
19.
Feljegyzés a Rádió helyzetérő

és Szirmai István Kádár Jánosh oz intézett kíséró'levele
reulecyzÉs

a Rádió he|yzetérő|

A Rádió személyi összetétele ma nagyjából-egészébó1 azonos a régi Rádió és a Szabad
Kossuth Rádió személyi összetételével. Lényeges változást Gács Lisztó elvtárs személye
jelent, mint elnök, Benke Valéria elvtársnő helyén, vaiamint a két új elnökhelyettes, Simó
Gyula és Horváth Zo|tán elvtársak, akik a régi vezetőség, így tÖbbek kozott Szendrő Sándor
és más eIvtársak munkáját pótolják. Az,őj vezetőség tagjai kozül véleményünk szerint Hor-
váth Zoltán e]vtársnál feltétlenül felvethető, hogy elsősorban képességei' de me.evsége is
a]kalmassá teszik-e ilyen magas funkció betöltésére' Simó elvtárs jó képességű, kijeiöíése,
próbaként, helyes lehet. Feltétlenül örömmel üdvözlendő Benke elvtársnő visszahjyezése.

Emlékeztetünk arra, hogy október 30-an a Népszava a Rádió vezetősége ellen éles
támadást kozölt _ miután a cikk valószínű írói, i]letve sugalmazói Gömöri Endre, Fö1des
Péter Erdős Péter és Molnár Aurél felszólították, sikertelenül, a Rádió vezetőit a kormány
iránti engedelmesség megtagadására. A cikk megjelenése után ugyanezek átvették a Szabad
Kossuth Rádió szerkesztését, amelynek vezetői Széil Jenő, rnu á Nép*űvészeti Intézet ve-
zet'ője és Tamási Lajos író voltak.

November 4-én a,,Szabad Kossuth Rádió'' megszűnt - d,e az új, november 4-e tttáni
Kossuth Rádió műsorainak szerkesztésében az említett újabb vezetó']< kinevezésén kívül (akik
azonban más jó elvtársak helyett keniltek a Rádió élére) pozitív változás aligha történt. Bizo-
nyítja ezt a mosl ott dolgozó hangadó munkatársak névsora. Az aiantiakban ezekró'l a most is
ottlévő munkatársaklól adunk a rádiót ismerő, jó elvtársak áital készített jegyzeteket.

l- Gömöri Endre (Agit. prop. osztály) Losonczy megbízott embere a Rádiónál, aki
november 4-e után is szabotálásra igyekezett rábírni a Rádió dolgozóit. Áttaspontja ma is
az, hogy lozáró|ag Nugy imréék visszajövetelével lehet megoldani a helyzetet.

Már jóval október 23-a e\őtt Szoros baráti és politikai kapcsolatot taÍtott Gimes Mik-
lóssal és Vásárhelyi Miklóssal' Az események fejlődésével mind nyíltabban tolódott el a
burzsoá demokratikus álláspont felé. Mint tekintélyes újságíró, mrír októb er 23-a előtt a
rádió agit. prop. osztályán nagy befolyással rendelkezett és a 23-át mege|őző napokban,
hetekben az osztá|y munkáját már nem a Rádió akkori Vezetése, hanem lényegében ő irá-
nyította. Utasításait - ez a Rádió akkori Vezetői előtt is világos volt _, Vásárheiyitől kapta.
A már említett Népszava cikk szerzője volt, s ez a cikk abban az id,fren nemcsak KádáI
J.ánossa], de Nagy Imrével is szembefordult. Gömöri nem a hangos nyilatkozatok embere'
de anná] intenzívebb szervező' Nem kétséges. hogy a Rádió agit.-prop. osztálya ma is az ő
befolyása alatt áIl.

2. Molncír Aurél (Agit. prop. osztály). Ő volt az ellenforrada]mi szellemű rádió parla_
menü csoportjának vezetője, tudomásunk szerint az apja csendőr volt. Erős klerikálii kap-
csolatokkal rendelkezik, ő volt az egyik kezdeményezője annak, hogy Mindszentyt minet
többször meg kell szólaltatni a rádióban. A Mindszentyrő| készített riportok szerzője, aki
több nyilvános ülésen tett olyan fogadalmat, hogy toilát nem bocsátjaahazaáruló Kádár-
k9rmány rendelkezésére. Jelenleg u naaio főmunkatársa és fogadalmit tudomásunk szerint
eddig be ís tartotta.
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3. FöIdes Péter (Agit. prop.osztály). Legfőbb törekvése volt' hogy október 23-a után

minél tcjbb kommunistáikiszódanak a Rádiótól' Jelenleg sem ismeri el a Kádár-kormányt.

