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Lineáris pedagógiatörténeti leírás a Magyar Rádió 
Ifjúsági- és Gyermekosztályának 1950 és 1993 
közötti működéséről – összefoglalás

A  feltáró  pedagógiatörténeti  tanulmány  forrása  az  a  közel  3000
folyóiratméternyi anyag volt, amely 2017-ig a (volt) Magyar Rádió Bródy Sándor
utcai stúdiópalotájának és a Szentkirályi utca, Múzeum utca, Pollack Mihály tér
által  behatárolt  területének  közel  29  ezer  négyzetméterén  elszórt  17
raktárhelyiségben 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.  A  kutatási
romantikától  sem mentes  közel  90  látogatás  során  ezeknek  az  anyagok  nagy
részét az irathegyek mélyéből a felszínre tudtam hozni, és abból saját irattárat
kialakítani. A hivatkozásban idézett dokumentumok végén lévő 2-4 betű és három
szám az irattáramban megtalálható csomót és az irat számát jelöli.

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

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 után annak 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
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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 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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2 Politikai hullámvölgyekben – a Gyermekrádió 1953. július 4. 
és 1956. október 23. között

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  elkezdtek  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 megfelelő saját műsorok után vágyódik.

1955-ben  a  resztalinizáció  jegyében  a  Gyermekrádió  pedagógiai
paradigmája  is  visszarendeződött  az  1953  előtti  állapotokhoz.  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.

3 Új nevelési paradigma és a konszolidáció (1957-1961), 
iránykeresés 1961 után az 1965-ös évi oktatási törvényig – 
oktatórádió, nevelőrádió

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
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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 hatósugarukon belül
a vidéki stúdiók is kivették részüket, 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
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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  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.

4 1965-72: a korrekció, a nagy struktúrareform és az oktatási 
KB határozat ideje

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 adaptívabbak legyenek a megcélzott közönség számára, szociológiai
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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 (TKK-
t) 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,  a  zenei  IR  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
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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 műsor (Nyitnikék) 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 oktatás 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.

5 1972-1985 (I. rész): a maratoni reform kezdetétől az 1978-as 
új tantervekig

Az Aczél György vezette kultúrpolitika három terület együttműködésére
épített: az iskolai művészeti oktatásra és nevelésre, a társadalom önművelődési és
művészeti mozgalmaira és 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 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  feladatuk  alapján
csoportosították. Így a külön kategóriát képeztek a közvetlenül, vagy közvetetten
oktató, művelő, tudományos népszerűsítő műsorok (mint az IR énekórái, illetve a
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1978-as  új  tantervek  bevezetését  támogató  tanártovábbképző  műsorok,
gyermekopera  megrendelések,  a  Zeneműkiadóval  folytatott  kooperáció),  az
amatőr mozgalmakat, öntevékenységet ismertető adások (Éneklő Ifjúság) és 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, amit a szatellitállamok
rádiótársaságaival kötött együttműködések is segítettek azzal, 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 oldani akarták éppúgy, 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  ezek  segítségével  a
hallgatókat  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 elhelyezés. Utóbbi mellet döntve
két  sávot  alakítottak  ki:  délelőttre  egy gyermek-,  délutánra  pedig  egy ifjúsági
sávot, ahol a korosztályokhoz szóló adások bejelentkezéseikkel ritmust követtek.
Ez alól  kivételt  képeztek az IFO egyéb komolyzenei  (azaz  nem IR) adásai,  a
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  földuzzasztott.  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 ifjúságiban
lévő 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
tudták  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
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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  felhányta  annak  mintaóra  jellegét.  Az  IR  bár  végre
bekerült  a  taneszközjegyzékbe,  a  sokszorosítás  és  a  tankönyvekkel  történő
egyeztetés terén továbbra is labdaként pattogott az Magyar Rádió és az Oktatási
Minisztérium között.

6 1972-1985 (II. rész): 1978-tól az 1985-ös oktatási törvényig

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 a műsorkészítők egyre inkább saját műhelyeik rejtekébe
vonultak vissza, a politikai tanácstalanság kihatott a szerkesztésekre is. A 14-20
év közötti  korosztály elfordult  a  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  egyre  több  konfliktus  árán
valósulhatott  csak  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
közte  lévő  koncepciókülönbségből  adódott  (konzervatívabb  szemléletű  volt  a
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Zenei rovat a kortárszene és könnyűzene tekintetében), másrészt a műsorkészítői
gárda (és műsoraik) is kezdett 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 küzdenie kellett a műsoridőért is. 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
tudtak  kiteljesedni,  hiszen  a  társadalom  és  az  iskola  a  kanonizált  értékek  és
módszerek  jelenlétét  várták  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
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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. 

