meg.) Az egyik elképzelés szerint kontrollcsoportos
vizsgálatokat folytattak volna olyan osztályoknál, akik használják és nem használják a műsorokat. A
vizsgálat  körvonalazódó kérdései az etikai nevelés esetében a viselkedésváltozást vizsgálták volna:
előítéletek előfordulási aránykülönbségei kimutathatóak-e, önálló véleményalkotás fejlődik-e, emellett
károsan alakítja-e a magatartást a műsorokban előforduló negatív figura azokban az osztályokban, ahol
az osztályfőnöki órát felhasználják? Irodalmi műsorok esetében fogalmazás írása esetén kimutatható-e
minőségi  különbség  az  irodalmi  adások  hallgatása  után?  Illetve  arra  lettek  volna  kíváncsiak  a
történelem órákon, hogy mennyire ragadja meg képzeletét, és mennyire rögzül tartósan az elhangzott
ismeret a diákban, emeli-e a tanulás hatékonyságát? Zenei vizsgálatokat nem terveztek. A másik ötlet
olyan pályázatok kiírása  lett  volna,  ahol  megfelelően magas  pályadíjakkal  ösztönözve a  tanárokat
betekintést nyerhettek volna az órai felhasználás műhelytitkaiba, illetve a pályázattal ösztönözték is
volna őket módszerek kikísérletezésére és kidolgozására Hogyan alkalmazom az Iskolarádió műsorait
címmel.

1965 után megfeneklett a magnószalagok sokszorosításának ügye. 1967-ben a Tanért a tervek
szerint elvállalta volna a szalagok sokszorosítását, de csak 1970-től vált a gyártás rendszeressé, amely
ezután évente 40 darab egy órás műsort eredményezett. A propagáláshoz viszont továbbra sem kaptak
a szerkesztők se erkölcsi, se anyagi támogatást. Az 1965-1970 közötti öt év így nagyban visszavetette
a műsorok népszerűségét (Havril,  1972). Az ország iskolahálózata 1970-ben 5351 általános iskolát
foglalt magába, amiből 4016 iskolának volt rádiója (ez csupán 5%-s emelkedés az 1965-ben kimutatott
70%-hoz képest), és 3459 rendelkezett magnóval is. (Itt kissé jobb arány mutatkozik: 65% az öt évvel
ezelőtti 45%-hoz képest.)

1972-ig csak az osztatlan iskoláknak készített  Nyitnikék hallgatottságáról álltak rendelkezésre
adatok, bár azok is hozzávetőlegesek voltak. Ezek alapján a rádióval rendelkező összevont tanyasi
iskolák  80-90%-a  hallgatta  ezeket  az  adásokat.  (1376 összevont  1-4  osztályos  kisiskola  működött
1970-ben Magyarországon, azaz a kimutatás szerint minden negyedik iskola ilyen rendszerű volt.) De
a többi műsorral kapcsolatban is fellendülést tapasztaltak a rádiósok, amely megállapítás a tanárokkal
rendezett  találkozókon,  a  felsőoktatási  intézményekben  tartandó  szerkesztői  előadások  esetében

197A hallgatottság eredménye a 12. mellékletben található.
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megnyilvánuló  fokozódó érdeklődésen,  a  növekvő  hallgatói  levelezésen,  és  nem utolsó  sorban az
1971/72-es tanévben eladott 6235 magnótekercsen alapult.

2 Énekórák rádiós felhasználása

Az ének-zene oktatást támogató órák felhasználásába Lukin László kis tanulmányán keresztül
szerezhetünk némi betekintést (Lukin, 1968). A másoknak etalonként elfogadottá válni akaró műsor
indulásakor is egy etalon alapján lett kialakítva. Az első adás előtt egy fővárosi iskola (a dokumentum
nem  említi  melyik)  énekóráját  a  rádió  kis  csapata  felvette,  majd  Kodály lektorálásával
kikristályosították  belőle  „az  új  dal  tanulásának  minden  módszeres  fokozatát  bemutató,  alapos
gyakorlással  elmélyített  ismeretközlést.”198 Kodály a  tanári  továbbképzés  egyik  lehetőségét  látta  a
műsorban, amely mindenki számára hozzáférhető.  Mindezt egy olyan keretben, amelyben a műsor
egyaránt iskola és egyaránt rádióműsor is.

A  fenti  Kodálytól  áteredeztetett  személet  tanárcentrikusságát  alátámasztja,  hogy  az  adás
tartalmában egy-egy módszertani kérdés köré épült fel. Ez a nem tanuló centrikus szemlélet okolható a
rádiós  énekórákat  több oldalról  is  „mintaóraként” kritizáló hangokért  (Dezséry,  1965).  (L.  még az
1964-es ankét burkolt tanári megjegyzéseit.) Bár Lukin a rendelkezésre álló 15 percről úgy vallja, az
adás tempójánál figyelembe veszik a hallgató gyerekek írási és jegyzetelési sebességét, sok tanár nem
így látta. 

A  rádiós  óra  nem  volt  teljes  és  zárt  egység.  A  rituálé  itt  is  kiemelt  szerephez  jutott
(felkonferálás a bemondó, köszöntés a műsorvezető részéről), de az alkalmazott szövegek kizárólag a
felhangzó zenei részlet, vagy a feladat előkészítését szolgálták, nem volt összegző szerepük, a zenei
írás  pedig  csak  a  dallamdiktálás  első  szakaszának  elkészültét  várta  meg,  a  többit  az  osztálytermi
munkára  bízták.  Zenehallgatás  során két  „nekifutást”  szorgalmaztak.  Az első  alkalomtól  esztétikai
élmény kialakulását várták, másodszor egy választott szempont szerinti figyelmesebb, analitikusabb
zenehallgatást kértek. Ez előtt, vagy után nyílt lehetőség egy-egy motívum kiemelésére, eléneklésére
is.199

Az általános iskolai énekóráktól némi eltérő szerkezetben készültek a középiskolásoknak szánt
műsorok. Itt nem annyira direkt módon jelentkezett a tanári munkára koncentrált ismeretközlés, sokkal
inkább  zenei  élményközpontúság  jellemezte  az  adásokat  (Ugrin,  1970).  A  koncepció  alapja  a
gimnáziumokban folyó ének és zenetanítás feladatait összegző 1970-es Tanterv és Utasítás volt. Ez az
irányelv  a  zenei  megfigyelőképesség  fejlesztését  helyezte  a  fókuszba,  ami  eredményeképpen
megkülönböztethetővé  válnak  az  előadási  sajátosságok  és  javul  a  zenemű  szerkezeti  elemeinek
felismerési  képessége.  Mindezek  beágyazva  a  mű  keletkezéstörténetének  feltárásával  együtt  járó
társadalmi folyamatok elemzésébe, amely során így a személyiség több oldalúan is fejleszthető. Az új,
elemző  tanítási-tanulási  munkaformához  akart  a  műsor  hozzájárulni  olyan  tematikus  műsorokkal,
amelyben a műsorkészítők kontrasztos illusztrációt is nyújtottak a diáknak. Ilyen adás volt a homofón
és polifón szerkesztésmódokat a Rádió Énekkarának közreműködésével bemutató Palestrina: Drága
fény és Lassus: Zsoldos szerenád, illetve a zenemű szövegét színésszel (Gáti Józseffel) külön bemutató
Orff:  Carmina  Burana.  Ezek  a  műsorok  már  20  percesek  voltak.  1970-től  egyre  inkább  a
magnetofonos  (tehát  az  órán  időpontban,  mennyiségében és  ismétlés  számában is  tetszés  szerinti)
feldolgozást javasolták a készítők. (Később, a számonkérés során is felhasználhatóvá váltak a zenei
részletek.) A műsort ezért már jóval a tananyag sorra kerülésének tervezett időpontja előtt sugározták.
Mindezt kiváló technikai minőségben nyújtotta a Rádió, amihez később hozzájárult az is, hogy az IFO
létrehozta saját „Z”-Bizottságát, amely az ifjúsági zenei felvételek nívóját akarta biztosítani. (Tagságát
a Zenei Rovatvezető, a ZFO képviselője és az ifjúsági Zenei Rovat adott műsoráért felelős szerkesztője
alkotta.)

198Uo. 35.
199Egy énekóra forgatókönyvére a 13. mellékletben található minta.
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3 A ZFO és IFO zenei nevelő műsorai

A fiatalság zenei neveléséhez a ZFO is hozzájárult.  Ádám Jenő rövid, és a felnőttek körében
már a Világháború óta népszerű rádiós előadásai közé tartozott 1969-ben az elemző, bemutató jellegű
Szép ez is.... A Rádióiskola 15 részes sorozatában ismertette a hangszeres műfajok (rapszódia, walzer,
concerto)  keletkezéstörténetét.  A  MTA népzenekutatóinak  zenés  úti  beszámolója  volt  a  Népdal
expedíció, illetve a fiatalok körében is nagy népszerűségnek örvendtek az 1969. március 3-án indult Ki
nyer ma? sorozat tíz perces adásai.  Még ebben az évben indult  útjára a  Dupla,  vagy semmi című
Kodály és  Bartók életművével  foglalkozó  fejtörő  sorozat,  amelynek  megrendezését  1970-ben  a
középiskolásoknak külön is  tervezték.  Szintén a középiskolásokat szólította meg inkább a  Magyar
Rádió  Zongoraversenye,  amelyet  1970-ben  Beethoven születésének  200.  évfordulója  tiszteletére
rendeztek meg. Az IFO ekkor kezdett bele az Éneklő Ifjúság sorozatába, amellyel egyrészt a már 1934-
ban Kodály kezdeményezésére  mozgalommá terebélyesedett kóruséneklést akarta tovább propagálni,
másrészt  a  ZFO  már  említett  Kóruspódium című  műsorának  mintájára  saját  adássorozatot  akart
indítani.200 A műsor hamar túlnőtt a Rádió keretein, bár a hűséges Kodály-növendék,  Bónis Ferenc
szerkesztő  és  csapata  szigorúan őrizte  az  éterben megszólaló  hang minőségi  követelményeit.201.  A
kezdeményezéshez gyorsan csatlakozott  az Úttörőszövetség,  a KISZ,  a KÓTA202,  és  a  Művelődési
Minisztérium. Az első felhívásra 250 kórus jelentkezett, a velük készített és elbírált felvételek 1970
áprilisától kezdve rendszeresen szerepeltek a műsorban.

Az  Iskolarádió adásai  1970-től  az  általános  iskola  tananyagának  dalaiból  válogatta  a  Szép
énekszó,  Énekeljünk  együtt,  A mi  dalaink adásaihoz  a  zenei  alapanyagot.  Az  Ugrin  Gábortól  már
idézett  módszer  alapján  készült  a  zenehallgatáshoz  hallgatni  valót  biztosító  Zenés  Album a
középiskolásoknak, illetve a szakköröknek, diákoknak és tanároknak egyéni lelkesedésükben bízva A
reneszánsztól  a  20.  századig 18-szor  egy órás  sorozata,  valamint  A magyar  népzene és  Az opera
története adásai. A rá következő évben újabb sorozat indul Szabó Helga szerkesztésében, a Barangolás
Miredóciában. A leírás szerint a „barangolások” eredménye az a felfedezés, ami a 6-10 évesek zenei
alapismereteit fogja adni.203 A kéthetente jelentkező adások címei egymás után: A Tátik birodalmában,
A csengettyű meg a nagyharang,  Találkozás  Miredócia  hangadóival,  Irány a főváros:  Pentatónia,
Párosan  és  páratlanul,  Melyik  az  igazi  neved,  A  hűtlen  Ti,  kérdezz,  felelek!,  Hurrá,  szünet!,
Ugrándozás a hét lépcsőn, A hangok szövetsége, Csak egymásután!, Helikopterrel Miredócia fölött. 

Szabó Helga játékos műsorcímeivel párhuzamot alkot az a műsor és az abból készült könyv is,
amelyet Friss Gáborral és Varga Károllyal közösen készítettek, majd adtak ki Hol volt, hol nem volt,
illetve  Most légy okos, Domokos alcímekkel.204 (Varga Károly szóbeli közlése szerint a kötetsorozat
eredetileg  tíz  részből  állt  volna.)  A könyv  alapját  képező,  Varga  Károly vezette  Játszunk  zenét
vetélkedő sorozatot a kisebb gyermekeknek, az ugyancsak 1970-től induló, és az ő szerkesztésében
futó Fülharmónikusok Klubja vetélkedőt pedig a 13 éven felülieknek szánták.

Huszár  Tiborné,  az  IR és  az  Ifjúsági  Ismeretterjesztő  Rovat vezetője  egy  1970-es
riportműsorban említi először a nagyközönség előtt a  Havril Erzsébet,  Szabó Éva és  Tarnay Márta
szerkesztette  Nyitnikék műsor indulását.205 A sok gonddal előkészített adás célközönsége a 6-10 éves
osztatlan tanyasi iskolákban tanuló 1-4. osztályos diákság volt. A műsor formájában „játékos iskola”
volt, a műsorvezető nevelők „zenei, nyelvi, matematikai játékmester” szerepet kaptak. A gyerekeknek
élményt akartak nyújtani, a felnőtteknek viszont ötleteket is, hogyan tudják a gyerekeket felfedezéses
tanulással a környezetükkel folytatott interakciókba bevonni. A műsor végül beváltotta a hozzá fűzött
reményeket.  Egy  nevelői  beszámoló  szerint  a  gyerekszereplőkkel  jól  azonosultak  diákjai,  a
felolvasások  így  jobban  lekötötték  őket,  mintha  egy felnőtt  szereplő,  vagy a  tanár  tette  volna.  A

200Az ifjúság zenei neveléséről. MOL XXVI-A–8-a. 88. Az ifjúság zenei nevelése. 1969. Magyar Rádió (1957-1974: 
Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, 1958-1972, Budapest, 1969. április. 29. (MIG–041)

201A Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának 1971/72-es munkaterve. Magyar Rádió Irattára. (KON–032)
202Mai nevén Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége
203Barangolás Miredóciában. Szabó Helga műsora. Iskolarádió 1971-72. MRT, Budapest. 58. (IR–040)
204FRISS Gábor, SZABÓ Helga, VARGA Károly (1969): Játszunk zenét! 1. Hol volt, hol nem volt.... Zeneműkiadó, 

Budapest. (TA–062); Játszunk zenét! 2. Most légy okos, Domokos! Zeneműkiadó, Budapest. (TA–063)
205Szerkesztői üzenetek. A mikrofon előtt Huszár Tiborné és Pusztay Ernő. Adás: Kossuth, 1970. szeptember 24. 9:00.
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felolvasás  során  ötleteket  adtak  a  készítők  a  helyes  tagoláshoz,  ritmushoz,  aminek  mintájára  a
gyerekek az adás után ismét felolvastatták tanárjukkal a szöveget. Sőt, napokkal később a gyerekek
maguk  kezdtek  források  után  kutatni,  amelyet  önszorgalommal  elemezni  kezdtek.  A  nyelvtani
műsorban  az  elemzett  szólásmondások  felkeltették  a  figyelmet,  a  diákok  környezetükben  saját
gyűjtésbe fogtak. Az adás közepén elhelyezett testnevelési egységnél maguk futottak ablakot nyitni,
tanárjukkal végezték a gyakorlatokat. (Mellesleg szükséges néha a tanári segítség is. Például a pesties
hangzású „váltakozó iram” kifejezést nem tudták a gyerekek értelmezni.) A gyerekek és tanárjuk a
műsor 35 percét három teljes tanórának fogták fel (Görögh, 1971). Később a műsor négy kötete is
megjelent,  1985-ben  pedig  ezt  a  pergő  és  színes  szerkezetet  foglalták  összefoglaló  jellegű
kalendárium-kötetbe a műsorkészítők (Havril, Szabó, Tarnay, 1985).

Elindult  Dimény Judit kezdeményezése  is,  a  komplex műsorok körébe  tartozó  Nyelv-zene-
matematika adásai,  amelynek  első  évét  az  Osztály  vezetése  próbaévnek  tekintette.  A műsorban
intellektuális játékok során fedezték fel a stúdióban és a készülékek előtt (már nem csak) ülő gyerekek
a zenei, matematikai és nyelvi gondolkodás egymással sokszor megegyező formáit, a három terület
azonos  építőelemeit.  A  műsor  ebben  az  esetben  az  új  metodikán  kívül  a  tanárok  között  új
tanuláselméleti  szemléletet  is  terjesztett,  és  könyv  formájában  is  megjelent  (Vargha,  Dimény,
Loparovits, 1977).

Egy egri konferencia megállapításai és az IR szerkesztési dilemmái, kriti-
kák

Az aktivizáló  és  öntevékenységre  ösztönző  új  műsorokra  történő  áttérésnek  kimondottan  az
elektronikus médiumokra vonatkozó didaktikai elveit az 1970-es egri konferencia rakta le (Kelemen,
1970).  Viszont  ez az új  szemlélet  (pedagógus vezérelt  személyiségfejlesztés,  önálló  tevékenységre
nevelés,  szabad  válaszadás  biztosítása,  kooperatív  módszerek,  stb.)  jelentős  elutasításra  lelt  a
pedagógusok  részéről.  (A konferencia  megállapításairól  és  erről  az  elutasításról  a  neveléselméleti
elemzés rádiós  metodikával  foglalkozó részében bővebben szólók majd.)  1971-ben több műsort  is
hallgatói bírálatnak tettek ki az IR készítői, így többek között a középiskolásokhoz szóló pszichológiai
Diáktükör vitaműsor egy adását is.206 Volt, aki „túl zsúfoltnak” tartotta a Diák vagyok című epizódot,
további  negatívumként  a  közhelyes  magyarázatokat,  a  fellengzős stílust  és  a „megrendült  tanulói”
(azaz  gyerekszereplő)  hozzászólásokat  emelte  ki:  „inkább diáknak adnák át  a  mikrofont.”207 A 7.
osztályosokhoz  szóló  Galambos  Lajos:  Nyár című  adásnál  a  mesterkélt  életképet,  a  túlzottan
didaktikus párbeszédeket, az irritálóan okoskodó gyerekszereplőket és a komolykodó álszituációkat
említi a kritika, míg a kicsit idősebbekhez forduló Tiétek a szó! – Küzdelem önmagammal vitaműsor
esetében olyan kérdésekre hívja fel a bíráló a figyelmet, amelyet nem a fiatalok, hanem a felnőttek
tesznek fel a fiatalokkal kapcsolatban. (Az ilyen kritikákkal kapcsolatban jegyzem meg, a mesterkélt
gyerekszereplő karakterek kivédésére az IFO nem sokkal később létrehozta az ún.  Gyermekstúdiót,
ahol gyerekszínészeket képeztek az adások számára.)

A kritikákra válaszként  Huszár Tiborné,  mint  az IR vezetője  az említett  egri  Konferencián
nyilvánosan is meg akarta védeni műsorszerkesztési koncepcióját  (Huszár, 1970). Arra, miszerint a
beavatott  gyerekek  gyanúsan  gyorsan  és  jól  tanulják  meg  a  feladott  éneket,  vita  esetén  pedig
túlságosan is járatosnak mutatkoznak az adott témában, és ezzel elveszik a kedvét a sok „hétköznapi”
iskolás gyereknek, Huszár úgy érvelt,  „más út számunkra járhatatlan.” Gyakorlatilag megerősíti az
„elitműsor” vádját azzal, hogy elismeri,  „az említett műsorokban a lényeg a gondolat, vagy a tiszta
éneklés, és nem az, hogy melyik iskola diákjai szerepelnek. [A műsorok] nem vetélkedők, név, iskola,
tanár-megjelöléssel,  hanem  forma,  amely  formával  felfoghatóvá,  hitelessé  óhajtjuk  tenni  a
mondandót.”  (Huszár, 1970.  11.  o.). Pont  a  perfekcionista  álláspontja  miatt  viszont  elutasítja  a
műsorok iskolai didaktikát követő szerkesztését is, a lassabb sebességű, ismétlő és megerősítő jelleg

206Az Iskolarádió műsorainak problematikájáról – Megvitatja az 1971. október 7-i műsorülés. Magyar Rádió Irattára. (IR–
013)

207Uo. 6.
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helyett  a  szabad  asszociációkra  építő  montázs-szerkesztést  részesíti  előnyben.  Ezt  a  magában
előremutató elvet  viszont  megfagyasztotta  azzal,  hogy a műsormegújulás  lehetőségeit  beszűkítette.
Nézete szerint az egy ötlet köré épülő sorozatokkal minél több hallgatót kell elérnie, és a különbségek
és hátrányok megszüntetésére irányuló elsődleges rádiós nevelői erőfeszítések miatt addig nem lehet
egy műsort leállítani, míg a létrehozásának oka meg nem szűnik: „hiszen ha megszüntetjük képesítés
nélküli énektanárokat segítő sorozatunkat, de képesítés nélküli tanár marad, „színesebbek” leszünk, de
nem teljesítjük kötelezettségünket.”  (Huszár, 1970. 14. o.). Bár az új műsorok elől nem zárkózott el,
leszögezte, azok bevezetési lehetősége mindig a kapacitástól függ.

Az 1972-es évi MSZMP KB határozat előkészítése és végrehajtása

1 Részvétel az előkészítésben...

Az  állami  oktatásügynek  az  1970-es  MSZMP  X.  Kongresszusi  határozata  alapján  folyó
felülvizsgálata  keretében a Politikai  Bizottság (PB) 1971. november 30-i  ülésén megtárgyalta  „Az
állami oktatásügy helyzete és továbbfejlesztésének fő irányai” című jelentést. Ez elsősorban a helyzet
részletes kritikai elemzését tartalmazta, a továbbfejlesztés fő irányait csupán vázlatosan tárgyalta. A PB
a jelentés helyzetfeltáró fejezetének megállapításait reálisnak ítélte, és további teendőként a munkában
részt vevő többi féltől a feladatok részleteinek kidolgozását várta. A megvitatott jelentést Aczél György
tovább küldte Tömpe Istvánnak, a Magyar Rádió és Televízió akkori elnökének, és kérte véleményét. A
választ a KB Tudományos és Kulturális Osztályára várták.208

A KB-hoz  visszajuttatott  választ  az  IFO  készítette,  majd  a  Rádió  vezetése  öntötte  végső
formába.209 Megállapították,  hogy  az  új  művelődéspolitikai  szemlélet  reálisabb,  és  az  előzőekhez
képest  jobban  figyelembe  veszi  a  pénzügyi  feltételeket.  Viszont  nem mondható  el  róla  általános
értelemben ez a felismerés – még ha ennek kezdeti jegyei fel is fedezhetőek a dokumentumban, – és az
sem,  hogy  a  kulturális  értékek  nevelésben  történő  felhasználása  hosszú  távon  megtérülve  a
gazdaságalakító humán erőforrások reprodukciójának eszköze.  Idézik a  kapott  tanulmányból,  mely
területeken várja  el  a  politikai  vezetés  a  Rádió  közreműködését.  Ezek:  terjessze  az  új  oktatási  és
nevelési  módszereket,  járuljon hozzá az önművelés igényének kialakításához,  és fokozza a tanulás
iránti motivációt. Ennek megvalósulása elé viszont a rádiósok szerint akadályok gördültek. Az iskolát
a politikusoknak ugyanis nem szolgáltató, hanem „termelőerő-termelő” egységnek kellene tekinteniük,
aminek megfelelően kellene a ráfordítandó anyagi források ügyét is értelmezni. Hiányolták ezeket a
forrásokat, és kérték is a pontos keretek meghatározását. Ismételten szóvá tették azt az IR által már
korábban  megfogalmazott  szerkesztői  problémát,  amely  az  iskolák  zárt  és  teljességre  törekvő
tananyag-központúságban nyilvánult  meg. A középiskolák esetében aggodalmuknak adtak hangot a
továbbra sem megnyugtató humán-reál ismeretanyag-arány miatt. A politechnikai képzés bevezetése
során egyszer már „hadat üzent” az iskola a humán műveltségnek, akkor ezért is vette fel feladatai
körébe az IFO az ilyen műveltség pótlását. A humán általános műveltség elleni hangulat egyik oka az
azt megosztónak és hierarchikusnak tartó szemlélet volt. Ezeket a folyamatokat tovább erősítette az ún.
Snow-vita210 is, amely végül a humán műveltséget alsóbbrendűnek titulálta a természettudományosnál.
Az IFO pálcát tör ezen szemlélet fölött. Az összrádiós nyilatkozat alapját adó eredeti szövegezésében
megjegyzi: „az esztétikai iskolázottság, az értelmi fogékonyság, az etikai tisztaság nem egyenlősíthető
a szakműveltség egyetlen területével sem – hiszen emberi, nembeli lényegünk alkotó eleme.”211 Ez a

208Aczél György levele Tömpe Istvánhoz. Magyar Rádió Irattára, Elnöki Iratok, 0943/1971. Budapest, 1971. december 20. 
(PO–016)

209Feljegyzés a „Jelentés az állami oktatásügy helyzetéről és továbbfejlesztésének fő irányairól” c. tanulmánnyal 
kapcsolatos észrevételekről. Magyar Rádió Irattára, Budapest, 1971. február. (PO–016)

210Charles Percy Snow (1905–1980) író, fizikus és politikus a két különböző kultúráról szóló gondolatait 1965-ben 
könyvben is megjelentette: SNOW, Charles Percy  (1965): The Two Cultures: and A Second Look. An expanded version
of The Two Cultures and the Scientific Revolution. Cambridge, Cambridge University Press.

211Reflexiók az oktatási felülvizsgálat 1971. decemberi anyagához (Ifjúsági Osztály). Magyar Rádió Irattára. 1972. január 
18. (PO–016)
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kifakadás végül nem került bele a végleges szövegbe. Az ezt követő megjegyzés viszont igen:  „A
tömegközlési  eszközökkel  kapcsolatos  nevelés  (rádió,  film,  televízió)  nem  kap  arányos  helyet  az
iskolában.”212

2 ...és a végrehajtásban

Ilku Pál művelődésügyi miniszter 1972 nyarán az ország 62 felsőoktatási intézmény vezetője
előtt  adott  tájékoztatást  a  június  15-i  oktatás  és  nevelésügyi  KB határozatról.213 A határozat  nem
emelkedett törvényi szintre, mert Kádár a tartalma miatt konfrontálódott a „keményvonalas” baloldali
politikusokkal, emiatt lemondással is fenyegetőzött, és végrehajtására amúgy sem volt meg a pénzügyi
fedezet (Kardos, 2007). Inkább Aczél a nyilvánossághoz fordult az ifjúságpolitikai és közművelődési
határozatokkal, irányelvekkel, de ezeket -ennek ellenére- mégis törvényi erejűnek érezték a rádiósok.

a IR rovatfejlesztések

A Rádió a jelentésre válaszként úgy érvelt, hogy ők már több mint egy évtizeddel ezelőtt a Párt
oktatáspolitikájának  támogatására  hozták  létre  az  Iskolarádiót,  és  egyéb  ismeretterjesztő  műsoraik
tematikáját  is  az oktatás segítése szempontjából dolgozták ki.  Ennek értelmében a már régebb óta
folyó műsorkészítési tevékenységet  „a június 15-i határozat rendszerbe foglalja és ennek alapján új
mederbe tereli.”  (Kiss,  1972. 1. o.). A Vezetői Értekezlet még 1972 vége előtt megtárgyalta, melyek
azok a  feladatok  és  területek,  ahol  ez  a  munka  a  határozat  elvei  követve  fejlesztésre  szorul. 214 A
megbeszélés  eredményeképpen  öt  területen  szándékoztak  fejlesztésben  fogni:  (1)  oktatást  segítő
műsorok,  (2)  ifjúságpolitikai  adások,  (3)  művelődéspolitika,  (4)  a  művészi  műsorok  és  (5)  az  IR
műsoridőarányai.215

b Az IFO egyéb rovataira gyakorolt hatás

A határozat felpezsdítette az IFO munkáját:  „a határozat állandó szellemi energiaforrás is,
amely új és új impulzusokat ad az előbbre jutás útjának kísérleteire. Valamennyi szerkesztőségünkben
megszilárdult és kiteljesedett az a törekvés, (ez egyben munkánk közös nevezője), hogy gondolkodó,
cselekvő,  az  egyéni  erőfeszítést  és  sikert  kollektív  élményben élvezni  tudó gyerekeket  és  fiatalokat
állítsunk  a  kortársi  közvélemény  elé.”216 A műsorok  mögöttes  szándéka  az  is  volt,  hogy  mintát
mutasson a  fiataloknak életvezetésükre vonatkozóan.  A Zenei  rovat  három feladatkörben határozta
meg  tevékenységét:  (1)  a  fiatalok  öntevékeny  zenei  mozgalmának  támogatásában,  (2)  az
izlésfeljesztésben és (3) a közvetlenebb és intenzívebb kapcsolatrendszerépítésben.217

Összefoglalás

1965 után napirendre került az adók profilírozása. Az IFO arculatában a mobil, élő kapcsolásos
műsorok  egyre  markánsabban  képviselték  magukat.  A  műsorkészítők  mind  gyakrabban  maguk
olvasták fel műsoraikat, az adások személyes hangvétele egyre jobban terjedt.

Hogy  a  rétegműsorok  minél  hatékonyabban  be  tudják  tölteni  feladatukat,  azaz  minél

212Uo. 3.
213Az oktató-nevelő munka magasabb színvonaláért. Magyar Hírlap, 1972. július 7. (RTV–028)
214Rádió Vezetői Értekezlet. 1972. december 20-i ülésének anyaga. Magyar Rádió Irattára. (PO–017)
215A műsorokra lebontott magyarázat a 14. mellékletben található.
216A Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának 1973/74-es munkaterve. Bevezető. Magyar Rádió Irattára. (KON–

034)
217A műsorokra lebontott magyarázat a 15. mellékletben található.
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adaptívabbak legyenek a megcélzott közönség számára, szociológiai tanulmányok készültek. Az Aczél
György-féle kultúrpolitika a műsoroktól a maximális (nevelő)hatást várta el. Ezek a tanulmányok az
IFO  komolyzenei  ismeretterjesztésének  koncepciójára  is  hatással  voltak.  Mivel  a  kutatók
megállapították,  hogy  az  iskola  minden  igyekezet  ellenére  is  a  szociális  és  emberminőségi
különbségek  kitermelője  és  konzerválója,  az  Iskolarádió  műsoraival  a  készítők  ezen  különbségek
tompítását tűzték ki célul, leginkább a nem fővárosi régiók felé fordulva. Dilemmát okozott viszont a
kortárs komolyzene szerepeltetése a műsorokban, mivel a szocialista zeneesztétika jegyében fogant
alkotások propaganda- és jelkép erejéről nem akart a vezetés lemondani. Ezért ennek a művészetnek
megértését  és  befogadását  a  legmagasabb  szintű  célnak  tekintették,  aminek  eléréséhez  számos
társadalmi  aspektus  megváltoztatása  volt  szükséges.  1969-től  kezdve  a  Rádió  műsorpolitikája  a
rétegműsorok fejlesztésével együtt a magas kultúra mellett kötelezte el magát, aminek támogatására
létrehozta a Tömegkommunikációs Kutatóközpontot is. A Rádiónak küldetésévé vált az iskolákban és
más intézményekben elzárt kultúrjavak felszabadítása, a tömegkultúrával folytatott dialektus mellett a
magasabb emberminőség elérésében akár jelentős akciók indítása is. Ennek részét képezte az iskolai
kórusmozgalom fellendítése,  az amatőr  mozgalmakhoz fordulás,  az IR zenei  oktatóműsorokban az
élménypedagógiai  módszerek  elterjesztése,  miközben  megkísérelték  a  beat-zenét  a  műsorokban
visszaszorítani.

Mivel a Televízió a napi tájékoztatási  kötelezettség terhének jelentős részét levette a Rádió
válláról, a Rádió újabb műhelyesedési folyamatot indíthatott el. A fiatalságban szaporodó törésvonalak
áthidalására a legkorszerűbb műveltséghez jutás lehetővé tételével, a felelős problémakezelési minták
felnőttek  felé  továbbításával  és  fokozott  érdekvédelemmel  reagáltak  a  szerkesztők.  Az új  nevelési
feladatok új rádiós nevelőszemélyiségeket és szerepeket vártak el, amire a zenei műsorok esetében is
találtunk példát. 

1968 eseményei után a fiatalok hitelesebb képet vártak el korosztályuk külföldön élő tagjainak
életviteléről.  Az  addigi  protokolláris  és  „kirakat”-szerű  formális  műsorokat  felváltotta  az
együttműködési szerződéseken alapuló műsorkészítés. Kiemelkedően intenzív együttműködés alakult
ki  több Rádióval,  így a  Csehszlovákkal  is,  aminek eredményeként  folyamatos nemzetközi  ifjúsági
zenei műsorátvétel zajlott a két Rádió között.

Az 1969-es struktúra sávokban helyezte el az IFO adásait. Az adások egy részét, mivel jelentős
részük rövid volt, blokkosítva sugározták. A sávos műsorszerkesztés bár a hallgatók számára könnyebb
eligazodást nyújtott, nem érte el célját annak ellenére sem, hogy a műsoridő a technikai fejlesztések
eredményeként emelkedett. Sokak életritmusa ugyanis eltért a Rádió ciklikusságától, illetve az URH
hullámhossz hallgatottsága – megfelelő és olcsó vevőkészülék hiányában – alacsony volt. Azaz a sávos
rendszer és a technológiai fejlesztés nem eredményezett automatikusan hallgatottság növekedést.

1965  után  nem készültek  az  IR  számára  hatásmérések,  a  műsorkészítők  maguk  eredtek  a
felhasználók után visszajelzésekért. A magnószalagok sokszorosítása is megakadt 1970-ig, munkájuk
propagálására sem kaptak támogatást, ami nagyon visszavetette a műsorok népszerűségét. Az ének-
zenei  műsorok  igazoltan  Kodály  Zoltán pedagógus  továbbképzési  ötletét  valósították  meg  egy
módszertani kérdés köré épített mintaóra formájában.
A játékos  felfedezve  tanulás  módszereire  épülve  számos  műsor  készült  1970-től,  amelyek  között
megtalálható  volt  mesés  zenei  műsor  és  vetélkedő  is  (utóbbiból  könyv  is  készült).  Összevont
iskoláknak  készült  a  „játékos  iskola”-ként  definiált  Nyitnikék  műsor  az  IR  gondozásában,  amely
hosszú évekig megtartotta népszerűségét,  illetve elindultak az első komplex ismeretanyag-integráló
műsorok is, elsősorban Dimény Judit innovációinak eredményeként.

Az  ugyanebben  az  évben  megrendezett  Egri  Audiovizuális  Nemzetközi  Konferencia
meghatározta  azt  a  neveléselméleti  koncepciót,  didaktikai  elvet,  amely  mentén  a  műsorkészítés
haladhatott.  Ez  a  nevelési  paradigma  viszont  kivívta  a  pedagógustársadalom  értetlenségét,  és
elutasítását. Az IR pedig a korszerű neveléselméleti koncepciók és a valóság közé ékelődött, amivel se
a rádióra adaptált nevelési, oktatási formáknak, se az iskolai didaktika szerinti kényszernek nem tudott
megfelelni.

Az  1972-es  oktatási  és  nevelésügyi  KB  határozat  hatására  nagyobb  súllyal  készültek  az
öntevékeny  zenei  mozgalmakat  támogató  műsorok,  a  játékos  és  komolyabb  formájú  zenei
ízlésfejlesztő és a közvetlenebb és intenzívebb tömegkapcsolatot kiépítő adások.
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1972-1985: a maratoni reform kezdetétől az 1985-ös oktatási törvényig – I. 
rész

A kultúrpolitika három területének találkozása a Rádióban, szórakozás és közművelődés kapcsolata, az
50 éves jubileum tervei, az első sikertelen struktúraváltás az IR szerepe a közoktatásban.

A Rádió művelődéspolitikája 1973 után – egy belső anyag titkai

A  Kiss Kálmán által  előterjesztett  dokumentumba csak páran tekinthettek bele.  Talán azért,
mert  szemlélete  esetleg  egyes  pártbizalmi,  dogmatikus  konzervatív  baloldali  érzelműt
megbotránkoztatott  volna.  Megállapítja,  a  fiatalok  részéről  elevenen  jelen  van  a  nacionalizmus,
szovjetellenesség, ami ellen az ifjúságpolitikai műsorokban értelmi és érzelmi ráhatással kell felvenni
a  küzdelmet.  Előbbire  leginkább  a  Mikrofórum műsor  vitáit  és  a  környező  szocialista  országok
kultúrájának,  társadalmának  szerepeltetését  találta  az  egyik  legjobb  eszköznek.  Érzelmekre  ható
lehetőségként tekintett a fiatalok közéleti bevonására, azaz a munka sikerorientált bemutatására, az
öntevékeny  amatőr  mozgalmak  szereplési  lehetőséghez  juttatására,  emellett  a  tartalmas  szabadidő
eltöltésére vonatkozó tanácsadásra (Kiss, 1973).

Művelődéspolitikai oldalról nézve a Rádió alapvető feladata a marxizmus monopolhelyzetének
helyreállítása lett,  és az ezzel járó szocialista életmódra és magatartásra nevelés.  „Az a felismerés,
hogy ideológia, a kultúra területén még nincs monopolhelyzetben a marxizmus, arra a következtetésre
késztet,  hogy  a  KB  novemberi  állásfoglalásában  foglaltak  szerint  a  marxista-leninista  világnézet
hegemóniájának erősítését  kell  segítenünk a műsormunka e területén is.” (Kiss, 1973. 16.  o.).  Az
1972-es oktatási határozat értelmében a természettudományok gyorsuló fejlődése is a tanulásközpontú
nevelési  paradigmát  helyezte  előtérbe,  ami  eredményeként  a  természettudományos
ismeretterjesztésnek egyre nagyobb feladat jutott. Az ismeretterjesztés során a materialista szemléletet
kellett kialakítani a technikai fejlődés naprakész bemutatásával. Művészetpolitikai értelemben viszont
-és ez meglepetést okozhatott egyeseknek- újrafogalmazta a műveltségi alapot adó területek határait.
Továbbra  is  tartalmi  alapot  képeztek  a  szocialista  alkotások,  de  a  munkáshagyományú  művészet
mellett a szocialista kultúra magyar vonatkozása a paraszti-polgári humanista örökséget, valamint a
görög-római  és  zsidó-keresztény  kultúra  értékeit  is  egyenrangúan  magába  foglalta.  A
művészetfilozófiai  elképzelés  szerint  ezeket  a  szocialista  kultúra  magába  olvasztja,  mint  ahogy  a
magyar  hagyományápolást  is.  Utóbbiak  adnak  mintegy  viszonyítási  pontként  lehetőséget  a
magyarságnak  egyrészt  az  internacionalista  kultúrába  tagolódás  során  egyéni  identitásunk
megőrzésére, másrészt lehetőséget az internacionalista kultúra magyar népi-nemzeti sajátosságokkal
történő gazdagításra. Más országok (elsősorban a környezők és az ország területén élő kisebbségek)
szintén  hasonló  módon  járulhattak  hozzá  a  magyar  szocialista  kultúra  gazdagításához.  A „puha
diktatúra” kedvezett olyan szabadságfok elérésében, amelyben a politikai hitvallás kényszerétől nem,
vagy alig  érintett  alkotók a gyermekkultúra,  annak közvetítői  és fogyasztói  felé  fordulhattak.  „Az
üzleties dilettantizmus termékeivel még nem folyt konkurenciaharc” (Trencsényi, 2008. 109. o.).

A fenti elv alapján az Aczél György vezette kultúrpolitika három mező támogatását és szerves
együttműködését tartotta fontosnak: (1) az iskolai művészeti oktatást és nevelést, (2) a művészetek
állami dotálását és (3) a társadalom művészeti  – önművelődési mozgalmait.  Ennek a három mező
bármely elemének háttérbe szorítása a rendszer egészének működését és hatékonyságát veszélyeztette. 

A szabadidő eltöltésére  fordított  idő  gazdaságos  és  célszerű  felhasználására  szintén  kitér  a
dokumentum.  A Rádiónak  ehhez  kellett  biztosítania  az  eszközöket  és  a  lehetőséget.  Ugyanis  a
szórakozás nem ellensége a művelődésnek. A kettőnek viszont létezik egy közös ellenfele: a giccs.
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1 A zene helye és szerepe a Rádió közművelődési tevékenységében 

Mivel  a  Rádió  legnagyobb  részt  zenét  sugározott,  a  közművelődés  érdekében  kifejtett
tevékenységében  nagy  szerephez  jutott  a  zenei  kultúra  terjesztése  is.  Ez  alá  voltak  rendelve  a
szórakoztató  funkciójú  programok,  ugyanis  erről  az  volt  a  meggyőződés,  hogy  a  kultúrát  olyan
közönségnek lehet leghatásosabban terjeszteni, amelynek szórakozási igényét kielégítik (mivel így a
Rádió olyan hallgatósághoz jut el, amely nem szembeállóként, hanem szimpatizánsként tekint a Rádió
tevékenységre). Másrészt a szórakoztatással is lehet bizonyos ízlésfejlesztő hatást elérni (Petur, 1973).
Az egyik legsikeresebb ilyen célú vállalkozás volt a Ki nyer ma? sorozat.

A  sikerességnek  több  bevált  módszere  alakult  ki.  Nagy  erejűnek  bizonyultak  a  nagy
műsorakciók,  amely  nagy  propagandával  lettek  előkészítve,  mint  pl.  Bartók  születésének  90.
évfordulója, ahol a Bartók Műveltségi Verseny során közel ezer középiskolás nyújtott be dolgozatot. Az
egyidejűség varázsa ötvöződött a személyes részvétellel biztosított érdekeltséggel, amely a stúdióban
és  az  azon  kívül  szervezett  hangversenyeknél,  az  egyenes  élő  közvetítéseknél  és  a  közönség
résztvevőkénti bevonásában nyilvánult meg. Igen fontos lett a személyiségek szerepe a műsorokban,
mert a kultúra értékeit így szubjektív ráhatással lehetett közelebb vinni a közönséghez. Fejlődésnek
indultak a kritikai és vitaműsorok, az amatőr mozgalmakat szereplési lehetős nyújtásával karolták fel
(Kóruspódium, Éneklő Ifjúság), és egyre fontosabbakká váltak a szerkesztők is, mint a közművelődés
lelkiismerettel, ügyszeretettel, szakértelemmel és felelősségérzettel felvértezett lovagjai.

2 Szórakozás beillesztése a közművelődésbe (1973)

A közművelődési célú szórakoztatás bizonyos területeket kizárt, mivel értékközvetítésre nem
talált bennük lehetőséget. Vesztegzár alá került így a magyar nóta (amely dzsentri gyökerei miatt is
mellőzötté  vált),  a  krimi és  a  tánczene  (Petur, 1973).  Így maradtak azok a tartalmak,  amelyek az
emberi minőség javítására alkalmasnak bizonyultak, azaz a műveltetést szórakoztató formában tudták
elvégezni. A műfajok hatásfoka mennyiségi mutatóval volt mérhető: sikerességük esetén a hallgató
végig kísérte figyelmével a műsort, esetleg aktívan reagált is rá, telefonban, vagy levélben, kritikával,
esetleg személyes részvétellel, vagy más közművelődési intézetekkel vette fel a kapcsolatot (könyvtár,
színház, koncertterem, stb.). Az ifjúság zenei műveltetésére a fenti művelődési formának négy műfaja
felelt meg a legjobban:

Az ifjúsági vetélkedőkre Varga Károly műsorai adtak leginkább példát. A tartalom tetszőlegesen
megválasztható,  klubformája  közösségi  élményt  adó  volt.  Az  oldott,  kötetlen  együttlétből  fakadó
szórakoztatóság a hallgatóhoz jutás záloga. Veszélyt nem a forma elburjánzása, hanem annak tartalom
nélküli alkalmazása jelentette.

A magazin műsorok egy része szintén szórakoztató lehetett. Ilyen volt az IFO műsorai közül a
Hang-kép, a  Táskarádió, az  Ifjú Zenebarátok Híradója. Mivel itt könnyen az információtovábbítása
került  a  hangsúly,  feladatként  jelölte  ki  a  Rádió  vezetése  a  szórakoztató  forma  egyértelmű
kidolgozását.

A  művészi  szórakoztatás alá  azokat  a  műsorokat  sorolták,  amelyek  művészi  anyaga
kimondottan  szórakoztató  jellegű  volt.  Ilyenek  voltak  a  népdalműsorok,  a  „vidám  zeneiskolák”,
irodalmi műsorok esetében a  gyerekeknek szóló mese-  és  rádiójátékok (szintén zenei  tartalommal
fűszerezve).

A szórakoztató dokumentumműsor hiánycikként volt nyilvántartva, pedig korábban volt már rá
példa:  ilyen  volt  a  főváros  száz  évnyi  zenei  életét  öt  részes  krónikában  összefoglaló  Budapesti
muzsika.218

A készítők tudatában voltak annak, hogy számos szórakoztató műsorformát nem használtak ki.
Kiváltképp  az  IFO-t  érte  ilyen  kritika.  De  azzal  is  tisztában  voltak,  hogy  megfelelő  szakértői
tanulmányok  szükségesek  azoknak  a  formai,  stílusbeli,  tartalmi  és  hangulati  elemek
kikristályosításához,  amelyek  a  szórakozás  érzetét  kiváltják.  Erre  még több  mint  tíz  évig,  Mankó

218L. 15. melléklet
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Mária tanulmányának megszületéséig várniuk kellett (Mankó, 1985).

3 A közművelődési műsorok alapja, tipológiája

Az IFO közművelődési  műsorainak alapját  az iskolarendszer  művelődési  tartalma határozta
meg,  azaz  korosztályonként  -az  iskolai  osztályhoz  tartozás  alapján-  ugyan  elhatárolható,  de  az
igényeiben,  ízlésében  és  életvitelében  sok  vonatkozásban  azonos  vonásokat  is  mutató  réteget
szolgálták. Ezen belül külön feladatként jelentkezett az ifjúmunkás és paraszt, valamint a kulturális
értékek megszerzésében hátrányos helyzetből induló,  szervezetlenebb és lazább közösségekben élő
fiatalok megszólítása.

A feladatok csoportosítása folyamán három szempont  szerint osztották fel  a közművelődési
munkát  szolgáló  műsorokat219:  (1)  közvetlenül  és  közvetetten  oktató,  művelő,  tudományos
népszerűsítő  műsorok,  (2)  az  önképzést,  öntevékenységet,  művészeteket  ismertető adások és  (3)  a
közművelődési határozatokat érvényesítését, megvalósítását nyomon követő és támogató műsorok.220

4 Az MSZMP XI. Kongresszusának döntéseiből következő műsorpolitikai felada-
tok

Az  1975.  március  17–22.  között  megrendezett  kongresszus  után  a  Rádió  vezetése
megfogalmazta a műsorszóró vállalat fiatalokat érintő műsorpolitikáját.221 Fontossá vált a valóságos,
azaz nem eszményi  szocialista társadalomra történő felkészítés,  és az ebbe a társadalomba történő
beilleszkedés támogatása. Minden ifjúsági réteg esetében a fiatalok képviselőivel fel kellett felvenni a
kapcsolatot, életmódjukat, gondolkodásukat folyamatosan nyomon kellett követni és tanulmányozni a
műsorkészítés  érdekében.  A hallgatók  tömegeinek  és  a  művészetek  kapcsolatát  minél  több  külső
helyszíni  felvétellel  kellett  elmélyíteni,  amivel  együtt  a  helyszínül  szolgáló  intézetet  is
népszerűsítették.  Előtérbe  kellett  helyezni  a  közösségi  szervezett  szabadidős  szórakozási  formák
propagálását, és a „baráti egymás mellett élés” bemutatására együttműködési megállapodásokat kellett
kötni más szocialista rádiótársaságokkal.

a Nemzetiségek és külföld felé fordulás 

A  külföld  felé  fordulás  fontosságán  kívül  a  Kiss  Kálmán rádióelnököt  meghallgató
Országgyűlés Kulturális Bizottsága ülésén a kritikusok kiemelték a nemzetiségekkel való fokozottabb
törődés fontosságát is.222 Ortutay Gyuláék ezeket is a társadalmi feszültséget okozó kérdések közé
sorolták, valamint nehezményezték a vidék alulreprezentáltságát, a túl hosszú hangjátékokat, valamint
a nyugati illúziók indokolatlan terjesztését (bár -kikötötték- emellett azért maradjon meg a törekvés a
maximális nyíltságra). 

b Együttműködés a Csehszlovák Rádióval

A több oldalról is  szorgalmazott  kapcsolatfelvétel  eredményeként a legfelsőbb vezetők által
aláírt megállapodás értelmében223 a politikai műsorok (publicisztikák, propaganda, tájékoztatás) terén
dolgozó munkatársak közül néhányat fél évente tapasztalatcsere és további együttműködés biztosítása

219Az Ifjúsági Főosztály közművelődési terve az 1975/80-as időszakban. Magyar Rádió Irattára. (IFJ–007)
220A szempontok szerinti műsorkínálatot a 16. melléklet tartalmazza.
221A XI. Kongresszusból adódó műsorpolitikai feladatok a Magyar Rádióban és Televízióban. Magyar Rádió Irattára. 

(KON–117)
222Az Országgyűlés Kulturális Bizottságának ülése 1973. február 22-én. Magyar Rádió Irattára. (PO–019)
223Munkaterv a Magyar Rádió és Televízió, valamint a Csehszlovák Rádió együttműködésére az 1973-1974-es években. 

Magyar Rádió Irattára, Elnökségi Iratok, 1972. (K–010)
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céljából átküldték a partnerek egymáshoz. Politikai műsorokat ajánlottak fel egymásnak a Magyar-
illetve  Csehszlovák  Kultúra  Hete  alkalmából,  amit  sugárzás  előtt  hat  héttel  kellett  elküldeniük
egymáshoz. Problémafeltáró riportműsorokat készíthettek ezentúl egymásnál, zenei műsorokat, zenei
válogatásokat  és  katalógusokat  cseréltek.  A  kölcsönös  felajánlások  közé  így  állandó  elemként
bekerültek a  Festival Pražské jar, Bratislavska Lyra, Prix Brno, és más zenei események, mint pl. a
korábbi fejezetekben már említett Concertino Praha műsorai és stúdió-felvételei.

A Csehszlovák Rádió  évente  kétszer  Budapestről,  illetve az  ország egyéb részéről  egyenes
közvetítésben  sugározta  saját  Mikrofórum című  ifjúsági  műsorát  a  Magyar  Rádió  támogatásával.
Negyedévente  a  felek  eljuttatták  egymáshoz  az  irodalmi  műsoraik  és  gyermek-rádiójátékaik
szövegkönyveit,  természetrajzi,  és  az  ifjúság  életéről,  tevékenységéről,  szervezeteiről  szóló
műsoraikat. Az állandóan szakképzési hiánnyal küszködő gyermek-rádiójáték rendezői gárda tagjait
elküldték a másik félhez tapasztalatszerzés céljából.

Más műsorkészítési kezdeményezésekre is termékenyen hatott a megállapodás. A magyar fél
vállalta, hogy a csehszlovák ifjúság életéről számos műsort készít. Így került végül adásba A Károly
Egyetem diákjai között, A csehszlovák fiatalok és a szabadidő, a Játsszunk együtt a Csemadokkal (egy
szlovákiai magyar ifjúsági klubról), vagy a Séta a táborban – a huszitizmus bölcsőjénél című műsor.
Északi  szomszédunkat  népszerűsítő  vetélkedő volt  a  Ki  tud  többet  Csehszlovákiáról,  illetve  a  két
ország kulturális „összekapcsolásának” mottójával a két rádiótársaság ifjúsági szerkesztőségei közös
műsort készítettek  Egy hajó útja Bratislavától Budapestig címmel. A soron következő  Világifjúsági
Találkozóra  kiutazó  küldöttekről  részanyagokat  bocsátottak  egymás  rendelkezésére,  és  Vasárnapi
Matiné címen  egy  minden  zenei  műfajt  felölelő  közös  zenei  műsort  rendeztek  népszerű  fiatal
csehszlovák  és  magyar  művészek  közreműködésével.  Ezen  felül  együttműködést  szorgalmaztak  a
vidéki stúdiók munkájában is, így a kassai és miskolci, valamint a győri és ceské-budejovicei stúdiók
esetében egymás rádiósainak vendégül látását műsorkészítési céllal.

c Néhány szomszédos ország rádiójának Ifjúsági Osztálya

Feljegyzések maradtak fenn olyan szakmai célú utakról is, ahol a magyar műsorkészítők egy-
egy szocialista ország rádiójának fiatalokkal foglalkozó részlegét keresték fel, és ha alkalom adódott
rá, javaslatot is tettek az együttműködésre.

Jugoszlávia 

Szabó Ivánné (leánykori nevén Nikolin Éva, később Szabó Évaként vált a rádiózók körében ismertté),
az IR helyettes rovatvezetője Ljubljanában és Újvidéken látogatta meg az ottani iskolarádiókat (Szabó,
1976). A szlovén fővárosban öt kolléga szerkesztette külsős munkatársak segítségével a heti 120-150
percnyi  műsort.  (Itthon  heti  400-460 perc  elkészítése  ez  idő  tájt  12  rádióst  foglalkoztatott224).  Az
előkészítésben pedagógiai szakemberek segítettek. Tartalma nem kötődött olyan szorosan a tantervhez,
mint a magyar IR, mivel föderációs működésű országról lévén szó, több tartományt is kiszolgált a
stúdió.  Programjaikat  minden  esetben  leírták  és  a  módszertani  kiadvánnyal  együtt  juttatták  el  az
iskolákhoz. Hatásmérése fejlettebb volt a magyar IR-hoz képest: az ún. Programstúdió nevű szervezet
pedagógus, pszichológus és szociológus szakemberi háttérrel 16 iskola 130 tanárjával tartotta fenn az
állandó kapcsolatot.  Újvidéken más  felépítésű volt  a  szerkesztőség.  A heti  165 percnyi  anyagot  8
rádiós készítette külsős segítség nélkül. A szervezést az „Iskolarádió tanács” segítette, amely az ottani
KISZ, OPI, MM és Úttörőszövetség tagjaiból állt. 

Románia 

A román rádió  technikai  fejlettsége  magasabb volt  a  magyarnál.225 Ifjúsági  és  gyermekműsoraikat
URH-ban  sugározták,  az  adások  elsősorban  élő  kapcsolásos  műsorok  voltak,  intenzív  telefonos

224Az Iskolarádió műsorkoncepciójának felülvizsgálata. Magyar Rádió Irattára. 1978. (IR–018)
225Utijelentés Bölcs István romániai kiküldetéséről (1976. okt. 25-30.) Magyar Rádió Irattára. (TA–053)
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hallgatói kapcsolattal. Viszont ettől a technológiai fejlettségtől jelentősen elmaradt a műsorkészítés és
szerkesztés színvonala. A rádió és televízió ifjúsági részleget egy ember irányította, alrovatok nem
léteztek.  Tömegkapcsolataik  kizárólag  a  telefonos  kívánságműsorokra  és  primitív  kérdésekből  –
egyszavas válaszokból álló kvízműsorokra szorítkoztak. Az amatőr szerepeltetésű kultúrműsorokat is
élőben adták, ami jelentősen rontott azok nívóján. (Erre volt példa a 60 perces Mozgalmas században
élünk című,  helybeli  előadókkal  készült  adás,  amelyet  betelefonálásokkal  „pumpáltak  élő
produkcióvá”.) Az ifjúsági műsorok készítésénél a munkatársak zöme nyugdíjas külsős volt, a zenei
anyagot legfőképpen könnyű- és népi zene alkotta. Az adásokat Bölcs István visszaemlékezése szerint
elöntötte a szélsőséges nacionalizmus, a rossz emlékű vastaps és a politikai vezetés éltetése. Uralkodott
az  egysíkúság,  aminek  viszont  ellenpólusaként  roppant  fejlett  volt  az  információs  (és
telekommunikációs) hálózat. Híranyagot a kommunista párt propagandájával megbízottaktól, a vidéki
stúdióktól, a vidéki lapok kulturális rovataitól és az egyetemeken dolgozó fizetett tudósítóktól egyaránt
be lehetett szerezni.

d Műsorkészítő utazások és vendéglátások

Megindult a rendszeresebb műsorcsere az addigi ad hoc jelleg helyett. Egy 1975-ben kiadott
értékelés szerint226 a Magyar Rádió magas színvonalú és elegendő anyagot kapott a lengyel, jugoszláv
és csehszlovák kollégáktól. Ennek eredményeként jelentősen megnőtt pl. a csehszlovák műsoridő az
Osztály adásidejében  (8. ábra), 1976-ra elérte csúcspontját (808 adáspercet, azaz 13 óra 28 percet),
majd később ismét csökkenni kezdett. 

A  politikai  adások  viszont  továbbra  sem  voltak  közvetlenül  felhasználhatóak  a  műsorokban,
átdolgozást  igényeltek,  mivel  „más  a  stílusuk,  hangjuk,  mint  amihez  a  mi  hallgatóságunk
hozzászokott.”227 Legjobban a zenei anyagokat tudták beépíteni, könnyűzenét a lengyel és keletnémet
kollégáktól  kaptak.  A  csehszlovák,  valamint  a  lengyel  és  jugoszláv  rádiókkal  kiváló  volt  az
együttműködés az élő kapcsolásos műsorok terén. A nyelvi nehézségeket a rádiósok könnyen le tudták
küzdeni a szlovákiai műsorkészítések során, ezért innen különösen sok műsor érkezett. Klubműsorok,

226A Magyar Rádió és a szocialista országok rádióinak kapcsolata az Ifjúsági Osztályon. Magyar Rádió Irattára, Elnöki 
Iratok, 1975. (K–004)

227A Magyar Rádió és a szocialista országok rádióinak kapcsolata az Ifjúsági Osztályon. Magyar Rádió Irattára, Elnöki 
Iratok, 1975. 1. (K–004)
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8. ábra. A cseh és szlovák műsorok, valamint a második legtöbbet sugárzott szocialista 
ország adásideje
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gyermeknapi műsorok készültek a pozsonyi és budapesti gyerekekkel, jó tapasztalatok születtek az
Ifjúsági Randevú Prága-Pozsony-Budapest körkapcsolásos adása során mind újságírói, mind technikai
téren. 

Az IFO utazási és vendéglátási tervei szerint 1976/77-ben az osztály munkatársai együttvéve
több hónapot  is  töltöttek szakmai úton külföldön.228 A  Prágai  táskarádió és  az  Egyetemi hallgató
vagyok  Pozsonyban című  ifjúságpolitikai  műsorok  anyagának  gyűjtéséhez  többször  is  5-6  napos
utazásra küldtek 2-2 műsorkészítőt. Kétszer is külföldre utazott felvétel céljából Bónis Ferenc (a zenei
rovat  vezetője)  és  Varga  Károly a  Zenélő  városok  –  Prága-Brün adásához.  Az  Iskolarádiótól
tapasztalatcserére a  Matematikaverseny Prágában  elkészüléséhez a prágai rádióhoz utazott  Herczeg
János szerkesztő, illetve az Irodalmi Rovat egy munkatársa a  Hajnalcsillag bemutatása című műsor
érdekében a pozsonyi szlovák gyermekújsághoz. De a Csehszlovák Kulturális Hétre készülő Mi újság
nálatok? közös  szerkesztésű  ifjúságpolitikai  műsor  miatt  is  utazott  ki  rádiós.  Emellett  vezetői
tanulmányút  és  az  OIRT  zenei  szakcsoportjának  ülése  is  okot  szolgáltatott  a  csehszlovákiai
kirándulásokhoz. Az  NDK Rádiója pedig 75 perces műsort sugárzott a Zenei rovattól kapott  Éneklő
Ifjúság felvételeiből.

Az IFO zenei rovatának, és a fiatalokat érintő ZFO műsortervei, tevékeny-
ségük 1972-1975 között.229 

A  tömegkapcsolatok  kiszélesítése  érdekében  1972-ben  a  Fülharmónikusok  klubja vidéki
városokból  jelentkezett,  Veszprémből,  Győrből,  Debrecenből,  Szegedről  és  Pécsről  tudott  új
hallgatóságot  magának  toborozni.  A  Nótafaiskola is  többször  közvetlenül  találkozott  vidéken
közönségével,  így  1972-ben  Abaújszántón  és  Neszmélyben,  valamint  -a  legjobban  szerepelt
nótafaiskolások  számára  jutalomként-  a  stúdióban,  1973-ban  pedig  számos  további  magyar
kistelepülésről  közvetített.  Vargyas  Lajos 1974-ben tíz  adásban tíz  balladát  elemzett  a  Balladáink
világa sorozatban,  majd  1975-ben  ismét  egy  tíz  részes  sorozattal  jelentkezett,  Népzenénk  világa
címmel.

Az IFO Zenei rovata a ZFO ifjúságot érintő akcióit is propagálta műsoraiban, így a  Kodály
Műveltségi Versenyt  és a  Rádió Zongoraversenyét  is. 1974-ben Mozartról, majd egy évvel rá Liszt
Ferencről rendeztek műveltségi versenyt, ahol 16 döntőbe került középiskola mérhette össze tudását. A
ZFO is hírt  adott  az IFO nagyszabású mozgósításairól,  azaz az  Éneklő Ifjúság eseményeiről és az
OIRT Gyermekdal-pályázatról.  Az  Éneklő  Ifjúság 1973-ban  eljutott  az  első  hároméves  ciklusának
végére.  A  13  nagydíjat  nyert  kórust  Zánkán  táboroztatták  (Varga  Károly személyes
visszaemlékezésében említette, egyszer az úttörőtábor víztornyából vezényelte a táborlakók összkarát).
Keszthelyről 90 perces díszhangversenyt közvetítettek a nyár elején, valamint előkészítették az első
nagylemezt is, amelyet minden évben egy, a díjnyertesek felvételeiből készült új kiadás követett.

A Budapesti  Zenei  Hetek  1974-ban  mutatta  be  a  Rádió  megrendelésében  Ránki  György,
Devecseri  Gábor,  Huszár  Klára  és  Weöres  Sándor által  írt  A furfangos  csecsemő című  gyermek-
vígoperát.  Az  év  közben  megszűnt  Fülharmónikusok  Klubja helyére  több  nagy  vetélkedőt
szándékoztak  beállítani,  amelyben  három műsorvezető  (Varga Károly,  Szabó Helga,  Friss  Gábor)
nagyméretű gyermekközönség előtt  vitte  tovább a  már hagyományossá  vált  játékos  versengéseket.

228Az Ifjúsági Főosztály utazási és vendéglátási terve 1976-ra. (Munkaterv, kulturális szerződések és évfordulós 
kötelezettségek alapján). Magyar Rádió Irattára., Ifjúsági Osztály, 1975. (K–006/1); 

Az Ifjúsági Főosztály külföldi utazási terve 1977-re. Magyar Rádió Irattára. (K–006/2)
229Források:
A Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának 1973/74-es munkaterve – előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. 

Magyar Rádió Irattára. (KON–034)
A Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának 1974/75-ös munkaterve – előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. 

Magyar Rádió Irattára. (KON–035)
Magyar Rádió Ifjúsági Osztály – 1974 – Fontosabb áprilisi műsoraink. Magyar Rádió Irattára. (KON–067)
Magyar Rádió Ifjúsági Osztály – 1974 – Fontosabb márciusi műsoraink. Magyar Rádió Irattára. (KON–068)
A Zenei Főosztály 1974/75 évi terve – előterjeszti: Faludi Rezső főosztályvezető. Magyar Rádió Irattára. (KON–092)
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Ilyen volt a Jelmezbál farsang környékén (február 24-én) és a Virágok vetélkedése (április 14.). Utóbbi
műsor címalapját a népzene adta, és mint szinte minden ilyen jellegű vetélkedőben, versenyfeladat volt
az  éneklés,  a  zeneismeret,  gyorsaság  és  a  körmönfont  kérdések  miatt  az  asszociációs  és
elvonatkoztatási képesség is.

A Napraforgóban a rovat önálló összetett zenei gyermekműsorral jelentkezett négy hetenként
szombat délután. Lukin László műsorvezetésével állandó műsorelem volt a Szabó Helga szerkesztette
Melódiagyűjtők  Társasága,  az  általános  iskolai  korosztályhoz  szóló  Éneklő  Ifjúság,  a  Vass  Lajos
vezette Nótafaiskola és egy zenés fejtörő tíz perces egysége Hangrejtve címmel. A Zenés képeskönyv
Végh  György írásaiból  állított  össze  folytatásos  jelenet-sorozatokat,  ahol  a  mesefigurák  állandóak
voltak.  Az idősebbekhez szólt  Carelli Gábornak Caruso a népénekes című sorozata, amely amúgy
inkább  a  felnőtt  hallgatók  tetszését  nyerte  el,  tekintettel  arra,  hogy  a  műsorban  ősbemutatóként
nyilvántartott, azaz Magyarországon még soha el nem hangzott zenei betétek kerültek bemutatásra.
Bónis Ferenc rovatvezető saját sorozata volt a Magyar muzsika múltjából, az Akik századunk zenéjét
megfiatalították adásai pedig tíz zeneszerző portréját festette le fiataloknak – kezdő zenetörténészek
által.  Pándi  Marianne összeállítása  zenei  keletkezésanekdotákon  keresztül  idézte  fel  zeneművek
háttértörténetét  négy  adásban  Remekművekről  röviden címmel.  Az  Éneklő  világ idegen  országok
népzenéjét mutatta be. Juhász Előd személyes találkozásain alapuló műsora, az Amerikai muzsikusok
között fiataloknak író, illetve körükben népszerű zeneszerzőkről és muzsikusokról (Copland, Porter,
Bernstein, Machalia Jackson) készült.  Az  Ifjú zenebarátok között...-ban  sorozat egy külföldi város,
vagy ország ifjúsági zenei életét mutatta be helyszíni riportokon és zenei felvételeken keresztül (Ifjú
zenebarátok között Bayreuthban,  -Szófiában, stb.). Megismételték  Paul Knill 1971-ben készült  Régi
hangszerek világa című sorozatát is, amely a borítéktári adatbázis szerint kilenc ismétlést is megért,
ezzel  az  egyik  legtöbbet  ismételt  gyermekzenei  ismeretterjesztő  műsorrá  vált.  A  Rokonlátogató
testvérek a  négy  Szilvay testvér  kamaraegyüttesének  finnországi  látogatását  követte  mintegy  úti
beszámolóként hét műsoron keresztül Varga Károly vezetésével.230

Kisgyermekek szüleihez és óvodapedagógusaihoz szólt 1971 őszétől kezdve vasárnaponként
havonta  egyszer  az  Óvodások dalkincse sorozat,  amelyben  Forrai  Katalin gyerekekkel  készítettek
hangfelvételeket mutatott  be az óvodai énekanyag (játékdalok) népszerűsítéséhez.  Ezek forrásaként
Kodály  Zoltán  Kis  emberek  dalai,  illetve  Forrai  Katalinnak  az  1965-ben  a  Tankönyvkiadó
gondozásában megjelent  Szomszéd népek dalai című kötete szolgált.  Az utóbbiból készült adásokat
ritmus- és dallamképlet-magyarázó kísérő szöveggel látták el. Az Ezeregy délelőtt blokkjában helyet
kapó Ki játszik körbe? és a Ki játszik ilyet? (illetve 1975-től a Mit játsszunk lányok?) sorozat adásai
közvetlenül  magát  az  óvodai  énekes  játék-foglalkozást  rögzítették.231 A műsorok  minden  évben
ellátogattak  a  vidéki  óvodákba  is,  1973/74-es  tanévben  pedig  nemzetiségi  óvodákban  készítettek
felvételeket.

Az 50 éves jubileum (1975)

A jubiláló Rádió vezetőit az RTV újságnak nyilatkozva kifejtették álmaikat.232 Kiss Kálmán
elnökhelyettes  -eleget  téve  a  mindent  átható  közművelődési  láznak-  egy  olyan  komplex
művelődéstörténeti óriásműsorról ábrándozott, amely magába foglalta volna a legfontosabb korszakok
bemutatását, az ezeket alakító gazdasági-társadalmi viszonyok és alkotásaik elemzését. Mindezt olyan
formában, amely segítségével a hallgató az addig megszerzett résztudásait egységes rendszerbe tudja
integrálni.  Az  Irodalmi  Főosztály  vezetőjeként  Zentai  János alkotó  munkahelyi  légkörre  vágyott,
illetve  mihamarabb  szerette  volna,  ha  a  rádiózást  támogató  társtudományok  (pedagógia,

230Az elhangzott epizódok: A Ki Mit Tudtól Helsinkiig, Először finn földön, Helsinkiből Lapp országba, Két testvér ott 
marad, A jyvaskalai gordonkatanár – Szilvay Csabával beszélget Varga Károly, Hetven finn gyerek magyarul hegedül – 
interjúalany Dr. Szilvay Géza, Hivatalos dolgokról.

231Az egyik ilyen felvétel készítéséről fennmaradt egy részlet az utókorra az 1975-ben készült Halló itt rádió – 50 éves a 
Magyar Rádió című filmben, ahol Forrai Katalin a rádió dolgozóinak gyermekeit nevelő vadaskerti Óvoda óvodásaival 
foglalkozik.

232Ötven év, Mit tervez, mire készül, mit szeretne? RTV, 20. 1975. december 1-7. (RTV–005)
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művészetpszichológia,  szociológia,  kommunikációelmélet)  addigi  erőfeszítései  az  összrádiós
szemléletben is hasznosulnának és tovább fejlődnének.  Sebestyén János a ZFO helyettes vezetője a
tervezett 22-es stúdió elkészültét várta, amelytől a zeneakadémiai koncerttumultusok enyhülését várta,
Faggyas  Sándor pedig,  mint  az  IFO  vezetője  az  állandó,  korcsoportonkénti  sugárzási  sávok
bevezetésében reménykedett,  amelyek a hét öt napján biztosítják majd a fiataloknak az egyszerűbb
tájékozódást a Rádió programjai között,  valamint szándékában állt  bevonni a dalkultúra körébe az
általános és középiskolák után a szakmunkásképzők fiataljait is. Takács Ferenc, a Műsorszerkesztőség
vezetője  1982-re  a  Petőfit  24  órás  non-stop  adónak  képzelte  el,  a  3.  műsort  pedig  a  Kossuth
műsoridejével párhuzamosan működőnek tervezte. Persze ehhez az adóhálózat fejlesztése is szükséges
volt.  (A  Kossuth  1976.  december  31-én  átkerült  a  vadonatúj  solti  nagyadóra,  amely  szovjet
berendezésekkel már a gigászi 2×1 MW teljesítménnyel adott, illetve Szentesen 1975 végén átadták az
új URH relét, amellyel némileg javult az URH sugárzásból teljesen kimaradó délkelet-magyarországi
terület  ellátottsága.233)  A  TKK  igazgatója  Szecskő  Tamás  az  egyre  individualizálódó  rádiózási
szokások  vizsgálatában,  feltérképezésében  látta  a  jövőt,  mivel  „tíz-tizenöt  évvel  ezelőtt  az  volt  a
természetes, ha valaki, hazulról távozva, hóna alá csapott pl. egy könyvet. Ma az, ha ilyenkor hóna alá
csapja  a  tranzisztoros  rádiót...” Árnyaltan  kell  meghatározni  mostantól  egy  réteg  igényeit,  a
műsorkészítés  kisebb  területekre  fókuszálódik  (a  regionalitás  felértékelődik)  és  a  rádió  szervesen
beépül az iskolarendszerbe. (Körbenézve ma látjuk, ezekből sajnos semmi sem lett. Viszont egy igen:
Szecskő a médiapedagógia szükségességét is felhozza, amivel akkor a nagy teljesítményű óriásadók
miatti világrádiózás -ma, mondhatjuk a médiakonszernek uralta tartalmak- káros hatásai ellen akarta a
hallgatóságot felvértezni.)

1 A Rádió növekvő szerepe a közművelődésben 

A műsorújság egy korábbi cikkében a rádióelnök Hárs István tanújelét adta ismét működését
végigkísérő  azon  meggyőződésének,  hogy  a  műsorkészítés  fejlődését  az  állandóság  és  változás
dialektikus egységében lehet kivitelezni.234 Bár az év végén (1975-ben)  ismét struktúramódosításra
került sor, a közönség nem várhatott nagy változást. Hárs változtatni csak azon akart, amely idejétmúlt
volt,  ami  bevált,  azt  meg  akarta  őrizni.  Utóbbiak  közé  sorolta  az  Éneklő  Ifjúság adásait  és  a
középiskolások zenei versenyét, mint a közművelődési programot legjobban szolgáló műsorokat. Kiss
Kálmán már  említett  gondolata  tükröződik  abban  is,  ahogy  Hárs  István  minél  több,  műveltségi
szintenként lebontott komplex művészeti rétegműsort vár a készítőktől. Példaként említi az általános
iskolásoknak készített Történelmi társasjátékot, amely irodalmi, zenei és képzőművészeti ismereteket
is terjesztett, az ezzel párhuzamos felnőtteknek és fiataloknak szánt Történelmi arcképcsarnokot és az
idősebbeknek szóló A Dunánál történettudományi előadásait. Mindezek mellett megemlíti a Budapest-
vízfejűség megszüntetésére irányuló erőfeszítéseket  is,  amely a városnapokban,  vidéki  tudósítói  és
stúdióbejelentkezésekben, riportműsorokban nyilvánult meg.

2 Az 1975. október 6-i struktúraváltás – az első sikertelen kísérlet

a Az ifjúsági műsorok helye néhány európai ország rádiójában 

Már  idéztem  Faggyas  Sándor reményeit  az  újabb  struktúrához  fűződően.  A  TKK
tanulmányában igazolta, hogy a sávrendszerű ifjúsági rádiózás a nyugati és szocialista országok rádiós
gyakorlatában szintén elfogadottá vált.235 Mint említi, a fiatalokhoz szóló műsorokat a rádiótársaságok
mindenhol  fokozott  figyelemmel  tüntették  ki,  és  megpróbálták  ezeket  az  adásokat  a  struktúra

233A kor rádióvételi térképe a 17. mellékletben található.
234„A műsornak az állandóság és változás egységét kell megvalósítania” – Beszélgetés Dr. Hárs Istvánnal, a Magyar Rádió

elnökével. RTV 20. 1975. február 24. – március 2. (RTV–006)
235A rádiózás főbb jellemzői néhány európai országban. Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 1976. 8. 15. sz. Budapest. 
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leghallgatottabb periódusában (azaz a csúcsidőszakban, illetve a csúcs környékén) elhelyezni. Az ok
-területtől függetlenül- a politikai befolyásolás volt. Az egyik legkitartóbb rádióhallgatóvá kezdtek a
fiatalok  válni  a  rádióban  könnyen  és  nagy  mennyiségben  hozzáférhető  szórakozási  tartalom,  a
könnyűzene miatt. Emellett számukra az is vonzó volt, hogy az áttérés a rövidebb hullámú sugárzásra
javította  a  vételi  minőséget,  sztereóban  is  elérhetővé  téve  azt,  illetve  a  vevőkészülékek  (mint  azt
Szecskő Tamás már említette) egyre könnyebben hordozhatóvá váltak.

Kétféle  strukturális  gyakorlatot  lehetett  megkülönböztetni.  A  nyugati  gyakorlat  szerint  a
fiataloknak saját adó lett kialakítva. Így pl. a BBC saját Radio-I programját egyre inkább fiatalította,
naponta  12  alkalommal  is  sugárzott  hírműsort  a  fiataloknak.  Emellett  könnyűzenét  és  szerviz
műsorokat  biztosított  számukra.  A német  NDR 2236 ehhez  hasonlóan  könnyűzenét,  délelőtt  zenés
információs magazinokat (kezdeti infotainment formában), délután pedig ifjúsági műsorokat sugárzott.
Az ugyancsak német WDR 2237 az NDR 2-höz hasonló szerkezetben dolgozott, este zenei műsorokat
adott  és rengeteg sportműsort.  A másik gyakorlati  megoldásra a lengyel  rádió példáját  hozta fel  a
tanulmány. Az ún. univerzális adók esetében (mint akkor a keleti országok adói voltak, beleértve a
magyart is) a fiatalok részére sávokat alakítottak ki. Így a Lengyel Rádió III. és IV. csatornáján a nap
mindkét felére nagy ifjúsági blokkokat hozott létre.

b Az IFO az új struktúrában238

1975.  október  6-án  érvénybe  lépett  a  Magyar  Rádióban  is  az  új  struktúra.239 Ebben  végül
sikerült egy délelőtti gyermek- és egy délután ifjúsági sávot is kialakítani.

Az IR adásai  állandó időpontban a  Kossuthon hétköznap 10 és  fél  11 között  jelentkeztek.
Kéthetente az 3. műsorban (URH) délután megismételték egyes adásaikat. A Nyitnikék heti egyszer
szerdán  az  Iskolarádió hagyományos  időpontjában  szerepelt,  de  a  többi  adáshoz  képest  hosszabb
idővel,  35  percben.  Ezt  a  műsort  csütörtök  délután  ugyanezen  az  adón  megismételték.  Hasonló
időpontban került adásba a Kollégiumi órák is szerdán. A felnőtteknek is szánt nyelvleckéket az URH
fogadta be szintén hétköznapokon este negyed és fél nyolc között.

Az  óvodások hetente két blokkot kaptak hétfőn és csütörtökön délelőtt fél tíztől 30 percben,
illetve minden este negyed nyolckor mesét olvastak fel nekik (hétköznap 5, hétvégén 10 percben.)
Az  iskolásoknak új  állandó  blokkja  lett  az  Ezeregy  délelőtt,  amely  minden  hétköznap  14  órakor
jelentkezett. Ez volt az ún. gyermeksáv délután 15 óráig bezáróan. Az Éneklő Ifjúság magas prioritása
révén  kedden  és  szombaton  állandó  helyet  kapott.  A  Harsan  a  kürtszó úttörőmagazin  is  kétszer
jelentkezett, kedd délután és csütörtök reggel. Emellett kissé hektikusan lettek beosztva az IFO zenei
rovatának műsorai: Az Ifjú Zenebarátok Híradója a Petőfin minden második héten hétfőn este került
adásba, a 15 perces  Gyermekzenei műsor szerdánként a Kossuthon reggel, majd még ugyan ezen a
napon a Petőfin is felbukkant ifjúsági zenei tartalommal, illetve vasárnap az URH-n három órakor.
Miska bácsi lemezesládájával  a legkorábbra került  műsor lett,  vasárnap fél  kilenckor  ébresztette a
gyerekeket.

A középiskolásokhoz és  pályakezdő fiatalokhoz szóló  (alapvetően politikai)  műsorok ennél
sokkal rendszerszerűbben bukkannak fel a struktúrában. Az ifjúsági sáv csütörtök kivételével minden
hétköznap délután öt és hat óra között sugározta az  Ifjúsági Randevú című blokkot, amely számos
ifjúságpolitikai  rétegműsort  foglalt  magába.  A  Tájoló ifjúsági  művelődéspolitikai  magazin  havonta
egyszer,  az  öt  perces  Látószög –  ifjúsági  publicisztika  –  keddenként  lett  sugározva.  Szakmunkás
tanulók rétegműsora volt a hat hetente jelentkező Tanműhely, két havonta jutottak adásidőhöz a falusi
fiatalok a  Falusi Randevúban, hetente a  Hangszóró szolgált ifjúságpolitikai információkkal. Ifjúsági
érdekvédelmi  összeállításként  az  Ügyvédelem jelentkezett,  és  külön  rétegműsor  készült  még  az
egyetemistáknak  és  rendvédelmi  fiatal  dolgozóknak  (kiskatonáknak).240 Kedden,  szerdán  és

236Norddeutscher Rundfunk
237Westdeutscher Rundfunk
238A Magyar Rádió műsorstruktúrája. Érvényes: 1975. október 6-tól. Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió Irattára. (ST–

035)
239A struktúra táblázatos kivonata a 18. mellékletben található.
240Új vonások a Magyar Rádió műsorszerkezetében (1975. október 6-tól.). Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió Irattára. 
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csütörtökön este nyolc után a három adó valamelyikén szintén mindig volt nekik szánt más jellegű
műsor – főleg az értelmiségi fiatalokhoz szóló.

1976 szeptemberétől új műsort indított a Rádió. Az andragógiai célú és az IR gondozásában
futó  Mindenki  Iskolája hétköznapokon  délután  került  adásba,  illetve  szombatonként  reggel
konzultációs jellegű adásokat állítottak be a Kossuthon. Későn érkezettként a három adón osztották be
a  műsort.  Így  az  IR  hétfő  és  szerda  kivételével  hétköznapokon  a  három  adón  együttvéve  is
bejelentkezett. Ez gondot okozott a Műsorszerkesztőségnek, mert a profilírozás következtében a Petőfi
szórakoztató  jellegénél  fogva  nem  sugározhatta  volna  már  az  IR  adásait.  Ennek  ellenére  ez  a
rétegműsor hetente háromszor is igénybe vette az adót, mégpedig csúcsidőszakban.

c Anomáliák az IFO műsorainak és a Petőfi hallgatottságában

Hamarosan  jelentkeztek  a  struktúraváltás  nyomán  keletkező  betegség  első  jelei.  Egy,  a
rádióelnök  Hárs  Istvánhoz  eljuttatott  jelentés  szerint  a  TKK detektálta,  amint  zuhanni  kezdett  az
ifjúsági  sáv  hallgatottsága  (Zeley,  1976).  Először  arra  gyanakodtak,  hogy  mivel  ezek  az  adások
eredetileg  a  hétfői  kívánság  műsor  és  az Öt  órai  tea  című  szórakoztató  műsor  helyére  kerültek,
természetes a hallgatottság csökkenése. Nem sokkal később viszont felfedezték a valódi okot.241 A már
felsorolt műsorok (de még a legsikerültebbnek mondható, később bekapcsolódó, a diákműsorok már
Kiss  Kálmán által  említett  hiányát  orvosló  Diáktarisznya is)  nagyon hamar önmagukba záródókká
váltak. (A Tájoló maga is riasztó volt túlzott intellektualizmusával, a  Hangszóró pedig túl direkten
agitált.)  Kiderült,  a  fiatalok  nem  „munkaköri  beosztásuk”  szerint  érdeklődnek  környezetük
eseményeiről, hanem általánosabb kérdések foglalkoztatják őket a társadalomban betöltött szerepüktől
függetlenül. 

A pénteki délelőtti 8 és 10 óra közötti kihasználtság is esni kezdett, mert a hallgatók által oly
kedvelt Ezeregy délelőtt helyére nem került semmi se a Petőfin. A délutáni gyereksáv sem váltotta be a
reményeket, mert kiderült, a struktúra nem követte vele a gyerekek életritmusát. A délelőtti tanításról
hazatérőknek túl korai volt a műsor, a délutánosoknak viszont túl kései. 

d A Mindenki Iskolájának kihasználtsága 

Röviden meg kell  említenem ennek az andragógiai műsornak elgondolkoztató sorsát,  mivel
tipikusnak nevezhető esete az IFO későbbi alakulására nézve is. A TKK 1976-ban elemzést készített a
műsor  hallgatottságáról,  hatásfokáról.242 Az  IR  szerkesztőinek  eredeti  szándéka  egy  olyan  műsor
előállítása volt, amely segíti a szervezett felnőttoktatásban résztvevők sikeres vizsgáztatását, kedvet
csinál  az  általános  iskola  befejezéséhez  és  az  általános  értelembe  vett  közművelődési  műsorként
felfrissíti a hallgatók ismereteit.

A felmérés szerint a műsor hallgatottsága 14% körül volt. A televíziós formát közel háromszor
annyian követték, mint a rádiósat, a kedd esti ismétléseket közel egymillióan nézték. A rádióműsorok
esetében -és ez ahogy eddig láttuk sokszor előfordul más műsorok esetében is-nehézséget okozott a
kizárólag auditív forma, bonyolult nyelvezete, gyors tempója, és túl magas tartalmi színvonala miatt
elrettentette  az  írni  olvasni  alig  tudó  felnőtteket.  A  vizsgák  közeledtével  egyre  kevesebben
kapcsolódtak  be  a  műsorba,  pedig  az  egyik  elsődleges  feladata  ennek  a  műsornak  pont  a
vizsgafelkészítés volt. A gond abból adódott, hogy a műsorok felépítése eltért a tételes vizsgáztatási
formától. Azaz ismét -nem először- a pedagógiai gyakorlat elé vágott be a műsorkészítők koncepciója:
a hagyományos pedagógiai gyakorlat és a korszerű közművelődési műsorok (illetve a vitathatatlanul
jószándékú, de túlontúl maximalista műsorkészítői habitus) keresztezték egymás útját.

A koncepció részét képezte egy olyan önszervező civil közművelődési hálózat kialakítása is,

1975. szeptember 12. (ST–036)
241Az 1975-ben bevezetett műsorstruktúra főbb tapasztalatai és néhány módosító javaslat 1977 őszétől. 

Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió Irattára. (ST–012)
242Közművelődési tendenciák a rádió és televízió műsorokban – 1976. Rádió és Televízió Szemle, 1977. 4. sz. 75-83. (TA–
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amelynek otthont a művelődési házak adtak volna.  A valóságban viszont a falvak és munkahelyek
(üzemek) kis közösségei maguk szervezték meg kis öntevékeny köreiket, ahol személyesen próbálták
meggyőzni a szervezők a lakosokat az önművelés fontosságáról.

e Az új struktúra kudarcának külső-belső okai

1977 közepére elfogadottá vált az a nézet, hogy az 1975-ös struktúrareform nem hozott olyan
átütő sikert és eredményt, mint az 1969-es. A Rádió vezetői külső és belső okokat neveztek meg.243

Az erőltetett közművelődési és oktatási program és annak végrehajtása túlontúl megemelte a
műsorokkal szemben támasztott követelményeket. Ezek rádiós teljesítése, a témák feldolgozása túl sok
energiát  emésztett  fel  a  Rádió  egész  kollektívájától.  Mindezt  tetézte,  hogy ahogy azt  a  Mindenki
Iskolájánál is tapasztaltuk, az igények teljesítése során a struktúrát állandóan toldozni-foltozni kellett.

A Rádió belső szakmai nehézkessége szintén hibáztatható volt. Az URH adót a rádiósok nem
kedvelték, mert a hiedelem szerint a vevőkészülék ellátottság miatt az adó hallgatottsága nem fejlődött.
Emellett  még  mindig  uralkodtak  a  programokban  a  konzervativizmus,  a  rádió  presztízsének
védelmében  az  archaikusan  hosszú  prózai  műsorok.  Így  a  változtatás  iránt  kicsi  maradt  a  belső
késztetés. A szerkesztők nem barátkoztak meg az adóprofilokkal. Műsoraikat nem az adóra készítették,
hanem egyre jobban eluralkodott a műhelyiség árnyoldala, a céggé válás. Az osztályok műsoraikra
minirádiókként kezdtek tekinteni, az összrádiós szemlélet egyre távolabb került tőlük. Megszokták a
készítők, hogy műsoraik valamikor és valahogyan úgy is el lesznek valamelyik adón helyezve, ami
eredményeként túltermelés lépett fel. Rossz volt az aránya a fix és változó időpontokban jelentkező
műsoroknak, kidolgozatlan maradt az ismétlések rendszere,  kevés volt  az ismétlés is.  Az általános
nézet szerint a készítőknek már elégedettségre adott okot a stagnáló hallgatottsági mutató.

f Kudarcból sikerbe: egy közönségigény véletlen felismerése

Találunk példát viszont arra is, miként ismerték fel a rádiósok a változtatás fontosságát.
A már említett Ifjúsági Randevú műsorainak sikertelenségére reagálva Sóskuti Mária és stábja

egy új ifjúsági műsor kísérletébe fogott 1976 decemberében, akkor még Hétfői-, Keddi- (stb.) Randevú
címmel. A kísérlet előtt az eredeti műsor a TKK által még mérhető 4%-os mérési küszöböt sem tudta
átlépni, így készítői azt se tudták, a hangszóró előtt ül-e egyáltalán valaki.