Egyike volt a Népszava cikk szerzőinek és a kormányrádióban végrehajtott sztrájk szerve-

'áin"t. 
Egyéni igitaciőja során kifejtette véleményét, mely szerint a Nagy-kormánynak

semmi más szerep" nincs, mint annak idején a Peydl-kormánynak volt' hogy eló'készítse a

restauráci ót. Az október 28-ai emlékezetes vitában kifejtette, hogy Nagy Imre túlhaladott

álláspont, hogy bojkottálni kell a konszolidáció érdekében folytatott munkát.

4. Dr. Harasűi Elentér: a Rádió forradalmi bizottságának volt elnöke. Haraszti már a

felszabadulás előtt a Horthy_rádiónál is fontos szerepet vitt. számos szovjetellenes, pártelle-

nes, uszító cikk szerz ője, iz akkori egyetlen politikai műsorosztálynak' a hírszerkesztésnek

volt a helyettes vezetője és a Szovjetúnióban háborus bűnösként 10 évre ítélt Dr' Sali Gézá-

"^t 
r. rra'Úosz elnokségének tagja) helyettese. Haraszti a felszabadulás után is újságíró-

ként mríködött a Rádión7l, uronún ahogy mind világosabb lett a Kommunista Párt hata-

lomra jutása, Haraszti azújságír:ói területről visszavonult és a Rádióban gazdasági funkció_

ban húzta meg magát. Éu.t során, mint politikával nem foglalkozó' gazdasági ember

mutatkozo tt.23-auún u Forradalmi Bizottság élére került, szerepe volt a kommunislaveze-

tők eltávolításában, s a vezetó'kön kívül még mintegy 50 személy, túlnyomó tobbségÍikben

párttagok elküldésében.
5. PáIis Pól.'október13-aelőtt a győn stúdió vezetője volt, október23-át'ő| kezdve a

nyugat-magyarországi bizottmányhoz csátlakozva a,,Szabad Petőfi Rádió'' vezetőjeként fejtett

ki ellenforradalmi t;ékenysegei. rcesoub Budapestre jött, s kijelentv', logy a győri Bizott-

mány csak úgy engedélyez együttmútödést a ,,Szabad Kossuth és Petőfi rádiók'' között. ha

őt a forradalmi uáottságua beválasztják, megválasztatta rnagát. November 4-e után is a

kormányellenes sztrájk i-rellett agitált. Mindezek ellenére Szirmai István, a Tájékoztatási

Hivatal vezetőjeőt kormánybiztossá nevezte ki a győri rádióhoz, s egy átmeneti idó'ben így

is működött' A helyzet konszolidálásával változtatott ismét színt, s most, rnint a bud'apesti

Kossuth Rádió munkatársa dolgozik'
6. Erdős Péter: (Agit. prop. osztály). Az október 23-kai események után fegyverreljárt

be a Rádióba. Egyik'szőrrezője volt a kommunistaellenes hajszanak a Rádióban'

7. Molnór iaroly: (Agit. prop. osztály), aki a november 4-e utani rádiós-értekezleten a

legvadabb uszító beszédet taÍtotta a Szovjetunió és a Kádár-kormány ellen. Kijelentette'

hogy addig nem fog dolgozni, amíg szovjet csapatok tartózkodnak Magyarországon ' o a7'

aki3zepesi Györgyöt kiüldözte a Rádiótól'
. 8. Sümegi Endre (Külföldi agit. prop. osztály): az idegennyelvű adások, osztályok he_

lyettes vezető1e, aki szintén tagja uot, ui ún. Forradalmi Bizottság által kinevezett műsor-

szerkesztésnek. Egyik felelőse az ellenforradalmi szellemrj rádióadásoknak' Jelenleg is két_

színű politikát folytat, ahol és amennyire lehet, a jelenlegi politikai vezetés ellen lép fe|'Ezt

a potiiikai tevékenys égét mfu a moszkvai kovetségen is régebben elkezdte'

9. Gáti Istvói ({titrotai Agit. prop.osztályj: a,,szúlőföldünk'' adás vezetője' Nem

hajlandó támogatni a Kádár-kormányt, gyríIoli a Szovjetuniót, egyik fő támogató1a a Nagy

Imre-féle politikának a Rádión belül' 
}-al l^^ A^ É-AK. r 'k

10. Kerekes Imre (KülföldiAgit. prop.osztály): Földes és Erdős Péter embere' egyt

kezdemén yezőjevolt októb er Z3-a'után annak, hogy a kommunistákat eltávolítsák a Rádió-

tól. Jelenleg sem hajlandó a Kádár-kormányt támogatni'

11. V(trai Emit (Kú1löldi Agit. prop. bsztály): véleménye szerint, ha már megszállás

van, inkább amerikai megszállás tegyen Mugyu'o'szágon. Egyik legfőbb hangadója a szov-

jet- és kormányellenes politikának.