7 1985-93: az oktatási törvény kihirdetésétől az intendatúra 
rendszer kiépüléséig

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
egzisztenciális okokból a Rádiótól. A kulturális értékközvetítés helyét átvette a
leszakadó fiatal csoportok elérésére tett kísérletezés. 

Az IR kétségbeesetten próbálta még a nevelői társadalmat mozgósítani
pályázatokkal,  kérésekkel,  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  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
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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,
egyben egyik adófőigazgatóság se tudta 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  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, lassan
egymás után 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 elvetették végül. A gyermek műsorok
végül  atomizáltan  szétszórva  időben  és  adófőszerkesztőségek  között  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 
zenei ismeretterjesztő munkásságának pedagógiai 
összehasonlító elemzése

1 A kutatás

A  műsorok  adatai  a  Magyar  Rádió  műsorborítéktári  számítógépes
nyilvántartásból  lettek  kinyerve.  Az  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.  A  műsorcímek
melletti  évszámok  alapján  az  itt  felhozott  műsorokat  a  lineáris  pedagógiai
feltárófejezetekkel érdemes összevetni. 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.

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.

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, azaz egy esetleg újabb
rádiós, fiatalokhoz szóló komolyzenei ismeretterjesztés elindításával elsősorban
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kikre  lehetne  hivatkozni.  Ennek  meghatározása  következett  a  Rádión  belül
elfoglalt  irányítói,  befolyásolási  pozícióból  (Bónis  Ferenc),  a  hallgatói
közönségével  talán  a  legintenzívebb,  máig  is  tartó  kapcsolattartásból  (Varga
Károly)  és  a  progresszív  pedagógiai  innovációként  is  felfogható  –  és  ezzel
eredményt is felmutatni tudó – nevelői személyiségből (Dimény Judit).

2 A nevelői aktor meghatározása

A műsorkészítő szerkesztő, a műsorvezető, a médiaszemélyiség, a 
riporter leírása

A Rádió Vezetősége a műsorok 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. Az 1970-es Egri Nemzetközi Audiovizuális
Konferencia  az  aktivizáló  és  öntevékenységre  ösztönző  új  műsorokra  történő
áttérést  szorgalmazta,  a  tekintélyelvű  tananyag-központúság  helyett  fejlesztő
tanuló-központúságot, permanens nevelést, a műsorok metodikájaként a megértő
hallgatást  és  modellnyújtást,  gondolkodtató  órai  légkört,  és  értékelési
rendszerében  a  szoros  ok-következmény  összekapcsolását.  Az  új  tanár-
(médiaszemélyiség-) típus már folyamatirányító szerepkört tölt be. 

Bónis Ferencnek nem volt kapcsolata „növendékeivel”, csak hipotézisei
alapján sejthette, kikkel áll szemben. Tevékenységének legitimáltságát a szakmai
tekintély adta társadalmi pozíció, (mint 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. Erősen a múltba forduló szemlélete a
„töltő  iskola”  általi  jövőkép  formálással  párosult,  mellőzte  a  differenciálást,
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. A Rádió maga az értékrend hordozója,
védelmezője  és  átadója.  A növendékkel  szembeni  viszonya  aszimmetrikus  és
távolságtartó, kommunikációja kizárólag a verbalitásra épült, annak centrumában
a téma, a kultúra adott komponense állt.

Varga Károlyra az autoritás alacsony jelenléte, illetve annak teljes hiánya
jellemző. Tudott kérdezni, és mindenkihez egyéni módon közeledni. Nem várt el
azonnali  hatást.  Vezetési  stílusa demokratikus,  a személyes kontaktus lehetővé
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tette azt a bőséges kommunikációra épülő szimbolikus interakciót, amelyben a
szerepek ismertek, identifikációra lehetőséget adnak és ezáltal a külső normák
belsővé  tételével  megvalósult  a  tanulás  is.  Az  egymásra  irányuló  cselekvések
során (elsősorban riporteri tevékenységekor) viszonylagos egyetértésben egymást
kiegészítő szerepeket valósított meg riportalanyaival. Mindig következetesen én-
üzenetekkel  próbálta  fenntartani  a  közvetlenség látszatát.  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.