A  kísérletbe  több  pályakezdő  fiatal  rádiós  is  bekapcsolódott.  A  folyamat  végén  valódi
innovációként 1977. február 2-án először hangzott el az  Ötödik sebesség szignálja. A műsor hamar
siker lett. Titka az fiatalság egészéhez forduló forma volt, amelyben érezhető volt a felnőtteknek szóló
üzenet  is,  modellezve  így a  fiatalok-felnőttek  ideális  párbeszédét.  Ennek eredményeként  a  műsort
áthatotta az össztársadalmi érdek érzete (Sóskuti, 1983). Jellemzője volt a műsor az összes ifjúsági
réteg megjelenítése, és céljaik eléréséért identitásuk támogatása. A műsor célja volt a demokratikus
közösségi magatartásra nevelés,  a nagypolitikai események értelmezése,  a destruktív magatartás és
cselekvés  bírálata,  és  a  prospektív  kezdeményezések  támogatása.  A készítők  nevelői  alapállása  a
partneri hangvétel volt (fiatal műsorvezető biztosításával), az indirekt nevelési szándék, a közvetlen
hallgatói beavatkozás biztosítása a műsor sugárzása közben (és már előtte is), a fiatalos nyelvezet és a
játékos és szórakoztató szolgáltatások nyújtása.  (Cserebere,  Jegyzetbörze,  Munkaerő szolgálat).  Az
idézett irodalmi részletek, sok zenei betét, rejtvények és a tudományos ismeretterjesztő blokk miatt a
műsor megfelelt a közművelődési elvárásoknak is.

Később  a  nyolcvanas  évektől  felfedezték  a  készítők,  hogy  a  fiatalok  generációs
homogenitástudata szinte teljesen eltűnt. A megkezdődött törésvonalak tovább mélyültek, illetve újak
jelentkeztek. Elkülönülést fedeztek fel a tinédzserek és az épp harmincassá váló fiatal felnőttek között
is. Ezért a műsort tovább profilírozták: hétfőn a már dolgozókhoz, szerdán a tinédzserekhez, pénteken
pedig az egyetemistákhoz, fiatal házasokhoz szóltak az adások.

243A Rádió műsorfejlesztésének irányelvei (1977-1980). Magyar Rádió Irattára. 1977. június 13. (MIG–024)
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Az IFO és a fiatalokat érintő ZFO műsortervei 1975-1978 között244

Az IFO tervbe vette 1976 tavaszától egy saját zenei ifjúsági magazin elindítását, amely végül
Zenei Tükör néven került be a programba. Jazztörténeti rovattal is rendelkezett, fejtörővel (itt kapott
helyet a Labirintus) és zenei ismeretterjesztéssel gazdagítva a műsort. 30 perces riportblokkal a hazai
zene művelődés állapotát mérte fel, a Mai vendégünk részben kezdő művészek mutatkoztak be, illetve
tudósításban számoltak be a Concertino Praga eseményeiről.

Az  Éneklő Ifjúság már négy fordulóssá bővült, az első stúdiófelvételt újabban egy mikrofon
nélküli előválogatás előzte meg. 1977-re 750-re emelkedett a jelentkező kórusok száma (indulásakor
230-an indultak a versenyen), közel 70 ezer résztvevővel. Lerövidítették a hároméves ciklikusságot
kettőre,  így  lehetővé  vált  a  rádiós  akció  összehangolása  az  Úttörők  Kulturális  Szemléjével.  A
versenygyőztesekkel készült hanglemezt 1000 példányban juttatták el az iskolák karvezetőihez. Egy új
Szokolay  Sándor gyermekopera  megíratására  is  történtek  előkészületek.  Ez  lett  később  a Weöres
Sándor szövegének felhasználásával megírt Csalóka Péter. 1978-ban mutatták be.

Szerdánként  a  gyermekzenének  fenntartott  helyen  jelentkezett  a  Gyermekrádió  új  zenei
felvételeiből  sorozat. Megvalósult  Faggyas Sándornak a Rádió jubileumakor kinyilvánított vágya a
szakmunkásképzők fiataljainak éneklésbe  történő bevonásáról  is:  megszervezték  a  Vándor  Sándor
ifjúmunkás kórusfesztivált, amelyet külső segítséggel két éves versenyszerű kórusmozgalommá akartak
fejleszteni. Ebből született a  Zúgjon dalunk sorozat. Riportműsorok készültek a  Jeunesses Musicales
zenei akcióiban megfordult fiatalokról, az Éneklő Ifjúság táborairól, a zenei díjasokról, és teret kaptak
az ipari szakmunkásképző intézetek ifjúsági zenei tevékenységei is.

Befejeződött 1977-ben a Nótafaiskola országos versenye, amelyben az ország teljes területére
meghirdették  a  „leletmentő”  népzenegyűjtési  akciót.  Szintén  ebben  az  évben  megújult  a
Fülharmónikusok Klubja. Az Új Fülharmónikusok Klubja adásai mindig más réteghez tartozó 14 évnél
idősebb  fiatallal  készültek  (középiskolásokkal,  szakközépiskolásokkal,  szakmunkástanulókkal,
kiskatonákkal,  egyetemistákkal).  1976-ban  Miska  bácsi  lemezesládája is  nevet  váltott.  Mostantól
2001-ig  Padisák Mihály vezette a műsort  Miska bácsi levelesládája címen. Az IR ének-zenei rovata
1977/78-ra,  mint  átmeneti  évként  tekintettek.  Új  műsor  már  nem  készült,  csupán  Dimény  Judit
szerkesztette Hang-Játék című műsorához készült még néhány új epizód. Terveik szerint 1978-tól új
sorozattal jelentkeztek volna az elsősök részére.

Napközisekhez  szólt  a  Lukin  László vezette  Süssünk,  süssünk  valamit,  a  Zöngészde
zeneismereti önképzőkör volt gyermekszereplők közreműködésével Szabó Helga műsorvezetésében. A
Zenei  Tükör befejezve  a  jazztörténetet  áttért  a  régi  zene  propagálására  Régi  muzsika  –  régi
hangszereken címmel. Szintén a régi muzsika híveinek szólt a  Benkő Dániel előadásával és részben
szereplésével műsorra tűzött Képek a reneszánsz zene történetéből, a Bakfark Consort és a Camerata
tagjainak további közreműködésével. Bónis Ferenc zeneművészekkel folyatott beszélgetéseit játszotta
le  az  Így  láttam  Kodályt tíz  részes  sorozatban,  egy  teljes  portré  bemutatásának  szándékával.  A
Labirintus 1978-ra  már  kéthetente  15  percben  jelentkezett.  A  Nyitnikék egész  évre  meghirdette
versmondó pályázatát, és ezzel együtt két anyanyelvi sorozat is indult. A Fonóka az elsősök részére
(versek, mondókák és mesék), és ismét egy komplex zenei-anyanyelvi műsor a 6-10 éveseknek Látod-
e, amit hallasz? címmel. Utóbbiban pár perces hangmontázst mutattak be a gyerekeknek, amellyel
kapcsolatban elmondták később benyomásaikat,  képi  asszociációikat,  illetve elmesélték a  bejátszás
hatására elképzelt kis történetet.245

Az 1975/76-os évi munkatervhez utólag (valószínűleg a Műsorszerkesztőség 1975. szeptember

244Források:
A Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának 1974/75-ös munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. 

Magyar Rádió Irattára. (KON–036)
Az Ifjúsági Főosztály munkaterve 1975/76. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Magyar Rádió Irattára. (KON–

037)
Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1977/78 évi munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Magyar Rádió 

Irattára. (KON–038)
245Néhány epizód címe: Jó reggelt!, Séta az erdőben, Bábszínházban, Felvonuláson voltam.
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15-én) csatolt egy kiegészítést. Már említettem a gyermek- és ifjúsági zene milyen szétszórtan és kevés
műsorral képviseltette magát az új struktúrában. Kritikák érték emiatt a Zenei rovatot, hogy tényleg
keveset vállalt, pedig az Éneklő Ifjúság és a Friss Gábor vezette Labirintus tömegkapcsolatai biztatóan
jól fejlődtek, a műsorok sikeresek voltak. Talán ennek a bátorításnak is köszönhetően szaporodtak el
ennyire a műsorok 1977-ben.

Az IR 1972-1978 között

1 Az IR működésének körülményei 

Az IR fennállása során elsőnek mondható jajkiáltásának is beillik az a 1973-ban keletkezett
dokumentum, amely az IR közoktatási rendszeren belüli lehetőségeit és szerepét taglalja.246 Felhívja a
figyelmet rá, hogy az adott ország gazdasági erejének függvénye az iskolarádió fejlettsége, a műsorok
hatékonysága függ az iskolák médiaeszközökkel való ellátottságától, az iskolák anyagi lehetőségeitől
(attól,  hogy tudnak-e egyáltalán magnószalagot  vásárolni,  jut-e keret az eszközök karbantartására),
függ az iskolarádió és iskolatelevízió fennmaradása a  taneszközgyártástól,  és nem utolsó sorban a
pedagógusok szakmai felkészültségétől, az elektronikus médiumon keresztül zajló oktatáshoz fűződő
viszonyától. Számos probléma vált állandóvá az IR addigi tíz évnyi működése során, és a szerkesztők
előre bocsájtják, maguk egyedül nem képesek ezekre megoldást találni.

Mindenek  előtt  differenciáltabb  és  tudományosabb  vizsgálatra  volt  szükség  a  műsorok
tananyagbeli  kapcsolódási  pontjainak  megállapításához.  Nem  tudták,  mely  esetekben  szükséges
egyáltalán az auditív és vizuális szemléltetés. Megrekedtek a kísérleti műsorok, mert nem értettek a
kiértékelésükhöz.  Ebben  az  OPI  és  az  Oktatástechnikai  Központot  segítségét  kérték.  Még  mindig
váratott  magára  a  műsorok  alkalmazásának  tudományos  módszertani  feldolgozása,  irodalmának
kiépítése.  Az  IR  által  megjelentetett  módszertani  gyűjtemény  csupán  gyakorló  tanárok
élménybeszámolóit,  tapasztalatait  tartalmazta.  Hiányzott  a  felsőoktatási  intézmények
pedagógusképzési tananyagából az audiovizuális eszközök pedagógiai alkalmazása. Ezt tűzoltásként
az IR és az ITV szerkesztői végezték a dokumentum keletkezésének idején, mint alkalmi meghívott
előadók.  Az  iskolák  magnószalaggal  történő  ellátása  is  akadozott.  A  Tanért  mennyiségben  és
minőségben  is  alul  maradt  az  szükséges  szinttől,  és  mint  említettem,  évekig  egyáltalán  nem  is
készültek szalagok. A műsorkészítők tapasztalatai szerint a Megyei Módszertani Kabinetek ellátottsága
is  siralmas  volt,  néhol  a  több száz  szalagból  csak  4-5  volt  fellelhető.  És  talán  a  legsürgetőbbnek
tartották  a  pedagógusok érdekeltté  tételét,  hogy megismerkedjenek végre  ezekkel  az  audiovizuális
eszközökkel. A Művelődési Minisztérium nem igazán pártolta a beszámoló szerint az IR erőfeszítéseit,
ami abban jelent meg igazán kontrasztosan, amikor a Nyitnikék programját mégis szárnyai alá vette, és
sikerre is vezette.

2 Az IR műsorainak kihasználtsága 1973-ban

Ebben az évben az általános és középiskolák körében a rovat részletesebb felmérést készített az
IR műsorok felhasználásáról.247 Műsorfelhasználási gyakorlatáról a kérdőíves felmérés során összesen
933 iskola számolt be, azaz 833 általános- és 99 középiskola. 

Az  általános  iskolák  68%-a  hallgatta  a  Nyitnikéket.  Második  legnagyobb  kihasználtságnak
örvendő műsornak az Osztályfőnöki óra bizonyult, az általános iskolák részérő 54%-os, a középiskolák
oldaláról  78%-os  hallgatottsággal.  Harmadik  helyen  az  Ének-zene órák  végeztek  53% és  16%-os
kihasználtsággal.  A  középiskola  esetében  az  Ének-zenénél található  horpadás  a  középiskolai
énekoktatás alacsony óraszámával magyarázható. (9. ábra.)

246Az Iskolarádió lehetőségei és funkciói a szervezett oktatási és nevelési folyamatban. Magyar Rádió Irattára. ~1973-
1974. (IR–026)

247Az Iskolarádió felhasználásának vizsgálata. Magyar Rádió Irattára. 1973. (IR–027)
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Ugyanez a kimutatás összevethető az ország összes általános (5197 db) és középiskolájának (540 db)
számával. A 2.ábra az így kiszámított százalékos megoszlást mutatja. Ezek szerint a Nyitnikék 12%-os
hallgatottságával  a  népszerű  tömegműsorok  közelébe  került,  míg  a  középiskolák  esetében  az
Osztályfőnöki  óra került  ebbe  a  helyzetbe.  A  második  legnépszerűbb  kategória  a  10%  körüli
kihasználtságot elért  Ének-zene az általános iskola,  valamint az  Irodalom és  az  Orosz nyelv volt  a
középiskolák esetében. (10. ábra.)

Az  Iskolarádióban  szereplő  tantárgyi  műsorokat  a  tanulmány  az  eltérő  módon  működő
általános  iskolákra  is  lebontja.  Ebből  egyrészt  az  eleve  osztott  iskoláknak  készülő  Nyitnikék
népszerűségére lehet következtetni, illetve településtípusok alapján is következtetéseket lehet levonni.
Meglepően az osztatlan iskolákban a 90%-ot is meghaladta a  Nyitnikék népszerűsége,  míg a többi
tantárgyat az énekórákon kívül szinte egyáltalán nem használták fel. Az osztott iskolák esetében is a
Nyitnikék bizonyult a legkihasználtabb műsornak, viszont náluk a többi tantárgyi műsort is intenzíven
bevonták  az  oktatásba.  Erős  középmezőnyt  alakított  így  ki  magának  az  Énekóra,  Orosz  nyelv,
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10. ábra. A műsorokat felhasználó iskolák aránya - országos arányok %-ban.
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Irodalom és a  Történelem. Alattuk található még a  Matematika 20-30% között hullámozva, míg az
Irodalom órák népszerűsége a fővárostól távolodva, és a település szerkezet méretének csökkenésével
esni  kezdett.  Kivétel  ez  alól  a  községek  esete,  ahol  kissé  javult  az  óra  felhasználhatóságának
megítélése. (11.ábra)

Ugyanilyen  típusú  kimutatás  a  középiskolák  esetében  is  készült.  Az  Osztályfőnöki  órák  a
gimnáziumtól a kollégiumi iskolaforma felé haladva veszített népszerűségéből, de a kollégiumoknál
drasztikusan  megugrik  a  Kollégiumi  órák kihasználtsága,  ezzel  a  felmérés  legjobb  eredményét
produkálva.  Az  Orosz  nyelv és  a  magyar  Irodalom órák  az  erős  középmezőnyt  képezték,  aminek
ismeretanyagát a kollégiumok a  Kollégiumi órák felépítése miatt nem használták fel. A Nyitnikéket
értelem szerűen nem hallgatták, a két nyugati nyelv és az Ének-zene az alsó harmadban versenyeztek
egymással. Meglepően rosszul teljesített itt is a Matematika 0-10% közötti hallgatottságával. (12.ábra)
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11. ábra. Az általános iskolák IR műsor felhasználása - a beküldött kérdőívek %-ában (zárójelben 
a beküldő iskolák száma).
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12. ábra. A középiskolák IR műsor felhasználása - a beküldött kérdőívek %-ában (zárójelben a 
beküldő iskolák száma.
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3 Tapasztalati példák a műsorok felhasználásáról, bírálatok

a Kritika az IR zenei tantárgyi adásairól

A fenti korszak IR műsorairól néhány kritika is megjelent. A Műsorszerkesztőség felkérte Dr.
Kálmán Györgyöt248,  hogy  az általános iskolák I.  és V. osztályának készített  énekórákat bírálat  alá
vonja. Mindkettőt precízen felépített mintaszerű tanítási órának találta, amely „a modern didaktika és
tanuláselmélet minden lényeges jegyét megvalósítja”  (Kálmán,  1973).  Viszont zavarónak bizonyult
számára az a feltűnő törekvés, hogy a szerkesztők a 45 perces óra minden elemét megpróbálták 15
percbe bezsúfolni. Annak az eredetileg Kodálytól származó koncepciónak az újragondolását sürgette,
amely amúgy is mintaórának deklarálta a rádiós énekórát. A műsor -észrevétele szerint- nem építhető
így be a tanórába, ezért meg kell fordítani a szerkesztési koncepció alapkérdését. Ne az rádióműsor
nyújtson  viszonyítási  alapot  a  pedagógusnak,  hanem  a  pedagógus  gyakorlati  felhasználásának
szemszögéből nézve készítsék a szerkesztők inkább az adásokat. A megállapítás értelmében javasolta,
hogy az adásokat inkább a tanárképzésben használják fel.

Rádiós énekórák

A gyakorlati  tapasztalat,  úgy látszik,  néha  ellentmond  egy ilyenfajta  megállapításnak.  Egy
pedagógus saját  esetéről  vall  az IR 1977-es módszertani  kiadványában.  A nevelő bevallása szerint
1973-tól használta a rádiós énekórákat az oktatásban, amely kezdetben tényleg nehézkesen haladt. A
diákok az adás tempóját nem tudták felvenni, a műsorról készített felvételt sokszor meg kellett állítani,
majd  újra  meghallgatni.  Kétféle  módon  zajlottak  az  órák.  Mivel  a  szalagok  legtöbbször
beszerezhetetlennek  bizonyultak,  az  órán  vették  fel  a  műsort.  A gyerekek  mindeközben  saját  kis
készülékükön is követték az adást. Az óra második felében visszajátszották a felvételt, a többi osztály
esetében pedig már egyből szalagról játszották le a műsort. A tervszerű és kitartó fél éves alkalmazás
után  kezdtek  megmutatkozni  az  első  hatások.  A diákok  problémamegoldási  sebessége  gyorsulni
kezdett, és végül elérte a stúdióban szereplő gyerekek tempóját. Az írásos feladatok esetében is ez volt
a tapasztalat. Sokan a stúdióban válaszoló gyerek előtt próbálták a megoldást bekiáltani. Ezen kívül
önszorgalomból  saját  idiofon  hangszereket  készítettek  otthon,  amelyből  az  osztályteremben  kis
koncertet  rögtönöztek.  Többen  a  kórusénekléshez  is  kedvet  kaptak,  és  a  nem  zenei  tagozatos
osztályoknak sikerült  egy kamarakórusnyi  tagságot  összehozni,  amellyel  kisebb díjakat  is  nyertek.
Repertoárjuk a Horváth Mihály téri Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola  „Kicsinyek kórusa”
anyagára épült (Varjasy, 1977).

Nyitnikék 

Hasonlóan ebben a módszertani sorozatban, két évvel korábbról egy pinnyei nevelőnő számol
be tapasztalatairól.  Saját módszert dolgozott ki a műsorok feldolgozásához. Adások után az osztatlan
kisiskolai  osztály  együtt  átbeszélte  a  megszólaltatott  tananyag  problémás  részeit.  A  tanulók
individuálisan  választhattak  maguknak  matematikai,  irodalmi,  rajzbeli,  vagy  kísérleti  feladatot
(Mészáros, 1975).

Ez a rádióműsor különös hangsúlyt fektetett a pozitív megerősítésre. Ezt szolgálták a Nyitnikék
postája című műsorban a beérkezett pályamunkákra és dolgozatokra adott dicséretek, a szerkesztők
által küldött jutalomkönyvek, a beküldött fogalmazások felolvasása a műsorban, illetve a  Nyitnikék
könyvében  (Huszár,  1976,  1978)  nyomtatásban  is  megjelent  pinnyei  gyermekrajzok.  Mindezeken
viszont túlmutatott a jutalomból küldött versek fontossága. Hatásukra a gyerekek évente 20-25 verset
önszorgalomból  megtanultak,  hétköznapi  szókincsük  fejlődésnek  indult  és  nem volt  az  osztálytól
lemorzsolódó sem. Ezt a műsor erős közösségépítő szerepének lehetett betudni. A diákok gátlásossága
a gyakori szereplési lehetőség miatt oldódni kezdett,  az órákon és házi ünnepélyeken egymás előtt

248Az Oktatási Minisztérium általános iskolai főosztályának vezetője volt 1968-tól. 1976-ban az Országos Távlati 
Tudományos Kutatási Terv (OTTKT) keretein belül indított 6. számú főirány kutatási programjának minisztériumi 
felelőse. (forrás: http://pedagogiai-tarsasag.hu/wp-content/uploads/2014/08/Kálmán-György.pdf )
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kezdtek  el  szavalóműsorokat  improvizálni,  illetve  volt,  aki  a  Rádióban  is  szavalhatott.  Erős
összefüggést fedezett fel a tanárnő a versek által kiváltott emóciók, a hatásukra kialakult esztétikai
élmény, és az ennek folyamán jelentkező öntevékenység esetében, amely sokszor katartikus csendet
eredményezett az osztályteremben, majd lelkesedést és tanulási vágyat. Így a verstanulásban a magolás
és bevésés helyét átvette az anyanyelv biztos használata.

Nyitnikék postája 

A már idézett tömegkapcsolatos adás levelezése sok szomorú, de egyben felemelő eseményt is
megőrzött.  A  szerkesztők  által  küldött  válaszleveleket  az  osztályok  nagy  becsben  tartották.  A
hármashalmi kisiskolások a leveleket egy fa ágaira ragasztották fel, ahol a dicsérteket (például egy
versmondóversenyen  elért  helyezésért),  mint  gyümölcsöket  helyezték  el  ezek  között.  A
balatonfelvidéki Raposka kisiskolája a körzetesítési program miatt megszűnt. A gyerekek az iskola és a
kisközösség felbomlása mellet szomorúságuknak adtak hangot az ezzel együtt elvesző műsorhallgatási
és részvételi lehetőség miatt is. A rádióhallgatás emlékeit gyűjtötték és „aranykönyvbe” ragasztották a
füzesgyarmati gyerekek, és sok osztály (mint pl. a balatonfenyvesiek)  egy-egy oklevél miatti örömét is
a Nyitnikék postájával tudatta elsőként (Ács, 1977).

b Összhallgatói szintű kihasználtság 

Az előbbi példák is mutatják, hogy a nevelők egy része tudta használni a műsorokat, még a
szakemberek  által  hangoztatott  gyengeségek  ellenére  is.  Hanák  Katalin 1974-ben  megjelent
tanulmányában  vizsgálta  a  műsorok  felhasználóinak  szociológiai  és  pedagógiai  hátterét.
Megállapította, hogy a műsorok hallgatói körében sem sajátos demográfiai, sem társadalmi faktorok
nem mutathatóak ki.  Viszont a műsorok túlnyúltak az iskolai  kereteken. A gyerekek az IR adásait
otthon hallgatták (40%), illetve az ITV esetében nézték (50%). A vidéki nagyvárosokban 10%-kal több
fiatal  fordul  az  ilyen  műsorok felé,  illetve  a  jobban  tanulók -bár  ez  nem markánsan  jelentkezett-
szívesebben  hallgatták  társaikhoz  képest  az  IR  adásokat.  A kutató  a  legfőbb  gondot  inkább  a
pedagógusok hozzáállásában látta. A műsorok eleve a szocioökonómiai státuszkülönbségekből eredő
hátrányokat  voltak  hivatott  leküzdeni,  a  tanárok  mégis  megmaradtak  az  iskola  hagyományos
társadalmi különbségeket  megújító gyakorlata  mellett,  és túlnyomó többségük meg sem próbálta  a
műsorok alkalmazását. Ennek két okát látta a szerző: vagy azért  nem érezték szükségét ezeknek a
rádiós tanóráknak bevonását munkájukba, mert csak a helyi viszonyokat látták, és mikrokiterjedésben
nem tűntek a különbségek túlzónak, vagy mert egyáltalán nem voltak tisztában az iskola társadalmi
szerepével. Ugyanis aki értette, az használni is tudta a műsorokat (Hanák, 1974).

A Rádió és Televízió szerepe a közoktatásban – az OM előterjesztése

Az Oktatási Minisztérium 1977 novemberére javaslattal állt elő az Állami Rádió és Televízió
Bizottság részére. Ebben meghatározták többek között a Rádió és a Televízió közoktatási műsorainak
feladatkörét:  pedagógusok  közoktatáspolitikai  tájékoztatása  (a  Katedra és  a  Pedagógusok  Fóruma
adásaiban), emelni az iskolai nevelés és oktatás hatásfokát (az IR és az ITV műsoraival), az intézményi
felnőttoktatás hatásfokán emelése (Mindenki Iskolája,  Felsőbb osztályba léphet)  és a közvélemény
tájékoztatása,  befolyásolása  a  célok  eléréséhez  szükséges  támogatás  megszerzéséhez  (Gosztonyi,
1977).

Terv készült  az új  tantervek bevezetéséhez szükséges rádiós és televíziós közreműködésről,
valamint távlati célként felmerült egy levelező távoktatási rendszer részeként a felnőttoktatási műsorok
integrálása.  Az  IR  és  az  ITV  adásai  végül  a  taneszközjegyzékbe  is  bekerültek.  Működésének
hatékonyságához  nélkülözhetetlenné  váltak  a  tankönyvekkel  történő  egyeztetések,  illetve  a
megoldáskeresés az anyagok sokszorosítására. (Ez a „javaslat” azért is meglepő, mert pont ezt várta az
MRT is az OM-től. A kérdés ezek szerint állandóan ide-oda volt tologatva az OM és az MRT között.)
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Viszont  az  OM  is  osztotta  azt  a  véleményt,  hogy  a  műsorok  felhasználása  követhetetlen,  a
pedagógusok többségénél még mindig a tananyagközpontúság dominál, amibe a műsorok nagyja nem
illik bele. Emellett található olyan tanár is, aki tisztában van a korszerűsítés szükségével, de maga nem
tud, vagy nem akar ilyen irányba erőfeszítéseket tenni, és a műsorokat, mint helyettesítő eszközöket
használja csak. Illetve megemlíti azokat is, akik jó eredménnyel bevonták munkájukba az adásokat –
erre példát leginkább a kisiskolákban, falvak és községek iskoláiban lehetett fellelni, mint a nagyobb
városokban és a fővárosban. Ennek orvoslására több pontú stratégiát javasolt az OM: ők is fontosnak
tartották, hogy a tanárképzésben megjelenjen végre az audiovizuális oktatás és nevelés témája, a téma
több publicitást kapjon a pedagógiai szakfolyóiratokban, javuljon az iskolák készülékellátottsága, a
szakfelügyeleti  rendszer  ismerje  és  segítse  e  forma  terjedését,  induljanak  el  a  szükséges
továbbképzések, és az új iskolák építésénél legyenek végre figyelembe véve az audiovizuális eszközök
alkalmazásához szükséges feltételek.

A szándék lehet, hogy megvolt, de hiába, az anyagi források mégis hiányoztak. Az oktatásra
fordítható amúgy is kevés pénzt az 1974. márciusi közművelődési határozat tovább forgácsolta. (Ezen
a KB ülésen Aczél Györgyöt fel is mentik.) „A »munkásvonal« előretört” (Kardos, 2007. 133. o.).

A Rádió Elnöksége 1977. december 7-én megtárgyalta az említett államtitkári előterjesztést, és
minden pontjában egyetértettek vele.249 Változást ez a megállapodás csak két területen hozott igazán.
Egyrészt  a  taneszközjegyzékbe  vétel  miatt  mostantól  az  elkészült  műsorokat  a  Tanszerjóváhagyó
Bizottságnak is be kellett mutatniuk, másrészt újdonságként az MRT hivatalosan is feladatául kapta a
pedagógus szakmának az új módszerek, tantervek bevezetéséhez szükséges tájékoztatását.

1 A Rádió közreműködése az új tantervek bevezetésének előkészítésében – a pe-
dagógus továbbképzés 

A pedagógusok irányába folytatott műsorszolgáltatás előkészítése már az 1976. március 1-jei
határozatában  elrendelte  a  Rádió  Elnöksége.250 Ebben  proaktív  módon  már  a  fenti  előterjesztés
elfogadása  előtt  vállalták,  hogy  1978  és  1986  között  folyamatosan  életbe  lépő  új  tantervek
megvalósulása érdekében kialakítják a pedagógusok továbbképző tanfolyamának rádiós változatát. Az
első ilyen tanterv 1978-ban lépett életbe, közel 22 ezer tanárt érintve. A többi tanterv ez után, felmenő
rendszerben követte egymást.

Ennek értelmében az OM tanfolyamokat szervezett. 1977. január – április között bonyolították
le a központi tanfolyamokat, ahol az általános iskolák csoportvezetői, a felügyelők és szakfelügyelők
vettek részt. Április és augusztus között került sor az igazgatók, a kisiskolai nevelők és az érdekelt
munkaközösségek tájékoztatására, szeptembertől 1978 júniusáig pedig az összes érintett tanár részére
az iskolák szervezték meg saját  tanfolyamaikat.  A Rádió ezek támogatására készítette  el  műsorait,
három  csoportba  rendezve  őket:  (1)  műsorok  az  általános  felkészítés  jegyében,  (2)  „ráhangoló”
indirekt adások, és a (3) általános továbbképzés jegyében készült műsorok.251

Összefoglalás

Az Aczél György vezette kultúrpolitika három terület együttműködésére épített: (1) az iskolai
művészeti oktatásra és nevelésre, (2) a társadalom önművelődési és művészeti mozgalmaira és (3) az
állami mecenatúrára.  Ezen három mező bármely elemének háttérbe szorítása a rendszer egészének
működését és hatékonyságát veszélyeztette. A szórakozás a művelődés szövetségese lett, egyes ifjúsági

249A Magyar Rádió, a Magyar Televízió és az Oktatási Minisztérium együttműködésének irányelvei. Magyar Rádió 
Irattára. 1978. február 15. (PO–024)

250Helyzetjelentés a pedagógusok továbbképzésében vállalt szervezési és műsormunkákról. Magyar Rádió Irattára. (IR–
034)

251A tantervek bevezetésének előkészítésére és támogatására készült műsorok a 19. mellékletben szerepelnek.
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rádiós  formáival  (mint  pl.  a  műveltségi  versenyek  akcióival,  vetélkedőkkel,  magazinműsorokkal,
népzenei  adásokkal,  mese-zenékkel,  mesejátékokkal)  ízlésfejlesztő hatást  lehetett  elérni,  mindezt  a
műsorvezetők szubjektív ráhatásával.

A közművelődés  célját  szolgáló  műsorokat  feladataik  alapján  csoportosították.  Így a  külön
kategóriát  képeztek  (1)  a  közvetlenül,  vagy közvetetten  oktató,  művelő,  tudományos  népszerűsítő
műsorok (mint az IR énekórái, illetve a 1978-as új tantervek bevezetését támogató tanártovábbképző
műsorok,  gyermekopera megrendelések és a Zeneműkiadóval folytatott  kooperáció),  (2) az amatőr
mozgalmakat, öntevékenységet ismertető adások (Éneklő Ifjúság) és (3) a KB határozat megvalósítását
nyomon követő műsorok (zenei magazinok). A nevelés célja az embereszmény helyett a szocialista
valóságos (vagyis nem idealizált) társadalomba történő betagolódási képesség megszerzése lett, amit a
szatellitállamok  rádiótársaságaival  kötött  együttműködések  is  segítettek  úgy,  hogy  a  fiatal  minél
hitelesebb  életképekhez  jusson  a  környezetéből.  A közösségi  szervezett  szabadidő  propagálásának
eszközei voltak a vidéki bejelentkezések a klubműsorok (Fülharmónikusok) és népzenei (Nótafaiskola)
műsorok esetében. Ezek a főváros-centrikusságot is éppúgy oldani akarták, mint a városok ifjúsági
zenei életéről készített összeállítások és riportok. 

Az  50  éves  jubileum alkalmával  (1975)  kivitelezett  struktúramódosítás  a  fiatalok  politikai
befolyásolásának hatékonyabbá tételét is szolgálta. A könnyűzenei adások egyre nagyobb teret nyertek,
mivel a hallgatókat ezek segítségével a készülék mellett lehetett tartani. Két megoldás közül lehetett
választani:  nyugat-európai  példára  a  saját  ifjúsági  adó  létrehozásáról  (mint  napjainkban  a  Petőfi
Rádió), vagy a sávokban történő elhelyezés. Utóbbi mellet döntve két sávot alakítottak ki: délelőttre
egy  gyermek-,  délutánra  pedig  egy  ifjúsági  sávot,  ahol  a  korosztályokhoz  szóló  adások
bejelentkezéseikkel egyfajta ritmust követtek.  Ez alól kivételt képeztek az IFO egyéb komolyzenei
(azaz nem IR) adásai, amely műsorok meglehetősen rendezetlenül szerepeltek a struktúrában olyan
érzetet keltve, mintha a rovatnak nem lett  volna elég lobbiereje műsorainak a hatékonyabb helyen
történő  elhelyezésre.  Csupán  az  Éneklő  Ifjúság rendelkezett  állandó  műsoridővel,  a  többi  változó
heteken  került  adásba.  A Zenei  rovat  egyébként  is  kevés  műsort  készített  ekkor,  amit  1977-re  a
Műsorszerkesztőség észrevételét is meghallgatva ismét fölszaporított. Az ifjúsági műsorok (elsősorban
a  politikai  adások)  ennél  sokkal  rendezettebben  lettek  a  struktúrába  integrálva.  Az  IR  „húzta  a
legrövidebbet”, műsorai egyik profilírozott adón sem voltak optimálisak. A sávok végül nem váltották
be a reményeket, az ifjúsági műsorok elrugaszkodtak a hallgatóságuktól, a gyermekeké viszont nem
volt megfelelő időpontban. 

1977-re kiderült, hogy ez a struktúrareform megbukott, a közművelődési és oktatási program
túlterhelte a műsorokat, az igények teljesítése érdekében a struktúrát folyamatosan toldozták, az URH
népszerűsége alacsony maradt.

Az IR tíz éves működése során rengeteg probléma merült fel, amit nem tudtak már egyedül
megoldani. Taneszközként hányattatott sorsú volt, a pedagógusok képzetlenek voltak felhasználásának
tekintetében, maguk a műsorkészítők is tanácstalanná váltak, hogyan kapcsolják be tevékenységüket a
közoktatási  rendszerbe.  Kísérleteik  eredményeit  neveléstudományi  vonatkozásban  nem  tudták
értékelni, a pedagógusképzés nem foglalkozott az audiovizuális eszközök pedagógiai alkalmazásával,
a  szalaggyártás  továbbra  is  akadozott.  Pedig  az  általános  iskolák  számára  az  énekóra  a  második
legkedveltebb adás volt annak ellenére, hogy volt, aki felrótta annak mintaóra jellegét. Az IR bár végül
bekerült a taneszközjegyzékbe, a sokszorosítás és a tankönyvekkel történő egyeztetés terén továbbra is
labdaként pattogott az Magyar Rádió és az Oktatási Minisztérium között.
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1972-1985: a maratoni reform kezdetétől az 1985-ös oktatási törvényig – II.
rész

A második  sikertelen  struktúraváltás,  az  IR-t  az  URH-ra  száműzik,  múltba  fordulás  és  felnőttes
hangvétel,  az  IR  külföldi  sikerei  és  hazai  kudarcai,  falak  a  műhelyek  között,  szórakoztatás  és
értékőrzés, az „élni segítő” Rádió koncepciója.

Az 1978. októberi struktúra – a második sikertelen kísérlet

1 Az IFO terve 1978/79-re és kritikák az elhangzott műsorokról

Az újabb struktúrát a Rádió 1978. október 16-án vezette be azzal a céllal, hogy az 1969-es és
1975-ös  reformot  folytassák.  Célja  a  három  egész  napos  műsor  megvalósítása  volt,  amelyben  a
hallgatói igények differenciálását az így megnövekedett műsoridővel akarták kielégíteni (Hárs, 1979).
A napi  sugárzási  idő  öt  órával  emelkedett,  így egy átlagos  műsornapon már 55,4 órás  összidővel
működtek az adók. A zene aránya 62%-ra emelkedett a prózához képest, az IFO adásideje elérte a
teljes műsoridő 7,5%-át.

Ami jelentős változást, sőt törést okozott az IFO munkatársai számára, az az IR 3. műsorba
történt áthelyezése volt, pont akkor, mikor új tanterveket vezettek be. „Kár lenne elhallgatni, hogy ez
a  döntés  megrázta  a  rovat  munkatársait,  féltették  a  már  elért  eredményeket,  hiszen  a  3.  műsor
hallgatottsága  köztudottan  alig  mérhető.”252 Az  így  felszabaduló  időben  a  Műsorszerkesztőség  a
Kossuthon két sávot különített el a fiataloknak. A régebben az IR által lefoglalt 10 órás hírek előtti és
utáni időszakot, illetve a délutáni 15:28 és 15:58 közötti sávot. Az esti mese  Hol volt, hol nem volt
jelentősen  korábbra,  18:15-re  került  át.  Mindeközben az  IFO munkatársai  csak  remélték,  hogy az
URH-n is kialakított reggeli (9:00-9:20), délutáni (16:20-17:00) és esti sáv (19:05-19:35) biztosítja
majd a hallgatók átszoktatását az URH csatornára is. Ennek érdekében 1978 tavaszán a 6-14 évesek
részére  jelentős  műsorfejlesztésbe  kezdtek,  új  prototípusokkal  fogtak  kísérletekbe.  A  Dominó
sorozattal egy új, oldott és könnyed magazinműsort terveztek megvalósítani. Tematikájában laza volt,
azaz az adások nem épültek egymásra, de a havi forgásban visszatérő rovatok és a műsorvezetés az
egészet egy műsorrá kapcsolta össze. A hetek profiljai így váltották egymást: (1) történelmi társasjáték,
(2) természettudomány és környezetvédelem, (3) irodalom – nyelvi játék – zene – matematika és etika,
(4) honismeret – népszokások – gyermekklubok – könyvtárak – aktuális események és évfordulók. Az
új műsor elnyerte a kritikusok dicséretét is, ahogy a Pest Megyei Hírlap idézi: „amit ő [Dimény Judit]
csinál, arra midig oda kell figyelni”  (Mosonyi, 1978). A Disputa az URH-ra csábítás egyik eszköze
lett,  amely  hetente  egyszer  a  Petőfin  is  megszólalhatott.  Itt  csütörtökön  18  óra  és  18:30  között
könnyedebb témákkal jelentkezett, majd az URH-n még aznap 19:05-19:35 között folytatta műsorát,
már komolyabb hangvételben. (Egyébként az IFO adásideje az új URH-s idősávoknak köszönhetően
7%-kal nőtt az előző évhez képest.)

A Zenei rovat 1978-ban jelentette meg az Éneklő Ifjúság negyedik lemezét, öt hangversennyel
folytatta  műsorát  a  Zúgjon  dalunk,  több  társadalmi  politikai  szervezet  kezdeményezésére
megrendezték a Középiskolák és Szakközépiskolák Első Országos Politikai Dalfesztiválját, illetve a IV.
OIRT Gyermekdalversenyre is beneveztek, amely ez alkalommal Moszkvában lett megrendezve.253 Az
Így  láttam  Kodályt szövegét,  amely  35  emlékezést  tartalmazott,  a  Zeneműkiadó  is  megjelentette
(Bónis, 1979).  A  Gyermekek  Nemzetközi  Éve  alkalmával  1978-ban  bonyolították  le  a  Rádió
Gyermekkórusok  Nemzetközi  Találkozóját  is.  Óvodásoknak  a  csoport  hetente  kétszer  15  percben
készített műsorokat Zenés képeskönyv, Zenevár, Brummadza, a zenebohóc, Muzsika Zsuzsika meséi és

252A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1978/79-es munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Magyar Rádió 
Irattára. 21. (KON–107)

253Az elsőt Szófiában, majd Budapesten, a harmadikat pedig Berlinben.
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Mese muzsikával címmel. A kisiskolásoknak a Petőfi a déli órákban biztosított sávot, ahol a tematikus
zenés összeállításokon kívül elhangzottak az új gyermekzenei felvételek és a Süssünk, süssünk valamit
című napközis műsor adásai  is.  A 10-14 évesek részére megújult  Varga Károly Hétszínvirág  című
magazinja,  amely  fiatalok  közreműködésével  és  műsorvezetésével  négyhetente  jelentkezett  zenei
országkitekintésekkel,  szórakoztató  ismeretterjesztéssel,  gyermekzenét  író  kortárs  zeneszerzőkkel
készített riportokkal és rejtvénnyel. (Tervezték egy gyermek riportercsapat megszervezését is a Vajek
Róbert-féle  riporterőrshöz hasonlóan.)  A  Kodály műsor  sikerén felbuzdulva műsorra tűzték az  Így
láttam Bartókot sorozatot is,  Carelli Gábor ismét operatörténeti műsort indított útjának Karmesterek
koszorújában címmel, a Labirintus pedig megérte 100. adását.

Az IR is új műsorokkal jelentkezett. Elindult a Dimény Judit szerkesztette Fiataloknak kortárs
zenéről sorozat,  ahol  stúdióvendégek előtt  zajlottak beszélgetések a zeneszerzővel  – többek között
Dubrovay  Lászlóval  is.  A  Katedra további  29  új  adásával  a  pedagógus  továbbképzést  támogatta,
amiből 12 részt a középiskoláknak szántak, a többit az általános iskolák részére készítették.

2 Az első eredmények: a gyerekek rádiózási szokásváltozása a struktúraváltás 
után

1979 elejére a TKK eszközei végre készen álltak a 3 évnél idősebb gyerekek rádióhallgatási
szokásainak méréséhez. Az első félévében a postán kiküldött műsornaplók három felvételi időszakban
szondáztak: február 19-25., április 16-22. és június 25–július 1. között.254, hogy kimutathassák velük,
történt-e változás az új struktúra bevezetése óta (Dankánics, 1979). 

A minta esetenként háromszor 600 főt kérdezett  meg életkori tagolás szerint: a 3-8, a 9-14
illetve a 15-17 éveseket. (A kicsiknek szüleik segítettek a kitöltésben.) Vizsgálták a hallgatott műsor
kihasználtságát, a hallgatás körülményeit és idősebbeknél a tetszést. Az életkor szerinti rádióhallgatási
és tévénézési adatokat az  13.ábra mutatja. (A televíziózási adatok csak az összehasonlítás kedvéért
kerültek vizsgálatom látóterébe.) Láthatjuk, hogy a televízió leginkább a középiskolai tanulmányaik
előtt állókat szólította meg, illetve a rádióműsorokat legkevésbé a 3-8 év közöttiek hallgatták, de az
életkor előrehaladtával a kognitív és asszociatív képességek fejlődésével együtt egyre többen a rádiót
választották. A Kossuthot leginkább a 12-17 év közöttiek kedvelték, a Petőfi viszont hangvétele miatt a
15-17 évesek kedvelt adója lett – közel háromszor annyit  hallgatták, mint a Kossuthot – és ehhez
képest  csak  3  és  fél  órával  néztek  több  televíziót.  Viszont  ha  a  Kossuth  hallgatottságát  is  mellé
helyezzük, alig több, mint egy órával televízióztak tovább (rádióra 12 óra 44 percet, míg televízióra 13
óra 56 percet áldoztak.)  Ezek mellett  az eredmények mellett  tényleg megdöbbentő az IR műsorait
sugárzó 3. műsor kihasználatlansága: a hallgatási idők heti 0 és 7 perc között hullámzott, beigazolva
így a szerkesztők félelmeit.

2541969 és 1979 között a TKK csak a felnőttek rádiózási szokásait tudta mérni.
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13. ábra. A rádió és televízióprogramok fogyasztása a 3-17 évesek körében
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3 Az IR műsorkoncepciójának felülvizsgálata

A tanulmány alapján  úgy is  nevezhetjük  az  IR 1978 utáni  helyzetét,  mint  a  szerkesztőség
második hányattatott időszakát. (Az elsőben 1965 és 1970 között a szalagok gyártásának elmaradása,
sőt  évekig  tartó  teljes  szünetelése  okozott  ilyen  krízist.)  Pedig  a  szerkesztőség  1975-től  egyre
komolyabb elismeréseket vívott ki magának nemzetközi szinten is: 1975-ben Dimény Judit műsora, az
Ugrálós és kanyargós elnyerte a  Prix Japon első díját,  1976-ban az  OIRT Iskolarádió és televízió
Konferenciáján a magyar műsorok komoly elismerésben részesültek, 1977-ben a müncheni  Európai
Iskolarádiók Konferenciáján az adások szintén elégedettséget  vívtak ki  a szakemberek körében.  A
műsorkészítők 1978 után megpróbálták a középhullámon maradt komplex ismeretterjesztő adásaikat és
a Mindenki Iskoláját olyan jóra legyártani, amennyire csak képességeiből tellett. „Az 1978-as új rádiós
struktúraváltás arra kényszerítette a szerkesztőséget, hogy a 3. adóra kerülő tantárgyi műsorok mellett
a középhullámon olyan intenzív hatású műsorokat alakítson ki, amelyekbe valamennyire átmentheti és
hozzáférhetővé teszi hallgatói számára az eddig elért szerkesztői eredményeket.”255 Emiatt a Nyitnikék
és a Dominó, valamint a Disputa sugárzását egész évre kiterjesztették. 

A TKK időszakos paneljei alapján megállapították, hogy a Mindenki Iskolája 3-7% közötti, míg
a Tipegő 3-10%-os hallgatottságnak örvendett. Az 1979. júniusi paneladatok alapján a Hobby-Dominó
5%,  a  Szíriusz  kapitány 18-22% közötti,  a  Nyitnikék 24%-ot  ért  el.  Az augusztusi  eredmények  a
Dominó esetében még jobb adatot szolgáltatott, a műsor elérte a 8%-ot is, míg a Nyitnikék 30% körüli
értékkel büszkélkedhetett.256

Ezek  után  nem  meglepő,  ha  a  szerkesztők  felteszik  a  kérdést:  „helyes  volt-e,  hogy  az
Iskolarádió összes tantervhez kapcsolódó műsorait áttettük a 3. adóra egy olyan évtized küszöbén,
amelyet  a  folyamatos  tantervi  reformok  jellemeznek.”257 Ennek  ellenére  terveikbe  vették  minden
korosztály  számára  a  komplex  műsorok  továbbfejlesztését,  és  műsoraikban  az  új  tantervek  és
módszerek további céltudatos és folyamatos érvényesítését.

4 Tapasztalatok és következtetések 

A Műsorszerkesztőség  az  IFO  adásait  a  struktúraváltás  után  1979  májusában  értékelte.  A
Dominót  ők  is  kitűnő  vállalkozásnak  minősítették,  dicsérték  a  Hétszínvirág kellemes  stílusát  és
informatív  megjelenését,  és  a  4×4 című  játék  pergő tempóját  és  szórakoztató,  aktivizáló  jellegét.
Viszont az ifjúságpolitikai  MR 10-14 inkább „gyerekesített mozgalmi közlöny” volt  Takács Ferencék
szemében, az új, Szabó Éva által szerkesztett művelődéstörténeti tartalmú és mitológiával foglalkozó
Képek  és  Jelképeket  pedig  a  sok  idegen  kifejezés  és  információ  miatt  túlságosan  magasröptűnek
tartották.

A megcsonkított URH 

A 3. műsort ért változások miatt is megkapta a Rádió „a magáét”. 1979-ben kiigazításra szorult
az 1978-as struktúra, több órával csökkentették az adó üzemelési idejét. Az okot anyagi természetűnek
tüntették  fel.  Viszont  az  egy  esztendei  dohányjövedék  0,1%-át  sikerült  csak  így  az  MRT-nek
megspórolnia, ami elhanyagolható volt, viszont a döntéssel kiváltották vele annak a szűk rétegnek a
felháborodását, aki egyáltalán hallgatta az URH sávot. Az IR ebben az esetben is kereszttűzbe került. A
sztereó hangzás rajongói úgy tekintettek az IR adásaira, mint egy, a másik két adón is sugározható
odaerőltetett  programra.  (Az  IR  műsorai  monóban  készültek.)  A Rádiót  egyre  jobban  szorongató
támogatáscsökkenés a komolyzenei műsorok színvonalesését is előidézte, mivel a gyengébb minőségű
produkciók esetében alacsonyabbak voltak a jogdíjak (Melczer, 1980).

255Az Iskolarádió műsorkoncepciójának felülvizsgálata. Jelentés az Iskolarádió eddigi eredményeiről, jelenlegi helyzetéről
és jövőjének tendenciájáról. Magyar Rádió Irattára. 16. (IR–018)

256Az IFO 1979-1981 közötti zenei műsorait a 20. melléklet tartalmazza.
257Uo. 19.
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5 Az IR műsorkoncepciójának korrekciója 

Az IFO vezető szerkesztői, a Rádió elnöke és helyettese, valamint a Műsorszerkesztőség 1980.
június  23-án  külön  megtárgyalta  az  Iskolarádió helyzetét  (Éry,  1980b).  Két  évvel  a  struktúra
bevezetése  után  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  változtatni  kell  az  URH-ra  száműzött  műsorokkal
kapcsolatos koncepción.

Ezért  felvetették  annak  lehetőségét,  hogy  egyes  műsorok  ismét  a  középhullámon  is
megszólalhatnak, de ehhez a szerkesztők együttműködését is kérték. Olyan műsorok kerülhettek csak
át a nagyobb adókra, amelyek nem csak szűk réteghez szólnak, illetve változtatásra is szükség volt a
szerkesztés addigi menetén. Ezentúl bizonyos szelektivitással kellett dolgozniuk, el kellett dönteniük,
mely műsorok élveznek elsőbbséget  és  melyek szorulnak pihentetésre,  vagy felújításra.  A sorrend
megállapításánál  pedig  az  általános  iskolai  –  szakmunkásképzési  –  gimnáziumi  oktatómunka
fontossági  sorrendet  kellett  követniük.  A változtatás  bevezetésére  már  az  év  szeptemberétől  láttak
esélyt, de végül mégsem kerültek vissza a tantárgyi műsorok, helyettük egy belőlük készült összeállítás
kapott helyet. Emellett annak gondolatát is felvetették, hogy az IR ne csak rádióban elhangzó műsort
készítsen,  hanem  szalagon  továbbított,  az  iskolai  oktatómunkában  közvetlenül  felhasználható
műsorokat is. A dokumentum viszont azt is megjegyzi, a határozatban megfogalmazottak ellenére még
mindig nem látják, az OM hogyan szeretné az IR munkáját a közoktatásba integrálni.

A Művelődési Minisztérium (MM) szintén támogatta,  hogy az IR műsorok egy része ismét
megszólaljon  a  középhullámon,  sőt  javasolta  az  itt  sugárzott  műsorok  számának  emelését  is
(Komoróczkiné,  1980). A középhullámra szánt műsorai szerkesztését az IR ún. teamekre bízta.  Így
készült a  Nyitnikék, a  Dominó,  Disputa, a  Nem tudom a leckét és a  Diákfélóra. Már utaltam erre a
műsorra,  ez  volt  az  URH-n  elhangzott  tantárgyi  műsorok  összeállítás  formájú  bemutatója.  Mivel
igazolttá vált, hogy a 3. programban nem jutottak el a műsorok célközönségükhöz, lassan a feledésbe
merült  az is  a  pedagógusok többségénél,  hogy egyáltalán  létezik  IR.  Ezért  szép  számban akadtak
köztük (illetve a sajtó részéről is) olyanok, „akik örömmel üdvözölték a »Diákfélórát«, mint nagyszerű
új műsort. A »dicséretnek« örültünk, de ugyanazt a műsort a 3. adón senki sem vette észre.”258

Sokasodó fellegek

1 Elfordulás a valóságtól: múltba néző műsorkészítői gyakorlat 

A 80-as évek elejétől az művészeti területek szerkesztőinek körében egyre jobban eluralkodott
a  nosztalgikus  szemlélet,  az  értékmegőrzésre  és  átörökítésre  építő  szándék.  Az  okok  közt  a
Műsorszerkesztőség megemlíti, hogy az MSZMP XII. Kongresszus dokumentumai „e műsorterületek
számára nem adtak annyi konkrét eligazítást, s ez bizonyos fokú tanácstalanságot eredményezett. A
kulturális  irányítás  miniszteriális  átszervezése  csak  fokozta  az  orientációs  zavart.”259 A  Rádió
zenepolitikájában is az értékközpontú megközelítés és szerkesztési gyakorlat dominált. A ZFO érezte,
hogy az ifjúság (a 14-20 éve közöttiek) körében a hallgatottságuk csökken, az idősebbeknél pedig épp,
hogy stagnál. Ezért több olyan műsor elindítására tettek erőfeszítést, ami ismeretterjesztő szándékkal,
szubjektív ráhatással közelebb akarta hozni a hallgatót a komolyzenéhez: Zeneközelben, Zeneközelben
a hallgató, Kedves lemezeim.  Mindeközben a gyereksáv műsorai és a 20-on felüliek szervizműsorai
továbbra  is  beváltották  a  hozzájuk  fűzött  reményeket.  Egybevágóan  megerősítik  Sóskuti  Mária
észrevételét a fiatalság társadalmi szerkezetében létrejött hasadások szélesedéséről, mikor kijelentik,
„az említett korcsoportban  [14-20 éveseknél] végbemenő ízlésbeli,  felfogásbeli,  de életformában is
megmutatkozó polarizálódást a műsorpolitika nem tudta megfelelően követni.” (Sóskuti, 1983. 3. o.).

258A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1981/82. évi munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Magyar 
Rádió Irattára. 19. (KON–047)

259Műsorpolitikánk 1980-ban. Műsorszerkesztőség. Műsorigazgatóság, műsorpolitika 1966-1988. Magyar Rádió Irattára. 
1980. 2. (MIG–007)
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a Feszültségek a közoktatási rendszerben 

Ellentmondásos  területek  alakultak  ki  a  közoktatási  rendszerben  is.  Az  ezekből  táplálkozó
feszültségek „egyik része társadalmunk és gazdaságunk fejlődésének, és helyzetének, problémáinak és
ellentmondásainak az iskolán belüli tükröződése” volt (Fabulya és mtsai, 1980). 1978-ra elkészült az
új taneszközjegyzék, elkezdődött a taneszközöknek gyártása is, áttolódott a súlypont a nevelőiskolai
szemlélet elterjesztésére, a készségfejlesztésre, valamint az élethosszig tartó önképzés és önművelődés
hangsúlyozására. Az általános képzésben a tantervek módosult szerkezete elkülönítette egymástól a
törzs-  és  kiegészítő  anyagot,  valamint  rögzítette  a  követelményminimumot  és  egységbe foglalta  a
nevelési és oktatási terveket. A pedagógusok munkájának szabadságfoka is javult, bizonyos határok
között  maguk  dönthettek  a  módszerek  és  a  tananyag  kiválasztásakor.  A tankönyvek  egy része  is
pályázat alapján készült, és bevezetésüket szakmai viták előzték meg. Mégis, mint ahogy azt az IR
hányattatott sorsának követésekor is láttuk, a konkrét intézkedések nem alkottak átfogó programot,
nem lettek az intézkedések egymáshoz kapcsolva, nem érték el a várt hatást.

A pedagógiai  gyakorlatban  továbbra  sem  a  közösségi  nevelés  és  személyiségfejlesztés,  a
korszerű műveltségmegalapozás állt, hanem a késztetés az utasítások végrehajtására. Az iskolán kívüli
nevelési  területek ereje kiaknázatlan maradt,  koordinálatlan volt  együttműködésük az iskolával.  Az
iskolai nevelés nem tudta rugalmasan ellensúlyozni a  „kedvezőtlen eszmei és morális hatásokat”, a
központban továbbra is a tanári közlés maradt az önálló tanulói munka helyett.  Az iskola emiatt a
tanulókat  egyéni  teljesítményük  optimuma  alatt  foglalkoztatta,  ami  alacsony képességi  szinteteket
eredményezett.

Az  IR  nivelláló célkitűzéseivel szembe ment, és az  IR, valamint  Hanák Katalin észrevételét
támasztotta  alá,  hogy  a  szocioökonómiai  státuszkülönbségeket  az  iskola  konzerválta,  továbbra  is
megmaradtak  a  művelődési  esélykülönbségek  (Hanák,  1974).  Az  iskola  továbbra  is  zárt  maradt,
tudományterületekre koncentrált tananyagai szétaprózva maradtak. Sem az iskolai demokrácia, sem a
szülők-diákok-tanárok  háromszög  belső  kommunikációja  nem  fejlődött  a  kellő  mértékben.  A
differenciált  készségfejlesztés  elmaradása  tartós  lemorzsolódásokat  eredményezett,  nőtt  a
veszélyeztetettek köre. A szakközépiskolák alacsony szinten maradtak, a középiskolai rendszer és a
felsőoktatás egymáshoz kapcsolódásában zökkenő keletkezett, a középiskolai nem készített fel eléggé
a továbbtanulásra.

Az  oktatás  feltételei  is  konfliktusokat  eredményezett.  Háttérbe  szorult  az
infrastruktúrafejlesztés  (ezek  után  természetes,  hogy  mégsem  tudtak  figyelemmel  lenni  az
audiovizuális  eszközök  használatának  megkönnyítésére).  Magas  osztálylétszámok,  terem  és
napközihely hiány súlyosbította a helyzetet. A tanári hivatás a fiatalokat nem vonzotta, sokszor az arra
alkalmatlanok  maradtak  csak  a  pályán.  Túlterheléssel  és  általános  pénzhiánnyal  küzdöttek,  sokan
mellékkeresetek szerzésére kényszerültek. A kutatások, fejlesztések, iskolai kísérletek és innovációk, a
pedagógus képzés és az oktatásirányítás nem kapcsolódott össze integrált rendszerré, a tudományos
eredmények késéssel jutottak el a döntéshozókhoz. Az állami irányítás lassú volt, információszegény
és bürokratikus.

b Szorongó és agresszív fiatalok 

Az  IFO  1981/82-es  évi  tervezetének  elején  az  előbbi  aggodalmakkal  egybecsengően
megállapítja, hogy a kor tízen- és huszonéves fiataljai  a hazai és külföldi társadalmi,  gazdasági és
politikai  viszonyok  hatására  „másként  éli  át  saját  és  korosztálya  lehetőségeit,  a  belső  okokból
származó nehézségek s a külsőkből táplálkozó szorongások és félelmek miatt másfajta magatartást és
életstílust  vesz  fel,  sokszor  agresszívan és  elutasítóan reagál  a  felnőtt  társadalom – szülő,  iskola,
mozgalom  közvetítette  –  impulzusaira.”260 A beilleszkedésben,  szocializációban  az  eddiginél  több
konfliktus árán jut el a felnőttségig, egzisztenciájának kialakításáig.

Később a megértő hang mellé visszajött a régi, mintaadó szándékú is. Az IFO 1983/84-es évi
terve szó szerint idézi azt az 1970 júliusában, tehát majd másfél évtizeddel azelőtt az MRT Elnöksége

260A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1981/82. évi munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Bevezető. 
Magyar Rádió Irattára. (KON–047)
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és Pártbizottsága által megfogalmazott irányelvet, ami akkor, még az 1972-es közoktatási reformok
előtt uralkodott a Rádióban:  „műsoraink főszereplője a hivatására készülő, útját kereső, a felnőttek
világába beilleszkedő fiatal legyen, aki családi, iskolai, társadalmi környezet gyakran ellentmondásos
hatásai alatt válik érett,  a társadalom céljaival azonosuló emberré.”  (Sóskuti,  1983. 1. o.). Ezt az
említett tanévben az IFO ismét ifjúságpolitikai célkitűzésként deklarálta. Ezt még kiegészítette azzal,
hogy  „feladatunk  […] megmutatni,  hogy  a  tanuló  és  dolgozó  fiatalok  »csendes«  döntő  többsége
tisztességesen tanul és dolgozik.” 261 Fokozni kezdték a harciasságot a marxizmustól idegen nyugati
életformát idealizáló „hangok” ellen, és kritikával léptek fel azon riporterekkel szemben, akik egyéni
véleményüket  hangulatukkal,  életérzésükkel,  idealizálásukkal  próbálták  a  fiatalok  számára
objektivizálni, és ezt az egész ifjúság oldaláról származó véleményként feltüntetni. (Nevek sajnos nem
hangzottak el.)

c A nem növekvő komolyzenei hallgatótábor – lehetséges okok és megoldások

A  Rádió  vezetése  keresni  kezdte  a  ZFO  már  idézett  csökkenő  hallgatottságának  okát.
Gyanították,  hogy  az  oktatási  rendszer  hibáján  kívül  időközben  a  zene  szerepe  is  valamilyen
módosuláson haladt át,  a társadalom zenei köznyelve átalakult (Éry, 1981). A 80-as évek rádiózási
tendenciáira vonatkozóan prognosztikus tanulmány készült, amely a stagnáló zenei műveltség mellett
fokozódó zenei igénnyel számolt.262 De mindez csak a könnyebb műfajok előretörését eredményezte.
Az osztály ennek ellensúlyozására több hangverseny műsorba állítását szorgalmazta, valamint a zene
társadalmi rangjának emelését, a zenei nevelési hiányosságok lefaragását263, a zenei anyanyelv, azaz a
népzene  nacionalista  felhangtól  mentes  nevelési  célú  felhasználását,  vagyis  a  Kodályi  örökség
megtartását  (Faludi, 1981).  Mindeközben  óva  intette  munkatársait  attól,  hogy  az  esetleg  ennek
hatásként  jelentkező  szakmai  felfrissülést  összekeverjék  a  tömegek  részéről  érkező  pozitív
megerősítéssel.

A Rádió pozícióját ebben a küzdelemben némileg gyengítette, hogy a monopolhelyzete lassan
visszaszorulni  látszott.  Részben a vidék felé  fordulás  eredményeképp zenei  centrumok alakultak a
fővároson  kívül,  a  hangversenyek  száma  országosan  emelkedett,  a  Televízió  is  beszállt  a  zenei
ismeretterjesztésbe,  valamint  a  magyar  hanglemezgyártás  nemzetközi  méretűvé  fejlődött.  Ennek
ellenére a zenei ismeretterjesztésben még mindig első maradhatott, amit meg is akart őrizni szélesebb
hatású ismeretterjesztési tevékenységgel, sokoldalú kritikával, a közönség differenciált kiszolgálásával,
a Rádió fórumjellegének megerősítésével (azaz a közönség és a zene kapcsolatának fejlesztésével),
merészebb tálalással, játékos elemekkel és a zenei hagyaték kutatásával és ápolásával. 

d Hátratolódó komolyzene és a hiányzó rádiós utánpótlás 

Az IFO 1980-81. évi tervével kapcsolatban a Műsorszerkesztőség megállapítja, hogy „míg az
irodalmi  értékek  jelentős  teret  és  szerepet  kapnak  a  műsorban,  zenei  vonatkozásban  problémák,
aránytalanságok mutatkoznak;  a  komolyzene  népszerűsítése  nem kap  elegendő támogatást”.  (Éry,
1980a.  2.  o.). A  Rádió  vezetése  szerette  volna,  ha  az  IFO  Zenei  rovata  és  a  ZFO  közötti
együttműködésben  jelentkező  koncepcionális  és  gyakorlati  problémákat  fel  tudták  volna  egymás
között oldani, sőt, ha a főosztály és a többi főosztály között a munkát és a szakmai képzést segítő
munkatársi  csere  megindulna.  Mindemellett  az  Osztály  kezdett  megöregedni,  a  munkatárak
utánpótlása sem volt megoldva, pedig a vezetés figyelmeztette az Osztályt, hogy megfelelő politikai és
szakmai  felkészültséggel  rendelkező  fiatal  szerkesztői  és  újságírói  gárdát  kellene  felkutatnia  és
kiképeznie  a  feladatok  elvégzéséhez.  Ennek  orvoslására  szerették  volna  programba  állítani  a
Munkatársat keresünk című műsort.

261A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1983/84. évi munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Magyar 
Rádió Irattára. 2. (KON–049)

262A 80-as évek rádiója. Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió Irattára. 1981. március. (MIG–036)
2631980-ban a Muzsikában Szabó Helga kezdeményezett nagy vitát az énektanítás ellentmondásairól: SZABÓ Helga 

(1980): Iskolai énektanításunk jelenéről és jövőjéről – Javaslatok. Muzsika, 1980. 23. 11. sz. 1-3.
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Nemcsak a Zenei rovat műsormennyiségével szemben fogalmazódtak meg egyre keményebb
kritikák,  de műsoraik hangvétele  és hatása miatt  is.  A  Műsorszerkesztőség Titkársága egy későbbi
elemzésében  megemlíti,  hogy bizonyos  műsorok  megújulásra  szorulnak.  A  Hétszínvirág és  Miska
bácsi  levelesládája „avítt”  hangvételűnek találtatott,  a  rovat  teljes  profilját  letisztítandónak ítélték.
Véleményük  szerint  „gyakran  foglalkozik  olyan  kérdésekkel,  amelyek  nem  érdeklik  a  fiatalokat
(Carelli műsorok), vagy ha érdekelnék is, a hangütés taszítja őket” (Katona, 1982. 4. o.). Hiányolták
egy olyan zenetörténeti sorozat műsorba állítását, amely hasonló hangvételű lett volna a Dimény Judit
szerkesztette  Fiataloknak  kortárszenéről  sorozathoz,  illetve  nem  volt  a  rovatnak  a
Táncházmozgalomhoz kapcsolódó műsora sem. Szorgalmazták, hogy a popzenei műsorokat is az IFO
vegye kézbe, hiszen a könnyűzene célközönsége elsősorban mégiscsak a 13-20 év közöttiekből állt.

e Kísérlet egy új korcsoportos beosztással 

1982 áprilisában új hétvégi műsorrend került bevezetésre. Mivel az IFO hétvégi műsorait is
érintette, a szerkesztők hamar rájöttek, a hétvége átalakítása a hét többi napjára is hatással lesz. Ezért
az 1978 óta felgyűlt tapasztalatokat is figyelembe véve új korcsoporti felosztással kezdtek kísérletbe.264

Így létrejött a „kicsik” (3-7 év), a „kisiskolás” (6-10), „iskolás” (8-14), a „kamasz” (12-16), valamint
az  „ifjak” (17.  életévtől)  kategóriák.  Ennek  megfelelően  alakultak  a  két  ütemben  lezajlott
struktúrareform  eredményeként  létrejött  sávok  is:  a  Kossuth  reggel  9:30-tól  a  tíz  órás  hírekig
biztosította a legkisebbek számára a műsorhelyet, az általános iskolások a 16 órától 16:40-ig terjedő
szakaszt kapták meg (az IFO feladta a délelőtt 10:05-kor kezdődő helyet.) A Petőfin 17:30-tól egy órán
keresztül a 13 évnél idősebbekhez szóltak az adások. A két sáv között „hídként” az URH biztosított
helyet 16:30 és 17:30 között az ifjúsági zenei programok számára.

2 Erőfüggő osztályharcok 

A  fellelt  dokumentumok  alapján  érezhetővé  vált  egyfajta  feszültségnövekedés  a  Rádió
műhelyei  között.  Hárs  István szerette  volna,  ha  osztálycentrikus szervezeti  működés  helyett  a
feladatorientált műsorkészítés  vette  volna  át  az  irányítást.265 Ezért  sürgetni  kezdték  az  osztályközi
műsorok terjedését, aminek egy lépése volt az előbbi, IFO-hoz intézett kérés is. 1981-re mechanikussá
vált  a  műsorok  összrádiós  összeszerkesztése,  az  osztályok  műsoraikat  csak  átadták  a
Műsorszerkesztőségnek azzal  a  tudattal,  majd csak elhelyezik azokat  valahol.  A  Műsorülések által
biztosított  nyílt  kritikai  fórum  lassan  visszafejlődött,  mert  a  számára  testületi  hátteret  biztosító
Műsorszerkesztőséget a Rádió Elnöksége a többi műsorosztállyal egyenrangúvá tette. (Érthető volt a
decentralizációs törekvés, gondoljunk csak az ötvenes évek keménykezű MIG általi szuperlektorálás
rosszízű emlékére.)  A készítők inkább nem vállalták az értékelésekkel járó konfliktusokat. Ez viszont
hamis biztonságérzetet adott a rádiósoknak, mivel nem volt a Rádiónak más elemző, illetve jövőkutató
szekciója.  (A TKK  csak  hatásméréssel,  illetve  szakmai  trendkövetéssel  foglalkozott.)  Ezen  kívül
hiányzott  egy  sajtó  és  közönségkapcsolattal  foglalkozó  egység  is,  illetve  jellemzően  Hárs
meglehetősen  demokratikus  szemléletű  vezetésére,  felmerült  az  ötlet  egy  társadalmi  kontroll
felállítására  is,  amely  a  külföldi  tapasztalatokból  kiindulva  tanácsadói  kollégiumként  funkcionált
volna.

Az 1969 utáni két struktúrareform kísérlet a Műsorszerkesztőség hatalmának visszaszorulása
miatt vált végül sikertelenné. Mivel nem rendelkeztek a rádióműsorokról (az elmaradt Műsorülések
miatt  is)  mélyebb  ismeretekkel,  az  elhelyezések  formálissá  váltak,  és  a  műsorosztályok
erőviszonyainak megfelelően zajlottak. 

264A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1981/82. évi munkaterve. Előterjeszti: FAGGYAS Sándor főosztályvezető. Magyar 
Rádió Irattára. 5. (KON–047)

265Emlékeztető a szervezeti és koordinációs kérdésekről tartott beszélgetésről. Elnökség – Hárs István. Magyar Rádió 
Irattára. 1979-88. (SZÜ–015)
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3 A 80-as évek rádiója – az új koncepció teremtette bizonytalanság

Pedig nagyon is szükség volt az összrádiós szemlélet átalakulására. Már utaltam korábban arra
a  nagyívű  tanulmányra,  amely  a  80-as  évek  rádiózását  szándékozta  új  alapokra  helyezni.  A
bizonytalanság forrása a nyitottság hiánya volt: a rádiózás egyre speciálisabb feladatokat kapott, létre
kellett hozni azt a gyakorlatias Rádiót, „amely élni segít”, azaz eligazodni az életvezetéshez szükséges
információk útvesztőjében.266 A fiatalok „természetadta életközege a társadalmi köztudat, a kultúra és
a szórakozás elektronikus környezete.”267 Emiatt gyorssá, jól időzítővé, a napszakhoz (azaz a vele járó
rádióhallgatási szokásokhoz) rugalmasan alkalmazkodóvá kellett az intézményt formálni. Érdekeltté
kellett tenni a hallgatót a visszacsatolási lehetőséggel, a jelenidejűség élményével. A Rádió nem csak
az egyetemes és nemzeti, hanem a köznapi műveltség hordozójává is vált. A rádióhallgatást immáron
nem  a  műsor  kezdése  és  vége,  hanem  a  műsor  sugárzása  közben  végzett  egyéb  tevékenységek
határozták meg. Ez nem jelenthette az addigi szerkesztési gyakorlat teljes feladását, hanem meg kellett
változnia az alkalmazkodás – meghatározás állandó dialektikus egységében. 

Több  rövidebb  műsorra  lett  szükség,  ki  kellett  terjeszteni  a  blokkosítást.  A  műsorok
hallgatottsági  mutatóinak emelkedése nem a tömegek részéről  volt  tapasztalható,  hanem azoktól  a
rétegektől, akiket a műsor megcélzott. Ezért ezeknek a csoportoknak részére is ki kellett nevelni olyan
kiemelkedő személyiségeket, akiket a tömegekhez szóló adásokhoz már felnevelt a Rádió. A Rádió
hangja is változott. A 60-as években egyrészt deklaráló, másrészt intim hangvételt követte a 70-es évek
szentimentális,  olykor  agresszív,  túlbeszélő,  ridegen  tárgyilagos,  vagy  tárgyilagosság  nélküli
érzelmessége. Az új évtizedben oldott, rögtönöző, tartalmasan csevegő hangra kellett átállni.

Ezek ellenére a Rádió -a tanulmány is megerősíti-  „túlparcellázottá” vált,  a műsorosztályok
körbefalazták  magukat.  Pedig  a  80-as  évek  minőségi  versenyt  vártak  el  a  rádiósoktól.  Ezt  a
párhuzamos műsorkészítéssel lehetett volna elérni, azaz központi kontroll mellett egy témában több
rádiós is műsort készíthetett volna. Akár még annak árán is, hogy egyesek műsorai így nem kerülhettek
volna adásba. 

4 Nézeteltérések a ZFO-val 

A „fallal körbevett” Zenei rovat esetében Zsoldos Péter, a ZFO zenei szerkesztője is szót emelt,
bár más oldalról nézve -a dokumentumból következtethetően- a ZFO is meglehetősen körbebástyázta
magát  megkerülhetetlenségének  hangoztatásával  (Zsoldos,  1981).  A két  osztály  rontotta  egymás
munkájának hatékonyságát, amikor tőlük kölcsönös megállapodásuk ellenére párhuzamosan azonos
témájú műsorok kerültek be az adásba.268 

Minden osztály zenei szuperlektora a ZFO volt.  Ennek ellenére csak elvétve került  a zenei
szerkesztők elé az adott  műsor zenei konszignációja. Így az ifjúságpolitikai műsorok esetében is a
zenei szerkesztők voltak illetékesek a megfelelő zenei anyag elbírálásában, de ezt az ifjúságpolitikai
rovat szerkesztői lassúnak találták, mivel a ZFO csak minősített  Z-felvételeket engedélyezett adásba
kerülni.  A  „zésítés”  viszont  igen  időigényes  volt.  Ezért  gyakran  saját  házi  (néhol  otthoni)
archívumukból merítettek, a ZFO megbotránkozására.

5 Elitizmus az IFO-n 

Már említettem, 1982-ben a Műsorszerkesztőség szorgalmazta, hogy a popzenei adások is az
IFO szárnyai alá kerüljenek. Ezt az ötletet az IFO Zenei rovata azzal utasította el,  hogy a fiatalok
máshol  is  bőven  hozzájutnak  a  könnyűzenéhez,  és  amúgy is  a  Kodályi  eszme alapján  maguknak

266A 80-as évek rádiója. Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió Irattára. 1981. március. 3. (MIG–036)
267Uo. 17.
268A műsorütközésekre a 21. melléklet nyújt példákat.
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szabott  műfaji  korlátok nem teszik lehetővé ezt a  tevékenységet.269 Viszont az így nyújtható zenei
rádiós nevelésnek is további korlátai adódtak. Az  Éneklő Ifjúság a dokumentum születése előtti 13
évben 4000 iskola 200 ezer énekesét szólaltatta meg. Később az IFO már nem tudta tovább emelni
jelentősen  ezt  a  számot.  „Úgy  érezzük,  hogy  műsorainkban  még  további  iskolai  kórusokat
szerepeltethetnénk, ha a kórusok vállalkozókedve és  »mikrofonérettsége«a jelenleginél kedvezőbben
alakulna.”270 Trencsényi László akkor föl is vetette Bónis Ferencnek, hogy a mozgalom egyre jobban a
profik területévé vált, ami ellentmond az eredetileg a tömegek számára biztosított közös éneklés általi
közösségépítés és nevelés eszmeiségének.271

a A Zenei Rovat kiválása és műsora már a ZFO részeként 

Az Elnökség 1984. május 21-én határozatot hozott az 1970-ben az IFO vezetése alatt létrejött
Zenei rovat áthelyezéséről a ZFO-hoz. A határozat július 1-jén lett hatályos, Az IFO nem túl nagy
bánatára.  Ugyanis  ahogy  megemlítették,  a  kiválás  „okoz  ugyan  bizonyos  nehézségeket  (a  többi
műsorhoz használt átkötő zenéket is magukkal vitték), de megszűnt a zene erőltetett „ifjúsági”-ra és
„felnőtt”-re osztása.” Majd még hozzátették:  „sokkal inkább a főosztály profiljába illene egy olyan
részleg, amely az ifjúság életének szerves részét képező popzenével foglalkozna.”272

A rovat az Erkel Tibor vezette ZFO-n változatlan céllal végezte tovább addigi tevékenységét.
Megpróbált  beilleszkedni az új környezetébe, sőt meg kellett találnia új helyét a rádiózásban is. A
programban sok valóban gyerekeknek szánt műsor volt, de mint látjuk, jó részük talán inkább a felnőtt
zeneértő  hallgatók  tetszését  nyerhette  volna  meg,  amit  alátámaszt  a  ZFO által  tetszetősnek  tartott
zenetörténeti műsorok számának emelkedése is.273 A ZFO úgy tekintett az ifjúsági zenei műsorokra,
mint  valami  mini-felnőtteknek  szánt  adásokra:  „ha  már  felvették  az  utcán  heverő  témát,  »A
gyermekeknek  írta  Johann  Sebastian  Bach«,  ne  felejtkezzenek  meg  Weiner  Leó  gyermekeknek  írt
gyöngyszemeiről sem, […] és talán Liszt Ferenc is helyet kaphat műsoraikban – 1986-ra felfutásként –
hiszen ő is gyermek volt valamikor.”274

b További konfliktusok a ZFO-val

A  ZFO-n  Gyermekzenei  rovatnak  keresztelt  szerkesztőség  hamar  kivívta  a  főosztály
nemtetszését. Mivel a rovatnak más struktúrabeli beosztáshoz kellett tartania magát, nem mindig talált
időt a műsorainak. A rovat állandó időt akart kicsikarni a ZFO-tól hétfőn 17:30-ra illetve vasárnap
délre, ami a ZFO-n állandó gondot okozott (hétfőn összesen csak 42 percük volt ebben az időpontban).
A magánutas  extra  időkérésekre pedig a  ZFO így reagált:  „a  »felülről« történő időszerzések nem
javítják  az  osztály  általános légkörét,  és  nem növelik  a  kollégák  rokonszenvét  sem.”275 Az amatőr
mozgalmakat  népszerűsítő  szándék  keresztülvitele  is  egyre  nehezebbé  vált  az  új  „gyám”  miatt.
Egyetértettek  abban,  hogy  a  Muzsikáló  Magyarország főváros-centrikusságot  leépítő  szándéka
üdvözölendő,  de  „a  néhol  »heroikus  körülmények«  persze  nem  adhatnak  zöld  utat  a  gyengébb
produkcióknak.”276

6 Az IFO műhelymunkája 

Az IFO-t némileg fiatalosabb légkör  hatotta  át,  a munkát általános nevelői  tevékenységnek

269Jelentés a Magyar Rádió gyermekműsorairól. Magyar Rádió Irattára. 1982. (IFJ–002)
270Uo. 17.
271Szóbeli közlés alapján.
272Megjegyzések a Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1984/85. évi munkatervéhez. IFO 8242/H/100. Magyar Rádió Irattára. 

1. (KON–052)
273A műsorok felsorolása a 22. mellékletben található.
274Megjegyzések a Zenei Főosztály 1984–85 éves tervéhez. 8245/H/100. Magyar Rádió Irattára. 10. (KON–091)
275Megjegyzések a Zenei Főosztály 1984–85 éves tervéhez. 8245/H/100. Magyar Rádió Irattára. 12. (KON–091)
276Uo. 12.
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tartották,  ahol  a  munkatársak  egymáshoz  intézett  kritikáját  átszőtte  a  pedagógiai  attitűd.277 Abból
indultak ki, hogy az osztályon dolgozók többsége fiatal rádiós, akiknek (és műsoraiknak) alakítására
szükség van. A vezetői kritika megnyilvánult a főosztályvezetői szuperlektorálásban, a rovatvezetőkkel
a műsor készítése közben zajló konzultációban és az együttes lehallgatásokban. A munkát díjazással is
motiválni  akarták.  Erre  rendelkezésre  álltak  a  havi  rovat-,  és  főosztálydíjak,  illetve  az  alkalmi
főosztályi- és összrádiós nívódíjak.

A rovatok – így az IR is – a szuperlektorálást sajátos formában intézte. Annak érdekében, hogy
a kellemetlen konfliktusokat kivédjék,  a rovatvezetés három tagja felosztotta egymás között  ennek
feladatát.  Az így létrejött  lehallgatócsoport  az  adott  műsor  szerkesztőjéből,  a  szuperlektorból  és  a
főszerkesztőből állt. (Itt került javaslat a díjak megítéléséről is.) A lehallgató rovatvezetők forgásos
rendszerben  kerültek  sorra,  így  egy  szerkesztőnek  több  szuperlektora  is  volt.  A  kiválasztásnál
tekintettel voltak az egyéni érdeklődésre, temperamentumra, szakterületre.

Az IFO szerkezeti struktúrája viszont követhetetlenné vált a vezetők előtt, ahogy a TKK egyik
kutatója az Elnökségi Ülésen az IFO tervtárgyalása közben meg is  jegyezte:  „külön  »cég-céh« az
Iskola,  a  Gyermekrádió,  az  Összetett  ifjúságpolitikai,  az  Irodalmi  rovat.” Ezért  „óhatatlan,  hogy
olykor  és  véletlenül,  vagy  szándékkal  (?)  ne  mindahányan  »egyet  mondjanak«.”278 A műsorokban
gyakorivá vált a témák többszöri elővezetése, az ismétlés. Ennek oka, hogy a műhely (rovat) előbb
idézett módszere miatt az egyes rovatokat más-más felelős szerkesztő cenzúrázta, egymás munkájáról
késve, és pontatlanul szereztek értesüléseket.

Az 1984. október 1-jei struktúraváltás

1 A csökkenő számú IR oktatóműsor 

A  Műsorszerkesztőség  1983  nyarának  végén  vizsgálódásban  kezdett  egy  új,  1984-től
bevezetésre  kerülő  struktúra  kialakítása  érdekében.  Csökkenteni  akarták  az  IR  tantárgyjellegű
műsorainak számát, és kételkedtek abban is, hogy a 3. műsor még mindig gyengén van kihasználva.
Ezek után feltették a kérdést:  érvényes-e még az IR azon érvelése,  miszerint a  Diákfélórára szánt
kárpótló idejükre a továbbiakban is szükségük van a Kossuthon? (Katona, 1984).

A TKK felmérések és tapasztalatok viszont ismét igazolták,  hogy az IR szerkesztőinek van
igaza  (Malecz,  1984).  A 6000  fős  felmérés  szerint  az  URH  frekvencián  dolgozó  adónak  össz-
kihasználtsága279 negyede volt a másik középhullámú adóhoz képest (0,12%), Az 1984 februárjában
készült tanulmány szerint a 3. műsorban az IR adásainak részaránya az összes odakerült IFO műsoron
belül  57% volt,  míg  a  Kossuthon 5%,  a  Petőfin  pedig  4%-kal  képviselték  magukat  műsoraikkal.
Emellett  a  3.  műsor  ifjúsági  adásainak  aránya  a  csatorna  összműsorához  viszonyítva  57%  volt,
kihasználtsága pedig összesen csak 0,06%-ot tett ki (!), amely gyakorlatilag azt jelentette, szinte senki
nem hallgatta. Ezt alátámasztja az a tapasztalatom is, hogy a fellelhető ifjúsági műsorpanelek egyike
sem tartalmaz az IR-tól  URH-n sugárzott  műsort!  A  3. csatorna műsorai  közül  kizárólag a  zenei,
illetve az ún.  összetett  (azaz a  Hárs István szorgalmazására készült  osztályközi) műsorok esetében
észleltek némi kihasználtságot (0,12 illetve a nem ifjúsági Kivánságműsor sztereóban összetett műsor
esetében 1,47% értékben.). Az IFO (beleértve az IR) adásainak fogyasztási aránya az adón belül 2,7%
volt, ami az 5,7%-os műsorarányhoz viszonyítva 47%-os teljesítménynek felel csak meg. (Azaz, ha a
hagyományos  iskolai  értékelési  rendszerhez  viszonyítunk,  nem  érte  el  a  kettes  osztályzatot,  így
megállapíthatjuk, az IFO gyakorlatilag megbukott.) Hasonló adatokat találunk a Kossuth esetében is,
ahol 6,8%-os sugárzási megoszlás és 3,94%-os kihasználtság mellett 5,7%-os fogyasztási megoszlást
ért el az Osztály (amely így 51,5%-os tetszésnek minősül), viszont az ifjúsági szerviz- és szórakoztató

277Az Ifjúsági Főosztály műhelymunkája, a műsorértékelés és az átvételi rend. 8304/H/100. Magyar Rádió Irattára. (KON–
048)

278Az ifjúság szórakoztatása a rádióban. Műsorszerkesztőség, Magyar Rádió Irattára. 1985. október 16. 7. (IFJ–008)
279Kihasználtság: az adott műsor teljes műsoridejének hallgatottsága, azaz két változó (hallgatók teljes lakossághoz 

viszonyított százalékának és a teljes műsor meghallgatott százalékának) együttes arányszáma.
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műsoroknak köszönhetően (ifjúságpolitikai rovat adásai)  a  Petőfin 7,6%-os sugárzási megoszlás és
2,27%-os kihasználtság mellett 3,5%-os fogyasztási megoszlást értek el az Osztály műsorai 75%-os
tetszési arányt produkálva.

A mérés kitért az  iskolai végzettség alapú fogyasztási mérésre is. Az IFO gondozásában a 3.
csatornán  sugárzott  zenei  fejtörőket  és  rejtvényeket (pl.  Labirintus)  szinte  csak  az  egyetemi(!)
végzettségűek  hallgatták  2%-ban,  alatta  nem tudtak  hallgatottságot  kimutatni.  A  Húszas  stúdió és
egyéb politikai ifjúsági műsorok a 8 általánost még el nem végzettek és a középiskolát végzettek között
1% alatt teljesítettek. A nevelési műsorok csak az egyetemet végzettek körében volt hallgatott 2%-ban,
a zenei műsorok 1%-ot értek el.

A Kossuth kihasználtsága az iskolai végzettséggel egyenes arányban nőtt, és érdekes módon a 8
általánost még el nem végzettek esetében is magasabb hallgatottságot lehetett kimutatni, mint a két
iskolai szint közöttieknél (14. ábra). Az összetett osztályközi műsorok egyértelműen itt is nagy tetszést
arattak, amely megerősíti Hárs István koncepciójának létjogosultságát, azaz a osztályok közötti falak
felszámolásával az összrádiós szerkesztési szemlélet felé mozdulás szükségességét.