A 70-es évektől kezdődően egyre jobban felértékelődött a tudástartalmak
addigi  parcellázottságát  felváltó  integrált  tudásterületek  kialakítása,  és  ezzel
együtt  a  komplexitásra  törekvés.  A műsoroknál  ez  a  pedagógiai  komplexitást
(interdiszciplinaritást,  poliesztétikát)  jelentette.  Dimény  Judit didaktikájában
megtalálható  a  konstrukciós  folyamatokat  optimalizáló  tanulási  környezet.
Műsoraiban a gyerekek folyamatosan reflektáltak a történésekre, a nevelő pedig
ezek mentén adaptív módon változtatott az oktatási tartalmon. Problémaközpontú
játékos  feladatok  jellemezték,  meglévő  tanulói  autonómia,  és  az  új  ismeretek
életközeli  élményekkel  történő  megerősítése,  illetve  bekapcsolása  a
tudásrendszerbe.  A  kezdő  szintű  tudásrészeket  „szakértői”  rendszerekbe
szervezte.  Gyermekekkel  foglalkozása  során  a  Rogersi  „facilitátori”
tanuláskönnyítő szerepet vallotta magáénak, az „áttetsző” paidotrop nevelőét. Az
elemzett  műsorok  zöme  laza  forgatókönyvvel  rendelkezett,  lehetővé  téve  az
adaptivitást, improvizációkat. 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. Műsorai
jelentős  részében  magát  háttérbe  tolva  más  közreműködőknek,  „alkalmi
nevelőknek” adta át a mikrofont, ő saját magára csak a már említett környezet
kialakításának és biztosításának feladatát osztotta.

A műsorokban felhasznált „tananyag”

A  központilag  meghatározott  műveltségkép  az  Osztály  szinte  teljes
működése során érvényesült. 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.

A három rádiós tananyagválasztását céltípusok szerint rendeztem. Bónis
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Ferencnél  megkülönböztettem  a  zenetörténeti  vonatkozásúakat,  zenei
együtteseket  és  a  kortárscsoportok  élethelyzeteinek  bemutatását,
fogalommagyarázatokat,  rejtvényeket,  zenemű  ismertetőket,  illetve  a  műsor
kontextusától  függő  és  független  zenei  tartalmakat.  Varga  Károly esetében  a
zenetörténeti  vonatkozásokat,  a  népzenét,  a  zenei  illusztrálású
tankönyvbemutatóhoz  kapcsolt  tartalmakat,  a  zeneoktatás  feladatait,  a  zenei
együttesek,  intézmények,  rendezvények,  kortársak  bemutatásának  szereplőit,
fogalommagyarázatokat,  zenei  rejtvények  feladatait  (magazinokban  és
vetélkedőkben – utóbbi esetében a versenyzőknek és a közönségnek is szólókat),
hangszerismertetéseket,  műsorajánlókat,  a  szöveges  zenei  ismeretterjesztések
(zenemű ismertetések) tartalmát különböztettem meg, illetve a be-, át-, levezető
zenei  betéteket  (magazinműsorokhoz,  zeneszerzői  és  zeneművészi  portrékhoz,
mese-műsorokhoz),  valamint mivel  műsorai  egy  részében  a  poliesztétikai
szándékú (tisztán  irodalmi)  tartalom is  megjelenik,  ezeket  a  tartalmakat  külön
kategóriába  helyeztem  (mint  irodalmi  idézeteket).  Dimény  Juditnál  műsorai
között sem zeneszerzői portét, sem mese-műsort, sem műsorajánlót nem találni, a
népzenét  sem  kiemelten,  hanem  csak  komplex  műsorainak  illusztráló
tananyagaként kezelte. 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
esetében is az irodalmi alkotások külön pontba kerültek.

A műsorkészítésben segédkezők szerepe

A rendezőknek figyelembe kellett venniük a gyermekműsorok sajátságos
igényeit,  feladatuk  közé  tartozott  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. 

A Rádió épülete a maga kultúrtörténeti kisugárzásával és a benne dolgozó
kollektíva egymást  támogató szemléletével  erős szocializációs teret  gerjesztett,
amely  nemcsak  az  egységesnek  mutatkozó  „rádiós  arculatot”  garantálta,  de  a
stúdiókban  közreműködőkre  is  tevékenykedtetően  hatott.  A műsorkészítésben
minden közreműködő hozzájárult mozaikszerűen a műsorhoz.

A gyermek-közreműködők (színészekre, felolvasókra) képzése érdekében
a  Rádió  létrehozta  a  Gyermekstúdió gyerekszínészképző  intézményét,  hogy  a
műsorokban minél hitelesebb gyerekhangok kerüljenek. A gyermekriporterek és
az  ének-zenei  oktatóműsorok  és  komplex  kreatív  ismeretterjesztő  műsorok
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iskolás  gyermekrésztvevői  voltak.  Verbálisan  nem  megszólaló  közreműködők
voltak  a  zenei  előadóművészek a  hangversenyműsorokban.  A  műsorokban
verbálisan megnyilvánultak a  vetélkedők  zsűritagjai, a  riportalanyok, illetve  a
műsorkészítő társak.

3 A műsorok létrehozása közben érvényesített tanuláselméleti
felfogások és a befogadás közben meghatározható tanulási 
folyamatok leírása

Bónis  Ferenc műsoraiban  a  tradicionális  iskolakép  nevelési  felfogása
tükröződik. A tanulót a művelődés és tanulás szubjektumaként látta, azon belül is
az ún. realista didaktikát követte, amelyben a nevelési tartalmat önállónak és örök
érvényűnek tartotta,  és  amelyet  az esetleg változó nevelési  cél  érdekében sem
lehetett  megváltoztatni,  lecserélni.  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. Gyakorlati értelembe vett tanuló-központúság nem létezett
a műsorokban, az iskola elkülönült a valóságtól.

A Rádiónak az Éneklő Ifjúság mozgalomba történő bekapcsolódásával új
szintre  lépett  a  műsorok  tanuláselméleti  paradigmája  is,  a  fellépő  kórusok  a
kooperatív  tanulás mindhárom formáját  is  megjelenítették.  A mikrofon  előtt  a
versengő irányított tanulásra találunk példát, az otthoni egyéni felkészülés során
pedig  individualizált  tanulási  formájára  és  a  kóruspróbák  kooperatív
együttműködéseire.  A műsor  tanulásmetodikájában  így  a  mozaikmódszer és  a
problémaközpontú csoportmunka technikája együtt került felhasználásra.

Varga  Károly 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 is. 

A  szemléltetéses  előadásokban  az  alaklélektani  tanulási  modell jutott
szerephez, a tanulási alap érzelmi és hangulati bázisú volt. Számos műsorban a
gyerekek hétköznapi helyzeteit  használta  fel  a  zenei  anyagok magyarázatához,
ezzel szociális tanulásra adva lehetőséget, érdeklődésüket interakciókkal formálta.
A műsor hallgatása kommunikációnak minősült,  a zenei  tananyagot körülölelő
pozitív  élményként tálalt  történet  vikarializáló megerősítő  hatásával  a  hallgató
belső  feszültségét  oldani  tudta.  A beleélés  által  így  eredményezett  utánzásos
tanulás következtében átlépett a tanuláselmélet a  modelltanulás neobehaviorista
szemléletbe. Az élő, koncertjellegű szöveges zenei ismeretterjesztés során valós
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idejű  interakciókra  is  alkalmat  adó  szakaszokat  iktatott  az  adásokba.  A
szövegkörnyezet meseszerűségébe ágyazta a zenei részleteket és sorba fűzte őket.
Az  osztálytermi  oktatóműsorok  adásaiban  a  későbbi  IR  műsorokhoz  képest
kevésbé  irányított  interakciók  zajlottak,  nem  törekedett  mintaóra-jellegre.  A
gyerekek rögtönzött reakcióit  megörökítik a borítékok anyagai. A nevelői hatás
ezekben már közvetlenül a közösségre és a tevékenységre irányul, forrása is a
közösség.  Erre  a  tanulási  helyzetre  érvényes  a  szimbolikus  interakcionalizmus
modellje. Jellemzője a külső és egyénen belüli interakciók, a kölcsönös megértő
cselekvés.  Az  információként  jelenlevő  „gesztus”-ok  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.

A riportműsorok az utánzáson alapuló  neobehaviorista tanulásmodellre
voltak  példák,  amely  a  szociális  mezők  klasszikus  és  operáns  kondicionáló
hatásán  keresztül  viselkedésváltozást  eredményeztek.  Külön  típust  jelentettek
azok a riportok, amelyben nem maga Varga Károly tette fel a kérdéseket, hanem
gyermekriporterek. 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 vetélkedőkben  komplex  módon két  szinten  működtek  a  tanulási  folyamatot
befolyásoló hatások. A stúdióban valós interakciókon keresztül kognitívak, míg a
hallgatók számára kognitív behaviorista tanuláselméleti folyamatok zajlottak. A
zenefelismerő  feladatok  szervezése  az  alaklélektani  tanulási  törvények  szerint
zajlottak. A műsorvezetők csak figyeltek és nyomon követték az eseményeket, a
tanulási folyamatot úgy tervezték meg, hogy a diák maga jöjjön rá a megoldásra.
Egyszerű behaviorista előhívás volt a „pihentető” pár percben zajlott interakció,
ahol  a  műsorvezetők  a  közönség  soraiból  vártak  jelentkezőket  a  zenei
villámkérdések megválaszolására. A vetélkedők csoportos résztvevői típusában a
feladatok  megoldására  a  csoportos,  munkamegosztásos  szociális  tanulás volt
jellemző.