A Petőfin ez a homorú ív domborúvá változik, azaz a Kossuthoz képest fordított arányban jelentkezik a
hallgatottsági  megoszlás.  (15.  ábra)  Az  eredmény  a  Petőfi  könnyed  hangvételű  és  szórakoztató
profiljának köszönhető, amely a középiskolásokat nagyban csábította.
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14. ábra. Kihasználtság műsorfajtánként és iskolai végzettség szerint – Kossuth adó (1984. 
február)
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15. ábra. Kihasználtság műsorfajtánként és iskolai végzettség szerint – Petőfi adó (1984. 
február)
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A 3. műsorról nem készült ilyen alapon kimutatás, mert a közel 0% körüli hallgatottság miatt a mérési
eredmények a hibahatár alatt lettek volna.

A zenei adások műfaji megoszlását a 16. ábra tartalmazza. Ezek a műsorok az adásidő 2/3 részét tették
ki  (~62%),  ezért  szükséges  az  előző  két  ábrával  történő  egyszerűbb  összevethetőség  érdekében  a
három adót azok profiljának ilyenfajta megrajzolásával áttekinteni:

Ezen belül érdemes összevetni a zenei ismeretterjesztési adások arányait is, amely tartalmazza az ilyen
céllal készült ifjúsági műsorokat is. (17.ábra) A komolyzenei ismeretterjesztés elsősorban a Kossuthra
volt  jellemző,  míg  a  3.  műsorban  a  komolyzene  szinte  csak  áradt,  nélkülözve  a  műélvezet
képességének kifejlesztéséhez szükséges  segítségadást.  Hasonlóan tette  ezt  a  Petőfi  a  könnyűzenei
műsorai  mellé  nyújtott  könnyűzenei  magazinok  alacsony arányával,  miközben  a  dzsessz  műsorok
esetében a Petőfi majdnem 100%-ban magyarázatot is mellékelt. A Kossuthon mért magas aránya a
magyar népzenének / nótának a 49%-os népzenei arányból adódik (természetesen nem a magyar nótát
népszerűsítették), míg a Petőfin ez az arány alacsonyabb volt (34%). A két adón megszólaló népzene a
zenei műsorokon belül szinte megegyezett (l. 16.ábra), viszont a Petőfin ez több nótával egészült ki.
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16. ábra. A zenei adások műfaji megoszlása adónként (1984. február)
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17. ábra. A zenei ismeretterjesztés aránya műfajonként (1984. február)
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2 Műhelyek erőgyűjtése 

Az IFO túlhajszolt  munkatársai megpróbálták erejüket  összevonni  a soron következő 1984.
októberi struktúramódosításra felkészülve, illetve átérezték a közelgő 1985. évi közoktatási törvény
fontosságát.280 Ez  utóbbinak  eljövetele  a  már  említett  1980-as  évi  közoktatásügyi  tanulmányban
olvasottakból is prognosztizálható volt, de az 1982-es évi MSZMP KB állásfoglalás (amely tíz éves
áttekintése  volt  az  1972-es  határozat  végrehajtásának)  ki  is  jelenti  egy új  törvény kidolgozásának
szükségességét (Kardos, 2007).

Továbbra is gondot okozott a politikai vezetésnek a fiatalok társadalomba integrálása. Ezért a
9-10 éves gyerekek körében az IR a  Miért? sorozatban kísérletet  tett  szociológiai  és pszichológiai
alapú magyarázatokkal a családi nevelésből eredő „előítéletek” rombolására. Zenei műsorokból csak
néhány maradt,  a  6-14 éves gyerekeknek szánva továbbra is  hallható volt  a  Neked szól!,  a  18 év
alattiaknak a Szereted az operát? és  A dalról,  mely utóbbi a Lied műfajába szerette volna beavatni a
fiatalokat beszélgetéses formában, zenetörténészi közreműködéssel.

3 Műsorpolitika változása a struktúra alapjaként

Az MSZMP KB 1983. november 9-i határozata elrendelte a műsormunka fejlesztését, javítását
és  ezen keresztül  az  agitáció  hatékonyabbá tételét.  Viszont  az  Elnökség továbbra  is  leszögezte,  a
struktúra csak keret, amelynek a műsorok rendszeres karbantartására kell inspirálnia, azaz a fáradtak
kiselejtezésére  és  a  politikai  célok  és  a  közönség  igényeinek  jobban  megfelelő  rádióműsorok
létrehozására.281 Az osztályközi műsorok elterjedése érdekében az Elnökség vizsgálni kezdte olyan
szervezeti felállás kialakítását, amely ezt lehetővé, sőt általános érvényűvé teszi.

4 A struktúra282

Az új struktúrában a délutáni gyermeksáv 16 órára hátratolódott, míg az esti mese egy órával
előrébbre került,  azaz távolabbra a csúcsidőtől. A nyelvleckék időpontja változatlan maradt, a ZFO
Gyermekzenei  rovata pedig kedden,  szerdán és  csütörtökön jelentkezett  műsoraival  állandó időben
(kedden  és  csütörtökön  a  Diákfélórát  közrezárva),  illetve  még  egy  fél  órában  szombaton  a  3.
műsorban.  Hétfőn az  IFO jelentkezett  az  IR-ből  átmentett  zenei  műsoraival.  Ezen kívül  a  ZFO a
Gyermekzenei rovaton kívül készített egy könnyűzenei összeállítást is kedd este 7 órától. Az ifjúsági
sáv változatlan időpontban maradt és immáron vasárnap kivételével minden nap jelentkezett. Hétfőn,
szerdán és pénteken az  Ötödik sebesség,  míg a többi napon a rétegműsorok kerültek a programba,
egymást váltva. Szombaton a II. hét kivételével jelentkezett a három adó valamelyikén az  Ifjúsági
Rádiószínház, vagy  Rádiószínpad, míg vasárnap a  Gyermekrádió közvetített gyermek-rádiójátékokat
havonta  kétszer.  A  Diákfélórán  kívül  a  Műsorszerkesztőség  is  indított  szombat  délelőttönként  a
Kossuthon (az ismétlési rendszer javítása érdekében) egy osztályközi összeállítást, amelyben az IFO
havonta  egy órányi  kerethez  jutott.  Miska bácsi szombatra  és  későbbre tolódott,  eredeti  vasárnapi
helyére matinék és meseműsorok kerültek.283 

Az  IR  adásai  ismét  bemutatkoztak  az  OIRT  tagországoknak  az  1984-ben  megrendezett
nemzetközi konferencián. Elnyerte a rádiótársaságok tetszését, hogy a műsorok aktívak, beszélgetésre
és cselekvésre építenek, hangvételük oldott, és mindezt sok témában (tantárgy esetében) meg tudják
valósítani  a  rádiósok.  Mindez  a  hazai  viszonyok,  a  társadalmi  kollektív,  hagyományozott

280A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1984/85. évi munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Magyar 
Rádió Irattára. (KON–050)

281Határozati tervezet. Magyar Rádió Elnökség. Magyar Rádió Irattára. 1984. április. (ST–017)
282A Magyar Rádió műsorstruktúrája, Érvényes: 1984. október 1-től. Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió Irattára. 1984. 

április. (ST–016)
283A struktúra szerkezetét 23. melléklet tartalmazza.
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viselkedésnormáiban  máshogy csapódott  le.  A nemzetközi  elismertség  nem tükröződött  a  magyar
szülők és pedagógusok konzervativizmusában:  „azt várják tőlünk: a társadalom és az iskola által
elfogadott  és  szentesített  értékeket  közvetítsünk.  Ez  pedig  azért  okozhat  konfliktust  mindennapi
munkánkban, mert a szülők és a tanárok mindennapi gyakorlata nem követi minden esetben ezeket az
értékeket.  S  ha  a  műsorokban  önálló  és  bátor  véleménynyilvánításra,  kreativitásra,  érvelő  vitára,
álláspontjuk megvédésére biztatjuk a fiatalokat, sokan úgy érzik, lovat adunk a gyerekek alá, amúgy is
gyér tekintélytiszteletüket romboljuk, holott szuverenitásra, felelősségre és küzdőképességre szeretnénk
biztatni őket.”284

a Az új struktúrában futó műsorok kritikája 

A kritika üdvözölte a gyermekműsorokra szánt egy órás időkeret létrejöttét, bár nem tartotta túl
szerencsésnek  az  így  létrejött  16  órai  kezdést  sem (Szabó,  1985).  Ebben  az  időpontban  ugyanis
szakköri  foglalkozások,  korrepetíciók,  sportfoglalkozások  zajlottak.  A középiskolás  korosztálynak
szánt ifjúsági blokk elhelyezése ehhez képes sokkal kedvezőbbnek bizonyult. Hétfőnként hangzottak el
a zenei műsorok (I. és III. héten az Ugróiskola, a II. héten egy ismeretterjesztő magazin, valamint a IV.
héten  a  Neked szól!).  Az új  struktúra  egységesítette  a  műsoridőket,  így a  Neked szól! adásaira  is
egységesen 55 perc jutott, ami egyesek füle számára soknak bizonyult.  Pedig az eredeti elképzelés
három részre  tagolta  az  adást.  Az  első  20  perc  a  leghamarabb  fáradó  kicsiknek  szólt,  a  középső
szakaszban a kamaszok az egyes zenei  jelenségeket vizsgálták a  társtudományok és a  művészetek
közegében, míg a befejező rész, a zenehallgatás a középiskolásokhoz, illetve idősebbekhez szólt. Az,
aki nem értette a műsor szerkezetét, úgy találta, hogy a 40-45. perc után a figyelem lankadni kezdett,
ami miatt a műsor jelentősen vesztett erejéből. Az 55 perc így tényleg soknak tűnt. Viszont ez a szűk
egy óra  a  Disputa esetében  kevésnek  bizonyult,  aminek  következtében  a  műsor  hadaróvá  vált,  a
stúdióba hívott fiatalok a meghívott politikus – szociálpszichológus vendégek véleményére nem tudott
már reagálni, jelenlétük így okafogyottá vált. A Neked szól! esetében az elitizmus veszélyére is felhívta
a szerző a figyelmet. Véleménye szerint a műsor tartalma és nyelvezete jóval meghaladta a gyerekek
általános műveltségét, a kulturális események közötti eligazodást segítő  Révkalauz pedig steril volt,
csak a magasabb kultúrát népszerűsítette.

Az  MR  10-14 továbbra  is  küzdött  mozgalmi  műsor  jellegű  hagyományaival,  az  adások
erőtlenek  lettek,  a  tartalmatlan  helyszíni  kapcsolások  miatt  az  adásokra  a  műviség  nyomta  rá  a
bélyegét.  Ha  a  telefonon  bekapcsolt,  vagy  riportban  megszólított  gyerekek  előre  megbeszélt
mondandójukhoz még  valamit  kiegészítésképpen fűzni  szerettek  volna,  elvették  tőlük  a  mikrofont
beléjük fojtva a szót. Ennek ellentéte a Nyitnikék postája Tanzániából jelentkező kiadása volt, ahol az
ott élő gyerekek igazából magukról beszélhettek.

Viszont Szabó Ildikó szintén észrevette azt a rovatok közötti, sőt azokon belüli témaegyeztetés
elmaradásából eredő zavart, amelyre már a Műsorszerkesztőség is korábban felhívta a figyelmet. Az
áttekinthetetlen osztálystruktúrából fakadó lektorálás miatt – amely egymás szakmaiságának egyfajta
rosszul  értelmezett  korrekt  elfogadásából  adódott  –  bizonyos  műsorfajták  megduplázódtak.  A
Tanakodó és a  Disputa egyaránt közéleti műsor volt két stúdióban ülő szakértővel, míg a  Kamasz-
panasz pszichológiai műsor volt két stúdióban ülő szakértővel.

b A módosított műsorrend közönségfogadtatása

Az új műsorrend fogadtatásáról statisztikai felmérések is készültek.285 Ismét a panelrendszert
használták  az  1984.  október  22-28.-i  műsorhét  hallgatottságának  méréséhez,  amely  alkalomból  a
kiküldött  műsornaplókat  most  a  9-29  év  közöttiek  küldték  vissza  (579  db  érkezett  a  9-17  év
közöttiektől, míg 378 db a 18-29 évesektől.) Ezt egészítették ki egy 399 kérdőíves felnőttekhez intézett
felméréssel.

284A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1985/86. évi munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Magyar 
Rádió Irattára. 14. (KON–053)

285Közönségvizsgálati tapasztalatok a módosított műsorrend fogadtatásáról. Magyar Rádió Irattára. 1985. (ST–026)
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Az  eredmény  azt  mutatta,  hogy  a  hét  szinte  minden  napjára  kiterjesztett  ifjúsági  sáv
hallgatottsága emelkedett, illetve a hallgatási célcsoport központja az addigi 15-17 évesekről a 18 év
felettiek korosztályára helyeződött át. (18.ábra)

A  gyermeksáv esetében a  váltás a  korábbihoz képest  kétszeres  adáshosszt  eredményezett.  A mérés
szerint a gyerekek alkalmazkodtak az új időponthoz, a hallgatói tábor is növekedett. Az ismétlések
elmaradása miatt viszont a gyermeksáv műsorai összességükben mégis kevesebb gyerekhez jutottak el.
(19.ábra)
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18. ábra. Az ifjúsági sáv átlagos hallgatottsága és tetszése (1984. október)
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19. ábra. A gyermeksáv műsorainak átlagos hallgatottsága és tetszése a régi és az új 
struktúrában (1984. október)
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Szórakoztatás és értékőrzés

1 Lemaradás a fiatalok mögött és a hiányzó pozitív üzenetek

Az MSZMP KB 1984. október 9-én kiadott ifjúságpolitikai állásfoglalásában megállapította,
hogy az eddiginél is több lett a rendszerrel szemben álló, beilleszkedési zavarral küzdő fiatal, nőtt az
ifjúsági bűnözés. A családi szerkezetek gyorsan erodálódni kezdtek, miközben a családi nevelésben az
elhanyagolás mellett előre tört a gyermek állandó jutalmazásából eredő következetlenség gyakorlata is.
A politikusok ismét  többek között  a  mozgalmi  nevelésben látták  a  megoldást,  azaz  a  paternalista
kontroll alatt működő KISZ-ben. 

Kritikát fogalmaztak meg a Rádióval szemben is. Úgy látták, nem lép fel elég keményen a
„hamis”  nézetekkel,  divatokkal  szemben.  Reagálásukban  Hárs  Istvánék  két  dologra  is  felhívják  a
figyelmet. Egyrészt a fiatal nem fogja bekapcsolni kötelező érvénnyel a készüléket, sőt, kikapcsolja, ha
az  elhangzottak  (például  erkölcsi  prédikációk)  nem  tetszenek  neki.  Másrészt  a  negatív  példák
felemlegetése néha pont  ezen példák népszerűsítését  vonja magával,  amit  a  szerkesztők szintén el
akartak kerülni.286

Az iskola demokratizmusában csak akkor tud kiteljesedni, „ha mindennek maga is példája és
gyakorlótere.”287 Ezért  az  „ifjúsági  hangvétel” keresésével  az  Osztály  a  hitelességhez  szükséges
őszinteséget próbálta mutatni a hallgatói felé. Mivel a könnyűzene is a fiatalok közösségi érzésének
eszközévé vált,  ezen a vonalon továbbhaladva minőségi  zenei anyag nyújtásával akartak befolyást
szerezni a fiatalok felett, a ZFO segítségét kérve hozzá.

A műsorterv bírálata során a Műsorszerkesztőség is egyetértett azzal, hogy a problémákkal, a
lázadás  kényszerével  küszködő  fiatalok  elhanyagolása  a  műsorkészítés  folyamán  hosszú  árnyékú
problémákat  okoz majd a  rádiózásnak, mivel  a  következő generációt,  mint  közönséget  elveszíti.288

Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra a nyugati tapasztalatra, hogy ott egyre inkább a pozitív
közösségi  kötödés-tartalmú  üzenetek  vették  át  a  hatalmat,  miután  felismerték  a  hippi-mozgalmak
destruktív hatását. Ezen kívül a fiatalok az új technológiákat meglepő magabiztossággal kezelik, a
szórakozásban és a kommunikációban egyaránt. Ezek figyelmen kívül hagyását szintén luxusnak, sőt
veszélyesnek tartotta a Rádió vezetése. Az IFO így két zóna konfliktusának metszéspontjába sodródott.
Egyrészt a szocialista rendszer politikájához igazodó értékközvetítés mellett kellett magát elköteleznie,
másrészt valamilyen szinten engednie kellett a rövid életű divatoknak is, de ezt a politikai vezetés nem
nézte jó szemmel. Utóbbi felhasználása nélkül pedig nem tudott eljutni hallgatóihoz. A kérdés jogos
volt: „hogyan teheti ezt úgy, hogy célzott rétegei hallgassák, hogy százalékban is kifejezhető közönsége
legyen?”289

2 A szórakoztatás nem szégyen (1985) 

A kérdéssel  foglalkozott  1985  őszén  az  ifjúság  szórakoztatását  taglaló  Elnökségi  Ülés  is.
Mankó  Mária vizsgálta  a  fiatalok  szórakozásának  szerkezetét,  és  sikerült  egyfajta  tipológiát  is
felállítania  (Mankó,  1986).  Nézete  szerint  a  „magafeledő  szórakozás” különféle  centrumokkal
rendelkezik,  amelyek  az  egyén  emocionális  hiányérzetéből  fakadóan  az  egyént  az  igény
felébresztésével a szórakozás irányába lendítik. A szenvedély- és vidámság keresés, kikapcsolódás-,
izgalom utáni vágy, a lázadás, elégedetlenség és szorongás levezetésének igénye,  mint az egyénen
uralkodó  hiányérzetek  mind  olyan  erős  emocionális  erővel  rendelkeznek,  amelyek  felismerése  és

286A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1985/86. évi munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Magyar 
Rádió Irattára. (KON–053)

287Uo. 4.
288Észrevételek a Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1985/86. évi munkatervéhez. Műsorszerkesztőség, 9290/H/100. Magyar 

Rádió Irattára. (KON–054)
289Uo. 2.
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felhasználása a műsorkészítésben újra rajzolta a szórakoztatás nyújtás rádiós felfogását.290

Köpeczi  Béla miniszter  kijelentésével,  hogy  a  szórakoztatás  és  a  művészi  érték  nem  áll
szemben egymással, és a szórakoztatásnak is van személyiségformáló hatása, a Rádió is komolyan
kezdte venni az ezzel nyíló lehetőségeket. A szórakoztatás szerepének felértékelődése szemléletváltást
igényelt a rádiósok részéről. Többek között az új technológiák megismerésének fontosságát is magával
hozta,  amelyet  a  fiatalok  oly  magabiztosan  uraltak.  Ez  addig  a  rádiósok  jelentős  részénél  nagy
ellenállásba ütközött. A szórakoztatást Hárs István a híradással egyenrangú szolgáltatásnak legitimálta,
nem  összekeverendően  az  önműveléssel,  amelyre  összrádiós  stratégia  kidolgozását  javasolta.  A
szórakozás  a  fiatalok  elemi  érdekévé  vált,  ennek  ellenére  -ahogy  azt  a  Műsorszerkesztőség
megállapítja- az IFO továbbra is az értékhordozást tekintette első számú feladatának, a szórakoztató
jegyek  a  műsoraikban  nem voltak  nyomon  követhetőek.  Ennek  okát  a  szerkesztők  túl  didaktikus
pedagógus szemléletében látta,  akiknek  „kötelező volt megtanulniuk,  hogy értéket adjanak a rájuk
bízott nemzedéknek […] és nem mindegyikük tartozik a legifjabb nemzedékhez.”291 Ennek feloldására a
teljes osztály munkáját igénylő új műsorformák kidolgozását javasolják a különböző rovatok addigi
elkülönült expanziója helyett. A ZFO Gyermekzenei rovata sem volt ennél jobb helyzetben. Sőt olyan
réteg  kiszolgálására  vállalkozott,  amely  egyre  vékonyodott.  De  a  vékonyodást  a  Vezetőség
megállapítsa szerint  csak sürgette  a ZFO egészére is  jellemző  „nagy szaktudás,  a zenei  műszavak
túlburjánzása,  a  sokszor  magasröptű,  olykor  egyenesen  arisztokratikus  fogalmazás”.292 A ZFO  a
komoly  és  könnyűzenét  erőszakkal  tartotta  távol  egymástól.  Erre  utalva  vetette  fel  a
Műsorszerkesztőség  azt  a  gondolatot,  hogy  a  komolyzenei  ismeretterjesztést  keverni  kellene  a
könnyűzeneivel, akár B. Tóth László közreműködésével is.

A fiataloknak szánt műsorkészítés a 80-as évek közepére abba a nehéz helyzetbe került, hogy
míg a kisebbeknek szánt műsoraikkal célt értek, addig a kamaszodókkal szinte teljesen elvesztette a
kapcsolatát.  Ez  volt  elmondható  a  Gyermekzenei  rovat  munkájával  kapcsolatban  is.  Széky  János
szerint  is  „vannak  ragyogó,  szellemes  profi  gyerekműsorok.  Ámde  amikor  a  megcélzott  publikum
életkora egy picivel meghaladja a zsenge éveket, megáll a tudomány. Többen és többször megírták,
hogy amikor  az  »átlagnézőre« gondol,  az  átlagosnál  magasabb életkorú  közönséget  érti  rajta.”293

Széky észrevételét a televíziózással kapcsoltban fogalmazta meg, de ez a rádióra is egyaránt érvényes
volt, elég, ha csak a korábbi, gyermekzenei műsorokat ért számos kritikára gondolunk. Pedig ahogy
Mankó Mária kifejti, „a pszichológia és a pedagógia talán tudja, de nem szentel elég figyelmet annak
a ténynek, hogy a fiatalság a – szórakozás kora!”

Összefoglalás

Az  IR  URH-ra  történt  1978-as  száműzése  megtörte  a  műsorkészítők  lendületét.  Mindez
ellentmondásosan hatott az új tantervek bevezetése mellett, és hogy az IR több nemzetközi sikert is a
magánék  mondhatott.  A  viszontagságok  ellenére  továbbfejlesztették  a  komplex  műsorokat  és  a
középhullámra  olyan  adásokat  szántak,  amivel  átcsábíthatták  a  hallgatókat  az  ultrarövidhullámra.
Bebizonyosodott  az is,  hogy egyes  adások népszerűsége emelkedett,  ha a jelentkezés gyakoriságát
növelték, vagyis ha a műsor kénytelen volt állandóan frissülni, az vonzóvá tette a hallgatók számára.

1980 után az IR egyes, szélesebb kör számára is érdeklődést kiváltó műsorai visszakerülhettek
a középhullámú főadóra. Ezek összeállítások voltak, nem pedig tantárgyi műsorok. A műsort örömmel
fogadták a hallgatók és a sajtó, mivel időközben az URH-n ugyanaz a műsor a feledés homályába
veszett.

A 80-as  évektől  kezdve  a  műsorkészítők  egyre  inkább  saját  műhelyeik  rejtekébe  vonultak
vissza, a politikai tanácstalanság kihatott a szerkesztésekre is. A 14-20 év közötti korosztály elfordult a

290Az ifjúság szórakoztatása a rádióban. Műsorszerkesztőség, Magyar Rádió Irattára. 1985. október 16. (IFJ–008)
291Uo. 8.
292Uo. 9.
293Uo. 12.
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zenei műsoroktól, miközben a fiatalabbak és idősebbek továbbra is rádióztak. Az 1978-as tantervek
sem  igazolták  a  hozzáfűzött  reményeket,  mivel  az  intézkedéseket  nem  kapcsolták  össze  szerves
rendszerré, az iskolában továbbra is a tanári közlés maradt a legfőbb tanítási stratégia az önálló tanulói
munka helyett. A fiatalok perspektívahiánya aggasztó mértéket öltött, társadalmi beilleszkedésük csak
egyre több konfliktus árán valósulhatott  meg. A lázadó fiatalság „megregulázása” érdekében egyre
konzervatívabb jegyeket öltött a műsorkészítés, visszatért az idealizált fiatal ábrázolása szembemenve
a kortárcsoportokkal és az egyéni  kritikai véleményüket felemlegető műsorkészítőkkel.  A válságba
került zenei nevelés gondjait továbbra is a Kodályi örökség életben tartásával kívánták megoldani, és
míg  a  Rádió  Zenei  Főosztálya  (ZFO) a  fórumjelleg  erősítésével  (közönség és  zene  kapcsolatának
szorosabbra  húzásával),  differenciált  kiszolgálással,  merészebb  tálalással,  játékos  és  élményszerű
elemekkel  próbálta  megtartani  hallgatóságát,  addig  az  IFO  Zenei  rovata  nem  kapott  elegendő
támogatást. Ez egyrészt az IFO és a ZFO között lévő koncepciókülönbségből adódott (a kortárszene és
könnyűzene  tekintetében a  Zenei  rovat  konzervatívabb szemléletű  volt),  másrészt  a  műsorkészítői
gárda tagjai  (és műsoraik) is  kezdtek kiöregedni.  A műsorok műsorra tűzését nem az adott  műsor
értéke,  hanem  készítőinek  lobbiereje  határozta  meg,  mivel  a  Műsorszerkesztőség  a  szuperlektori
rendszer  rosszízű  emléke  miatt  hatalmában  erősen  korlátozva  lett.  Végül  is  ez  okozta  az  1969-et
követő összes struktúrareform kudarcát.

Az alkalmazkodás-meghatározás  dialektikus  egységében (amely szerint  a  műsor  hallgatását
már a közben végzett tevékenység határozta meg) a Rádiót át kellett formálni az új igényekre, amely
az  „élni  segíteni”  jegyében  jelentkezett.  Rugalmassággal  és  gyakori  visszacsatolással  a  „köznapi
műveltség” közvetítőjévé akarták formálni. A rétegműsorokhoz is kiemelkedő rádiós személyiségeket
akartak  kinevelni,  a  hangot  csevegővé  átalakítani.  Eközben  a  Rádió  műsorosztályai  körbefalazták
magukat. A ZFO és a Zenei rovat számos alkalommal ütköztette műsorait, ezen kívül a Zenei rovatot
egyre  elitistább  szemlélet  hatotta  át.  Az  Éneklő  Ifjúság professzionalizálásával  együtt  csökkenni
kezdett  a  jelentkező  kórusok  száma,  a  szabályozott  könnyűzene  műsorba  szerkesztését  pedig
elutasították. Végül 1985-ben a Zenei rovat kivált az IFO-ból és a ZFO-hoz csatlakozott. 

A váltás előtt még számos gyermekműsor született, de a csatlakozás után egyre több múltba
forduló emlékműsor készült, a hangnem határozottan felnőttesé vált. Emellett a rovatnak a ZFO alá
rendelve  a  műsoridőért  is  küzdenie  kellett.  Az  IFO szerkesztési  gyakorlata  átláthatatlanná  vált,  a
központi  kontroll hiánya miatt  gyakorivá váltak a témaismétlések. Az IR az URH-ra száműzöttség
következtében  elfeledetté  vált,  az  IFO  hallgatottsága  is  mélypontra  került.  A Petőfi  tudott  csak
szórakoztató zenei műsoraival jelentősebb sikert elérni, illetve az osztályközi műsorokkal (ilyenekkel
az IFO nem rendelkezett).

Az 1984-es struktúra ifjúságpolitikai sávja hat naposra nyúlt, a ZFO Gyermekzenei rovata heti
három alkalommal jutott műsoridőhöz. Az IR ismét nemzetközi elismeréseket kapott,  de a magyar
viszonyok  között  továbbra  sem tudott  kiteljesedni,  hiszen  a  társadalom és  az  iskola  a  kanonizált
értékek  és  módszerek  jelenlétét  várta  el  a  műsorokban.  A kreativitásra,  érvelésre,  szuverenitásra,
felelősségre és küzdőképességre nevelés, mint norma nem fért bele a társadalom nevelésről alkotott
képébe.  Az  ifjúságpolitikai  műsorok  hallgatottsága  jelentősen  javult,  a  gyermekműsorok  hallgatói
tábora bár nőtt, de az elmaradó ismétlések miatt mégis kevesebb gyerekhez jutottak el az adások. 

A Rádió lemaradt a fiatalok mögött, miközben a politikai elit határozottabb fellépést várt el tőle
a  rendszeridegen  megnyilvánulásokkal  szemben.  Hársék  ennek  ellenére  továbbra  is  a  hitelesség
mellett  álltak  ki  és  nem  voltak  hajlandóak  a  lemorzsolódó  fiatalokról  lemondani,  nem  akarták
közönségüket elveszíteni. Őket egyre több pozitív üzenettel akarták megragadni, és a műsorpolitikát a
szórakoztatás,  kikapcsolódás  mezőjében  kiteljesíteni,  mindezt  összrádiós  szemléletváltással  és
összefogással. Az IFO ezt nehezen tudta átvenni, mert szemléletében a didaktikus értékátadás dominált
továbbra is, és alkotóközösségében is egyre több idős rádiós dolgozott.
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1985-1993: az oktatási törvény kihirdetésétől az intendatúra rendszer ki-
épüléséig

A rádiós művelődéspolitika és a közönségigény közti távolság tovább nő, a magára hagyott és végül
megszűnő IR, össztűz a gyermekműsorokra, az IFO, mint az adóintendatúra áldozata.

Leálló és újszerű műsorok. 

Az IFO működésében az 1985. szeptember 1-től hatályos oktatási törvény már nem gyakorolt
olyan  hatást,  mint  a  korábbi  KB  határozatok.  Ettől  az  évtől  kezdődően  az  IR  több  műsorát  is
megszüntették a készítők nem kis bánatára. Ahogy az IFO fogalmaz:  „használni szeretnénk, illetve
csak  ott  tündökölni,  ahol  használhatunk.  Ez  néha  sért  személyes  érdekeket,  érdeklődéseket  és
kedveket”294 A műsorritkítás okaként a rádiósok a megbízható hallgatói réteg hiányát, illetve az ezzel
szorosan  összefüggő  külső  (és  egyébként  ígért)  támogatás  elmaradását  hozták  fel.  Ennek  a
támogatásnak hiánya megpecsételte az iskolai oktatóműsorok jövőjét. A terv margójára az addigra újra
alapított Műsorigazgatóság (MIG) egy tagja csak annyit írt: „jól tették, helyes, mi rég kértük.”

Bizonyos  programokat  viszont  megőriztek.  Ilyen  volt  az  Észkerék (tematikus  technikai  és
természettudományi ismeretterjesztő műsor), a Nyitnikék és Nyitnikék postája. Ezek műsorra tűzésére a
gyermeksávban  havi  hét  alkalomra  nyílt  lehetőség,  amiben  pár  új  műsort  is  el  tudtak  indítani.  A
Ringató Tarján Tamás műsorvezetésével Mezei Károly szerkesztésében a tíz éves gyerekekhez szerette
volna  a  gyermekversek  világát  közelebb  (illetve  vissza-)  hozni,  a  Játék-teremtő pedig  pályázati
formában kérte ki a gyerekek ötleteit egy műsor elkészítéséhez. Az ifjúsági sávban is indultak még
ekkor  új  ismeretterjesztő  sorozatok  Önképzőkör és  Mint(a)film címmel.  Történelmi  és  irodalmi
sorozatok közül megismételték, illetve folytatták a Szépen szólj!, a 20. századi magyar politikusok és a
Két hangon adásait,  a  zenei  műsorok közül  továbbra  is  adásba kerülhettek a  Neked szól!,  Zenélő
Dominó, Zenehallgatás 4. osztályosoknak, Századunk zenéjéről és ...Az értelemig és tovább... részei.

A KISZ  által  meghirdetett  Szép  szó  mozgalom miatt  a  magatartási  és  viselkedéskultúra
pallérozása  céljából  megismételték  a  Szóból  ért  az  ember és  az  Illik?  Nem  illik! adásait.  A
számítástechnikai  ismeretterjesztést  szolgálta  a  MIKRO-fon és  a  Chipetnyi  programok sorozat.
Oktatóműsorok közül csak a nyelvműsorok maradtak meg. 

1 Áttörhetetlennek bizonyuló rovathatárok, az elszigetelődő IFO

A MIG válaszában elégedetlenségét fejezte ki a munkatársak lassú átcsoportosítása, a műsorok
ritka és szintén lassú megszüntetései, illetve a még mindig áttörhetetlennek tartott rovathatárok miatt.
A  rovatokat  (élve  a  közoktatási  reformok  kudarcaként  is  használt  terminológiával)  egymástól
függetlenül  működő  „iskolai  tanmenetek”-nek  nevezte,  amelyben  „mindenki  mondja,  védi  a
magáét”295.  A sávokban  szereplő  műsorok  erőltetett  védelme  miatt  a  rovatvezetők  elszigetelték  a
főosztályvezetőt a műsoroktól és magától az osztálytól is. Ennek eredményeképp az osztályvezetőnek
éppúgy  hiányos  információk  alapján  kellett  döntenie,  ahogy  a  MIG  újraalakulása  előtt  a
Műsorszerkesztőségnek kellett.

Az IFO válságát az is mélyítette, hogy az iskola tovább már egyáltalán nem tudta a műsorait az
oktatásba integrálni. Ez egyfajta kényszert gyakorolt a műsorkészítésre, ami a didaktikus szemlélettől
történő  teljes  elszakadást  szorgalmazta.  Mint  azt  a  MIG  is  kiemeli,  az  1985/86-os  tervben  az

294A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1986/87. évi munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor osztályvezető. Magyar Rádió 
Irattára. 35. (KON–055)

295Észrevételek a Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1986/87. évi munkatervéhez. Műsorigazgatóság. Rádió Vezetői 
Értekezlet, 1986. november 21. Magyar Rádió Irattára. 4. (KON–056)
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értékhordozás és a könnyedebb hangvételű forma még ellenszegült egymásnak. De a bírálat szerint az
értéket  és unalmat  később se tudta az osztály egymástól  elválasztani,  amelyek egybeesése mindig
növelte a Rádió által támogatott művelődéspolitika és a valós közönségigény közti távolságot. Ez nem
csak  a  fiatalok  rádióhallgatási  felméréseiben  mutatkozott  meg,  hanem  a  Rádió  teljes  közönsége
esetében is. Erdősi Sándor TKK felmérése kimutatta, hogy 1980 és 1984 között a Kossuth hallgatására
fordított idő 22%-kal csökkent. A Petőfi könnyedebb karaktere miatt dominánssá kezdett válni, emiatt
egyre többen tartani kezdtek a  Kossuth elnéptelenedésétől.  A MIG ezért  az IFO-nak azt javasolta,
inkább több fiataloknak, mint fiatalokról szóló műsort készítsen. A hétfői gyermeksávban elhelyezkedő
műsorok – amely nap amúgy külön prioritást élvezett a Televízió adásszünete miatt – szintén nem
tudták megakadályozni a Kossuth népszerűségének csökkenését. A négy hetes forgásban jelentkező
Ringató,  Játékteremtő,  Illik? Nem illik!, Szépen szólj!, Neked szól! mindegyikét szépen kimunkáltnak
tartották az iskolák részére, de nem elég attraktívnak a közönség számára. Viszont emellett az IFO
csökkentette  a  pénteken  sikeresen  sugárzott  gyerekeknek  szánt  rádiójátékait  is.  A  MIG  a
hétköznapokra  a  kapcsolatteremtő,  csereberélő,  kívánságokat  továbbító,  programajánló
szervizműsorok  elhelyezését  támogatta,  azon  kívül  az  év  folyamán  minél  több  és  nagyobb
tömegmozgósító akciót. A szerdán sugárzott MR 10-14 is már alig érte el a 4%-os hallgatottságot, míg
a  Révkalauz folyamatosan  célközönsége  fölé  lőtt:  szintén  4%-os  kihasználtságát  a  18-23  év
közöttiektől szerezte meg (Erdősi, 1985). 

A helyzet az 14 év feletti hallgatók esetében még siralmasabbá vált. A nekik szánt műsorok
csak  a  hétköznapi  kihasználtság  1/3  részét  érték  el,  a  12  évnél  fiatalabbak  átlag  20  percnél  is
kevesebbet hallgatták a Rádiót. A vasárnapi mesejátékok a 3-8 év közötti hallgatók 5-6%-át, míg a 9-
14 évesek alig 3%-át kötötték le. A gyerekek inkább felnőttekhez szóló műsorokat hallgattak, ahol nem
volt  leereszkedő  a  hangnem,  viszont  mondanivalójának  komolysága  sokszor  megegyezett  a
gyermekműsorokéval. Így kedveltté váltak a fiatalok körében a hétfői kívánságműsorok, a popzenei
adások és a Péntektől péntekig.

Az IFO 1987/88-as évi terve296 – a tartósnak bizonyuló „átmenet” éve 

1987-ben az  Osztályon belül  feszültséget  okozott  a  Reggeli  csúcs elindulása,  mert  számos
rádióst „elszívott” az eredeti műsorától, és emellett a szerkesztőségek egy részében nemzedékváltás is
zajlott (Sóskuti Márta is ekkor távozott tíz év után az Ötödik sebesség éléről). Viszont ez a műsor nagy
sikert aratott (nem csak az eredetileg célközönségnek szánt 14-18 éves fiatalok körében), műsorfolyam
jellege miatt is. Új eleme volt nyári vállalkozása, a 19 megyén keresztül végigvonuló „roadshow”, ami
hetente  kétszer  két  napban  egy-egy  megyét  mutatott  be.  Az  Osztály  népszerűsítését  célzó  MIG
javaslatra, a tömegeket megmozdító akciók megszervezésére viszont nem láttak esélyt. Se kapacitásuk,
se pénz nem állt rendelkezésre. Az 1986. május 23-i 62 órás összműsort eredményező első Rádiónap
sem  hozta  meg  a  várt  eredményt,  mindamellett  túl  is  terhelte  az  Osztályt.  (Több  helyszínen  is
próbálták  a  közönséggel  a  kapcsolatot  mélyíteni:  a  Petőfi  Csarnokban,  a  Márványteremben  és  a
Nemzeti Múzeumban.) 

Ritkán készültek új rádiójátékok is. Uralkodó témává a csonka család, a hazug felnőttek és a
kontraszelektív  iskola  képe  vált.  Az  IFO-nak  korábban,  pályakezdő  korukban  író  jó  és  bevált
gyermekíróknak, mint pl.  Csukás Istvánnak, Lázár Ervinnek, Mezei Andrásnak és Békés Pálnak nem
tudtak már olyan honoráriumot felajánlani, amiért a megbízást érdemes lett volna elvállalniuk. Ennek
ellenére sikeresnek voltak mondhatóak – ha kimagasló munkák nem is születtek általa – az 1986-os
úttörőmozgalmi közreműködéssel közösen szervezett ifjúsági hangjátékpályázatra beérkező művekből
készült  Százszorszép  Színház bemutatói.  Szórakoztató  adásnak  szánták  a  Teliszájjal című
gyermekkabarét,  a  4×4 játékait,  a  Mesedélelőtt  és a  vasárnapi  Matiné műsorait,  a  játékokat  és
vetélkedőket, valamint a Kérted? Hallgathatod! kissé harsány című kívánságműsort.

A gyermek- és ifjúsági műsorok a három adón továbbra is kaotikusan követték egymást, ami
még a készítőknek is kiismerhetetlenné vált. Ez alól csak az ifjúságpolitikai jellegű két műsorsáv, a

296A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1987/88. évi munkaterve. Magyar Rádió Irattára. (KON–057)
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Reggeli  csúcs és az  Ötödik sebesség volt kivétel. A fiatalság új problémákkal jelentkezett (helyüket
kereső és nem találó képzetlen érettségizettek, fiatalkori narkománia és alkoholizmus), így a kulturális
értékhordozás  addigi  feladatának  teljesítését  egyre  inkább  felváltotta  az  ezeknek  a  csoportoknak
elérésére tett erőfeszítés.

1 A magára hagyott IR terve 

Programfüzetében az Iskolarádió szerkesztői többször is kérték a tanárokat, nevelőket, hogy a
rádióműsorokban adjanak esélyt diákjaiknak a részvételre. A Nyitnikék műsorkészítői szívesen riportot
készítettek volna a vers-, mesemondásban és környezetvédelemben jeleskedő fiatalokkal, az  Utazás
Helyben játék 8-12 éves gyerekek jelentkezését várta, sőt, az  Észkerék szerkesztői (Herczeg János,
Mezei Károly, Sillár Emőke és Tarnay Márta) a hatékonyabb matematikai ismeretterjesztés érdekében
a tanárok segítségét kérték, fejtsék ki, mit szeretne diákjuk hallani, mi tetszene neki, és az ötletekért
honoráriumot is fizettek volna:  „az adás idejében sok gyerek van még napköziben. Be kellene nekik
kapcsolni a rádiókészüléket! Bizton állíthatjuk, hogy színvonalas, tanulságos „hátteret” szolgáltatunk
játékhoz,  rajzoláshoz,  barkácsoláshoz.”297 Ilyen  „barkácsoláshoz”  adott  ötletet  Dimény  Juditnak  a
Nyitnikék sorozatba illesztett  Hang és a zene című műsora, ahol rögtönzött hangversenyt szerveztek
alkalmi  hangszerekből  (papírból  fából,  fémdobozokból,  üvegpoharakkal,  fésűvel,  hamutartóval,
tojásszeletelővel, stb.).

2 Az IFO tervének bírálata 

A megszületett  terv  továbbra  sem vívta  ki  a  vezetők  tetszését.298 Hiányolták  annak  az  új
premisszára  épülő  koncepció  megvalósulását,  amely az  indirekt  nevelést,  az  értékorientálás  vonzó
rádiós formáinak kidolgozását jelentette volna. A műsorok felépítésükben a MIG megítélése szerint
továbbra is „iskolásnak” tűntek. Sikeres példaként hozták fel azokat az adásokat, amelyek a fiatalok
tapasztalataira támaszkodva készültek, teret engedve érdeklődésüknek és a napi aktualitásnak, amellyel
a  Rádió  így  összekötő  kapoccsá  válhatna  az  iskola  és  a  valós  hétköznapok  között.  Ilyen  volt  a
Nyitnikék sorozatában elhangzó Ismered-e magad? (önkép és mások által látott képünk összevetése), a
Főzőcske (konyhaművészkedő  gyerekekkel),  A  rend  őre,  a  rendőr és  a  Testőrségen,  amely  az
egészségmegőrzést előtérbe toló nemzeti program hatására készült.

A ZFO 1987/88-as évi terve – nehézségekkel küzdő Éneklő Ifjúság és a to-
vább fokozódó múltba fordulás

A gyermekek kulturális ellátása egyre hiányosabb lett, és egyre jobban kiszolgáltatottá váltak a
kommersz kulturális tartalmaknak. Ebben az IFO sem tudott segíteni, már csak azért sem, mert még
futó műsoraival a gyermeksávban célközönségét nem tudta elérni. Ha mégis ráértek a fiatalok, inkább
a  televízió  adásait  követték  figyelemmel,  mivel  a  már  sokszor  felemlegetett  szervezési  és
kommunikációs  anarchia  (vagy  szándékosság?)  miatt  a  TV  gyermeksávja  a  Rádióéval  pontosan
párhuzamosan lett kialakítva.

Az  Éneklő  Ifjúság  szerkesztője  aggodalmának  adott  hangot  a  műsorba  jelentkező  kórusok
további színvonalesése miatt. Mind kifejti, a műsorok csak keretet adhatnak az iskolák munkájának, és
szerkesztők  gondoskodásukkal  azt  biztosítják,  hogy  az  elhangzó  adások  színvonala  ne  kerüljön
túlságosan alacsonyra. Viszont tapasztalhatóan a zene az iskolai nevelésben és oktatásban fokozatosan

297Az Iskolarádió műsorfüzete. 1987/88. A Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának kiadványa. Magyar Rádió Irattára. 1987. 
augusztus. 17. (IR–049)

298Megjegyzések a Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1988. évi munkatervéhez. Műsorigazgatóság. Magyar Rádió Irattára. 
1987. november. (KON–058)

130



háttérbe  került,  ami  már  lemérhetővé  vált  a  felvett  kórusprodukciók  színvonalán  is.  Ezért  a  „jól
működő  iskolai  kórusok”  tevékenységének  propagálására  próbálta  a  szerkesztőség  a  fókuszt
áthelyezni, amely viszont már végérvényesen kizárta a tömegmozgalmiság arculatának megjelenését a
műsorokból.

A népszerűsítés érdekében ők is népszerű műsorvezetőket akartak a mikrofon elé ültetni, de
ebben továbbra  is  a  saját  értékrendszerüket  követték,  azaz  fiatalítás  helyett  többek között  Carelli
Gábort,  Szőnyi  Erzsébetet  és  Tusa  Erzsébetet,  azaz  a  „megragadó  pedagógus-egyéniségek”-et299

kérték fel a feladatra. Eközben a TKK 1986. október 27. és november 2. közötti felmérésében azon
szomorkodott, hogy „vékonyodnak a Tömegkommunikációs Kutatóközpont ifjúsági rádiózásról szóló
beszámolói,  és ennek nem a papírhiány az oka. Egyre kevesebb értékelhető,  még közzétehető adat
van.”300 A 9-11 évesek érdeklődése is inkább az idősebbeknek szánt ifjúsági műsorok, és a bennük
hallható témák felé tolódott el. Közel kétszerese volt náluk ezeknek a műsoroknak a kihasználtsága,
mint  a  gyermekműsorokénak.  A  rádiótól  elpártolást  valamelyest  csillapította  a  Reggeli  csúcs
elindulása,  aminek  következtében  a  12-14  és  18-23  évesek  körében  a  Petőfi  hallgatottsága
megháromszorozódott,  míg  a  15-17  éves  kamaszoknál  megötszöröződött.  Ez  bizonyította,  hogy
megfelelően előkészített  műsorkoncepcióval  a  fiatalokat  vissza lehet  csábítani  a  készülékek mellé.
Viszont  a  részükre  sugárzott  komolyzenei  műsorok a  Kossuthon hangzottak  el,  és  ott  továbbra  is
csökkent a hallgatottság. A gyermekműsorok Petőfin sugárzott adásainál a szombat déli és vasárnap
reggeli  meseműsorok  esetében  mutattak  ki  megegyezést  a  gyerekek  igénye,  és  a  nyújtott  kínálat
között. Hétköznap délelőtt csak a  Ki Kopog? (a korábbi,  Forrai Katalin által megtestesített óvónéni
szerep  helyett  az  apaképpel  felruházott  Levente  Péter Döbrentey  Ildikóval és  Gryllus  Vilmossal
közösen készített  gyermekműsora)  és a  Nyitnikék rendelkezett  mérhető közönséggel,  délután pedig
továbbra is csak a Nyitnikék postája, ahol a 6-8 évesek részéről tapasztaltak 3%-os kihasználtságot. A
kisiskolások  is  átpártoltak  a  könnyűzenei  műsorokra,  amiben  a  Poptarisznya jelentős  részesedést
mondhatott  magáénak.  A 15-17 évesek 22%-a este  20 óráig  hallgatta  a  monstre  műsort,  majd ezt
követően a kitartók 4-5%-a. Viszont a komolyzenei műsorok a 18 év alattiak körében különösen nagy
érdeklődéshiányba ütköztek.

A Gyermekzenei rovat ebben az évben bevezetett műsorait ennek fényében kell vizsgálnunk.301

Új műsorfajtaként jelentkezett a zenés mesék műfaja közé tartozó  folytatásos miniopera,  a Bognár
István-Bálint  Ágnes szerezte  Kandúr  Kázmér  kar(om)mester.  A  Zeneiskolásoknak  –  zeneiskolások
muzsikálnak 15-20 perces adásaiban tehetséges gyerekek léptek fel,  Szőnyi Erzsébet pedig elindította
Barangolások a hangszerek birodalmában című sorozatát. 

A rovat ismét számos zenetörténeti adást készített gyermekműsorként, ezúttal leginkább a 80.
életévet megért művészek, zeneszerzők bemutatását célozva meg. A Visszanéztem fél utambúl... Veress
Sándort,  a  Visszapillantó  tükör Ránki  Györgyöt,  a  Távoli  országokról  és  zenékről Takács  Jenőt
köszöntötte. Szintén a nosztalgia hatottá át Huszár Klára sorozatát, a Krisztinavárosi madrigál adásait,
amely  a  30-as,  40-es  évek  ifjúsági  zenei  életét  elevenítette  fel,  illetve  a  Felejthetetlen  arcok  az
operaházból új epizódjai régi korok már elhunyt, vagy még élő, de idős előadóművészeiről (Komor
Vilmosról, Rigó Magdáról, Orosz Júliáról, Birkás Lilanról). A Vécsey Jenő emlékműsor a zeneszerző
halálának 20 évfordulójára készült, bevezetőjében Bónis Ferenc személyesen szólalt meg. A Magyar
muzsika múltjából további műsorokkal jelentkezett, a Találkozás Ferencsik Jánossal a korábbi sorozat
felújításaként köszöntötte a szintén 80 éves karmestert. Viszont „régi műsortípusként” elindult a Száll
a madár ágról ágra népzenei műsora is, amelyben Végvári Rezső saját élményeit és felvételeit osztotta
meg  a  fiatalokkal,  tematikus  kis  hangversenyeket  sugároztak  havi  6-8  alkalommal  10-15  perces
időtartamban, és elkezdték a Gyermekkórus Z-hangfelvételeinek újbóli minősítő kontroll-lehallgatását,
amely több éves folyamata után meg akarták határozni, melyek még a kórus repertoárjának „fehér
foltjai”.

299A Zenei Főosztály 1987. évi terve. Magyar Rádió Irattára. 44. (KON–093)
300Az Ifjúsági Műsorfigyelő Szolgálat jelentése az 1986. október 27. és november 2. közötti hét rádióműsorainak 

fogadtatásáról. Panel. TKK. 1. (PA–022)
301A Zenei Főosztály 1987. évi terve. Magyar Rádió Irattára. (KON–093)
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1 A ZFO tervének bírálata

A Műsorigazgatóság – a már megszokott módon – ismét bírálat alá vette a Gyermekzenei rovat
tervét.302 A kisműsorok esetében kérték a szerkesztőket, inkább blokkokban sugározzák azokat, mert az
az álláspont, miszerint a gyerekek csak 10-20 percig képesek koncentráltan figyelni, már elavultnak
tekinthető. A megváltozott rádiózási szokások miatt egyre ritkábbá vált még a felnőttek részéről is a
régebben megfigyelt koncentrált figyelmű rádiózás, vagyis az új szemlélet szerint ha nem is figyel a
gyermek az adásra, akkor is hallja.

A figyelemfelkeltéshez  viszont  új  hang  kellett.  „Bizonyos  paternalizmus  tapasztalható  a
Hétszínvirág  esetében,  a  Zenei  Tükör  »kis  Új  Zenei  Újság«  mivoltában  is  inkább  az  ének-
zenetanárokra  számíthat  hallgatóságként.”303 Ehelyett  inkább  fokozták  volna  a  műsorokban  a
gyermekszerepléseket,  hasonlóan  ahhoz,  ahogy  a  Zeneiskolásoknak  –  zeneiskolások  muzsikálnak
adásai esetében ezt megoldották.

A sorra megbukott struktúrák oka. Társadalom és műsorpolitika a 80-as 
évek végén, és az intendatúra rendszerének ötlete

Ahogy már a gyermeksajtóval kapcsolatos megállapításoknál jeleztem, a műsorkészítők nem
voltak az ifjúságot érintő gyors változásokra és az újabban jelentkező problémákra felkészülve. Ennek
oka részben az 1969-et követő struktúraváltások mechanikusságában is keresendő. A tervgazdálkodási
gondolkodáshoz hasonló koncepciók kialakítása – amelyek kb. tíz éves időtartamokkal kalkuláltak –
linearitásuk miatt nem voltak alkalmasak a változó hallgatói igények kiszolgálására. A fejlődés egyre
egyenlőtlenebbé vált.  Az 1945-öt  követő fokozódó társadalmi  mobilitás minden mozgásba lendülő
réteg számára felértékelte az információhoz jutás fontosságát, amelyek az új társadalmi szinten történő
identitáskeresésükben  játszott  nagy  szerepet.  Mivel  ezekkel  nem  tudott  lépést  tartani  a  Rádió,  a
struktúrák rendre el is buktak. 

Ahogy egy, a Rádió jövőbeli stratégiáját kereső tanulmány is megjegyzi a TKK-nak az MSZMP
KB  részére  végzett  felmérésére  hivatkozva,  az  ideológiák  elöli  elzárkózás  egybe  esett  a
nagyközösségi-,  társadalmi  cselekvés  elértéktelenedésével,  a  jólét-orientált  szemlélet  előrébb
helyezésével és így a szellemi-, kulturális értékek devalválásával (Fekete és mtsai, 1987). A fokozódó
individualizmus az értékrendezés egyéni differenciált szintjeit hozta magával, amely során az egyéni
boldogság  előtérbe  kerülésére  lehetett  már  csak  építeni.  Az  egyre  több  nehézséggel  küszködő
nemzetgazdaság miatt a „második gazdaságok” szintjén (GMK-k) a felnőttek körében is új közösségek
szerveződtek,  ami  a  keletkezésüket  motiváló  okok  miatt  értékrendjükkel  tovább  fokozták  az
individualizáló  folyamatokat.  A  fiatalok  nevelését  addig  biztosító  nevelési  terület,  a  család
szocializációs  ereje  megroppant,  az  iskola  viszont  nem  tudta  az  emiatt  fellépő  nevelési  deficitet
pótolni.  Leállt  a  konzisztens  értékrend  átadásának  folyamata,  nem volt  már  támogatva  a  sikeres
életvezetéshez  szükséges  képességek  kifejlesztése.  Az  iskola  ezt  azzal  is  tetézte,  hogy  a  családi
nevelésből kimaradó normákat belső világában zajló ellentmondásai miatt sem tudta hitelesen átadni.
A hiteltelenség áldozatává vált a KISZ is, mivel szervesen egybenőtt ideológiai forrásával. Ebben a
krízisben érthetően felerősödött az egyházak és mindenek előtt a kortárcsoportok szerepe.

A Rádiónak  szembesülnie  kellett  azzal,  hogy kultúrpolitikáját  követő  műsorai  leginkább  a
főváros értelmiségének készültek – beleértve a gyerekeknek szánt adások színvonalát és formáját is.
Kapcsolatukat  a  közösségekkel  (a  közönséggel)  a  tervekben  megfogalmazott  művelődéspolitikai
fejlesztéseket követő folyamatok során jelentkező műveltségszint emelkedéshez fűzött hipotézisekhez
igazították, ami eredményeként gyakorlatilag elbeszéltek a hallgató feje felett. (Sokan ezért a  Szabó
családból elégítették ki napi információszükségletüket.) A Kossuth ennek köszönhetően – valamint az
ezt  formába  öntő  túlzottan  szikár  racionalizmusa  miatt  –  kezdett  el  elnéptelenedni.  A nehezedő

302Észrevételek a Zenei Főosztály 1987. évi tervéhez. Magyar Rádió Irattára. (KON–094)
303Uo. 15.
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életkörülmények egyre inkább a Petőfi programja felé lökte a hallgatókat. A bemondók konferálásait is
feszes környezetnek tartották, mert megakasztották a műsorfolyamot. (Ennek lett eredménye később a
Rádió és Televízió arcának is tartott bemondók leváltása az arc nélküli ajánló spot-okra.) Az összrádiós
megjelenésre vonatkozóan úgy találták, a Rádió közöl és nem aktivizál, komor és nem oldott, tanít és
nem élményt  ad.  A struktúra  nem követte  a  szezonalitást,  sok volt  az  óvatos,  középutas  konform
megközelítés,  és  a  csoport-diktálta  tartalom  és  formai  megjelenés  monopolhelyzetbe  állítása.  Az
ideológiák kilúgozott formában éltek tovább. Egy idő után egyre kevésbé használta ki a Rádió azon
előnyét,  hogy  a  televízió  vizuális  benyomáskeltése  és  a  sajtó  kommentálása  mellett  ő  az,  aki
mindezekhez képest a legerősebb érzelmi reakciót váltja ki fogyasztójából. A rádiózás, amellett hogy
magányos cselevésnek minősül, a képi információ hiányából adódóan is fokozottabb figyelmet igényel
az egyéntől.  „A magányos rádióhallgatásból következik, hogy a rádió üzenete tovább visszhangzik a
személyiségben,  egyszerűen  több  idő  van  erre  és  kevésbé  zavaró  a  kísérő  és  következő  szociális
interakció.”304 A televíziós  műsorokat  a  családtagok  inkább  megbeszélik  egymás  között,  mint  a
rádióban elhangzottakat.

A Rádió saját feladataiból a 90-es években kiemelten a fiatalok összes rétegéhez történő eljutást
nevezte meg. Segíteni velük (és nekik) a társadalmi kommunikációt, amely új kihívásokkal kezdett
küzdeni a középkorúak túlterheltsége és a szélesedő idős korosztály értetlensége miatt. Eszközként a
minél több zenét, a kortársi hangvételt, a megértő magatartást emeleték ki. Ezek viszont még csak a
figyelemfelhívást  akarták  szolgálni.  A figyelem megnyerése  után  a  stratégia  következő  lépéseként
fiatal  hallgatójukat  biztosítani  kellett  arról,  hogy  környezete  számára  fontos  a  jelenléte  és  léte.
Szigorúan  kerülni  kellett  a  kioktatást,  az  idősebb  generációk  példaként  történő  felemlegetését,  a
didaktikusságot, a parancsoló kinyilatkoztatásokat. Mindez a koncepció abból a paradigmából indult
ki, hogy nem az érték volt válságban, hanem csak az azt rendező elv. 

Az Iskolarádió neve, szerepe és tartalma között is űr keletkezett. Az oktatást közvetlenül már
nem tudta  segíteni,  egyesek szerint  maga az  ötlet  is  anakronisztikussá  vált.  Fokozatosan átalakult
ismeretterjesztő, nyelvoktató, szórakoztatva nevelő formájúvá, de ennek ellenére egyre többen meg
akarták szüntetni. Koncepcióját próbálta összesűríteni egy új műsorpolitikai gyakorlattá, és 1990-re
elhagyta végül fogalmilag kiüresedett nevét is. Túlélését még egy darabig biztosította, hogy a korábban
megjelent Nyitnikék (és azon belül néhány Dimény Judit műsor) hallgatottsága még kimutatható volt.
Egyébként a biztos hallgatói réteg általában a gyermekműsorok esetében megmaradt. Már korábban is
utaltam rá, a gyerekek fejlődésük során pártoltak el ezektől az adásoktól, érésük folytán, gondjaikkal
szembesülve  és  azok  megoldása  nélkül  egyre  inkább  a  könnyűzene  jelentette  kortárcsoporti
hovatartozást  helyezve  előtérbe.  A hiányzó  nekik  szóló  ifjúsági  műsorok  helyett  ők  is  inkább  a
felnőtteknek szánt  adásokat  hallgatták.  Ez  a  folyamat  egybevág azzal  a  megállapítással,  miszerint
hierarchikus szervezése révén a direkt nevelői (felnőtti autoritásból kiinduló) hatás igazából csak a 9-
10 éves életkorig működőképes (Bábosik, 2004).

A fenti analógia alapján a zenei érzelmi befolyásolás hatékonyságának fokozását – legyen az az
aktuális művelődéspolitika kiszolgálása, vagy egyszerűen a kikapcsolódás és feszültségoldás – a többi
műsorszóró és közvetítő médiummal történő interferenciák és a hallgatók életrendbeli változása miatt a
tematikus  adók  létrehozásában  látták.  Tartalmában  elsősorban  a  jelenidejűség  élményét  adó
műsorokkal és ritkaságok bemutatásával akartak teret nyerni. Emellett az URH hálózat fejlődése is
elérte azt a szintet, hogy az 1974-es évi 12%-os hallgatottság 1986-ra elérte a felnőtt lakosság esetében
a 33%-ot. Annak pedig, hogy a nyugati tapasztalatok szerint a rádiózás a kommersz irányába mozdult
el,  nem akartak (vagy nem tudtak) semmit  sem kezdeni.  Ezért  merült  fel  az adófőigazgatások, az
adóintendatúra rendszerének ötlete.

Számos elképzelés született az új rendszer létrehozására. Az átalakítást szorgalmazók részéről
az volt az érvelés, a Rádió 1925-ös elindulása óta nem tudott megreformálódni, a struktúramódosítások
nem váltották be az általuk történő megújulásba vetett  bizalmat.  Közel 23 koncepció született  (pl.
Gábor  Dénestől,  Szirányi  Jánostól,  Magos  Györgytől, stb.305),  amelyek  közös  pontja  a  négyhetes

304Uo. 23.
305A Magyar Rádió működésének korszerűsítésére vonatkozó elképzelések gyűjteménye. Magyar Rádió Irattára. 1991. 
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műsorszerkesztés egyhetesre történő átállítása, az elnök alá beosztott adófőigazgatók vezetése alatt álló
rádióadók  önállósága,  és  a  rendelés  alapú  műsorkészítés  bevezetése  volt,  amivel  versenyhelyzetet
akartak  provokálni  a  különböző  gyártó  egységek  között.  A gyártási  oldal  felépítésére  vonatkozó
javaslatok viszont megoszlottak. Voltak, akik radikális változást sürgetve a műsorosztályok eltörlését
akarták,  de  voltak  olyanok  is,  akik  felismerve  az  osztályok  kollektív  tudatában  felhalmozódott
tapasztalati  és  elméleti  tudás  elvesztésének  veszélyét  (a  közvetlenül  és  drasztikusan  is  érintő
egzisztenciális  kiszolgáltatottságról  nem  is  beszélve),  az  így  kialakult  műhelyek  átmentését
szorgalmazták.

1 Az IFO reakciója a radikális átalakítás ötletére – az Iskolarádió megszűnése

Nem meglepően a Szórakoztató- és az Ifjúsági Osztály hevesen ellenezte az előbbi elképzelés
radikális változatát. Utóbbi azért is, mert szerteágazó műsorprofilja az új rendszerben elemeire esett
volna szét,  és egyenként az érintett  profillal  rendelkező adófőigazgatóságok irányítása alá kerültek
volna. A vita eldöntését nehezítette, hogy az egyre divergensebb megítélés alá eső kulturális értékek
miatt  a  Rádió  önellentmondásba  keveredhetett.  Markánsan  elvált  egymástól  ugyanis  a  politika
megítélése egy kulturális értékről, mint a gazdaságnak pl. az amatőr mozgalmak támogatásáról, vagy a
művelődési  házak  fenntartásáról.  Ezzel  indokolva  úgy  tűnt,  a  Hárs  Istvánék  által  fémjelzett
demokratikus  Rádiót  felváltja  a  centralizált.  Az  átállás  a  költséghatékonyabb  műsorkészítést  is
ösztönözte volna minél több külsős és minél kevesebb belsős munkatárs alkalmazásával.

Sárffy  László,  a  Rádió  gazdasági  igazgatója  ezt  követően a  MIG szemére  vetette,  hogy az
eredetileg  szervezeti-feladati  felülvizsgálat  és  racionalizáló  javaslat  helyett  perspektivikus
szervezetátalakítási  koncepciót  dolgozott  ki.  Már  magával  a  MIG létrehozásával  sem értett  egyet,
mivel eredetileg a MIG feladat-  és tevékenységi köre a hajdani Műsorszerkesztőségével lett  volna
azonos. A feladatok sem lehettek volna újak, mert csak minőségükben és összetételükben változhatnak
a  mindenkori  követelményrendszer  függvényében.  Az  IFO-val  kapcsolatban  hozzáteszi,  a  62  fős
osztály csak  négy főtől  tud  megválni  (Sárffy,  1987). Faggyas  Sándor,  az  IFO vezetője  is  a  saját
osztályának átszervezésében látta  az  egyedüli  megoldást.  Az  Aktuális  Ifjúságpolitikai  rovatot  és  a
Reggeli  csúcs  rovatát  egybeolvasztva  létrehozta  az  Aktuális  Ifjúságpolitikai  Szerkesztőséget.  A
Gyermekrádió három műhelyét, illetve a szervizműsorokét, – amelyek több egyszemélyes műhellyel
az  érdek-,  egészségvédelmet,  mentálhigiénés  adásokat  készítették  –  szintén  összekapcsolta,  illetve
hozzájuk  rakta  még  az  ismeretterjesztésre  átállt  Iskolarádiót  is,  neve  megszüntetésével.  Az  így
született új rovat neve Ifjúsági szolgáltató és ismeretterjesztő Rovat lett (Faggyas, 1987). Az Irodalmi
rovat csak nevében alakult át  Ifjúsági dramaturgiává, amely a hangjátékok és dokumentumjátékok
készítésével volt továbbra is megbízva. 

2  Két év gyermekműsorainak hallgatottsági adatai (1986 és 1988) 

A közelgő  új  1989-es  struktúra  előtt  tanulmány  készült  két  évnek,  1986-nak  és  1988-nak
összehasonlító elemzéséből (Lendvay, 1988). A hallgatók elpártolása a nemzeti adóktól nem állt meg.
(20.ábra) Ebben némileg az is szerepet játszott,  hogy a  Danubius 1986. június 1-jei német nyelvű
indulását követően 1988. november 1-től már magyarul sugározta műsorait. A hétfői csúcs a Televízió
adásszünetének  volt  köszönhető.  A  3.  műsor  esetében  csak  egy  érték  van  megadva,  mivel
hallgatottsága a két év összehasonlításában nem változott, szombat kivételével – amikor elérte a 4%-ot
– mindig 1% körüli maradt.
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Az általános  érvényű  elpártolás  viszont  egyes  napszakokban,  sávokban  épphogy ellenkező
irányú volt, hallgatottságnövekedést épp a gyermekműsorok idejében lehetett tapasztalni. A Kossuth
hétköznapjain délelőtt 9 és 11 óra között közel megduplázódott a hallgatók száma. (21.ábra)306 Ekkor
sugározta adásait az Óvodások műsora (hétfőn 9:30-10:00), és a Nyitnikék (10:30-ig). Szintén ebben az
időpontban kedden, szerdán és csütörtökön szolgált műsorral a ZFO Gyermekzenei rovata (11 óráig),
és  csütörtökön  az  IR  jelentkezett  Diákfélóra című  összeállításával.  A délután  16:30-as  fél  órányi
hallgatottság növekedés idejében szintén a Gyermekrádió adta műsorait (hétfőn többek között a Neked
szól!,  kedden a  Nyitnikék postája,  szerdán az  MR 10-14,  csütörtökön a  Révkalauz,  pénteken pedig
gyermekirodalom rádiójáték és magazin formájában). 

A Petőfi  szombati  adásnapján  a  13  és  14  óra  közötti  enyhe  növekedés  idejében  a  Miska  bácsi
levelesládája, a Százszorszép Színház és a Kenguru gyermeksportműsor hangzott el. (22.ábra)307

306Uo. 6.
307Uo. 7.
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20. ábra. Rádióhallgatással töltött idő 1986-ban és 1988-ban adónként, a hét egyes napjain
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Vasárnap szintén a Petőfin látszódott némi javulás a gyermek-rádiójátékok sávjában (14-15 óra), míg a
reggeli gyermekműsornál – ha javulás nem is, – de stagnálást mutatott a felmérés (8-9 óra között).
(23.ábra)308

Az 1989-re időzített struktúraváltás tervezete és össztűz a mindenkinek út-
ban lévő gyerekműsorokra 

A fenti statisztikai adatok fényében ezek után meglepő a soron következő struktúra bevezetése
előtt írt tervezet gyermekműsor ellenessége. A Rádió Bartókra309 száműzött műsoraira úgy tekintett a
MIG, mint az intellektuális réteget elrémisztő adásokra, és ezt meglehetősen cinikus hanghordozásban
a rádiós közösség tudtára is adta:  „a sok szempontból  »felvizezett«, a könnyűzenékkel, a »jó lesz a
Bartókra«  típusú  »maradék«-műsorokkal,  nemzetiségi  és  oktatóműsorokkal,  muszáj-ismétlésekkel
tördelt Bartók rádió nem ad folyamatosan vonzó komolyzenei (és kisebb részben prózai) programot a
»magasabb« művészi és intellektuális értékeket kereső hallgatóknak”310 Az új koncepció az eredeti
elképzeléstől folyamatosan távolodni kezdett. Első helyre már nem a rétegműsorok kerültek, hanem a
tömegízlést  szolgáló  és  a  tömeg  érdeklődésére  számító  műsorok,  azaz  a  közfogyasztásra  szánt
tömegműsorok. Ezeknek helyt  szorítandó a gyermekműsorok adásidejét  tovább kellett  csökkenteni,
illetve  áthelyezni  őket  a  vakációk  idejére.  A  Kossuth  folyamatos  politikai  információs
műsorszolgáltatásba kezdett, a Bartók az értelmiségi és művészi profilt vette fel. A Kossuthon eddig
futó esti mesét és az azt követő népzenei műsort, melynek összideje együtt 25 perc volt, nemkívánatos
profilidegen műsornak tartották már, és helyettük zenei műsort adtak volna. (Ennek ellenére később
mégis maradhatott.)

308Uo. 7.
309A 3. műsor 1987. április 23-án a Rádiónapon vette fel a Bartók nevet.
310Tervezet a Rádió műsorstruktúrájának 1989 őszétől bevezetendő reformjára. Mikrofon. 1988. IV. 3. sz. 1988. augusztus.
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22. ábra. A hallgatottság alakulása a Kossuth adón 1986-ban és 1988-ban - szombat

23. ábra. A hallgatottság alakulása a Kossuth adón 1986-ban és 1988-ban - vasárnap



A Danubius miatt némileg kevesebb pop-rock zenét sugárzott volna a Petőfi, helyette inkább a
„konzervatívabb” könnyűzenei irányzatokból (operett, operasláger, népzene, nóta, musical, filmzene,
stb.) válogatta volna össze műsorát. Az adón reggel az óvodás sáv előtt nyugdíjas műsort adtak volna,
ami viszont komikusan hatott az azt követő kisgyermekeknek szánt adásokkal, de még a nyugdíjasok
műsoridejébe is benyomult volna. Ezért heti két alkalomra akarták az óvodás műsorok jelentkezését
csökkenteni. A délutáni – kora esti ifjúsági sáv első felét könnyűzenével, majd este 8 órától réteg-
szervizműsorokkal  akarták  kitölteni.  A hétvégi  struktúra  esetében  vita  tárgya  lett,  hogy  az  előző
bekezdésben elemzett vasárnapi 14 – 15 óra közötti gyermekműsor idejében nem kellene-e inkább
könnyűzenét  adni,  mint  gyermekeknek  szánt  adásokat:  „az  előbbi  mellett  a  zenehiány,  az  utóbbi
mellett – némely vélemény szerint – túl szerény vasárnapi gyermekműsor választék szól.”311 A zenei
ismeretterjesztő  gyermekműsorok  ellehetetlenülését  tovább  siettette,  hogy:  „csökkenteni  kell  a
művészetekről szóló, különösen a zenei és irodalmi szakműsorokat […] Feltétlenül csökkenteni kell az
indokolatlan párhuzamosságokat, pl. a mai felnőtt és ifjúsági célú, illetve szerkesztésű ismeretterjesztő
és  irodalmi  műsorok  vonatkozásában.”312 Az  új  struktúra  már  csak  kereteket  biztosított
műsorfunkciókkal, amit már nem lehetett egy műsorosztályhoz sem kötni. Elvileg a versenyhelyzet
kialakításának céljából, de a gyakorlati szemmel nézve ezzel lehetetlenné vált a gyermek és ifjúsági
műsorok megkülönböztetése a felnőttekhez szólóktól.

1 A KISZ elvárása az új sugárzási és szervezeti rendszertől 

A Rádió KISZ szervezete értetlenül fogadta a reformjavaslatot. „A tervezet – úgy tűnik – nem
tesz kísérletet  arra, hogy a szóban forgó váltást  a hallgatók igényeihez is formálja.  Nem beszélve
arról, hogy a reformpártiság azonnal húsba vágó érdekeket sért, amint főosztályi műsorok, műsoridők
zsugorítására,  vagy  csonkítására  történik  kísérlet,  és  ez  várhatóan  megnöveli  a  struktúraváltás
ellenzőinek  táborát  és  hangját.”  (Siklós,  1988.  1.  o.). Magával  a  reform  szükségességével
egyetértettek, de hiányolták az utalásokat a reform kivitelezéséhez szükséges műszaki feltételekről és a
műsorpszichológiai  tényezők  számbavételét.  A Petőfiről  úgy  vélekedtek,  mint  sok  könnyűzenével
fűszerezett ifjúsági profilú adóról. Azaz a Danubius miatti visszafogott könnyűzene sugárzással nem
értettek egyet, mivel a Danubiust nem lehetett akkor még az ország teljes területén fogni, ráadásul
CCIR szabvány szerint működött, amit az akkori készülékek közül még kevés tudott fogni. Emellett a
Danubius-szal  kapcsolatban  felmerült  államosítás  ötletét  is  elvetettek,  mondván,  az  adó  a
reklámbevételeivel komoly pénzforrássá vált.

Az  ifjúsági  szervezet  rádiós  szekciójának  gondolatai  így  három téma  köré  csoportosultak.
Egyrészt  egzisztenciális  félelmeikről  számoltak  be,  másrészt  a  pop-rock  könnyűzene  térnyerését
támogatták. Mindez kiegészült azzal a gyakorlatias nézőponttal, hogy a jövő közszolgálatisága egyre
inkább a piacgazdaság irányába fog elmozdulni. A három komponens egybevéve kizárta az ifjúsági- és
gyermekkultúra  területeinek  visszafoglalását,  a  műsorpolitika  művelődési  és  kultúrpolitikai  éléről
leváltak a művelődési és a kulturális kérdések.

2 A tervezett új struktúra következményei 

a A gyermekzenei ismeretterjesztő műsorok új gondjai 

A rádiós ismeretterjesztés új premisszája szerint „az ismeretterjesztés nem lehet öncélú, minden
célzott befogadói réteg számára értelmes (számára értelemmel bíró) kapcsolódási pontokat kell találni
– az ő életéhez, problémáihoz, gondolkodásához.”313 A legalacsonyabb műveltségűek számára ezeket a
tartalmakat a szolgáltató műsorokba beépítve akarták eljuttatni, elsősorban a mindennapi életvitellel,
egészséggel, közgazdasággal, állampolgári ismeretekkel kapcsolatos tudnivalókat. A kulturális elemek

311Uo. 7.
312Uo. 8.
313Reform és műsorpolitika. Műsorigazgatóság, 1989. május. 13. Magyar Rádió Irattára. (MIG–002)
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ebből  a  felsorolásból  teljesen  hiányoznak.  Az  értelmiséghez  szintén  nem rétegzetten  akartak  már
fordulni,  céljuk  az  volt,  hogy  az  értelmiséget  „keresztbe  informálják”,  azaz  egymás  területét  az
értelmiségi közönség egészének feldolgozzák és bemutassák. Az addig súlypontként kezelt közepesen
iskolázottaknak  továbbra  is  „lehetőleg  élvezetes,  esetleg  szórakoztató  formában,  előadásmódban”
tervezték ezt a tevékenységet végezni. Az ifjúságot, mint külön közönség létezését a Rádió ekkor már
alapjaiban  megkérdőjelezte:  „láthatóan  mindkét  direkt  ismeretterjesztő  műsorokat  készítő
szerkesztőség (a PAF314-on, illetve az Ifjúsági Főosztályon) a témák teljes köréről kíván szólni, »saját
közönsége« számára. (Kérdéses, hogy e két közönség – így – létezik-e?)”315 Az új rádiós gondolkodás
elkezdett  teljesen  elfordulni  az  ifjúság  felől  az  alacsony  műveltségű  rétegek  kiszolgálása  felé,
amelynek okának elemzésére nem térek ki, a folyamat ma se zárult le, így kutatását inkább átengedem
a történészeknek és  a  politológusoknak.  Viszont  az  új  adóprofilírozási  tendenciák  már  egy széles
homogén  tömeggel  számoltak,  mely  a  kínált  három  adóval  csak  a  politikai  befolyásolásra,  a
könnyűzenei szórakoztatásra és a magasan képzett elit kiszolgálására talált „megoldást”. A hallgatói
igények csak látszatban szolgáltak okot. Skizoid módon a dokumentumok folyamatosan a rétegekhez
szólás fontosságát ismétlik, miközben a megvalósításban pont az uniformizálás zajlott. Értelemszerűen
a régebbi két főadó tényleg a tömeghallgatottságra építve el is érhette, hogy hallgatottsága emelkedjen,
de  az  ország  diverzitását  biztosító  rétegeket  teljesen  kizárta  a  műsorszolgáltatásból.  Beleértve  a
minőségi életet kereső felnövekvők szinte teljes táborát! A diákság egybemosását a felnőttekkel mi
sem bizonyítja jobban, hogy úgy vélekedik a MIG, „délután a Kossuthon diákoknak és felnőtteknek,
közös  érdeklődésükre  számot  tartható,  közérthető,  lehetőség  szerint  élvezetes  ismeretterjesztést,
portrékat tartunk javasolhatónak.”316

b A gyermekzene helykeresése 

A  szöveges  ifjúsági  zenei  műsorokat  az  ifjúsági  sávba akarta  a  MIG internálni.317 A  Zenei
Tükröt havi rendszerességű bejelentkezésűvé akarta ritkítani (emlékszünk még korábbról, hajdan pont
a gyakrabban történő jelentkezéstől frissült fel a műsor és növelte hallgatói táborát.318) és a  Hangoló
mellé  akarta  helyezni.  Az  Operába  hívogató és  a  Labirintus kapcsolódott  volna  az  IFO  volt  IR
rovatának műsoraihoz (Dallamok nyomában, Neked szól!, Vedd át a dalt.) Ennek eredményeképpen
hetente kétszer (csütörtökön és pénteken) hangoztak volna el ezek az összetett zenei műsorok. 

c Az ifjúsági és gyerekműsorok feladatainak változása 1987 és 1990 összeha-
sonlításában 

A Gyermek és  Ifjúsági  Főosztály szervezeti  működési  szabályzatai  (SZMSZ) egyértelműen
megfogalmazták  a  Főosztály  működésének  feladatait  és  célját,  illetve  ezek  összehasonlításából
következtethetünk az 1990 utáni műsorkészítési paradigmaváltásra is.

1987-ben az IFO főfeladata még a fiatal szocialista nevelése, hivatására történő felkészítése
volt,  valamint támogatása a szocialista társadalomba történő beilleszkedésben, addig 1990-ben már
csak  „a  gyermek  és  az  ifjúsági  korosztályi  sajátosságainak  megfelelő  tárgyilagos  tájékoztatás  a
politikai, közéleti, közérdekű, kulturális és sporteseményekről.”319 A „szocialista internacionalizmus”
szellemében zajló hazafiságra nevelést felváltotta a humanista szellemiségű hazafiság, az iskolát segítő
rádiós munkát az iskolai munkát kiegészítő tevékenység. Közös maradt viszont az oktatási módszerek
propagálásáról  szóló  irányelv,  (bár  1990-ben  nem  ezt,  hanem  a  jobban  csengő  „ismertetés” és
„népszerűsítés” szavakat  használják helyette),  és  a  művészi  műsorok esztétikai  nevelési  szándéka.
Viszont  1990  után  már  egyáltalán  nem szerepelt  feladatként  az  amatőr  mozgalmak  felkarolása,  a
legjobbnak talált ifjúsági együttesek részére biztosított szereplési lehetőség és a mecénási tevékenység,

314Politikai Adások Főszerkesztősége
315Reform és műsorpolitika. Műsorigazgatóság, 1989. május. 13. Magyar Rádió Irattára. (MIG–002)
316Uo. 16.
317A struktúramódosítás következményei. Műsorigazgatóság. Magyar Rádió Irattára. 1989. június 7. (ST–023)
318L: Az IFO 1979-1981 közötti zenei műsorai című fejezet
319A Magyar Rádió Szervezeti és Működési Szabályzata. Magyar Rádió Irattára. 1990. 21. (SZÜ–006)
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amivel 1987-ben még a gyermek és ifjúsági irodalom és zene gazdagodását célozta elő.320

Az 1990-es struktúraváltás321

Az IFO 1990 elején már csak három szerkesztőséget alkotott.  Az IFO korábbi szándékának
megfelelően  az  Aktuális  Ifjúságpolitikai  Szerkesztőséghez  tartoztak  a  Reggeli  csúcs,  az  Ötödik
sebesség és a heti – havi magazinok adásai, az  Ismeretterjesztő Rovat, ami a megszűnt Iskolarádió
műsorait gondozta még, valamint az Irodalmi Rovat.322

Ebben,  a  még  vizsgálati  körömbe  tartozó  utolsó  előtti  struktúrában  megvalósult  a  Petőfi
profiljának ifjúságivá alakítása, mármint a korábban meghatározott politikai kritériumok alapján.323 A
Reggeli  csúcs már  a  munkába  igyekvőknek  is  szólt  a  korai  6  órás  kezdésével,  a  délutáni  sáv
kiszélesedett és letisztult. Az újonnan kialkított RádióMa információs szolgáltató blokkjában továbbra
is számos már ismert műsor élt tovább, amely két órás sávját követte heti háromszori bejelentkezésével
a Kölyökrádió, majd a szinte minden hétköznap jelentkező Pop-regiszter. Így gyakorlatilag egy három
óra hosszú jelentős könnyűzenei tartalommal rendelkező sáv jött létre, amely pénteken még egy órával
megnyúlt.

Az  komolyzenével  foglalkozó  gyermek  és  ifjúsági  műsorokra  két  időpont  maradt,  a
Gyermekzenei rovatnak hétfőn és csütörtökön a volt IR zenei témájú adásaival kellett osztozkodnia.
Mondhatjuk azt is, hogy a Rádió ilyen irányú tevékenységének végjátékában még egyszer találkozott a
két  rovat.  Az  említett  két  napon  15:30,  illetve  16  órai  kezdéssel  jelentkeztek,  hétfőn  a  Nyitnikék
mellett,  csütörtökön  pedig  a  még  megmaradt  Mesejátékkal  és  a  Neked  szól! adásaival  együtt.  A
Labirintus is ekkorra került, az ismétléseit beszüntették. Ifjúsági irodalmi prózai műsorokra szerdán és
pénteken késő este került sor, 22 és 23 órai kezdettel. A nyelvleckék még későbbre kerültek, hajnali 1
órára. A Miska bácsi negyedórája címre átkeresztelt műsor szombat délutánra lett áthelyezve, havi
kétszer megszólalva. Dimény Judit Hangok és visszhangok című beszélgetős műsora a Petőfin délután
fél kettő után jelentkezett tíz percbe, az IFO és a ZFO Gyermekzenei rovata a keddi és csütörtöki
estében még a Bartókon váltották egymást egy-egy 20 perces műsorhellyel.

1 Szervezeti változás – Gyermekzenei rovat beolvadása 

1990-ben még nem tudták bevezetni a mindenre kiterjedő szervezeti átalakítást, sőt az 1991.
októberi határidőt sem lehetett tartani. Antall József szeptember 30-án megtiltotta az érvényes SZMSZ
nélküli átszervezés végrehajtását. Így Gombár Csaba (a Nemzeti Kerekasztallal történt megállapodás
értelmében 1990-ben kinevezett elnök) 1992 januárjában még csak egy „virtuális intendatúrát” tudott
elindítani, amelyben számos tisztázatlan vezetői kompetencia és személyi konfliktus volt (Szirányi,
é.n.). Az első intendánsokat 1991 májusában nevezték ki.

Az 1990 végén kiadott általános tájékoztató szerint a még nemrég 62 fős IFO idő közben 50
fősre  zsugorodott,  az  adminisztratív  dolgozók  száma  viszont  nem  csökkent,  továbbra  is  12  fő
maradt324.  Az  Aktuális  Ifjúságpolitikai  Szerkesztőséghez  tartozó  Reggeli  csúcs saját  rovatot  kapott,
éppúgy,  mint  az  Ötödik  sebesség utódjaként  elindult  RádióMa.  A korábbi Ifjúsági  Szolgáltató  és
Ismeretterjesztő Rovat Ismeretterjesztő műhelyként élt tovább, a dramaturgia neve Gyermek és ifjúsági
dramaturgia lett.  Az  Aktuális  Ifjúságpolitikai  Szerkesztőség felbomlása  során  otthont  nem  találó
szolgáltató műsorok ezentúl a Szociálpolitikai műhely gondozásában készültek. A ZFO leírásából pedig
már hiányzik a Gyermekzenei Rovat, ami utal szerepének elolvadására.

320A Magyar Rádió Szervezeti és Működési Szabályzata. Magyar Rádió Irattára. 1987. (SZÜ–007)
321A Magyar Rádió műsorstruktúrája. Érvényes: 1990. április 2-től. Módosított változat – az 1990. szeptember 3-tól 

érvényes változásokat is tartalmazza. Magyar Rádió Irattára. (ST–006)
322A Magyar Rádió Szervezeti és Működési Szabályzata. Magyar Rádió Irattára. 1990. (SZÜ–006)
323A fellelt dokumentumok alapján készült összesítő táblázat a 24. mellékletben található.
324Tények, adatok, tudnivalók. Magyar Rádió. Magyar Rádió Irattára.  (SZÜ–012)
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Az 1991-es struktúraváltás terve és kritikája – az IFO szervezeti megszűné-
se

Június 27-i tervezet már magáról a teljes Ifjúsági Főosztályról is múlt időben beszél.325 Az esti
mesét kiterjesztették a hétvégére is, de ezzel végül ki is merült a nemzeti főadó gyerekekhez szóló
adásainak sora. A terv szerint a Petőfin már 5-kor elkezdődött volna a  Reggeli csúcs, a  Zene-szó 9
órától a Gordiusz műhely adásait is tartalmazta, ami mellett szerdánként a Ki kopog? is elhangzik. A
délutáni  Kettőtöl ötig fogadta volna be a  Nyitnikéket 16:30-as kezdéssel, de igen megkérdőjelezve,
mert  így  ebben  az  időpontban  kellett  volna  a  hetente  három  hétköznapon  jelentkező  fél  órásra
zsugorított  gyermeksávot is beilleszteni. (A Nyitnikék hétfőn, a  Gyerek-magazin szerdán, míg egy 15
perces gyerekeknek szánt ajánló a Péntektől péntekig műsorában jelentkezett volna.) Ez a sáv minden
esetben egy felnőttműsor vége felé „ült” volna be a struktúrába. 18:30-kor a Szocio-műhely jelentkezett
volna  kínálatával,  majd  19:30-tól  a  Kölyökrádió heti  háromszor.  A hét  másik  két  hétköznapján  is
ifjúsági szervizműsorok lettek volna hallhatóak. Hétvégéken a  Csak fiataloknak könnyűzenei műsor
mellett este Az én újságom, valamint a Darálóhoz hasonlító folytatásos ifjúsági rádiójáték jelentkezett
volna, illetve egy kamaszoknak szánt versösszeállítás. Vasárnap Briós fantázianévvel reggel 6 és fél 8
között telefonos játékkal szóltak volna a gyerekekhez, 8-tól mesejátékot és mese-zenét nyújtottak volna
részükre. Ezt követően 15 órától a Táskarádió, majd a Poptarisznya négy órás blokkja következett. Az
adó  teljesen  beolvasztotta  végül  az  ifjúsági  műsorokat.  A  Zenei  Főszerkesztőség a  könnyűzenei
műsorokra felügyelt ezentúl, az Aktuális Főszerkesztőség pedig a Reggeli csúcsot, a Szocio-műhelyt, az
addig az  Ifjúsági Dramaturgiához tartozó  Darálót, az ismeretterjesztéssel foglalkozó  Gordiuszt és a
Kölyökrádiót  beolvasztotta.  Ezzel  közel  42  éves  működése  után  megszűnt  az  Ifjúsági-  és
Gyermekosztály.