Dimény  Judit Nyelv-Zene-Matematika sorozatában  már  rögtön
megtalálható  az  interdiszciplinaritás,  gazdag  interaktivitás,  gyermekekkel
kommunikálni tudó szakértők szerepeltetése és kreativitás. A tanúsított facilitátori
nevelői  habitus  miatt,  és  a  növendék  cselekedtetése  révén  biztosított  tanulási
környezet aktív volt.  A tanulás alapmodelljeinek  struktúrgenetikai magyarázata
szerint  a  centrumba az individuum került.  Az interakciók folyamán struktúrák
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konstruálódtak.  A  struktúrákban  történő  gondolkodás  utat  nyitott  a
konstruktivisztikus szemlélet felé, amely az aktív tanulási környezettel találkozva
az interakcionista tanuláselmélet feltételeit teljesítette. A műsorok ismeretelemei
mindig az egyszerű felől a komplex felé haladnak. A tanulás folyamata deduktív
levezetésűvé  vált,  a  megismerés  kiindulópontjába  az  „én”  került  az  empíria
helyett.  Ezzel  a  konstruktivizmus területére  lépett,  de megmaradt a  társadalmi
konvenciók alapján értelmező, az egyént a kultúra alapján beazonosító, a szociális
interakciókra  épülő  szociális  konstruktcionimus területén.  Foglalkozásai  nem
voltak  differenciáltak,  individualizáltak  sem  annak  tempójában,  sem  az
egyénenként különböző ismeretanyag feltérképezésében, sem az értékelésben. A
műsor  vágása  során  az  differenciáltság  hiányából  adódó  konfliktusokat
eltávolította az adásra szánt végső verzióból.

4 A műsorok által képviselt személyiségfelfogások és 
gyermekképek

Bónis  Ferenc a  fiatalt  a  jövő  megváltójának  vizionálta,  a  gyermek
romlatlanságába  vetett  hitű  romantikus  német  gondolkodók  filozófiáját  vitte
tovább.  Számára  a  fiatalban  rejtőzött  a  tökéletes  emberideál  és  az  önművelés
lehetősége.  Hallgatóhoz fordulásában frontálisak, jellemző a jelenidejűség és a
fiatalok közreműködésének hiánya.  Nem követte  az individualizálódó fiatalság
egyéni igényeit, műsoraiban egyáltalán nem jelennek meg a 70-es évek végétől
egyre fokozódó szerepű és fontosságú kortárscsoportok.

Varga  Károly személyesen  megszólította  hallgatóit,  tegezve  pozitív
megerősítést  küldött  feléjük,  nyelvezete  közérthető,  gyerekkori  életképekben
gazdag  volt.  A  nevelés  helyszíne  számos  műsorában  a  család  helyett  a
kortárscsoportokhoz került  át.  A szórakoztatás feladatát  inkább csak a játékos,
vagy meseszerű  formákban tudták  a  műsorkészítők  megoldani.  Magazinjaiban
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.

Dimény  Judit gyermekképe  demokratikus–laissez  fair  nevelői
viszonyulása miatt és a teljes gyermekhez fordulás révén már-már a Rousseau-i
gyermekről alkotott felfogást tükrözte. Nála is a gyermek a jövő letéteményese,
mindhármuk  nevelési  felfogása  az  erőltetésmentes,  önkéntességen  nyugvó
önművelődés támogatása volt. Dimény Judit volt viszont az, aki leginkább képes
volt  a  gyermeket  maga  nyers  valóságában  megmutatni,  és  műsorkészítésében
interdiszciplinaritásával  az  „élni  megtanítani”  célhoz  rendelt  didaktikát
kidolgozni.  A  műsorok  indirekt  módon  követték  a  fiatal  önkibontó
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tevékenységeit, és a német romantikusok által képviselt nevelői felfogás szerint- a
gyerekekkel-foglalkozás  által  komulált  energiát  használta  fel.  Varga  Károly a
fiatalsághoz tömegszinten fordult, már extrovertáltabb nevelői személyisége miatt
is. Dimény Judit visszahúzódó természete viszont ezt nem tette lehetővé, és a 80-
as évektől kezdve egyfajta elitizmus iránt is elkötelezte magát.