A  Bartók  nem  csak  beolvasztotta  a  gyermek-  és  ifjúsági  zenei  műsorokat,  hanem
kimutathatatlanul  felszívta  őket,  azaz  a  tervezett  szervezeti  felépítésben  szétaprózódtak  a
Hangverseny-, Zenei összeállítások-, Magazin műsorok-, Ismeretterjesztő- és Népzenei Szerkesztőség
között:  „A  szerkesztőségek  munkatársai,  munkakörük  meghatározása  alapján  a  fő  irányultságú
szerkesztőségekhez  tartoznak,  azonban  tevékenységüket  részben  munkaköri  kötelezettségük  szerint,
részben  attól  függetlenül,  kereslet-kínálat  eredményeként  más  szerkesztőségekben  is  kifejthetik.”326

Emellett  más  műhelyekből  is  felkérhettek  készítőket,  akár  a  Rádió  szervezetén  kívülről  is.  Így a
Bartókon kapott  volna a terv szerint adásidőt keddenként az ifjúsági szöveges zene  Dimény Judit,
Vogel  Mária és  Fittler  Katalin szerkesztésében,  ami  előtt  és  után  zene  szólt.  Szerdán az  ifjúsági
irodalom hangozhatott  el,  többek  között a  Szabó  Éva  készítette  Az  én  újságom és  az  Akik  a
gyerekeknek  írtak... adásaival,  amely  előtt  zene,  majd  azt  követően  kortárs  zene  szólalt  meg.
Csütörtökön az  Éneklő Ifjúság hasonlóan zenébe ágyazva,  majd szombaton 16:05 és  17:30 között
(vagyis az addig 10-20 percesnek megszokott időtartam helyett másfél órában) Délutáni hangverseny,
vagy  Zenei  Klub és  vetélkedő kapott  helyet.  Az  IFO  dramaturgiája  ide  is  bekerült,  az  Irodalmi
Szerkesztőség (amely az adófőszerkesztőségek mellett működött volna) kebelezte be végül az Ifjúsági
Dramaturgiát. Ők készítették ezentúl a Petőfi egy órás ifjúsági hangjátéksávját, és a vasárnap reggeli
mesejátékokat. A Bartókra szerdánként küldtek fél órás ifjúsági irodalmat.

A MIG számára sok volt már az ifjúsági műsor a Petőfin, és feltűnt nekik is, hogy a Nyitnikéken
kívül már nem volt 6-12 éveseknek szánt adás. Szintén sokallták a „kemény” témájú fiataloknak szánt
műsort,  mint  a  Drogambulancia, Helykereső, Kapaszkodó, valamint  az  olyan dokumentumműsort,
mint  pl.  az  Utcarádió és  Szocio-krimi. Eltűntek  az  beszélgetős,  csevegős  adások,  a  folytatásos
adaptációk.  Az  egész  Petőfi  egy  óriási  magazinná  vált,  amely  csak  vég  nélkül  politizált.  A
célközönségének  elérése  szempontjából  kifogásolták  a  gyermekzenei  műsorok  elhelyezését  a
Bartókon, sokkal inkább a Petőfire szánták volna őket. Ismét szembesült a MIG azzal, hogy a nagy

325Műsorszervezet – műsorszerkezet. Az elnökség 1991. június 27-i értekezletének napirendje. Magyar Rádió Irattára. (ST–
005)

326Uo. Bartók rádió. 11.
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reformkoncepcióból kihagyták a gyerekeket. A 4. műsorként elhíresült új URH adó mint a  „muszáj-
feladatok temetője” szerepelt a rádiósok tudatában. Ez a csatorna a nemzetiségi, kisebbségi és egyházi
adásokat, parlamenti közvetítéséket és részben a Kossuth műsorát relézte már egész napos üzemben.
Így felmerült  annak kérdése,  miért  nem ide kerülnének az ifjúsági műsorok és a direkt szolgáltató
adások?  A  kérdés  megválaszolatlan  maradt.  Pedig  a  MIG  szerint  a  nemzetközileg  elfogadott
adóprofilírozás gyakorlatához is négy adó szükséges.

A  Rádiós  Dolgozók  Tanácsa szembehelyezkedett  a  koncepcióval.327 Elutasították  az
egyszemélyes  kézi  vezérlésű  átalakítást,  mivel  skandináv  tapasztalatok  szerint  az  intendatúra
bevezetésével a rádiók rosszkedvű, acsarkodó csoportokra hullanak szét. A felvázolt tervből az látszott
számukra,  hogy  bizonyos  feudumok  zavartalanul  továbbélhettek,  a  régi  műsorok  új  címmel  és
esetenként új stábbal folytatódtak. Ennek volt köszönhető, hogy a  Szocio-műhely megmaradhatott, a
Reggeli csúcs pedig felduzzadt, mindez pedig az erős átpolitizáltságnak kedvezett, amelyben elitista
értelmiségi centralizmus bontakozott ki.

1 Az 1992-es struktúraváltás

A vita eredményeképp megszülető, vizsgálatunk utolsó struktúrájáról328 már csak igen röviden
lehet szólni. A Kossuth Adófőszerkesztősége (és a MIG) az öt percesre összetöpörödő  Jó éjszakát,
gyerekek! és  a  szombaton ezt  követő  Határok nélkül kivételével  (amelyben helyet  foglalt  havonta
egyszer Miska bácsi levelesládája) minden más gyerekműsort száműzött. A Petőfi hétköznap a Szocio-
műhely tíz  perces  adásával  fordult  a  felnőttekhez  Apró-cseprő  –  gyerekekről címmel,  és  egy
ifjúságpolitikai félóra kapott helyet 16:30-tól. A Kölyökrádió fél órája este 7-re került át, a Darálóé 9-
re. A Bartók adott otthont egy órás délutáni magazinsávjában hétfőnként az Új Hangolónak 17 órától,
és  az  Éneklő  Ifjúság csütörtökönként  16:05  perctől  szűk  negyed  órával  jelentkezhetett  a  keddi
Operába hívogató adásaival egy sávban. A Petőfi vasárnap reggel továbbra is sugárzott mesejátékokat
8 órától, amelynek végére maradékműsorként kerültek a gyerekeknek szánt mese-zenék.

2 A gyermek- és ifjúsági műsorkészítés maradványai 

1992 végén Gombár Csaba a politika viharai közt lemondott és az elnöki felhatalmazás nélküli
új  elnök az  az  év tavaszától  a  Rádióhoz kinevezett  alelnök  Csúcs  László lett.  A kettős  rendszerű
szervezeti  felépítést  még  ő  is  tovább  vitte,  de  az  1994.  márciusi  SZMSZ-ben  a  három
adófőszerkesztőség mellett főosztályként már csak a  Zenei-, Irodalmi-, Vallási műsorok-, Körzeti és
nemzetiségi  adások-, illetve  a  Külföldi  adások  Főszerkesztősége szerepel.329 Az  adók  feladatainak
leírása során a Petőfivel kapcsolatban úgy rendelkezik, köteles gondoskodnia „az ország lakosságának
kb.  a  felét  kitevő  fiatalok  és  nyugdíjasok  műsorigényeinek  kielégítéséről,  ami  nem  jelenthet
kizárólagosságot,  más társadalmi csoport hallgatóitól  érkező igények figyelmen kívül hagyását.”330

Továbbra is életben hagyták az Általános Adófőszerkesztő-helyettes alá beosztva az Ifjúsági-, Szocio-,
Gordiusz- és Kölyök rovatot. Az első a Petőfi reggeli és délutáni ifjúsági sávjának műsorait készítette, a
Szocio-rovat az élethelyzeteket elemezte,  de már nem csak a fiatalok vonatkozásában. A  Gordiusz
rovat a  tudományos  ismeretterjesztés  feladatkörét  kapta,  vetélkedők  és  játékok  szervezését,  és  a
nevében még élő Iskolarádió oktatáspolitikai műsorainak gondozását, valamint az idegen nyelvoktató
adások készítését.  A Kölyök rovat definíciójának ködös megfogalmazása szerint  „korcsoportonként
elősegíti, hogy a gyermekeknél és a fiataloknál a humánum és a jóra nyitottság érvényesüljön.”331

327Miért lenne késő? Az RDT megjegyzései az intendatúra vitához. Magyar Rádió Irattára. 1991. (SZÜ–002)
328A Magyar Rádió 1992. január hatodikától. Műsorigazgatóság. Magyar Rádió Irattára. (ST–024)
329Szervezeti és működési szabályzat. Önálló szervezeti egységek belső szabályzatai. Magyar Rádió Irattára. 1994. 

március. (SZÜ–022)
330Uo. Petőfi Rádió Adófőszerkesztőség belső szabályzata, 1.d. pont. 39.
331Uo. 50.
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A Zenei Főszerkesztőség feladatkörébe tartozott „az ifjúsági zenei szórakoztatás” és a „hazai
zeneoktatási  intézményekkel  való  kapcsolattartás,  az  öntevékeny  zenei  mozgalmak  (kórus,  fúvós,
népzenei  stb.)  támogatása”.332 Szervezetileg  a  Zenei  Főszerkesztő  beosztásában  működött  tovább
végül  a  Fiatalok  Komolyzenei  Rovata.  A  teljes  átállás  az  intendánsi  rendszerre,  és  a  zenei
műsorfőosztály teljes megszűnése végül 1996-ban következett be, amikor a Rádió részvénytársasággá
alakult.

Összefoglalás

Az iskolai tantárgyi műsorokat (kivéve a nyelvoktatást) leállították közönség- és pénzhiányra
hivatkozva, csupán néhány adás futhatott tovább, közöttük Dimény Judit egyes komplex műsorai. Az
IFO  rovatai  nem  tudtak  egymáshoz  közeledni,  megmaradt  az  elszigeteltség,  a  közoktatás  végleg
elfordult  az  IR-től.  Az  értékhordozás  és  a  könnyedebb  forma  nem  talált  egymásra,  a  rádiós
művelődéspolitika és a közönségigény közti távolság tovább nőtt. A Kossuth kezdett elnéptelenedni,
míg a könnyűzenét sugárzó Petőfi dominánssá vált. A zenei ismeretterjesztő műsorokat nem találták
elég attraktívnak, a gyerekek inkább a felnőtteknek szánt műsorokat hallgatták. A fiatalokról szóló
műsorokat  pesszimizmus  hatotta  át,  a  gyermekeknek  írni  tudó  alkotók  elpártoltak  a  Rádiótól
egzisztenciális  okokból.  A  kulturális  értékközvetítés  helyét  átvette  a  leszakadó  fiatal  csoportok
elérésére tett erőfeszítés. 

Az  IR  kétségbeesetten  próbálta  még  a  nevelői  társadalmat  pályázatokkal,  kérésekkel
mozgósítani,  de  ezek  már  csak  tapogatózások  maradtak.  A Műsorigazgatóság  (MIG)  továbbra  is
„iskolásnak” tartotta a műsorokat, új ismeretátadási formák nem alakultak már ki. Mivel a Televízió
gyermeksávját  a  Rádióéval párhuzamosan alakították ki,  a Rádió tovább veszítette közönségét.  Az
elfogadott  nevelő képe sem változott,  továbbra is  a  régi  arcok jelentkeztek be a mikrofon mögül,
fiatalítás nem történt.  Csupán az újdonságot jelentő (azaz elsősorban új  nevelői szerepet hozó)  Ki
kopog? és a Nyitnikék tudott még kimutatható hallgatottságot felmutatni. A zenei adások jelentős része
továbbra is idős művészek visszaemlékezései voltak. 

A tervgazdálkodást idéző koncepcióvázlatok nem tudták a társadalmi fejlődéssel együtt változó
hallgatói  igényeket  követni.  Emellett  a  nevelésben  a  család  normaátadó  képessége  jelentősen
leromlott, az iskola viszont nem tudta átvenni ennek feladatát, mivel maga is saját ellentmondásaival
küzdött. A műsorok kialakításukkal leginkább a fővárosi értelmiséghez szóltak, többnyire elbeszéltek a
műsorok a hallgatók felett. A nehezedő életkörülmények a szórakozást felértékelték, a Rádió nem tudta
ideológia-közvetítő kötelezettségét egybehozni a rádiózás egyénhez szóló esztétikai és sajátos érzelmi
rezonanciát  keltő  hatásával,  a  gyermekműsorok  többségének  direkt  nevelői  berendezkedése  egy
bizonyos életkor felett elriasztotta a hallgatókat.

Az  adóintendatúra  (adófőigazgatóságok)  létrehozásával  a  tematikus,  tiszta  profilú  rádiózást
akarták meghonosítani, amely egy helyre koncentrált szakértői gárdájával maximális hatékonysággal
érhette  volna  el  az  életrendjükben  is  differenciált  hallgatókat  úgy,  hogy  ezzel  elkerüli  a  többi
műsorszóró  intézettel  fellépő  interferenciákat  is.  Az  IFO  ennek  áldozatává  vált,  mert  sokoldalú
profilját,  amellyel  mégis  egy  célt  szolgálva  egy  behatárolt  életkorú  közösségnek  szólt,  egyik
adófőigazgatóság se tudta egyben integrálni. A Rádión belül heves kritikák születtek arra vonatkozóan,
hogy a Hárs-féle demokratikus Rádiót centralizálni akarják, és még a rossz emlékű MIG intézményét
is ismételten életre hívták ennek támogatására. 

A kutatási eredmények szerint a gyermekműsorokkal kapcsolatban a TKK felmérések az 1986-
os és 1988-as műsorévek összehasonlításában emelkedő népszerűséget detektáltak. Ennek ellenére a
MIG  igen  ellenségesen  lépett  fel  a  Bartókra  küldött  gyermekműsorokkal  szemben,  amelyeket  a
tömegízlést kiszolgáló új koncepciók útjában látott. A gyermekeknek szánt zenei ismeretterjesztést (és
irodalmit  is)  vissza  akarták  szorítani  (a  felnőtteknek  szánt  adásokkal  együtt),  illetve  az  ilyen

332Uo. Zenei Főszerkesztőség belső szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben), 1.g. és j. pontok. 59.
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gyermekműsorokat „felnőttesíteni” is akarták, így egymástól megkülönböztethetetlenné téve őket, sőt
az  ifjúságnak,  mint  sajátságos  igényű  közönségnek  létét  is  megkérdőjelezték.  A fiataloknak  szóló
műsorokat  úgy  kívánták  készíteni,  hogy  azzal  a  felnőttekhez  is  szólhassanak,  vagyis  az  addigi
diverzitás helyett a tömegízlés felé fordult el a rádiózás. 

1990-ben  végleg  megszűnt  az  amatőr  mozgalmak  támogatottsága,  egymás  után  lassan
megszűntek  az  ifjúsági  zenei  adások.  Az  új  struktúrában  már  alig  lehetett  őket  fellelni.  A
Gyermekzenei rovat 1990 végén már nem szerepelt a ZFO leírásában, 1991-re az IFO is megszűnt
addigi formájában létezni. Az adóintendatúra és a műsorosztályi rendszer egy ideig még egymással
párhuzamosan működött, a fiatalokhoz szóló műsorok (a Petőfin) végtelenül át lettek politizálva. A
gyermek és ifjúsági műsorok helyének meghatározásakor felmerült a 4. műsorra helyezés ötlete, de ezt
végül  elvetették.  A gyermek  műsorok  az  időben  és  az  adófőszerkesztőségek  között  atomizáltan
szétszórva lassan felszívódtak. 1996-ban, a Rádió részvénytársasággá alakulását követően az addig a
Zenei  Főszerkesztő  alatt  működő  Fiatalok  Komolyzenei  Rovata  is  megszűnik  a  zenei
műsorfőosztállyal együtt.
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Dimény Judit, Varga Károly és Bónis Ferenc rádiós ze-
nei ismeretterjesztő munkásságának pedagógiai ösz-
szehasonlító elemzése

Műsoraik csoportosítása a Műsorborítéktár még fellehető borítékjai alap-
ján (a Rádió műsorborítéktári adatbázisa alapján készítve) és keletke-
zésük évszámának hozzárendelése

A Műsorborítéktár anyagai mára igencsak hiányossá váltak, az itt szereplő műsorok nem fedik
le a műsorkészítők teljes tevékenységét, csupán a még fellelhető és így kutatható műsorok legjavát
sorolja fel. A kiválogatásuknál előnyben részesítettem azokat az adásokat, amelyek sorozatot alkottak,
azaz nem csak egyszeri kísérletek voltak, hanem koncepció alapján készült nagyobb költségvetéssel
rendelkező  ciklusok,  illetve  azokat  a  műsorokat,  amelyek  legalább  egy  ismétlést  megértek  és  a
műsorkészítők  saját  szerzeményei  voltak.  Mivel  a  készítők  mindannyian zenei  szerkesztőként  más
műsorkészítők  anyagának  zenei  szerkesztését  is  elvállalták,  ezeket  külön  egységként  próbáltam
feltüntetni.  Egyrészt  ebből  a  tevékenységükből  is  lehet  a  gyermekzenei  rádiózásukra  vonatkozóan
következtetéseket levonni,  másrészt az IFO és a ZFO rádiós alkotóműhelyének jellegéből adódóan
inspirációt adtak hasonló, vagy pont attól eltérő műsor készítésére, így ezek a későbbi kutatásokhoz is
támpontokat adhatnak, pl. egy műsorötlet megvalósulásának útját követve.

Az adatok a Magyar Rádió műsorborítéktári számítógépes nyilvántartásból lettek kinyerve. Az
eredeti  műsorborítékokon  olvasható  adatok  számítógépes  felvitele  nem  volt  mindig  teljes  és
körültekintő,  amely  részben  az  adatmennyiség  óriási  méretének  is  tulajdonítható.  Ezért  sokszor
rendszeresen  rossz  rubrikában  szerepelnek  a  szerzők,  szerkesztők,  zenei  szerkesztők,  rendezők,
közreműködők. A hiba korrigálása az adatbázis rekordjainak összevetésével, a „legtöbbször előforduló
helyes rekordkonstelláció valószínűleg a helyes” hipotézise alapján hajtottam végre. A keresőszavak a
Rádió Irattárában fellelt személyzeti gyűjtőívek, kifizetési bizonylatok alapján megtalált készítők nevei
és a Rádióújságban található gyűjtőcímek (Iskolarádió, Gyermekrádió, Ifjúsági rádió, Gyermekműsor,
Ifjúsági  műsor,  stb.)   alapján  lettek  meghatározva.  Az így kinyert  adatok  431 561 rekordból  álló
adatsorfolyamként  kerültek  a  birtokomba,  amelyek  több  hetes  rendszerezése  során  egy  125  340
mezőből álló táblázat készült. A táblázat tartalmazza az így felkutatott 10 445 gyermek- és ifjúságzenei
műsor címét, alcímét, a sugárzó adó nevét, elhangzás első időpontját, az ismétlések számát, a műsor
időtartamát (ha a borítékja tartalmazta), illetve a műsorkészítő szerző, szerkesztő, zenei szerkesztő,
dramaturg, műsorvezető, rendező és közreműködők neveit.333 A műsorcímek melletti évszámok alapján
az  itt  felhozott  műsorokat  a  lineáris  pedagógiai  feltárófejezetekkel  érdemes  összevetni.  Ezért
pedagógiatörténeti  elemzésükre  itt  nem  térek  ki,  a  felsorolt  műsorokra  számos  utalás  az  előző
fejezetekben már szerepel.

A kiemelt három műsorkészítő kiválasztása során azt a célt követtem, kimutassam, kik voltak
azok a műsorkészítők, akik talán egymástól a legeltérőbb módon tekintettek saját szakterületükre mind
tömegkommunikációs, mind zenepedagógiai értelemben, és kik voltak a kor magyar rádiózására, azon
belül is a komolyzenei ismeretterjesztésre a legnagyobb hatással, hogy rájuk vonatkozóan a jövőben
esetleg  egy  újabb  rádiós,  fiatalokhoz  szóló  komolyzenei  ismeretterjesztés  elindításával  hivatkozni
lehessen.  Ennek  meghatározása  következett  a  Rádión  belül  elfoglalt  irányítói,  befolyásolási

333Az így elkészült táblázatot a 25.melléklet tartalmazza.
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pozíciójukból  (Bónis  Ferenc),  a  hallgatói  közönségével  talán  a  legintenzívebb,  máig  is  tartó
kapcsolattartásukból (Varga Károly) és a progresszív pedagógiai innovációként is felfogható – és ezzel
eredményt is felmutatni tudó – nevelői személyiségükből (Dimény Judit).

Bónis Ferenc műsorai

Bónis  Ferenc az  Ifjúsági-  és  Gyermekosztály születésétől  fogva a  Rádió munkatársa volt.  Kodály
Zoltán,  Molnár  Antal,  Szabolcsi  Bence  és Bárdos  Lajos tanítványaként  1952-1957  között  a
Zeneakadémia zenetudományi  szakának hallgatója,  a Rádióban 1970-től  rovatvezetőként dolgozott,
1972 és 1981 között pedig a Zeneakadémián is oktatott.

 a) Operai ismeretterjesztés (szerkesztett műsorok is)
• Carelli Gábor sorozatai: A régi Metropolitan nagy énekesei (1968), Caruso művészi

pályája  (1970),  Gigli  művészi  pályája  (1970),  Az  opera  története  –  Iskolarádió
(1971), A rivalda túlsó oldaláról (1971), Caruso a nép énekese (1973), Tíz opera –
tíz  tenorhős  (1976),  Karmesterek  közvetlen  közelről  (1979),  A nápolyi  dal  száz
esztendeje  (1981),  Tenor-kulcs  (1983),  Húsz  ária  –  harminchat  énekes  (1982),
Csillagképek a Metropolitan Opera egén (1987),  Legenda és valóság – száz éve
született Benjamino Gigli (1990), Történetek életemből (1993). 

• Operába hívogató (Bónis Ferenc, 1978-82) 

 b) Szöveges zenei ismeretterjesztés
• Előadások: Figyeljük  a  zenét!  –  Háry  János  legújabb  kalandjai  (Szőnyi  Zoltán,

1950), Hangverseny gyermekeknek (1951-53), Petőfi és a zene – előadás (1955),
Régi  magyar  gyermekmuzsika  (1959),  Muzsikáról  fiataloknak  (Juhász  Előddel
közösen, 1971), Régi magyar muzsika – Iskolarádió (1972), A muzsika mesterei –
Iskolarádió  (1972),  Életem  muzsikája  (Doráti Antal, 1981),  Ismered  a  Psalmus
Hungaricust? (1983). 

• Daltanítás:  Dalolj  velünk!  (1950-51),  Énekeljük  együtt!  –  iskolai  dalokat
közvetítünk (1964)

• Fejtörők: Figaro itt... Figaro ott... (Szőnyi Zoltán, 1951)
• Gyermekzene (Gál  Zsuzsa,  Bónis  Ferenc,  Huszár  Klára,  Szabó  Márta,  Szelényi

István, 1950-55).
• Mese-zene:  Muzsikáló  Képeskönyv  (Gál  Zsuzsa,  1961),  Zenés  képeskönyv

(Ezeregy délelőtt része –  Végh György, 1971-72), Kandúr Kázmér (Bálint Ágnes,
Bónis  Ferenc-dramaturg,  1986),  Kandúr  Kázmér  kar(om)mester  (Bálint  Ágnes,
1986)

• Hangszerismertető: Régi hangszerek világa (Paul Knill, 1971), 

 c) Portréműsorok
• Így láttam Kodályt – ...-val beszélget Bónis Ferenc (1977), Így láttam Bartókot – a

mikrofonnál … (1980), Határ-idő-napló – a mikrofonnál Ferencsik János (1984),
Visszanéztem  félutamból  –  Veress  Sándor  zeneszerző  (1987),  Visszapillantó
pályatükör  –  a  mikrofonnál  Ránki  György  (1987),  Krisztinavárosi  madrigál  –
önéletrajzi regény (Huszár Klára,  1988), pedagógiai: Zenéről, zenei nevelésről –
Szőnyi Erzsébettel beszélget Bónis Ferenc (1994)

 d) Városműsorok, úti beszámolók
• Zenés séta Londonban (Gál Zsuzsa, 1962), Muzsikáló házak  (Barát Endre, 1966-

68), Müncheni zenei magazin (1969), Ifjú zenebarátok között Bayreuthban (1973),
Ifjú  zenebarátok  között  Szófiában  (1973),  Moszkva  –  ifjúság  –  muzsika.  Téma
változatokkal  –  Bónis  Ferenc  és  Varga  Károly  műsora  (1974),  OIRT
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Gyermekdalverseny Berlinben (1976),  Ősi  város – új  muzsika – prágai  útinapló
(1976)

 e) Magazinok
• Fiatalok Zenei Újságja  (Kadosa Pál mellett, 1950-53), Ifjú Zenebarátok Híradója

(1970-76), Zenei Tükör – kérdések, feleletek, újdonságok, érdekességek (1977-96),
Hangoló (Vogel Máriával közösen szerkesztve, 1989-92), Új Hangoló (1992-93).

 f) Beharangozók, ajánlók
• Ifjúsági hangversenyévad előtt (1972), Ifjúsági együttesek kompaktlemezei (1996).

 g) Emlékműsorok, laudációk.
• A Műsorborítéktárban nem találtam műsort,  viszont  a  ZFO 1987/88-as  tervében

szerepeltek  ilyen  műsorok:  Visszanéztem  fél  utambúl...  (Veress Sándor),
Visszapillantó tükör (Ránki György), Távoli országokról és zenékről (Takács Jenő),
Krisztinavárosi  madrigál  (Huszár Klára), Felejthetetlen  arcok  az  operaházból
(Vécsey Jenő).

 h) Kórusmozgalmi műsor
• Éneklő Ifjúság (1970-2007)

Varga Károly műsorai

1951. október 1-jén került a Rádióhoz, így  Bónis Ferenchez hasonlóan munkássága végigkísérte az
IFO teljes  történetét.  Pályafutása alatt  több mint  tízezer  kis  riportot  készített,  közel  ezer  ún.  nagy
riportot  és  interjút  Európa  23  országában,  illetve  több  száz  különböző  zenei  témájú  műsort.334 A
Magyar  Televízióban  22  éven  keresztül  élő  adásokat  vezetett.  15  éves  korától  diáklapoknak  írt,
felnőttként tudósításokat publikált, főiskolai módszertani jegyzet társzerzője volt. 32 évig az óbudai
Zeneiskola tanszakvezetője, a Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetében két évtizeden át vezető
főiskolai tanár, három évtizedig Óbuda zenei szakreferense volt. Darázs Árpád és Karai József mellett
az  Építők  Központi  Férfikarának  karnagya,  az  Óbudai  Kamarakórusnak,  és  még  négy  másik
énekkarnak vezetője. Az Országos Filharmóniánál koncertműsorokat vezetett (több ezer ilyen esemény
volt), és egyedülálló műfajt teremtett zenés vetélkedők formájában. Volt, hogy naponta akár ötször is
adásba került, állandó jelenlét érzetét keltve a hallgatókban (Morva, 2015a).

 a) Klubműsorok
• Mozart  Klub: „Elképzelésünk  az  volt,  hogy  [...] az  iskolában  természetszerűleg

kötelezően kötött anyagot átvevő tanulók egy iskolán kívüli szervezetben a tanult
vagy  megismert  zenei  anyagot  a  legaktívabban  élvezhessék  és  élhessék.  Ezért
hoztunk  létre  –  pedagógusok  és  fiatal  művészek  –  kísérleti  gyermekklubokat  a
művelődési otthonokban, a Magyar Televízió vezetőinek segítségével, más jelleggel
a  televízióban  is”  (Varga,  1960).  Ennek  a  kezdeményezésnek köszönhetően  jött
létre  a  nemzetközileg  is  elismert,  és  alakulásakor  1954-ben  egyedi
kezdeményezésnek minősülő, sokáig az Óbudai Társaskörben otthonra lelt  Mozart
Klub. Ezzel párhuzamosan létrejött később egy másik „találkozóhely” is, elsősorban
zeneiskolások részére, a tíz évig működő televíziós  Zenekedvelő Gyerekek Klubja.
(A  Mozart  Klub  találkozóin  huszonöt  éven  át  részt  vett  a  japán  Fijita
Pedagógusképző  Intézet mintegy  negyven  pedagógusa  továbbképzés  és
tapasztalatszerzés céljából.  Iskolai  óralátogatásokat tettek,  és rendszeres látogatói
voltak a kecskeméti  Kodály Intézetnek is. Ezenkívül nagy érdeklődést tanúsítottak
az Óbudai Társaskörben működő, ugyancsak Varga Károly által alapított és vezetett

334Saját szóbeli bevallása szerint.
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Baby Klub iránt. Ez a klub a Zenekedvelő Gyerekek Klubjának kisgyermektagozata
volt.) A klub életéről készült rádiós műsorok:  Zenei világnap a Mozart Klubban,
Múlt és jelen a Mozart Klubban. 

• Kapcsolásos  élő  műsorokkal  jelentkeztek  be  vidékről  a  90-es  évek  első  felében
Zeneház  címmel,  amely  sokszor  kiegészült  a  Zenekedvelő  gyerekek  és
gyermekkedvelő  művészek  találkozója,  illetve  Zenekedvelő  gyerekek  és  végzős
zeneakadémisták  találkozója alcímekkel.  Az  élő  kapcsolás  történhetett
koncerttermekből,  művelődési  központokból,  zeneiskolákból,  zenei  táborokból,
gimnáziumokból,  esetleg  zenekarok  próbahelyeiről,  azok  vendégségében  (Pécsi
Szimfonikusok, Budapesti Vonósok, stb.)

 a) Hangverseny műsorvezetés
• Az  Ifjú muzsikusok hangversenye 1958-ban,  A Kapcsoljuk a 22-es stúdiót sorozat

házi muzsikái a 90-es évek közepén, míg  A magyar zene évezrede – honfoglalás
muzsikával  a  zuglói  Szent  István  Zeneházból  Lukin  László  műsorvezetői
közreműködésével 1998-ban jelentkezett.

 b) Vetélkedők típusai
• Témához  kötött,  széles  körű,  sokszor  egyénileg  elmélyített  zenei  műveltséget

igénylő  és  korlátozott  számú  középiskolás,  illetve  egyetemista részvételével
lebonyolított  zenei műveltségi versenyek, amelyeket egyéni vetélkedőként is lehet
rendezni  5-8  részvevővel,  vagy csapatversenyként  3-5  csapattal.  A  Jubiláló  Ifjú
Zenebarátok a 6-os stúdióban című vetélkedőt 1970-ben még egyedül vezette, de a
Labirintus  a  stúdióban amely  a  Labirintus tömegkapcsolatos  fejtörő  műsor
vetélkedő  formájú  rendezvénye  volt  a  22-es  stúdióban,  Friss  Gáborral  közösen
készítette (1984).  1971-től  kezdődően  számos  vetélkedőt  vezettek  közösen.  A
Márványteremből jelentkezett  a  Három a tánc farsangi vetélkedője a 80-as évek
közepén, a  Háryáda, Királyok, fejedelmek, népvezérek, Népek hazája nagyvilág, a
Hazám, hazám, te mindenem...  címűekkel együtt.  A Zenélő fejedelmek, fejedelmi
zenék középiskolásoknak  készült  1990-ben,  a  Táncról  táncra  –  gimnazisták
vetélkedője  (1991),  a  Papagénától  Papagénóig Mozart  vetélkedője  és  a  Zenélő
Biblia szintén  középiskolásokhoz szólt  1992-ben.  Főiskolásokat  hívott  játszani  a
Zene-iskolamesterek – főiskolások zenei vetélkedője (1988) és a  Zenei bravúrok –
virtuóz muzsikusok (1991).

• A  Zenei  vetélkedők az  általános  és  a  középiskolák legtöbbször  6-6  fős  csapatai
között  zajlottak.  A  téma  itt  is  adott  volt,  viszont  az  iskolai  tananyag  tanári
segítséggel  kibővített  ismeretanyagára  épül.  Operaismeretet  igényelt  az
Operaparádé (1975), a  Játszunk Operát (1998) és a Játszunk Újra Operát (2002).
Évszakhoz,  naptárhoz  köthető  témájú  volt  a  Téli  muzsika  (1986),  Karácsonyi
Concerto (1987),  Zenés  szánkázás (1979),  Újévköszöntő (1984),  Zenebona  –
farsangi  vetélkedő (1980),  Fülharmónikusok  farsangja (1971),  Farsangoló
Fülharmónikusok (1972),  Farsangi  mulatságok  –  gimnazisták  vidám  zenei
vetélkedője a Fülharmónikusok Klubjában (1979),  Űzik már a farsangot (1983),
Jelmezbál (1974),  Új Fülharmónikusok Klubja – Tavaszi szonáta (1978), Tavaszi
szerenád (1987),  Tavaszi szél vizet áraszt (1972),  Tavaszköszöntő (1984),  Virágok
vetélkedése (1974), Zenés virágcsokor Anyák napjára – középiskolások vetélkedője
(1986),  Szüreti mulatság  (1986),  Tanévköszöntő (1984),  Káció, akáció, vakáció –
ének-zenei általános iskolák vetélkedője (1988). Egyéb játékötletek alapján készült
vetélkedők: Utazz  velünk (1964),  Játsszunk  zenét (1970),  Partituristák (1974),
Országjáró úttörők  –  expedíciós  őrsök  honismereti  vetélkedője  (Vajek  Róbert,
Molnár Tamás és Filippinyi Éva műsorvezetői közreműködésével, 1974), Trombita
harsog,  dob  pereg (1975),  Mesterségünk címere (1975),  Mutatványos muzsika
(1975),  Napsugaras muzsika (1975),  Lemez-játszók  (1976),  Új Fülharmónikusok
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Klubja  –  Fegyvert  s  vitézt  éneklek (1977).  Halló  Varsó!  Halló  Budapest!  –  a
Lengyel és a Magyar Rádió vetélkedője (1978), Játszunk rímmel, ritmussal (1981),
Muzsikáról  –  muzsikára (1981),  Muzsikás  tarisznya (1981),  Diótörő (1984),
Hétéves a Hétszínvirág – nyilvános zenei vetélkedő (1985), Viva la musica! (1985),
Vízizene (1987), Éljen minden bájos szép nő (1988), Tiszán innen, Dunán túl (1989),
Concerto (1992), Növendékhangverseny – zeneiskolák országos vetélkedője (1993).

 c) Riportműsorok
• Táborokról, rendezvényekről: Muzsikál a tábor (1961), Aranyérmesek Csillebércen

(1966), Ifjú Zenebarátok Klubja (1969-1970), Muzsikáló munkanapok – hangképek
a KISZ  fertődi  Zenés  Táborának  életéből (1971),  A Debreceni  Kórusfesztiválon
(1972),  Nemzetközi  Zenei  Tábor  –  Pécs (1972-1978),  Éneklő  rajok  a  zánkai
Úttörőtáborban (1975),  Napsugaras  muzsika  –  visszaemlékezés  a
szakmunkástanulók  kórustáborára  (1976),  Zánkai  zenés  percek  –  hangképek  az
Éneklő  Ifjúság  táborból  (1979),  Fesztiválról  fesztiválra (a  Dominó részeként
Martos Eta műsorvezetésével, 1981),  Nyáridéző – közvetítés a szentesi Néptáncos
és  a  zánkai  Éneklő  Ifjúság  szaktáborból (1981),  Jöjj  és  énekelj  –  hangképek  a
Komlói  IX.  Nemzetközi  Kodály  Gyermekkórus-találkozóról  (1989),  Veszprémben
voltunk  –  Varga  Károly  összeállítása  a  zeneiskolások  I.  Országos  Zenekari
Fesztiváljáról (1991).

• Városműsorok, intézetbemutatók: Fehérvár, újhodó Fehérvár (1972), Berlini Zenei
Tükör  (1979),  Kecskeméti  körséta  zenével (1989),  Könyvek  és  kották  között  –
kirándulás  a  Fehérhajó  utcai  Zenei  Könyvtárban (1989), Opera  belépő  –
barangolás a süllyesztőtől a zsinórpadlásig (1989). 

• Beszélgetés muzsikus fiatalokkal: Rokonlátogató testvérek (1974),  Díjnyertes ifjú
muzsikusok (1975),  Muzsikus fiatalok Európából  (1985),  Fővárosi kis muzsikusok
(1986).

• Emlékműsorok,  laudációk: 11  zenekar  élén  –  a  70  éves  Záborszky  Józseffel
beszélget  Varga  Károly  (1988),  Rózsika  néni  –  Óvári  Rózával,  Erkel  Ferenc
dédunokájával beszélget Varga Károly (1991), 95 éve született Rajeczky Benjámin
(1996), Nicolaus Harnoncourt 70 éves (1999).

• Magazinok  számára  és  magazinszerkesztés: Fiatalok  Zenei  Újságja  (1952-60),
Úttörő Híradó  (1955-63), Ifjúsági  Magazin  (1962-65),  Harsan a  kürtszó  (1964-
1978), Kb.  470  riport  az Éneklő  Ifjúság  számára (1971-90),  Ifjú  zenebarátok
Híradója  (1970-77), Hétszínvirág  (1978-89),  Zenei  Tükör  –  kérdések,  feleletek
újdonságok és érdekességek húsz percben (1978-91).

• Interjúk  –  művészekkel,  tanárokkal,  diákokkal:  Győztesek  a  pódiumon (1967),
Eredményhirdetés után...  (1990-91),  Kíváncsiskodó (1997-2001),  Muzsikusportrék
(1981),  Versenygyőzteseink (1993),  Gyógyító  muzsika  –  Dr.  Kontra  Ildikó
szakpszichológussal,  a  Magyar  Zeneterápiás  egyesület  elnökével  Varga  Károly
beszélget (1995).

• Iskolalátogatások: Évkönyv (1994), Látogatás a … iskolában (jubiláló zeneiskolák,
1989-2002), iskolák egyedi bemutatása.

• Külföld   –  rendezvények,  városműsorok: Ich  singe  den Frieden – hangképek  a
hallei Gyermekkórus-találkozótól (1960).

 d) Szöveges zenei ismeretterjesztés. 
• A  táboron  végigmegyek  én  (1958), Hanglemezgyűjtők  húsz  perce  (1959),

Hangverseny  gyermekeknek,  Kispajtások  Hanglemeztára  –  ajándékműsor  a
gyermekek  kívánságára  (1956-57),  Lapozgatás  az  énekeskönyvben  (1957-59),
Muzsikáló  album  (1962-63). Mesélnek  a  hangszerek  (1963).  Miért  igen  –  miért
nem?- zenéről tíz percben (1976).
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 e) Közreműködő 
• Kóruspódium – Az Óbudai Kamarakórus énekel, vezényel Varga Károly (1966). 

Dimény Judit műsorai

1959-től a Zeneművészeti Főiskola Tanárképző karának középiskolai énektanár és karvezetés szakán
Szabolcsi  Bence,  Szőnyi  Erzsébet,  Vásárhelyi  Zoltán  és Bárdos Lajos növendéke volt.  Pedagógusi
pályafutását Egerben kezdte a Gárdonyi Géza Gimnáziumban, majd alapfokon tanított Budapesten, az
Alsó  erdősor  utcai  általános  iskolában.  Első  rádiós  feladataként  az  új  nevelési  felfogások
előretörésével  egy  időben  a  Nyelv-zene-matematika komplex  ismeretterület  integráló  adásaiban
működött  közre,  majd  1971-ben  meghívták  az  Iskolarádió  szerkesztőjének,  ahol  1994-es
nyugdíjazásáig a zenei oktató és ismeretterjesztő műsorokon dolgozott. 2007-ig készített műsorokat.

 a) Szerkesztett műsorok
• Betétzenék szerkesztése: Százszorszép Klub – Hangról hangra (1977-78), Nyitnikék

postája, rádiójátékok zenei szerkesztése 1973-ban (Álom a vár alatt – Áprily Lajos
költeményének  rádióváltozata,  Buci  királyfi,  az  üveggolyó  –  Hárs  László
rádiójátéka, A kétszerárva kis Gergő – Mánya Anna rádiójátéka gyerekeknek, Nem
leszek az unokád! – mesejáték)

• Népzenei:  A népdal  élete,  Népdalgyűjtés  régen  és  ma,  Történelem  és  költészet
népballadáinkban (sorozatok  Olsvai  Imre közreműködésével  1971–72 között). A
magyar  népzene   –  népdal  és  népies  műdal,  –  a  magyar  népzene  szerepe  és
jelentősége, – régi stílus, – az új stílus (Járdányi Pál előadássorozatai, 1972-73).

• Pedagógiai  műsorok:  A  matematikatanítás  új  módszere (1973),  Ének-zene  –
továbbképzés pedagógusoknak  (1977),  Ének-zenetanítás  (1978),  Disputa – Arról,
hogyan szórakozzunk, – Arról, hogy van-e zenei ízlésünk, – Arról, hogy milyennek
szeretnénk  a  jövőt? (1980-81),  Zenei  élet  és  zenei  nevelés  az  NSZK-ban  –
beszélgetés Dr. Karl Heinrich Ehrenforttal  (1985),  Nimbusz és valóság ének-zene
oktatásunkban  (Elhangzott  a  Tanakodóban, 1988),  A  szovjet  hegedűiskola
(Szenthelyi Miklós előadássorozata, 1989).
• A Nyitnikék zenei szerkesztése (játékos elemek, muzsikáló gyerekek bemutatása,

stúdióbeszélgetések zenélő diákokkal, előadókkal, zeneszerzőkkel.)
• Énekzenei  oktatóműsorok:  Iskolarádió általános  iskolai  énekórái  1-8  (1973-75),

Barangolás Miredóciában (Szabó Helga műsora, 1971-72) 
• Zenei konzervműsor általános iskolásoknak: Öt perc zene (1977-82)

 b) Saját szerzői műsorok
• Zenei ismeretterjesztés 

• Szöveges zenei ismeretterjesztés:
• Előadások: A muzsika mesterei  (1971-72),  Régi magyar muzsika, Muzsika

mesterei (Bónis Ferenc műsorai az IR gondozásában, 1971-72),
• Interaktív  műsorok:  Fiataloknak  kortárs  zenéről  (1979-1984),  Bartókról

fiataloknak (a  Takács kvartett közreműködésével, 1983),  Liszt Ferencről –
Tusa Erzsébet előadói vallomásai (1986),  Századunk zenéjéből (1986-87),
Zenei fogalom, zenei élmény, Magyar képek (Tallián Tibor sorozatai 1987–
88  és  1994–95  között),  Művek  és  előadások  (1987-88),  Városok,  zenék
(1992), Hangpaletta (1991-2000).

• Hangszerismertetők: Hangszernyelven  sorozat:  Fagottnyelven  (Hara  László,
1979), Kürtnyelven (Friedrich Ádám,  1979), Klarinétnyelven (Berkes Kálmán,
1980), Oboanyelven  (Kemény János,  1980),  Brácsanyelven  (Bársony László,
1982), Vonósnégyes  (Takács  Nagy  Gábor,  1982), Gordonkanyelven  (Botvay
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Károly,  1982),  Hegedűnyelven  (Szenthelyi  Miklós,  1982),  Nagybőgőnyelven
(1982), Csembalónyelven (Lantos István, 1983), Fuvolanyelven (Kovács Lóránt,
1983),  Harsonanyelven  (1983), Hárfanyelven  (Maros  Éva,  1983),
Trombitanyelven  (Geiger  György,  1983),  Tubanyelven  (1983), Ütőhangszerek
egymás közt,  Ütőhangszerek nyelvén (Petz Ferenc,  1983),  Népek zenéjéből  –
görög, magyar, olasz, orosz, török, spanyol zene (1990-91).

• Portréműsor: Három Arckép – Földes Imre műsora középiskolásoknak (1972)
• Vita  formájú  művelődéspolitikai  műsor: Hangpárbaj (1990-93),  Hangváltás

(1992).
• Portrék (1992-2002)

• Diákportrék: Főiskolai  hallgatók,  bécsi  zeneművészeti  egyetem  hallgatója,
zeneiskolás,  müncheni  hallgató,  Budapest  Énekes  Iskola  növendéke,  Bartók
SZKI diákja, Salzburg Mozarteum hallgató, grazi főiskolás, Gyerekszemmel az
Operaház  színpadán,  12  éves  Wagner  rajongó,  népdalénekes,  Operaház
Gyermekkórus tag, Hangok és visszhangok – 655 rész (1989-2003)

• Csoportportrék: 17  évesek  Máté  Passiója  –  Bartók  SZKI, a  Lajtha  László
vetélkedő résztvevői, muzsikus családok, a Bartók Konzervatórium fúvósötöse,
a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium diákjai, zenész testvérek,  A King's Singers
nyomdokain  –  a  nyíregyházi  Banchieri  Együttes,  A  Varázsfuvola  három
gyerekszereplője,  Rádió  az  énekórán  –  első  osztályos  tanulókkal  beszélget
Dimény Judit. 

• Tanárporték:  (1987-91). Vágó  György,  Dr.  Sebestyén  Zoltánné fizika-
matematika  szakos,  Ifj.  Sapszon  Ferenc, Áprily  Lajosra  emlékezik  Tusa
Erzsébet, Tusa Erzsébet: Vendégtanárként Japánban sorozata. 

• Művészportrék  (1987-95):  Albert  van  der  Schoot,  Jevgenyij  Nyeszterenko,
pályakezdő énekesek, Kovalik Balázs, Polgár László, Szabó Dénes.

• Hangszerészportrék (2000):  Fúvós-,  vonós-pengetős  hangszerkészítő,  Az
orgonaépítés közösségi munka.

• Zenebarátportrék: Két vágányon – ... zenebarát fogorvossal beszélget Dimény
Judit  (1991),  Matematikus  a  zongora  mellett  (1993),  A királyi  páholytól  a
zenekari árokig – beszélgetés ... operaházi idegenvezetővel (2001).

• A  beszélgetőpartner  hangversenye  gyerekeknek  –  résztvevők  (1981-1985):
Jevgenyij  Nyeszterenko, Takács  kvartett,  Fábián  Márta és  Szakály Ágnes
cimbalomhangversenye,  Lantos István,  Liszt  Ferenc  Kamarazenekar,  Szenthelyi
Miklós.

• Komplex  műsorok.  Nyelv-zene-matematika (1970-72),  Hang-játék  (1973-1982),
Dominó, Zenélő Dominó – Ő az! (1979-87), Szereted az operát? (1982-83). Neked
szól! (1984-2002).

 c) Közreműködőként
• Csoportfelvétel az 1975-ös „Prix Japon” magyar nyerteseiről (1975),  Halló, itt a

gyermekrádió! (1984), Hozott anyagból – ...avagy így rádiózunk mi (1989).

A műsorok elemzése (a műsorkészítőnként kimentett 15-20 műsorboríték 
és a hangarchívumból kimásolt hanganyagok alapján)

A Műsorborítéktárból a három műsorkészítő műsorai közül olyan műsorborítékokat kerestem,
amely egyértelműen szerzőként is feltünteti őket, illetve amelyekből rádiós pályafutásuknak lehetőleg
minden időszakáról képet kaphatunk. Ezek alapján  Bónis Ferencnek 1950 és 1992 között sugárzásra
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került műsorait elemeztem, közülük összesen 15 műsorborítékot. 1970 után leginkább szerkesztőként
dolgozott,  miután  a  Zenei  Rovat  főszerkesztője  lett,  ezért  nála  kevesebb  szerzői  műsort  találtam.
Dimény Judit  esetében 7 műsorborítékot sikerült a Rádió Archívumából megszerezni, ezen kívül két
műsorának hangfelvételét is, öt adást pedig helyben a Magyar Rádió Hangtárában hallgattam le és
róluk feljegyzéseket készítettem. Két műsorának könyvváltozatát is bevontam a vizsgálatba. Ez így
szintén 15 műsor, mivel az egyik könyvét az azonos című műsorával együtt elemeztem, nem képezve
velük  külön  egységet.  Varga  Károly mindkettejüknél  lényegesen  több  adást  készített,  riporteri
tevékenysége  során  több  ezer  műsorban  közreműködött.  Ezért  vele  kapcsolatban  volt  fellelhető  a
legtöbb boríték és hangzó anyag. Elemzésemben ennek ellenére törekedtem arra, hogy munkássága ne
kerüljön domináns helyzetbe, így esetében 23 adás került górcső alá, egyikből könyv is készült, illetve
négyből hangfelvétel is rendelkezésre állt.

Az elemzendő műsorok az első fejezet csoportosítása szerint:
• Magazinműsorok (írása, szerkesztése és közreműködés)

◦ Bónis Ferenc
▪ Fiatalok Zenei Újságja (Kossuth, 1950. március 13., 16:00-16:40, szerkesztő), (103)
▪ Zenei Tükör (Petőfi, 1979. augusztus 30., 17:30-18:00, rendező), (158)
▪ Új Hangoló (Bartók, 1992. január 13., 17:00-17:35, szerző, szerkesztő), (197)

◦ Varga Károly
▪ Fiatalok Zenei Újságja – szerkeszti Kadosa Pál, Kossuth díjas zeneszerző (Petőfi, 1953.

október 1., 16:50-17:40, szerző), (026)
▪ Fiatalok Zenei Újságja (Petőfi, 1955. március 3., 16:30-17:25, szerző), (027)
▪ Fiatalok Zenei Újságja (Kossuth, 1956. április 10., 14:15-15:00, szerző), (028)
▪ Harsan a kürtszó – műsor úttörőknek (Kossuth, 1966. június 20., 16:15-16:55, szerző),

(136)
▪ Ifjú Zenebarátok Híradója (Petőfi, 1974. június 5., 18:53-19:26, szerkesztő), (152)
▪ Hétszínvirág (adó  ismeretlen,  1983.  május  10.,  időpont  ismeretlen,  szerző),

MR03\hetszinvirag.mp3
• Szöveges zenei ismeretterjesztés

◦ Bónis Ferenc
▪ Gyermekzene – Bartók Béla kórusművei (Petőfi, 1951. október 9., 17:55-18:25, szerző),

(109)
▪ Hangverseny gyermekeknek (Petőfi, 1952. február 25., 15:00-15:50, szerző), (108)
▪ Magyar muzsika – gyermekeknek (Petőfi, 1952. április 28., 15:00-15:50, szerző), (111)
▪ Zeneszerzői arcképek (Petőfi, 1954. szeptember 9., 16:30-17:25, szerző), (115)
▪ Humperdinck: Jancsi és Juliska (3. műsor, 1964. január 21., 18:40-20:28, szerző) (099)
▪ Ismered a „Psalmus Hungaricus”-t? (3. műsor, 1983. január 20., 18:00-18:30, szerző),

(176)
▪ Operába hívogató (3. műsor, 1982. április 1., 16:20-16:50, szerző) (170)
▪ A tegnap magyar  zenéje  – Farkas  Ferenc:  Szent  János  kútja.  A mikrofonnál  Bónis

Ferenc (Kossuth, 1991. december 5., 14:15-15:00, szerző) (193)
◦ Varga Károly

▪ Énekóra az általános iskolák alsó osztályainak (Kossuth, 1957. január 10., 13:40-14:00,
szerző) (024)

▪ Lapozgatás az énekeskönyvben (Kossuth., 1957. június 15., 9:20-9:40., szerző) (044)
▪ Lapozgatás az énekeskönyvben (Kossuth, 1958. február 15., 9:25-9:40, szerző) (045)
▪ Énekeljünk együtt... (Kossuth, 1958. június 28., 9:25-9:40, szerző), (023)
▪ Énekeljünk  együtt...  –  a  Gyermekrádió  műsora (Kossuth.,  1960.  augusztus  2.,  9:20-

9:40, szerző) (126)
▪ Zeneszerzői arcképek – Profofjev (Kossuth, 1956. március 13., 14:15-15:00.,  szerző)
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(119)
▪ 50  este  –  50  népdal  –  Nincsen  pénzem...  (Kossuth,  1957.  április  29.,  18:10-18:20,

szerző) (076)
▪ A táboron végigmegyek én... (Kossuth, 1958. július 17., 15:40-15:59, szerző), (031)
▪ Zenés mesedélelőtt  –  közvetítés  a  6-os  stúdióból (Kossuth,  1962.  február  11.,  9:05-

10:00, szerző), (130)
▪ Zenés találkozó – az Ifjúsági Rádió műsora (Petőfi, 1965. március 13., 17:05-18:09.,

szerző) (134)
▪ Napsugarasa muzsika – a Gyermekrádió műsora a 22-es stúdióból, műsorvezető Szabó

Helga és Varga Károly (Petőfi, 1975. augusztus 20., 10:48-11:30, szerző) (221)
• Városműsorok, úti beszámolók

◦ Bónis Ferenc (és Varga Károly)
▪ Moszkva – ifjúság –  muzsika.  Téma változatokkal  –  Bónis  Ferenc  és  Varga Károly

műsora (Kossuth, 1974. november 7., 8:05, szerző, rendező) (153)
▪ Gyermekdalok  varsói  versenye  –  Bemutatjuk  az  OIRT díjnyertes  műveit  (3.  műsor,

1981. január 2., 16:04-16:34, szerző) (164)
• Vetélkedők

◦ Varga Károly
▪ Játsszunk zenét! – döntő (Kossuth, 1970. május 17., 10:03-11:12, szerző) (204), illetve

MR\MR-szalagok\MR04\Jatsszunk_zenet.mp3;  Friss  Gábor,  Szabó  Helga,  Varga
Károly (1969):  Játsszunk zenét! 1. Hol volt, hol nem volt.... Zeneműkiadó, Budapest.
(TA–062);  Játsszunk zenét!  2.  Most  légy okos,  Domokos!  Zeneműkiadó,  Budapest.
(TA–063)

▪ Az Éneklő Ifjúság az Új Fülharmónikusok Klubjában  (Kossuth, 1978. augusztus 19.,
8:49-9:59, szerző) (156)

▪ Muzsikuspark – a Gyermekrádió zenei  vetélkedője  (Kossuth,  1981. május 31.,  9:00-
9:56, szerző) (167)

▪ Játékország dallamai (Petőfi, 1982. május 30., 8:05-9:00, szerző) (172)
▪ Játsszunk operát! (1998. 02. 09.) MR\MR-szalagok\MR03\Játsszunk_operat.mp3

• Portréműsorok
◦ Bónis Ferenc

▪ Így láttam Kodályt – a mikrofonnál Kadosa Pál (3. műsor, 1977. november 13., 16:15-
16:53, rendező) (154)

▪ Így  láttam Bartókot  –  a  mikrofonnál  Veress  Sándor (Kossuth,  1980.  december  21.,
13:50-14:40, rendező, szerkesztő) (163)

◦ Varga Károly
▪ Kíváncsiskodó  –  Horváth  Anita,  csembalóművész (1997.  március  20.)  MR\MR-

szalagok\MR02\kivancsiskodo.mp3
▪ Kíváncsiskodó – Lukin László (1999. július 20.)

◦ Dimény Judit
▪ Gyerekszemmel az Operaház színpadán –  Veér Matyival beszélget Dimény Judit (1993.

január 5., D/5)
• Komplex interaktív műsorok

◦ Dimény Judit
▪ Nyelv-zene-matematika (Kossuth, 1971. március 5., 14:25-15:00, szerző, műsorvezető)

(142),  illetve  Vargha  Balázs,  Dimény  Judit,  Loparovits  Éva  (1977):  Nyelv,  zene,
matematika. RTV Minerva, Budapest.

▪ Hang-játék  –  Ugrálós  és  kanyargós  (Petőfi,  1974.  március  21.,  9:40)  MR\MR-
szalagok\MR02\Hang-Jatek.mp3;  Dimény  Judit  (1981):  Hang-játék.  Zeneműkiadó,
Budapest
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▪ Domino – játék:  szóval,  számmal,  hanggal (Kossuth,  1979.  február  15.,  10:5-10:35,
szerkesztő, műsorvezető) (157)

▪ Zenélő Dominó – Ő az! – Debussy-Ravel (Kossuth, 1981. szeptember 18., 15:28-15:58,
szerkesztő) (168)

▪ Hangszerek nyelvén – a Takács Vonósnégyes hangversenye gyerekeknek I.  (Kossuth,
1982. december 19., 10:03-11:00, szerkesztő) (175)

▪ Szereted az operát? – Őrültek (Kossuth, 1983. október 26., 10:05-10:35, szerkesztő)
(244)

▪ Nyitnikék  –  Gyerekek  a  Scola  Hungarica  Kórusban (Kossuth,  1986.  augusztus  4.,
10:05-10:35, szerkesztő) (179)

▪ Nyitnikék – Hang és zene (Kossuth, 1987. október 12., 10:05-10:35, szerkesztő), 186
▪ Neked szól! MR\MR-szalagok\MR07\Neked-szol.mp3, (1984. május 29.)
▪ Zenélő Dominó – Ő az! (1984. január 4.)
▪ Hangszernyelven – gyerekeknek (1984. május 14.)
▪ Fiataloknak kortárs zenéről – Dubrovay László: Solutudine (1984. március 5.)

A nevelői aktor meghatározása, azaz

1 a műsorkészítő szerkesztő, a műsorvezető, a médiaszemélyiség, a riporter le-
írása

A Rádió 1967-es  évi,  a  70-es évekre vonatkozó tervezetében335 külön kitér  a  nevelési  célú
műsorok nevelőjével szemben támasztott elvárásokra. A rádiószerű kommunikációra képes, személyes
presztízsű,  állást  foglalni  és  a  közönséggel  kapcsolatot  tartani  tudó  médiaszemélyiségben  látja  a
megfelelő szakembert. Követelmény volt,  hogy a hallgatók véleményét formálja, sokoldalú legyen,
rádiós  léte  mellett  civil  területen  is  szakember  (esetünkben  muzsikus,  tanár,  vagy/és  valamely
társadalomtudomány beavatott művelője.)

A széles látóterű kommunikátorral (leggyakrabban televízióssal, de onnan is nagy az áthallás)
szemben támasztott elvárásokról több belső használatú tanulmány született a TKK jóvoltából (Barczy,
Hann és  Hunyady, 1973;  Wisinger, 1977;  Boros, Márvány és  Semjén,  1977).  Közös  nevezőn egy
csomó, sokszor egymással ellentmondani látszó tulajdonságjegyet felsorol:  tárgyilagos,  szerény,  de
magabiztos, szókimondó és merész, de kiegyensúlyozott, megnyerő hangú, művelt és humorérzékkel
rendelkező, de nem kötetlen (Barczy és mtsai, 1973). A cél, hogy valamilyen módon azonosulni tudjon
a hallgató a mikrofon előtt állóval. Elemezték (cunami-szerűen jelentek meg ilyen tanulmányok 1977-
ben), hogy ezeknek a tulajdonságjegyeknek a fontossága társadalmi rétegenként hogyan változik, és
azt is, hogyan történhet az elfogadás és az elfogadott (vagy megtagadott) részéről érkező mondandók
befogadása, sokszor anekdotákkal (mondhatjuk talán „esettanulmányokkal”) fűszerezve336 (Boros és
mtsai,  1977;  Wisinger, 1977).  Az  ún.  komplex  rádiókutatások  a  rádióműsor-készítés  szakmai
normarendszer  feltérképezésével  (a  vizsgált  időszakra,  többnyire  egy  kiragadott  hét  műsorainak
vizsgálatával)  készült  tanulmányokban vetették  össze  a  pillanatnyi  állapotot  a  tradíciók,  illetve  az
elvárások által  diktálttal,  mivel  ez a  normarendszer  volt  felelős  a  rádió  sokszínű,  valahogy mégis
felismerhetően  egységes  stílusáért  (Szekfű,  1976).  Szintén  ezekben  a  kutatásokban  tisztázták  a
mindenkori  hatás  fogalmát,  mint  esetünkben  a  közgondolkodás-formálást,  napirend-meghatározást,
modellnyújtást és értékkultivációt.

A rádiós nevelővel szemben támasztott két különleges, a többi nevelési területre nem jellemző
követelmény az  is,  hogy sokszor  számolnia  kell  azzal  (kivéve  amikor  élő,  stúdióban  vagy külső
helyszínen  zajló  felvételről,  közvetítésről  van  szó),  hogy  a  nevelésre  kiszemelt  csoporttal  nincs

335A hetvenes évek rádiója, A magyar rádiózás fejlesztési terve 1980-ig. (1967). Magyar Rádió és Televízió, Budapest. 
(KON–001)

336CSERÉS Miklós (1977): A rádió – a tömegkommunikáció eszköze. Kézirat, Magyar Rádió Irattára. Budapest. (TA–008)
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közvetlen kapcsolata. (Ez a Rádió működésének kezdetétől fogva óriási elrettentő erővel bírt az összes
közreműködő felé.) Egyébként az ilyen, stúdió magányába burkolózó bemondói magatartás sosem volt
igazán sikeres. Ahogy a rádiózás lassan elvesztette „Varázsdoboz” jellegét és újdonságát, a hallgatók
egyre  inkább a  hozzájuk hasonlókat,  és  a  számukra  aktuálisat,  problémáikra  választ  kereső,  és  jó
szerencsével  adni  tudó  műsorokat  kezdték  igényelni.  A Rádió  közösségi  jellemzője  a  60-as  évek
második  felétől  így  egyre  jobban  előtérbe  került  (Cserés,  1963).  Gyakrabbá  váltak  a  vetélkedők,
stúdiófoglalkozások,  helyszíni  riportok  és  felvételek  (oktatási  intézetekben,  kultúrházakban,
koncerttermekben,  táncházakban,  színházakban,  üzemekben,  kórházakban,  táborokban  és
folytathatnám), a koncertközvetítések, klubnapok.

A másik nehézséget az okozta, hogy a műsor nem saját oktató-nevelő csatornán zajlott, hanem
többnyire a főadón, a Kossuthon.  Ez sokszor okozott konfliktust a rádiószerűség és a módszeresség
szándéka között,  a  műsorokat  éppúgy a felnőttek is  hallották.337 Ez fordítottan is  érvényes  volt:  a
fiatalok a felnőtteknek készített adásokat szintén követték. Tehát az összes adón folyó műsorkészítés
során kimondottan felelősség terhelte az összes műsorkészítőt. (Azt is említi a tanulmány, hogy bár
például a franciáknak volt ilyen oktató-nevelő adójuk, hallgatottsága pont olyan magas volt, mint a
magyar gyermekrádiózásnak: 20%.)

A nevelői kollektívának személyi összetételét az Osztály javaslatai és kérései alapján a Rádió
Vezetői Értekezlete hagyta jóvá, amelyek jegyzőkönyvekben rögzítették a rovatok az oktatást közvetve
és közvetlenül támogató feladatait. Mint ahogy az az 1972. december 20-i értekezlet jegyzőkönyvéből
kiderül, a műsor színvonalának biztosítása és a zavartalan műsorkészítés érdekében olyan pedagógusi
végzettségű,  műsorvezetésre  is  alkalmas  szerkesztők  felvételét  javasolták,  akik  a  meglévő  adások
továbbfejlesztésére, és új sorozatok, koncepciók kitalálására, megalapozására és legyártására egyaránt
képesek  voltak.338 (Egy  a  korszakból  származó,  konkrét  neveket  –  sőt  a  teljes  listát  –  említő
dokumentum szerint a kollégák többsége felsőoktatásban oktató vagy kutató volt.339)

A  70-es  évek  második  felére  a  műsorok  pedagógiai  paradigmája  megváltozott.  A
pedagógiatörténeti  részben utaltam az 1970-es egri  konferencia által  új  alapokra helyezett mediális
nevelési és oktatási felfogásra, azaz az aktivizáló és öntevékenységre ösztönző új műsorokra történő
áttérésre (Kelemen, 1970). Ugyanebben a kötetben védelmébe veszi  Kiss Árpád a diák önállóságát:
tekintélyelvű tananyag-központúság helyett  fejlesztő tanuló-központúságot  szorgalmaz a zárszóban.
Prognosztikus  látomása  a  permanens  nevelés,  metodikája  a  megértő  hallgatás  (Gordon,  1974)  és
modellnyújtás. Didaktikájának része a gondolkodtató órai légkör, és értékelési rendszerében a szoros
ok-következmény összekapcsolása  (Kiss,  1970).  A társadalmilag  tevékeny,  hasznos  munkát  végző,
szabadidejét tudatosan kiaknázó, autonóm, azaz egy szóval szociokulturális minőségében fejlett diák
lassan a pedagógiai gondolkodás főszereplőjévé vált (Gáspár, 1998).

Utaltam már arra,  a TKK gondozásában olyan kutatások is  születtek,  amelyek a befogadás
mechanizmusát  vizsgálták.  Az  így  felvázolt  tanuláselméleti  munkák  és  eredményeik  új  tanár-
(médiaszemélyiség-) típust eredményeztek, amely már folyamatirányító szerepkört töltött be. Dimény
Judit műsoraiban  már  a  közösségi  szintű  pedagógiai  folyamatirányítást  valósította  meg.  Hasonló
partneri viszonyt állított fel Földes Imre is a stúdióba meghívott diákjaival (akik inkább a középiskolás
és annál – sokszor jóval – idősebb korosztályból kerültek ki Mindenki Zeneiskolája című műsorában).
Az Osztályon ebben az időben (1970–79 között) dolgozó és aktív, a zenei nevelésben közreműködő
szerkesztők, külső és belső munkatársak majdnem teljes listája (a Magyar Rádió Borítéktárából az
Osztály Zenei Rovatának és az Iskolarádió zenei blokkjának reprezentatív módon összeválogatott 254
műsorborítékja  alapján  összeállítva):  Juhász  Előd,  Szabó  Éva,  Lukin  László,  Bónis  Ferenc,  Friss
Gábor, Varga Károly, P. Szabó Helga, Albert István, Végh György, Dimény Judit, Vogel Mária, Kadosa
Pál,  Forrai  Katalin,  Nádas  Katalin,  Fésüs  Éva,  Fittler  Katalin,  Pándi  Marianna,  Raics  István,
Szekeres Ferenc,  Tarnay Márta,  Ungvári Ildikó,  Földes Imre,  Járdányi Pál,  Olsvai  Imre és  Ugrin
Gábor.  Köztük  tipológia  szerint  megkülönböztethetünk  tudós  ismeretátadót,  játékmestert,

337Az 1971. október 7-i műsorülés jegyzőkönyve. Tárgy: Az Iskolarádió néhány problémája. Magyar Rádió Irattára. (IR–
019) 

338Rádió Vezetői Értekezlet. 1972. december 20-i ülésének anyaga. Magyar Rádió Irattára. (PO–017)
339Feljegyzés az Iskolarádió hatékonyságáról, és az iskolák rádióval, magnóval történő ellátottságáról. Magyar Rádió 

Irattára. 1972. június 7. (IR–008)
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cselekedtetőt,  kultúrpolitikájában  konzervatívat  és  pluralistát,  iskolakritikust  és  az  iskola
intézményiségét konzerválót egyaránt.

A  vizsgálat  fókuszában  álló  három  nevelői  szerepkör  jellemzőinek  csoportosításához
Trencsényi  Lászlónak a  vezetési  és  irányítási  stílusjegyeket  elemző,  Kurt  Lewin és  Mérei  Ferenc
kísérleteinek tanulságát  kiegészítő  rendszerét  használom fel  (Trencsényi és  Gombocz,  2007).  Ezek
alapján négy aspektusból kell különbséget tennünk: 

• a vezetési stílusban (megnyilvánulása laissez fair, autoriter, vagy demokratikus), 
• a tevékenységhez fűződő viszonyban tükröződő tényezők (azaz hogy tárgyi, vagy alanyi alapú,

a jelenre és/vagy a jövőre utal, valamint személyes hatás módozatai alapján), 
• a  növendékhez  fűződő  viszonya  szerint  (szimmetria,  vagy  asszimmetria  mutatkozik  meg

köztük, hol a helye a nevelőnek a közösségben, milyen az irányítási stílusa, viselkedése, illetve
esetünkben  ezt  kiegészítem  a  kommunikációs  kompetenciájának  meglétével,  vagy  annak
esetleges hiányával), 

• és milyen a nevelőnek a harmadik oldalon álló személyhez, dolgokhoz fűződő viszonya.

Bónis  Ferenc megítélése ebben az esetben különlegesen nehéz.  Mint  Friedrich W.  Kron is
megjegyzi, a vezetés előfeltétele minimum két ember hierarchikus viszonyban történő elhelyezkedése
(Kron,  1997).  De  ebben  az  esetben  csak  fiktív  növendékről  beszélhetünk,  hasonlóan  az  olyan
osztálytermi  helyzethez,  ahol  a  tanárt  és  a  diákokat  egymástól  egy  vastag  drapéria  választja  el.
Bónisnak nem volt kapcsolata „növendékeivel”, csak hipotézisei alapján sejthette, kikkel áll szemben.
Német  egyetemeken  és  a  Zeneakadémián  oktatott.  Ebben  a  habitusában  ezért  leginkább  csak  az
autoriter kategóriába sorolható, hiszen tevékenységének legitimáltságát a szakmai (zenetörténészi és
rádiós  közszereplő)  tekintély  adta  társadalmi  pozíció,  azaz  egy  külső  felhatalmazás  nyújtotta,
motiválója  pedig  a  közte  és  növendékei  közötti  antropológiai  és  szociális  különbségekből  eredő
feszültség volt. Interakciókra nem volt lehetősége, életművét végigkísérte a formális tanulásra épített
műsordidaktika.  Viszont  ettől  függetlenül  nem  szabad  elfelejtenünk,  hogy  a  Zenei  rovat
főszerkesztőjeként  teret  engedett  ettől  eltérő  habitusú  műsorkészítői  tevékenységnek  is  (játékos
vetélkedők, mese-zene műsorok, riportok, beszélgetések.) Érdeklődése súlypontjában a zenén kívül az
irodalom  állt,  annak  leginkább  a  zenetörténeti  interpretálások  Szabolcsi  Bence -féle  megjelenési
formája: „Számolatlanul olvastam a szakirodalmat, és igyekeztem a zenei élményt – már amennyire ez
lehetséges – a beszéd nyelvére lefordítani. A zenei remekművet persze nem lehet prózában elmondani,
de annak kapujáig elvezethető az, aki erre fogékony.”  (Nádor, 2004. 8. o.). Erősen a múltba forduló
szemlélete a „töltő iskola” általi jövőkép formálással párosult (Mihály, é.n.), mellőzve a differenciálást,
a tanulói aktivitást. Központban a tudás átadása állt és ennek megfelelően az előadói magatartás. A
tudás forrása a klasszikus műveltségeszmény, a külső magas kultúra és a tradicionális értékrend volt.
Szemléletében  a  Rádió  maga  az  értékrend  hordozója,  védelmezője  és  átadója,  így intézményében
rögzített  és  állandó,  statikus,  saját  szerepköre  ebben  a  környezetben  pedig  szakértői,  az  átadásra
koncentráló: „A szerkesztő előtt Kodály szelleme lebeg: a fiataloknak a legjobb is csak elég jó lehet.
Arra törekszünk, hogy hidat építsünk a művészi muzsika és egy új nemzedék között.” 340 A növendékkel
szembeni viszony aszimmetrikus és távolságtartó,  ami a kommunikációban kizárólag a verbalitásra
épült,  centrumában pedig a téma, a kultúra adott komponense állt.  Műsoraiból következtethetően a
perszonalizációra,  a  személyiség  létrehozására  vonatkoztatható  elképzelése  a  kultúraközvetítést
redukcionista  és  pszichológiai  determinista  módú  felhasználása  volt,  visszahatásra  csak  a
kórusmozgalmi műsorokban (Éneklő Ifjúság) volt lehetőség, ahol a kultúrával formált személyiség a
saját maga által így létrehozott „új” kultúrában kibontakozhatott, bár ott sem individuálisan, hanem a
közösség tagjaként (Zrinszky, 2002). 

Magyar  Kornél,  egykor  a  Rádió  ZFO zenei  szerkesztője  egyszer  így  konferálta  fel  Varga
Károly egyik  műsorát:  „...és  most  következzen  az  Ország  Karcsi  Bácsija!“341 Országos  hírét,
pedagógiai  sikereit  alacsony  autoritás  mellett  vagy  annak  teljes  hiányában  szerezte  meg.  Tudott

340Új Hangoló (Bartók, 1992. január 13., 17:00-17:35) 1. (197)
341Magyar Kornél szóbeli közlése alapján.
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kérdezni, és mindenkihez egyéni módon közeledni. Nem várt el azonnali hatást. A célracionalitás –
amelynek  állandó  jelenléte  munkánkban  ellentmond  a  gyermek  szabadságáról  vallott
reformpedagógiai nézeteinknek (Mihály, 2008) – árnyalása segítette a gyereket abban, hogy később
eldönthesse, melyik irányba halad tovább: professzionista lesz, vagy képzett műkedvelő. 

Amikor  2009-ben  az  akkor  nyolcvannégy  éves  Varga  Károlyt  első  ízben  kerestem  meg
telefonon,  hogy  életútjának  megismerése  céljából  találkozhassam  vele,  roppant  szívélyes  hang
üdvözölt. Reakciója az volt, hogy mi már biztosan találkoztunk. Zenét népszerűsítő körútjain évente
tizennyolc-húszezer gyerekkel találkozott és találkozik napjainkban is. A mai napig több mint 3000
versenyt bonyolított le a már említett több ezer koncert-narráció mellett. Gyerekkoromban többször
láttam őt a színpadon. (Még a játék közben feltett kérdésekre is emlékszem.) Rengetegen, aki ma a
zenei  életben  eredményeket  tud  felmutatni,  részt  vett  a  Magyar  Rádióban  szervezett  valamelyik
műsorában,  vetélkedőjén.  Ismerősök üdvözlik  az  ország minden  szegletében.  De nemcsak képzett
muzsikusok életére gyakorolt nagy hatást – és ez a fő –, hanem arra a sok ezer zeneszeretőre is, akik
közül  ma  sokan  lelkes  látogatói  a  koncerttermeknek,  és  akik  fellelhetők  szinte  már  minden
kontinensen. (Legutóbb Münchenben egy 70 éves mérnöktanár személyében ismertem meg egyik volt
„rádiós diákját”.)

Tizenkilenc évnyi főiskolai oktatói pályáján mindvégig a szélsőségesen monolitikus didaktikai
szemlélet,  az  egyeduralkodóan  normatív  funkciójú  oktatás  ellen  volt.  Gyakorlati  tanítás  tárgyból
szervezett kollokviumain az összehívott hallgatók közti beszélgetés, vita kialakítása volt a célja. Bár
így a vizsgák számos alkalommal jelentősen meghosszabbodtak, Varga Károly kiiktatta a résztvevőket
terhelő vizsgadrukkot. 

Vezetési  stílusa  demokratikus,  a  személyes  kontaktus  lehetővé  tette  azt  a  bőséges
kommunikációra  épülő  szimbolikus  interakciót,  amelyben  a  szerepek  ismertek,  identifikációra
lehetőséget adnak és ezáltal a külső normák belsővé tételével a tanulás is megvalósul (Kron, 1997). Az
egymásra  irányuló  cselekvések  során  (elsősorban  riporteri  tevékenységekor)  viszonylagos
egyetértésben egymást kiegészítő szerepeket valósított meg riportalanyaival. Ha a műsora jellege – pl.
előadás formájú szöveges zenei ismeretterjesztés – egyébként bezárkózásra készteti amúgy is mikrofon
előtt ülő nevelőt, ő akkor is én-üzenetekkel próbálta fenntartani a közvetlenség látszatát. Ilyen típusú
műsorai  egyébként  meglehetősen  ritkák  voltak.342 Növendékhez  fűződő  viszonyában  a  szimmetria
dominált, riportjaiban a kívülről érkező érdeklődő, a vetélkedőkben a „mozgalmi vezető” játékmester
szerepében jelent meg. Ez utóbbi kiegészült a szakértő szerepkörével is azokon a vetélkedőkön, ahol
külön  zsűri  nem  volt,  és  műsorvezetőként  –  esetleg  kollégáival  –  maga  értékelte  a  versenyzők
megoldásait, produkcióit.

Pedagógiai tevékenységének tapasztalatait  – aktív műsorkészítői pályafutásának befejeztével
közel  92 évesen – még napjainkban is  megosztja  másokkal.  Pedagógusoknak,  karvezetőknek és  a
népművészet  iránt  érdeklődőknek  a  Veszprém  Megyei  Közművelődési  Intézet  által  2006-ban
szervezett  IV.  Kodály  Népművészeti  Szaktáborban  előadást  tartott  Zenei  játékok  kis  és  nagy
gyermekeknek címmel,  illetve  játékot  szervezett  a  Bartók  évfordulóhoz  kötve.  Ezt  követően  a
Szlovákiai  Magyar  Pedagógusok  Szövetsége  szakmai  továbbképzési  programsorozata  keretében
felkérte őt  2007 márciusában a  Mi is  tudunk muzsikálni játék bemutatására,  és egy ehhez fűzhető
előadás megtartására Felsőszelin, amelyet az 1–4. osztályban oktató pedagógusok előtt rendeztek meg
a játékban szereplő gyerekek közreműködésével. A 2009 nyarán megrendezett VII. Kodály Szaktábor
keretében  a  Téma-centrikus  órák  és  fonálra  függesztett  tartozékok címmel  tartott  előadást.  Egy
egyszerű, kisgyermekek által is reprodukálható zenei motívumhoz vagy részlethez kötött, improvizatív
óravezetési  formát  vázolt  fel,  ahol  rétegszerűen,  egymásra  épülő  ismeretanyagként  tanította  a
növendéknek a zenei gondolkodást, kezdve az alapvető zenei elemektől (alapritmusok, hangközök) a
fogalmakon át (hangszerek, előadói eszközök) a bonyolultabb zenei interpretálás megértetéséig (költői
képek, szubjektív jelentéstartalom). Ez a felfogás lehetőséget ad arra is a nevelőnek, hogy fejlődés-
lélektani szempontok alapján meghatározza, milyen „hosszúságú” vonalat kövessen az óravezetésében,
melyik  fejlődési  szakaszt  választhatja  kiindulópontként,  és  meddig  viheti  így  előre  a  gondolatok

342L. ezen fejezet 1.1.e bekezdését.
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kibontását, a zeneiség magyarázatát. 

A  70-es  évektől  kezdődően  egyre  jobban  felértékelődött  a  tudástartalmak  addigi
parcellázottságát felváltó integrált tudásterületek kialakítása, a már többször emlegetett komplexitásra
törekvés. A műsoroknál ez nem csak a pedagógiai komplexitást (interdiszciplinaritást, poliesztétikát)
jelentette, hanem a nagyobb lélegzetvételű (egy órányi, vagy hosszabb) összetett műsorok különböző,
blokkonkénti összetettségét is. 

Az  elsőként  említett  műsorok  úttörője,  Dimény  Judit a  Rádióba  kerülésekor  már  szintén
rendelkezett pedagógiai tapasztalattal. A Középiskolai énektanár és karvezetés tanszak elvégzése után
évekig ének-zenét tanított az egri Gárdonyi Géza Gimnáziumban, kitartó lelkesedéssel.343 Ezt követően
Budapestre  költözve  ének-zene  tagozatos  és  tagozat  nélküli  általános  iskolai  osztályokban  kellett
oktatnia. Bevallása szerint a gimnazisták után nehéz volt  megtalálnia a fiatalabbakhoz vezető utat.
Ekkor készült a Nyelv-zene-matematika c. közös műsora Vargha Balázzsal és Loparits Évával. Ennek a
műsornak köszönhetően hívták meg az Iskolarádió zenei szerkesztésére. Műsorkészítéssel 36 éven át
(2007-ig)  foglalkozott.  Gyermekekkel  foglalkozása  során  a  Rogersi  „facilitátori”  tanuláskönnyítő
szerepet vallotta magáénak (Rogers, 1969), azaz az „áttetsző” paidotrop nevelőét (Caselmann, 1964):
„egyformán érdekelt minden egyes gyerek, aki leült velem szemben és egy időre nekem ajándékozta
magát: figyelt a szavaimra és a zenére, s közben beavatott saját gondolataiba. Akivel éppen együtt
dolgoztam, mindig a legfontosabbá vált, neki szenteltem minden erőmet, minden gondolatomat.”344 Az
elemzett  műsorok  közül  a  díjnyertes  Hang-Játék –  mint  már  említettem  –  laza  forgatókönyvvel
rendelkezett,  lehetővé téve az adaptivitást,  improvizációkat.  Ezzel  Dimény Judit a demokratikus és
laissez fair közötti keskeny, de határozott választóvonalon lépegetett ide-oda attól függően, mi volt a
nevelési helyzetnek legmegfelelőbb az elvárt nevelési hatás elérése érdekében. Sőt, műsorai jelentős
részében  magát  háttérbe  tolva  más  közreműködőknek,  „alkalmi  nevelőknek”  (Tusa  Erzsébetnek,
Lantos Istvánnak, muzsikus társaknak, színészeknek, stb.) adta át a mikrofont, ő saját magára csak a
már említett környezet kialakításának és biztosításának feladatát osztotta.

A fenti elemzések alapján és a megadott kritériumok szerint már megrajzolható a három rádiós
nevelői profilja:

Bónis Ferenc Varga Károly Dimény Judit

Vezetési stílusuk Autoriter/demokratikus Demokratikus Demokratikus/laissez fair

A növendékhely 
fűződő viszony

Aszimmetrikus – inkább 
logotrop

Szimmetrikus - paidotrop Szimmetrikus - paidotrop

Nevelési 
gyakorlatának 
legmegfelelőbb 
iskolamodell 
(Mihály, é.n.)

Iskola, mint töltőállomás 
egyes elemei (klasszikus 
műveltségeszmény, magas
kultúra, tradicionális – 
intézményesített 
normaátadás előadások 
formájában, passzív 
befogadói magatartás.

Iskola, mint melegház, és 
az Iskola, mint piac egyes 
elemeinek keveréke 
(egyezségre alapozás, de 
nagyfokú szabadság is, 
belülről fakadó 
kíváncsiság és interaktív 
tudásforrások, nagy 
szabadságfok, de 
kooperációra ösztönző 
helyzetek és kölcsönös 
függés).

Iskola, mint melegház, és 
az Iskola, mint piac egyes 
elemeinek keveréke, 
utóbbi dominanciájával 
(progresszív és 
pragmatikus szemlélet, a 
gyermek a 
problémamegoldó, tudás 
forrása a gyakori 
interakció, életszerű 
konfliktusok, kooperáció,  
a környezet a tanulás 
forrása).

Nevelői 
szerepkör

„professzor úr”, szakértő Játékvezető, baráti 
kérdező

Bizalmas beszélgetőtárs, 
interaktív játszótárs

343Dimény Judit. Napút, IX. 10. sz. (2007) 131-132.
344Uo. 132.
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A műsoraikban 
folytatott 
kommunikáció 
cselekvési 
mintája (Kron, 
1997)

Egymással párhuzamosan 
futó önálló cselekvési 
valóság (külön a mikrofon
és a hangszórók mögött)

Egymásra irányuló, 
normákhoz igazodó, 
viszonylagos 
egyetértésben egymást 
kiegészítő szerepek 
(riportok, vetélkedők)

Egymásra irányuló, 
valamint kölcsönös 
cselekvés váltakozása, 
közösen kialakított 
valóság, de a szerepek 
előre tisztázva vannak, a 
cselekvés szubjektív 
értelmezése egybeesik a 
közösség együttes 
értelmezésével 
(stúdióbeszélgetések, 
játékok)

6. táblázat. A három rádiós nevelői profilja

2 a műsorokban felhasznált „tananyag” (zeneművek, zenei események, témák, 
zenei élet személyiségei, stb.)

A kiválasztott zeneművek, események és az ezekkel összefüggő személyek aktorként történő
azonosítására a Rádióműsorokat kell tartalmilag elemezni. A központilag meghatározott műveltségkép
az Osztály szinte teljes működése során érvényesült. Pl. a művészportrék megrajzolása azon alanyok
szerint lett meghatározva, akik a megfelelő állami támogatottságot élvezték, és a pártideológia szerint
az adott időszakban példaként felhozhatóak voltak. Ahogy az a Rádió közoktatásbeli szerepét taglaló
1977-es évi előterjesztésében is áll, az irodalmi adaptációk (melyeknek zenei betétjeik miatt szintén
volt közvetett szerepe a zenei ismeretterjesztésben) és a művészportrék kiválogatása során előtérbe
került  a  nemzeti,  és  (még nem európai,  hanem) egyetemes  kulturális  értékrögzítés  és  sugárzás.  A
népzene  és  az  új  magyar  zene,  a  teljes  európai  klasszikus  komolyzenei  irodalom,  a  komplexitás
gondolatában  nyelvi  és  matematikai  fogalmak,  a  poliesztétikai  nevelés  érdekében  képző-  és
iparművészeti  ismeretek,  építészet  és művészettörténet  különíthető el  a műsorok tartalmi elemzése
során.  Az évtizedek folyamán a változó,  és egyre inkább  tanulóközpontúvá váló pedagógiai praxis
miatt  a  készítők  komoly  nehézségekbe  ütköztek  a  fiataloknak  legmegfelelőbb  zenei  anyag
kiválasztásakor.  Mint  Bónis  Ferenccel  állandó  munkakapcsolatban  álló  Vogel  Mária egy  1973-as
műsorülésen megemlíti345, a Rádió szalagtárának oly nagy része bizonyult a kisgyerekek műsorában
felhasználhatatlannak (komolysága miatt), hogy sokszor lehetetlennek tűnt az  Ezeregy délelőtt zenei
blokkjának kétszer tíz percét elkészíteni. (Pl. ilyen volt a  Virágkosár, Cicazene, Játéksarok.) Ezért a
gyermekzene feltérképezéséhez külsős tudományos munkatársakat kértek fel, aminek eredményeként
másfél év után már megoldható volt  az igényelt  műsoridő kitöltése.  Ehhez hozzájárult az is, hogy
magyar előadókkal külön ilyen célból is felvételeket készítettek.

Az  átvezető  (betét-)zenék  egy  része  független  volt  a  szövegkörnyezettől,  inkább  csak  a
hangulati  átvezetéseknél  támogatták  a  műsorszerkezetet,  vagy az  éppen elhangzott  szövegre  adtak
esztétikailag,  hangulatilag  megfelelő  reflexiót,  azaz  az  elhangzottakat  emocionális  oldalról  is
megerősítették. Az ilyen zenék további alcsoportját a műsorok kezdését és lezárását szolgáló rituálé
részeként a szignálok képezték, viszont ezek zenei anyagának meghatározása csak ritkán lehetséges,
mert a borítékok legtöbbször csak a bejátszandó tekercs „A-számát” tartalmazzák, címet nem.