5 Nevelési célegyüttesek

A nevelési célokat folyamatosan az MSZMP KB közoktatási, művelődés-
és  ifjúságpolitikai  határozatai  deklarálták.  Fontosnak  tartották  a  szülők
„nevelését”  is.  Ezek  a  műsorok  hamar  rétegműsorrá  váltak,  mert  kevesen
értetették  az  elhangzottakat.  Az  amatőrmozgalmak  támogatásával közösségi
nevelési célt  szolgálva a fiatalokat  a társadalmi, szociális normák átvétele felé
vitték ellenőrzött keretek között. Erre vonatkozóan készültek a tömegmozgósító
hatású  kórusmozgalmi-,  klubéletet  bemutató és  a  vetélkedő  műsorok.  A
közösségben  felvett  oktatóműsorok  szocializáló  vetülete  szintén  ezt  a  célt
szolgálta,  míg  a  szabadidő  társas  eltöltéséről  készített  sorozatok  a  közösségi
életbe  idealizált  tartalmú  és  formájú  betekintésre  adott  lehetőséget.  Az
internacionalista  szemlélet  kialakításának  nevelési  célját  a  városműsorok  is
segítették.

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.  Így
Dimény Judit tudott már olyan célokért is küzdeni, amellyel a növendék egyéni
érdekeit  éppúgy  szolgálta,  mint  a  szocialista  berendezkedésű  közösségét.  A
kreativitásnak,  a  szabályalkotás  és  alkalmazás  készségének  és  az  asszociatív
gondolkodásnak  fejlesztésében  újat  mutatva  egy  utat  tört  sor  pedagógiai
innováció létrehozásához is.

6 Tervszerűség

Az általuk kifejtett személyiségfejlődés megjósolása

Az IFO 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.  A
személyiségformálás kérdése állandó konfliktusforrás volt a műsorkészítők és a
hallgatók között. A nevelőt (műsorkészítőt) személyes presztízse tette egyedülivé
(rádiós  egyéniséggé),  azaz  a  normarendszer  alapján  állásfoglalási  képessége,
közönségéhez fűződő kapcsolattartási ereje és sokoldalúsága. 
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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.  Egyrészt  belső,  hagyományaiból  eredő
normarendszerébe  integrálva,  másrészt  a  külső  döntéshozói  és  paternalista
fenntartói megfelelni akarás hatására. Mindemellett hatással volt a folyamatra a
Rádió  nemzetközisége  is,  amely  a  műsorcserékben,  a  nemzetközi  oktató  és
nevelőcélú  műsorokat  tárgyaló  konferenciákban  nyilvánult  meg.  A  nevelés
szándékolt volt, hatását érvényesíteni akarta a nevelési tevékenység során. Értéket
akart  teremteni  és  közvetíteni,  közösségi  és  individuális  szinten,  és
szociokulturális minőségében. Ez a tervszerűség viszont a 80-as évek második
felétől  már  akadályozta  a  Rádió  kollektíváját  abban,  hogy  a  megváltozott
társadalmi  igényekre  reagálni  tudjon.  A társadalmi  törésekre nem tudott  többé
adekvát  válaszokat  adni,  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.

A műsorok hatásmérésének indikátorai (hallgatottsági panelek, 
sajtóbeli rádióbírálatok, belső kritikák, műsorstatisztikák)

A  kvalitatív  eszközök esetében  külső  és  belső  kivitelezésű  értékeléseket
különböztethetünk  meg.  Az  50-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  műsorairól  a  véleményeket  és
tapasztalatokat. 

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 ritka visszajelzések ellenére a három műsorkészítő munkássága 
nyomán fellelhető 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  eredményeinek  értékelése  a
műsorkészítők  irányába  fordult,  vagyis  a  növendék értékelte  a  nevelőt,  illetve
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másodsorban a műsorok hatására bekövetkező személyiségfejlődést a társadalom
regisztrálhatta  –  volna.  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. 

A  műsorokról  készült  visszajelzések  egyik  formája  a  TKK  és  az
Iskolarádió  metodikai  tanulmányai  mellett  a  médiumokkal  foglalkozó
kommunikációs  szaklapokban  (Jel-kép,  Rádió  és  Televízió  Szemle)  megjelent
elemzések voltak. 

7 A célcsoportok meghatározása

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. A centralizált
oktatásügy  keretei  között  vajmi  kevés  lehetőség  volt  az  adaptivitás,  a
tanításmetodikánál  komolyabb differenciálás lehetőségére,  mivel  az  iskoláknak
nem  volt  ehhez  megfelelő  autonómiája,  viszont  a  műsorok  már  bemutatott
változatos  tanulás-  és  tanításértelmezéseikkel  ennek  ellentmondanak,
megkísérelték  a  korlátokat  szétfeszíteni  és  a  differenciálást  megvalósítani.  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. Vertikális tengely mentén – a célcsoportok kiterjedése esetében –
egyaránt 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.  A célcsoport
meghatározása szempontjából még egy dimenzió rendelődik a már említett kettő
mellé, ez pedig a tehetség meglétének kérdése. 
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8 A műsorok módszertanának leírása

A műsorok metodikája

Bónis Ferenc műsoraiban direkt nevelői hatás érvényesült hierarchikusan
a felnőtt  felől  a  növendék felé  irányulva.  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. 

Varga  Károly vetélkedői  alapvetően  a  felfedezéses  tanulásra  építettek.
Ezekben a  műsorokban tisztázva voltak a  célok,  és  a kiinduló kérdések,  amik
többnyire valamilyen aktualitás köré lettek rendezve. A szabályokat 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.  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. A felfedezéses tanulást
számos  változatos  eszközzel  inspirálta.  További  eleme  volt  módszereinek  az
eltérő életkorú diákok együttes szerepeltetése. A vetélkedőkben a tér kialakítását
és a bútorzatot is a fiatalok igényei alapján határozta meg. 

Az indirekt  nevelési  módszerek egyikeként  a közösség- és  önfejlesztés
megszervezését  szolgálta  a  tanulmányi  feladatok  szervezése.  Klubéletszervező
tevékenységével  ő  is  nyújtott  perspektívát  a  diákoknak,  évtizedekig  élő
hagyományt alakítva így ki ezzel. Riportműsorainak egyéni- és csoportalanyait
példaértékűnek  emelte  ki,  állandóan  személyesen  is  részt  vett  a  közösségek
tevékenységében.

Kommunikációjában  a  Gordon  által  lefektetett  segítő  módszereket
alkalmazta. 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),
az  állandó  auditív  illusztrációk  miatt  szemléltetők  közé,  és  a  vetélkedők  és
riportok  keretében  egyéni  „kiselőadások”-nak  is  tanúi  lehettünk.  A csoportos
foglalkozásokon a tanulók kooperatívan egymástól tanulhattak. 
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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. A műsor gerincét adó kérdéseket előre
megkomponálta,  de  a  gyerekek  válaszadásainak  helyét  szabadon  hagyta  a
forgatókönyvben,  sőt  a  meghívott  vendég  is  eltérhetett  az  eredeti  iránytól.
Eszközként felhasználta  a  problémaközpontú  játékos  feladatokat,  biztosította  a
tanulói  autonómiát  és  az  új  ismereteket  életközeli  élményekkel  erősítette  meg
(zajkeltő eszközökkel, tapasztalatok megosztásával, stb.)

Műsorai között volt összetett tantárgyi műsor, játékos mozgás és ritmus,
zajokon  és  zörejen  keresztül  a  beszédnyelv  segítségével  zenei  befogadásra
nevelés, és más interakciókra épülő stúdióbeszélgetések gyerekekkel. Facilitátori
szerepe szorosan összekapcsolódott a kommunikációs módszerek széles körével,
így  a  segítő  módszerek  jelenlétével  és  a  nagy  fokú  tanulói  kommunikációs
szabadságfokkal.

A  prezentációs  stratégia  módszerei közül  leginkább  a  kérdezés  volt  a
legelterjedtebb  műsoraiban.  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.  Rendszeresen  visszajelzést  kért  a
növendékeitől,  esetenként  azokat  megerősítette,  vagy  tovább  terelte  őket  a
megoldás  felé.  Súlypontban  a  fogalomtanítás állt  magyarázat  és  megbeszélés
segítségével,  amely  alatt  a  növendék  maga  definiálhatta  asszociációinak
inspirálása mellett az elsajátítandó fogalmakat.

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

26



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.

1 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.

2. Szemléltető. Bemutatás, az 1. pontban szereplő tulajdonságjegyekkel.
3. Cselekedtető. Érvelés, szociális megerősítés, önjutalmazó tapasztalás, 

értékét vesztő verbalitás, tanuló-központúság, de tanulón kívüli valóság.
4. Kreatív. Szociális konstruktum, alkotói szabadság, elkötelezettség, 

mentorálás, nyitott kimenetelű feladatok.
5. Interaktív. Asszociatív, intenzíven reflektáló, szintetizáló, összegző, 

összefüggés kereső, véleményütköztető, információs 
csomópontkapcsolatok létrehozása, megismerés és felkutatása a 
fókuszban.

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.

2. Paternalista szabadidő-kultúra. Mozgalmi élet „zsdanov”-i 
kultúraszemlélettel, „ifjú harcosok”, tervteljesítők, szocialista realizmus. 
A gyermek a jövő megváltója, a fiatalban rejtőzik a tökéletes emberideál 
és az önművelés lehetősége.)

3. Gyermekszoba kultúra. „Csinált” gyermekkultúra, ártatlanság védelme,
nevelésre szorultság, romantikus  Rousseau-i szemlélet..., a gyerekekkel-
foglalkozás által kumulált energia élteti a pedagógust (Friedrich Fröbel).