A közbeiktatott zenei betétek másik típusát a műsorban közvetlenül valamilyen utalás előzte
meg, vagy követte annak elhangzását (programbeharangozó, lemezajánló, zeneszerzői-előadóművészi
beszélgetések,  stb.).  Többnyire  rövid  részletek  voltak  (maximum 2-2,5  perc),  de  rövidebb  művek
esetén ez ki is tolódhatott 3-4 percesre. Nem tartoznak ebbe a tipológiába azok a zenei részletek, amely

345A Gyermekrádió délelőtti műsorának hallgatósága és hallgatottsága. Műsorülési jegyzőkönyv. Magyar Rádió Irattára. 
1973. november 1. (MIG–015)
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az  összefüggő  zenei  szöveges  zenei  ismeretterjesztés  során  követték  egymást.  Ezeket  külön
kategóriában egy műnek vettem. Az elemzett műsorokban felhasznált ismeretanyagok némelyikét nem
lehet  pontosan  meghatározni,  mert  a  zeneművek  jegyzékszáma  sokszor  hiányzik  (az  elhangzott
zeneművek  előadóit  itt  nem sorolom fel).  Egyes  műsorok  több  kategóriába  is  belekerülhetnek.  A
műsorok melletti számok a már felsorolt műsorborítékok számai. A számok alapján összegyűjthetőek
az adott adásban elhangzott ismeretelemek, így megrajzolható a műsor tematikája.

a Bónis Ferenc:

Az elemzett műsorokban három fő terület különül el tartalmában és a műsorok felépítésében. A
magazinok (FZÚ, Zenei Tükör és Új Hangoló) zenei anyagai egyaránt köthetőek voltak az elhangzott
műsor kontextusához, és függetlenek is lehettek tőle, míg a zeneszerzői (és előadóművészi) porték
készítésekor  mindig  adekvátan  lettek  felhasználva.  Szöveges  zenei  ismeretterjesztő  műsorai  egyes
zeneművek,  illetve  műfajok  bemutatása  mellett  életműveket  is  átöleltek,  ezért  ezeket  tematikájuk
szerint külön szedtem.

• Zenetörténeti vonatkozások
◦ Zeneszerzői évfordulók: Liszt (103)
◦ Zeneszerzői  portrék:  Mosonyi  Mihály (111),  (115);  Kodály (154),  Bartók  (163),  (109),

Kadosa Pál (154); Veress Sándor (163)
• Zenei együttesek bemutatása: román népi zenekar (103)
• Kortárscsoportok élethelyzeteinek bemutatása: Szovjetunióban járt ösztöndíjasok (103)
• Fogalommagyarázat: Lexikon rovat a ZFÚ-ban – balett (103)
• Zenei rejtvény: Kadosa Pál: Májusköszöntő (103); Dukas: Bűvészinas (158); Richard Strauss:

Till Eulenspiegel, Sztravinszkij: Petruska (158); Mozart: Szöktetés (Ozmin-ária) (197)
• Szöveges zenei ismeretterjesztés

◦ Bartók  egynemű  karok  bemutatása (Jószágigéző,  Tavasz,  Ne  hagyj  itt,  Legénycsúfoló,
Leánycsúfoló, Cipósütés, Bolyongás, Csujogató, Ne menj el, Huszárnóta) (109)

◦ Bartók,  Kodály,  Weiner bemutatása (Bartók:  Este  a  Székelyeknél,  Medvetánc,  Melódia,
Kodály: Táncnóta, Bárdos: Dana-dana, Weiner: Divertimento, Szabó Ferenc: Ludas Matyi,
Mihály-Devecseri: Védd a békét!) (108)

◦ Mosonyi  Mihály:  Magyar  gyermekvilág (részletek:  Kis  darab,  Gyermekdal,  Furulyaszó,
Katonásdi, Szól a muzsika, Nagyapó mesél, Szegény kislány éneke, A kis csikós); Popper:
Tündértánc,  Kodály:  Magyar  népzene  (részletek:  Virágos  kenderem,  Most  jöttem
Erdélyeből, Verbunk), Weiner: Lakodalmas, Bárdos: Kossuth dalok, Kadosa: Gyermekszvit
(111)

◦ Mosonyi Mihály élete és művei (A tisztulás ünnepe az Ungnál, Mátyás anyja, Gyászhangok
Széchenyi halálára, Álmos) (115)

◦ Kodályról  visszaemlékezés (Kodály:  Hét  zongoradarab,  Media  vita  in  morte  sumus,
Kadosa: III. zongoraverseny – III. tétel) (154)

◦ Kodály:  Psalmus  Hungaricus –  a  mű  bemutatása  és  további  betétek  a  mű
keletkezéstörténetéhez (Kodály:  Megkésett  melódiák,  Öt  dal  (Op.9/3),  Duó hegedűre és
gordonkára (Op.7, II. tétel),  Kádár István (Magyar Népzene 37),  Hindemith:  Mathis der
Maler) (176)

◦ Bizet: Carmen (műismertetés) (170)
◦ Gyermekdalok  bemutatása (Szokolay  Sándor:  Kóc,  kóc,  Hans  Sandig:  Wolf,  Wolf,

Krystyna  Kwiatkowska:  April,  Rainer  Lischka:  Mäuschenstiel,  Rosztyiszlav  Bojko:
Ezüstöv, Lóránd István: Tücsök úrfi, Vladimir Rubin: Birken, Thomas Natschinski: Was ist
Solidarität) (164)

◦ Farkas Ferenc: Szent János kútja (műismertetés) (193)
• Be-, át-, levezető zenei betétek ( függőekva műsor kontextusától, tartalmától)
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◦ Magazinműsorokhoz:  Csajkovszkij:  Induló  a  Diótörőből,  Hacsaturján:  Kardtánc  (103);
Schumann:  a-moll  zongoraverseny  (158);  Bartók:  Concerto  (197);  Rossini:  Mózes,
Humperdinck: Jancsi és Juliska (197)

◦ Zeneszerzői  (és  zeneművészi)  portrékhoz:  Liszt  Ferenc:  Sursum corda,  Hat  tánc  bolgár
ritmusban – I.,  Régi magyar  táncok (Bartók játssza a  róla készült  visszaemlékezésben),
Veress Sándor: Kanásztánc, Juhásztánc (a vele készült Bartók-portréhoz) (163)

• Be-, át-, és levezető zenei betétek (függetlenül a műsor kontextusától)
◦ Magazinműsorokhoz: Kodály: Háry-szvit, Mozart: Eine kleine Nachtmusik – nyitó és záró

zenék – 103; Mozart: g-moll szimfónia (K.550), Bárdos Lajos: Patóéknál (158)

b Varga Károly:

Aktív  rádiós  tevékenysége  miatt  (ami  azért  is  meglepő,  mert  nem  volt  az  IFO  belső
munkatársa!)  a  műsoraiban  megjelenő  ismeretanyagokat  csak  előbbinél  sokkal  szerteágazóbb
struktúrába lehetett csoportosítani. Ez annak is köszönhető, hogy aktuális szerkesztői munkája miatt a
vezetésével megjelenő magazinok sokszínűsége ezt magától előidézte. Tevékenységét négy nagyobb
területre lehet osztani:

• a  kezdeti  években  számos  iskolai  ének-zenei  oktatóműsort  készített  (jóval  az  IR  1963-as
indulása előtt), 

• riporteri és magazinszerkesztői tevékenység,
• szöveges gyermekhangversenyek vezetése és szerkesztése,
• vetélkedők írása és vezetése.

Emellett poliesztétikai jegyek is fellelhetőek már egyes adásokban. Az élő felvételű koncert jellegű
mese-zene adásokban versek is elhangzottak, ezért ezeket külön pontban gyűjtöttem össze.

Az elemzett műsorok tananyagrendszere:

• Zenetörténeti vonatkozások
◦ Zeneszerzői évfordulók: pályázat Bartók emlékévére (028)
◦ Zeneszerzői  portrék:  J.-Ph.  Rameau,  Bellini (026);  Brahms,  Patachich  Iván (028);

Prokofjev (119); Csajkovszkij (136)
◦ Előadóművészi  portré: Fassang  Árpád –  MR03\hetszinvirag.mp3,  Horváth  Anikó –

MR02\kivancsiskodo.mp3
• Népzene

◦ Gergelyjárás – Vikár László előadása, rigmusokkal (027); népdalok az 50 este – 50 népdal
adásában (076); A táboron végigmegyek én... műsorában (031); és az Énekóra anyagaként
(024);  Éneklejünk  együtt...  (magyar,  svájci,  görög,  albán  és  lengyel  népdalok)  –  126,
népdalismereti vetélkedés (204), népdaléneklés vetélkedőn (156)

• Tankönyvbemutató
◦ az osztatlan kisiskolák részére írt ének-zenei tankönyv bemutatása népzenei illusztrálással

(027)
• Zeneoktatás

◦ ritmusgyakorlatok,  ritmus-  és  dallamolvasás  tankönyvből,  párhangos  szolmizációs
gyakorlatok, dallam-visszaéneklés, kis dallamok komponálása (024); dallaméneklés (044);
kánon-éneklés  (045  és  023);  kis  metszet  az  acapella  renaissance  kórusirodalomról
(Palestrina, Lassus, Josquin des Prez) (045) 

• Zenei együttesek, intézmények, rendezvények bemutatása
◦ Budapesti  DISZ  Együttes  énekkara,  Kilián  György  Emlékverseny,  Állami  Zeneiskolák

Bartók  Emlékhangversenye  (028),  Éneklő  Ifjúság  nagydíjasai,  Veszprémi  Közgazdasági
Szakközépiskola  Énekkara  –  (152),  Moszkvai  Nagy Színház,  Moszkvai  Rádió  Ifjúsági
Kórusa, Moszkvai Rádió Ifjúsági (Junoszty) Szerkesztősége, Gnyeszin Zeneiskola (153),
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Éneklő Ifjúság kórusainak részvétele vetélkedőn (156), Magyar Állami Operaház története
– Mahler) (MR03\hetszinvirag.mp3)

• Kortársak élethelyzeteinek bemutatása
◦ Zeneakadémia Operatanszaka (027), első éves zeneiskolások (Fővárosi III. sz- Zeneiskola)

és  zeneakadémista  (126),  Úttörőzenekarok  Országos  Fesztiválja,  Országos  Zeneiskolai
Zongoraverseny Nyíregyháza, Kodály Zoltán Gyermekkari Fesztivál Kecskemét, Ifjúsági
Hangversenyek Békéscsabán (MR/03/hetszinvirag.mp3)

• Fogalommagyarázat
◦ szonáta (134), kóta (kotta) (MR03\hetszinvirag.mp3)

• Zenei rejtvények
◦ Magazinműsorban: Musszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei (MR03\hetszinvirag.mp3)
◦ Vetélkedő kérdéseként:

▪ Zenei együttesek, művészek: Bartók – kvartett, Kocsis Zoltán (204)
▪ Zenei szervezetek: Országos Filharmónia, Ifjú Zenebarátok szerkesztősége (204)
▪ Zenei rendezvények: Szegedi Szabadtéri Ünnepi Játékok, Debreceni Nemzetközi Bartók

Béla  Kórusfesztivál,  Országos  Ifjúsági  Kamarazenefesztivál  (204),  Úttörőzenekarok
Országos  Fesztiválja,  Országos  Zeneiskolai  Zongoraverseny  Nyíregyháza,  Kodály
Zoltán  Gyermekkari  Fesztivál  Kecskemét,  Ifjúsági  Hangversenyek  Békéscsabán
(MR03\hetszinvirag.mp3)

▪ Szolmizálási feladatok: Halló zsűri! (204)
▪ Zenefelismerés: Kodály: Psalmus Hungaricus, Mátrai képek, Fölszállott a páva, Háry-

szvit,  Bartók:  Cantata  profana,  Fából  faragott  királyfi,  Concerto  (204;)  Beethoven:
König  Stephan,  Erkel:  Dózsa  György  (Dózsa  esküje),  Hunyadi  László  (nyitány),
Berlioz: Rákóczi induló, Bartók: Kossuth szimfónia (I. tétel), Kodály: A magyarokhoz
(Berzsenyi Dániel), Huszt (Kölcsey), Liszt Ferenchez (Vörösmarty), Fölszállott a páva
(Ady),  Öregek  (Weöress),  Mozart:  Zauberflöte  (Sarastro  áriája),  Beethoven:  IX.
szimfónia (IV. tétel), Monschein-Sonate (I. tétel), Pastoral szimfónia (V. tétel), Wagner:
Tannhäuser (III. felvonás, II. jelenet), Schönberg: Pierrot lunaire (Der kranke Mond),
Haydn: Esz-dúr kvartett (Op.20/1), Puccini: Tosca (Cavaradosi áriája), Orff: Der Mond,
Grofé: Grand Canyon szvit,  Sztavinszkij: Petruska, Gershwin: An american in Paris,
Chopin: A-dúr polonaise, Boccherini: Menuett, J. Strauss: Tritsch-Tratsch-Polka – 156;
Mozart:  Die  Zauberflöte  (Papageno  belépője),  Hochzeit  des  Figaro  (Figaro  C-dúr
áriája),  Die  Entführung aus  dem Serail  (Pedrillo  áriája),  Don Giovanni  (Leporello),
Erkel:  Hunyadi  (nyitány),  Csajkovszkij:  Diótörő  (nyitány),  Bartók:  A fából  faragott
királyfi  (167); Schubert: Pisztráng ötös, Verdi: Rigoletto, Puccini: Pillangókisasszony,
Beethoven:  IX.  szimfónia  (Scherzo),  Churchill:  Hófehérke  és  a  hét  törpe,  Rossini:
Macska-duett,  Debussy:  Játékdoboz,  Offenbach:  Hoffmann  meséi  (Olimpia  tánca),
Bach:  d-moll  toccata  és  fuga,  Verdi:  traviata  (Pezsgő  duett),  Muszorgszkij:  Borisz
Godunov, Strauss: Die Fledermaus, Wagner: Lohengrin, Beethoven: Fidelio, Donizetti:
Don Pasquale, Humperdinck: Jancsi és Juliska, Rossini: Hamupipőke, Ránki György:
pomádé  király,  Bartók:  Medvetánc,  Kodály:  Fölszállott  a  páva,  Daquin:  A fecske,
Schubert: A méh, Dinicu: Pacsirta, Saint-Saens: Állatok farsangja (Tyúkok és kakasok),
Kodály: Ürgeöntés (172)

▪ Közönség  felé  intézett  kérdések: Szabó  Ferenc:  Felszabadult  melódiák,  Kodály:
Fölszállott a páva, A Tanácsköztársaság Zenei Direktóriumának tagjai (204); Kodály:
Székelyfonó,  Verdi:  Otello,  Rossini:  Seviliai  borbély (Almavicz),  Prokofjev:  Három
narancs szerelme (172)

▪ Hallgatóknak  feladott  rejtvény: Haydn:  Jahreszeiten  (részlet),  Vivaldi:  Le  Quattro
Stagioni (L'Estate), Kodály: Nyári este (156); Csajkovszkij: Hattyúk tava (172)

• Hangszerismertetés
◦ kürt (FZÚ) (026), klarinét (MR03\hetszinvirag.mp3)
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• Műsorajánló az FZÚ-ban
◦ Saint-Saëns: Állatok farsangja, Erkel: Dózsa (Fegyvertánc), Verdi: Aida (Bevezető induló)

(026);  Lipcsei  gyermekkórus  rádiókoncertje,  Leőwey  Klára  Tanítónőképző  Kodály
Kórusának rádiókoncertje, Csajkovszkij: Évszakok, Strauss: Till Eulenspiegel (028)

• Szöveges zenei ismeretterjesztés
◦ Magazinműsoron belül:  Brahms: Magyar táncok, Patachich Iván: Felhőcske (028), Bach:

Brandenburgi Koncertek
◦ Zeneszerzői portréhoz: Prokofjev: Romeo és Júlia, Hamupipőke (a keringő hegedűátirata),

Nyári nap – szvit (Hajnal), Téli tábortűz- szvit, Péter és a farkas, Békeőrségen – kantáta
(Bölcsődal), VII. szimfónia, Alexander Nyevszkij: Kantáta (IV. tétel) (119); Csajkovszkij:
Diótörő (136)

◦ Zenei oktatóműsorok illusztrálása: Bartók: Este a székelyeknél (044); Scarlatti szonáták,
Beethoven: G-dúr szonáta (Op.14), F-dúr (Op.10/2), Liszt: h-moll szonáta, Bartók: Szonáta
(134)

• Be-, át-, levezető zenei betétek (a műsor kontextusától, tartalmától függőek)
◦ Magazinműsorokhoz 

▪ ZFÚ-ban  hangszerismertető  rovat: Mozart:  Esz-dúr  kürtverseny,  Beethoven:  Der
Postillion von Karlsbad (026) 

▪ riportok közti átkötés: Kodály: Felszállott a páva (026); Bartók-Weiner: Gyermekeknek,
Bartók:  Gyermekeknek  (A bisztrói  határon,  Molnár  Anna)  (028);  Ma-Ko:  Erős  a
munkás, Kodály: Marseillaise (riport a DISZ énekkarról), D'Albert: Tiefland – Pedro-
áriája, Donizetti: Lucia di Lammermoor – Lucia és Edgardo duettje, Puccini: Manon,
Delibes: Lakmé (a Zeneakadémia operaviszgájáról) (027), Prokofjev: Induló és Scherzo
(153), Kókai Rezső: Kis verbunkos (MR03\hetszinvirag.mp3)

◦ Zeneszerzői (és zeneművészi) portrékhoz: Kuhnau: Der Streit zwischen David und Goliath
(MR02\kivancsiskodo.mp3.)

◦ Mese-műsorok  zenei  anyagaként:  Couperin:  Le  tic-toc-choc  ou  Les  maillotins,
Musszorgszkij:  Vesszőparipa,  Schumann:  Fogócska,  Hassler:  Tanzen  und  Springen,
Iljinszkij:  Búgócsiga,  Debussy:  Golliwogg's  Cakewalk,  Grecsanyinov:  A  bohóc,
Musszorgszkij:  Altatódal  (130);  Ravel:  5  Mélodies  populaires  grecques  (részlet),  Fauré:
Papillon,  Mozart:  Das  Kinderspiel,  Mendelssohn,  Ein  Sommernachtstraum  (Scherzo),
Händel: Wassermusik, Sztravinszkij: Tüzijáték (221)

• Be-, át-, levezető zenei betétek (függetlenül a műsor kontextusától)
◦ Magazinműsorokhoz 

▪ riportok közti átkötés – FZÚ: Dvořák: Polka (031); Harsan a kürtszó: Szabó Ferenc: A
hősök emlékezete,  Marenzio: Tavasz,  Haydn: Német tánc,  Csermák: Táncritmusban,
Juchelka: Scherzo, Ránki: Galopp,  (136); Victor Young: Around the World in 80 Days
(filmzene Verne irodalmának illusztrálására) (136), Kodály: Hegyi éjszakák (204)

▪ riportok közti átkötés – Ifjú Zenebarátok Híradója: Bach: Orchestersuite No. 3 D-Dur,
BWV  1068,  Mozart:  Esz-dúr  kürtverseny,  Bartók:  Legénycsúfoló,  Mendelssohn:
Hegedűverseny, Bach: F-dúr prelúdium és fúga

▪ Vetélkedők felvezetése: Mendelssohn, Ein Sommernachtstraum (Scherzo) (167)
▪ Szignál: Bartók: Gyermekeknek (Icike, picike) (045)

• Irodalmi idézetek
◦ versek: Marsak: A labda (130); Weöres Sándor: Ha nap süt a rétre, A napsugár, Déli felhők,

Kánikula, Égi csikón léptet a nyár (221)

c Dimény Judit:

Műsorai  között  sem zeneszerzői  portét,  sem mese-műsort,  sem műsorajánlót  nem találni,  a
népzenét  sem  kiemelten,  hanem  csak  komplex  műsorainak  illusztráló  tananyagaként  kezelte.
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Szerkesztései során a felhasznált ismeretanyagokat mindig a zenei ismeretterjesztő műsor szerkezete
alá  rendelte,  illusztrációkat,  hangulati  célokat  (ráhangolódás,  levezetés,  szórakoztatás)  ezek  nem
szolgáltak. Az adások sokoldalúak voltak, egy műsor így egyszerre több funkciót is betöltött. Nála a
poliesztétikai eszközök használata már konstruktív tanulást szolgálták, így az irodalmi alkotások az ő
esetében is külön pontba lettek szedve.

• Előadóművészi portré
◦ Dobszay László, Szendery Janka (179)

• Zeneoktatás
◦ szolmizációs gyakorlat (142)
◦ kottaolvasás (népdal) (142)

• Zenei együttesek, intézmények, rendezvények bemutatása
◦ Takács kvartett (175), Schola Hungarica (179)

• Kortársak élethelyzeteinek bemutatása:
◦ Scola Hungarica gyermek énekesei (179)

• Fogalmak
◦ sorozat,  modális  hangsorok (matematikai,  nyelvi,  zenei)  (142),  impresszionizmus  (168),

menüett  (175),  zörej,  hanghosszúság,  hangerő  (dinamika),  polifónia,  tempó,  sűrűség
(diminúció-augmentáció),  tempóváltások,  hangszín,  énekbeszéd  (recitativo),  ismétlés,
motívum, szekvencia, alsó-felső kvintváltás, periódus, variáció, szöveg és dallam, tagolás,
melizma, punktualitás, csend és szünet, imitáció, poliritmia – Hang-játék, unisono (dallam,
hangszín és ritmus) (MR07\Neked-szol.mp3)

• Zenei rejtvények
◦ Oktatóműsorban hallgatóknak feladott rejtvény:  Liszt:  I.  Mephisto  Walzer,  Debussy:

Golliwog's Cakewalk, Claire de Lune, »Les fées sont d'exquises danseuses« (Préludes II.)
(168)

• Hangszerismertetés
◦ vonósnégyes hangszerei (175), hangszerek keletkezéstörténete a doboktól az elektronikus

hangszerekig (186), trombita (MR07\Neked-szol.mp3)
• Szöveges zenei ismeretterjesztés

◦ Portréműsorhoz: Alleluja  –  Pascha  nostrum  (Magyar  Gregoriánum  4.),  Advent:  Ecce
carissimi, Sanctus. Omnes unanimiter (Magyar Gregoriánum 2.) (179)

◦ Zenei  oktatóműsorok  illusztrálása: Schubert:  Der  Lindenbaum  (142),  Debussy:  Reflets
dans l'eau, Jardins sous la pluie, Le vent dans la plaine, »Les sons et les parfums tournent
dans  l'air  du  soir«,  La  cathédrale  engloutie  (Préludes  I.),  Feux d'artifice  (Préludes  II.),
Ravel: Ma mère l'Oye (V – Les entretiens de la Belle et de la Bête, III - Laideronnette,
Impératrice des Pagodes) (168), Musszorgszkij: Borisz Godunov (órajelenet), Csajkovszkij:
Pikk dáma (Hermann víziója), Donizetti:  Lucia di Lammermoor (Lucia a násznép előtt,
Lucia és a fuvola duettje), Berg: Wozzeck, Menotti: A médium („The dead never come
back”)  (244),  Mozart:  C-dúr  vonósnégyes  (K.387  –  Menuett),  Beethoven:  E-moll
vonósnégyes, Schubert: B-dúr vonósnégyes (Trio), Weber: 6 Stücke (Op. 6/3,4), Bartók: IV.
vonósnégyes,  Mozart:  Klarinétkvintett   (175),  Bach:  Singet  dem  Herrn,  D-dúr  fúga
(Wohltemperiertes  Kavier  II.),  Beethoven:  Ich  liebe  dich,  Händel:  Messias,  Adam:
variációk egy Mozart témára, Bach: Die Kunst der Fuge, Musikalisches Opfer, Ich will den
Kreuzstab  gerne  tragen  (BWV  56),  Johannes  Passion,  Beethoven:  F-dúr  vonósnégyes
(Op.135), Kurtág: Bornemissza Péter mondásai, A. Weber: Musikalisches Opfer, Haydn:
Nelsonmesse,  –  Hang-játék,  Bartók:  Dallam ködgomolyagban,  Liszt:  Mazeppa,  Händel:
Messias, Bartók: Kékszakállú herceg vára (V. jelenet), Penderecki: Hiroshima, Haydn: G-
dúr vonósnégyes (Finale) (MR07\Neked-szol.mp3)

• Be-, át-, levezető zenei betétek ( függőek a műsor kontextusától, tartalmától)
◦ Zeneszerzői (és zeneművészi) portrékhoz: Haydn: D-dúr vonósnégyes (Op.76/1 – Menuett)
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(175)
• Be-, át-, levezető zenei betétek (függetlenül a műsor kontextusától)

◦ Szignál: Couperin: Les Barricades Mistérieuses (175)
• Irodalmi idézetek

◦ versek:  Csanádi  Imre: Hónapsoroló,  Vitkovics Mihály:  Két szerelmes...,  Ady Endre:  Az
ágyam hívogat (142), Weöres Sándor: Végig rím, Kínai templom, Orbán – Hang-játék

3 a műsorkészítésben segédkezők szerepe (rendező, szerkesztő, stúdióvendé-
gek, gyermekrésztvevők) 

Nem lehet  figyelmen kívül  hagyni  a  műsorok közreműködőinek nevelő-szocializáló hatását
sem, kiváltképp azokban a műsorokban, amelyekben gyermek szereplők, résztvevők, közönség is volt.

A  rendezők sokáig  nem  tudták,  mit  kezdjenek  a  gyermekműsorok  sajátságos  igényeivel,
problémát  okozott  a  gyerekek  kognitív  sebességét  követő  műsorfolyás  szabályozása,  a  fiatalok
számára  hiteles  hangvétel  kialakítása,  a  gyerekszínészek  irányítása,  a  műsor  felvételekor  fellépő
szakmai és emberi konfliktusok kezelése, a gyerekszereplők miatti lebonyolítás érzelmi sajátosságai, a
feszültségoldás,  stb.  Még  1970  előtt  gyakran  előfordult,  hogy  a  rendezők  nem  tartották  a
gyermekműsorokat elég „művészinek”, és ezért inkább kibújtak a feladat alól. (Bár inkább ebben az
esetben a rádiós szakma felől érkező reflexiók bizonytalanították el őket.) A rendezők két csoportra
osztódtak,  a  Rádió és  az  IFO rendezői  gárdájára,  ami  miatt  az  utóbbiak úgy érezték,  munkájukat
alulértékelik.  A műsorkészítés  során  a  feladatok  nem  voltak  tisztázva,  a  munka  sokszor  hatalmi
torzsalkodásba  fulladt  a  műsorkészítő,  a  dramaturg,  a  szerkesztő  és  a  rendező között.  A rendezők
anyagi és erkölcsi megbecsülése nem volt  kielégítő,  az IFO-n ez különösen jellemző volt.346 Ezt a
Rádió vezetése később azzal oldotta fel,  hogy támogatta az adott műsorkészítő – rendező rádiósok
rendszeresebb  együttműködését.  Az  így  kialakult  alkotói  légkörben  a  rendezők  már  nem érezték
magukat  kívülállónak,  hangulatuk  javult.  Egyes  műsoroknál  a  műsorkészítők  saját  maguknak
rendeztek.  Bónis  Ferenc pl.  az  Így  láttam  Bartókot,  Így  láttam  Kodályt sorozatokat,  valamint  a
Moszkva  –  ifjúság  –  muzsika  adását  maga  rendezte.  A  műsorok  jelentősebb  részénél  viszont
évtizedekig  együtt  dolgozó kollektíva alakult  bizonyos  műsortípusok köré.  Varga Károly szöveges
gyermekhangverseny vezetéseinek, majd vetélkedőinek  Rónai István  volt az állandó rendezője, míg
Bónis Ferenc elsősorban Vogel Máriával és a zenetörténész Fittler Katalinnal dolgozott együtt.

A Rádió épülete a folytonos, és működésének jellegéből adódóan aktív interakciók színtereként
minden rádiós számára intenzív szocializációs közeget teremtett.  Ennek hajdan egyik számomra is
legszembetűnőbb jelensége az összes helységben állandósult tegezés és egymás folytonos, kölcsönös
köszöntése volt, amely minden idegenre vonatkozóan is érvényben volt. (Bevallom, ez is közrejátszott
abban, hogy kutatási területem a Rádióhoz lett köthető. Zongorafelvételeim idősebb kori készítésekor
figyeltem fel erre, ami miatt én is a kollektíva részének érezhettem magam.) Ezért a sikeresség és
feloldottság egyik záloga volt az olyan meg nem szólaló, a műsorkészítésben közvetlenül részt nem
vállaló, de mégis a rádiósok számára fontos személy is (a portásokon és a Pagoda mindentudó büfés
nénijén kívül), mint pl. a közönség aktív részvételével készített műsorok ügyelője, Kelényi István, akit
a  műsorlapok  sokszor  egyszerűen  csak  Kelényi  Pistának  említenek.  (A vizsgált  vetélkedőkben  ő
biztosította a versenyszámok kellékét, többek között a patronos játékpisztolyt is.) 

A gyermek-közreműködőkre (színészekre, felolvasókra) számos oldalról érkező kritika miatt a
Rádió létrehozta a Gyermekstúdió gyerekszínészképző intézményét, de ez sem tudta mindig ellátni azt
a  feladatát,  hogy  a  műsorokban  hiteles  gyerekhangok  kerüljenek.  Lévai  Béla,  a  Rádió-  és
Televízióújság  főszerkesztője  egy  1973.  november  1-jei  Műsorülésen  keményen  kirohant  a

346A rendezői csoport helyzete, munkájának másfél éves tapasztalatai az Ifjúsági Osztályon. MOL XXVI-A–8-a. 90, 
Rádiórendezés, 1971, 1/17. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, 1958-1972, 
Budapest. (SZÜ–018)
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gyerekszereplők miatt:  „engem mérhetetlenül bosszantanak a rossz gyerekszínészek, akik aláássák a
műsorok sikerét. […] A megszólaló gyerekhangok problémájával az osztály vezető rendezőjének, vagy
rendezőinek  külön  kellene  foglalkoznia”347 A  gyermekszínészektől  eltérő  csoportot  alkottak  a
gyermekriporterek,  valamint  az  ének-zenei  oktatóműsorok  és  komplex  kreatív  ismeretterjesztő
műsorok iskolás gyermekrésztvevői.

A gyermekriporterek utánpótlása esetleges volt, Varga Károly személyes tapasztalatai alapján
válogatta ki őket, amiről meg is emlékezik Horváth Anikó a Kíváncsiskodók egyik elemzett adásában.
Ő szintén gyermekriporterré  vált  Varga Károly volt  növendékeként  a  Zenekedvelő gyerekek klubja
című  tévéműsorában.  Erkel  Tibor,  a  Zeneakadémia  volt  oktatója  (egy  időben  a  Rádió  zenei
főosztályvezetőjeként)  Varga Károly és  Czigány György együttműködésével riporteriskolát  szeretett
volna  alapítani.  Sajnos  ez  a  kezdeményezés  a  gondolat  szintjén  maradt,  nem valósult  meg.348 Az
elemzett műsorok gyermekriporterei: Varnusz Ági (Fassang Árpáddal készített interjút a Hétszínvirág
egyik részében –  MR/03/hetszinvirag.mp3), illetve  Petes Ági, Kamin Kati  és  Szabados Gabi (a már
említett  Horváth  Anikó művészportré  riporterei  a  Kiváncsiskodók egyik  epizódjában  –
MR02\kivancsiskodo.mp3).  Az  iskolás  résztvevőket  ennél  könnyebb  volt  „toborozni”,  de  sokszor
sajnos  a  műsorok  arc  nélküli  szereplői  maradtak,  legfeljebb  keresztneveik  hangzottak  el  néha  az
adásban. Az elemzett műsorborítékok némelyike azért feltüntette a közreműködőket is. Így tudhatjuk,
hogy Varga Károly ének-zenei oktatóműsorának résztvevői 1957-ben a III. számú Fővárosi Zeneiskola
általános iskolájának 1-4. osztályos tanulói voltak,  Dimény Juditnak pedig a Münich Ferenc utcai
Általános Iskola 2. osztályos kisdiákjai segítettek a Neked szól! elkészítésében.

A harmadik  csoportot  a  felnőtt,  nem  rádiós  szereplők  alkották,  a  hangversenyműsorokban
verbálisan nem megszólaló közreműködő zenei előadóművészek, illetve azok, akik hozzá is szóltak a
műsorhoz, mint pl. a vetélkedők zsűritagjai, riportalanyok, ezen kívül akik a műsorkészítésből maguk
is kivették a részüket. Legutóbbi csoport tagjai leginkább  Dimény Judit műsoraiban bukkannak fel.
Állandó  műsorkészítő  társa  volt  pl.  Tusa  Erzsébet,  aki  rendszeresen  kérte  fel  Lantos  Istvánt
műsorvezető- és muzsikustársnak (utóbbi esetnél az élő zenei illusztrációkban segédkezett).  Vargha
Balázs és  Loparovits Éva a Nyelv-zene-matematika adásainak két társdiszciplínájának szakértőjeként,
Kertész Iván zenekritikus az operai ismeretterjesztő Szereted az operát? anyagának társszerzőjeként és
a  műsorok  résztvevőjeként,  a  Takács  vonósnégyes tagjai  és  Geiger  György trombitaművész  a
hangszerismertető  műsorok  vezetőjeként,  Dubrovay  László zeneszerző  pedig  műelemzéseivel  és  a
kortárszenei ismeretterjesztésben látta el a szakértői feladatokat.

A műsorok létrehozása közben érvényesített tanuláselméleti felfogások és
a befogadás közben meghatározható tanulási folyamatok leírása

a Bónis Ferenc

Már kitértem arra,  Bónis Ferenc műsoraiban a tradicionális iskolakép egyénre és annak belső
interakcióira  építő  nevelési  felfogása  tükröződött.  Didaktikája  kettős  rendszerben  is  értelmezhető.
Egyrészt  a  tanulót  a  művelődés  és  tanulás  szubjektumaként  látta,  azon  belül  is  az  ún.  realista
didaktikát követte, amelyben a művelődést hagyományosan értelmezve a nevelési tartalmat önállónak
és  örök  érvényűnek  tartotta,  és  amelyet  az  esetleg  változó  nevelési  cél  érdekében  sem  lehetett
megváltoztatni, lecserélni. Ez abban is tükröződött, ahogy pl. az ötvenes évekbeli FZÚ adásaiban sem
hagyta a Révai-féle kultúrpolitika tartalomleváltó törekvéseit eluralkodni, illetve később továbbra is
leginkább a Bartóki, Kodályi és európai polgári zenekultúra elhivatott közvetítője maradt. Másrészt az
egyénre  és  interakcióra  építő  klasszikus  művelődéselméleti  didaktika  is  jelen  van  munkásságában,
amely szerint a tanuló a művelődés és tanulás szubjektuma, az embernek önmagát kell művelnie, és
ehhez meg is van minden belső ereje. Az oktatásnak erre kell a növendéket rávezetnie, azaz a Kanti

347Jegyzőkönyv a Magyar Rádió 1973. november 1-ji Műsorüléséről. A Gyermekrádió délelőtti hallgatósága és 
hallgatottsága. Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió Irattára. 14-15. (MIG–015)

348Varga Károly szóbeli közlése alapján.
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filozófia  szerint  az  ész  felelősségteljes  használatára  (Kron, 1997).  Szöveges  zenei  ismeretterjesztő
műsorainak jelentősebb része ezzel a nevelésfilozófiával született, amik nagyon hasonlítottak a ZFO-n
készített más népművelő adásaihoz is. Az elemzett adások közül ilyen volt a Kodály-művet elemző
Ismered a „Psalmus Hungaricus”-t?, A tegnap magyar zenéje sorozatban sugárzott szintén műelemző
Farkas  Ferenc:  Szent  János  kútja  és az Operába  hívogató,  valamint  a Zeneszerzői  arcképek
zenetörténeti adása. Napilap-szerű tárgyilagos tájékoztatást adott a Gyermekdalok varsói versenye –
Bemutatjuk  az  OIRT díjnyertes  műveit,  és  talán  leginkább  a  felnőttek  számára  nyújtott  tartalmas
ismeretforrást az  Így láttam Kodályt  és az  Így láttam Bartókot sorozatok, amelyek könyv alakban is
megjelentek (Bónis, 1981, 1982).  A már említett párhuzamos cselekvési valóságnak köszönhetően a
szervezett tanulási folyamatokra jellemző négy dimenzió közül csak az ismeretközvetítés dimenziója
létezett számára, ahol a tanulás kényszere és a nevelői autoritás elfogadott volt, és a tanulás bizonyos
fokig feltétel nélküli alkalmazkodással járt.  (Mivel a rádióhallgatás önkéntes volt,  ez azt jelentette,
hogy persze ez a készülék mellett  maradottakra volt  csak érvényes). Nem volt adott  a lehetőség a
kritikai kérdés és a tartalmi kiegészítési kérés feltevésére  -pedig tanulás lélektani szempontból fontos
motiváló eszköz-, nem lehetett a tanulónak a tanítási folyamatokba beleszólása, és hiányzott a közös
csoportdinamikai folyamatelemzés is (Kron, 1997). Gyakorlati értelembe vett tanuló-központúság nem
létezett  a  műsorokban,  az  iskola  elkülönült  a  valóságtól,  pedig  annak  a  mindennapok  kulturális
teljesítményébe  kellett  volna  beágyazódnia,  mert  csak  így  válhat  az  iskola  a  társadalom  konkrét
függvényévé (Dewey, 1933). 

Nagy  József a  kognitív  megismerési  folyamatot  tevékenységként  értelmezve  annak
célorientáltsága  szerint  aszerint  osztályoz,  hogy  a  megszerezett  ismeretet  annak  gyakorlati  célú
felhasználására szánja-e az egyén,  vagy csak annak megismerésére törekszik  (Nagy, 2002).  Ennek
értelmében a műsorok hallgatásához szükség volt olyan problémák feltételezett meglétére, amelyek
leküzdése  során  a  nyomában  megmaradó  tapasztalati  tudás  Lewin „mezőelmélete”  alapján  (mely
szerint  a  tanulás  a  pedagógiai  mezőben  a  probléma  leküzdésének  céljával  történik)  később
felhasználható  volt  (Lewin, 1943).  Ennek  az  „egyensúlyzavarnak”  létrejöttéhez  szükség  volt  a
mindenkori oktatáspolitika támogatására,  mivel a műsorokban feloldást kereső egyéni konfliktusok
csak  az  elvárások-megfelelések  feszültségmezőjében  jöhettek  létre.  Később  1970-ben  a  Rádió  is
bekapcsolódott  az  Éneklő  Ifjúság mozgalomba,  ami  eredményeként  ez  a  konfliktusforrás  a
műsorokban  közvetlenül  is  megtapasztalhatóvá  vált.  Viszont  ezzel  új  szintre  lépett  a  műsorok
tanuláselméleti paradigmája is, nem nézve most a mozgalommal együtt járó összrádiós munkát, azaz
pl.  Varga Károly riportjait, a vetélkedőket, táborműsorokat, stb., azaz mindazt, ami erre a mozgalmi
műsorra  ráépült.  A fellépő  kórusok  ugyanis  hirtelen  a  kooperatív  tanulás mindhárom formáját  is
megjelenítették, még ha ezekből kettő megléte csak látensen, a mikrofon hatósugarán kívülre esett.
Míg a mikrofon előtt a  versengő irányított tanulásra találunk példát, addig ezeknek a projekteknek
megvalósításához szükség volt az otthoni egyéni felkészülés  individualizált tanulási formájára és a
kóruspróbák kooperatív együttműködéseire is (Kagan, 2001). (Bár Kagan kb. 4 fős csoportméretét egy
kórus  messze  meghaladta  emberszámban.)  A csoport  attitűdjében  Bónis  Ferenc létrehozta  a  közös
célok miatt  kialakuló egymástól függés tudatát,  a csoportot összekovácsoló közös ellenfélképet,  az
egyénileg  nem megoldható  feladat  miatti  összefogás  kényszerét  és  a  csoportszintű  jutalmazást.  A
mozaikszerűen  (szólamonként,  esetleg  szólistánként)  szervezett  tananyag,  valamint  a  szerepek
szétosztása a karnagyokra hárult  (Horváth, 1994). Tanulásmetodikájában így a  mozaikmódszer és a
problémaközpontú csoportmunka technikája együtt került felhasználásra.

b Varga Károly

Varga Károly esetében a tanuláselméleti felfogásokat tevékenységének típusaihoz kell adekvát
módon  rendelnünk,  mivel  műsorai  széles  spektrumban  helyezkedtek  el,  kezdve  a  szemléltetéses
előadástól  az  élő  koncertjellegű  szöveges  zenei  ismeretterjesztésen,  interaktív  osztálytermi
oktatóműsoron és riportokon át a vetélkedőkig. A műsorokban eltérőek voltak az interakciós szintek a
magányos  előadástól  az  osztálytermi  helyzetekig,  és  változott  a  nevelő  helye  is  a  közösségi
hierarchiában (az előadótól az iskolai tanáron át a beszélgető-, sőt játszótársig).
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Szemléltetéses előadás 

Énekeljünk együtt... – a Gyermekrádió műsora (1960.) (126), Lapozgatás az énekeskönyvben (044), A
táboron végigmegyek én... (031), 50 este – 50 népdal – Nincsen pénzem... (076), Zeneszerzői arcképek
– Profofjev (119), Zenés találkozó – az Ifjúsági Rádió műsora (134)

Az adások nyelvezetükben eltérnek a Bónis Ferenc műsoroktól. A számos megszólítás miatt  –
„amikor tehettétek – bizonyosan szívesen kerestétek fel hazánk gyönyörű hegyvidékeit […] gondolom
gyakran láttatok már legelésző csordákat […] hallottátok-e már az alkonyatkor megszólaló kis falusi
harangot?”349, illetve „nevét már bizonyára sokat hallottátok, de életét még nem nagyon ismeritek”350

–  a  fiatal  az  üzenet  célpontjának  érezhette  magát.  Valójában  az  alaklélektani  tanulási  modell jut
szerephez ebben a szituációban, a tanulási  alap leginkább empirikus vonatkoztatású (nem kognitív,
mint Bónisnál), érzelmi és hangulati bázisú, amely során az egyén lassan nyitottá válik a másság iránt,
elmúlik a félelméből eredő tartózkodása. A fenomén az élmény, amire ez után ráépülhetnek a kognitív,
motivációs  és  pszichomotoros  személyiségszintek  (Kron, 1997).  A  táborokról  szóló  A  táboron
végigmegyek  én...  adásaiban  a  gyerekek  hétköznapi  helyzeteit  használta  fel  a  zenei  anyagok
magyarázatához, ezzel szociális tanulásra adva lehetőséget, vagyis érdeklődésüket az interakciókkal
formálta,  és így alakította  ki  attitűdjeiket.  Bár  maga a  műsor  hallgatása nem minősült  közvetlenül
interakciónak, de kommunikációnak igen, így a zenei tananyagot körülölelő pozitív élményként tálalt
történet vikarializáló (behelyettesítéses) megerősítő hatásával a hallgató belső feszültségét oldani tudta.
A  beleélés  által  így  eredményezett  utánzásos  tanulás következtében  átlép  a  tanuláselmélet  a
modelltanulás neobehaviorista  (már-már kognitív  behaviorista)  szemléletébe.  Az észlelésen alapuló
tanulás során az utánzás és azonosulás révén a növendéknek lehetősége volt  a társadalmi normák,
értékkoncepciók  elsajátításához,  beállítódásformálásával  új  attitűdöket  alakított  ki,  vagy  ha  már
léteztek, elmélyítette őket. Természetesen ehhez elengedhetetlen feltétel volt, hogy a növendék már
rendelkezzen az adás hallgatásakor emocionális-kognitív struktúrával, vagyis ismerje a szituációban
szereplő  fogalmakat,  normakoncepciókat,  azon  kívül  ismerje  a  viselkedési  szekvencia  elemeit  és
ezeket egymástól meg is tudja különböztetni. Mint azt ahogy Kron is kiemeli, ebben a helyzetben a
nevelő személyisége kulcsfontosságú.

Élő, koncertjellegű szöveges zenei ismeretterjesztés 

Zenés  mesedélelőtt  –  közvetítés  a  6-os  stúdióból  (130),  Napsugarasa  muzsika  –  a  Gyermekrádió
műsora a 22-es stúdióból, műsorvezető Szabó Helga és Varga Károly (221)

Varga  Károly  a  fent  említett  módszert  alkalmazta  ezekben  a  műsorokban  is  azzal  a
különbséggel,  hogy  valós  idejű  interakciókra  alkalmat  adó  szakaszokat  iktatott  az  adásokba.  A
szövegkörnyezet  meseszerűségébe  ágyazta  a  zenei  részleteket  és  fűzte  őket  sorban  egymáshoz,
egyrészt  az  élő  zenei  közreműködés  újdonságának  erejét  kihasználva,  másrészt  a  zenei  részletek
programzenejellegét is beleépítve az általa kitalált történetbe. A szövegből kiderül, hallgatósága 6-10
év közötti gyerekekből állt, akik Varga Károly szerint már nem voltak igazán a mesék hívei, de még
nem  álltak  két  lábbal  a  racionalitás  talaján  sem.  Vagyis  felismerte  Piaget kognitív  fejlődési
szakaszolásának megfelelően, hogy még a konkrét műveleti szakaszban jártak, általánosítani még csak
tapasztalataik alapján tudtak.  A gyerekekkel  folytatott  beszélgetéshez szükséges  alanyhoz az egyik
adásban a mese hőseihez „leginkább hasonlító” két kisgyerek kiválasztásával jutott. Ahogy fogalmazta
felvezetőjében:  „szívesen  hallgathattok  valami  olyat,  ami  mese  is,  meg  nem  is,  részt  vesztek
valamiben, ami játék is, meg nem is.”351 Mivel hallgatóinak korát úgy becsülte meg, hogy a művelet
előtti szakasz számukra már lezárult, a tiszta mese-helyzet már nem lett volna számukra elfogadható.
Az „élő” mesehősökkel folytatott beszélgetéssel így aktualizálta szintjükre a kogníciót, kifaggatva őket
közösségi játékaikról, majd ezt követően a stúdió vendégművésze (Solymos Péter) előadta Schumann

349Énekeljünk együtt... 1., 4.
350Zeneszerzői arcképek – Prokofjev. 1.
351Zenés mesedélelőtt – közvetítés a 6-os stúdióból (Kossuth, 1962. február 11., 9:05-10:00) 1. (130)
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Op.15-ös  Kinderszenen-jéből  a  Hasche-Mann (Fogócska)  tételt.  (Már  szociális  konstrukcionista
elgondolásnak is mondhatnánk óvatosan az ötletet.) A kisebbek is megtalálták a műsorban a nekik
szóló  üzeneteket,  amennyiben  a  meseszerűség  és  valóság  határán  álló  utalásokat  figyelmen  kívül
hagyták  (ez  is  bizonyítja,  hogy  Varga  Károly műsorai  neveléspszichológiai  vonatkozásban  is
átgondoltak voltak.) Ebben az értelmezésben a műsorok által megvalósítható tanulás strukturálódási
folyamatként  jelentkezik,  amelynek mind a  négy eleme fellelhető:  pszichés  akkomodáció  a  stúdió
jelentette  kulturális  környezethez,  az  itt  jelentkező  benyomásokat,  új  ismereteket  a  növendék
asszimilálja, majd létrejön az ekvilibráció (az új elemek beépülése a régi struktúrába) és végül ezek
interiorizációja (belsővé válása) (Kron, 1997).

Osztálytermi oktatóműsorok 

Énekóra  az  általános  iskolák  alsó  osztályainak (024),  Lapozgatás  az  énekeskönyvben   (045),
Énekeljünk együtt... (023)

Az Énekóra adásaiban a későbbi IR műsorokhoz képest kevésbé irányított interakciók zajlottak,
Varga  Károly nem  a  mintaóra-jellegre  törekedett.  A  Lukin  László által  írt  ének-zene  tankönyvek
kiegészítéseként született meg a Lapozgatás az énekeskönyvben című sorozat. A műsor követte az éves
tanmenetet.  Varga  Károly kiválasztotta  a  legérdekesebb  tananyagrészt,  majd  a  stúdióba  invitált
gyerekekkel  elénekeltette  azt. A  forgatókönyv  vázlata  bizonyítja,  hogy  „a  felvétel  iskolai
foglalkozáshoz hasonlóan rögtönzésszerű” volt,352 de a szövegkönyvből egyértelműen az is kiderül, a
gyerekek fel voltak készülve a kérdésekre. Emellett egyfajta korlátozott interakciónak is felfogható,
ahogy még az ugyanebben az évben készült,  a  Lapozgatáshoz hasonló  Énekeljünk együtt adásában
felszólítja hallgatóit (és nem csak a fiatalokat), énekeljenek együtt a stúdióban lévő  gyerekekkel.353

Gyakrabban találkozni ebben spontaneitással, a gyerekek rögtönzött reakcióit is megörökíti a boríték
anyaga. A nevelői hatás ezekben már közvetlenül a közösségre és a tevékenységre irányul, forrása is a
közösség (Gáspár, 1998).  Erre  a  tanulási  helyzetre  már érvényes  a  szimbolikus  interakcionalizmus
Kron által alkalmazott modellje. Jellemzője a külső és egyénen belüli interakciók, a kölcsönös megértő
cselekvés.  Az információként  jelenlevő  „gesztus”-ok,  mint  a  kommunikáció  motívumai,  legkisebb
egységei  (vokális  megnyilvánulások  közösségi  tartalommal)  a  spontaneitásnak  teret  engedő
műsorkoncepcióban  valós  interakciókban  keletkeztek  és  alakultak,  Dimény  Judit munkásságát  is
megelőlegezve ezzel! Az együttműködés, azaz a közös értelmezés és az összehangolás által később ez
a pedagógiai koncepció vezette el  Varga Károlyt a játékok és versenyek cselekvési (együttműködési)
szintjére.

Riportok 

Fiatalok  Zenei  Újságja  –  szerkeszti  Kadosa  Pál,  Kossuth  díjas  zeneszerző  (026),  Fiatalok  Zenei
Újságja (027, 028),  Harsan a kürtszó – műsor úttörőknek  (136),  Ifjú Zenebarátok Híradója (152),
Hétszínvirág (MR03\hetszinvirag.mp3),  Kíváncsiskodó  –  Horváth  Anita,  csembalóművész
(MR02\kivancsiskodo.mp3)

A riportműsorok az utánzáson alapuló neobehaviorista tanulásmodellre voltak példák, amely a
szociális  mezők  klasszikus  és  operáns  kondicionáló  hatásán  keresztül  viselkedésváltozást
eredményeztek  (Bandura-Walters)  Az  eredményeképpen  létrejövő  modelltanulás előfeltételeinek
egyike  a  közösség  viselkedésünkre  adott  válasza  alapján  az  önelfogadás,  illetve  olyan,  másokhoz
fűződő attitűdök megléte, mint az odafigyelés, megértés, hitelesség (Kron, 1997). Az előbbi előfeltétel
nem a növendékben zajlik le, hanem ismét a visszafordított menetű, azaz vikarializáló megerősítéses
folyamat  eredménye  volt.  A  műsorban  tapasztalt  hasonló  élethelyzetek  a  növendéknél  is
előfordulhattak korábban, ami talán akkor nem nyert megerősítést, vagy nem volt elég erőteljes ahhoz,

352Lapozgatás az énekeskönyvben (Kossuth, 1958. február 15., 9:25-9:40) (045)
353Énekeljünk együtt... (Kossuth, 1958. június 28., 9:25-9:40) (023)
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hogy a tanulás  végbemenjen.  Viszont  a  műsorban megjelenített  –  és  számára tapasztalatai  alapján
hiteles,  vagyis  elfogadható  –  interakció  az  új  ismeretek  beépülését  utólag  is  létrehozhatta.  Ez  a
folyamat valójában minden olyan helyzetre érvényes volt,  amelyben fiatalok szerepeltek, és ahol a
növendék ezekkel a szereplőkkel azonosulni tudott.  A riportműsorok nevelési felhasználásának egy
másik aspektusa is figyelemre méltó, amelyben egyaránt szerezhetett a riportalany életre szóló pozitív,
vagy  negatív  élményt.  (Saját  életemben  mindkettőre  volt  már  példa.)  A riportkészítés  metodikája
ugyan  egy  következő  fejezetben  lesz  taglalva,  azt  előre  bocsáthatom  már,  hogy  a  riportalany
„megnyílása”  három  feltételtől  függ,  illetve  ezt  kiegészítve  egy  hosszú  távú  hatást  eredményező
körülménytől.  Ezek  (1)  a  kérdező  ráhangolási  technikája  és  az  azt  követően  feltett  kérdések
adekvátsága  (vagyis  hogy a  kérdések kaput  nyissanak,  nem pedig  utat  jelöljenek ki),  (2)  a  riport
készítésének környezeti feltételei (fizikai és szociális  értelemben) és (3) a téma releváns mivolta a
riportalany  számára  (a  biztos  kézzel  „uralt”  saját  szakterület).  Az  így  eredményezett  élmény
megerősítését  és  tudássá  formálódását  a  riportalanynak  a  kész  műsorban  „elfoglalt  helye”  is
meghatározza,  a  környezettől  visszaérkező visszajelzések alapján felépített  „én” okozta  konfliktus,
azaz a meghallgatás után megtapasztalja, mennyi maradt „belőle”, és mennyi ennek az aránya és színe
a riport többi tartalmához, szereplőjéhez képest (Mead, 1973). Ez az az öntükör, amelyet úgy érez, a
riportkészítő róla kialakult megítélése. (Nincs annál talán megalázóbb, ha valakivel riport készül, aztán
az  adásban  egy  mukk  sincs  tőle.)  Amennyiben  a  műsorszolgáltató  műsorkészítési  stratégiája  ezt
lehetővé  teszi,  hosszú  távú  magazinokkal,  sorozatokkal  szinte  számtalan  riport  készíthető  (Varga
Károly esetében  ezernél  is  több  volt),  ami  növeli  azt  az  esélyt,  hogy  a  hallgató  neki  leginkább
megfelelőt,  „szinte  róla  szólót”  talál  közöttük.  Persze  csak  addig  van  erre  lehetőség,  amíg  a
műsorkészítő nem veszíti el „extrovertált neutralitását”.

Külön  típust  jelentettek  azok  a  riportok,  amelyben  nem  maga  Varga  Károly tette  fel  a
kérdéseket,  hanem  gyermekriporterek. A Rádió  már  a  Harsan  a  kürtszó idejében  (60-as  évek)
engedélyezte  Vajek Róbertnek ún. gyermekriporterőrsök szervezését. Ez egyrészt a fiatalok számára
próbálta a tartalmat még hitelesebbé tenni, illetve a gyerekek megfogalmazásában a kérdések kognitív
fejlettségi szintjüknek adekvátabb formában lettek kódolva, amire a felnőtt riportalany más stílusban,
sőt más szemiotikai rendszer használatával kezdett kommunikálni. A jelentést hordozó szimbólum, a
„gesztus” így nemcsak vokális értelemben alakult át, de az új közösségi helyzet miatt más közösségi
tartalommal is felruházódott. Másrészt a riporterszakma iránt is felkeltette az érdeklődést, mint ahogy
a nevelői aktorral foglalkozó előző fejezetpontban Horváth Anikó és a Kíváncsiskodó műsor esetében
említettem. 

Vetélkedők 

Játsszunk  zenét!  –  döntő (204),  Az  Éneklő  Ifjúság  az  Új  Fülharmónikusok  Klubjában  (156),
Muzsikuspark (167), Játékország dallamai (172), Játsszunk operát! (MR03\Játszunk_operat.mp3)

Erről a műsorfajtáról elmondható, hogy komplex módon különféle tanuláselméletek bukkannak
fel  benne.  Két  szinten  működtek  a  tanulási  folyamatot  befolyásoló  hatások.  A stúdióban  valós
interakciókon  keresztül  kognitívak,  míg  a  hallgatók  számára  kognitív  behaviorista  tanuláselméleti
folyamatok zajlottak. A vetélkedők alapvetően két formája különült el egymástól: ahol csak egyéni
játékosok mérték össze képességeiket és tudásukat, illetve ahol csoportok vetélkedtek egymással.

Előbbire  példa  a  Játsszunk  zenét! 1970-ben  készült  sorozata.  A feladatok  között  a  rádiós
riportokra  is  található  volt  utalás,  amikben  valós  alapú,  de  mégis  fiktív  szituációkról  volt  szó.  A
zenefelismerő  feladatok  azon  része,  amelyben  a  probléma  egy  motívum  alapján  asszociációk
létrehozása és az ehhez kapcsolt ismeretek előhívása volt, szintén nem volt tisztán reprodukáló jellegű,
hanem az alaklélektani tanulási törvények szerint zajlottak. Éppúgy, mint azokban a feladatokban, ahol
pl. egy beszélgetésben kellett felismerni a nem odavaló (helytelen) zenetörténeti és zenei eseményekre
vonatkozó információkat.  A műsorvezetők (ebben az  adásban  Szabó Helga és  Friss  Gábor volt  a
munkatárs) csak figyeltek és az eseményeket nyomon követték, a tanulási folyamatot úgy tervezték
meg, hogy a diák maga jöjjön rá a megoldásra, és a megoldás előfeltétele mindenképpen a gondolati
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rend kialakulása legyen. A megerősítés (értékelés) súlyát az is emelte, hogy zsűritől eredt, amelynek
tevékenységét kívülállása és professzionalitása miatt  a résztvevők objektívebbnek ítélték meg.  (Az
említett adás zsűrije a Zeneműkiadó főszerkesztőjéből, a MM Zenei Főosztályának munkatársából, a
Jeunesses Musicales alelnökéből, a Zeneakadémia tanárából –  aki a zsűri elnöke, Szőnyi Erzsébet volt
–  és  a  ZFO  szerkesztőjéből,  Meixner  Mihályból  állt.)  Maga  az  értékelés  szummatív  volt  és  a
kritériumra  irányult,  de  ebben a helyzetben nem a fejlesztés  volt  a  cél,  hiszen  a  versenyzők már
előzetes kiválogatásuk során az „elitet” prezentálták. Egyszerű behaviorista előhívás volt viszont az a
„pihentető”  pár  percben  zajlott  interakció,  ahol  a  műsorvezetők  a  közönség  soraiból  vártak
jelentkezőket a zenei villámkérdések megválaszolására kisebb nyereményekért  – pl. csokoládéért  –
cserébe. Hangsúlyozom, ez pihentetésnek volt szánva, gyorsan pergett és nem volt hangsúlyos helyen.
Nem úgy, mint a napjainkban gyakorlatilag egyedüli fiataloknak szánt rádiós zenei ismeretterjesztő
műsor,  a Tóbiás  matiné esetében354,  ahol  az  ismeretanyag  megosztása  során  feltett  kérdésekre
állandóan csokoládé a jutalom. Ez utóbbi műsorban kiemelkedően zavaró a folyamatos futkosás az
édességes  kosárhoz.  Tudjuk,  hogy erős  inger  kizökkenti  a  gyermeket  tevékenységéből  (Villányiné,
1995. 59. o.). Ráadásul a műsorvezető intette az óvodás kisgyermekeket, nem ehetik meg azt a műsor
végéig. Ebben az esetben inkább büntetésről is beszélhetünk, hiszen  Varga Károlyék,  Friss Gáborék
soha nem kérték gyerekvendégeiktől, hogy a vetélkedők során kapott könyvjutalmat ne nézzék meg a
piros lámpa kialvásáig. Ugyanis nem sokkal az említett  1970-es műsor  után Varga Károly elállt  a
csokoládéosztástól.  A  Játékország  dallamaiban  a  jutalom  könyv  volt,  a  Muzsikusparkban
virágnevekhez társítható népdalokat  kért,  aminek jutalma maga a lehetőség volt  annak előadására,
illetve a Forsete: Nyár kánonjával megénekeltette a stúdió közönségét.

A vetélkedők másik típusa ezt a folyamatot a szociális közeg beiktatásával más dimenzióba
emelte. A csoportokat 3-6 fő alkotta. Az Éneklő Ifjúság az Új Fülharmónikusok Klubjában adásában az
Éneklő  Ifjúság kilenc  döntős  kórusának  2-2  tagja  6  fős  csapatokat  alkotott,  vagyis  a  csoportok
felépítése heterogén volt, a résztvevők a stúdióban ismerkedtek csak meg, a csoport kialakulása így
spontán zajlott. A közös bennük csupán lakóhelyük (a főváros) illetve kórusmozgalmi részvételük volt.
A feladatok megoldása már csoportmunkához volt köthető, még az egyénileg elvégzendőké is, ugyanis
pl. a népdalénekléshez maguk közül kellett szólistát választaniuk. Erre a formára már a  csoportos,
munkamegosztásos szociális tanulás volt  jellemző. Irányzatai  közül mind megvalósult  a társadalmi
integráló (esélyegyenlőség), a félelem nélküli tanulás (saját szükséglet, azaz nyerési vágy felismerése a
kényszerérzet leépítése mellett), szociális integratív viselkedés és ezzel egy időben morális művelődés,
valamint a szimbolikus interakciókhoz köthető tantárgyi tanulás melletti szociális interakció  (Kron,
1997).  Szintén  a  csoportok  maguk dönthettek  arról,  mennyit  kockáztatnak a  Zenés  űrutazás című
feladatban, amelyben a „mindent, vagy semmit” elv mentén haladt a játék: az egymást követő kérdések
egyre nehezebbé váltak, a csoportokra nem csak a válaszadás volt bízva, hanem az is, továbbmennek-e
és ezzel így esetleg kockáztatják addig megszerzett pontjaikat is. A közönség bevonásán túl a  Varga
Károly és  Vajek  Róbert játékvezetésével  készült  Játékország  dallamai című  vetélkedőben  a
rádióhallgató gyerekek is rejtvényeket kaptak a műsor egymástól távol eső három pontján.  Ezek a
feladatok szorosan kötődtek az előtte elhangzott stúdióbeli feladathoz, gyakorlatilag a három csapatnak
szánt feladattal egyenértékűek és nehézségűek voltak. 

c Dimény Judit

Dimény  Judit a  másik  vizsgált  műsorkészítőhöz  képest  új  tanuláselméleti  paradigmát
kísérletezett  ki  és  vezetett  be  műsoraival.  Az  1971-ben  útjára  indított  Nyelv-Zene-Matematika
sorozatban már rögtön megtalálhatóak azok az elemek, amelyek rádiós életművének majd minden saját
készítésű műsorára jellemző: interdiszciplinaritás, gazdag interaktivitás, gyermekekkel kommunikálni
tudó szakértők szerepeltetése és kreativitás. Bizonyos poliesztétikai jelleggel és az érdeklődést felkeltő
természettudományos vonatkozásokkal már  Varga Károly  korábbi műsoraiban is találkoztunk, illetve
az interakciók jelenléte sem volt már újdonság, illetve a  Friss Gábor, Szabó Helga, Vajek Róbert  és
mások mint nevelőtársak szintén feltűntek Varga Károly adásaiban. Viszont az interakciók ilyen oldott

354A hivatkozás alapját képező műsor 2011. május 1-jén hangzott el a Bartók Rádióban. 
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formájára és nagy mennyiségére,  valamint  az ismeretterületek rendszerszintű integrálására  Dimény
Juditig a Rádió nevelői célú műsoraiban nem volt példa. A tanúsított facilitátori nevelői habitus által
biztosított tanulási környezet és a növendék cselekedtetése révén aktív volt. A tanulás alapmodelljeinek
struktúrgenetikai  magyarázata  szerint  a  centrumba  az  individuum  került,  ami  egybevág  azzal  a
megfigyelésemmel  is,  amit  Dimény  Judit és  Varga  Károly riportjainak  összehasonlítása  során
tapasztaltam. Már említettem,  Varga Károly riportjaiban egyfajta sterilitás volt érezhető. Ő maga is
egyik beszélgetésünk során említette, hogy műsorkészítőként tapasztalta, éppúgy a Rádióban, mint a
Televízióban  a  riportalanyok  a  kifogástalan  beszédre  és  fogalmazásra  törekvés  miatt  affektálni
kezdenek, a magukról nyújtott  képet szépíteni akarják.  Ez a mikrofonlázhoz hasonló megilletődés,
görcs  Dimény  Juditnál  nem  tapasztalható.  Dimény kimondottan  nem  akart  a  rádióhallgatónak  a
szereplők által üzeneteket,  magyarázatokat küldeni. Inkább a jellemző az volt,  hogy a mikrofont a
stúdióban  a  padlószőnyegen  körbeülték,  és  egymás  felé  teljesen  odafordulva  kommunikáltak
egymással. A mikrofon elvesztette mitikus közvetítő jellegét, így megszűnt az iránta táplált félelem is.
De  azt  sem  hagyhatjuk  figyelmen  kívül,  hogy  korábban,  a  60-as  években  a  Cserés  Miklóstól
származtatott rádiószerűség fogalma  Varga Károlyt és esztétikailag műsorait is erre a perfekcionista
szerkesztésre  kötelezte,  illetve  az  összrádiós  szemlélet  miatt  a  műsorok  nyelvezete  egymástól
jelentősen  nem térhetett  el.  A 70-es  években  kezdődő  decentralizációs  törekvések  miatt  –  amely
csúcspontja  Hárs  István elnökségére  esett,  és  amely  végül  magába  záródó  folyamatként  a
műsorosztályok elkülönülését és bezárkózását, majd a hallgatótól történő elfordulást eredményezték –
Dimény pályafutásának  elejétől  jelenlévő  műsorkészítő  elképzelései  a  Bródy  Sándor  utcában
termékeny talajra leltek. 

A struktúrgenetikai magyarázat a tanulás Piaget-féle kognitív tanulásmodelljéből indul ki. Az
interakciók folyamán struktúrák konstruálódnak.  A növendék saját  struktúráit  az  aktuális  cselevési
folyamathoz  igazítva  először  akkomodálja,  a  megjelenő  objektumokat,  új  ismereteket  ebbe  a
struktúrába  asszimilálja,  végül  a  folyamat  során  fellépő  feszültséget  ekvilibrálja,  elsimítja.  A
struktúrákban történő gondolkodás utat  nyitott  a  konstruktivisztikus  szemlélet  felé,  amely az aktív
tanulási  környezettel  találkozva  az  interakcionista  tanuláselmélet feltételeit  teljesíti  (Kron, 1997).
Dimény Judit a műsorok ismeretelemeit úgy szervezte, hogy azok mindig az egyszerű felől a komplex
felé haladjanak, az elvonttól a konkrét irányába. Ezek az elemek a köznapi valóság jelenségei voltak,
amelyeket nem empíriaként használt, hanem úgy tekintett rájuk, mint a növendék által már korábban
ismert és tapasztalt jelenségekre. A fogalmak absztraktivitására példa, ahogy a Nyelv-zene-Matematika
adásában a „sorozatok” jelentését a nyelvi fogalmakká absztrahálja (ábécérend, névnapok és hónapok a
naptárban),  vagy  matematikai  értelmezésekké  (dátumírás,  számsorok,  számrendszerek,  szekvencia
képzés) és zeneieké (hangsorok, zenei szekvenciák, szolmizációs kódrendszer). A tanulás folyamata
így deduktív levezetésűvé vált,  a megismerés kiindulópontjába az „én” került  (az empíria helyett).
Ezzel  gyakorlatilag  Dimény  a  konstruktivizmus  területére  lépett, de  nem  lépte  át  a  radikális,  a
környezet  és  a  megismerőrendszer  közötti  egyezést  tagadó konstruktivizmus határát,  megmaradt  a
társadalmi  konvenciók  alapján  értelmező,  az  egyént  a  kultúra  alapján  beazonosító,  a  szociális
interakciókra épülő szociális konstruktcionimus területén. A konstruktivizmus mai értelmezése szerint
nem  nevezhetjük  őt  konstruktivistának,  viszont  pedagógiájában  szép  számmal  találunk  arra  utaló
jeleket,  hogy  tisztában  volt  a  magolás  Nahalka  István által  is  kifejtett  értelmetlenségével  és  a
feldolgozott,  értelmezett  új  ismereteknek  a  régebbi  belső  rendszerhez  (struktúrához)  történő
valamilyen  módú  hozzákapcsolásának  szükségességével  (Nahalka, 2002).  Azon  kívül  az  így
módosított struktúra lehorgonyzására is szükség volt, amit a Hang-Játék esetében a játékok cselekvés
biztosított. Viszont foglalkozásai nem voltak differenciáltak, individualizáltak sem annak tempójában,
sem az egyénenként különböző ismeretanyag feltérképezésében, sem az értékelésben. A meghamisítás
és a kreatív mentés csapdáival sem foglalkozik (Nahalka, 2002). Ezért a műsorok előtt a gyerekeket
felkészítette, és a műsor vágása során az differenciáltság hiányából adódó konfliktusokat eltávolította
az  adásra  szánt  végső  verzióból.  A  hallgatónak  a  differenciálás  hiánya  az  idősebbeknek  szóló
műsorokban  is  nehézséget  okozhatott.  Az  igényes  zenei  analíziseket  és  gazdagon  felvonultatott
terminológiát tartalmazó a Neked szól! utolsó harmada néha a szakmabelieket is próbára tehette, azaz
Dimény  Judit eredetileg  közép-  és  főiskolásoknak  készített  műsorrésze  talán  inkább  a
zeneakadémisták,  azon  belül  is  a  karvezetők,  zongoristák  becsült  ismeretszintjét  vette  kiindulási
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alapnak. (A közreműködő Dubrovay László pedagógiáját közelről is megismerhettem, mivel négy évig
ő tanította zongorista csoportomnak a zeneelméletet és a szolfézst. Maximalizmusának megfelelni a
számon kérések során komoly erőfeszítéseket igényelt tőlünk, bár megérte!)

1973-ban indult  Hang-Játék sorozata  a  gyerekeket  környezetük fokozottabb megfigyelésére
sarkallta, kísérletezésre és  kooperatív tanulásra bátorította. Ez a műsor a többitől eltérően úgy volt
ismeretterjesztő, hogy a később megjelent könyv alapján inkább hasonlított Varga Károlyék Játsszunk
zenét! koncepciójához  azzal  a  különbséggel,  hogy  nem  a  mesékbe  integrált  zenei  elemekkel  és
játékokkal  akart  nevelni,  hanem  a  már  ismertetett  absztrakttól  az  konkrét  felé  haladó  fogalmi
konstrukciók  kialakításával.  Vargáék  tanuláselmélete  a  már  említett  empírián  alapuló  kognitív
hangulati és érzelmi alapú modell volt, szociális interakciókkal gazdagítva.

A műsorok által képviselt 

1 személyiségfelfogások és gyermekképek (tartalomelemzések)

„Az  ötvenes,  hatvanas  s  némileg  a  hetvenes  évek  nevelésügyi  politikája,  a  kommunista
ideológia,  a  szocialista  népművelés  és  pedagógia  együttese  által  kialakított  mentalitás  szerint  a
gyermek képével a gyermeken túli, közösségi-utópisztikus tartalmak fejezhetők ki.” (Géczi és Darvai,
2010). Így az 1950-es évekre jellemző gyermekkép, amelyben a fiatal  a tervgazdálkodás központi
akaratának alárendelt eleme, azaz a jövő munkavállalója (Kéri, 2003), a műsorokban is megjelenik. A
korai  adások  megszólításban  alig  tesznek  különbséget  a  hű  állampolgár  és  a  fiatal  között,  sőt
dogmatikusan egybemossa őket, elsősorban  „elvtársak”-nak, másodsorban  „pajtások”-nak titulálva.
Több más szerzővel közösen írta és szerkesztette Bónis Ferenc a Fiatalok Zenei Újságjának (FZÚ) 4.
számát. A benne szereplő képzelt riportnak anyaga két fiatal karmester-szakos hallgatónak két éves
ösztöndíjas szovjetunióbeli tartózkodásról számolt be. Az előre megírt szöveget „élőként” olvasták be,
azaz cenzúráztak minden olyan részt, amely a külföldet megjárt fiatal egyéniségét tolta volna előtérbe,
vagy a rádióhallgatóban azt  az  érzetet  keltette  volna,  hogy az interjúalany egyénileg  kiemelten is
komoly befolyást gyakorolhat a környezetére. Nem kerülhetett bele például, hogy abból a célból jöttek
haza, hogy „mint kiváló művészek építsék a szocializmust”, vagy hogy a népet abban segítsék, „hogy a
magyar művészet  is  a  nép művészete  legyen.” A kérdéseket  nem a  műsorkészítő-riporter  tette  fel,
hanem  bemondó  tolmácsolta,  ezzel  a  műsor  személyességét  vették  el.  A  szereplők  kiemelték
munkásszármazásukat,  és  hogy  zenei  vágyaik  beteljesülését  csak  1945  hozta  el,  a  múltban  azok
megvalósíthatatlanok  voltak.  A  Magyar  Gyermekvilág című  Mosonyi zeneműből  idézett  Nagyapó
mesél című  epizód  leírásában  az  öreg  a  mellé  gyűlt  gyerekeknek  olyan  fiatalokról  mesél,  akik
„tankönyvet letéve fegyvert ragadtak,  hogy megvédelmezzék a hazát az ellenségtől.”355 A gyermek
láthatóan a pártpropaganda illusztrálásának kellékévé degradálódott (Kéri, 2003).

Az említett  FZÚ szám után három évvel  később sugárzott  kiadás – mely már  Kadosa Pál
szerkesztésében jelentkezett Varga Károly közreműködésével – ettől némileg puhább hangot ütött meg.
A  műsor  október  1-jén,  azaz  Sztálin  halála  után  jó  fél  évvel  került  adásba.356 A  megszólítás
közvetlenebb,  a  műsor  már  a  „Kedves  fiatal  Hallgatónk”-nak  szólt.  A benne  szereplő  20  perces
hangszerismertető  „hangszerhíradó” játékos hangvételűvé vált, és bár nem derül ki a szövegből, de
elképzelhető,  hogy maga  Varga Károly olvasta  fel.  A riportműsorban  szereplő  kislány zeneiskolai
élményeit az addigi politikai elvárások helyett a tanulási elvárások iránti megfeleléssel kapcsolatosak
váltják fel. Ugyan szerepében a közösség továbbra is meghatározóan segítő, vagy büntető, a jó viszony
ápolása  a  tanárokkal  pedig  evidens  marad.  A származás  felemlegetése  annál  inkább  erény,  minél
hányattatottabb helyzetből érkezett a fiatal zenetanulási vágyaival.

Bónis Ferenc gyermekképe elüt a  Varga Károlyétól. A Nagy Imre második kormányalakítása

355Magyar muzsika – gyermekeknek (Petőfi, 1952. április 28., 15:00-15:50) 3. (111)
356Fiatalok Zenei Újságja – szerkeszti Kadosa Pál, Kossuth díjas zeneszerző (Petőfi, 1953. október 1., 16:50-17:40) (026)
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előtt alig több, mint egy hónappal elhangzó adásnak  Mosonyi Mihály témájú adásban357 a műsornak
keretet  adó Mosonyi  mű,  A tisztulás ünnepe az Ungnál Kazinczy Ferenc hasonló című  A tisztulás
ünnepe  az  Ung  folyónál  886-ban költeményére  írt  oratórium  volt.  Az  optimista  hangvételű,  de
fiatalokhoz szólásában kicsit túl komoly tartalmú adás tartalmi lényege a múltba fordulás tanulságával
történő jövőképformálás,  már-már  forradalmi felszólítás:  „a múltba néz  [Mosonyi] –  és  előre lát,
előre, a jövő új távlatai felé. A kantáta muzsikájában 48 eszméi elevenednek meg – fő gondolata: ne
csüggedjenek  az  elnyomottak.  Van  még  erő,  aki  »Megvédi  az  elnyomottakat,  S  elnyomja  az
elnyomót...«.”358 Bónis tömör politikai bonmot-jában azt a fiatalságképet lehet látni, amiben ő a jövő
megváltóját  vizionálta,  és  amellyel  így  a  gyermek  romlatlanságába  vetett  hitű  romantikus  német
gondolkodók  filozófiáját  vitte  tovább.  Számára  a  fiatalban  rejtőzött  a  tökéletes  emberideál  és  az
önművelés  lehetősége  (Pukánszky, 2011).  Mosonyit  zeneirodalmának  forradalmiságával  a  műsor
aktuális  tartalmának  tartja,  aki  a  vidék  és  a  főváros  kulturális  egyben  tartásáért  és  a  nemzeti
zenekultúra  felépítéséért  tett  erőfeszítéseket.  A műsor  komolyságát  annak  szerkesztése  is  fokozta.
Köszönés  helyett  zenei  felúsztatással,  majd  rögtön  a  közepébe  vágva  képi  portré  megrajzolással
kezdett a műsorkészítő. Az ünnepélyesség feszültsége végigkísérte az adást.

Varga  Károly szintén  ebben  a  sorozatban  Prokofjevet  ismertette  két  évvel  később.  Az  ő
fiatalokról  alkotott  képe  mit  sem változott  a  korábbi  műsorokban  tapasztaltakhoz  képest,  most  is
személyesen  megszólítja  „kedves  fiatal  hallgatóit”,  tegezi  őket,  pozitív  megerősítést  küld  feléjük
(„bizonyára  sokat  hallottátok”),  nyelvezete  közérthető,  egyszerű,  gyerekkori  életképekben  gazdag
(„már alig bírja cipelni a sok kottát”). Több a gyermekzenei, azaz Prokofjev gyerekeknek írt műveire
történő hivatkozás is, mindezt meserészletekkel fűszerezi. Egy idézett mű itt is politikai töltéssel bír,
de  a  Békeőrségen című  kantátából  csak  a  Bölcsődal részt  idézi  Varga, amelyet  Prokofjev utolsó
műveként úgy interpretál, mint az ifjúság által jelképezett boldog jövőképet. A nevelés helyszíne a
család helyett a kortárscsoportokhoz került át, amire példa A táboron végigmegyek én... Varga Károly
készítette műsor. Diákregényekbe illő hangulatisággal kíséri végig a hallgatót a nyári úttörőtáborokról
készült  hangképeken,359 ahol  a  népdaléneklés  a  vetélkedéseket  kísérő  közös  játék,  amely  köré
kortárscsoportok gyűlnek, egymásnak, vagy egymás ellen drukkolva.

A  60-as  évekből  származó  három  műsor  a  keletkezésük  éveire  jellemző  kultúr-  és
művelődéspolitikai átvezetést szimbolizálja. A Harsan a kürtszó gyermekmozgalmi (úttörő-) híradóban
Vajek Róbert és Szilágyi János a mozgalmi események, míg Varga Károly a zenei vonatkozásúak után
eredt mikrofonjával.360 Előbbiekben túlnyomó részt a közösség által adott védelem jut kifejezésre, a
közösség normáinak megfelelő életvitel jutalma dominál (pl. Gergely Márta: Sanyi című regényének
bemutatójában), ahol már nem is annyira a tanulás, mint inkább a közösségért kiállás az értékelendő,
mindezt aktuális kontextusba helyezve. A korábbi évek hősi idealizálása már meghaladottá vált, inkább
pl. galambász gyerekek válnak már riportalannyá, vagy a nejlon úttörőingek tömeges gyártásáért száll
síkra a műsor. A korábbi iskolakép, a tudásátadó töltőállomás ekkorra kispolgáriasan otthonos arculatot
kezdett felvenni (Géczi és Darvai, 2010).

Az évtized közepétől kezdve a hangsúly a tevékenykedtetésre tolódott át. Az új társadalom új
emberének kialakításához nélkülözhetetlen,  hogy az egyed meggyőződéssel vallott  tapasztalatokkal
rendelkezzen  a  természetről,  társadalomról,  a  világról  és  mindezekkel  „helyes”  érzelmi  viszonya
alakuljon ki.  Többen ennek megszervezésének lehetőségét az ifjúsági mozgalmakban látták,  amely
elsődleges feladatául a fiatalok fokozódó apolitikussága miatt a politikai aktivitás megteremtése volt,
másodsorban  biztosítania  kellett  a  „színes,  vonzó  programokat,  klubdélutánokat,  technikai,
tudományos  és  művészeti  szakköröket,  rendszeres  sportmunkákat,  játékdélutánokat  [...]  Hozzuk  a
gyermeket  olyan  helyzetbe,  hogy  önállóan  azt  válassza,  amit  a  mozgalom  felkínál  neki.  Akkor  a
pedagógiai  intézmény  kedves  környezet  lesz  számára.”  (Kovács, 1971.  1–2.  o.). Dimény  Judit
szakkörszerű kreatív foglalkozásaival,  Varga Károly klubdélutánjait idéző vetélkedőivel ennek eleget
is  tett.  Ehhez  még hozzátársult a  szabadidő szervezés  kérdése  is,  ahol  a  növendék a szervezetten

357Zeneszerzői arcképek (Petőfi, 1954. szeptember 9., 16:30-17:25) (115)
358Uo. 7.
359A táboron végigmegyek én... (Kossuth, 1958. július 17., 15:40-15:59) (031)
360Harsan a kürtszó – műsor úttörőknek (Kossuth, 1966. június 20., 16:15-16:55) (136)
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biztosított  lehetőségek  közül  választhatott.  A  szórakoztató  formák  megjelenése  és  fokozottabb
elterjedése  a  közművelődési  műsorokban  a  kérdéskörrel  foglalkozó  1973-as  Elnökségi  Ülés  után
felgyorsult  (Petur, 1973). A szórakoztatástól várták a műsorkészítők, hogy a hallgatók ellenállása a
műsorok befogadása során csökkenjen, mivel lemaradás jelentkezett az ország lakosságának ideológiai
elkötelezettségében, a szocialista életmódra és magatartásra nevelésben (Kiss, 1973). A szórakoztatás
fontosabbá válásával a gyermekképet is „fel akarták szabadítani”.

A  szóban  forgó  Kiss  Kálmántól  származó  terv  kitért  a  Bónis  Ferenc  szerkesztette  Ifjú
Zenebarátok  Híradójára  is,  mint  hírszolgáltató  magazinműsorra,  amely  az  említett  szórakoztatási
igényt ki tudta volna elégíteni, és ennek a formának kidolgozását kérte is a műsorkészítőktől. Nos
ennek ellenére az 1974 közepén készült adásban361 vajmi kevés szórakoztató jelleget lehet fellelni. A
riporter  Varga  Károly ünnepélyes  hangvételű  interjúiban  iskolavezetőket,  koncertszervezőket  és
diákokat kérdezett, a riportok között pedig tömbszerűen zenei részletek kaptak helyet. Mintha nehezen
tudtak volna attól a sztereotípiával szakítani, amelyben a szaksajtó célja a normaképzés volt, és ehhez
aggályosan beállított helyzeteket kellett prezentálnia  (Géczi és  Darvai, 2010). Bár a szórakoztatóbb
megjelenés  továbbra  is  az  addigi  normákat  tartalmazta,  és  csak  oldottabb  formában  kellett  volna
közvetítenie, mégsem tudott a forma a tartalom megváltoztatása nélkül elasztikusan átalakulni. Ennél
kicsit élményszerűbb és közelibbnek érezhető a Moszkva – ifjúság – muzsika kettejük közösen készített
adása362,  bár  témáját  tekintve  a  műsor  inkább  zeneszociológiai  volt.  A  riportokban  a  fiatalok
komolyzene  iránti  érdeklődését  szondázta,  hangképekkel  fűszerezve.  A  komolyzenét,  mint  a
szórakozást  nyújtó  könnyebb  zenei  műfajok  konkurens  ellenpontját  próbálta  beállítani,  viszont  a
riportok  alanyai  főigazgatók,  koncertlátogató  főiskolás  fiatalok  voltak,  azaz  csak  egy  réteg  zenei
művelődésére  tudtak  így  rávilágítani.  A  komolyzenei  ismeretterjesztést  az  egyik  riportalany
küzdelemnek tüntette fel,  „harcolni az emberi szellem diadaláért,  az ember magas rendű szellemi
igényeiért”363,  amely kijelentéshez  Bónis is  csatlakozott  zárszavában,  majd  ezt  követően  a  Borisz
Godunov forradalmi jelenetének zenéjével zárta le a műsort. 

A  szórakoztatás  feladatát  inkább  csak  a  játékos,  vagy  meseszerű  formákban  tudták  a
műsorkészítők megoldani.  Varga Károly és  Szabó Helga Napsugaras muzsika című gyermekműsora
nagyon hasonlított az 1962-ben készült  Zenés mesedélelőttre, bár a két műsor készítése között 13 év
telt  el.  Az  1975.  augusztusi  felvétel  szintén  egy  stúdióban  készült  gyerekhallgatóság  előtt.364 A
védettséget sugalló meseszerűség nyomta rá bélyegét ezekre a kisebbeknek szánt műsorokra.

1975 után a gyarapodó társadalmi feszültségek közt érzékelhetően megjelent a kultúra urbánus
és népi szárnya közt éleződő vita, ezt árnyalta generációs feszültség is a 1945-ös szenvedéseket átélők
és a békében nevelkedett "babyboom" generációja között  (Vitányi, 1983). Ilyen konfliktusokban az
emberek az ún. „generativitási minimummal” újrateremtik maguknak saját kultúrájukat, az elitkultúra
autonóm jellegétől  eltérő heteronóm alsóbb társadalmi rétegek szórakozási  jellege is  alcsoportokat
alkot.  Így megjelent  a  retrográd  és  nosztalgikus,  konzervatív  tartalmakat  keresők rétege  (amely a
kispolgári giccs terültével is határos volt), a fiatalok beat szeretete, a ponyvairodalom újabb térnyerése
(bár  ennek  az  irodalomnak  szép  számmal  akadt  híve  az  autonóm csoportból  is),  illetve  egyes  új
szórakoztató tartalmak is  megjelentek – gondolok itt  a népies jellegű magyar beat zenére,  igényes
politikai kabaréra. Az egyre több rendszerben csalódott és hitehagyott, kortárscsoportokba tagolódó,
vagy  egyedül  kallódó  fiatal  világnézeti  nevelésével  kapcsoltban  megállapították,  hogy  annak
sikeressége érzelmi azonosulásuk nélkül megvalósíthatatlan (Harsányi, 1983; Géczi és Darvai, 2010).
1983-tól  kezdve  a  szabadidős-rekreatív  művelődési  koncepció  eredményeként  a  szórakozás
magánüggyé vált, az egyén mind jobban elfordult a társadalmi problémáktól. A tömegkommunikációs
eszközök által nyújtott művelődést az egyén önkéntesen választotta, de az ehhez vezető út a közvetítő
médiumon kívülre esett. Bizonyos esetekben drága akciókkal próbálták a művelődéspolitika alakítói és

361Ifjú Zenebarátok Híradója (Petőfi, 1974. június 5., 18:53-19:26) (152)
362Moszkva – ifjúság – muzsika. Téma változatokkal – Bónis Ferenc és Varga Károly műsora (Kossuth, 1974. november 7.,

8:05) (153)
363Riportok leirata, 29.
364Napsugarasa muzsika – a Gyermekrádió műsora a 22-es stúdióból, műsorvezető Szabó Helga és Varga Károly (Petőfi, 

1975. augusztus 20., 10:48-11:30) (221)
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az  MRT felhívni  a  figyelmet  a  Rádió  közvetítő  tevékenységére,  de mint  azt  az  1986.  május  23-i
Rádiónap eredményei is bizonyították, nem sok sikerrel. Bónis Ferenc saját szerzeményű műsoraiból is
érezhetővé vált a konzervatív ismeretterjesztői koncepció megcsontosodása. Az elemzett Zenei Tükör
egy adása, az Így láttam Bartókot epizódja, a varsói OIRT Gyermekdalversenyről készült beszámolója
és két szöveges ismeretterjesztő adása (Operába hívogató és Ismered a „Psalmus Hungaricus”-t?) ezt
az  észrevételt  támasztják  alá.  Hallgatóhoz  fordulásában  frontálisak,  jellemző  a  jelenidejűség  és  a
fiatalok közreműködésének hiánya.  Bónis Ferenc nem követte az individualizálódó fiatalság egyéni
igényeit,  műsoraiban  egyáltalán  nem  jelennek  meg  az  egyre  fokozódó  szerepű  és  fontosságú
kortárscsoportok.

Varga  Károly 1972  óta  készülő  vetélkedő  műsoraival  plasztikusabban  követte  a  korszak
kihívásait, változatlan intenzitásban készültek ezek továbbra is. A Hétszínvirág viszont a felnőttek által
irányított,  elsősorban  az  oktatásba  integrált  ifjúsági  komolyzenei  életről  számolt  be,  bár  a  vezető
műsorvezető Varga Károly mellett több, különböző életkorú gyerekhang is segített a konferálásokban,
és  a  riportalanyok túlnyomó többsége  szintén  fiatal  volt.  A lelkiismeretes  vágások eredményeként
viszont  sokszor  már túl  steril  és felnőttes  hangvételű riportok születtek,  folytatva a már korábban
megállapított gyakorlatot. 

Dimény Judit gyermekképe demokratikus–laissez fair  nevelői  viszonyulása miatt  és a teljes
gyermekhez fordulás révén már-már a Rousseau-i gyermekről alkotott felfogást tükrözi. Nála is, de a
másik  két  műsorkészítő  számára  is,  a  gyermek  a  jövő  letéteményese,  nevelési  felfogásuk  az
erőltetésmentes, önkéntességen nyugvó önművelődés támogatása volt.  Dimény Judit volt viszont az,
aki leginkább képes volt a gyermeket a maga nyers valóságában megmutatni, és műsorkészítésében
interdiszciplinaritásával az „élni megtanítani” célhoz rendelt didaktikát kidolgozni. Az adások teljesen
mentesek maradtak a politikai tartalomtól, a gyermekben a harmónia (újra)kiépítését szabta feladatul.
A műsorok  indirekt  módon  követték  a  fiatal  önkibontó  tevékenységeit,  mint  műsorkészítő  pedig
-Varga Károlyhoz hasonlóan és a Friedrich Fröbel és kortársai által képviselt nevelői felfogás szerint-
a  gyerekekkel-foglalkozás  által  kumulált  energiát  használta  fel.365 A gyermeki  alkotótevékenység
Fröbel meghatározása szerinti három fő területének mindegyikét (a beszédet, játékot és képzeletet)
integrálta  adásaiba,  bensőségesebb  kapcsolatot  kialakítva  így  stúdióvendégeivel,  mint  azt  Varga
Károly tette  (Pukánszky, 2011).  Viszont  azt  is  meg  kell  így  említenem,  hogy  Varga  Károly a
fiatalsághoz tömegszinten fordult,  már extrovertáltabb nevelői személyisége miatt  is.  Dimény Judit
visszahúzódó természete viszont ezt nem tette lehetővé, és emellett úgy tűnik, a 80-as évektől kezdve
egyfajta  elitizmus  iránt  is  elkötelezte  magát.  Az  1982-ben  készült  Hangszerek  nyelvén  egyik
epizódjában ugyanis – bár a gyerekekkel folytatott kommunikációs modell nem volt új – érezhetően
kezdett  a  műsor  nyelvezete  egyre  inkább professzionalizálódni,  azaz  a  gyerekek már  olyan fejlett
szókinccsel  rendelkeztek,  amely  miatt  azt  lehet  érezni,  a  műsor  „fölé  lő”  közönségének.  A zenei
formatani  elemzések  követése  még  talán  egy  gyakorló  muzsikus  számára  is  megerőltetőek  lettek
volna.366 Vagy az ellenkező oldalra esik át és ahogy azt  Trencsényi László is észrevette a  Metronom
zenetörténeti  vonatkozású  adásával  kapcsolatban:  „a  beszélgető  gyerekek  »hiába«  kreatívak:
sutaságokat mondanak a legjobb igyekezettel, hiszen előismeret híján esztétikai ítéletrendszerük csak
félig  működik,  gyakran kanyarodik  tévútra.”  (Trencsényi,  1991.  38.  o.). Beszélgetéses  műsorainak
elemzése  során  az  is  kirajzolódik,  hogy  gyermekképében  egy  eszményi  ideál  követése  kezdett
eluralkodni  ekkor:  Jól  kell  sikerülnie!  –  ...  15  éves  zongoristával  beszélget  Dimény  Judit, Bach-
zenéről,  macskákról,  szemiotikáról,  beszélgetés  a  Bartók  Béla  Zeneművészeti  Szakközépiskola
zongoraszakos  hallgatójával,  Becsületesnek  lenni  a  zenében –  interjú  egy  zongoraszakos
konzervatóriumi diákkal,  Az ember sohasem szerepelhet rosszul, Minden zongoraóra nagy esemény,
Mindent  föltettem egy  lapra,  Zene  és  asztronautika, stb.  Máshol  viszont  –  meg kell  hagyjuk  –  a
játékosság és életközeliség is megjelent: Baby-sitter csellóval, Ének, zongora és mosoly, Fényképek a
hegedűtokban, Fuvola a hátizsákban, Fuvola és mosoly, Guszti és az állatok – beszélgetés ifj. Bárány
Gusztáv 11 éves tanulóval, A kakaókoncertektől – a Weiner konzervatóriumig, Klarinét és horgászbot,
Kórus a családban, család a kórusban, Ma szoprán, holnap bariton – … a budapesti Énekes Iskola 12

365Varga Károly szóbeli közlése alapján.
366Hangszerek nyelvén – a Takács Vonósnégyes hangversenye gyerekeknek I. (Kossuth, 1982. december 19., 10:03-11:00) 
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éves tanulójával beszélget Dimény Judit.

2 nevelési célegyüttesek

A lineáris pedagógiatörténeti részben kifejtettem, a nevelési célokat folyamatosan az MSZMP
KB  közoktatási,  művelődés-  és  ifjúságpolitikai  határozatai  deklarálták.  A  tudományos-technikai
fejlődés és az ember erkölcsi változásának képességébe vetett hit eredményezte azt a nézetet, hogy a
szocialista  embereszmény  erkölcse  hozzájárul  a  világ  fejlődéséhez.  Az  iskola  nézetük  szerint  az
átörökítéséhez szükséges biztonságos folyamatot vállalta magára (Géczi és Darvai, 2010). A szemlélet
alapja Kádár János megfogalmazásában a haladás, az erkölcsi tisztaság és a szocialista haza szeretete
volt  (Kádár, 1974). Normája ennek a munka, a munkás, a közösség, a haladás, a hazaszeretet és az
internacionalizmus volt. Kádár ezekre hivatkozott, mikor kifejtette: „Az ideológiai munka segítse elő
erkölcsi elveink, normáink értékeink általánossá válását. Ilyenek: a munka megbecsülése és a dolgozó
emberek tisztelete, a közösségi magatartás és felelősségvállalás, a köztulajdon védelme és a takarékos
gazdálkodás,  az  önként  vállalt  fegyelem,  az  új  iránti  fogékonyság  és  a  kezdeményezőkészség,  a
szocialista  haza  szeretete,  más  népek  megbecsülése,  a  proletár  internacionalizmus.”367 Ezek  a
határozatok  fogalmazódtak  meg  stratégiaként  aztán  az  IFO  éves  műsorterveiben,  meglehetősen
statikus állandósággal ismétlődve.368

Az család „káros” befolyásolása miatt a nevelést az iskola mellett a szocialista jövőbe mutató
értéket manifesztáló közösség is végezte (úttörőmozgalom, KISZ), amely tevékenységnek is az volt a
célja, hogy a neveltet a  szocialista-kommunista társadalom hasznos tagjává formálja: „A gyermekek
kommunista nevelését nagy gonddal, felelősséggel végzi az iskola, a család, az úttörőszervezet – az
egész társadalom. A cél azonos: felkészíteni a gyermekeket ifjú- és felnőttkorukra, társadalmi életükre,
a szocializmus,  a  kommunizmus építésére.  Az  úttörőszervezeteknek  megtisztelő  feladat  jut  ebből  a
munkából: a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően tartalmas programmal átszőni életüket,
saját szervezetükké tenni a csapatot, rajt,  őrsöt, ezzel mintegy kiegészíteni, teljessé tenni az iskola
nevelő hatását.” (Rakó, 1964). Fontosnak tartották a szülők „nevelését” is. Erre 1978 előtt is történtek
kísérletek, de ezek a műsorok hamar rétegműsorrá váltak, mert kevesen értetették az elhangzottakat. A
politikai vezetésnek és az oktatás irányítóinak fontos volt a Rádiónak ezen tevékenysége, mert a rejtett
curriculum, a kettős nevelés észrevehetően „rontott” az iskolai nevelés hatékonyságán:  „Erősítsék a
családban [a műsorok] a szocialista iskola célkitűzéseit, járuljanak hozzá a kettős nevelés ártalmainak
csökkentéséhez.” (Gosztonyi, 1977. 21. o.).

Az IFO egyik 50-es évekbeli terve szerint a zenei nevelés elsődleges eszköze még a hazafias és
internacionalista nevelési  cél  elérésében a kommunista mozgalmi dalok sugárzása, másodsorban az
„üres, tartalmatlan zene” megutáltatása és a „zeneszerzők, mint kiváló emberek bemutatása” volt.369 A
70-es  évek  elejére  ez  árnyaltabbá  vált,  a  Zenei  rovat  már  három  feladatkörben  határozta  meg
tevékenységét,  de  ezt  a  tipológiát  a  korábban  készített  műsorokra  is  alkalmazni  lehet,  mivel  az
ideológiai  alap  időközben  sem  változott  annak  ellenére,  hogy  a  kádárizmusként  emlegetett
szocializmus-adaptáció magyar  megjelenési  formája a  társadalomhoz fűződő viszonyában időnként
átalakult. 

1. Az  amatőrmozgalmak  támogatásával közösségi  nevelési  célt  szolgálva  a  fiatalokat  a
társadalmi, szociális normák átvétele felé vitte, ellenőrzött keretek között. Erre vonatkozóan
készültek  a  tömegmozgósító  hatású  Éneklő  Ifjúság, a  Fülharmónikusok  Klubja és  a  többi
vetélkedő adásai. A magazinműsorok (Ifjú Zenebarátok Híradója, Zenei Tükör, Hétszínvirág,
Új hangoló, FZÚ, Harsan a kürtszó) tájékoztatták a fiatalokat az ifjúsági- és zenei mozgalmi
eseményekről. A közösségben felvett oktatóműsorok (Énekóra, a Lapozgatás és az Énekeljünk
együtt... egyes adásai) szocializáló vetülete szintén ezt a célt szolgálta, míg a szabadidő társas

367A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának beszámolója a XII. kongresszus határozatainak 
végrehajtásáról, a párt feladatairól. NÉPÚJSÁG, 1985. március 25., hétfő, 4.

368L. még a Sokasodó fellegek – szorongó és agresszív fiatalok című fejezetet.
369Az Ifjúsági- és Gyermekosztály évi munkaterve (1955-56). Magyar Rádió Irattára. 26. (KON–026)
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eltöltéséről készített A táboron végigmegyek én... sorozat a közösségi életbe idealizált tartalmú
és formájú betekintésre adott lehetőséget. Az internacionalista szemlélet kialakításának nevelési
célját a városműsorok közé tartozó  Moszkva – ifjúság – muzsika és a  Gyermekdalok varsói
versenye – Bemutatjuk az OIRT díjnyertes műveit című műsorok is segítették.

2. Az ízlésfejlesztéssel, az esztétikai neveléssel az emberformálás egyik lehetőségét aknázták ki a
politikai  döntéshozók. Ennek  a  nevelési  formának  célja  olyan  értő  befogadói  készségek
kimunkálása volt, amellyel a növendék magát ki tudja fejezni, elképzeléseit megvalósítani. „A
marxista–leninista  ismeretelmélet  egyik  alaptétele,  hogy  a  tudományos  és  az  esztétikai
visszatükröződés egyenrangú, a valóság megismerésének két különböző módja. A nevelés egyik
alapvető  feladata tehát az, hogy: a tudományos megismerés módszereibe bevezetéssel együtt
ismertesse meg a tanulókat az esztétikai javak (művészeti értékek) elsajátításának módszereivel
is,  hogy  ezáltal  mélyebben és  igazabban táruljon  fel  előttük  a  tárgyi  és  emberi  valóság.”
(Gulyás, 1978. 1. o.). Korosztálytól függően így játékosabb és komolyabb formában nyújtott
ismereteket a három műsorkészítő. Utóbbiakra találunk példát Bónis Ferenc portréműsoraiban,
a  Gyermekzene adásaiban,  rádiós  hangversenyekben,  a  Zeneszerzői arcképekben,  stb.  A
kisebbekhez  (alsó  tagozatosokhoz)  szóltak  Varga  Károly könnyedebb  hangvételű,  mesébe
ágyazott zenei nevelőműsorai, a gyermekriporterek segítségével készült interjúk, Dimény Judit
zenés játékos foglalkozásai, modellformáló beszélgetőműsorai, illetve az idősebbekhez forduló
többi adása.

3. A közvetlenebb  és  intenzívebb  kapcsolatrendszer  építéssel  a  nevelési  célok  hatékonyabb
megvalósítását  akarták  elérni  a  fiatal  aktív  bevonásával,  cselekedtetésével,  személyes
megszólításával  és  így  érdekeltté  tételével.  Ennek  formái  közé  tartoztak  a  már  említett
pályázatok, az interaktív Varga Károly és Dimény Judit műsorok, a magazinok levelező rovatai.

Már  többször  felmerült  eddig  a  dolgozatban  a  szórakoztatás kérdése  és  szándéka.  A
jellemnevelés eszközeként a Rádió a szórakoztatást is fel akarta használni, mert „a művelt, sokoldalú
ifjú  szereti  a  szépet,  az  egészséges  szórakozást,  tud  örülni  az  életnek”370 Az  emberi  teljesség
megvalósulásának pedagógiai garanciáját  Gáspár László neveléselméleti rendszerében az oktatás, a
társadalmilag  hasznos  munka  és  a  társas-közösségi  élet  kialakítása  mellett  a  szabadidős
tevékenységekben látta (Gáspár, 1998). A zenei nevelőműsorok közül a fiatalabbakhoz szóltak a már
említett mesébe ágyazott zenei ismeretterjesztő műsorok, valamint a felsősöknek és főiskolásoknak
készült vetélkedők.

A maratoni reformként elhíresült 1972-ben indult folyamat annak előrehaladtával egyre inkább
megszabadult  politikai  tartalmától,  illetve  ez  a  nevelési  tartalmakban  és  célokban  már  nem  oly
szándékoltan jelent meg. Az így kialakult innovációk, kísérletek területére tévedve Dimény Judit tudott
olyan célokért is küzdeni, amellyel a növendék egyéni érdekeit éppúgy, ha nem jobban szolgálta, mint
a szocialista berendezkedésű közösségét. Az alapötlet a politechnikai képzés óta létezett (élethosszig
tartó tanulás, önműveléshez és önképzéshez szükséges kompetenciák kifejlesztése a gyorsulva elavuló
és exponenciálisan növekvő ismeretanyag miatt, a gazdasági versenyképesség növelése adekvát tudás
előteremtése által, stb.), de a kreativitásnak, a szabályalkotás és alkalmazás készségének, az asszociatív
gondolkodásnak fejlesztésében újat mutatva egy sor hasonló innováció létrehozásához tört utat. Olyan
kezdeményezések felé, mint pl. Kárpáti Andrea, Lázárné Nagy Mária és Pazár Éva integrált esztétikai
nevelési modelljének létrehozása (Kárpáti, Lázárné Nagy  és Pazár, 1984),371 vagy  Apagyi Mária és
Lantos  Ferenc pécsi  kísérlete  a  vizuális  és  zenei  alapokon  nyugvó  természetismeret
személyiségfejlesztő felhasználása (Apagyi és Lantos, 2011).

Összefoglalva,  a  nevelés  célja  a  műsorokban  a  társadalmi  lét  reprodukciójára  képes
szubjektum,  azaz  a  tudatos  társadalmi  tevékenység  alanya  volt.  A  személyiség-központúságot
társadalmi  szemponttal  egészítették  ki  azok  a  műsorok,  amely valamilyen  formában  a  közösséget

370Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve az 1958/59-es tanévre. Magyar Rádió Irattára. 16. (KON–029)
371Kárpáti Andrea emellett külön is foglalkozott a vizuális, auditív és nyelvi Kép – nyelv – zene ismeretanyagok egymásba

integrálásával.
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jelenítették meg, vagy közösségi környezetben lettek felvéve. Tárgya utóbbiaknak a megjelenítendő
zenei ismeretanyagon kívül az egyén és a társadalom viszonya, eszköze pedig az alapvető társadalmi
tevékenységek  pedagógiailag  szervezett  formái  voltak.  Az  önálló  művelődésre  ösztönzéssel  az
értéknövelő  aktivitáson  keresztüli  belső  világ  kimunkálását  akarták  elérni,  mivel  ontológiailag  a
szocializáció,  a  nevelés  és  a  művelődés  egymásnak  előfeltételei.  A kifejlett  és  autonóm  egyént
társadalmához saját  viszony fűzi,  amely kritikai,  alkotói  és  gyakorlati  attribútumokkal  rendelkezik
(Gáspár, 1998).

A nevelés  értékközvetítésként  történő  értelmezése  alapján  az  a  pedagógiai  érték,  amely  a
nevelést  előre  mozdítja.  Ennek  értelmében  a  nevelési  értékrendszert  a  neveléstudománynak
öntörvényűen kell kialakítania az épp létező társadalmi helyzetre adott adekvát indukcióként (Bábosik,
2004).  Nevelési  célirányok  együttesébe  tartozott  a  kutatott  műsorok  szerint  a  zenetudomány,  a
világnézeti  doktrína,  a  politikai  és  oktatáspolitikai  definíciók,  bizonyos nemzeti  és  helyi  tradíciók,
pedagógiai célirányzatok, illetve a célirányokból deduktívan levezetett céltételezést eredményeztek az
ideális céleszmék és a végrehajtható feladatok utólagos összeillesztései. A műsorok esetében a cél nem
maga a norma volt, hanem az a norma jegyében született (Zrinszky, 2006), vagyis a kifejlett autonóm,
minden ízében társadalmi egyén volt (Gáspár, 1998). Ez Bónis Ferencnél és Varga Károlynál nyomon
követhető így. Viszont Dimény Judit ettől a definíciótól kissé elrugaszkodott akkor, amikor műsoraiban
integratív módon próbálta az ismeretterületeket összekapcsolni. Ezzel kortársai elé került, talán ennek
is köszönhető, hogy a szakma nem sok érdeklődést mutatott tevékenysége iránt. „Dimény Judit Hang-
játék című műve divergens volta miatt a  »megcsontosodott« kodályisták látókörén kívül rekedt, és a
személyes  információáramlás  szegényes  volta  miatt  (továbbképzések  elmaradása)  nem  került
pedagógusaink  kezébe.”  (Burián,  2004.  79.  o.).  Ugyanis  a  fogalmi  absztrakciók területére  tévedt,
amiben maga az absztrakció folyamatának konstruktív kivitelezése új életvezetési eljárást is kialakított
a növendékben. Ez pedig individualizáltabb volt a megszokottnál. Úgy is összehasonlíthatnám a két
céltételezési  elgondolást  Franz  Schaffhauser tipológiája  alapján,  mint  az  értékcentrikus  normatív
nevelési  modellben  megfogalmazottakat  (amelyben  a  cél  esetünkben  a  szocialista  embereszmény
elérése) és az értékcentrikus affirmatív modellt (az emancipált, autonóm, önmegvalósító, kritikus és
konstruktív életvezetési célt hordozó). A két célképzés nem zárta ki egymást, mindkettő értékcentrikus
maradt, csak normativitásában különbözött egymástól (Zrinszky, 2006).

A nevelési célok értelmezése szintenként eltérő volt (Kron, 1997). A  makroszociális szinten
megfogalmazott célok a társadalmi és politikai keretek között lettek kialakítva. Tartalmazták a lineáris
pedagógiatörténeti feltárás során már idézett célegyütteseket, amelyek az IFO éves munkatervében, a
Rádió és Televízió nevelési szerepének az Oktatási Minisztérium által kidolgozott definícióiban, illetve
1987-et követően a Rádió saját  Szervezeti  Működési Szabályzataiban lettek meghatározva.  Az így
deklarált  szociokulturális tartalmat konkrét cselekvési normává a  mikroszinten tevékenykedő rádiós
nevelő transzformálta, amelyben a makroszintű tartalmat a nevelő előírásnak értelmezte, a növendék
számára  pedig  elérendő  célként  volt  kitűzve.  A rádióhallgatás  önkéntes  mivolta  miatt  fokozottan
érvényes volt az a megállapítás, hogy a kitűzött cél elérése csak akkor volt lehetséges, ha a növendék a
normát  megértette  és  belátta,  valamint  önkéntes  megszerzésében  érdekeltté  vált.  A  harmadik
intraindividuális  értelmezési  szint Bónis  Ferencnél  már  csak  látensen  jelentkezett,  erre  vonatkozó
visszajelzés értékű dokumentumok csak a rádióbírálatok és a TKK felméréseiből kerültek elő. Viszont
nyomon követhető volt  Varga Károly  és Dimény Judit műsoraiban az interakciók miatt,  kiváltképp
Dimény  Judit interaktív  műsoraiban,  ahol  az  egyének  közötti  interakciók  viselkedési  normaként
prezentálták  a  megfogalmazott  nevelési  cél  tartalmát,  és  ezeket  a  növendék  a  folyamat  során
értelmezve személyiségfejlődését szolgáló művelődésként élt meg.
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Tervszerűség

1 az általuk kifejtett személyiségfejlődés megjósolása

Az IFO pedagógiai tevékenysége nem volt sem esetleges, sem spontán. Az 50-es években a
voluntarista állam pedagógiai célkitűzéseit  volt  köteles megvalósítania,  amit  1965 után felváltott  a
mindenkori művelődés- és oktatáspolitikai elvekkel összhangba hozott műsorpolitika. Innentől kezdve
a  koncepciók sokszor  több mint  egy évtizedes  előrevetítéssel  számoltak.  Az 1967-ben született  A
hetvenes évek rádiója, A magyar rádiózás fejlesztési terve 1980-ig  című Magyar Rádió és Televízió
kiadvány 5. fejezete külön foglalkozik A rádió és az ifjúság alcímmel az ifjúsági és gyermekműsorok
helyének, szerepének kijelölésével.372 Az elemzés úgy számol a fiatalsággal, mint a társadalom aktív
40%-val,  amely  rétegzett,  ismeretátvételre,  erkölcsi-,  esztétikai  normaformálásra  utalt,  szórakozni
vágyó,  a  felnőtt  társadalomba  beillesztendő  csoport.  Igaz,  szembeállítja  a  jó  szocialista  fiatalt  a
polgári-ultra  ideológiák  miatt  passzívan-agresszívan  a  felnőttekkel  szembeálló  lázadóval.  Az  így
kialakult  beilleszkedési  konfliktusban  a  probléma  leküzdéséhez  a  család,  az  iskola,  ifjúsági
szervezetek,  a sajtó,  és ezen belül a Rádió feladatainak összeegyeztetését javasolta:  „Az ifjúság a
társadalom  szerves  része,  nevelése,  problémáinak  komolyan  vétele  nem  csupán  az  arra  hivatott
szervek, intézmények feladat (azoké elsősorban!), hanem a társadalom egészének ügye: össztársadalmi
kérdés”373 A mára totalitárius és pejoratív tartalmúvá vált  nevelőtársadalom és a mai közhelyszerűen
divatos  (poszt)modern  tudástársadalom kifejezés  szembeállításával  a  két  fogalom  közt  feszülő
ellentmondásosságára Trencsényi László hívta fel a figyelmet (Trencsényi, 2014). A fiatalokat a rádiós
nevelőknek (is) meg kellett ismernie, nem lehettek pusztán a nevelés tárgyai. A fiatalság aktív erő,
amely  igényli  a  korszerű  műveltséget,  aktivitási  szabadságot,  demokratikus  nevelési  módszereket,
megértést és a segítséget a problémakezelésben. Ezek mentén kellett az IFO műsorkészítési normáit
meghatározni,  a  műsorok  tartalmát  és  hangvételét  kialakítani.  Mindezt  egyre  differenciáltabb
megközelítéssel, hiszen nem csak a megelőző ismeretszint nem volt homogén, hanem a habitus és a
társadalomhoz fűződő viszony sem (ez alatt a szocioökonómia státusz miatti hátrány értendő), amely
mellett  a  műsorokkal  a  társadalom  ifjúságképét  is  formálni  kívánták.  A formálás  ténye/kérdése
mellesleg állandó konfliktusforrás volt a műsorkészítők és a hallgatók között. Ennek elérésében látott
eszközt  a  dialektikus  formájú  eszmei  ráhatásban  (beszélgetős  stúdiófelvételek,  vitaműsorok),  az
információ áramoltatásában az ifjúsági  ellátórendszerek felé  és vissza (Nagy  és Trencsényi, 2013),
összefüggések  számos  szemszögből  történő  megfigyelésében  és  rögzítésében,  az
interdiszciplinaritásban és a kiegészítő ismeretek iskolán kívüli biztosításában. A műsor hiteles legyen,
azaz  rádiószerű  (Cserés, 1963),  amelyben  biztosítani  kell  a  szakértői  bemondói  státuszt  a
kommunikáció  zavartalanságáért.  Ilyen  szakértő volt  Varga Károly is,  mint  a  komplex feladatokat
elvállaló műsor-, játék- és adásvezető, aki a bemondó-konferáló-rádiósújságíró-szerkesztő feladatkört
összefogva tovább erősítette  a  műhelyesedés  folyamatát.  A rádiózás fokozottan a  komplexitás felé
haladt: élő hosszabb adások – mint pl. a zenés vetélkedői –, összetett magazinműsorok, és Dimény
Judit-féle pedagógiai innovációk születtek.

A Rádió  nem  hagyhatta  figyelmen  kívül  intézményiségét  sem,  amely  a  pontosság,  pergés,
műsorfegyelem, egyfajta  hierarchia,  arculat,  visszajelzések értékelése jegyekben is  megjelent,  azon
kívül intézményes szakmai normarendszert követett. A nevelőt (műsorkészítőt) személyes presztízse
tette  egyedülivé  (rádiós  egyéniséggé),  azaz  a  normarendszer  alapján  állásfoglalási  képessége,
közönségéhez fűződő kapcsolattartási ereje és sokoldalúsága. Az új típus önálló, kutató, kezdeményező
volt.  És  az  új  igény  magával  hozta,  hogy  a  Rádió  fejlesztési  tervébe  iktatta  az  IFO  személyi
állományának növelését  is,  a  műsorstruktúrának a  fiatalok  igényeihez,  napi  életritmusához történő
igazítását.

Szintén a tervszerűség bizonyítéka, miként követte a Rádió a MSZMP KB határozatait. Az 1972-
es  évi  oktatási  határozat  bő  hat  éven keresztül  határozta  meg  többek között  a  zenei  nevelő  célú,

372A hetvenes évek rádiója. A magyar rádiózás távlati fejlesztési terve 1980-ig. Magyar Rádió Irattára. (KON–001)
373Uo. 44.
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ismeretterjesztő műsorok célját.374 Bár ez a határozat az akkori reformtörekvések fékje is volt, mégis
hozott – ellenőrzött körülmények között – újat, mindezt a szakmai helyett politikai döntéshozói kézbe
helyezve.  Az  1974-es  közművelődési  KB  határozat  nélkül  viszont  ez  nem  vezetett  volna  jóra.
Autokrata  szándéka  ellenére  a  Rádió  pozitív  lehetőséget  látott  benne.  Új  nevelési  feladatokat
fogalmazott  meg:  óvodások  iskolai  felkészítése,  hátrányos  helyzetűek  felzárkóztatása  (mint  pl.  a
Nyitnikék – a tanyasi összevont 1-4 osztályú iskolák nagyon kedvelt műsora –,  Kollégiumi órák – a
kollégisták  pártfogója,  amik  kibővített  osztályfőnöki  órák  voltak  az  Iskolarádió  gondozásában),
öntevékenységre ösztönző, a közösségi életet  propagáló és figyelemmel követő, és esetünkben ami
talán a legfontosabb, az iskolán kívüli nevelési faktorokat megjelenítő ifjúsági  műsorok létrehozása,
mindezt a rétegekhez szólva.375 

Összefoglalva,  a  gyermekműsorok  nevelői  szerepét,  optimális  hatásának  meghatározóit,  a
fenntartóval  történő  egyeztetést,  a  visszacsatolási  rendszer  kiépítését,  a  személyi  tényezők  és  a
szakmaiság-intézményiség  feltételeinek  kidolgozását  a  Rádió  tudatosította,  és  szem  előtt  tartotta
döntéseiben  és  munkájában.  Egyrészt  belső,  hagyományaiból  eredő  normarendszerébe  integrálva,
másrészt  a  külső  döntéshozói  és  paternalista  fenntartói  megfelelni  akarás  hatására.  Mindemellett
hatással volt a folyamatra a Rádió alapítása óta jellemző nemzetköziség is, amely a műsorcserékben, a
nemzetközi (a vizsgált időszakban az OIRT376 ernyője alatt működő) oktató és nevelőcélú műsorokat
tárgyaló  konferenciákban  nyilvánult  meg.377 A nevelés  szándékolt  volt,  hatását  közvetve,  illetve
közvetlenül érvényesíteni akarta a nevelési tevékenység során. Értéket akart teremteni és közvetíteni,
közösségi és individuális szinten (Bábosik, 1999), és szociokulturális minőségében (Gáspár, 1998). Ez
a tervszerűség viszont a 80-as évek második felétől már akadályozta a Rádió kollektíváját abban, hogy
a megváltozott társadalmi igényekre reagálni tudjon. Az ebben a munkámban már korábban feltárt
társadalmi törésekre nem tudott többé adekvát válaszokat adni, a hallgatók elfordultak a műsoroktól, a
hallgatottság  zuhanni  kezdett.  A  hosszú  távú,  a  tervgazdálkodás  merevségét  magában  hordozó
koncepció  a  műsorosztályok  elszigetelődését  hozta  magával,  és  végső  soron  1996-ban  ez  adott
hivatkozási alapot végleges megszüntetésükhöz is.

2 a műsorok hatásmérésének indikátorai (hallgatottsági panelek, sajtóbeli rádió-
bírálatok, belső kritikák, műsorstatisztikák)

A kvalitatív eszközök esetében külső és belső kivitelezésű értékeléseket különböztethetünk meg.
A kezdeti,  1950-es  évekbeli  Népművelési  Minisztérium  Rádió  Osztálya által  kiadott  kizárólagos
rádióbírálatokat a  60-as évekre felváltották a sajtóban megjelent  kritikák.  További,  kívülről  érkező
mérési  eredményeket  jelentettek  a  hallgatói  levelek,  melyekből  sok  fennmaradt.  Az  Iskolarádió
rendszeresen  összegyűjtötte,  és  megjelentette  ezeket  a  véleményeket  és  tapasztalatokat,  mivel  „a
szerkesztők szeretnék kielégíteni a differenciáltabb igényeket, s a jelenleginél is árnyaltabb műsorokkal
segíteni a pedagógusokat. Ehhez azonban kölcsönös, alkotó együttműködésre van szükség. Nagyon
fontos,  hogy  műsoraink  tartalmáról,  formai  megoldásáról,  a  tanítási  órán,  szakkörön  és  egyéb
alkalommal történő felhasználás lehetőségeiről a kollégák papírra vessék tapasztalataikat, a gyerekek
véleményét,  kívánságát,  hogy  tervező-szerkesztői  munkánkban azokat  hasznosíthassuk,  s  az  évente
megjelenő  módszertani  kiadványunkban  publikálhassuk.”  (Sándorné, 1977.  5.  o.).  Rádiós
látogatásaimkor még kutathatóak voltak például a  Nyitnikék műsoraira beérkezett  visszajelzések is,
amelyek lelkesedésből sokszor ajándéknak szánt gyermekrajzok voltak. (Az iratanyag jelentős része
-minden mással együtt- azóta el lett szállítva a Rádió Bródy Sándor utcai épületéből. Lehetséges, hogy
ezek a dokumentumok is már örökre odavesztek.)

374A Magyar Rádió feladatai az MSZMP KB 1972. 06. 15-i – az állami oktatás helyzetéről és fejlesztéséről szóló 
határozatának végrehajtásában. Rádió Vezetői Értekezlet, Magyar Rádió Irattára. 1972. december 20. (PO–017)

375L. még A műsorfejlesztés irányai – A „kisműsorok”-hoz fűződő vezetőségi attitűd című alfejezetet.
376Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision
377Ilyen dokumentumok az említett időszakból: Audiovizuális Nemzetközi Konferencia (1970). Konferenciakötet. MR, 

Eger (TA–016/1-7); Jelentés az 1976. okt. 22-28. OIRT oktatási és nevelési konferencián való részvételről. Kézirat. 
Magyar Rádió Irattára. (TA–056)
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Az  idézett  műsorülések  és  osztályértekezletek  jegyzőkönyveiben  gyakran  találunk  belső,
kvalitatív  műsorértékeléseket.  Ezek  egyrészt  a  műsorkészítők  önmagukra  és  egymásra  gyakorolt
szakmai  kritikája,  másrészt  Oral  History-k,  ahol  az  országjárásaik  során  hallott  és  tapasztalt
visszajelzéseket osztották meg vezetőikkel és kollégáikkal.

A fenti megközelítést a rádiós munkatársak is szívesebben vették a műsorok és azok hatásának
értékelése  során,  mint  a  kvantitatív  elemzéseket.  Ennek  két  oka  volt.  A már  említett  4%  alatti
hallgatottságú műsorok problémája során elhangzott, a műsor értéke (és érdekessége) nem tükröződik
a hallgatottsági számokban. (Ez csak a piacközpontú, piac diktálta médiumok világában döntő, de ott
más jellegű értékre következtetnek belőle.) Fontosabb volt a külső helyszíneken, vagy a stúdiókban
szereplő  közönség  mérete,  a  beérkező  zenei  pályázatok  és  a  vetélkedőkre  jelentkezők  száma  és
felkészültsége,  attitűdje  (Petur, 1973).  Bár  ezek  jobban  használható  kvantitatív  adatok  voltak,  a
műsorkészítőket  mégis  jobban  segítette  a  minőségi  kritika.  Másrészt  a  zenei  nevelés  műsorainak
hallgatottságát  sokáig nem is  tudták mérni.  A kvantitatív  méréssel  a  TKK-t  bízták meg,  de az az
Ifjúsági Osztály éveken keresztül ismétlődő könyörgése ellenére sem dolgozott ki módszert a 3-17 év
közötti gyerekek rádiózásának mérésére. Egy tipikus példa, amikor a kvantitatív módszer megbukott a
gyakorlatban,  az  a  műsorülés  volt,  amikor  Raics  István  és  Hárs  László műsorkritikáihoz  a  TKK
kutatója  teljesen  felkészületlenül  érkezett.  Az  értekezletre  a  felnőttek(!)  gyermekrádió-hallgatási
statisztikáját mutatta be.378 Faggyas Sándor főosztályvezető kemény szavakkal adta tudtára a TKK-
nak, hogy „bennünket egyáltalán nem érdekel, hogy a háziasszony, a délutáni műszakban dolgozó […]
hallgatja, vagy nem hallgatja, és milyen véleménnyel van erről a műsorról.” Létezett már akkor 14
éven  felüliekről  készült  ún.  ifjúsági  panelvizsgálat  a  felnőtt  mellett,  de  az  sem  volt  alkalmas  a
gyerekek  mérésére.  Vajek  Róbert,  a  Harsan  a  kürtszó műsorvezető  szerkesztő-riportere  Faggyas
szavaival idézve ezért „háztáji, teljesen tudománytalan kísérletezés”-re kényszerült, hogy hallgatóiról
képet kapjon.379 Végül 1974-re mégis megszülettek a gyermekpanelek módszerei,  amivel együtt az
addigi 4%-os küszöböt is 3%-ra tudták tovább csökkenteni.

Az említett fiaskó után a TKK átfogó tanulmányokat is készített a Gyermekrádió részére, ahol
egyesítették a két fajta mérésmetodológia eredményeit (Hanák, 1974; Szekfű, 1976), de sajnos ezek a
kutatások nem váltak rendszeressé. Mindezek ellenére a Magyar Rádió – Szecskő Tamásnak az európai
és  a  japán  iskolarádiók  hatásmérési  gyakorlatát  összehasonlító  elemzése  alapján  –  nem  a
leghányattatottabbak közé tartozott (Szecskő, 1978).

Még meg kell említenem a műsorstruktúrákról készített elemzéseket, amelyek szintén kvantitatív
adatokkal szolgálnak. Ezek viszont csak közvetetten vonatkoztathatóak a társadalmi hatás mérésére.
Az ún.  műsorstatisztikák nem voltak  elég  részletesek  ahhoz,  hogy egyes  műsortípusokra  lehessen
belőlük következtetni, illetve csupán az összműsoridőhöz viszonyított százalékos adásidő arányaikat
tartalmazta. Mivel szorosan kapcsolódtak a struktúrákhoz, leginkább csak a Rádió ifjúság-, oktatás-,
művelődéspolitikájára  lehet  belőlük  következtetni.  Nem  olyan  változókat  vizsgálnak,  mint
hallgatottság, vagy tetszési index, hanem a nevelési célú zenei ifjúsági műsorok mennyiségét és azok
napi programbeli elhelyezkedését. Viszont abból a feltételezésből kiindulva, hogy a Rádió nem tartott
életben életképtelen és a hallgatóknak nem tetsző műsort, közvetve következtetni lehet az adott adás,
sorozat  népszerűségére  és  fontosságára.  Mert  ellentétben  a  társadalmi  különbségeket  sokszor  újra
kitermelő iskola helyett, a rádiózás sokáig próbálta azokat megszüntetni. Rossz műsorral az pedig nem
ment.

3 a ritka visszajelzések ellenére a három műsorkészítő munkássága nyomán fel-
lelhető társadalmi hatás, az értékelés rendszere

A nevelési rendszer részét képező értékelés sajátságos módon zajlott a Rádióban. A rendszer
nem  volt  zárt,  a  részvétel  a  nevelésben  önkéntes  volt.  A nonformális-informális  tanulási  helyzet

378A Gyermekrádió délelőtti műsorának hallgatottsága és hallgatósága. Az 1973. nov. 1-jei műsorülés vitájába bírálatot 
írt: Hárs László, Raics István, Nagy Márta TK. Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió Irattára. 10-11. (MF–017)

379Jegyzőkönyv a Magyar Rádió 1973. november 1-jei műsorüléséről. A Gyermekrádió délelőtti műsorának hallgatósága 
és hallgatottsága. Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió Irattára. 4-5. (MIG–015)
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eredményeinek értékelése a műsorkészítők irányába fordult,  vagyis a növendék értékelte a nevelőt,
illetve  másodsorban  a  műsorok  hatására  bekövetkező  személyiségfejlődést  a  társadalom
regisztrálhatta. A társadalmi hatás mérésének csak rövid távon jelző indikátorai fejlődtek ki, amelyek
nem  voltak  pedagógiai  értelemben  kidolgozottak,  de  eredményeikből  a  pedagógiai  munka
eredményességére  is  lehetett  következtetni.  A Rádió  általánosan  elfogadott  és  használt  értékelési
rendszeréből  rálátást  leltek  a  műsorkészítők  az  objektív  eredményekre  és  a  szubjektív,  a  nevelési
tevékenységhez fűződő viszonyra (Gáspár, 1998). A szűken értelmezett, azaz diagnosztikus, formatív
és szummatív értékelésre nem is volt szükség, hiszen az IFO (és az egész Rádió) esztétikai nevelő
tevékenységének célja a tudati területek korrelációjával az egész személyiség formálása volt, ez utóbbi
Dimény Juditnál csúcsosodott ki leginkább (Zrinszky, 2006).

a Bónis Ferenc

Hogy  a  rádióműsorok  hatására  hány  gyerekben  merült  fel,  hogy  belőle  zongoraművész,
karmester, vagy zenekritikus váljon, nem tudjuk, mert ilyen kutatások nem készültek. A Filharmónia
ifjúsági operabérletének népszerűsítésére Bónis Ferenc Operába hívogató címmel műsort indított, amit
az első adás után a  kritika kíméletlenül  lehúzott  (Mező, 1978).  Oly sok kifogást  talált  a  szerző a
műsorban, hogy bevallása szerint csak nehezen tudta őket számba venni. Kifogásolta az  „affektált
cím”-et, a műsor URH-n sugárzását, az ismertetéshez választott első operát, a Varázsfuvolát, amely túl
összetett és bonyolult ahhoz, hogy a fiataloknak szólva ezzel kéne kezdeni az operai ismeretterjesztést.
Mindezt  zenei  részletek  állóképszerű  egymásutániságával  bemutatva,  amikhez  csak
összekötőszövegeket rendelt a műsorkészítő. 

Az Éneklő Ifjúság profizmus felé történő elcsúszására Trencsényi László észrevétele mellett egy
újságcikk  is  felhívta  a  figyelmet.380 Úgy  látta  a  kritikus,  hogy  a  kórusrepertoár  sem  kedvez  a
tömegmozgalmiság továbbfejlődéséhez, pedig ahogy pont egy Varga Károly által készített riportból is
kiderül, a fiatalok az egyszerűbb és könnyedebb hangvételű műveket kedvelték.

Bónis  Ferenc műsorairól  nem  készült  túl  sok  kritika,  mivel  rádiós  működése  inkább  a
szerkesztés  felé  fordult.  Jelentős  paneleredmények  is  csak  az  Éneklő  Ifjúság esetében  voltak
felmutathatóak.  Rendszeres panelkutatások csak egy igen rövid időszakban készültek,  így ennek a
műsornak is csak 1979 és 1983 közötti időszakából találtam adatokat.381 Ezek a vizsgálatok 3-18 év
közötti hallgatókat kérdezte meg az adott műsorokkal kapcsolatban. A korcsoportonként (3-5, 6-8, 9-
11,  12-14  és  15-17  év  közöttiek)  így  kapott  hallgatottságot  (H)  %-ban,  a  tetszést  mértékét  (T)
tetszéspontban jelezték. A 9 év felettiek a kiküldött műsornaplókat maguk vezették, a fiatalabbaknak
szüleik segítettek.  Az értékelést  1-5-ig terjedő osztályozással  végezték.  A mintát  próbálták a TKK
munkatársai a társadalmi rétegződést követve összeállítani, és ennek alapján küldték ki a vizsgált hétre
vonatkozó a 800-1000 műsornaplót. Ezek 50-80%-ban tértek vissza a TKK-hoz használhatóan kitöltve.
A hallgatottság kiszámításánál azokat a gyerekeket, akik az adott műsort nem hallgatták végig, csak
olyan arányban vették figyelembe, amennyi ideig a műsort tényleg hallgatták. A tetszéspont az adott
műsorra leadott értékelő osztályzatok átlagát jelentette, amelyhez egy 0-100-ig terjedő skálát rendeltek.
Mivel nagyon alacsony értékek alig fordultak elő, szükséges volt a tetszéspontok relatív nagyságának
megítélése  is.  Egy  kb.  5000  darab,  legalább  3%-os  kihasználtságú  rádió-  és  televízióműsor
fogadtatásának adatai alapján egy háromlépcsős értékelő rendszert fejlesztettek ki. Ez alapján a 69-nél
kevesebb tetszéspontot elnyert műsorokat kedvezőtlen fogadtatásúnak, a 70-79 közöttieket jónak, a 80
felettieket  sikeresnek  tekintették.  A  tetszéspontok  individuális  értékek  voltak,  egymástól  eltérő
szóródással. Ezért egy további változót társítottak a hallgatott műsor mellé. A szóródás mértéke szerint
„A” a csekély mértékűt  (egységes  megítélésű),  „B” az átlagos  eltérésűt,  míg „C” a szélsőségesen
megítélt műsort jelentette. A 9 év alattiaknál nem mérték a tetszést, illetve a 3% alatti hallgatottság
esetén sem.

380Éneklő Ifjúság. Pest Megyei Hírlap. RTV Sajtócsoport, rádiókritikák. 14. Magyar Rádió Irattára. 1980. május 19. 
(RTV–019)

381A gyermekpanelekből készült kivonatos táblázat a 25. mellékletben található.
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A fentiek alapján az Éneklő Ifjúság elért eredményei:

Dátum Adó Idő 3 – 5 év 6 – 8 év 9 – 11 év 12 – 14 év 15 – 17 év

H H H T H T H T

1979-06-26 P 13:29:00 3 2 4 69c 6 53c 3 60c

1980-04-29 P 13:30:00 1 1 3 67a 4 50c 2 -

1980-05-03 P 13:29:00 1 3 1 - 2 - - -

1981-02-28 P 13:30:00 1 2 2 - 3 60a 1 -

1981-12-22 P 13:30:00 - 3 1 - 2 - 6 55b

1982-06-17 P 13:30:00 1 5 4 62b 3 45b 2 -

1983-04-21 P 13:20:00 2 7 3 66a 1 - 3 50a

1983-08-15 P 13:25:00 1 2 1 - 5 41c 6 70c

1983-12-05 P 13:25:00 - 3 2 - 2 - 4 56c

1983-12-08 P 13:20:00 - - 1 - 3 66a 1 -

7. táblázat. Az Éneklő Ifjúság hallgatottsága és tetszési indexe

A táblázatból kiderül, hogy a műsorok általában kedvezőtlen fogadtatásra leltek, de ennek ellenére
meglehetősen sokan hallgatták, az esetek közel felében minden korosztályból. Az adásokat leginkább a
12-17 év közöttiek hallgatták változó lelkesedéssel, náluk egyszer el is érte a műsor a 70 tetszéspontot,
de azt is jelentős szórásban.

A Zenei Tükör jobban teljesített a 12-14 év közöttieknél, a hallgatói tábor ugyan kicsi volt, de
lelkesen fogadta az adásokat:

Dátum Adó Idő 3 – 5 év 6 – 8 év 9 – 11 év 12 – 14 év 15 – 17 év

H H H T H T H T

1981-02-26 P 17:30:00 1 1 1 - 3 79c 5 59b

1983-12-07 P 19:15:00 - 1 1 - 3 75c 1 -

8. táblázat. A Zenei Tükör hallgatottsága és tetszési indexe

A Bónis Ferenc szerkesztette és Vikár László vezette Nefelejcs a legkisebbeket kötötte le, bár az
is igaz, az óvodásműsorok sávjához közel adták:

Dátum Adó Idő 3 – 5 év 6 – 8 év 9 – 11 év 12 – 14 év 15 – 17 év

H H H T H T H T

1983-04-21 K 09:44:00 3 3 1 - 1 - 1 -

9. táblázat. A Nefelejcs hallgatottsága és tetszési indexe

b Varga Károly

Varga Károly esetében többféle forrásra hagyatkozhattam. A Népművelési Minisztérium egyik
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rádióbírálata 1955-ben kiemelte a  Kispajtások hanglemeztára című műsorát,382 amelynek első adása
után 17 levél érkezett az Osztályhoz. Ez alapján kijelenthették, a műsor a gyerekek széles rétegéhez
szólt.

A Műsorszerkesztőség  belső  bírálatokat  készített.  1973-ban  elemezték  a  Harsan  a  kürtszó
hallgatottságát és hallgatóságát, amely kapcsán  Hárs László, Raics István és a TKK részéről  Nagy
Márta is bírálattal  élt.  Az alapvetően riportokra építő adásokkal kapcsolatosan képet kaphatunk az
ilyen jellegű bírálatokról. Kiemelték a kritikusok, hogy a riportalanyok részéről jelentkező félszegség
inkább jót tett a műsornak, hitelesebbé tette azt, és így a fiatalok jobban tudtak az alanyokkal, végső
soron az elhangzottakkal azonosulni. Ehhez viszont több felkészültséget és időt javasolt a riporter(ek)
részére, mint ahogy Raics István Varga Károllyal kapcsoltban megfogalmazza: „többet tudna mondani
a  gyerek,  többet  adna  saját  magából,  ha  a  riporterek  több  időt  szentelnének  rá,  illetve  a
riportkészítésre. (Pedagógusnak, pszichológusnak is kell lennie a riporternek.)  […] ugyanakkor szép
tehetségek  felvillanását  is  megfigyelhettem.  Egy-egy  kis  dalénekes,  a  fúvósok  (zalai  adás)  puha,
muzikális  hangvétele,  az új szakköri munkáról szóló beszámolók  […]  azt ígérik,  hogy a Harsan a
kürtszó egyre inkább a fiatalok fórumává fejlődik.”383 Ezekben az elemzésekben nem csak kvalitatív,
de  kvantitatív  értékelések  is  helyet  kaptak.  A  dokumentumban  a  TKK  elemzője  összevetette
kísérletképpen a különböző műsorok panelvizsgálati eredményeit, de ezeket nem lehetett felhasználni,
mert akkor még csak a felnőttek rádióhallgatási szokásait vették figyelembe.

Az Ifjú Zenebarátok Híradója hasonlóan volt elemezve Somos Ágnes által.384 A bírálatot három
adás meghallgatása alapján készítette. Az magazin összeállításokat túlzottan „felnőttes”-nek tartotta,
amely csak a zenepedagógusok, hangversenyszervezők és zenei táborvezetők fórumává vált.  Kevés
volt a növendékkel készített interjú. (Összevetve a későbbi  Hétszínvirággal az ebben az elemzésben
felhozottakat, arra következtettem, hogy Varga Károly figyelt a kritikákra, mivel későbbi műsoraiban
legalább akkora arányban jutottak mikrofonhoz a fiatalok, mint a felnőttek.)

Riporteri munkájáról készült az a sajtókritika, amelyben az ország zeneoktatásának helyzetét
tárta fel. A Muzsikus leszek sorozatot a vidéki zeneművészeti főiskolai karokról készítette, egyenként
fél órás riport formájában. Az 1980-ban készült adás megszólaltatott szinte mindenkit, akin keresztül a
hallgató  képet  kaphatott  ezeknek  a  karoknak  működéséről,  céljairól.  Az  adás  elnyerte  a  kritikus
tetszését. Mint írta,  „a jól szerkesztett, élvezetes riport elérte célját: úgy szólt hozzá a magyar zenei
élet helyzetéhez, hogy egy kevéssé ismert területét járta be – mértéktartóan, felelősséggel.”385

Varga Károly műsoraival kapcsolatban is felkutathatóak panelkutatási eredmények. Esetében is
leginkább  a  magazin  műsorait  elemezték  a  TKK felmérések.  A  Hétszínvirág 1978-ban indult,  azt
követő években a délutáni műsor 3% fölötti hallgatósággal bírt. Viszont 1985-re ez a szint leesett, a
kilenc évnél idősebbek szinte egyáltalán nem hallgatták. Meg kell jegyezzem most is, hogy ekkorra a
fiatalságot identitásválsága, mellőzöttség érzése amúgy is elfordította a Rádiótól, így ez az érték nem
közvetlenül Varga Károly műsorkészítésének tükre.

Dátum Adó Idő 3 – 5 év 6 – 8 év 9 – 11 év 12 – 14 év 15 – 17 év

H H H T H T H T

1981-02-23 K 15:28:00 - 4 3 66c 4 68a - -

1981-02-27 K 10:05:00 2 4 2 - - - - -

1985-02-22 K 15:30:00 1 3 1 - - - - -

10. táblázat. A Hétszínvirág hallgatottsága és tetszési indexe

382Jelentés a meghallgatott műsorokról. Zenei műsorok. Népművelési Minisztérium Rádió Osztálya. Magyar Rádió 
Irattára. 1955. (MF–014)

383Uo. 9-10.
384Észrevételek az Ifjúsági Osztály magazin-jellegű műsorairól. Megtárgyalja az 1974. augusztus 29-i műsorülés. 

Közreadja a Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió Irattára. (MF–019)
385-esse-: Muzsikusok a jövőnek. Magyar Hírlap. RTV Sajtócsoport, rádiókritikák. 2. sz. Magyar Rádió Irattára. 1980. 

január 14. (RTV–016)
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Zeneiskolásoknak című  műsora  elemzésekor  a  TKK  kitolta  a  méréshatárt  a  főiskolás
korosztályig. Meglepően ez a műsor leginkább a 18 éven felüliek tetszését nyerte el, de a 15 évesek is
hallgatták:

Dátum Adó Idő 3 – 5 év 6 – 8 év 9 – 11 év 12 – 14 év 15 – 17 év 18 – 23 év

H H H T H T H T H T

1984-10-23 P 14:40:00 - 1 1 - 2 - 3 55b 5 72b

11. táblázat. A Zeneiskolásoknak hallgatottsága és tetszési indexe

c Dimény Judit

A műsorok  sikeressége  az  oktatásügytől,  annak  állapotától  függött,  amibe  beleértendő  az
iskolák taneszköz felszereltsége, az oktatás-nevelés színvonala, technológiai és pedagógiai fejlesztési
terve.386 A műsorok a sokszor szerény, sőt teljességgel hiányzó oktatáspolitikai támogatással küzdöttek.
Kivételt képeztek a végig népszerű Nyitnikék adásai, mivel az IR csapata egy olyan lyukat tudott vele a
magyar oktatásügyben betömni, amelyre az oktatásirányítás is felkapta a fejét, és a műsor támogatni
kezdte.  Hasonló  lelkesedéssel  próbálta  Dimény  Judit  elérni  saját,  ismeretterületeket  integráló
műsoraival is közönségét, de ebben az esetben az igényekkel kapcsoltban túl optimista képet alakított
ki magának. Ugyanis „előfordul, hogy túl korán reagálunk egy-egy kívánatosnak látszó igényre, olyan
időben,  amikor  az  oktatásügy  munkatársai  még  nem  teremtették  meg  a  befogadáshoz  szükséges
feltételeket, és a pedagógus közvélemény még nem érezte meg az új módszertani szemlélet ismeretének
hiányát. Ez történt pl. az Iskolarádió által szerkesztett »Állampolgári ismeretek« és a »Nyelv – zene –
matematika« című komplex műsorok esetében.”387 Pedig voltak értő fülek (bár kevés), amiket a műsor
el  tudott  érni.  Visszajelzésre adott  alkalmat  az IR már említett  módszertani  kiadványa,  amellyel  a
hiányzó pedagógiai kutatások egy részét akarta pótolni. Az Iskolarádió az oktatásban – nevelésben
című kiadványsorozat a neveléstudományi szakemberi háttér hiányában csak a metodikáról szólt, de
számomra értékes értékelést nyújtott a műsorokról. Egy a Nyelv – zene – matematika adásait nem csak
hallgató, de fel is használó kecskeméti tanár tanúbizonyságot tett amellett, hogy megértette a műsor
célját, és ő is szembehelyezkedett a kor általános didaktikai elvével, amely az ismeretek bevésésére
épített.  Számos  helyen  fogott  kísérletbe,  hogy  kiderítse,  a  műsor  milyen  mélységben  képes
megváltoztatni az asszociatív ismeretrendezési képességet. A diagnosztikus értékelés során kiderült, a
foglalkozásban  résztvevő  diákok  semmilyen  zenei  előképzettséggel  nem  rendelkeztek,
kifejezőkészségük  gyenge  volt,  nem szerettek  énekelni,  a  zenei  írás-olvasás  készségük  kifejletlen
maradt, nehézkesen improvizáltak, az egyszerű zenei jegyeket (rím, tempó, ritmus, hangsúly, stb.) nem
tudták felismerni, ritmusképlet ismeretük szegény volt, tanulásukra a túlzott verbalizmus volt jellemző
és  a  merészebb  asszociációktól  megrettentek.  A  foglalkozások  során  aztán  egyre  szívesebben
improvizáltak  énekelve,  komponáltak,  variálták  a  népdalok tempóját  és  előadásmódját.  Az alkotás
során  elkövetett  hibák  és  a  véleményezések  heves  vitákat  váltottak  ki,  fejlesztve  így  a  szociális
kompetenciákat és az érvelési  készséget.  A műsor újabb ötleteket ihletett  a tanórákon, a nevelő az
adásokat példatárnak használta fel,  és a foglalkozások hatókörét a 14 évesnél idősebbek felé is  ki
akarta terjeszteni (Szögi, 1973). 

A  Neked szól!-lal  kapcsolatos kritikákra már egy korábbi fejezetben kitértem. Ezt a műsort
könnyebben  fogadta  be  (vagy  inkább  nem  utasította  el  annyira)  a  nevelő  társadalom,  mivel
diszciplínája végig a zene maradt. Viszont egy kritika a műsorkészítő szemére hányta, hogy az 55
perces  blokkba  összeszerkesztett  adás  hármas  életkori,  és  ezáltal  célközönségi  tagolása  zavaró,
tartalma a kritikus várakozásait nem igazolta:  „Ez az egyébként igen színvonalas összeállítás mintha
kicsit önmagáért lenne – igyekszik ugyan aktivizálni a gyerekeket, játék, humor, munkáltató feladat is
van benne, ám nincsenek olyan elemei, amelyek tömeges érdeklődést, új, hasonló műsorra vágyakozást

386Az Iskolarádió műsorkoncepciójának felülvizsgálata. Magyar Rádió Irattára. 1978. (IR–018)
387Uo. 2.
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keltenének, jó folytatást ígérnének.”388

A két fenti kritikához annyit érdemes hozzáfűzni, senki sem lehet próféta a saját hazájában. Ezt
a nézetet erősíti meg az a tény is, hogy a  Hang-Játék keretében készült  Ugrálós – kanyargós című
epizód a Prix Japon díj mellett további nemzetközi sikerekre is szert tett. Az OIRT oktatási és nevelési
konferencián rendszerint lehetőség nyílt a műsorcserék megbeszélésére is, nem volt ez másképp az
1976. évi rendezvényen sem. A műsor sugárzása iránti igényt nyújtott be a Lengyel, Szovjet, Finn,
Svéd és a Csehszlovák Rádió. A Jugoszláv Rádió ezen felül kérte a  Hang-játék teljes sorozatát és a
Nyitnikék adásait  is  (Havril,  1976).  Szintén ennek az észrevételnek adott  hangot  M. Tímár Ágnes,
mikor tanulmányában megjegyezte, ez a műsor  „az utóbbi évek egyik legjelentősebb rádiós sikerét,
nemzetközi elismerését vívta ki magának – Japánban.” (M. Tímár, 1976. 40. o.). 

A  metodikai  tanulmányok  mellett  a  műsorokról  készült  visszajelzések  másik  formája  a
médiumokkal foglalkozó kommunikációs szaklapokban (Jel-kép, Rádió és Televízió Szemle) megjelent
elemzések voltak. Az M. Tímár Ágnestől idézett pár sor is egy ilyen tanulmányból származik, amely
emellett  megpróbálta  a  műsort  a  kor  zenepedagógiai  felfogása  által  kijelölt  parcellák  egyikében
elhelyezni. Így vált kérdésessé számára, hogy a műsor iskolai énekóra, vagy zenei ismeretterjesztő
rádióműsor volt-e, illetve a Kodály-koncepció meghatározó volt-e Dimény Judit elképzelésében, és ha
igen,  milyen adaptációs  lehetőségekkel  élt  a  műsor  keretei  között?  A  Nyelv  – zene – matematika
alapján további módszertani innovációkba bonyolódó Szögi Ágnes az 1974-es IR kiadványban a Hang-
játék-ról is egy hasonló, az oktatói munkában történő felhasználásról szerzett tapasztalatokról közölt
cikket (Szögi, 1974). 

A  Dimény Judit gondozása  alatt,  azaz nem közreműködésével,  hanem csak szerkesztésével
készült műsorokról készült bírálatokra is fellelhető néhány példa.

Az  Énekórával  kapcsolatban  „módszertani  megfigyelések”  is  érkeztek,  amelyeket  a
műsorüléseken értékeltek. A Nyitnikékbe integrált rövid Énekóra hatékonyságának növelése érdekében
javasolták, hogy a tananyagként szereplő dal szövegét már a sugárzás előtt közöljék, hogy a diákok
megismerhessék, így az összevont osztályban tanuló kisebbek gyorsabban haladhatnának  (Görögné,
1971). A Műsorszerkesztőség is rendelt szakértő külső bírálóktól kritikákat,  így  Kálmán Györgytől
is.389 Az  általános  iskoláknak  szánt  Énekórák  elemzése  után  kijelentette,  hogy  bár  a  műsorok
nagyszerűen kivitelezett mintaórák, a rádiós formának nem biztos, hogy tartalmaznia kell egy komplett
óra minden mozzanatát. A műsor inkább a pedagógus továbbképzésnek lehetne segédanyaga. Kérdéses
maradt, hogy a rádióadás ebben a formájában hogyan építhető be egyáltalán az ének-zene tanórába
(Kálmán, 1973).

Valójában nem a műsor vezetőjét,  mint inkább szerkesztőjét  érte az az elmarasztaló bírálat,
amelyet  a  Műsorszerkesztőség  készített  1988-ban.  A  Tallián  Tibor vezette  Zenei  fogalom –  zenei
élmény fél órás adása számukra gyötrelmesen hosszúnak tűnt, mivel a zenetudós Schubert: Wanderer-
témájáról  elhangzott  előadását  olyan  fogalmi  apparátussal  tartotta  az  ifjúságnak,  amely  magasan
képzett  muzsikusok  esetében  is  megállta  volna  a  helyét  (strófikus  szerkezet,  durchkomponierung,
dallami-hangnemi zárlat,  periódus,  stb.)  A kritika személyeskedve megjegyzi:  „Fel  kell  tennünk a
kérdést: szükség van-e ma ilyen műsorokra, ilyen zenemagyarázatra? Milyen ismeretszintet vesz alapul
a műsorkészítő (és nem csak a fiatalságnál!), mert ad adás alapján azt feltételezhetjük, hogy nálunk
ezrek járnak-kelnek Byron és Hölderlin köteteivel a zsebükben, felvértezve a romantikára vonatkozó
teljes zenei tudásanyaggal, amelyet csak színezni kell egy-egy konkrét példa segítségével.”390 Úgy vélte
a  kritikus  (név  nincs  a  dokumentumban),  hiányzott  az  élményszerűség,  helyette  egyoldalú
intellektualizmus uralkodott. 

A Katedra – Továbbképzés pedagógusoknak egyik 1980-as adásával kapcsolatban egy teljesen

388Észrevételek a napi 16:00-17:00 óráig terjedő gyereksávról, 1984. október 1. – november 15-i időszak műsorfigyelése 
alapján. Magyar Rádió Irattára. (MF–020) 1.

389Kálmán György 1967-ben az Magyar Pedagógiai Társaság újjáalakulásakor a minisztérium képviseletében elnökségi 
tag, majd 1968-tól Az Oktatási Minisztérium általános iskolai főosztályának vezetője volt.

390Észrevételek néhány műsorról az 1988. február 29-től március 6-ig terjedő héten. Műsorszerkesztőség. Magyar Rádió 
Irattára. 3. (MF–022)
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más  hangvételű  bírálatot  találtam.  Ebben  a  műsorban  az  első  osztályosoknak  szánt  zenehallgatási
anyagot mutatták be. Mosonyi Aliz, akit a többi tőle származó kritika ismeretében Dimény Judit egyik
tisztelőjének is tarthatnánk, nehezményezte a műsor  „tanügyi főhatóság”  hangvételét, amely komor
szavakkal  kommentálta  a  lejátszott  gyermekzenéket.  „Azt  hittem,  hogy egy  pedagógusoknak szóló
műsor, amely ráadásul továbbképzés, ötleteket ad és arra inspirál, hogy a pedagógus megszabaduljon
tanerő  mivoltától.”  (Mosonyi,  1980). Egyes  esetekben  joggal  felmerül  a  gyanú,  hogy  a  bíráló
negatívan elfogult az újjal szemben, vagy a műsorkészítőhöz valami ellenszenv fűzi. Ezért örömteli, ha
objektív  kritikát  talál  a  kutató,  mint  ebben  az  esetben  is.  A  műsor  azért  keltette  fel  a  bíráló
érdeklődését, mert  Dimény Judit szerkesztésében készült.  „Az ő tanítási módszerének, az ő kitűnő,
gyerekeknek tartott zenei műsorainak ugyanis lelkes híve vagyok – azokban mindig megtalálni azt az
ötletességet,  fantáziát és szabadságot,  amellyel a zenét az iskolában is  tanítani kellene.  Kár,  hogy
szerkesztőként nem használta kiváló képességeit.”

Befejezésül  pár  műsorának  panelvizsgálata.  Az  első  a  Dominó  –  Játék:  szóval,  számmal,
hanggal adása Orbán György, Gábor Miklós és Herczeg János közreműködésével, a második a Neked
szól! – Magas és mély egyik epizódja volt Albert Gábor, Tusa Erzsébet, Mezei János és Ivanics István
vendégszereplésével.

Dátum Adó Idő 3 – 5 év 6 – 8 év 9 – 11 év 12 – 14 év 15 – 17 év

H H H T H T H T

1980-05-04 K 15:28:00 1 2 4 65c 2 - - -

1985-02-18 K 16:05:00 3 3 4 61c 3 78a 1 -

12. táblázat. A Dominó – Játék: szóval, számmal, hanggal (1.), és a Neked szól! – Magas és mély (2.) 
hallgatottsága és tetszési indexe

Utóbbi  (2.)  műsor  hallgatottsága  kimondottan  jónak  volt  mondható,  a  12-14 éve  közöttiek
részéről  már sikeresnek is  bizonyult.  Ez a  tény merőben ellentmond a fentebb már idézett  bírálói
értékelésnek, amely a műsor daraboltságát, az eredetiség hiányát rótta fel Dimény Juditnak egy olyan
műsort emlegetve, amely nem vívja ki a hallgatók további érdeklődését. A szubjektív véleményekre
építő rádiós kritikai rendszer ilyen egyoldalúságai miatt felmerül a kérdés, vajon hány műsorkészítőt
dehonesztáltak elfogultan, alkotói szabadságát és motiváltságát csorbították vele, és vajon egy objektív
rendszer kiépítésével mennyire ment volna szembe a műsorkészítői gyakorlat a hatalom gyakorlóinak
akaratával? Persze ez anyagi forrásokat is igényelt volna, a fejlesztések erre hivatkozó megtagadása
pedig történelmünk egyik visszatérő témája.

A célcsoportok meghatározása

Az 1970-es évek elején az Ifjúsági- és Gyermekosztály öt csoportot különített el életkor szerint,
amit viszont nem volt kötelezőérvényű, hiszen a rádiót mindenki hallgatta. A 3-6, 6-10, 10-14 és 14-18
év közöttiek felosztási gyakorlata követte az iskolai korosztályok beosztását, illetve külön csoportot
alkottak a 18 év felettiek.  A felnőttek ismereteinek bővítését a többi osztály vállalta magára eltérő
módokon, így ismeretterjesztő műsorok formájában az Irodalmi-, a Zenei- és az Agit-Prop. Osztály
egyaránt  készített  ilyen  műsorokat. Az  óvodai-iskolai  oktatásban  megcsontosodott  életkor  szerinti
felosztást követték az IR műsorai is, az erről készített táblázatok a pedagógiatörténeti feltáró részben
megtalálhatóak. 1982 áprilisában az új hétvégi műsorrend miatt a fenti korcsoportos felosztástól kissé
eltérő  új  korcsoporti  felosztással  kezdtek  kísérletbe.391 Ennek  eredményeként  a  korcsoporthatárok
átcsúsztak egymásban,  ezáltal több, egymástól eltérő életkori sajátosságot próbált ugyanaz a műsor

391A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1981/82. évi munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Magyar 
Rádió Irattára. (KON–047) 5.
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kielégíteni. Az új koncepció értelmében a „kicsik” (3-7 év), a „kisiskolások” (6-10), „iskolások” (8-
14), a „kamaszok” (12-16), valamint az „ifjak” (17. életévtől) kategóriákba csoportosították a készülő
műsorokat.  Erre  az átfedésekkel  rendelkező felosztásra  azért  is  volt  szükség,  mert  a  folyamatosan
egymást  követő  struktúrareformok miatt  a  műsorok helye  is  folyamatosan változott,  a  kizárólagos
idősávokat pedig valahogy sose sikerült pontosan belőni, a fiatalokból álló célközönség így rendszerint
iskolai és egyéb tevékenységei miatt az adásokat nem érte el.

A két  fenti  korcsoportos  beosztásokkal  kapcsolatban  két  észrevétel  is  megfogalmazható.
Egyrészt a műsorok korcsoportos, heterogén összetételű diákságnak szóló beosztása a struktúra alá
volt rendelve, azt az oktatási-nevelési intézményhez tartozás totalitásában határozták meg. Ez egyfajta
másolata volt a hagyományos iskola előregyártott tanulásszervezési gyakorlatának. Másrészt ha abból
az észrevételből indulunk ki, hogy a centralizált oktatásügy keretei között vajmi kevés lehetőség volt
az adaptivitás, a tanításmetodikánál komolyabb differenciálás lehetőségére -mivel az iskoláknak nem
volt ehhez megfelelő autonómiája (Báthory, 2000)-, a műsorok már bemutatott változatos tanulás- és
tanításértelmezéseikkel  ennek ellentmondanak,  mert  mégis  megkísérelték az  előbbi  okokból  adódó
korlátokat  szétfeszíteni  és  a  differenciálást  megvalósítani.  A már  elemzett  központi  célrendszer  a
tartalmat külsődlegesen meghatározta, így a műsorkészítőknek csak a belső  differenciálásra maradt
módjuk,  azaz  a  tanításmódszertan  és  a  feladatrendszerek  segítségével  végzett  tanítás-tanulás
megszervezésére, valamint a belső differenciálás szervezeti formák közötti különbségtételből adódó
másik  három  aspektusnak,  a  frontális  munkának,  a  csoportmunkának  és  az  egyéni  tanulásnak
(individuális munkának) alkalmazására (Golnhofer és M. Nádas, 1979). Feladatrendszerű szervezésre
a vetélkedői esetében Varga Károlynak nyílt alkalma, az előre megírt követelmények és segédanyagok
alapján a diákok egyénileg, csoporttársaikkal közösen és tanárjuk szakköri foglalkozásán is egyaránt
foglalkozhattak.  Bónis  Ferenc műsorait  a  frontális  oktatás  melletti  elkötelezettsége  miatt  a
felsőoktatásra jellemző individuális tanulás, így az individuumokhoz, a „magányos rádióhallgatókhoz”
fordulás  jellemezte  –  kivéve  az  Éneklő  Ifjúság műsorait  a  már  elemzett  sajátos  tanuláselméleti
jellemzői  miatt.  Dimény  Judit konstruktív  elemeket  tartalmazó  tanuláselméleti  megközelítése  más
kiindulásból, de szintén az individuumhoz fordult. A differenciálás lehetőségét mindazonáltal erősen
lekorlátozta a műsorok szerkesztésének egy visszatérő hibája, ugyanis a három műsorkészítő – bár
egymástól  eltérő  módon  és  alkalommal  –  többször  is  beleesett  az  elitizmus  csapdájába,  vagyis  a
műsorok  nyelvezete,  a  közvetített  ismeretanyag  szintje  ezekben  az  esetekben  már  eleve  kizárta  a
gyengébben teljesítők bekapcsolódását. 

Összefoglalva,  a  vertikális  tengely  mentén,  azaz  a  célcsoportok  kiterjedése esetében
beszélhetünk  individuumokról  és  közösségekről,  valamint  horizontálisan  ezek  életkori
csoportosításról. A tanulásszervezésben a differenciálásnak tulajdonított két értelmezési szint (szándék
és  cselekvés)  szerint  a  műsorok  készítői  pedagógiai  szemléletükben  különbséget  akartak  tenni
növendékeik  között,  de  adaptivitásukban  eltérő  módon  viszonyultak  hozzájuk  (Báthory 2000).  A
célcsoport meghatározása szempontjából még egy dimenzió rendelődik a már említett kettő mellé, ez
pedig a  tehetség meglétének kérdése. A műsorok egy része tömegmozgalmiságukkal (ilyen volt  az
Éneklő  Ifjúság  a  kezdeti  években),  magazinszerűségével,  vagy  a  vetélkedők  egy  csoportja
közérthetőségével  a  „hétköznapi”  gyerekek  felé  fordult,  ezek  az  átlagos  képességűeknek  szánt
„mindennapi ismeretterjesztő adásoknak” is felfoghatóak. Viszont Dimény Judit tehetségekről készített
portréműsorai, összetett esztétikai és zeneelméleti elemzései, ének-zene órái, Varga Károly különleges
kihívásokat  (feladatokat)  tartalmazó vetélkedői  a  zeneileg  jobb adottságokkal  szólókhoz készültek.
Mindezek  mellett  ez  a  faktor  további  két  alkategóriára  oszlik,  ugyanis  különbséget  kell  tennünk
aközött is, hogy kinek, valamint hogy kiről készült az adás. A műsorral megcélzott növendéknek ezen
kívül  a  műsortól  függően  több  kompetencia  meglétével  is  rendelkeznie  kellett.  A  szimbolikus
interakcionalizmus eleve feltételezte azon szociális kompetenciák (kommunikáció, érdekérvényesítés,
együttélés)  meglétét,  amely  az  együttműködés,  vagy konfliktuskezelés  során  használatos  szociális
mechanizmusok működését biztosították. Az értelmező kognitív kompetencia fejlesztésével az értelmi
nevelés  talaján  állva  pedig  figyelembe  kellett  venni,  hogy  a  kognitív  kompetencia-rendszerek
halmazszerű  egymásba  foglaltságuk  miatt  a  feladat  összetettségéhez  mért  kompetenciák  meglétét
igénylik, azaz pl. Dimény Judit cselekedtető interakciónál a tapasztalati kognitív kompetencia-rendszer
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előzetes meglétét, amely stimulálása során az értékelő szint kiépítése zajlott, idősebbeknél pedig az
értelmező szinté (Nagy, 2000).

A fenti rendszerbe már nem nehéz a műsorokat osztályozni célközönségük szerint:

a Bónis Ferenc

A Magyar muzsika – gyermekeknek, Gyermekzene – Bartók Béla kórusművei és a Mai magyar
muzsika – hangverseny gyermekeknek Bónis Ferenc műsorai közül nem csak címében hasonlítottak
egymáshoz,  hanem  alsó  tagozatos  általános  iskolás,  zeneileg  gyér  előképzettséggel  rendelkező
közönségükben is, amely épp akkor ismerkedett a komolyzenével. Ismeretterjesztésének hivatkozási
alapja az ezekben az években (1951-52) kiszélesedő zenetanulási lehetőség propagálása, és a Bartóki-
Kodályi erőfeszítéseknek köszönhető dzsentri-kispolgári giccs (nóta) visszaszorulása volt. Tananyaga
ehhez igazítva egynemű Bartók karok, kizárólag magyar zeneszerzőktől származó gyermekeknek írt
rövidebb zeneművek voltak. Az Operába hívogató, az Ismered a „Psalmus Hungaricus”-t?, A Tegnap
magyar  zenéje,  a  Zeneszerzői  arcképek és  a  két  visszaemlékezés  (az  Így  láttam... két  adása)
habitusában  már  komolyabb,  tematikájában  egy adott  zeneműre,  zenetörténeti  témára  koncentráló
műsor volt. Nem voltak mozaikszerűek (azaz több zeneszerző művének részletét felvonultató logikai
láncolatok), tartalmukat mélyebben elemezték. Célközönsége olyan fiatal (esetleg felnőtt) volt, akinek
előkézettsége  megengedte,  hogy a  terminológiát  (pl.  „virtuóz  ellenpontozó  művészet”,  „táncszvit-
jellegű kompozíció”, zsoltár-parafrázis”, stb.) vagy a pátoszos, allegóriákban gazdag, Szabolcsi Bence
stílusát idéző zenetörténeti fejtegetéseket megértse. Míg a kisebbeket a nekik szánt műsorok elején
megszólította,  az idősebbeknél  rögtön a „lényegre tért”  a  bemondó felkonferálása,  vagy egy zenei
részlet bejátszása után. A két riport (visszaemlékezés) pedig a hallgatásra és megszakítatlan figyelemre
képes  diákot  képzelte  a  hangszórók  elé,  aki  a  riporter  Bónis  Ferenc által  finoman  irányított
merengéseket nyomon követi, és ellenvetés nélkül befogadja. Mivel ez csak olyanoknál képzelhető el
leginkább, akik szocializációjuk folytán az elfogadásra és megértésre törekszenek (bár ők az ebből
eredő lefojtottság belső konfliktusa miatt lehet, hogy nem maradtak mind a készülék mellett), vagy
ismeretkonstrukcióik  gazdagsága  az  ebben  az  adásokban  elhangzó  új  információkat  minimális
konfliktussal befogadta, feldolgozta és lehorgonyozta. A műsor az utóbbi esetben tehát a már értelmező
kognitív kompetencia-rendszerrel rendelkezőknek szólt, vagyis az autonóm egyedeknek.

A  Gyermekdalok  varsói  versenyéről  készült  beszámoló  bár  az  IFO Zenei  rovatában kapott
helyet, nem valószínű, hogy a gyermekeknek szólt volna. Sokkal inkább a kortárs zeneszerzőknek,
pedagógusoknak.  Az előbbiek  utat  és  viszonyítási  pontot  kereshettek  jövőbeli  zenei  kompozícióik
számára,  utóbbiak a  gyerekek közösségének,  kórusainak kerestek repertoárt.  A gyermekdarabokról
nincs  tartalmi  összefoglalás,  elemzés,  csak  a  szerzők  és  eredményeik  felsorolásával  ismertette  a
műveket, valamint a verseny lebonyolításának körülményeit. A Moszkva – ifjúság – muzsika a szovjet
ifjúság  komolyzene-fogyasztási  szokásai  után  eredt,  erről  érdeklődött  a  koncertlátogató  fiatalok
körében, a Moszkvai Nagy Színház és a Moszkvai Filharmónia igazgatójánál, a helyi Rádió Ifjúsági
Kórusának vezetőjénél, egy fiatal zeneszerzőnél és a Gnyeszin Zeneiskolában. A riport ezért leginkább
a  hazai  ifjúsági  koncertszervezők,  bérletes  koncertlátogató  csoportok  és  a  közönséget  kiszolgáló
ifjúsági koncerteken fellépő művészek érdeklődésére számíthatott. 

Az elemzés alá vont három magazin rovatai miatt színesebb hallgatóközönséghez fordulhatott.
Az  FZÚ korai adásai kezdetben (így az elemzett is) négy rovatot vonultatott fel adásában, ebből az
elsőben zeneszerző egyetemistákkal készítettek riportot, a másodikban egy népi zenekar bemutatkozó
koncertjét  elemezték  kritikai  felhang  nélkül,  majd  zenei  lexikon  következett  roppant  egyszerű
szöveges  magyarázattal,  és  a  műsor  végén  levelezés,  valamint  egyszerű  rejtvény  következett.  A
célcsoport  heterogén  volt,  de  a  voluntarista  műsor-  és  művelődéspolitika  miatt  homogén  arctalan
tömegként  jelent  meg a műsorban.  A  Zenei  Tükör és  az  Új Hangoló évtizedekkel  később készült
műsorai  természetesen  ettől  már  jelentősen  különböztek,  de  az  utóbbi  1992-ben készült  adásában
Bónis Ferenc éppúgy egyaránt köszönti  „az ifjú zenebarátokat, meg a zenének immár csak lélekben
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ifjú  barátait”,  mint  a  42 évvel  korábban az „elvtársak”-at és  „pajtások”-at, vagyis  közönségének
életkori  spektrumát  munkássága  teljes  intervallumában  végig  nyitva  hagyta  a  kb.  12-14  évnél
idősebbek  számára.  Nyelvezete  felnőttes,  Humperdinck:  Jancsi  és  Juliskájának  Erkel  Színházbeli
előadásáról készült kritikája megállta volna a helyét akár az  Új Zenei Újságban is. Sőt, a gyerekek
esztétikai érzékéről alkotott közvetve kritikát, amikor azt fejtette ki, a horrorfilmeken edzett gyerekek
pozitívan fogadták a rendező ötletéből született, „a seprő és rakéta keresztezéséből létrehozott repülő
»űrobjektumokat«,  a  boszorkányt  szolgáló  szörnyű  szörnyetegeket  és  magának  a  banyának  a
villamosszék általi mézeskaláccsá sütését. Abban a nézőben azonban, aki történetesen nem kedveli a
mesterséges borzalmakat,  és akitől  távol áll,  hogy a művészetet  horrornak,  a horrort művészetnek
tartsa  –  nos:  abban a  nézőben  inkább  a  kiábrándultság kerekedik  felül,  amikor  az  előadás  után
legördül a függöny.”392 Vagyis ezt a megfogalmazást  Trencsényi Lászlónak hasonló gyermekkultúra-
kritikáival összevetve (Trencsényi, 2012) megállapítható, hogy a kritika nem a gyermek szemszögéből,
hanem a műsorkészítő esztétikai eszményéből született. Így a műsor célcsoportja sem a gyermek volt,
hanem esetünkben az Erkel Színházban dolgozó rendező és kortársai.

b Varga Károly

A Kadosa Pál által szerkesztett és  Varga Károly írta magazinműsorok közül az  FZÚ adásai
tartalmuk  és  stílusuk  alapján  alapvetően  a  6-14  évek  közöttiekhez  szólhattak,  de  mint  látjuk,  a
megcélzott  életkor  felfelé  a  gyakorló  pedagógusig  kitolódott.  A  rovatok  mindegyike  külön
célcsoportokat  célzott  meg,  tartalmával  sokszor  egyértelműen  meghatározva  azokat:  a
rézfúvóshangszerek  ismertetésével  foglalkozó  adás  a  legalapvetőbb  fogalmakat  tisztázta  a
zeneiskolába járás gondolatával kacérkodók számára (megszólaltatás, forma, hangjának bemutatása),
harmadik osztályos átlagos zeneiskolással készült iskolai élménybeszámolóját megörökítő riport, amit
rögtön a professzionalizálódás útjára lépett első éves karvezetős zeneakadémistával készült beszélgetés
követett,  ezzel  a  zeneiskolások  perspektívát  kínálva.  Varga  Károly az  általános  műveltségűeknek
Rameau,  Brahms életét röviden összefoglalva, egyszerű képi hasonlatok segítségével mutatta be, az
osztatlan tanyasi iskoláknak számolt be új ének-zenei tankönyvéről az azt megíró tanító, az ifjúsági
közösségeknek mutatkozott be a  DISZ budapesti énekkara a róla készült riporttal, egy koreai kórus
zeneakadémiai fellépéséről és az Állami Zeneiskolák Bartók emlékhangversenyéről készült beszámoló
a  fiatalabbakhoz  fordult,  iskolai  műhelymunkáról  közvetített  hangképeket  az  előzőhöz  hasonló
perspektívavázolás  szándékával  is  a  zeneiskolásoknak,  konzisoknak,  főiskolásoknak  és  a  színházi
intendánsoknak a Zeneakadémia félévi operavizsgájáról, egy másik adásban egy kórusmű születésének
folyamatáról  a  zeneszerzőket,  kórustagokat  és  karnagyaikat  tájékoztatta  Varga  Károly,  ifjúság-  és
művelődéspolitikai eredményekről tartott beszámolót a DISZ országos központjának előadója, a Liszt
zenei versenyek előkészítő irodája, végül rövid műsorajánló következett az összes érdeklődő hallgató
számára. A Rádió új, fiatalok számára készült hangfelvételeivel is büszkélkedett egy másik adásban és
Bartók munkásságával kapcsolatos pályázatot írt ki minden 16 év alatti zeneiskolás növendék számára.
Ez a  tematikus  felépítés  és  csoportosítás az Ifjú  Zenebarátok Híradójára  is  érvényes,  hiszen itt  is
készült  riport  az  Országos  Filharmónia egyik  vezetőjével,  kórusok  hangversenyéről  és  életéről,
Zelinka  Tamás tudósított  nyári  hangversenyekről, Korda  Ágnes pedig  interjút  készített  Lukács
Margittal.  A  Harsan  a  kürtszóban  a  Kis  zenei  lexikon rovat  a  már  ismert  módon  és  stílusban
közvetítette  Csajkovszkij  életének  és  művészetének  rövid  összefoglalását.  Varga  Károly zenei
szerkesztőként  rövid  zenemű-  és  énekkari  bemutatókat  szúrt  a  műsor  menetébe,  illetve  mozgalmi
híradó lévén az úttörőmozgalom zenei eseményeiről is beszámolt (pl. a  Debreceni Országos Úttörő
Kamarakórus Fesztiválról) és táborozási dalokat is népszerűsített (Raics István szövegével). 

Zenei előképzettsége nélküli 12 éven aluliaknak készültek a  mese-zenei műsorok, mint pl.  a
Napsugaras  muzsika,  és  a  Zenés  mesedélelőtt.  A hallgatóság  bizonyos  korlátok  közt  ezekben  az
adásokban aktivizálva volt, egyszerű kérdésekre felelhettek kórusban, vagy egyénenként. Az irodalmi
idézetekkel  tűzdelt  élő  zenei  műsorban  muzsikusok  működtek  közre.  A  mesék  figurakészlete

392Új Hangoló (Bartók, 1992. január 13., 17:00-17:35) 2. (197)
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élethelyzetekben szereplő gyerekek voltak, így a feltáró kutatásban leírt szerkesztési gyakorlat szerint a
műsor elsősorban nem az óvodásokhoz szólt. A korcsoport meghatározásával kapcsolatban ritka példát
találtam arra,  ahogyan  Varga Károly saját  szavaival  is  utal  erre  a  Zenés  mesedélelőttben: a  mese
szereplői  (akiket  később megtestesít  két  stúdióvendégben)  8  és  9  évesek  voltak,  a  hallgatósággal
kapcsolatban pedig megjegyzi, „tudom, hogy ti sem vagytok már olyan kicsinyek, hiszen mindannyian
iskolába jártok. De hát azért a legnagyobbak sem idősebbek tíz évesnél...”393 Szintén a szórakoztatást,
a  felfedezve  tanulás  érzetét  keltve  készültek  a  Kíváncsiskodó adásai,  amelyben  a  10-14  éves
riportgyerekek maguk tehettek fel a korosztályuk által is érdeklődésre számot tartható kérdéseket a
felnőtt művészeknek, tanároknak. Ezt az ötletet Varga Károly a Hétszínvirág egyik állandó rovatában
is alkalmazta.