4. Elveszett gyermekkor. Mozaikszerű érés, elnyúlt képzés, LLL, tabuk 
ledőlése..., elitista gyermek képek.

5. Fogyasztói kultúra gyermekképe. Álomvilág, hiányzó felnőtt értékek, 
az iskola kompenzáló szándéka a fogyasztással megfertőzött 
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gyermekvilág megmentésére.

C-C’: zenéről-gondolkodás, kultúrpolitika.

Klasszikus – plurális értékmutató tengely.

1. Klasszikus. Értékrendmegőrző, továbbtöltésre berendezkedés, tradíciók, 
„töltőállomás-iskolaszemlélet.

2. Ideologikus. „forradalmi” iskolaszemlélet, értékközpontú, de a 
„proletár” internacionalizmus és a „szocialista hazafiság” szempontjából 
szelektál, visszafogott érdeklődés a modernitás (avantgárd) iránt, 
agitatív-elkötelező-mozgósítő szándékok. (Révai kulturpolitika Szabó 
Ferenc-i érvényesítéssel) 

3. Folklorista. Paraszti kultúra, szövetségi Kádár-politika, HNF-mint a 
népakarat szimulációja.

4. Eklektikus. Polgári kultúra feltámadása, nosztalgia, önkritika.
5. Plurális. Eklektikus kultúra, szupranacionális- és eklektikus 

finanszírozás, közösségi kultúrák, interkulturalitás.

D-D’: intézményhez fűződő viszony.

Iskolahangsúlyos – iskolakritikus tengely.

1. Iskolahangsúlyos. Tradicionális autoriter iskola, ráhagyatkozás. Az 
iskola az átörökítéséhez szükséges biztonságos folyamatot biztosítja.

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.

3. Komplex. ÁMK, iskolán kívüli mozgalmak, helyi tanterv, intézményes 
közművelődés, intézményes szabadidő. Komplex nevelőadások.

4. Spontán közösségek. Önálló értékválasztás, piaci szolgáltatások, 
problémamegoldásra önszerveződő közösségek.

5. Iskolátlanító. Rendszerkritikus, kortárs csoportok, közös értékalkotás, 
plurális, különbség-újratermelés ellenes.

E-E’: a módszertan mezeje. Rádiós műfajok szerinti csoportosítás.

1. Zenei betétek: összekötő zenék, amely a műsorelemek közötti hangulati 
átvezetésért feleltek.): zenei aláfestések, hangjátékok, mesejátékok, 
rádiójátékok összekötő zenei betétei, magazinok összekötő zenéi, 
megzenésítések (vers, gyermekopera).

2. Előadás: egyéni, verbális, vagy szemléltetéses.
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3. Vita
4. Portré, interjú: hangszerbemutató, zeneszerzői portré, előadói portré, 

földrajzi területi portré.
5. Népzene (magyar-külföldi): népzenei ismeretterjesztés 

(fogalommagyarázat), népdalbemutatás, népi együttesek, néprajzi 
komplex.

6. Ének-zenei oktatóműsorok: fogalommagyarázat, kombinált (pl. orosz-
ének), énekóra illusztrálás, beékelt zenei rovat, komplex műsorok 
(tantárgyi integráló műsorok, poliesztétikai nevelés).

7. Gyermekzene: hangszeres, kórusos (élő, lemezről), daltanítás, 
kórusbemutatók, interaktív helyzetek szimulációja (előre megírt).

8. Óvodásműsor: zenés játék, éneklés, zenés mese, meseszerű 
ismeretterjesztés

9. Ifjúsági zenei zsurnalizmus: zenei magazinok, mozgalmi magazinok 
zenei rovattal, riportműsorok.

10. Tömegkapcsolatos műsorok: levelező-zeneküldő, rejtvényműsorok, 
pályázatok, ajándékműsorok, zenei versenyek, klubestek, vetélkedők.

2 A műsorok készítőnkénti grafikus ábrázolása a mérést 
követően

Bónis Ferenc műsorai (11 adás)

29

1. ábra. Bónis Ferenc műsorainak elhelyezkedése a műsortipológiai rendszeren belül 
(11 adás)



Varga Károly műsorai (15 adás)

Dimény Judit műsorai (10 adás)

Illetve még további 27 műsor lett elemezve más rádiósoktól.
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2. ábra. Varga Károly műsorainak elhelyezkedése a műsortipológiai rendszeren belül 
(15 adás)

3. ábra. Dimény Judit műsorainak elhelyezkedése a műsortipológiai rendszeren belül 
(10 adás)
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