A  Zeneszerzői  arcképek sorozat  Prokofjevről  szóló  epizódja  frontális  előadásával  és  zenei
betéteivel Bónis Ferenc ugyanilyen című korai gyermekzenei ismeretterjesztő műsoraihoz hasonlított,
de hangvétele közvetlenebb és személyesebb volt. Semmi pátosz, forradalmi hangvétel. Célcsoportja
emiatt szintén különbözött Bónisétól. Hallgatóitól Varga Károly nem várta el a bonyolult képtársítások
és a sorok között szunnyadó társadalmi üzenetek megértését. Mint ahogy Bónis Ferenc Mosonyit, ő
Prokofjevet állította a gyerekek elé követendő példának, de a zeneszerző gyermekkorának ábrázolását
is  felhasználta  ehhez,  és gyermekzenei  műveket  is  idézett  tőle.  Vagyis  bár a  hallgató a  cím miatt
ugyanazt a műsort látta a műsorújságban, a valóságban a célcsoportok némileg eltértek egymástól.

Az interaktív  elemeket  tartalmazó  műsorok  közé  tartoztak  a  középiskolás-,  főiskolás
hallgatóság előtt felvett  Zenés találkozó adásai. A stúdióban szakértők vitáztak zenei fogalmakról, a
meghívott művésztanár a fogalommagyarázathoz tartozó zenei részletet is eljátszotta. A hallgatóságból
egy-egy fiatal hozzászólt, magas szintű előzetes ismereteiről téve tanúbizonyságot. Az elemzett műsor
témája,  a  szonátaforma valószínűleg  a  zenével  aktívan  foglalkozó  14-16  éven  felüli  fiatalokat  és
felnőtteket érdekelte. Az  50 este, 50 népdal  egyik adásában tizenegy kérdésből álló népdalfelismerő
rejtvényt állított össze Varga Károly. A feladat terjedelme és nehézsége ugyan behatárolta „cselekvő”,
azaz a műsorra aktivitással reagáló (értsd: levélíró) hallgatóinak körét, a műsor mégis mindenkinek
szólhatott,  aki  vonzódott  a  népzenéhez,  mivel  a  feladat  nem volt  kötelező.  (Ez  egyébként  bátran
mondhatom,  minden  műsor  esetében  érvényes  volt.)  Fontos  megjegyeznem,  hogy  a  célcsoport
meghatározása a kutatásomban egybeesik a műsor iránt érdeklődést tanúsítóéval. Amiben különbséget
kell tennünk, az a műsorkészítői szándék és a hallgatói valós tábor. Az ebből adódó eltérés pedig nem a
közönség (növendék), hanem a műsorkészítő értékelését jelentette!

Az elemzendő műsorcsoport utolsó tagja,  A táboron végigmegyek én... átmenetet  képezett a
népzenei  ismeretterjesztés  és  a  8-16 évesek  közösségi  nevelése  között.  Az  úttörő  táborok  életébe
ágyazott ismeretelemek mindkettő célt szolgálták.

Az oktatóműsorok esetében – azok didaktikai jellemzői miatt – egyértelműen meghatározható,
kihez is fordult vele a műsorkészítő. Az Énekóra az általános iskolák alsó osztályainak című adás már
címében is egyértelművé tette ezt. A bemondói utasító lap ezt tovább pontosította, esetünkben I-IV.
osztályos osztatlan csoportnak szólt a műsor.  A Lapozgatás az énekeskönyvben „fordított tematikai
irányú” énekórának is tekinthető, ugyanis az a tankönyv tartalmából indul ki. Az Énekeljünk együtt! a
Lapozgatás továbbfejlesztése volt. Közönsége ebben az esetben is az általános iskolák diákjai voltak.
Varga  Károly ez  idő  tájt  a  Fővárosi  Zeneiskola tanára  volt,  saját  diákjai  segítettek  személyes
közreműködésükkel a műsor stúdiófelvételeinél.

A vetélkedők esetében több célcsoport is megkülönböztethető. A később könyv alapját képező,
Varga  Károly vezette  Játsszunk  zenét vetélkedő  sorozatot  a  10-14  év  közötti  gyermekeknek,  az
ugyancsak 1970-től induló, és az ő szerkesztésében futó Fülharmónikusok Klubja vetélkedőit pedig a
13 éven felülieknek szánta. Az előbbi egyik adásáról (a döntőről) készült műsorboríték szerint a hét
résztvevő közül két 6. osztályos, négy 7.-es és egy 8. osztályos versenyzett egymással. A feladatok
csak az általános zenei műveltséget igényelték. Ilyen volt a hangkulisszából és riporteri felvezetéssel

393Zenés mesedélelőtt – közvetítés a 6-os stúdióból (Kossuth, 1962. február 11., 9:05-10:00) 1. (130)
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készült hangképek tárgyának és helyszínének felismerése, téma megadása után zeneművek címeinek
összegyűjtése,  gondolattársítással  egybefűzött  népdallánc  éneklése,  képzelt  párbeszédben  a  hibás
információk kiszűrése. Egymásnak maguk tehettek fel szabadon, előre meg nem írt kérdéseket  Mit
kérdeznél az én helyemben? címmel, hat hangból álló szolmizációs, majd zenefelismerési feladat is
helyet  kapott,  illetve  a  közönséghez  szólva  műveltségi  villámkérdések  is.  A  Muzsikuspark ehhez
hasonlóan  –  csak  itt  csapatok  közreműködésével  –  népszerű  opera-  és  zenekari  mű  részleteket
ismertetett fel, a résztvevők ezen kívül úttörődal- és téma szerinti népdaléneklésben is összemérhették
tudásukat.  Ennél összetettebb problémák megoldását várta el  a csapatoktól a gyermeknapi ihletésű
Játékország  dallamai.  A  zenefelismerés  alapanyaga  továbbra  is  szélesebb  körben  ismert  zenei
részleteket tartalmazott, de már nem szorítkozott az operára, vagy a magyar szerzők műveire. Számos
változatot  dolgoztak  ki  a  szerzők  a  zenefelismerő  feladatokra  (Vajek  Róberttel  közösen  írta  a
forgatókönyvet.  Később a metodikai  fejezetben elemzem majd ezeket  a variációkat).  A különböző
módozatok  az  egyszerűbb  kérdések  izgalmasabbá  tételét  szolgálták,  ezzel  kivédték,  hogy
közönségüknek egyre bonyolultabb és nehezebb kérdéseket tegyenek fel.

Az  Éneklő Ifjúság mozgalmi műsorának vetélkedője ennél még speciálisabb előzetes tudást
igényelt.  Az Éneklő Ifjúság az Új Fülharmónikusok Klubjában a műsorboríték szerint  „középiskolás
énekkarok vidám zenei vetélkedője” volt, amelyben gimnáziumi leány- és vegyeskarok, egy nagykórus,
valamint gimnáziumi és szakközépiskolai kamarakórusok két-két tagja alkotott 6-6 fős csapatokat. A
feladat  is  ehhez  mérten  bonyolultabb  lett:  zenei  részlet  felismerés,  zeneművek  és  szövegíróik
összetársítása, a már korábbról ismert adott témához kapcsolható népdaléneklés, zenei zsurnalizmus
feladatkörébe tartozó riport  rögtönzése az elhangzott  zenemű inspirációjára,  táncfajták felismerése,
illetve három zenefelismerő rejtvényt is feladtak a rádióhallgatóknak, amihez rövid életrajzi adatok
megadásával a két műsorvezető komoly segítséget is adott.

c Dimény Judit

A Nyelv – zene – matematika könyv formában megjelent kiadványának előszavában a szerzők
közönségüket úgy definiálják,  a három tantárgy azok közé a tárgyak közé tartozik,  „amelyek nem
adják meg könnyen magukat, s csak a kivételes képességűek ismerhetik meg titkaikat. E könyv szerzői
mégsem nyelvészeknek,  muzsikusoknak,  matematikusoknak szánják  ezt  a  kötetet,  hanem azoknak a
gyerekeknek, akik szeretnek és tudnak játszani. Mert aki leül mellé, nem maradhat egyszerűen csak
olvasó, akarva-akaratlanul társszerző lesz.” (Vargha, Dimény és Loparovits, 1977. 5. o.). A válaszok
nem voltak előre megírva, azok a szabad asszociációra voltak bízva.

1978  tavaszán  a  6-14  évesek  részére  jelentős  műsorfejlesztés  eredményeként  született  a
Dominó sorozat.  Tematikájában  laza  volt,  az  adások  nem egymásra  épültek,  de  a  havi  forgásban
visszatérő rovatok és a műsorvezetés az egészet egy műsorrá fogta össze.  Az zenei rovatot képező
Zenélő Dominó sorozat epizódja  Debussy és  Ravel zenéjét elemezte gyerekek közreműködésével. A
fiatalok bonyolultabb esztétikai gondolatvezetésekhez szóltak hozzá (a zenei és képzőművészeti színek
párhuzamai,  a  zenében  megjelenített  képiség,  azaz  a  műalkotás  szimultán  tulajdonságának
transzformációja  a  szukcesszív  zenei  folyamatba,  zenei  stílusjegyek  összehasonlítása,  Liszt
romanticizmusában megjelenő impresszionista jegyek, stb.). De közben az elemzett egyik Ravel mű, a
négykezes Ma mère l'Oye programzenei  tartalmával  a kisebbek felé  fordult,  tehát  a magas nívójú
esztétikai fejtegetés ellenére (amely idézi a Trencsényi László korábbi észrevételét) a műsor közönsége
nem  lehetett  több  14-15  évesnél,  de  a  súlyos  gondolatmenetek  miatt  kevesebb  se  10-12-nél.
Mindenesetre olyanok közül kerültek ki a rádióhallgató gyerekek, akik komolyabb zenei érdeklődést
tanúsítottak, legalább zenei általános iskolák, illetve zeneiskolák jobb képességű növendékei voltak. A
csoportos  foglalkozás  ellenére  individuumok  juttatták  kifejezésre  gondoltaikat,  észrevételeiket.
Hasonló  verbalitással  kifejezendő  hasonlatokat  vonultatott  fel  a  gyerekek  részéről  a  Szereted  az
operát? Őrültek alcímű fejezete. Az operai karakterek elemzése hasonlít a  Dominó egyik nem zenei
vonatkozású,  de  szintén  Dimény  Judit által  készített  epizódjára394,  ahol  a  gyerekek  az  operai

394Dominó (Kossuth, 1979. február 15., 10:05-10:35)

192



ismeretterjesztő  részben  elhangzottakhoz  hasonlóan  hétköznapi  emberi  jellemeket  analizáltak  azok
kommunikációjának boncolgatásával. (Míg az operával foglalkozó rész szakértője Kertész Iván, addig
a Dominóé Haumann Péter volt.) Ebben a részben Dimény Judit már erőteljesen feszegette a gyerekek
műalkotás-feldolgozási  terhelési  határát:  utolsó  zenei  részletként  Berg:  Wozzeck című  operájából
idézett.

Az  IR  és  az  Ifjúsági  Ismeretterjesztő  Rovat vezetője,  Huszár  Tiborné 1970-ben  egy
riportműsorban  említette  meg  először  a  Szabó  Éva,  Havril  Erzsébet és  Tarnay  Márta közös
szerkesztésében  készülő  Nyitnikék műsor  elindulását.395 Az  elhangzottak  szerint  a  sok  gonddal
előkészített adás célközönsége a 6-10 éves osztatlan tanyasi iskolákban tanuló 1-4. osztályos diákság
volt. A műsor míg a gyerekeknek élményt, addig a szülőknek, tanároknak ötleteket is akart nyújtani
arra nézve, hogyan tudják a gyerekeket a felfedezéses tanulás segítségével a környezetükkel folytatott
interakciókba  bevonni.  A  sorozat  adott  teret  a  Hang-Játékhoz  hasonló,  gyerekek  aktív
közreműködésével  készült  Hang  és  zene című  epizódnak,  amely  kiegészült  Borsos  Margit
hangszertörténeti kis előadásával, és szintén adott a gyerekeknek cselekedtető feladatokat. A Nyitnikék
keretében mutatta be a Schola Hungarica-ban éneklő gyerekekkel készült riportot is. A riportalanyok a
Mókus utcai zenei általános iskola diákjai voltak, illetve a kórusvezetők. A gyerekek nyilatkoztak a
tagság 9-16 éves életkori  határairól  is.  Riportról  lévén szó a  műsor  mindkét  generációhoz szólt,  a
tagság korában lévőkhöz és a kórusvezetőkhöz egyaránt.

Életkori  összetételében,  csoportszintű  és  individuális  jellegében,  valamint  zenei  képesség
szempontjából is egymástól eltérő közönséget célzott meg a Neked szól! adásaival. Mivel nem csak az
életkorokban, de a szükséges kognitív kompetenciák eltérő szintjei miatt is (amelyek nem köthetőek
egyértelműen  az  életkorhoz,  és  egyáltalán  nem  is  adódnak  abból)  markáns  különbség  volt  az
egybefűzött részek között, kivívta az értetlen kritikusok nemtetszését is (Szabó, 1985). Dimény Judit a
műsor  elején  bejelentette,  hogy az  első harmad játékos  foglalkozása  a  10  éven aluliakhoz,  az  azt
követő hangszerbemutató az ennél idősebbekhez, míg az utolsó rész zenei idézetei és elemzései a 12
éven felüliek érdeklődésére számíthatott, bár  „a korhatárokat nem kell ám komolyan venni.  […] A
nagymesterek alkotásaiban ugyan azokkal a zenei elemekkel találkozhatunk, mint a műsor elején a
kicsiknek szóló egyszerű játékokban. Csak éppen az egyik játék, a másik pedig művészet.”396 Az első
részben  Dimény  Judit  második  osztályosokat  (7  éveseket)  hívott meg  a  stúdióba.  A
hangszerismertetőben nincs említés az életkori sajátságokra, de a nyelvezet és zenei példák alapján
csekély alapműveltséggel rendelkezőkhöz szólt az adás. Az utolsó rész az alaptémához – Egyszerre és
összevissza –  visszakanyarodva a  különféle  (dallam-,  ritmus-,  hangszín)  unisono-k jellegzetességét
ecsetelte  Dubrovay  László.  Egyetemi  oktatói  tevékenységéből,  és  szóbeli  közléséből  kiindulva397

érthető,  hogy  terminológiája  meghaladta  a  bevezetőben  felvázolt  12  éves  alsó  korhatárt.
(Tapasztalataim szerint inkább a zenei konzervatóriumok diákjai tudásszintjét követelte meg az adás
ezen része.)

A műsorok módszertanának leírása

1 A rádióműsorok nevelés-módszertani elveinek kialakulása, súrlódások a mű-
sorkészítői elképzelések, lehetőségek és a valós igények között

Az  IFO  1959-es  tervében  már  egyre  jobban  tudatosult  az  érzelmi  ráhatás  szükségessége.

395Szerkesztői üzenetek. A mikrofon előtt Huszár Tiborné és Pusztay Ernő. Adás: Kossuth, 1970. szeptember 24. 9:00.
396Neked szól! (Adó nincs feltüntetve, 1984. május 29., időpont nincs feltüntetve.) (MR\MR-szalagok\MR07\Neked-

szol.mp3)
397Feleségem tanulmányai utolsó évében a Zeneakadémia különleges tanulmányi ügyintézése folytán hozzá került. 

Elmondása szerint Dubrovay László közölte velük, a heterogén összetételű (énekes, gitáros, rézfúvós) csoport az idő 
rövidsége miatt (két szemeszter) igen nehezen teljesíthető kihívást teremtett, mivel pályafutása során végig a nagyjából 
homogén zongoristákból álló csoportokhoz hangolta metodikáját.
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Korosztályonként differenciált eszközök használatát szorgalmazták. Míg a kisgyermekeknél irodalmi
példákkal, addig az általános iskolák felső tagozatai számára személyiségminták adásával ösztönözték
a modellkövetést.  Idősebbeknél a szervezett  és irányított  vitákon keresztüli  meggyőzést javasolták,
amelynek közösségi erejét használták fel a nevelési cél elérésében. Mindezt „romantikus formában, a
tartalom  kibontakoztatását  maximálisan  elősegítő  rádiós  művészeti  eszközökkel  kívánjuk
megvalósítani.  […] Érzelmekre igyekszünk hatni, még olyan műsoroknál is, amelyek elsőrendű célja
ismeretek közlése, a művészi forma segítségével érzelmi hatásokat is igyekszünk elérni.”398

Az  1972-es  oktatási  határozat  utáni  célrendszer:  kisiskolások  materialista  világképének
fejlesztése, anyanyelvi és kommunikációs fejlesztések, felsősöknél fakultációk mentén pályaorientálás,
az iskolások tantárgyi integrációján keresztül a komplexitásra törekvés, alkotókészség és kreativitás,
idegennyelv-ismeret.  Mindezt  „laza”  irányítási  környezetben.  Céllá  formálódott  a  művészeti
nevelésben  az  addigi  lexikális  és  reproduktív  művészettörténeti  ismeret-elsajátítás  helyett  a
műélvezetre  nevelés,  vagyis  az  értékmonopolizmus  lélekbevésése  helyett  az  értékrend  pedagógiai
kiterjesztése  (Zrinszky,  2002).  A  dialektikus  materialista  társadalom-  és  tudományszemélet
kialakításához  a  komplexitás  és  az  interdiszciplinaritás  nyújtott  hátteret,  az  iskolai  munkát  vagy
kiegészítve,  vagy  közvetve  támogatva.  Megjelent  a  konstruktivista  felfogás  körébe  tartozó
többszempontú,  kontextuselv  szerinti  életszerű  élménymagyarázat  és  válaszkeresés.  A
tudáskonstrukció az absztrakttól haladt a konkrét felé, didaktikai oldalon a tanulási környezet támogató
jellegének igénye felerősödött, a nevelői szerepkör átértékelődött (Nahalka, 2002). 

Az  új  komplex  célrendszernek  emiatt  a  komplex  műsorok  feleltek  meg  legjobban. A
tanulmányom  elején  már  említett  1970-es  egri  konferencián  euforikus  hangulatban  dicsérték  a
tömegkommunikáció közösségi élményszerűségét, a mikro- és makroirányú perceptuális kiterjedést, a
„második valóságként” vizionált párhuzamos médiavilágot (Gombocz és  Trencsényi, 2007). Emellett
panasz is elhangzott az elektronikus médiumok (élén a számítástechnika) egyre inkább oktatógépként
történő  bevetése  miatt,  amelyet  Kelemen  László így  a  fiatalok  alkotói  aktivitásának,  kreatív
szabadságának  korlátjaként  látott.  A tömegmédia  részéről  a  hallgató  és  néző  amúgy  is  passzív
befogadásra kárhoztatott. Ettől nem csak ő, hanem Hanák Katalin (1974), és később az őt szinte szó
szerint idéző Szecskő Tamás (1978) is tartott. Mindketten osztották Skinner aggodalmát:  „Az oktatás
rossz  hatásfokának  talán  az  a  legfőbb  oka,  hogy  nem  fordítanak  elég  gondot  a  tanulók  közti
különbségekre  […] Ennek  a  falanx-rendszernek  a  szerencsétlen  következményeit  a
tömegkommunikációs eszközök bevezetése még súlyosabbá tette.” (Hanák, 1974. 15. o.; Szecskő, 1978.
114–115.  o.). Ezért  egyensúlyba  akarta  hozni  Kelemen az  „Új  Iskola  Mozgalom”  által  elrontott
gyakorlatot  („túl  sok gyerek”)  a  herbartista  töltő  állomással  („túl  sok tanár”,  esetünkben „túl  sok
médium”). Érezhető kicsit talán aggodalma a paternalista felfogású vörösre festett herbartizmus miatt
is. Az egyoldalú pedagógus-központú oktatás helyett a pedagógus-vezérelt, – filmes hasonlattal szólva
–  „rendezett”  személyiségfejlesztést  és  önálló  tevékenykedésre  nevelés  fontosságát  hangsúlyozta.
Ezért  úgy  helyezte  új  alapra  a  kibernetika  alapú  oktatásszervezést,  hogy  mellőzte  az  oktatógép-
szemlélet  legmechanikusabb  és  legkevésbé  cselekedtető  formáit  (pl.  a  Skinner-féle  lineáris-,  vagy
Crowder-féle  feleletválasztós  klasszikus  programozási  technikákat),  és  helyettük  a  rádiós  (és
televíziós)  nevelő  által  irányított,  pszichomotoros  (az  addigi  túlzott  verbalitást  kiváltó)  aktivitást,
szabadabb  válaszadást  biztosító,  kooperációra  (csoportmunkára)  serkentő  módszerek  kidolgozását
javasolta: a tömegkommunikációs eszköz ne csak szemléltetőeszköz, hanem a tömegkommunikáció
maga  az  „eleven  szemlélet”  legyen,  azaz  esztétikai  értékadásával,  életszerűségével  a  növendék
reproduktív  fantáziájának  stimulálásán  keresztül  hasson,  ösztönözze  emócióit,  felkeltve  így
érdeklődését, önkéntes figyelmét. 

Sejthető,  a  pedagógus  kollektívák  továbbképzése  nélkül  ez  elérhetetlenné  vált.  Ezért  külön
szervizműsorokat állítottak be részükre és a szülőknek, a már említett teljes értetlenséget érve el velük.
A felvilágosítás sokszor elutasításra lelt, a szülők nagyobb része nem is értette ezeket a műsorokat. Így
rétegműsorrá váltak, fokozva azt a szegregációt, amit megszüntetni szerettek volna.399 Felmerült annak
is a kérdése, nem lenne-e jobb, ha a Rádióban folyó lelkes, de sokszor mégiscsak spontán kísérletezés

398Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve az 1959/60-as tanévre. Magyar Rádió Irattára. 6. (KON–030)
399A Rádió és a Televízió szerepe a közoktatásban. Előterjesztés az Állami Rádió és Televízió Bizottság részére. Magyar 

Rádió Irattára. 1977. november. Oktatási minisztérium (PO–023)
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helyett  felállna  egy  tanácsadó  testület,  amely  szakértői  hátteret  adna  végre  a  műhelyek
kezdeményezéseinek, valamint a hatásmérésre is adekvát javaslatokkal szolgálna?400 Felvetése után az
ötlet hamar hamvába holt. Maradtak a műhelyek önaktivizáló lelkes kísérletei, amelyek viszont több
olyan műsort  is  napvilágra  hoztak,  amik egy centralizált  és  irányított  intézményi  háttér  előtt  nem
biztos, hogy létrejöttek volna. (Külön kutatást érdemelne a Magyar Rádió olyan külföldi Rádiókkal
történő összevetése – gondolok itt az előbb említett kettőre, és a svéd SR401 adóra –, ahol egy ilyen
tanácsadói szervezet határozta meg a gyermekműsorok szerkesztését.)

Az  elutasítás  a  pedagógusok  részéről  is  tapasztalható  volt.  Egy  1971-es  évi  műsorülési
jegyzőkönyvből kiderül, mennyire ütközött az iskolai (Havril Erzsébet által antirádiósnak nevezett)
didaktika pedagógusok által  táplált  igénye a rádiósok felfogásával.  Iskolai  jellegű, a hagyományos
didaktikai  felfogást  követő  (inkább követni  próbáló)  műsorokra  elsősorban az  Iskolarádiónak  volt
szüksége. Már utaltam rá, milyen komoly ellenállásba ütköztek a szerkesztők törekvéseikkel pont azok
részéről,  akik megsegítésére készültek a műsorok, azaz a pedagógusok felől. Az ének-zene oktatás
tananyag kiegészítő szervizműsor volt, ami közvetlenül kapcsolható volt az oktatásba. Egy 1973-as, az
Iskolarádió lehetőségeit mérlegelő és a szerkesztési alapelveket megnevező, a szervezett oktatási és
nevelési  folyamatokban betölthető funkcióit elemző dokumentum szerint  „az úgynevezett tantárgyi
szervizműsorok nem miniórák, hanem műsorok, így felépítésük eltér a hagyományos iskolai tanóra
szerkezetétől. A műsorszerkesztőnek a kitűzött didaktikai célt nagyon sokszor a dramaturgiai sűrítés
eszközeivel kell elérnie.  […] A műsor inkább az ismeretek közötti összefüggésekre és új helyzetekben
való alkalmazásukra teszi a hangsúlyt...”402 Az új helyzetek felemlegetését (elsősorban a pedagógiai
ismeretterjesztő  műsorokban)  a  tanárok  harmada  támadásnak  érezte,  mivel  „tapintatlanul  kényes
kérdéseket  feszegetnek”.403 Havril  Erzsébet pont  a  főadón hallható  műsorok miatti  rádiószerűséget
alapkövetelménynek tartó normára hivatkozott, amikor a rádiós nevelői paradigmát állította szembe a
hagyományos  iskola  pedagógiai  gyakorlatával.404 A rádiós  szemlélet  attraktív  volt,  a  témát  és  a
problémát sokszor annak közepétől, sőt végétől kezdve mutatta be, új  formákat keresett,  merészen
kérdező, szenvedélyes, sodró lendületű volt. Ezzel szemben a tanárok az óráikba áttétel nélkül akarták
beépíteni az adásokat, mindent elölről szerettek volna elmagyaráztatni, és az adások végén összegzést
vártak. A figyelemfelhívó hangot nehezményezték, elzárkóztak a nyitott kérdések elől. Sokan olyan
módszertant  vártak,  mint  a  tollbamondás,  ismétlés,  a  gondolkodásra  hagyott  csend.  Havril ezt
egyszerűen „antirádiós didaktikának” hívta.

Az  Iskolarádió  a  Párizsban  1967-ben  megrendezett  Iskolarádiós  és  Televíziós  Nemzetközi
Konferencia tipológiáját vette át, ahol az iskolarádiózás négy csoportját különítették el annak céljai és
módszerei szerint: így léteztek (1) nivelláló (a különbségeket, hátrányokat leküzdeni szándékozó), (2)
az oktatást kiegészítő, (3) azt annak fejletlensége, vagy hiánya esetén pótló iskolarádiók, illetve (4) a
felnőttképzés – továbbképzés szándékával üzemeltetett műsorok. A magyar Iskolarádió ezek közül az
idők során több típusba is besorolhatóvá vált. 1963-tól kezdve az első kettőbe, (azaz a nivelláló és
oktatást kiegészíteni szándékozóba), korábbi formájában pedig – a Világháború után – a szétzúzott
oktatás pótlására vették igénybe.405

A  Dimény Judit szerkesztői  felügyelete  alá  tartozó IR adásoknál  megkülönböztethetünk  oktató- és
nevelőműsorokra jellemző  típusokat.  A  Gyermekrádió  oktatóműsorainak rendszere  három  fő
egységből állt: 

400Sose valósult meg. Később 1986-ban megszűnt az Iskolarádió, és 1990-ben az újraindítás tervével előhozakodó 
Szunyogh Szabolcs és Mezei Károly a BBC, NHK, stb. rádiótársaságok példáiból kiindulva még egyszer bátran javasolta
ennek felállítását – közvetlenül elbocsátásuk előtt (Mezei és Szúnyogh, 1990).

401Sveriges Radio
402Jegyzet az OOK tanfolyamainak. Magyar Rádió Irattára. 1973. 17-18. (IR–001)
403Az 1971. október 7-i műsorülés jegyzőkönyve. Tárgy: Az Iskolarádió néhány problémája. Magyar Rádió Irattára. (IR–

019) A TKK kutatója, Tomka Miklós hangoztatta ezt. Hanák Katalin is idézi a jelenséget vizsgálatában évekkel később 
is (Hanák, 1974).

404Az 1971. október 7-i műsorülés jegyzőkönyve. Tárgy: Az Iskolarádió néhány problémája. Magyar Rádió Irattára. (IR–
019)

405Jegyzet az OOK tanfolyamainak. Magyar Rádió Irattára. 1973. (IR–001)
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 „Direkt”  hatású  tantárgyi  szervizműsorok,  amelyek  iskolásoknak  készülnek  az  Oktatási
Minisztérium és az OPI tématervei alapján. A tanóra harmadában maximalizálták időtartamát (5, 10,
15 percben), mely sorozatok ritmusa szinkronizálva volt a központi tantervvel. Még ide tartoznak a
felnőtteknek  készült  oktatóműsorok is  (pl.  Mindenki  Iskolája).  Az adások a  szorgalmi  időszakban
kerültek sugárzásra.

 „Indirekt” hatású  oktató-nevelő  komplex műsorok,  melyek  metodikai  többlete  az  előzőhöz
képest modell- és ötletadó jellegük. Egész évben (azaz az oktatási szüneteket is beleértve) futottak
ezek az adások.

Pedagógiai  szervizműsorok elsősorban szülőknek és  pedagógusoknak.  Új  neveléstudományi
eredmények és módszerek bemutatása, a gyermekkép megváltoztatásának igényével.

A zenei nevelés további területei  az Osztály munkájában (amely egy része Bónis Ferenchez és
Varga Károlyhoz is tartoztak) kiterjedtek:

 a játékokra és vetélkedőkre (Morva, 2009),
 a Gyermekkórus munkájára,
 a gyermekkultúra népszerűsítésére,  azaz a magazinműsorokra,  amelyek lehettek akár tisztán

zenei  műsorok  (Hétszínvirág,  Fiatalok  Zenei  Újságja,  Ifjú  Zenebarátok  Híradója,  Hangoló,  Új
Hangoló), vagy rovatként egyéb ifjúsági magazinok részei (pl. Harsan a kürtszó),

 rádiós adaptációk betétzenéire (elsősorban irodalmi adaptációk, de más ismeretterjesztő adások
aláfestő- és átkötő zenéi),

 a  zene  gyermekmozgalmi  szintű  népszerűsítése  és  közösségi  élménnyé  formálása  (Éneklő
Ifjúság, klubélet).

Szerteágazó és színes metodikai felkészültség kellett ezeknek a területeknek a kiszolgálására. A
nevelők többnyire egy-egy területre szakosodtak, ott hozva létre műhelyeket és innovációkat. Ezek a
területek az Osztály működésének négy és fél évtizede alatt fel- és eltűntek, esetleg újjászülettek. 

2 A műsorok metodikája

a Bónis Ferenc

Nagy  Sándor tanítási  stratégiájának  tipológiája  szerint  Bónis  Ferenc a  verbális
információközvetítés stratégiáját követte, a tanulónak magyarázó és szemléltető segítséget is nyújtva
(Nagy, 1997). Műsoraiban direkt nevelői hatás érvényesült hierarchikusan a felnőtt felől a növendék
felé irányulva. Ez a helyzet mindaddig eredményes volt,  amíg a növendék a hierarchikus viszonyt
elfogadta,  és  az  általa  közölt  ismereteket  feldolgozta  (Bábosik,  2004).  A  hatás  funkcionális
rendszerében a magatartásformálásra gyakorolt befolyásolás eszközeként az elbeszélést, modellállítást,
a  műalkotás  bemutatást  és  a  példaadást  használta  fel.  Meggyőződésformálásra  az  előadást,
magyarázatot, beszélgetést alkalmazta az adásokban. Ezek mellett magazinműsoraiban és az  Éneklő
Ifjúság sorozatban  indirekt  módszereket  is  alkalmazott.  A  nevelési  tevékenység  hatásszervezői
funkciók alapján a közvélemény irányítására az ifjúsági zenei élet számára perspektívát szervezett, a
magazinok sorozattá formálásával és a kórusmozgalmi műsorral hagyományt teremtett. Az énekkari
rádiós  versenyben  közvetett  követelményeket  fogalmazott  meg,  a  lehallgatásokkal  megvalósult  az
ellenőrzés  is,  a  kiemelkedőbb  produkciók  kiemelésével  mintát  nyújtott  a  többieknek.
Személyiségfejlesztő funkciója alapján a perspektíva megszervezésével célt állított a közösségek elé,
amelyet ők szükségleteik szerint változó intenzitással követtek is.

Oktatási  stratégiája  célközpontú  volt,  nem  találhatóak  benne  szabályozáselméleti  elemek
(Falus, 2003). Az ismeretanyagot bemutatás segítségével tanította azzal a pszichológiai hipotézissel,
miszerint  a  tanuló  már  rendelkezik  előzetes  ismeretekkel,  illetve  kialakult  már  a  befogadáshoz
szükséges kognitív struktúra. (Ebben az esetben nem lehet differenciálásról, individualizált tanulási
folyamatról beszélni.) Metodikája szerint a műsor első részében közölte a műsor célját, és készenléti
állapotot teremtett a befogadáshoz. Míg a „hagyományos” iskolai didaktikában ezek gyakran ebben a
sorrendben  követik  egymást,  addig  a  rádiós  zenei  ismeretterjesztésben  ez  nem  feltétlenül  került
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egymás mellé.  Már korábban utaltam rá,  hogy a rádiószerűség esztétikai követelményrendszerének
elterjedésével a figyelemfelkeltés vált a hatásfokozás egyik alappillérévé. Ez okozta a már említett
konfliktust is az iskolák nevelői karával. Bónis Ferenc sem közvetlenül a műsor elején közölte annak
célját,  előbb inkább a zenei  felkeveréssel,  „ráúsztatott”  szöveggel  fokozta a  várakozást.  Viszont  a
műsorokban nem tárta fel a korábbi ismereti és az új, kialakítandó struktúrák közötti hasonlóságokat és
különbségeket, a visszaellenőrzésre pedig semmilyen lehetőség nem volt.

b Varga Károly

Falus  Iván tipológiája  szerint  a  célközpontú  oktatási  stratégiák  mellett  szabályozáselméleti
funkciókat is  kihasznált.  Vetélkedői  alapvetően  a  felfedezéses  tanulásra  építettek,  vagyis  az  adott
problémának  megoldásához  vezető  utat  a  hallgató  próbálgatással  is  megközelíthette,  miközben
párhuzamosan  haladt  a  stúdióban  versengőkkel.  (A  stúdióban  lévők  többnyire  természetesen
rendelkeztek  a  megfelelő  ismeretekkel  ahhoz,  hogy  ne  kelljen  mindig  próbálkozniuk.)  A helyes
megfejtés értékelésével a hallgató a saját válaszát is értékelhette, megerősíthette, vagy elvetette, így
választva  annak  új  struktúrába  rögzítéséről,  vagy  elutasításáról.  Ezekben  a  műsorokban  tisztázva
voltak  a  célok,  és  a  kiinduló  kérdések,  amik  többnyire  valamilyen  aktualitás  (jubileum,  évszak,
élethelyzet,  stb.)  köré  lettek  rendezve.  A szabályokat  is  tisztázta,  bár  ezek  elfogadására  nem volt
szükség se vitára, se megbeszélésre, azt műsorvezető társaival és szerkesztőivel, illetve a vetélkedésre
felkészítő tanárokkal egyeztette. A műsor során csak a háttérből irányított, amely a problémamegoldó
tanítási  stratégia  egyik  lehetőségének  is  ismertető  jegye  (Nagy,  1997),  és  ha  zsűri  nem  állt
rendelkezésre, maga véleményezte a kapott eredményeket, segített esetleg bizonyos következtetések
(összefoglalások) megfogalmazásában. 

Bizonyos  fokú  nyílt  oktatási  helyzet kialakítására  is  lehetősége  nyílt  azokban  a  csoportos
vetélkedőkben,  amelyben az egyes  tanulók maguk irányíthatták tanulási  folyamataikat  a  számukra
leginkább megfelelő feladatok felvállalásával. (Volt aki énekelt, más a csapatot vezette, vagy remekül
szolmizált, a népdalismerete a legkiterjedtebb volt, esetleg riporteri készségekkel is rendelkezett, hogy
riportot  rögtönözzön  egy  elhangzott  zenemű  alapján.)  Ezen  kívül  a  felfedezéses  tanulást  számos
változatos eszközzel inspirálta. Hogy példát is említsek, ilyen volt a  Halló zsűri című versenyszám
is406, ahol egy telefonon kellett tárcsázni az elhangzott hat hangból álló zenei motívumot a megfelelő
szolmizációs  hang  mellé  rendelt  szám segítségével.  Ha  ezt  sikerült  eltalálni,  a  zsűrinél  „csengő”
telefonon keresztül a zsűri egyik tagja egy találomra választott két hangból álló „kétjegyű számot” kért
elénekelni (hangközéneklés),  ami szám mellé egy zenei rejtvény volt  rendelve.  A számhoz tartozó
szalagot a technikus a vezérlőből elindította. (Persze a zeneszámok meghatározott sorrendben lettek
lejátszva, így csak annyi zeneszámra volt szükség, ahány versenyző mérte össze tudását, és nem 90-
re.) A Céllövöldében407 pedig patronos pisztollyal kellett durrogtatni, amikor a montázsban az előre
megadott  című zeneszám csendült  fel.  További eleme volt  módszereinek az eltérő életkorú diákok
együttes  szerepeltetése  (oktatása),  amelyet  már  rádiós  pályafutásának  elején  az  iskolai  énekoktató
műsorokban  is  alkalmazott,  később  a  riportok  során  és  a  vetélkedőkben  is  meghonosított.  Már
említettem, hogy tanuláselméleti felfogásában az individualizált lehetőségek az egyéni felkészülésben
biztosítottak voltak.  A vetélkedőkben a tér  kialakítását és a bútorzatot is a fiatalok igényei alapján
határozta meg. A műsorborítékok elején találhatóak azok a listák,  amely a műsor lebonyolításához
szükséges  tan-  és  segédeszközöket,  segítőket,  a  stúdió  berendezésének  alaprajzát  és  a  szükséges
technikai  eszközöket  (mikrofonok,  gémek,  állványok,  magnók,  bejátszandó  felvételek  száma)
tartalmazták. 

Az indirekt nevelési módszerek egyikeként a közösség- és önfejlesztés megszervezését szolgálta
a tanulmányi feladatok szervezése. A vetélkedők előtt hosszasan készítette elő a műsor anyagát, és a
felkészüléshez  szükséges  így  elkészített  tananyagcsomagot  kiküldte  az  iskoláknak,  ifjúsági
szervezeteknek. Klubéletszervező tevékenységével ő is nyújtott perspektívát a diákoknak, évtizedekig
élő hagyományt  alakítva így ki ezzel.  Riportműsorainak egyéni-  és csoportalanyait  példaértékűnek

406Játsszunk zenét! – döntő (Kossuth, 1970. május 17., 10:03-11:12) (204)
407Muzsikuspark – a Gyermekrádió zenei vetélkedője (Kossuth, 1981. május 31., 9:00-9:56) (167)
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emelte  ki,  állandóan  személyesen  is  részt  vett  a  közösségek  tevékenységében  (táborműsorokban,
riportokban, vetélkedők közös rádiós szerepléseiben és alkalomadtán a kórusvezénylésben.)

Kommunikációjában a  Gordon által lefektetett segítő módszereket alkalmazta, nyelvezetéből
hiányzott  az  elutasítás,  interakcióiban  (leginkább  későbbi  műsoraiban  –  l.  korábbi  kritikákat)  a
meghallgatás,  megerősítő  reagálás,  bátorítás,  aktív  hallgatás  volt  jellemző.  De  egyes  műsorainak
metodikája  besorolható  a  prezentációs  stratégiákon  belül  az  előadások  közé  is  (ének-zene  oktatói
adások), a kérdezőkhöz (látens tudást felidéző hallgatókhoz intézett kérdések, riportjaiban a véleményt
firtatók, jellegükben anticipálóak és hipotetikusak), az állandó auditív illusztrációk miatt szemléltetők
közé,  és a vetélkedők és riportok keretében egyéni „kiselőadások”-nak is tanúi lehettünk (Knausz,
2001).  Az említett  prezentációs stratégiákat ért  kritikák miatt  megfogalmazott  alternatív stratégiák
jegyeit  is  magán  viselték  egyes  adások.  Ugyanis  a  kooperáció  is  jelen  volt  a  csoportos
foglalkozásokon, ahol a tanulók egymástól is tanulhattak, az így megszerzett tudást pedig sajátjuknak
érezhették. A prezentációs módszerek stratégiájának körébe tartozó kérdezés optimalizált volt, hiszen a
tanulóhoz  (riportalanyhoz)  volt  igazítva.  Alakalom  adódott  az  elméleti  tudásnak  gyakorlati
bemutatására és alkalmazására (mindezt egy egész ország előtt), a vetélkedőkre felkészülés pedig a
projektoktatás jegyeit is magán hordozta, csak az extra curriculum keretében kivitelezve, sőt minden
eddig felhozott módszer a mediális világban is megjelent. (E két utóbbi egyébként az Éneklő Ifjúságra
is vonatkoztatható.)

c Dimény Judit

A komplexitásra törekvő műsorok úttörője,  Dimény Judit didaktikájában megtalálható volt a
konstrukciós  folyamatokat  optimalizáló  tanulási  környezet  kialakítása.  A gyerekek  folyamatosan
reflektáltak  a  történésekre,  a  nevelő  pedig  ezek  mentén  adaptív  módon  változtatott  az  oktatási
tartalmon – Nahalka István terminológiájával ez volt az „élő pedagógiai praxis” (Nahalka, 2002). A
forgatókönyvek egy része csak vázlat volt. A műsor gerincét adó kérdéseket előre megkomponálta, de
a gyerekek válaszadásainak helyét szabadon hagyta, sőt a meghívott vendég is eltérhetett az eredeti
iránytól.  Eszközként  felhasználta  a  problémaközpontú  játékos  feladatokat,  biztosította  a  tanulói
autonómiát  (azaz  szabad  véleménynyilvánítást,  választási  szabadságát  a  probléma  megoldásához
vezető  út  meghatározásában),  és  az  új  ismereteket  életközeli  élményekkel  erősítette  meg (zajkeltő
eszközökkel,  tapasztalatok  megosztásával,  stb.),  illetve  kapcsolta  be  a  tudásrendszerbe,  vagyis
érvényesült nála a kontextuselv. A kezdő szintű tudásrészeket „szakértői” rendszerekbe szervezte –
sokszor meglepő gyorsasággal. Viszont nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy sokszor
másfél órányi felvételt vágtak meg 20-25 percesre. Az eredeti szalagokon sok volt a rádiószerűség
szerinti üresjárat, mert a diák a kontextuselv szerinti megközelítések miatt több konceptuális rendszer
felől közelítette meg a jelenséget. Ez pedig időigényes volt. Emellett  Dimény Judit a felvételek előtt
már  foglalkozott  a  gyerekekkel,  így  van  ebben  a  műsorban  azért  első  látásra  (hallásra)  némi
hókuszpókusz is, de teljesen érthető okokból. Ez rádió volt, és nem osztályterem! 

Műsorai között szerepelt összetett tantárgyi műsor (Nyelv, zene, matematika), játékos mozgás, a
beszédnyelv segítségével ritmuson, zajokon és zörejen keresztüli zenei befogadásra nevelés (Hang-
játék) és más interakciókra épülő stúdióbeszélgetések gyerekekkel (Zenélő dominó, Neked szól!). Az
általa készített műsorokban kifejtett  facilitátori szerepéről már az előzőekben szóltam. Ez szorosan
összekapcsolódott  a kommunikációs módszerek széles körével, így a segítő módszerek jelenlétével
(Gordon,  1974)  és  a  nagy  fokú  tanulói  kommunikációs  szabadságfokkal.  A konstruktív  elemeket
tartalmazó pedagógiai paradigma miatt tanítási stratégiája deduktív vonalvezetésű volt, a szabályból
(törvényszerűségből)  indult  ki  a  példák  irányába  (Nagy, 1997),  amely  leginkább  a  komplex,
ismeretterületeket integráló műsoraiban honosodott meg. Ezekben és a Neked szól! adásaiban egyaránt
a  jelenségek  felkutatását  előirányzó  kísérletek  szolgáltatták  azt  az  aktivitást,  cselekvést,  amelyet
később belsővé alakíthatott a növendék, így interiorizálva azt. Szintén ebben a tipológiában lelhető fel
az asszociációs ismerettrendszerek kiépítésének módszertára is, amellyel  Dimény Judit a felhasznált
információkat,  szabályokat  és  törvényeket  rendszerbe  állította  össze,  ezáltal  a  növendékben  új
ismereteket  strukturálva.  Az előző fejezetben kitértem rá,  Szögi Ágnes több innovatív kísérletbe is
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belefogott a komplex műsorok inspirálására. Átvette Diménytől azokat az algoritmusokat, amelyek az
ismeretek feldolgozásának metodikáját hordozták. Ezek átvételére a diákokat is biztatta, mivel nevelési
célja  egyáltalán  nem  a  tudás  körülményektől  független  rögzítése  volt,  hanem  azoknak  a
tudáskonstrukciós  mechanizmusoknak  kialakítása,  amelyek  a  nevelés  befejeztével  az  egyén  saját
önnevelési, ismeretrendszer-strukturálási folyamatait indítja be.

A prezentációs stratégia módszerei közül leginkább a kérdezés volt a legelterjedtebb műsoraiban
(Knausz, 2002). Ennek minden jegye fellelhető volt: a látens tudást felidéző, a konstruálást támogató, a
gondolkodtató és  problémamegoldó,  a  véleményt  firtató  és  az anticipáló  – hipotetikus.  Leginkább
beszélgetéses  műsoraiban  mindezt  a  tanulóhoz  optimalizálta.  Csoportos  rádiós  foglalkozásain  a
gyerekek kooperáltak  egymással,  gyakran  ötletbörzéket  nyitva  velük egy probléma megoldásához,
amelynek végén a döntést közös megállapodással hozták meg. 

Általánosan ismételt módszere volt az előzetes ismeretek feltárása. Ezek kiindulópontja mindig a
mindenki által ismert elemi jelenség volt, amelyre a probléma bemutatása után tértek át. Az új és a régi
ismeretek közötti hasonlóságokra és különbségekre rámutatva világosan és strukturáltan bemutatta a
tananyagot, valamint az elemek közötti kapcsolatokat. Rendszeresen visszajelzést kért a növendékeitől,
esetenként azokat megerősítette, vagy tovább terelte őket a megoldás felé (Falus, 2003). Súlypontban a
fogalomtanítás állt magyarázat és megbeszélés segítségével, amely alatt a növendék maga definiálhatta
asszociációinak  inspirálása  mellett  az  elsajátítandó  fogalmakat.  Ezt  követően  a  definíciót  közösen
ellenőrizték és bekapcsolták az ismeretrendszerbe.

Műsorainak taneszköz igénye  nem volt  olyan kiterjedt,  mint  Varga Károly vetélkedőinek.  A
családiasság megteremtéséhez csupán egy aránylag kis stúdió kellett, ahol a gyerekek körbeülhették a
mikrofont.  A  Hang-Játék még  hangszereket  sem  igényelt,  a  gyerekek  maguk  keltették  a
szemléltetéshez  szükséges  hanghatásokat.  Természetesen  a  zenei  illusztrációk  elkészítéséhez  és
leadásához szükséges volt a stúdió technikai felszerelése, illetve a Neked szól! adásaiban hangszerekre.
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A műsortipológia pedagógiai szempontú elemzési mezői

A tipológia számára kiválasztott  műsorok kettős szempontból lettek kiválogatva.  Egyrészt a
neveléselméleti  részben  elemzett  három  műsorkészítőnek  munkásságáról  ad  áttekintést,  másrészt
további műsorok bevonásával kitekintést is nyújt a komolyzenei ismeretterjesztéssel foglalkozó többi
műsorkészítő adásaira. Mind a három elemzett rádiósnak és ennek is külön táblázat készült. A táblázat
tartalmazza a műsorok saját műsorborítéktárom szerinti azonosítószámát, az adás napját és időpontját,
az  adó  nevét,  a  műsor  címét  és  készítőinek  (szereplőinek  és  szerzőinek)  nevét,  valamint  az  öt
mérőeszközhöz  rendelt  betű  jelét.  A mérőeszközök  kódjele  megegyezik  a  mérőeszköz  leírásában
található mérési tengely jelével. Az eszközök egyenként öt fokú skálával rendelkeznek, ez alól csak az
„E”  jelzésű  eszköz  (A  módszertan  mezeje)  kivétel,  ami  a  műsorok  műfajonkénti  lebontásának
rendszerét követik. Ez utóbbi tíz fokú, azon belül is esetenként további alosztályok lettek kialakítva,
ezek  száma  a  tizedesvessző  után  szerepel.  Az  öt  tengely  felhasználásával  olyan  háromdimenziós
diagramot kapunk, amelyben a műsorok grafikusan is ábrázolhatók. Ezek az adott  műsorkészítőről
készült táblázatot követően vannak feltüntetve.

A mérőeszköz leírása

A-A’ – Tanulásról-gondolkodás, tanuláselméletek.

Egyirányú frontális nevelő-nevelt viszony – többirányú interaktív viszony tengely.

1. Ismeretátadó. Egyszerű jutalmazás és büntetés, ismétléses bevésés, feladatorientált, frontális 
(Nahalka, 2006).
◦ realista didaktika (a nevelési tartalom önálló és örök érvényű), nem hagyja a kultúrpolitika 

tartalomleváltó törekvéseit eluralkodni, a tanuló a művelődés és tanulás szubjektuma, az 
embernek önmagát kell művelnie – a Kanti filozófia szerint az ész felelősségteljes 
használatára nevelés)

2. Szemléltető. Bemutatás, az 1. pontban szereplő tulajdonságjegyekkel (Nahalka, 2006). 

◦ alaklélektani tanulási modell (a tanulási alap leginkább empirikus vonatkoztatású: 
élményközpontú)

◦ szociális tanulás (hétköznapi helyzetek tanuláscélú felhasználása)
◦ utánzásos tanulás (modelltanulás neobehaviorista -már-már kognitív behaviorista- 

szemlélettel)
3. Cselekedtető. Érvelés, szociális megerősítés, önjutalmazó tapasztalás, értékét vesztő 

verbalitás, tanuló-központúság, de tanulón kívüli valóság (Nahalka, 2006).
◦ szimbolikus interakcionalizmus (külső és egyénen belüli interakciók, kölcsönös megértő 

cselekvés. Az információként jelenlevő „gesztus”-ok, mint a kommunikáció motívumai – 
Kron 1997)

◦ neobehaviorista tanulásmodell (utánzáson alapuló, a szociális mezők klasszikus és operáns 
kondicionáló hatásán keresztül viselkedésváltozás, az eredményeképpen létrejövő 
modelltanulás előfeltételeinek egyike a közösség által viselkedésünkre adott válasz alapján 
az önelfogadás, illetve másokhoz fűződő attitűdök megléte – odafigyelés, megértés, 
hitelesség)

4. Kreatív. Szociális konstruktum, alkotói szabadság, elkötelezettség, mentorálás, nyitott 
kimenetelű feladatok (Nahalka, 2002).
◦ szociális konstrukcionista elgondolás (meghatározó a szociális interakció, a kultúra 

elsőbbsége, egyén azonosítása a kultúra alapján, cselekvésértelmezés a társadalmi 
konvenciók alapján, tanulás strukturálódási folyamatként (Piaget) – akkomodáció, 
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asszimilációm ekvilibráció, interiorizáció)
◦ csoportos, munkamegosztásos szociális tanulás (társadalmilag integráló (esélyegyenlőség), 

félelem nélküli tanulás (saját szükséglet, azaz nyerési vágy felismerése a kényszerérzet 
leépítése mellett), szociális integratív viselkedés és ezzel egy időben morális művelődés, a 
szimbolikus interakciókhoz köthető tantárgyi tanulás melletti szociális interakció (Kron, 
1997).

5. Interaktív. Asszociatív, intenzíven reflektáló, szintetizáló, összegző, összefüggés kereső, 
véleményütköztető, információs csomópontkapcsolatok létrehozása, megismerés és felkutatása 
a fókuszban (Kagan, 2001).
◦ kooperatív tanulás (absztrakttól az konkrét felé haladó fogalmi konstrukciók kialakításával)
◦ interdiszciplinaritás, gazdag interaktivitás, gyermekekkel kommunikálni tudó szakértők 

szerepeltetése és kreativitás, facilitátori nevelői habitus, 
◦ struktúrgenetikai magyarázat szerint (a tanulás Piaget-féle kognitív tanulásmodelljéből 

kiindulva az interakciók folyamán struktúrák konstruálódnak, a centrumban az individuum 
került), a konstruktivisztikus szemlélet felé nyitva az aktív tanulási környezettel találkozva 
az interakcionista tanuláselmélet feltételei teljesülnek a szociális interakciókra épülő 
szociális konstruktcionimus területén maradva (Kron, 1997).

B-B’ – Gyermekről-gondolkodás, gyermekképváltozások.

Zárt gyermeki tér – nyitott társadalmi terek tengely.

1. A tervszámokkal irányított gazdasági bővülés záloga. A gyermek a pártpropaganda 
illusztrálása, a jövőépítő, a békeharcos (Kéri, 2003)

2. Paternalista szabadidő-kultúra. Mozgalmi élet „zsdanov”-i kultúraszemlélettel (Zsdanov, 
1949), „ifjú harcosok”, tervteljesítők, szocialista realizmus (Zsdanov, 1934). A gyermek a jövő 
megváltója, a fiatalban rejtőzik a tökéletes emberideál és az önművelés lehetősége (Pukánszky, 
2011)

3. Gyermekszoba kultúra. „Csinált” gyermekkultúra, ártatlanság védelme, nevelésre szorultság, 
romantikus  Rousseau-i szemlélet... (Trencsényi, 2000), a gyerekekkel-foglalkozás által 
kumulált energia élteti a pedagógust (Friedrich Fröbel)

4. Elveszett gyermekkor. Mozaikszerű érés, elnyúlt képzés, LLL, tabuk ledőlése (Elkind, 1981; 
Postman, 1983; Winn, 1984; Meyrowitz, 1985), elitista gyermek képek.

5. Fogyasztói kultúra gyermekképe. Álomvilág, hiányzó felnőtt értékek, az iskola kompenzáló 
szándéka a fogyasztással megfertőzött gyermekvilág megmentésére (Vanobbergen, 2003; 
Baska, 2004; Szabolcs, 2004).

C-C’ – Zenéről-gondolkodás, kultúrpolitika.

Klasszikus – plurális értékmutató tengely.

1. Klasszikus. Értékrendmegőrző, továbbtöltésre berendezkedés, tradíciók, „töltőállomás-
iskolaszemlélet (Mihály, é.n.).

2. Ideologikus. „forradalmi” iskolaszemlélet  (Mihály, é.n.), értékközpontú, de a „proletár” 
internacionalizmus és a „szocialista hazafiság” szempontjából szelektál, visszafogott 
érdeklődés a modernitás (avantgárd) iránt, agitatív-elkötelező-mozgósítő szándékok. (Révai-
féle kulturpolitika Szabó Ferenc-i érvényesítéssel).

3. Folklorista. Paraszti kultúra, szövetségi Kádár-politika, HNF-mint a népakarat szimulációja 
(Kende, 2010).

4. Eklektikus. Polgári kultúra feltámadása, nosztalgia, önkritika.
5. Plurális. Eklektikus kultúra, szupranacionális- és eklektikus finanszírozás, közösségi kultúrák, 

interkulturalitás (Tóth, 2014).
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D-D’ – Intézményhez fűződő viszony.

Iskolahangsúlyos – iskolakritikus tengely.

1. Iskolahangsúlyos. Tradicionális autoriter iskola, ráhagyatkozás. Az iskola az átörökítéséhez 
szükséges biztonságos folyamatot biztosítja (Géczi és Darvai, 2010).

2. Alternatív. Közösségi iskola, szakkörök, munka, iskolai extra curriculum. amatőrmozgalmak 
támogatásával közösségi nevelési cél, a fiatalokat a társadalmi, szociális normák átvétele felé 
vinni ellenőrzött keretek között (Gáspár, 1998).

3. Komplex. ÁMK, iskolán kívüli mozgalmak, helyi tanterv, intézményes közművelődés, 
intézményes szabadidő. Komplex nevelőadások (Trencsényi, 2007).

4. Spontán közösségek. Önálló értékválasztás, piaci szolgáltatások, problémamegoldásra 
önszerveződő közösségek (Trencsényi, 2007).

5. Iskolátlanító. Rendszerkritikus, kortárs csoportok, közös értékalkotás, plurális, különbség-
újratermelés ellenes (Mihály, 1997).

E-E’ – A módszertan mezeje. Rádiós műfajok szerinti csoportosítás 

Egyéntől a közösség felé növekvő sorrendben, de ez a csoportokon belül is változik (Cserés, 1963; 
Balász, 1999)

 1. Zenei betétek. Összekötő zenék, amely a műsorelemek közötti hangulati átvezetésért 
feleltek (Sebestyén, 1965)
 1.1. zenei aláfestések
 1.2. hangjátékok, mesejátékok, rádiójátékok összekötő zenei betétei
 1.3. magazinok összekötő zenéi
 1.4. megzenésítések (vers, gyermekopera)

 2. Előadás408

 2.1. egyéni, verbális
 2.2. egyéni, szemléltetéssel

 3. Vita409

 4. Portré, interjú410 
 4.1. hangszerbemutató
 4.2. zeneszerzői portré
 4.3. előadói portré
 4.4. földrajzi területi portré

 5. Népzene (magyar-külföldi)
 5.1. népzenei ismeretterjesztés (fogalommagyarázat)
 5.2. népdalbemutatás
 5.3. népi együttesek
 5.4. néprajzi komplex

 6. Ének-zenei oktatóműsorok411

 6.1. fogalommagyarázat
 6.2. kombinált (pl. orosz-ének)
 6.3. énekóra illusztrálás

408Egy szólamú, 15-20 perces rádiószerűsített, azaz közérthető formában átírt beérkezett anyag, amelyben egyszerűsítik a 
metaforákat, kiiktatják a szakzsargont.

409Vita esetén az ellentétes eszmék és vélemények ütközése adja az alkotó jelleget, ahol akár konszenzus is létre jöhet a 
„küzdő” felek között. A szociális tanulás egyik rádiós megjelenési formája.

410Az interjú nem lehet riport, ugyanis az beszámoló jellegűnek tekinthető. Alkotás jellege az interjú alanyával folytatott 
eszmecseréből következik, egyrészt az aktív hallgatás által az interjú alanyra gyakorolt hatás miatt, másrészt az interjú 
során előjövő új információk az interjú teljes tartalmát és irányát befolyásolni képes hatása által.

411Iskolarádió. Cserés definíciója szerint iskolán kívüli művelés és szórakoztatás. „Nem „szabályos” tanárokat keres ez a 
műsor, nem tan-salabaktereket, de olyan modern pedagógusok, akik értik és „beszélik” az iskolai publicisztika nyelvét, 
és kitűnő, vonzó előadók is.” (Cserés, 1963. 63.)
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 a) tanóra
 b) úttörőknek
 c) zeneiskoláknak

 6.4. beékelt zenei rovat (pl. a Nyitnikékben)
 6.5. komplex műsorok (tantárgyi integráló műsorok, poliesztétikai nevelés)

 7. Gyermekzene
 7.1. hangszeres, kórusos

 a) élő (koncert)412

 b) lemezről
 7.2. daltanítás
 7.3. kórusbemutatók
 7.4. interaktív helyzetek szimulációja (előre megírt)

 8. Óvodásműsor
 8.1. zenés játék
 8.2. éneklés
 8.3. zenés mese
 8.4. meseszerű ismeretterjesztés

 9. Ifjúsági zenei zsurnalizmus
 9.1. zenei magazinok413

 9.2. mozgalmi magazinok zenei rovattal414

 9.3. riportműsorok415

 a) gyerekekről
 b) művészekről
 c) tájakról
 d) egyéb formák

 10. Tömegkapcsolatos műsorok416

 10.1. levelező-zeneküldő
 10.2. rejtvényműsorok, pályázatok
 10.3. ajándékműsorok
 10.4. zenei versenyek 
 10.5. klubestek
 10.6. vetélkedők417

412Helyszíni közvetítés. Eredetileg a legősibb rádiós műfaj egyike (a hír és a hanglemez műsorok mellett). Terjedelmes 
riport. Közkedvelt műfaj volt, de a magnó használatának elterjedésével visszaszorult. Az okai között említhető a 
csapodár riportalanyok terjengőssége, a műsoridőt könnyen megborító képessége, a terjengős naturalizmusa. Tovább élt 
a sport- és hangverseny-közvetítésekben, valamint a riportmontázsban. Színházi és koncerttermi közvetítés. Előbbit nem
kedvelte a rádiós esztétika. Bár már 1932-ben közvetítettek ilyen műsort egyenesben (Maja, Operett színház), de a 
színészi harsányság, csak látható események, rosszul alkalmazható mikrofonozás miatt később sem vált rádiószerűvé. 
Ezért inkább a rádiós adaptációk készítését szorgalmazták. A koncertközvetítések eleve akusztikus alapjellemzőjük 
miatt viszont rádiós átvitelre alkalmasak voltak, kis narrálással, esetleg elé, vagy utána kapcsolt, elemzést tartalmazó 
műsorbetéttel.

413 Riport montázs. A helyszíni közvetítés utódja, magnóval felvett és utólag a stúdióban szerkesztett „élő” adás.
414 Publicisztika: az Ifjúsági Rovat által használt forma, elvi magaslatú előadás, glossza, szóbeli cikk, jegyzet. 

Kommentár: szubjektív, de tényalapú vélemény, magatartást formáló megjegyzés.
415Rádióriport: un. proteuszi (alakváltó) műfaj. Az elnevezés gyűjtőfogalom, belefér az interjú, vita, riportmontázs, 

helyszíni közvetítés. Főszereplője a riporter, partnere a hallgató, akivel rejtett párbeszédet folytat. A riporter az elé 
táruló helyzetet és képet írja le szavakkal és hatásos szemléltetéssel. Feladatai a közvetítés, beszélgetés, mindezt 
mozgékony formában. Modern megjelenési forma a stúdió fala között levezetett rövid riport, amely gyors, 2-3 perces, 
az oda hívott vendégekkel -mint riportalanyokkal- ceruzarajzhoz hasonlítható. Lényeges eleme minden riportnak a 
riportalany emberábrázolása annak saját hangjával és a riporter lefestő szavaival.

416 Egyenes adás esetében: stúdióból közvetített műsor, ahol a közönség nem célja, hanem eszköze az adásnak. Fontos 
volt a műsorkészítőnek ezért arra is ügyelnie, hogy a közönséggel folytatott interakciója ne annak felfogásáról érkezett 
visszajelzéseire építsen, hanem elsősorban a mikrofon túloldalán ülők számára tegye érthetővé a stúdióban zajló 
cselekményeket, eseményeket.

417 Ifjúsági vetélkedő. Felnőttekhez is szóló országos mozgalmi támogatottságot élvező műfaj. 1963-ra a vetélkedő a kvíz-
játékok szintjére süllyedt, köszönhetően népszerűségének, azaz az ország minden pontján elterjedt (klubokban, 

203



A műsorok kódjai a mérést követően

a Bónis Ferenc műsorai (11 adás)

Szám Dátum Adó Adás Cím Készítő
Kódok

A B C D E

103 1950-08-13 K 16:00 Fiatalok Zenei Újságja Bónis Ferenc 1 1 2 1 9,1

108 1952-02-25 P 15:00 Hangverseny Gyermekeknek. 
Mai magyar muzsika

Bónis Ferenc
1 1 1 1 2,2

115 1954-09-09 P 16:30 Zeneszerzői arcképek – 
Mosonyi Mihály

Bónis Ferenc
1 2 4 1 2,2

111 1952-04-28 P 15:00 Mai magyar muzsika 
gyermekeknek

Bónis Ferenc
2 2 4 1 2,2

153 1974-11-07 K 08:05 Moszkva – Ifjúság – Muzsika Bónis  Ferenc,
Varga Károly

2 2 1 2 9,3

154 1977-11-13 3 16:15 Így láttam Kodályt... A 
mikrofonnál: Kadosa Pál

Bónis Ferenc
1 4 4 1 4,3

158 1979-08-30 P 17:30 Zenei Tükör Bónis Ferenc 1 4 4 1 9,1

164 1981-01-02 3 16:04 Gyermekdalok varsói 
versenye. Bemutatjuk az OIRT
díjnyertes műveit

Bónis Ferenc
1 4 2 2 2,2

170 1982-04-01 3 16:20 Operába hívogató. Ismered a 
„Carmen”-t?

Bónis Ferenc
1 4 1 1 2,2

176 1983-01-20 3 18:00 Ismered a „Psalmus 
Hungaricus”-t?

Bónis Ferenc
1 4 1 1 2,2

197 1992-01-13 B 17:00 Új Hangoló Bónis Ferenc 1 4 1 1 9,1

13. táblázat. Bónis Ferenc műsorai a tipológia kódolásával

művelődési házakban, KISZ szervezetekben, tanfolyamokon, télen az iskolákban, nyáron táborozáskor.) Ezért a 
közönség a 10-14 éves korosztályon kívül lassan elfordult a műfajtól. A fiatalabbak helyére mindig újak jönnek, ezért ez
a korosztály nem fárad el. Rádiós és nevelői szempontból a közönség ebben az esetben is – hasonlóan az egyenes 
adáshoz – az értelmezés és hangulat hangolódás eszköze (mindamellett, hogy ők is olyan részesei a folyamatnak, amely 
során szociokulturális minőségük pozitív irányba változhat), amely első sorban a hangszórók előtt ülők művelődését és 
szórakozását szolgálja. A különleges rádiós műsorvezetői szerepkörű játékmester nem mondhat le „az álteljesség 
kedvéért a részletek és a színes epizódok varázsáról! Azt is ajánlják, montírozáskor ne törekedjünk a „tökéletességre”, 
azaz: ne vágjuk ki a helytelen válaszokat, a nyelvbotlásokat, sem a gondolkodást, a felkészülést érzékeltető, csak 
látszólag üres másodperceket.” (Cserés, 1963. 65.)
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b Varga Károly műsorai (15 adás)

Szám Dátum Adó Adás Cím Készítő
Kódok

A B C D E

27 1955-03-03 P 16:30 Fiatalok Zenei Újságja Varga Károly
2 2

2,
3

2 9,1

119 1956-03-13 K 14:15 Zeneszerzői arcképek. 
Prokofjev

Varga Károly
2 1 2 1 2,2

24 1957-01-10 K 13:40 Énekóra az általános iskolák 
alsó osztályainak. A 
gyermekrádió műsora

Varga Károly
3 3 1 1 6,3

76 1957-04-26 K 18:10 50 este – 50 népdal. Nincsen 
pénzem... A gyermekrádió 
műsora

Varga Károly
1 2 3 2 10,2

45 1958-02-15 K 09:25 Lapozgatás az 
énekeskönyvben

Varga Károly
2 3 1 1 6,3

23 1958-06-28 K 09:25 Énekeljünk együtt Varga Károly 2 3 1 1 6,3

31 1958-07-17 K 15:45 A táboron végigmegyek én... A
gyermekrádió zenés műsora

Varga Károly
2 2 2 2 7,2

130 1962-02-11 K 09:05 Zenés mesedélelőtt... 
Közvetítés a 6-os st.-ból. A 
gyermekrádió műsora

Varga Károly
3 3 1 2 7,1
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134 1965-03-13 P 17:05 Zenés találkozó. Az Ifjúsági 
Rádió műsora

Varga Károly
2 4 1 1 3

204 1970-05-17 K 10:03 Játsszunk zenét! Döntő Varga  Károly,
Friss  Gábor,
Szabó Helga

3 3 4 2 10,6

152 1974-06-05 P 18:53 Ifjú Zenebarátok Híradója Varga Károly 3 3 1 2 9,1

221 1975-08-20 P 10:48 Napsugaras muzsika. A 
gyermekrádió műsora

Varga  Károly,
Szabó Helga

3 3 4 2 7,1

156 1978-08-19 K 08:49 Az Éneklő Ifjúság az Új 
Fülharmónikusok Klubjában

Varga  Károly,
Friss Gábor

4 3 4 2 10,6

MR/
03

1983-05-10 ? ? Hétszínvirág Varga Károly
3 3 1 2 9,1

MR/
02

1997-04-01 B 16:05 Kíváncsiskodó. Látogatóban 
Horváth Anikó 
csembalóművésznél

Varga Károly
3 3 1 2 4,3

14. táblázat. Varga Károly műsorai a tipológia kódolásával

206

25. ábra. Varga Károly műsorainak elhelyezkedése a műsortipológiai rendszeren belül (15 
adás)



c Dimény Judit műsorai (10 adás)

Szám Dátum Adó Adás Cím Készítő
Kódok

A B C D E

142 1971-03-05 K 14:25 Iskolarádió. Nyelv-zene-
matematika

Dimény Judit, 
Loparits Éva, 
Vargha Balázs

4 3 4 4 6,5

MR/
02

1974-03-21 P 09:40 Hang-Játék. Ugrálós és 
kanyargós

Dimény Judit, 
Tusa Erzsébet

5 3 4 4 6,5

168 1981-09-18 K 15:28 Iskolarádió. Zenélő Dominó 
(Debussy-Ravel)

Dimény Judit, 
Tusa Erzsébet, 
Lantos István

3 3 1 3 6,1

175 1982-12-19 K 10:03 Iskolarádió. Hangszerek 
nyelvén. A Takács 
vonósnégyes hangversenye 
gyerekeknek

Dimény Judit

3 4 1 3
6,1 /
4,1

244 1983-10-26 K 10:05 Iskolarádió. Szereted az 
operát? (Őrültek)

Dimény Judit, 
Kertész Iván

4 4 1 3 3

S 1984-03-05 3 19:05 Fiataloknak – kortárzenéről. 
Dubrovay László: Solitudine

Dimény Judit, 
Dubrovay 
László

5 4 1 3 6,1

MR/
07

1899-12-30 ? ? Neked szól! Egyszerre és 
összevissza

Dimény Judit, 
Tusa Erzsébet, 
Geiger György,
Dubrovay 
László

4 3 4 4 8,1

2 3 1 2 4,1

2 4 1 1 6,1

179 1986-08-04 K 10:05 Iskolarádió. Nyitnikék. 
Gyerekek a Schola Hungarica
kórusban

Dimény Judit
2 4 1 1 9,3

186 1987-10-12 K 10:05 Iskolarádió. Nyitnikék. Hang 
és zene

Dimény Judit, 
Szigeti István

4 3 4 3 6,4

S 1993-01-05 B 16:05 Gyerekszemmel az Operaház 
színpadán – Veér Matyival 
beszélget Dimény Judit

Dimény Judit
3 4 1 1 4,3

15. táblázat. Dimény Judit műsorai a tipológia kódolásával
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d További műsorok más rádiósoktól (27 adás)

Szám Dátum Adó Adás Cím Készítő (szerző)
Kódok

A B C D E

106 1951-05-27 K 09:30 Könnyű út a komolyzenéhez. 
Kirándulás a mesék 
birodalmába.

Barotányi 
Ferenc, Kulka 
János

3 2 1 1
7,4

12 1951-08-07 P 09:40 Zenélő Doboz Csillag Gizella 2 1 2 1 7,4

73 1952-01-28 P 17:55 „Muzsikáról mindenkinek”, A 
variáció és rondó

Ádám Jenő
1 4 4 1 2,2

110 1952-05-25 P 11:00 Miska bácsi lemezesládája Ács Kató 2 1 2 1 10,1

113 1952-07-28 K 16:45 Műsor az úttörők zenei 
szakköreinek

Bergl Hédi
1 2 1 2 6,3

41 1956-05-16 K 15:10 Gyermekek az operaszínpadon Zsoldos Péter 2 3 1 1 7,4

58 1958-09-09 K 09:10 Vándorlás a zene világában Gál Zsuzsa 3 3 4 2 7,4

128 1961-11-14 K 09:00 „Új nótát fújjunk...” A 
Gyermekrádió énekszakköre

Szabó Helga
5 3 4 2 6,3

96 1962-10-04 P 16:55 Daltanulás. Csajkovszkij: 
Altatódal. A gyermekrádió 
műsora.

Csányi László
2 3 1 1 7,2

98 1963-10-20 K 09:31 A bogaras muzsikus. 
Összeállította és az összekötő 
szöveget írta: Szőnyi Zoltán

Szőnyi Zoltán
2 3 4 2 7,1
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100 1964-02-18 P 17:48 Remekművekről fiataloknak 
(Mozart: Haffner szimfónia 
zárótétele)

Kecskeméti 
István 1 3 1 1 2,2

135 1966-03-17 P 15:05 Iskolarádió. Magyar népzene 
IV.

Járdányi Pál, 
Nádas Katalin

1 4 3 1 5,1

139 1969-02-03 K 10:10 1/Meseposta, 2/ Énektanítás az
óvodában

Fésüs Éva, 
Forrai Katalin

3 3 3 1 8,1

203 1969-12-31 P 09:04 Melódiagyűjtők Társasága Szabó Helga 4 3 1 2 6,3

141 1970-06-17 K 16:05 Muzsikáról fiataloknak. Juhász
Előd összeállítása. Az Ifjúsági 
Rádió műsora

Juhász Előd
1 4 1 1 2,2

208 1971-09-03 K 14:35 Iskolarádió. Barangolás 
Miredóciában. A Tátitik 
birodalmában

Szabó Helga
4 3 5 4 8,4

143 1971-10-11 K 11:05 Iskolarádió. Én vagyok a 
zongora

Lukin László
1 3 1 1 4,1

147 1972-01-28 P 09:00 Zenés képeskönyv Végh György 2 3 1 1 8,4

231 1977-12-31 P 14:00 Napraforgó. A Gyermekrádió 
órája

Lukin László
1 3 1 2 2,2

237 1979-03-08 K 09:44 Muzsika Zsuzsika meséi (6.) Végh György 2 3 1 1 8,4

159 1979-12-25 3 11:03 Labirintus. Zenei rejtvények 
fiataloknak

Friss Gábor
1 4 1 1 10,2

165 1981-02-08 K 08:45 A nápolyi dal száz esztendeje 
I.

Carelli Gábor
1 4 1 1 2,2

161 1980-11-09 K 09:39 Száll az ének... Óvodások 
műsora. Összeállította és 
vezeti Forrai Katalin

Forrai Katalin
3 3 3 1 8,1

173 1982-06-11 P 13:15 A zene titka Szabó Helga 4 3 1 2 6,1

245 1983-12-14 K 09:44 Találkozás a Hang-villában 
(17. görög)

Szőnyi 
Erzsébet

2 4 1 3 6,5

178 1986-07-24 K 09:39 Dallal üzen Ázsia (Nepál) Szőnyi 
Erzsébet

2 5 5 4 6,5

183 1987-08-25 K 10:25 Szamárságok (3.) Lukin László 1 3 1 1 6,1

16. táblázat. További műsorok a tipológia kódolásával
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Mellékletek

1. melléklet – Az Ifjúsági Egység a Gyermekrádióban – az ifjúsági szerve-
zetek összevonása és megszüntetése 1950 júniusában

Az 1945-ben megalakult,  az  egész ifjúságot  tömöríteni  szándékozó kommunista  szemléletű
MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség) berkein belül hamar felütötte fejét a „reakció”,
amelynek tagjai később létrehozták az olyan más pártok védernyője alá vont szervezeteket, mint a
Független  Ifjúság  Szövetsége  (a  Független  Kisgazda-),  a  Szociáldemokrata  Ifjúsági  Mozgalom (a
Szociáldemokrata-), és a Népi Ifjúsági Szövetség (a Nemzeti Parasztpárt) ifjúsági szervezeteit (Papp,
2001). Ez aztán több más kommunista ifjúsági szervezet létrejöttét is generálta, mintegy válaszként.
Ezek közé tartozott a Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanoncmozgalom (SZIT). De mellette működött a
szintén még 1945-ben alakult Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szövetsége (MEFESZ),
vagy  a  MADISZ-szal  rivalizáló,  a  szerencsétlen  sorsú  Rajk  László belügyminiszteri  támogatását
élvező, és letartóztatását (1949. május 30.) alig másfél hónappal túlélő (július 10.) Népi Kollégiumok
Országos Szövetsége (NÉKOSZ), valamint az úttörőmozgalom is418. A teljesség kedvéért szintén meg
kell említenünk az 1948-ban, hat nappal a MINSZ előtt megalakuló Egységes Parasztifjúság Országos
Szövetséget (EPOSZ-t).  A  szerteágazó  számos  szervezet  koordinációjának  feladatát  az  1946
márciusában  megalakult  Magyar  Ifjúság  Országos  Tanácsa  (MIOT)  kapta.  Mindennek  a  burjánzó
szervezet-szervezésnek  legvégül  a  DISZ  alakuló  kongresszusa  (későbbi  nevén  KISZ  III.
Kongresszusa)  vetett  véget  1950.  június  16–18.  között.  A hatalom  megszilárdítással  egy  időben
alakuló, minden más ifjúsági szervezetet kiszorító DISZ az 1956-os események során háttérbe szorult,
sőt fel is bomlott, így például a MEFESZ is, valamint az EPOSZ is újra hallatta hangját – ha csak rövid
ideig (Jancsák, 2012). Emiatt 1957-ben újraalakul a DISZ, most már KISZ néven, szinte megegyező
céllal.

418Marxista fogalomlexikon http://marxista.gportal.hu/gindex.php?pg=18174874, 2014. május 15.
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2. melléklet – A Továbbtanulási Mozgalom az 50-es években

A továbbtanulás szorgalmazása a kor szellemének megfelelően mozgalmi arculatot kapott. Az
1951/52. év beiskolázási feladatairól szóló miniszteri rendelet (1210-B-4/1951. Közoktatási tervezési
osztály) a beiskolázást úgy deklarálta, mint  „a népgazdaságunk 5 éves tervének része”.419 Eszerint a
továbbtanulás a középiskolákban és a felsőoktatásban a szülők hazafias kötelessége volt. Az iskolai
fegyelem  megszilárdításának  alapvető  feltétele  a  terv  sikeres  megvalósítása.  Ehhez  széleskörű
propagandamunkát  kellett  végezni,  teljes  mozgósítást  a  szülők,  pedagógusok,  tömegszervezetek
(DISZ, MNDSZ, szakszervezetek, stb...)  körében. Pozitívumként meg kell  említeni, hogy a lányok
továbbtanulására  külön súlyt  fektettek,  és  a  célintézmények közül  minden képzőhely az előző évi
hiányos tájékoztatás miatti hátrányok után végül megfelelő népszerűsítéshez jutott. A tervre jellemző,
hogy a középiskolába felveendők létszámát egy év alatt duplázni akarták, de ügyelve a „szociális”
összetételre,  azaz  elsősorban  a  munkás  és  termelőszövetkezetbe  tömörült  parasztság  gyermekeire
számítottak. Mellettük a „néphez hű értelmiség […] megfelelő számú” férőhelyhez jutott. 

A propaganda két irányba, a szülők és a tanulók felé fejtette ki tevékenységét. Az ezt megelőző
tanév során leadott, 1950. május 12–18. közötti adások értékelése kitért arra420, hogy az ifjúsági adások
mindegyike  népszerűsítette  a  továbbtanulást.  Az  Úttörő  Híradó felhívások  útján,  a  Rádióiskola
hangjátékokkal járult hozzá ehhez, utóbbiban például a Döntöttem, vegyész leszek, illetve a Jóskából
mérnök  lesz  című  műsorokra  tér  ki  az  elemzés,  változó  lelkesedéssel.  Az  Úttörő  Híradó
magazinműsorból a sablonosság, kívülállás érzete sugárzott, mert mint kifejti:  „Sokkal érdekesebbek
lennének az Úttörő-Híradó-műsorok, ha nemcsak sematikusan foglalkoznának a kérdésekkel, hanem
köztük járva, az ott tapasztaltakat adnák tovább a hallgatóságnak.” Sándor György külön kitért és
beszámolt  az  Osztály  éves  munkájának  értékelése  során  annak  továbbtanulási
propagandamunkájáról.421 Kiemelte az  Abbahagyom a tanulást című adás dokumentumjáték-jellegét,
ahol egy iskolaigazgató, egy asszony, egy repülőtiszt és Gobbi Hilda érvelt a továbbtanulás mellett. Az
ilyen megoldású műsor nem volt egyedüli. A Kerekes Jutka mégis egyetemre megy együtt szólaltatja
meg a szakérettségis munkáslányt, a csepeli vasút építésvezetőjét, egy professzort és magát  Darvas
József oktatási minisztert. Történelmi szembeállítással is próbált a Rádió meggyőzni. Az Egyetemünk
története felelevenítette az ELTE történetét és taglalta, milyen eséllyel tanulhattak ott a 19. században,
és a műsor készítésének idején a fiatalok.

419Sándor György jelentése az Ifjúsági Osztály munkájáról. 1951. TD–266/19. Magyar Rádió Irattára, TÜK 1950-51/32. 
(KON–009/3)

420Műsorértékelés 1950. 05. 12-18. Magyar Rádió Irattára. (MF–006)
421Sándor György jelentése az Ifjúsági Osztály munkájáról. 1951. Magyar Rádió Irattára, TÜK 1950-51/32, TD–266/19. 

(KON–009/1)
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3. melléklet – A műsorkészítés során előtérben tartott nevelési területek az
iskolalátogatások alapján (1951), és a rádiós pályázatok (1950-1952)

1 A műsorkészítés során előtérben tartott nevelési területek az iskolalátogatások 
alapján – 1951-ben422

A dokumentumban elemzett iskolák a fővárosi Bartók Béla úti-, Bokányi Dezső úti- és XXI.
kerületi  Szent  István  úti  általános  iskolák,  a  szegedi  Radnóti  Miklós  gimnázium,  a  Mátyás  téri
általános iskola és az Építőipari Technikum voltak. Nagy sikerként könyvelték el, hogy pl. a Bartók
Béla úti iskola milyen „eredményeket” ért el a hittanoktatás visszaszorításában. A szülőkkel lezajlott
igazgatói megbeszélések nyomán a 600 tanuló közül az előző évi 180 után már csak 6 járt hittanra. A
fegyelmezés kérdése áll a dokumentum fókuszában, így a feljegyzés végén szereplő műsorkészítési
javaslatok  többsége  is  ezzel  foglalkozik.  Ezek  a  műsorötletek  korrigáló  jellegű  pedagógiai
állásfoglalást  nyújtottak.  A fegyelmi  kérdésekre  megoldásként  azokat  nem  felgöngyölíti,  elemzi,
hanem csak „orvoslására” tesz javaslatot. Általános a példamutatás fontosságának hangsúlyozása, a
genotípus kidomborítása. Így válhatott műsorötletté a lógó társukért elbattyogó, az osztály becsületét
mindennél fontosabbnak tartó osztálytársak példája, a szülői munkaközösség által jutalmazott soha-
nem-hiányzó  pajtás  esete,  a  folyosói  felügyeletet  gyakorló  rendfelelős-brigádok  felállítása,  a
társadalmi  munkában  nyújtott  19  mázsás  gyapotszedési  átlag  népszerűsítése,  vagy  az  Építőipari
Technikumban a maguk tornatermét felépítő, és saját elektromos rendszerüket kiépítő villanyszerelő
diákjainak története. A dokumentum a műsorok ritkán hallgatottságáért a rossz rádióellátottságot teszi
felelőssé. Szinte minden esetben személyes rábeszéléssel érték el,  hogy a gyermekhallgató érdekelt
legyen  a  műsor  meghallgatásában.  Levelet  vártak  tőle,  ankétra  hívogatták.  Viszont  meglepő
pozitívumot hozó eseményként emeli ki Pápa Relli közös műsorhallgatását a Rózsák téri óvónőképző
napközi otthonában. A pocsék minőségű rádiót körbeülő óvodások sokkal jobban értették a recsegő
adást, mint az őket figyelő pedagógusok.

2 Rádiós pályázatok 1950-1952 között

Az 1950/51-es tanév első felében hirdették meg a Jó tanulással a békéért pályázatot, amin több, mint
100 ezer általános iskolás vett részt. Az iskolákban működő első rosta 7 ezer pályaművet engedett
tovább  a  Rádióhoz.  Az  50  legjobbnak  ítélt  pályamunka  készítőjét  meghívták  és  díjazták,  800
pályamunka  pedig  dicséretet  kapott.  A  tanév  második  felében  hirdették  meg  az  Édes  hazánk
Magyarország című pályázatot. Ebben képzeletbeli utat tettek meg a pályázók iskolájuktól a budapesti
Szabadságszoborig. Sándor György beszámolója szerint a pályázók közül több tehetség is felbukkant,
így a harmadik pályázatot is kiírták 1951. végén Mi leszek, ha nagy leszek címmel. A beadási határidő
Sztálin születésnapja lett (december 2.) Műfaji és terjedelem szempontjából szabad kereteket adtak a
pályázóknak.  Csupán  a  téma  kifejtésének  kellett  két  központi  kérdés  köré  csoportosulnia:  miért
választja a pályázó pont azt a foglalkozást, illetve hogyan készül már az íráskor arra? 1952 végén
hirdették meg a magyarországi Békekongresszus apropóján az Állunk a vártán című pályázatot. 

422Iskolai tapasztalatok. X.22-27. Magyar Rádió Irattára. 1951. (PO–013)
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4. melléklet – Az 1953-ban megváltozó műsorszórási szemlélet megválto-
zásának köztörténeti előzménye 

A kérdéses  korszakban  a  Gyermekosztályon  folyó  nevelőmunka  pragmatikus  változásainak
megértésére tisztáznunk kell az azokat kiváltó politikatörténeti okokat is.

Nem sokkal Sztálin halála után kiderült,  egyes kelet-európai országban (mint idehaza,  mint
Csehszlovákiában és az NDK-ban is) a társadalmi elégedetlenség forráspontig nőtt. Malenkov, Berija,
Hruscsov és Molotov számos konszolidációs folyamatot indított el. Ennek jegyében 1953 júniusában a
szovjet  pártvezetés  Moszkvába  hívja  Rákosival  együtt  az  MDP több  vezetőjét.  A szovjetek  már
májusban javasolták, legyenek személyi változások a magyar állam- és pártvezetésben. Június 13-án az
SZKP KB tagjai fogadták a delegációt. Megosztották a magyarokkal aggodalmukat a káderutánpótlás
bizonytalanságával  (elfordult  a  politika  a  fiataloktól),  a  hatalmi  túlkapásokkal  és  a  gazdasági
visszafejlődéssel  kapcsolatban.  Malenkov szembesítette  Rákosit  a  parasztság  elleni  atrocitások  és
gyatra termelőszövetkezeti  állapot tényével.  Kifogásolták ezen kívül a túlzott  nehézipar fejlesztést,
Rákosi közvetlen irányításával az ÁVH terrorcélú bevetését. Berija Rákosit (aki Sztálinnal élete során
személyes kapcsolatot tartott fent) közvetlenül felelőssé tette ezért. Felszólította a lemondásra, és hogy
adja át a kormányfői megbízatást Nagy Imrének, mindezt Hruscsov egyértelmű helyeslésével. 

1953. június 28-án az MDP Központi  Vezetősége (KV) soron következő ülésén határozatot
fogadtak el az SZKP KB által megfogalmazott kritikák szerint.423 (Maga a határozat szövege igazából
az  új  kormány  programbeszédében  található424,  mivel  először  nem  az  eredeti  határozatot  hozták
nyilvánosságra  –  szintén  szovjet  javaslatra.425)  Mind  -az  Ifjúsági-  és  Gyermekosztály  további
működését alapjaiban meghatározó- Nagy Imre expozéból,  és -a csak sokkal később, a 80-as évek
második felében nyilvánosságra hozott- határozatból kiderül, gazdaságpolitikai kritika érte a vezetést a
túlzott nehézipari fejlesztések, a mezőgazdaság erőszakos „társadalmasítása” (azaz a padlásseprések, a
nem önkéntes téeszesítés, kuláküldözés) miatt. Az államnak kényszerből felajánlott földek parlagon
hevertek.  Élelmiszerhiány  lépett  fel,  az  általános  életszínvonal  esni  kezdett,  az  államapparátus
túlnövekedett, kiszorult és üldözötté vált a kiskereskedői és kisipari szféra. Politikai tévedésnek ítélték
a  személyi  kultusz  kialakulását  (a  „négyesfogat”  –  Rákosi,  Gerő,  Révai és  Farkas kezében
összpontosuló hatalmat) és így a kollektív vezetés megszűnését, a hatósági és hivatali túlkapásokat és
jogtalanságokat,  a  tömeges  büntetések  (köztük  például  a  Rádióban  is  bevezetett  pénzbüntetések)
túlszaporodását.  Hibáztatták  Révait  a  kulturális  dialektus  megszűnéséért426,  amely  visszavetette  a
tudományos és művészeti fejlődést. Határozatában többek között a KV kiemeli, együttműködésre kell
törekedni  a  környező  országokkal,  az  életszínvonalat  emelni  kell,  fejleszteni  az  élelmiszer-  és
könnyűipart, valamint a mezőgazdaságot, támogatni a kistermelőket, az alulról érkező kritikát lehetővé
kell tenni és figyelembe kell venni. Ezt kiegészítve  Nagy Imre Országgyűlési beszédében felhívja a
figyelmet az értelmiség rehabilitálására is. Ezzel együtt szakít a munkás és paraszt rétegek erőszakos
főiskolára  küldő gyakorlatával,  és  a  szélesebb  rétegeket  mozgató  forrásgazdagabb  közoktatás  felé
fordul.  Végül  a  vallási  toleranciával,  a  jogrend  megszilárdításával,  amnesztiával,  internálások
felfüggesztésével és a kuláklista eltörlésével teszi teljessé programját.

423A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének kibővített ülése – 1953. június 27-28. In: Propagandista, 1986. 4. 
sz. 136–167.

424Nagy Imre: Miniszterelnöki expozé – 1953. július 4. In: Dér Ferenc (szerk.: KOVÁCS Lajos Péter, 1989): A Nagy Imre 
vonal. Dokumentumválogatás. Reform, 248-267.

425L: Szabad Nép, 1953. június 30.
426L: 2. ábrát.

229



5. melléklet – A zenei műsorok, illetve zenei rovatokat – betéteket tartalma-
zó komplex műsorok felépítése a struktúrában 1953 júniusa után

Minden  műsorhéten  minden  nap  (kivéve  vasárnap)  Jó  reggelt  gyerekek (Petőfi  (P),  6:45),
hétfőn, szerdán, pénteken Úttörő Hiradó (Kossuth (K), 14:15). Hétfőn folytatódott a Műsor az úttörők
zenei  szakköreinek sorozat  (K,  16:45).  Ezen  belül  Népek  zenéje,  -amit  a  műsorosztály  a  proletár
internacionalista  nevelés  eszközének  tekintett,-  vagy  klasszikus  illusztrált  zeneismertetés  ment.  A
Petőfin  9:40-től  klasszikus  európai  és  kortárs  magyar  szerzőktől  Gyermekzene,  vagy  Zene  került
adásba. Szerdánként Daltanulás (P, 9:40), majd azt követően óvodásműsor zenével, játékkal (P, 10:30).
Csütörtökön délután Fiatalok Zenei Újságja (P, 17:00), és Gyermekújság (K, 14:15). Pénteken reggel
zenés mesejáték (P, 9:20), szombaton délután Tanuljunk énekszóra oroszul (P, 16:50). Vasárnap Miska
bácsi lemezesládája (P, 9:30).

Az állandó ritmustól eltérő adások:  az  első műsorhéten szombaton  Zene  (P, 9:40), vasárnap
zenés mesejáték (K, 10:10). A második műsorhéten kedden a kisiskolásoknak szánt Zenélő doboz (P,
9:40),  szerdán  Hangverseny  gyermekeknek (K,  14:35)  -sokszor  külföldről  átvett  műsorként-,
csütörtökön  Gyermekzene (K,  15:00),  pénteken  óvodásműsor  (P,  10:30).  A harmadik  műsorhéten
kedden (P,  9:40)  Zene  kis  muzsikusoknak  (sokszor  átvett  anyag  volt),  szerdán  Hangverseny
gyermekeknek (K, 14:40), majd a Gyermekzene sorozaton belül szerepelt ismét például a Népek zenéje
(K,  15:00).  Pénteken  óvodásműsor (P,  10:30),  vasárnap  este  pedig  Gyermekszínház (P,  18:40).  A
negyedik  műsorhéten  kedden  a  kisiskolásoknak  szánt  „zenekedvelésre  nevelő  üzenetek  a
kispajtásoknak”427 kiegészítő  magyarázattal  ellátott Zenélő  doboz  (P,  9:40),  szerdán  Hangverseny
gyermekeknek (K,  14:40),  csütörtökön  ismét  Gyermekzene (K,  15:00),  szombaton  (P,  9:40)  Zene,
vasárnap este újból Gyermekszínház (P, 18:40).

1954 végére a zenei műsorok struktúrájában (amelyek hétfőtől csütörtökig, illetve szombaton
kerültek sugárzásra – itt nem térek ki a zenei kiegészítésű egyéb műsorokra) történt változások: új a
hétfőnkénti Iskolai kórusok 20 perces adásaival (K, 9:40), ugyanezen a napon a Műsor az úttörők zenei
szakköreinek helyett A dal születése került adásba. Havonta egyszer kedden Muzsikáló képeskönyv (K,
14:25),  illetve  váltakozva  csütörtökönként  a  Népek  zenéjével a  Magyar  mezők  virágai.  Szintén
kéthetente  csütörtökön  Zeneszerzői  arcképek,  illetve  hétfőnként  háromhetente  jelentkezik  a
középiskolások zenei műsora a  Virágének (K, 16:25), vagy azt váltva zenei magyarázó műsorok (pl.
Szonáta és Szimfónia, Bach és Händel művészete, Bécsi klasszicizmus, stb.).

427A Gyermekrádió műsorai 1953/09/01-től 09/30-ig. Magyar Rádió Irattára. (ST–029)
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6. melléklet – Az 1955 áprilisát követő resztalinizációs időszak

A „júniusi határozatot” követő resztalinizációs folyamat első jele az 1954. október 20-i MDP
KV  ülését  követően  már  tapasztalható  volt.  Nagy  Imre egyedi  szocializmus-építő  szemlélete  –
betetőzve a  Hazafias Népfront  (HNF) alakuló kongresszusán mondott beszédével (1954. október 23-
24.)  –  jelentős tömegeket  állított  maga mellé.  Rákosinak látván a miniszterelnök felülkerekedését,
Moszkvában  sikerült  elérnie  a  szovjet  vezetőknél,  hogy  rosszallásukat  fejezzék  ki  Nagy  Imrével
kapcsolatban.  Ez  köszönhető  volt  az  ismét  fokozódó  hidegháborús  szembenállásnak  is,  aminek
következménye az 1955. május 15-i osztrák államszerződés létrejötte és a Varsói Szerződés egy nappal
azelőtti  megalakulása.  Rákosi közel  két  hónapos  külföldi  útját  követően december  1-jén  támadást
indított a kormányfő ellen.  December 9-re maga mellé állította az MDP Politikai Bizottságát (PB)
azzal a váddal, hogy Nagy Imre a HNF alakításával a hajdani koalíciós pártoknak is mozgásteret szánt,
ezáltal  jobboldali  politikát folytatott  (Gyarmati, 2012).  Az 1955. március 2–4. között  tartott  soron
következő KV ülésen a jobboldali elhajlással hivatalosan is megvádolták  Nagyot, majd április 14-én
kizárták a PB-ból,  megfosztva pártfunkcióitól.  Április 18-án a Parlament kormányfőnek az alig 33
éves Hegedűs Andrást nevezte ki. A visszarendeződés nem sikerül teljesen, ellenálló fiatalok március
25-én megalakítják a DISZ berkein belül a Petőfi Kört, októberben írók és művészek memorandummal
fordulnak a pártvezetéshez, követelve a kultúra terén bevezetett adminisztratív eszközök eltörlését. 

Rákosi közel egy évig tartó diktatúrája után a fordulatot az SZKP XX. Kongresszusa hozta.
Hruscsov ezen mondta el zárt ajtók mögött Sztálinról szóló leleplező szavait. Az MDP PB többször is
visszaveri  Rákosinak  az  SZKP Kongresszusra  tett  kritikus  támadását,  Nagy híveinek  száma  nőni
kezdett,  és miközben 60. születésnapján számos kulturális életben kiemelkedő személy,  értelmiségi
jelenik meg (köztük  Kodály is),  ezzel  egy időben  Szuszlov megerősíti  Rákosit  hatalmában.  Az ezt
követő fokozódó zűrzavar már oly gyorsan eszkalálódik és csúcsosodik az októberi eseményekben,
hogy azok további ismertetése nem szükséges, mivel a Gyermekrádió műsorkészítése sem tudja azokat
követni.
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7. melléklet – A Zenei Csoport műsorai a műsorstruktúrában 1955 után

• Hétfő: 
A zeneiskolák  növendékeinek  műsora (K.  9:40).  Két  vidéki  és  egy  budapesti  zeneiskola  műsorát
felváltva  adták.  A  középiskolások  zenei  műsora (K.  16:25).  Mivel  1954-ben  elkezdődött  a
középiskolákban is az ének-zene oktatás, a műsor oktatási segédletként készült.

• Kedd: 
Kis  muzsikusoknak (K.  9:40).  A  gyerekek  által  is  eljátszható  nehézségű  darabok  bemutatása.
Kéthetente  magyar,  vagy klasszikus,  szovjet,  illetve  szocialista  blokk  másik  tagállamának  szerzői
mutatkoztak be.  Hangverseny gyerekeknek (K. 14:15) Már elhangzott adások ismétlései (egyharmad
részben), főleg gyermekeknek szánt művek, illetve külföldi gyermekkórusok szerepeltetése.

• Szerda: 
Daltanulás (K. 9:40). A már ismert adás újabb módszerrel: a stúdióban lévő gyerekek (a szemléltető
kórus tagjai) a dalok kottáját a felvételkor kapják meg, így a megtanulás életszerűbbé válik.

• Csütörtök: 
Iskolai kórusok (K. 9:40) a már ismertetett módon,  Népek zenéje, illetve  Magyar mezők virágai (K.
15:15). Utóbbi műsor az év végi megszűnéséig már csak ismétléseket adott. A Fiatalok Zenei Újságja,
Zeneszerzői arcképek és A zenehallgatás művészete felváltva jelentkezett be a másik adón (P. 16:30).

• Szombat: 
Úttörődalok, vagy  Gyermekzene (K. 9:45). Az előbbi tartalmát a törzsszövegben már ismertettem, a
Gyermekzene a Rádió Z-anyagaiból lett végül összeállítva.
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8. melléklet – A műsorkészítés politikai körülményei 1957 elején

Az  1956.  októberi  balatonfüredi  neveléstudományi  konferencia  kritikai  hangja  nyomán
november  2-án  az  Oktatási  Minisztériumban  nagy  iramban  láttak  hozzá  az  oktatási  rendszer
átalakításhoz.  Utasítástervezet  született  a  tudományos  és  kulturális  élet  „felszabadítását”  célzó
változtatások  kivitelezéséről:  történelem tankönyvek  kivonása  az  általános-  és  középiskolákból,  a
Szovjetunióra vonatkozó részek törlése az irodalom- és földrajz tankönyvekből, szabad vallásoktatás,
megszűnő kötelező  orosz  nyelv  oktatás.  Ez  a  Forradalom bukása miatt  nem valósulhatott  meg.  A
születő Kádár-rendszer megtorló reakciója mellett manipulatív szándékkal, békülékenyen fordult az
ifjúsághoz: az egyetem ifjúságot úgymond „felmentették” a felelősség alól: „Október 23-án többnyire
jogos követeléseket  hangoztatva jószándékú,  a fennálló helyzetet  békés úton megváltoztatni  kívánó
tömeges megmozdulást kezdeményezett. […] Felhasználták azonban ezt az alkalmat az addig megbúvó
ellenforradalmi elemek, melyek a tüntetést követő véres és szomorú eseményeket kirobbantották”428 Az
addig „jogos követelésnek” titulált  igényeket nem teljesítette a kormány:  március 15.  csak tanítási
szünnap maradt, az orosz nyelv oktatás ismét kötelező lett, a marxizmus-leninizmus oktatása pedig
újból létfontosságúvá vált.  Az egyetemek továbbra is 50%-ig a paraszt-munkás származásúak előtt
voltak csak nyitva (a forradalmi résztvevők, és a „múlt  rendszer” kiszolgálói előtt  viszont teljesen
zárva maradtak), az önkormányzati, autonómiai törekvéseket letörték. Természetes, hogy az iskolákban
pattanásig feszült volt a légkör. 1957-ben kicseréltek pár tankönyvet, de csak a benne szereplő írók
„ellenforradalmi” tevékenysége miatt. Ismét minden az átpolitizáltság nyomása alá került, „a hatalom
célja 1957 elején inkább a politika, a konfliktus kerülése volt, 1957 végén azonban már offenzívába
mentek át a kommunista szellemű nevelés jegyében.” (Kardos, 2007. 90.  o.).  Ebben a politikai  és
ideológiai környezetben indult ismét el a munka az Ifjúsági Osztályon.

428Művelődési Minisztérium 5/1957. sz. rendelete. (1957. január) Oktatási Közlöny. (Kardos, 2007. 87. o.).
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9. melléklet – Az Iskolatelevízió terve

Az elmaradt kísérleti időszak kezdete 1964-re tolódott át. A készítők az év során választ kerestek arra,
milyen legyen az ITV a tantárgy, a téma, a forma és a tanulói csoportok kiválasztása szempontjából,
mely vizuális módszer a legcélravezetőbb, milyen hatással befolyásolja a műsor a tanulást (a készítők
megfogalmazásában  a  tanulmányi  eredményt),  hogy  lehetne  a  tanrendet  és  az  adások  ritmusát
összeegyeztetni, milyen adottságokkal kell az előadóknak rendelkezniük.429 Szintén kísérlet tárgya lett,
hogyan lehet a didaktikai elveket a televízió műfaji sajátosságaival vegyíteni. Az elképzelés szerint
három csoportra tagolták a műsorokat: bevezető- (környezetismeret), kiegészítő- (nyelvtanfolyamok és
gyakorlati foglalkozás) és ismétlő-rendszerező jellegűekre (fizika, magyar, földrajz.) Maguk az adások
belül is követhették formájukban a fenti felosztást.
Az adásokat 20-30 percesre tervezték, délutáni ismétléssel (tekintettel a váltakozó tanítási rendre), a
műsorok az egész osztály kollektívájához szóltak, az előadó (nevelő) kiválasztásánál pedig a hiteles
tudása  és  individuuma  által  elfogadott  természetes  autoritással  rendelkező  nevelőszemélyiséget
keresték. A kísérlethez 100 iskola intenzív részvételét kérték. Maguk az adások 5-10 perc előkészítést
igényeltek az iskolai nevelő részéről, majd a műsor után 15-20 perces feldolgozó munkát javasoltak a
készítők. Így a következő ITV műsor sugárzását csak 30-40 perccel később lehetett elkezdeni. Az első
és második félév műsorainak táblázatos összefoglalása az 1. táblázatban látható. (Az ITV 29 héten
keresztül sugárzott. Ebből az első félév 12 hetes volt.)

1. táblázat
Környezet-
ismeret

Magyar 
nyelv és 
irodalom

Számtan-
mértan

Fizika Gyárlá-
togatás

Föld-
rajz

Angol Orosz Diák-
színház

Összesen

I. félév 6 16 12 12 1 - - 24 - 61
II. félév 8 8 17 17 4 8 17 34 4 117
Összesen 14 22 29 29 5 8 17 58 4 178 adás

17. táblázat. Az Iskolatelevízió adásterve tantárgyakra bontva (1964)

A  műsorkészítők  800  készülék  rendelkezésre  állásának  esetén  legalább  96-120  ezer  tanulóra
számítottak a kísérlet során. 

Az iskolatelevíziók világviszonylatban

A római  konferencián  Kovács  Béla  elsősorban  a  francia,  olasz  és  angol  televíziók  tapasztalatait
gyűjtötte  össze.  Ezen  kívül  legfontosabb  forrásnak  az  UNESCO  titkárság  egyik  tagjának,
H.R.Cassirer iskolatelevíziókról készített tanulmányát tekintették430.  Általánosságban megállapítható
volt, hogy az iskolatelevíziók létrehozását mindenhol ugyanazon okokra lehetett visszavezetni: iskola
és teremhiány, tanerőhiány, törekvés az oktatási színvonal emelésére, iskolából kimaradt gyerekek és
felnőttek  továbbképzése,  analfabetizmus  felszámolása  (elsősorban  az  Olaszországban  és  az  afrikai
államokban),  pedagógusok  továbbképzése,  tankönyvhiány.  Megjelenésének  két  formája
különböztethető  meg:  az  iskolai  oktatásba  integrálható,  és  az  iskolán  kívüli  nevelési  területeket
megcélzó  iskolatelevíziózás.  Utóbbiba  tartoznak  a  levelező  oktató  un.  Open  University és
ismeretterjesztő  műsorok.  A műsorok  metodikája  –  hasonlóan  a  rádiós  iskolához  –   mellőzi  az
osztálytermi didaktikusságot, az esztétikai elemek fontossága felértékelődik, tempója gyors, tartalma
dramatizált. Fókuszban a nevelő előadása áll, ezt egészítik ki a drámai montázsok, demonstrációk. A
gyerekek stúdiójelenlétéről eltérő vélemények alakultak ki. A japán gyakorlat pl. csak akkor „tűrte”
meg őket a felvételnél, ha jelenlétük dramaturgiailag indokolt. Ennek szemléletét alátámasztja az az

429Az Iskolatelevízió terve. A Magyar Rádió Irattára. 1963. május 9. (KON–072)
430Cassirer, Henry R. (1960): Television Teaching Today. United Nations Educational. Scientific and Cultural 

Organization, Paris.
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amerikai felmérésben felbukkant tanulói válasz is, amelyben a televíziós nevelő kommunikációját –
ellentétben  a  tantermi  „hús-vér”  tanerőével  –  a  tanulók  személyesen  nekik  címzettnek  érzik.  Az
interakciót  nem „zavarja”  csoporttárs  jelenléte,  az  osztályterem ennek  a  kommunikációs  mezőnek
horizontjára tolódik a „TV-varázsnak” köszönhető koncentrált figyelem miatt.
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10. melléklet – Műsorok és műsorkészítők Cserés Miklós tipológiája alap-
ján431

• Felolvasás, előadás. Egy szólamú, 15-20 perces rádiószerűsített, azaz közérthető formában átírt
beérkezett anyag, amelyben egyszerűsítik a metaforákat, kiiktatják a szakzsargont.

• Publicisztika. Az Ifjúsági Rovat által használt forma, elvi magaslatú előadás, glossza, szóbeli
cikk, jegyzet.

• Kommentár. Szubjektív, de tényalapú vélemény, magatartást formáló megjegyzés.
• Helyszíni közvetítés. A legősibb rádiós műfaj egyike (a hír és a hanglemez műsorok mellett).

Terjedelmes  riport.  Közkedvelt  műfaj  volt,  de  a  magnó  használatának  elterjedésével
visszaszorult.  Az okai között  említhető a csapodár riportalanyok terjengőssége,  a műsoridőt
könnyen megborító képessége, a terjengős naturalizmusa. Tovább élt a sport- és hangverseny-
közvetítésekben, valamint a riportmontázsban.
◦ Riport  montázs. A helyszíni  közvetítés  utódja,  magnóval  felvett  és  utólag  a  stúdióban

szerkesztett „élő” adás.
◦ Színházi és koncerttermi közvetítés. Előbbit nem kedvelte a rádiós esztétika. Bár már 1932-

ben  közvetítettek  ilyen  műsort  egyenesben  (Maja,  Operett  színház),  de  a  színészi
harsányság, csak látható események, rosszul alkalmazható mikrofonozás miatt később sem
vált  rádiószerűvé.  Ezért  inkább  a  rádiós  adaptációk  készítését  szorgalmazták.  A
koncertközvetítések  eleve  akusztikus  alapjellemzőjük  miatt  viszont  rádiós  átvitelre
alkalmasak voltak,  kis  narrálással,  esetleg elé,  vagy utána kapcsolt,  elemzést tartalmazó
műsorbetéttel.

• Egyenes  adás. Stúdióból  közvetített  műsor,  ahol  a  közönség nem célja,  hanem eszköze  az
adásnak. Fontos volt a műsorkészítőnek ezért arra is ügyelnie, hogy a közönséggel folytatott
interakciója  ne  annak  felfogásáról  érkezett  visszajelzéseire  építsen,  hanem  elsősorban  a
mikrofon  túloldalán  ülők  számára  tegye  érthetővé  a  stúdióban  zajló  cselekményeket,
eseményeket.

• Interjú, vita. Alkotó jellegű műsortípusok. Az interjú nem lehet riport, ugyanis az beszámoló
jellegűnek tekinthető. Alkotás jellege az interjú alanyával folytatott eszmecseréből következik,
egyrészt az aktív hallgatás által az interjú alanyra gyakorolt hatás miatt,  másrészt az interjú
során előjövő új információk az interjú teljes tartalmát és irányát befolyásolni képes hatása
által. Vita esetén az ellentétes eszmék és vélemények ütközése adja az alkotó jelleget, ahol akár
konszenzus is létre jöhet a „küzdő” felek között. A szociális tanulás egyik rádiós megjelenési
formája.

• Rádióriport. Un. proteuszi (alakváltó) műfaj. Az elnevezés gyűjtőfogalom, belefér az interjú,
vita,  riportmontázs,  helyszíni  közvetítés.  Főszereplője a  riporter,  partnere a  hallgató,  akivel
rejtett párbeszédet folytat. A riporter az elé táruló helyzetet és képet írja le szavakkal és hatásos
szemléltetéssel.  Feladatai  a  közvetítés,  beszélgetés,  mindezt  mozgékony formában.  Modern
megjelenési forma a stúdió fala között levezetett rövid riport, amely gyors, 2-3 perces, az oda
hívott  vendégekkel  -mint  riportalanyokkal-  ceruzarajzhoz  hasonlítható.  Lényeges  eleme
minden riportnak a  riportalany emberábrázolása  annak saját  hangjával  és  a  riporter  lefestő
szavaival.

• Vers,  novella,  mese,  monológ,  monodráma. Elsősorban  hallással  appercipiálható  előadói
műfajok, Szóbeli előadások, tömörek, gyors tempójúak. 

• Összeállítás, összetett műsorok. Ma – és 1963-ban is – már csak konzervműsorok. Régebben a
rögzítéstechnika korai szakaszában az írók, szerzők, előadóművészek egyenes adásban léptek
fel egymás után. (Pl. Babits Mihály versfelolvasásait Rédey Tivadar esztétikai kísérő szövegei
követték.) Később az egymást váltó előadásokat rendező és zenei betét rendezte egységbe.

• Iskolarádió. Cserés  definíciója  szerint  iskolán  kívüli  művelés  és  szórakoztatás.  „Nem

431Cserés Miklós (1963): A rádiószerű rádió. Kézirat. A Magyar Rádió Irattára. (TA–060)
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„szabályos”  tanárokat  keres  ez  a  műsor,  nem  tan-salabaktereket,  de  olyan  modern
pedagógusok, akik értik és „beszélik” az iskolai publicisztika nyelvét, és kitűnő, vonzó előadók
is.” (Cserés, 1963. 63.)

• Ifjúsági  vetélkedő. Felnőttekhez  is  szóló  országos  mozgalmi  támogatottságot  élvező műfaj.
1963-ra a vetélkedő a kvíz-játékok szintjére süllyedt, köszönhetően népszerűségének, azaz az
ország  minden  pontján  elterjedt  (klubokban,  művelődési  házakban,  KISZ  szervezetekben,
tanfolyamokon,  télen  az  iskolákban,  nyáron  táborozáskor.)  Ezért  a  közönség a  10-14  éves
korosztályon kívül lassan elfordult a műfajtól. A fiatalabbak helyére mindig újak jönnek, ezért
ez a korosztály nem fárad el. Rádiós és nevelői szempontból a közönség ebben az esetben is –
hasonlóan az egyenes adáshoz – az értelmezés és hangulat hangolódás eszköze (mindamellett,
hogy ők  is  olyan  részesei  a  folyamatnak,  amely  során  szociokulturális  minőségük  pozitív
irányba változhat),  amely első sorban a hangszórók előtt  ülők művelődését és szórakozását
szolgálja.  A különleges  rádiós  műsorvezetői  szerepkörű  játékmester nem  mondhat  le  „az
álteljesség kedvéért a részletek és a színes epizódok varázsáról! Azt is ajánlják, montírozáskor
ne törekedjünk a „tökéletességre”, azaz: ne vágjuk ki a helytelen válaszokat, a nyelvbotlásokat,
sem a gondolkodást, a felkészülést érzékeltető, csak látszólag üres másodperceket.” (Cserés,
1963. 65.)

• Irodalmi  adaptáció. A rádió  félig  alkotó,  félig  sokszorosító  jellegű  műfaja.  Az  adaőtáció
lényege  a  mikrofonra  és  a  hallgatóra  igazítás.  Irányzatai:  az  óvatos  (egyszerű
„mikrofonigazítás” a színművek esetében), a középutas (az eredeti mondandó és karakter iránti
hűség mellett szabad eszközhasználat a rádiószerű adás létrehozása érdekében), és a radikális
(teljes átdolgozással felismerhetetlenül új létrehozása). Az igazi rádiószerűséget a szerzők eleve
rádióra írt művei jelentenék, az adoptálás éppúgy rádióesztétikailag „szükséges rossz” forma,
mint  a  színházi  közvetítés.  Vagyis  az  intermedialitás  nem  járható  út,  egy  mű  nem
transzponálható át rádióra annak valamelyik tartalmi összetevőjének megváltoztatása nélkül.

• Dokumentumjáték. Az egyszerű riport műfajából származik, amely híven leképezi a valóságot.
Közvetlen elődje a riportmontázs (amelynek megformálását dramaturgiai elvek irányítják), és
az  előadás.  A dokumentumjáték  valójában  hosszabb  lélegzetvételű  (35-40  perces)  előadás,
amellyel összetettebb és súlyosabb témák is kibonthatóak. Hangjáték formájú. Az előadás egy
szólamúságával  szemben  (amely  során  csak  15-20  percnyi  figyelem  tartható  fenn  a
tapasztalatok  szerint)  itt  többszólamú  témavezetést  alkalmaznak,  a  szólamokat  szerepekkel
látják el, majd ezeket a karaktereket játékba bonyolítják. Un. mozaik műfaj, nyelvi, zenei és
akusztikai  tartalommal  megtöltve.  A rádiós  már  nem  riporter,  hanem  az  emberi  háttér,  a
társadalmi és emberi konfliktusok dinamikájának szemléltető író. Külföldi adókon gyakrabban
alkalmazott műfaj volt (Radio-Feature, Radio documentary).

• Hangjáték, rádiójáték. Mindkét műfaji elnevezés ugyanazt jelenti. A magyar rádiósok  sokáig a
berlini Alfred Braun termelő-jellegű szenvtelen rádiófonizálási gyakorlatát követték, aminek
hatására  a  magyar  rádióhallgatók  elfordultak  ettől  a  műfajtól.  Fejlődésében  bejárt  útja:
akusztikus  kavalkád  –  színház  nyersen  a  rádióval  közvetítve  –  a  sötétség  miliőjében
munkálkodó,  de  már  képiséget  asszociáltató  „vak  színház”  –  és  végül  a  „látomást”
hangkulisszával, zenével és szöveggel előidéző valóságos álomkép (hasonlóan a mindennapi
gondolati síkon zajló beszédhez.)

Nevelői faktor, mint a „belső színpad egyik követelménye”:

• Bemondó. A Rádió hangbeli szexepilje, egységes arculatának fontos alkotója, a mindig „szívese
látott vendég” a hallgatók körében. Állandóan diszponált, a bizalommal telített alaphangulat
létrehozója, a hatás előkészítője, a műsorra hangolás felvezetője (intonatőr). A hallgató azon
feltételezésére  építhető  a  hatása,  hogy a  bemondó  „érzi”  őt.  Emiatt  nem játszhat  színészi
értelembe  vett  szerepet.  Bár  nem tekinthetünk  rá  nevelőként,  de  a  nevelői  hatást  nagyban
befolyásolta a beavatkozása.

• Riporter. A Rádió „szeme”, szubjektivitásán keresztül érzelmekkel színezett alkotásokat teremt,
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látomásokat indukál a hallgatóban azáltal, hogy a vizuális jelenségeket auditívvá változtatja. A
sikertelen riportázs csak halovány akusztikai fénykép. A riportmontázs készítésekor a rádiós
nevelői kompetencia kiegészül irói-dramaturgiai és rendezői kompetenciákkal is: szerkesztési
feladat  a  riportalany  kiválasztás,  a  zajkulisszák  és  zene  felhasználása,  a  vágás  kérdése.
Mindezek  mellett  „énjét”  háttérbe  kell  tolnia,  a  hallgatónak  nem  rá  kíváncsi,  hanem  a
közvetített történésre.

• Lektor, később a szerkesztő. A Rákosi-diktatúra (és azt megelőző Horthy-rendszerének) lektorát
tudatosan  szerkesztőre  javították  át  a  rádiósok  a  szereposztó  lapokon,  és  az  ún.
lektorcédulákon. A lektor korábban a Rádió stilisztikai, politikai és erkölcsi cenzora volt, mai
értelembe  vett  műsorszerkesztői  munkát  nem  végzett,  feladatai  statikusak  voltak.  Később
alakultak  ki  a  műsorosztályok  sajátos  szerkesztői  munkaterületei.  A  szerkesztő  alkotó,
dinamikus,  aktív  személyiséget  igénylő  terület.  Dramaturgiai  folyamatok  megtervezője,
rádiófonizál, visszajelzéseket gyűjt és értelmez, új formák, műsorinnovációk  kezdeményezője,
a műhelyesedési folyamatok legfőbb irányítója.

• Dramaturg. Feladatai hasonlóak a szerkesztőéhez, csak rádiószínházi műsorokat (rádiódarabok,
színházi közvetítések) gondoz. Színészi játékban vizionál.

• Prózai rendező. A non-verbális kommunikációt hangban megjeleníti, a valós világ jelenségeit
szóban  absztrahálja.  A realista  (és  nem  naturalista,  azaz  másoló  jellegű)  műfaj  esztétikai
feltételeit  biztosítja  a  valóságábrázoláshoz  szükséges  absztrakt  jelrendszer  előhívásával.  Az
asszociatív  élményalkotás  szervezője:  biztosítja  a  hallgató  közreműködését  a  „látomás”
létrehozásában,  azaz  hermeneutikai  megközelítésben  a  meglévő  generatív  alkotó  készség
legmagasabb szintjén a befogadás által egyénileg új alkotás jön a hallgatóban létre. (Vitányi,
Sági, 2003.)

• Rádiószínész.  A rádiószerűen megírt  nyelvezettel  a  szöveg alapú képzettársításokat  serkenti
hanghordozásával,  tempóváltoztatásokkal.  Indulatokat,  képi  absztrakciókhoz  társítható
elemeket visz beszédhangjába, amivel az író érzelmeit közvetíti. Ezért hangjának modulatívnak
kell lennie, eszközei a szín, magasság, tempó, erő, ritmus és a szünetek beiktatása.

• Statisztéria. A tömegjelenetek szimbolizálva vannak, a tömeg valóságos zűrzavart  keltene a
műsorban. Ezért a jelenetet egyénekre kell bontani saját feladatkörrel. A stúdióban ez legfeljebb
32 embert jelenthet, négy akusztikailag elkülöníthető szólamban, szólamvezetők irányításával.
A rendezőasszisztens instruálja őket.

• Rádióhallgató.  A  műsor  statikus,  de  változó  eleme.  Korszakonkénti  típusok  Cseré
felosztásában:  detektoros  korszak  -  a  fülhallgatóhoz  kötött  áhítatos  hallgató  (1925-1930
között), hangszórós-csöves korszak – a szabad kezű, kritikusabb, levelezős, dialektikus hallgató
(1930-1948), tranzisztoros korszak - a tömegrádiózás hallgatója, a hallgatók rétegződésének
megindulása (1948-tól), ami a fokozatosan fontosabbá váló tömegkommunikációs kutatásokat
is életre hívta 1963-tól kezdődően.
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11. melléklet – Az IFO első műsorjavaslata az 1969-es struktúrához432

A tervek alapján az összműsorban a zenei adások műsorideje 1530, az ismeretterjesztő adásoké
653,  a  művészi  és  szórakoztató  műsorok ideje  1622 perccel  emelkedett  1969-ben az  előző évhez
viszonyítva.  Ez köszönhető volt  annak is,  hogy mind a három adó esetében hosszabb üzemidővel
lehetett számolni. (A Kossuth pl. már éjjel 2-ig adott.) 

A „blokkosítási  láz”  gyermekműsorokban  megjelenő  egyik  legfontosabb  elképzelt  eleme  a
délelőtt 9-10 óra között a Petőfin sugározható Ezeregy délelőtt volt, aminek párját a hét hét napján a
Kossuthon délután 14-15 óra között adták volna  Ezeregy délután címmel. Az idősebbeknek heti egy
alkalommal csütörtökön négy órás non-stop műsort készítettek volna Az ifjúság hullámhosszán (esetleg
Reflex) címmel, az Iskolarádió hétköznap – csütörtök kivételével – a 11 óra és 11:35 közötti időszakot
szerette volna megszerezni. 

További műsorötletek:

 1. Ifjúságpolitikai műsorok
 1.1. dokumentumjellegű – felméréseken alapuló – műsor, amely a kor ifjúságának egy-

egy csoportját állítja mikrofon elé
 1.2. olyan más  szervezetekkel  összefogásban  kivitelezett  műsorakció,  amely kedvező

visszhangot váltana ki az ország politikai vezetéséről: pl. Hajósinas kerestetik a MAHART
közreműködésével.

 1.3. híres iskolákat bemutató Az én Alma Materem
 1.4. kis  közösségek  kultúrtörténeti  és  hétköznapi  tematikájú  versengései  Játszótér

címmel
 1.5. Guruló  stúdió havonta  kétszer  az  ország  egy-egy  forgalmas  útvonaláról

bejelentkezve
 1.6. a Harsan a kürtszóba nem férő anyagokat tartalmazó Gyerekekről – gyerekeknek

 2. Irodalmi műsorok
 2.1. az esti mese mellé reggeli és délutáni mesék adása
 2.2. Magyar táj – magyar múlt
 2.3. világirodalmi  személyiségek  gyerekkorukról  vallanak  a  Klasszikusok

gyermekcipőben adásaiban
 2.4. gyermekversek sugárzása
 2.5. Diákkönyvtár magnószalagon az iskolai kötelező olvasmányok hangos könyvként
 2.6. művelődéstörténeti eseményjáték A szellem kalandjai
 2.7. Ifjúsági irodalmi színpadok műsorai
 2.8. fiatal  alkotók  bemutatkozása,  folyóirat  és  könyvszemlék  az  Irodalmi

aktualitásokban
 3. Ismeretterjesztés

 3.1. Iskolarádió
 a) felnőtt nyelvoktatás felvétele a műsorkínálatba
 b) középiskolai filozófiaoktatást segíti az Iránytű
 c) öt perces fogalommagyarázat a Történelmi kislexikon
 d) irodalomtanár vezetésével készített vitaműsor a Kerekasztalon a kötelező olvasmány
 e) kortárs magyar írók és költők bemutatása és közreműködése az Írók, költők műhelyében
 f) 3-4 részesre tervezett drámatörténeti sorozat a Világszínház
 g) vallástörténeti sorozat a Mítosz és valóság
 h) kultúrtörténeti és filozófiatörténeti műsor a Világok és világképek

432Az Ifjúsági- és Gyermekosztály struktúra-javaslata az 1969-től kezdődő időszakra. MOL XXVI-A–8-a. 87, 1968-1969, 
1/17, N–30. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok. Budapest, 1968. április 29. 4-7. (ST–
040)

239



 i) múzeumlátogató gyerekek kapcsolásos műsora a Keress, kutass!
 3.2. Zenei  műsorok  (az  amatőr-jelleg  és  iskolarádiós  adások  mellett  kiterjesztették  a

műsorkészítést a művészi igényű ízlésformáló adásokra is.)
 a) a kórusmozgalmak történetét dolgozza fel a Kórustörténet
 b) a Zenés album a középiskolások zeneoktatási anyagának illusztrációja
 c) a Zenélő képeskönyv karakterdarabokat tartalmaz a legkisebbek számára
 d) rövid  ismertető  szöveggel  vezeti  be  más  népek  népdalait  a  Messzi  tájak  –  zengő

dallamok
 e) ajándéktekercseket játszik le a Baráti rádiók zenei műsorából
 f) hangszerismertető műsor a Mesélő hangszerek
 g) pályázatos műsor a Melódia-gyűjtők félórája
 h) gyerekkel beszélgető zeneszerző mutatkozik be az Életem partitúrájában
 i) Zeneszerzői arcképek
 j) a Fülügyi félóra vidám rejtvényműsor
 k) a Tiéd a pódium fényképként mutatja be egy város ifjúságának zenei életét.
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12. melléklet – Az Iskolarádió műsorainak kihasználtsága 1964-ben és 
1965-ben.433

Az első felmérés során az általános és középiskolákban küldött kérdőívek 30%-a érkezett vissza (2150
iskolától) 1964-ben. A felmérést a következő évben megismételték.

1964 1965

Az Iskolarádió műsorait alkalmazza: 71,20% 72,70%

Alkalmazott műsorok:

 Osztályfőnöki óra 52,00% 63,80%

 Ének 45,10% 53,10%

 Irodalom 31,40% 37,60%

 Idegen nyelvek 24,30% 13,30%

 Színházi közvetítések – zenetörténet 45,70% 39,00%

Felhasznált technikai eszközök:

 Rádió 62,50% 59,50%

 Magnetofon 12,60% 13,90%

 Rádió és magnetofon együtt 24,90% 26,60%

18. táblázat. Az Iskolarádió műsorainak kihasználtsága és a felhasznált oktatási segédeszközök (1964)

433Havril Andrásné (1967): Adalékok a Magyar Iskolarádió eredményeit vizsgáló módszerekről. A Magyar Rádió Irattára. 
(IR–009) 2.
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13. melléklet – Énektanítás V. osztályosoknak – Éles és a nyújtott ritmus. 
(15 perc)434

Ennek az órának a követéséhez nyissuk ki az V.o. énekkönyv 44–45. oldalát, valamint a munkafüzetet
a 15. oldalon. Ha módunk van a magnetofonszalag megállítására, az óra közben felmerülő feladatokat,
énekelni valót azonnal szólaltassuk meg! Az óra mozzanatai:

1. Felhangzik  a  „Kihajtottam”  c.  ismert  dal,  negyedértékű  metrum  (taps)  kíséretével.
Kezdőhangot a tanár ad.

2. Nehezebb  feladat:  ugyanez  nyolcadok  kíséretével.  A tempó  ilyenkor  a  jobb  megfigyelés
érdekében lelassul. Az első sikertelenség után:

3. Másodszor pontosabb a taps és az ének, alaposabb a megfigyelés.
4. Hány (nyolcad) tapsot ér a haj szótag? – Hármat.
5. Hány (nyolcad) tapsot érnek az én lu szótagok? – Hármat + egyet. … damat szótagok? – Egyet

+ hármat.
6. Foglaljuk írásba (táblán).
7. A továbbhangzó nyolcadok alá kerüljön kötőív.
8. A két nyolcad-negyed összevonás után szinkópa keletkezik, ezt régen ismerjük.
9. A szinkópa  nem  hangzó  nyolcada  a  negyedet  követő  ponttá  zsugorodik,  és  jelzni  annak

jelenlétét.
10. A pontozással IV. osztályban már találkoztunk. Szerepe: az előtte álló hangot annak felével

megnyújtja.
11. Az így létrejött 4 nyolcad (= 2 negyed) értékű új ritmus neve éles.
12. Keressünk hasonló hangzású szavakat: veréb, kosár, kemény.
13. Kémény = rossz! Kottaképe két negyed érték.
14. Könnyű felismerni az éles ritmus tükörképét, a nyújtott ritmust: pontozott negyed, nyolcad. Pl.

véreb.
15. Az  „édesanyám”  szó  mindkét  ritmusunkat  tartalmazza.  Alkossunk  nyújtott-éles  ritmusokat

tükröző szópárokat!
16. Pl.  Házam-hazám,  véreb-veréb.  (További,  el  nem hangzó  példák,  lehetőségek:  ágam-agám,

kérek-kerék, téves-tevés, vészes-veszés, éger-egér, stb.).
17. Tanulmányozzuk az éleseket-nyújtottakat egy ismert dalon: Csillagok, csillagok... (szóló ének).
18. Nyissuk ki a könyvünket a 30. oldalon és ketten vállalják el a kétféle ritmus hangoztatását.
19. A tanár a többi hangot vállalja, megosztva éneklik.
20. Osztályének: a dal eredeti szépségű, átélt előadása! (Hallgatók is!)
21. A munkafüzet 30. feladata: Írjuk a szöveg fölé a megfelelő ritmust.
22. A tanár ( negyed metrum kíséretében) bemutatja a szóban forgó Kihajtottam... kezdetű népdalt

és mindenki írja a szükséges éleseket, nyújtottakat, ismétlőjelekkel.
23. A ritmuskották olvasására a ma tanult ritmusokat névvel is elláthatjuk: éles = ti-táj, nyújtott =

táj-ti. A j-betű az egykori nyolcad, a ponttá zsugorodott nyújtás jele.
24. Valaki olvassa el, amit írt, ritmusnévvel. Ne legyen túl éles!
25. Befejezésül  énekeljük  el  2  szólamban  Bárdos  Lajos  Jókedvű  hét  c.  kánonját,  verssel.

(Alsótagozatból ismert.)

Az óra több olyan momentumot tartalmaz, amit a hallgató osztály képességei szerint fel lehet használni
külön gyakorlásra. A tábla képe egyezzen meg az énekkönyv 44. oldalának tetején látható levezetéssel!

434LUKIN László (1968): Ének-Zene tanításának módszere az Iskolarádióban. In: Iskolarádió az órán – módszertani 
tanulmányok. Magyar Rádió, Budapest. (TA–012) 42-45.
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14. melléklet – Az 1972-es évi MSZMP KB határozat végrehajtása az IR mű-
sorfejlesztésében

 Oktatást segítő műsorok: az összevont iskolákra és képesítetlen tanárokra tekintettel Nyitnikék
adásait  folytatták,  az  Óvodás  műsorát  iskolai  előkészítő  feladattal  is  ellátták.  A hátrányos
helyzetű középiskolai tanulók részére műveltségük fejlesztésére új, tíz adásból álló, adásonként
40 perces matematika-fizika témájú sorozatot állítottak a műsorba  Kollégiumi órák címmel.
Állampolgári, világnézeti és gazdasági ismereteket közlő műsorok készítését is szorgalmazták.

 Az  ifjúságpolitikai  rovatra  elsősorban  a  propaganda  hárult.435 A  tanulókra,  szüleikre  és
tanáraikra, valamint az oktatással foglalkozó állami és társadalmi szervekre akartak befolyással
hatni. Ennek értelmében ez a rovat az iskolás (kisebb mértékben ugyan, de a főiskolás) ifjúság
öntevékenységével, közösségi demokratizmusával, a tanintézet és család közötti kapcsolataival
foglalkozott.  Nagyobb  hangsúlyt  kaptak  a  tanulás-központú  kezdeményezések,  és  az
individualizált  módú  gyermek  felé  fordulás  a  Harsan  a  kürtszó és  a  havonta  jelentkező
Napraforgó adásaiban.  Az  Ifjúsági  Randevú,  a  Húszas  stúdió és  egyéb  „szóló-műsorok”
tematikája kis riportokban kitért az iskolaépítészetre, az oktatástechnológiára és taneszközökre,
az iskolai archívumok helyzetére és a kabinet-rendszerre. Emellett az iskola, a lakókörnyezet és
kultúra  kapcsolatára  is:  iskola,  mint  városi  kultúrközpont,  a  környék  kultúrkincseinek
begyűjtése, szabadidő felhasználás és zenei élet. Szólt a szülő-nevelő kapcsolatról, iskolák és
tanárok  bemutatásáról,  a  fiatalság  társadalmi-közéleti  kapcsolatairól,  az  iskolai
önkormányzatiságról,  a  tanár-diák  viszony átalakulásáról  és  az  új  pedagógiai  kísérletekről.
Ezek  mellett  egy  önálló  diákműsort  is  meg  akartak  valósítani.  (Azt,  amit  Kiss  Kálmánék
annyira hiányoltak régebb óta.) Központi témája egy egységes diákközérzet kialakítása köré
épült volna. Kérdésköre kitért a diákhagyományokra, a tanuló függetlenségére, az individuum
és közösség kapcsolatára, egyetemi ismertetőkre és a kulturális propagandára. A terv szerint élő
lebonyolítású  lett  volna,  naprakész  (adás  előtt  néhány  órával  telefonon  bejelentkező
riporterrel),  az  oktatásirányítás  által  delegált  vendégek  közreműködésével.  (Ebből  a
műsorötletből született a Diáktarisznya.)

 A  művelődéspolitikai  rovat a  fent  említett  témákkal  éppúgy  foglalkozott,  mint  az
ifjúságpolitikai rovat. Feladata volt még külön a tantervmódosítások, az új oktatási-nevelési
módszerek,  az  iskolai  élet  demokratikussága,  az  oktatás  és  az  egész  közművelődés
összehangoltabb  irányítása  és  ezek  feladatainak  propagálása.  Az  oktatási-nevelési  munka
pilléreként a család-iskola-ifjúsági mozgalom egymásrautaltságát emelte ki, elkötelezett volt a
tananyagcsökkentés  végrehajtása  mellett,  a  neveléstudomány és  az élethosszig tartó  tanulás
népszerűsítésével.  Kritika  alá  vonta  a  tanulást,  művelődést  gátló  tényezőket,  mint  pl.  az
oktatásra  és  közművelődésre  szánt  pénzforrások  felhasználását,  és  hogy  a  központi
költségvetési támogatás mellett milyen források nyílnak (vagy nem nyílnak) meg. Figyelemmel
kísérte  a  tankönyvkiadást,  a  tanítás-tanulás  munkalégkörét,  a  felvételi  rendszereket,  a
pedagógus társadalmi  megítélését,  az  érdeklődésre  nevelés  hatékonyságát,  a  filozófia-etika-
esztétika  nevelésre  gyakorolt  hatását,  valamint  az  új  tudományok  megjelenését  és
felhasználását a nevelési folyamtokban.

 A művészi műsorok szerkesztésénél figyelembe vették az iskolák tananyagát, így időben úgy
próbálták szervezni az adások sugárzását, hogy azok a tanterv által elvárt időben kerüljenek a
hallgatókhoz. Ez az irodalmi, zenei és ifjúsági szerkesztőség együttműködését igényelte.

 Az  IR változtatott  az  általános  iskolák  javára  műsoridőarányain.436 Az  így  felszabaduló

435Műsoraink az oktatási párthatározat szolgálatában. Az Ifjúságpolitikai rovat elemzése és javaslatai. MOL XXVI-A–8-
a. 90, A Rádió feladatai az oktatásról szóló KB határozat végrehajtásában. 1/17. 1972. N–30. Magyar Rádió (1957-
1974: Magyar Rádió és Televízió) Elnöki iratok, 1958-1972, Budapest, 1972. szeptember 13. (KON–130)

436Az MSZMP oktatási határozatának tükrében az Iskolarádió munkája és távlatai. MOL XXVI-A–8-a. 90, A Rádió 
feladatai az oktatásról szóló KB határozat végrehajtásában. 1/17. 1972. N–30. Magyar Rádió (1957-1974: Magyar 
Rádió és Televízió) Elnöki iratok, 1958-1972, Budapest, 1972. (IR–039)
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kapacitás  lehetővé  tette  anyanyelvi  sorozat  indítását  Tanuljunk  magyarul címmel,  további
énekórákat az alsó tagozatnak, a fakultációs átálláshoz döntési segítség nyújtását a felsősöknek.
A középiskoláknál  csökkent  ugyan  időtartamban,  de  megtartották  az  irodalmi,  történelmi,
zenei, és idegen nyelvi műsorok java részét. Az általános iskolai szaktárgyi adások esetében az
ének-zene  koncepciója  nem  változott.  Iskolai  előkészítőt  szerveztek,  tervezték  a
szakközépiskolai  igények  felmérését,  alsósoknak  materialista  világképformáló  adások
bevezetését  és  vidéken  élő  természettudományos  érdeklődésű  tehetségek  felkutatását  is.  A
többletfeladatok némi adásidő változást is igényeltek, amit heti 90 percben határoztak meg a
készítők.
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15. melléklet – Az 1972-es évi MSZMP KB határozat végrehajtása az IFO 
Zenei rovatának műsorfejlesztésében

• A  fiatalok  öntevékeny  zenei  mozgalmainak  támogatása. Erre  vonatkozóan  készültek  a
tömegmozgósító  hatású  Éneklő  Ifjúság,  Concertino  Praga és  a  Fülharmónikusok  Klubja
vetélkedő adásai. Az Ifjú Zenebarátok Híradója magazin-szerűen adott tájékoztatást az ifjúsági
zenei  eseményekről,  Vass  Lajos 1971-ben  indított  Nótafaiskola című  műsora  pedig  nem
kevesebbre  vállalkozott,  mint  a  népdalkincs  éneklésével  és  összegyűjtésével  országos
közösséget szervezni.

• Ízlésfejlesztés. Korosztálytól  függően  játékosabb  és  komolyabb  formában  nyújtott  egyaránt
ismereteket a Zenevár, Zenés képeskönyv, Melódiagyűjtők Társasága, Éneklő világ, Száz este –
száz népdal, Baráti kör  és a  Dalold velünk.  Három nagyobb szabású sorozat is elindult: az
operanépszerűsítő műsorairól elhíresült  Carelli Gábor készítette  A rivalda túlsó oldaláról, a
már  említett  Fülharmónikusok vetélkedő  és  a  főváros  száz  évnyi  zenei  életét  öt  részes
krónikában  összefoglaló  Budapesti  muzsika.  Az  Ezeregy  délelőtt adásaiban a  zenei  betétek
(„motivikus mini-hangversenyeknek”437 nevezték el ezeket) önálló tartalmi szerephez jutottak.
A tanév végére egy újabb blokkosítás eredményeként létrehozták a négyhetente adásba kerülő
zenei  Napraforgó műsort. Ebben a műsorban kapott helyet a  Nótafaiskola, a  Melódiagyűjtők
Társasága,  az  Éneklő  Ifjúság,  az  Ifjúsági  zenekarok  műsora és  egy  kisebb  fejtörő  is.
Hozzáláttak ezen kívül egy gyermek- és ifjúsági zeneirodalmi bibliográfia összeállításához is,
amely  hivatkozási  alapot  adott  Az  Ifjúsági  Rádió  új  zenei  felvételeiből hanganyagának
összeállításához.  Az iskolai  ünnepségek zenei  anyagát  célozta  felfrissíteni  a  Dalold  velünk
November 7-én, … április 4-én,...május 1-jén,...a VIT-en című adások. Több külföldi szocialista
rádió  (NDK,  Csehszlovákia,  Románia,  Bulgária  és  a  Szovjetunió)  kapott  rendszeresen  már
anyagot a magyar ifjúsági zenei élet eseményeiről, és külföldi helyszínen készült a magazin-
szerű, riportokat tartalmazó Ifjú zenebarátok közt Szófiában.

• Közvetlenebb  és  intenzívebb  kapcsolatrendszer  építés. A  Nótafaiskola adásait  többször  a
közönséggel való közvetlen találkozás jegyében rendezték meg Abaújszántón, Neszmélyben,
illetve -az évben legjobban szerepelt „nótafaiskolások” megjutalmazásaként- a stúdióban. Az
Ifjú Zenebarátok Híradója megpróbált minden fontosabb eseményről tájékoztatni. Ezen kívül
ez  a  műsor  volt  hivatott  a  ZFO ifjúsági  vonatkozású  akcióit  is  propagálni,  mint  a  Kodály
műveltségi versenyt és a rádiós zongoraversenyt. A ZFO pedig hírt adott műsoraiban az IFO
fontosabb akcióiról (OIRT Gyermekdal-pályázat, Éneklő Ifjúság.)

437A Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának 1973/74-es munkaterve. Bevezető. Magyar Rádió Irattára. (KON–
034) 30.
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16. melléklet – Az IFO közművelődési műsorainak felosztása az 1975-1980-
as években438

a Közvetlenül és közvetetten oktató, művelő, tudományos népszerűsítő műso-
rok. 

Ezek elsősorban az iskolai oktatáshoz kapcsolódó IR programjai voltak, ugyanakkor a rovat az iskolán
kívüli  nevelési  területek  igényeit  is  igyekezett  felmérni  és  kielégíteni.  A  Nyitnikék a  települések
általános  iskolai  tudásszinten  megrekedt  felnőttjeit  is  megszólította  tudásösszegző és  ismeretanyag
szintetizáló képességével. Anyanyelvi műsornak szánták 1973-tól az általános iskolák alsó tagozatának
ajánlott  Tanuljunk magyarul!-t, amelyben a Bajai Tanítóképző Intézet gyakorló általános iskolájában
végzett  nyelvtanítási  kísérlet  eredményeit  hasznosították.  1975  őszétől  vezették  be  a
középiskolásoknak  szánt,  stílusgyakorlatokat  is  tartalmazó  Jót  s  jól! adásait.  A  kollégisták
felzárkózását segítő, már említett Kollégiumi órák is ide tartoztak, az Osztályfőnöki óra, az 1974-ben
indult Állampolgári ismeretek és az 1973-as Világnézetünk alapjai a világnézeti nevelés eszköze volt.
Pedagógusok fórumát jelentette  és  az Osztályfőnöki  óra hatékonyságának növelését  célozta  meg a
Katedra, amely szaktárgyi és módszertani témákat vitatott meg szakemberek és gyakorló pedagógusok
részvételével.  1976  őszétől  az  IR  feladata  lett  a  felnőttoktatás  megszervezése  is  (erről  bővebben
később szólok). Ezt egészítették ki az idegen nyelvi műsorok és a kísérő kiadványok kiadása. A zenei
műsorok  közművelődési  célját  szolgálták  a  gyermekopera  megrendelések,  az  OIRT  Nemzetközi
Gyermekdalversenyére  íratott  művek,  műsorcserék  a  szomszédos  országokkal  és  a  Zeneműkiadó
bevonása a témához tartozó könyvek és kották kiadására. Közvetetten ismeretterjesztő célokat szolgált
a  négy  rovat  által  közösen  szerkesztett  Napraforgó,  amely  tematika  mentén  összeszerkesztett
műsorblokk volt műsorvezetői összerendezéssel. 1978-tól ezt a szerepet a magazin-jellegű műsorok
vették át.

b Az önképzést, öntevékenységet, művészeteket ismertető adások. 

A Szóljatok szép szavak az amatőr színjátszó együttesek bemutatását látta el, több országos fesztivált is
életre  hívott.  A műsorokat  a  fiatalokkal  készített  riportok  kísérték.  Az  Éneklő  Ifjúság 1974-től  az
Úttörőszövetség és a KISZ szervezési segítségét is megkapta, így nem kellett az összes fordulóval a
Rádiónak foglalkoznia, hozzá már csak a kiválogatottak jutottak el. (Annak taglalása, hogy ennek és
egyéb döntéseknek milyen következményei lettek évek múlva, szintén egy későbbi fejezetre marad.)
Évente múzeumi vetélkedőket  szervezett  az  IR,  amelyek részben a  „múzeumi hónaphoz”,  részben
időszakos  kiállításokhoz  kapcsolódott.  Az  ifjúságpolitikai  rovat  a  pályaválasztási  tanácsadásban
szolgált közművelődési célokat, illetve a szakmák megismertetését szolgálta vetélkedők szervezésével
és lebonyolításával. (Érdekességként megemlítendő, hogy ilyen vetélkedő volt pl. a Pajtás újsággal és
az Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel közösen szervezett Mesterségünk címere, amelyben
Budapest  és  öt  vidéki  város  üzemének  egy-egy  szakmacsoportjában  mérték  össze  tudásukat  a
vonzáskörzethez tartozó iskolák csapatai. Témakörök voltak: posta, gépgyártás, textilipar, cipőgyártás,
mezőgazdaság és építőipar.)

c A közművelődési határozatokat érvényesítését, megvalósítását nyomon követő
és támogató műsorok. 

Az ifjúságpolitikai rovat feladatkörébe tartozott a szociológiai megközelítésű műsorkészítés, azaz a
rétegekhez forduló műsorok, mint a Húszas stúdió, Mikrofórum, illetve az érzelmi ráhatással dolgozó
Ifjúsági  randevú.  Funkciójuk  a  figyelemfelkeltés  volt,  beharangozás,  illetve  a  közművelődési
tevékenység visszatükrözése, jelenségek és tendenciák elemzése, az aktivizálódás nyomon követése,
valamint segítése példák általi szemléletformálással.

438Az Ifjúsági Főosztály közművelődési terve az 1975/80-as időszakban. Magyar Rádió Irattára. (IFJ–007)
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17. melléklet – A magyar URH adóhálózat sugárzási körzete 1975-ben439

439Ötven év, Mit tervez, mire készül, mit szeretne? In: RTV XX. 1975. december 1-7. 3. (RTV–005)

247



18. melléklet – A struktúra 1975-től

248

hétfő kedd szerda csütörtök
Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor

8:30 – 9:00

9:00 – 9: 30

9:30 – 10:00

10:00 – 10:30 Iskolarádió Iskolarádió Iskolarádió
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 14:30

14:30 – 15:00

15:00 – 15:30 MI MI
15:30 – 16:00 IR (II/IV) Nyitnikék

16:00 – 16:30

16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30 MI MI
18:30 – 19:00

19:00 – 19:30
Mese (19:25) Mese (19:25) Mese (19:25) Mese (19:25)

19:30 – 20:00
20:00 – 20:30

20:30 – 21:00

21:00 – 21:30 2000 felé (I)
21:30 – 22:00
22:00 – 22:30
22:30 – 23:00

péntek szombat vasárnap
Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor

8:30 – 9:00

9:00 – 9: 30

9:30 – 10:00 MI

10:00 – 10:30 Iskolarádió Ifjúsági műsor
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00

14:00 – 14:30 Táskarádió

14:30 – 15:00
15:00 – 15:30 Ifjúsági zene
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30 MI
18:30 – 19:00

19:00 – 19:30 Mese (19:25) Mese (19:20) Mese (19:20)

19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – 21:00
21:00 – 21:30 Katedra (I/III)
21:30 – 22:00
22:00 – 22:30
22:30 – 23:00

* Vegyes irodalmi-zenés összeállítás. Tartalma: közlekedési műsor (Megy a kocsi, fut a kocsi), Vendégjáték a Gyermekrádióban, Hívogató (a Gyermekrádió lapja)

**

*** Tartalma: Hangszóró, Tájoló, Lépésváltás, Tanműhely, Diáktarisznya, Fiatal értelmiségiek magazinja, Falusi Randevú
**** Diákkönyvtár hangszalagon (II), Új klasszikus irodalmi adaptáció (hangjáték) (IV)
***** A II. héten helyette Nyitnikék postája
****** A Mindenki Iskolája felnőttoktatási műsort 1976. szeptemberétől sugározták az IR gondozásában

Színkódok
Óvodás műsor
Kisiskolás műsor IR adás

Pedagógusoknak / felnőtteknek szóló adás

Gyermekzene 
(9:15-ig)

Harsan a kürt-
szó

Óvodások mű-
sora

Nyitnikék 
(10:05-10:40)

Ifjúsági köny-
vespolc (5')

Ifjúsági zene 
(12')

Ezeregy dél-
után*

Ezeregy dél-
után (14:10)*

Ezeregy dél-
után*

Ezeregy dél-
után*

Éneklő Ifjúság 
(14:50)

Kollégiumi órák 
(40')

Harsan a kürt-
szó

Húszas stúdió 
(II) / Ifj.rádiójáték 
(IV)

Ifjúsági rande-
vú**

Ifjúsági maga-
zin***

Ifjúsági rande-
vú**

IR nyelvlecke 
(19:15)

IR nyelvlecke 
(19:15)

IR nyelvlecke 
(19:15)

Ifj.Rádiószínpad 
– Bemutató (I)

IR nyelvlecke 
(19:15)

Fiatalok stúdió-
ja (Irod. Oszt. 
II/IV)

Ifjú Zenebarátok 
Híradója (II/IV)

Irodalmi műsor 
(III)

Ifjúsági műsor 
****

Kiváncsiak 
klubja

Húszas stúdió 
(II/III)

Miska bácsi 
lemezesládá-
ja*****

Hétvégi szerviz 
fiatalokak (IV)

Óvodások mű-
sora

Rádiójáték 
gyermekeknek 
(ism.)Ezeregy dél-

után*
Napraforgó és 
Énelkő Ifjúság

Ifjúsági rande-
vú**

Diákkönyvtár 
hangszalagon 
(I)

IR nyelvlecke 
(19:15)

6 hetes váltásban egy-egy rétegnek készültek műsorok. (Az Ifjúsági randevú klubdélutánja, Ifjúsági randevú a Polpresszóban, Aki mer az nyer – az Ifjúsági randevú ve-
télkedője)

Ifjúsági szervízműsor

Felsőtagozatos műsor



19. melléklet – A Rádió közreműködése az új tantervek bevezetésének elő-
készítésében – a pedagógus továbbképzés (a műsorok részletezése)

Az első csoport adásait szalagon is sokszorosítottak és juttattak el a tanárokhoz, ezzel egészítve
ki  a  tankönyvben  is  megjelenő  követelményhez  szükséges  ismeretanyagot.  A műsorokat  az  OM
tanfolyamaival szinkronban sugározták.  1977. április  2–8. között  került  sor az általános felkészítés
jegyében A pedagógus szerepe, A művelődési anyag, Tantervi követelmények, Az iskolán kívüli nevelés
és az Az általános iskola című egyenként 30 perces műsor sugárzására, majd ismétlésére az URH-n. 

A második csoportba az ún. „ráhangoló” indirekt műsorok kerültek, amely tíz részes sorozatban
kerültek  bemutatásra  a  Katedra adásaiban.  Címeik:  Környezetvédelem és  pedagógia,  A hátrányos
helyzetű  gyermekekért,  Személyiségfejlesztés  a  tanórán (interjú  Kozéki  Béla pszichológussal),
Iskolakészültség  és  beiskolázás (interjú  Nagy  Józseffel),  A  gondolkodás  fejlesztéséről (Lénárd
Ferenccel), Az új tantervek és az iskola jövője (Kozma Tamás nevelésszociológussal).

A harmadik egységet az általános továbbképzés jegyében készült öt adás képezte, amely direkt
informatív jellegével közvetlenül kapcsolódott a tantervi kérdésekhez:  Az általános iskola funkciója,
változások a struktúrán belül; A pedagógus megváltozott szerepe, funkciója a korszerűen értelmezett
nevelési folyamatban; A tanárok és az iskolán kívüli nevelés terve, az iskola koordináló szerepe; A
művelődési anyag és a nevelés céljának összefüggése, funkciója, belső arányai, fogalma; Tanterveink
követelményrendszere – követelmények,  tantárgyi  minimum, törzsanyag-kiegészítő  anyag. (A műsor
szerzője Hanga Mária, Welker Ottó, Báthory Zoltán, Zrinszky László, Faragó László, Szebenyi Péter,
Szabó László, Ballér Endre és Nyilas Dezső volt.)

Augusztus  közepétől  pedig  a  szaktantárgyi  felkészítés  is  elkezdődött,  így többek között  az
ének-zenei  továbbképzést  öt  adásban  adták  Dimény Judit  gondozásában  augusztus  22–31.  között.
Összesen 30 ilyen műsor készült, ebből kettő a környezetismeret oktatása számára, nyolc a matematika
I. osztályának, hét a magyar anyanyelv I. osztályának, és a már említett öt-öt általános felkészítő és
ének-zenei műsorokon kívül három adás készült az osztályfőnöki órák részére, a III. és IV. osztály
tanárjainak.
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20. melléklet – Az IFO 1979-1981 közötti zenei műsorai440

A  Zenei  Tükör az  addigi  négy  hét  helyett  két  hetente  jelentkezett,  ezzel  a  műsor  felgyorsult,
naprakészebbé vált és ezáltal növelni tudta hallgatói bázisát is. Az Éneklő Ifjúság szervezését a Zenei
rovat  átadta  a  KÓTA-nak,  és  az  IFO  Zenei  rovata  a  Concertino  Praga által  elindult  művészek
bemutatásával  vette  ki  részét  a  műsorosztály  30.  jubileumi  éve  alkalmával  elindított  átfogó
műsorsorozatban.

Az IR énekórái péntek reggelre kerültek. A második osztályosoknak  Hárai Ferencné, míg a
harmadikosoknak Lantos Rezsőné vezette a foglalkozásokat. (A műsorok hetente egymást váltották.)
Folytatódott 15 új résszel a Hangszerek nyelvén sorozat, ahol négy-négy adás az oboával és a fuvolával
foglalkozott, majd 9. résztől az előző évben megismert hangszerekkel (fagott, kürt, klarinét) alkottak
kamaracsoportokat.  Később a  vonós és  rézfúvós hangszerek  következtek,  műsorvezetőnek minden
esetben a hangszert művelő egyik művészt kérték fel. A Zenélő Dominóban Tusa Erzsébet és  Lantos
István zongora- és orgonaművész a  zenei stílusokkal  ismertette meg a gyerekeket,  majd 1982-ben
áttértek  a  zenei  fogalmak  tisztázására,  ami  során  végig  kísérték  a  fogalmak  koronkénti  és
zeneszerzőkénti  változásait  is.  A műsor  negyedik  évadjában egyszerű ritmikai  és  dallamelemekkel
fogtak játékba, deduktív módon folytatva a zenei fogalmak magyarázatát. A műsor végén a gyerekek
feladatot kaptak, a helyes megfejtők hanglemezdíjjal lehettek gazdagabbak.  Bónis Ferenc Operába
hívogató műsora után Dimény Judit egy új operaismertető műsorötletet valósított meg. A Szereted az
operát? felsősöknek és középiskolásoknak szóló stúdióbeszélgetéses adásait Kertész Ivánnal közösen
vezette.

A Nyitnikék adásaiban a műsorrészeket szervesen összefűzték a tematika alapján: a  Véletlen?
című adásban a tűzesetekkel foglalkoztak, amihez az  Ég a város, ég a ház is... kánon megtanítását
kapcsolta  Tarnay Márta szerkesztő. A Sok kicsi sokra megy a takarékosság fogalmát elemezte Szabó
Éva vezetésével,  ami esetében az Elmentem én a vásárba...,  illetve a  Két krajcárom volt  nékem...
kezdetű  gyerekdalokat  kapcsolták  a  műsorhoz.  A földrajzi  ismeretek  átadásával  együtt  a  Széles  a
Duna,  Tokaj-vidék  azért  jó,  Fúj,  süvölt  a  Mátra  szele című  népdalokkal,  a  Mi  világunkért című
állampolgári és társadalmi kérdésekkel foglalkozó epizód mozgalmi dalokkal egészült ki. A félelem
legyőzéséhez segítséget nyújtó  Pirosat az este szürkével keveri hatását az  Ég a gyertya, ég... című
dalocskával,  a  Boszorkányok pedig  nincsenek epizód meseszerűségét  az  Egy boszorka van... című
dallal  fokozta.  A téllel  foglalkozó  Hej Dunáról  fúj  a  szél a  címadó népdalt  tanította,  a  Mókaláka
farsangi  adása  a  Hopp,  Juliska...,  Ez  a  lábam,  ez,  ez,  ez... és  egyéb  táncritmusok  megtanítására
vállalkozott. Petőfi Sándor és Katona József műveihez kuruc dalokat rendeltek a műsorkészítők, az
Ajándék ajándékozással foglalkozó rész anyák napi dalokkal és köszöntőkkel szólalt meg.

440Források: 
A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1979/80-as munkaterve. Magyar Rádió Irattára. (KON–040)
Az Iskolarádió műsorfüzete. 1980/81. Magyar Rádió. 1980. Magyar Rádió Irattára. (IR–046)
A Gyermek- és Ifjúsági Főosztály 1980/81. évi munkaterve. Előterjeszti: Faggyas Sándor főosztályvezető. Magyar Rádió 

Irattára. (KON–042)
Az Iskolarádió műsorfüzete. 1982/83. Magyar Rádió. 1982. Magyar Rádió Irattára. (IR–047)
Az Iskolarádió műsorfüzete. 1983/84. Magyar Rádió. 1983. Magyar Rádió Irattára. (IR–035)
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21. melléklet – Műsorütközések az IFO Zenei rovata és a ZFO között 1981-
ben (Zsoldos, 1981).

A  Bónis  Ferenc (rovatvezető)  által  szerkesztett  Így  láttam  Bartókot több  hétig  futott
párhuzamosan a ZFO hasonló műsorával, miközben úgy állapodtak meg, a ZFO Bartók tematikájának
indulása előtt az IFO Zenei rovata befejezi a sorozat adását. Ezt követően nem sokkal (1981 tavaszán)
a ZFO  Carelli Gáborral kilenc részes  Gigli sorozatba kezdett, mire pár héttel később az IFO Zenei
rovata is egy sorozatot tervezet elindítani Carelli Gábor vezetésével Carusoról. (Ez utóbbi ütközést a
Műsorszerkesztőség kivédte,  és későbbre adott  csak engedély az IFO-nak a műsor sugárzására.)  A
ZFO más műsora esetében is történtek összeütközések az IFO-val. A ZFO gondozta  Miért szeretem
Bartókot? sorozat  elindítása  után  (mely  a  Kossuthon  vasárnap  ment)  az  IFO  is  elkezdte  Életem
muzsikája címmel  Doráti  Antal visszaemlékezéseiből készített  műsorának sugárzását.  Mivel Doráti
Bartók pályatársa volt és műveinek egyik leglelkesebb interpretálója, már előre gyanítható volt, hogy
sokat fog Bartókról beszélni. A műsorát az IFO a Kossuthon (szintén vasárnapra) kérte elhelyezni,
feladva ezzel a vasárnapi 30 perces idejét az URH-n. A Műsorosztály aggályai ellenére ragaszkodott a
Zenei rovat a műsor lebonyolításához, így történhetett meg, hogy az egyik hét hétfőjén Doráti Bartókot
vezényelt a ZFO-nál, szombaton az  Emlékek, nyilatkozatok című sorozatban beszélt Bartókról, majd
vasárnap mindkét osztály Bartókról emlékezett meg a Kossuthon.
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22. melléklet – A ZFO Gyermekzenei rovatának műsorai a ZFO-hoz csatla-
kozást követően (1985)

Az előző évben, még az IFO rovataként számos sikeresnek mondható vetélkedőt vezetett Varga Károly
és  Friss  Gábor  Újévköszöntő,  Tavaszköszöntő és  Tanévköszöntő címmel.  A  Labirintus 120 perces
stúdióból bejelentkező író-olvasó találkozót szervezett levelezőivel, amelyet szerettek volna később
évente ismétlődően megrendezni. Az Ötven éves az Éneklő Ifjúság a mozgalom jubileumára készült, a
tanév  végéig  futó  új  mese-zene  sorozat  volt  a  Garabonciás  Boldizsár  zenés  sétái.  A  Muzsikáló
Magyarország műsora  kettévált:  egyik  fele  a  zeneiskolai  zenei  életet,  míg  másik  része  30  perces
riportműsorként a vidéki zenei kultúrát mutatta be. Carelli Gábor befejezte Tenor-kulcs című ciklusát,
amelyet  saját  előadói  munkásságáról  készített  (a  műsorral  mintegy  „önnön  egyéniséghez  kínált
kulcsot”441),  Ferencsik  János életét  krónikában  mutatta  be  a  Határ-Idő-Napló,  amelyet  a  rovat
maradandó  zenetörténeti  értékű  rádiós  vállalkozásnak  minősített.  Dokumentáló  jellegű  is  volt  a
Nefelejcs népzenei adásai, amiben az élő népi hagyomány fiataloknak történő átadását örökítette meg a
műsor  a  bukovinai  áttelepültek  lakta  Izményből,  Tápéról  és  a  Mátra  aljáról  jelentkezve.  Szőnyi
Erzsébet vezette  a  Találkozás  a  Hang-villában sorozatot  gyerek  és  főiskolás  közreműködők  aktív
zenélésével  kísérve.  Megvalósult  az  óvodásoknak  és  kisiskolásoknak  szóló  Szólj,  szólj  sípom
helytörténeti  hagyományőrző  műsora,  gyermekjátékokkal,  dalokkal,  mondókákkal.  Szőnyi  Erzsébet
másik egyszemélyes sorozata volt a Mi ez a gyönyörű?. A Kodályra utaló címmel a zene elemeinek,
kifejezési módjainak és eszközeinek bemutatására vállalkozott. Új sorozatként a Nádihegedű egy fiatal
felnőtt  műsorvezető  irányításával  a  gyerekek beszélgetéses,  illetve  improvizatív  zenélésre  épült.  A
természet  iránt  érdeklődő  gyerekek  zenei  „toborzását”  célozta  meg  a  Madárház,  a  tánc  iránt
érdeklődőket  pedig  a  Táncra  fel!.  A  Játsszunk  a  billentyűkkel mese  keretbe  építette  be  az  új
zongoramuzsika terjesztését, Sándor Judit pedig Dalok és találkozások címmel élettapasztalatairól és a
magyar dal történetéről beszélt.

Az új felállásban valóságos zenetörténeti adás-cunami indult el. A Bartókkal-, illetve Kodállyal
négyszemközt az  Így  láttam  … adásaiból  kimaradt  emlékezéseket  foglalta  magába.  Paul  Sacher
karmester  találkozásairól  mesélt,  Carelli Gábor újabb ciklust  készített  A Metropolitan  Opera száz
esztendeje címmel. Porté műsort terveztek külföldön és Magyarországon élő muzsikusokkal, A magyar
muzsika múltjából félórás adásokban az új zenetörténeti kutatások eredményeiről akart beszámolni,
valamint előadóművészi arcvonásokat elevenített fel Huszár Klára sorozata a Felejthetetlen arcok az
Operaházból.

441A Zenei Főosztály 1984/85. évi terve. Előterjeszti: Erkel Tibor főosztályvezető. Magyar Rádió Irattára. 42. (KON–090)
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23. melléklet – A struktúra 1984-től

253

hétfő kedd szerda csütörtök
Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor

8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9: 30 Ifjúsági zene

9:30 – 10:00

10:00 – 10:30 Nyitnikék Diákfélóra Diákfélóra

10:30 – 11:00 Éneklő Ifj.

11:00 – 11:30
11:30 – 12:00 MI
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00 *5
15:00 – 15:30 Veszélyben

15:30 – 16:00

16:00 – 16:30 MR 10-14 Révkalauz
16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

17:30 – 18:00

18:00 – 18:30 Hol volt... Hol volt... Hol volt... Hol volt...

18:30 – 19:00

19:00 – 19:30 IR nyelvóra IR nyelvóra IR nyelvóra

19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – 21:00
21:00 – 21:30
21:30 – 22:00
22:00 – 22:30
22:30 – 23:00 F-magazin
23:00 – 23:30

péntek szombat vasárnap
8:00 – 8:30 Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor
8:30 – 9:00
9:00 – 9: 30
9:30 – 10:00 IR

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00 Táskarádió
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00 Hol volt... Hol volt... Hol volt...
19:00 – 19:30 Ifjúsági zene
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – 21:00
21:00 – 21:30

21:30 – 22:00

22:00 – 22:30
22:30 – 23:00
23:00 – 23:30
23:30 – 0:00

* I/III: Ugróiskola, II: Ismeretterjesztő magazin, IV: Neked szól!
**
*** I: látogatóban, II: Irodalmi kívánságműsor, III: Kérhetek valamit?, IV: A Nyitnikék postája
*4 I: Újraolvasva, III: Oktatáspolitikai műsor
*5 I/III: Szöveges ifjúsági zenei műsor (ZFO), II/IV: Mindenki Iskolája (IR)
*6 I: Disputa, II/IV: Tini-tonik, III: Kamasz-panasz
*7 II/IV: Szöveges gyermekzene (ZFO)
*8 I: Ifjúsági zene (ZFO) 11:05-11:20
*9 II/IV: Ifjúsági zene (ZFO)
*10 I: Segíthetünk?, II/IV: Tanakodó, III: Kézfogások
*11 I/II/III: Gyermek rádiójáték, IV: Irodalmi magazin
*12 I/III: Miska bácsi levelesládája, II: Százszorszép Színház, IV: Kenguru – gyermeksportműsor
*13 Kíváncsiak Klubja, Mozaik, 4x4, Belépés csak tornacipőben, Kirakodóvásár, Nyitott Klub.
*14 I/II: Matiné, III/IV: Mesejáték

Színkódok
Gyermekrádió műsora
Ifjúsági rádió műsora
ZFO Gyermekzenei rovat műsora
Iskolarádió műsora
Pedagógusoknak / felnőtteknek szóló adás

Óvodások mű-
sora

Gyermekzene 
(9:44)**

Gyermekzene 
(9:49)

Gyermekzene 
(9:44)

Ifj.zene 
(II/III/IV)*8

Labirintus (ism) 
(I/III)*9

Labirintus + 
Zene (I/III) *7

Zenei Tükör 
(I/III)

A Gyermekr. 
műsora*

A Gyermekr. 
műsora***

IR ism.terj. Ifjúsági R. mű-
sora*4

IR ism.terj. IR ism.terj. IR ism.terj.

Ötödik sebes-
ség

Ifjúsági R. mű-
sora*6

Ötödik sebes-
ség

Ifjúsági R. mű-
sora*10

Csak fiatalok-
nak

Ifj. dokumen-
tumjáték (III)

Húszas stúdió 
(IV)

Nemzedékek 
(III)

A Gyermekr. 
Műsora*14

Ismét a javából 
(Havonta 60' az 
IFO-é. Váloga-
tások)

Ifjúsági R. mű-
soraÓvodások mű-

sora

A Gyermekr. 
Műsora*12

Rádiójáték gye-
rekeknek (I/II)

Ifj. Rádiószín-
pad (III)

A Gyermekr. 
Műsora*11

IR ism.terj.
Ötödik sebes-
ség

Ifjúsági Rádió 
műsora*13

Diákkönyvtár 
hangszalagon 
(I/IV)

Huszas stúdió 
(II)

Az Ifjúsági Rá-
diószínház be-
mutatója (I)

Ifj. Rádiószín-
pad (IV)

Értelmiségiek-
nek (II)

I: Játsszunk a billentyűkkel, II/IV: Találkozás a Hang-villában, III: Nádihegedű



24. melléklet – A struktúra 1990-től

a hétfő-csütörtök
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hétfő kedd szerda csütörtök
Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor

6:00 – 6:30 Reggeli csúcs Reggeli csúcs Reggeli csúcs Reggeli csúcs
6:30 – 7:00
7:00 – 7:30
7:30 – 8:00
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9: 30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00 Ki kopog?

12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30 IFO (tartalékhely)
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 16:30 Ifj.zene (I/II/III) ZFO zene*8
16:30 – 17:00 Nyitnikék* IFO zene*8
17:00 – 17:30 RádióMa** RádióMa*5 RádióMa*6 RádióMa*9
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00 Törd a fejed!***

19:00 – 19:30 kölyökrádió Nyelvlecke kölyökrádió

19:30 – 20:00
Pop-regiszter Pop-regiszter Pop-regiszter Pop-regiszter

20:00 – 20:30 Tanakodó (IV)

20:30 – 21:00 Ifj.zene

21:00 – 21:30
21:30 – 22:00
22:00 – 22:30 Próza (I)
22:30 – 23:00

23:00 – 23:30

23:30 – 24:00
0:00 – 0:30 Övön alul (III)
0:30 – 1:00
1:00 – 1:30 Nyelvlecke Nyelvlecke

Apró-cseprő – 
gyerekekről 
(I/III) (20')
Óvodások mű-
sora

Zenei Tükör 
(I/III)

Táncházi mu-
zsika

könnyűzenei 
műsor

hol volt, hol 
nem volt... / 
Népdalok

hol volt, hol 
nem volt... / 
Népdalok

hol volt, hol 
nem volt... / 
Népdalok

hol volt, hol 
nem volt... / 
Népdalok

Gordiusz 
(I/II/III)*7IFO zenei mű-

sorai

Nyelvlecke 
(I/III)*4

* Nyitnikék postája (IV) *9 I/III: Kamasz-panasz, II/IV: Tárcsázz!, 18:20 Zöld jelzés
** *10
*** *11
*4 II: Szavak csapdájában, IV: Embertan
*5 I/III: Helykereső, II/IV: Üzenő / MIKRO-fon Színkódok
*6 Irodalmi Rovat
*7 IV: Hatodik érzék Aktuális Ifjúságpolitikai Szerkesztõség
*8 I: Dallamok nyomában / Labirintus, II: Mesejáték, III: Ifjúsági zenei műsor / Labirintus, IV: Neked szól! / Zenei kalandozások ZFO Gyermekzenei rovat műsora

Ismeretterjesztõ Rovat

I: Szociosáv / Hangpárbaj, II/IV: Segíthetünk? / Böngésző / Telis-telefondorlat, III: Kataposta Klub / Tört/rész I/III: Szocio-krimi, II/IV: Utcarádió, 18:20 Disputa
I: Más szóval, II: A véges végtelen, III: Törd a fejed / Chipetnyi programok, IV: Mesterségünk címere II/IV: Kataposta

I/III: Helycsere, II/IV: Szociosáv, 18:20 Gordiusz



b Péntek-vasárnap
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péntek szombat vasárnap
Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor Kossuth Petőfi 3. műsor

6:00 – 6:30 Reggeli csúcs
6:30 – 7:00
7:00 – 7:30
7:30 – 8:00
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9: 30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00 Nyelvlecke
13:00 – 13:30 Daráló

13:30 – 14:00

14:00 – 14:30

14:30 – 15:00

15:00 – 15:30 Táskarádió
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00 Hangoló
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30

18:30 – 19:00

19:00 – 19:30
kölyökrádió

19:30 – 20:00

20:00 – 20:30
20:30 – 21:00
21:00 – 21:30
21:30 – 22:00
22:00 – 22:30
22:30 – 23:00
23:00 – 23:30 Maholnap Próza (I)
23:30 – 24:00
0:00 – 0:30

* Nyitnikék postája (IV) *9 I/III: Kamasz-panasz, II/IV: Tárcsázz!, 18:20 Zöld jelzés
** *10
*** *11
*4 II: Szavak csapdájában, IV: Embertan
*5 I/III: Helykereső, II/IV: Üzenő / MIKRO-fon Színkódok
*6 Irodalmi Rovat
*7 IV: Hatodik érzék Aktuális Ifjúságpolitikai Szerkesztõség
*8 I: Dallamok nyomában / Labirintus, II: Mesejáték, III: Ifjúsági zenei műsor / Labirintus, IV: Neked szól! / Zenei kalandozások ZFO Gyermekzenei rovat műsora

Ismeretterjesztõ Rovat

Gyermekrádió 
műsora

IFO (tartalék-
hely)

Ó, ó, ó nagy-
mami

Hangok és 
visszhangok 
(10')

Gyermek-hang-
játék (III)Énekeljünk 

együtt (10')

RádióMa*10

Miska bácsi 
negyedórája 
(I/III)*11

hol volt, hol 
nem volt... / 
Népdalok

hol volt, hol 
nem volt... / 
Népdalok

könnyűzenei 
műsor

I: Szociosáv / Hangpárbaj, II/IV: Segíthetünk? / Böngésző / Telis-telefondorlat, III: Kataposta Klub / Tört/rész I/III: Szocio-krimi, II/IV: Utcarádió, 18:20 Disputa
I: Más szóval, II: A véges végtelen, III: Törd a fejed / Chipetnyi programok, IV: Mesterségünk címere II/IV: Kataposta

I/III: Helycsere, II/IV: Szociosáv, 18:20 Gordiusz



25. melléklet – Gyermekpanel-kutatási eredmények, 1979-1983
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26. melléklet – Gyermekzenei műsorok még fellelhető műsorborítékjai, 
összesített táblázat (1947-2004)
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Adatlap

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

ADATLAP a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához

I. A doktori értekezés adatai

A szerző neve:MORVA PÉTER

A doktori értekezés címe és alcíme:  Hagyományos és új utak keresése a fiataloknak szánt zenei 
ismeretterjesztésben – médiumok szerepe (Pedagógiai elemzés)

A doktori iskola neve:ELTE PPK NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A doktori iskolán belüli doktori program neve: NEVELÉSELMÉLETI PROGRAM

A témavezető neve és tudományos fokozata: Dr. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ, Csc, PhD

A témavezető munkahelye: EÖTVÖS LORÁN TUDOMÁNYEGYETEM – Neveléstudományi 
Doktori Iskola

MTMT-azonosító: 10032919

DOI-azonosító: 10.15476/ELTE.2017.050

II. Nyilatkozatok 

1. A doktori értekezés szerzőjeként

a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a tézisek
nyilvánosságra  kerüljenek  az  ELTE  Digitális  Intézményi  Tudástárban.  Felhatalmazom  az  ELTE
NEVELÉSTUDOMÁNYI  Doktori  Iskola  hivatalának  ügyintézőjét  BARNA ILDIKÓT,  hogy  az
értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a
feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.

b)  kérem,  hogy  a  mellékelt  kérelemben  részletezett  szabadalmi,  illetőleg  oltalmi  bejelentés
közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE
Digitális Intézményi Tudástárban;

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a minősítés
(dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE
Digitális Intézményi Tudástárban;
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d)  kérem,  hogy  a  mű  kiadására  vonatkozó  mellékelt  kiadó  szerződésre  tekintettel  a  doktori
értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az ELTE
Digitális  Intézményi  Tudástárban  csak  a  könyv  bibliográfiai  adatait  tegyék  közzé. Ha a  könyv  a
fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori értekezésem és a
tézisek  nyilvánosságra  kerüljenek  az  Egyetemi  Könyvtárban  és  az  ELTE  Digitális  Intézményi
Tudástárban.

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy 
a) a  ELTE Digitális Intézményi Tudástárba  feltöltendő doktori értekezés és a tézisek  saját eredeti,

önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői jogait; 
b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón benyújtott

tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek.

3.  A  doktori  értekezés  szerzőjeként  hozzájárulok  a  doktori  értekezés  és  a  tézisek  szövegének
plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához.

Kelt: Lenggries, 2017. április 15.

a doktori értekezés szerzőjének 
aláírása
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