264



12' Harasui lldikó (Külföldi Agit- prop. osztály): Haraszti Sándor leánya.aki október23-a után a legvéresebb szájú kommunisiu.íI.n., u.rí,ár, végezte a Rádióban. i.r.nr.f ,.*ismeri el a jelenlegi politikai vezetést.
13' Róbert kÍszló (KülföldiAgit. prop. osztály): megkísérelte, hogy azMSZMP szer-vezését a Rádióban megakad'ályozza.Az első érteÉezleten, ahol meg a Rádió munkatiírsai

csak igen kis számban vettek részt - mintegy l5_20-an _ azzala céllal, hogy a pártszerveze-
tet megalakítsák, megjelent Róbert is' és felizólalásával sikerült is elérnie, hogy azértekez_let eredménytelenül végződött és az MSZMP megalakítását egy későbbi időpontra kelletthalasztani.

A színészek közt olyanok vannak szerződésben, mint a trockista-anarchista Basa György(ő mondta be a híres ,,hazudtunk reggel, hazudtunk délben" stb. szöveget); a pogTomrauszító Bodó György; a volt Hunyadi-|á-ncélos Képessy József. Ezeket mind eltávolították aszínházi teniletről - a Rádió azonban ,,felkarolta';ők.í-;i";;;*'l*'uooént is előszere_tettel a fasiszta színészeket - Szakács Miklós, Bodor Tibor stb' - foglalkoztatja leginkább.Feltétlenül szükség lenne ezen a helyzeten sürgősen változtatni. Bár a rádió mrísora éspolitikai vonala valóban javul, mégsem tafiható, hógy a ú*;;il;ie!i vonatát lényegébenugyanaz a garnitúra hajtsa végre, amelyik voltaképpen az ellenkezőj-et is vitte. Különösenággályos, hogy a felsoroltak uutoJau* a rádió poiltikái részéttartjrík kezükben, tehát éppen azagitáció szempontjából elsőrendűen fontos t..til.t.t. Ez egyébként a műsoron ma is érződik.Ugy gondoljuk, bőven akadna megfelelő számú olyan elvtárs, aki prírthű vonaiat kép-viselne, és alkalmas is lenne ennek a munkán ak azellátás:íra.
Hozzátesszük, hogy a fenti helyzetkép csak vázlatos, távolról sem teded ki a rádióegészére'

Budapest, 1951.I. 18.

FELJEGYzÉs
Kádár János elvtársnak

Kende István mellékelt feljegyzése a Rádió helyzetéró1 hosszas kertilő utón majutott elhozzám. A ,,hangadó munkatársak névso rá"-val kapcsolatban közlöm:l. Görnöri Endre már nincs a Rádió kotelékében.2' MolnárAurél már nincs a Rádió kötelékében.3. FÖldes Péter miár nincs a Rádió kötelékében.
4.

5.

6.

7.

8.

Dr. Haraszti Elemér már nincs a Rádió kötelékében.
Pális Pál már nincs a Rádió kötelékében.
Erdős Péter már nincs a Rádió kötelékében.
Molnár Károly már nincs a Rádió kötelékében.
Sümegi Endre egyenlőre dolgozik, magatartását és munkáját közvetlen felettese,
Tardos András dicséri.

9. Gáti István már nincs a Rádió kötelékében.l0-ll' Kerekes Imre és Várai Emil munkája és magatartása most van vizsgálattárgyává
téve, egyszerű beosztottak.12' Haraszti Ildikó már nincs a Rádió kötelékében,
dornak.

l3. Róbert Lász|ó miír nincs a Rádió kötelékében.
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A felsorolt színészeket nem ismerem, a bejelentést megvizsgáltatom.
A javasolt személycserék végre lettek hajtva, az elbocsátottak helyére megbízható kt-lm-

munistákat ültettünk.
Kérem, hogy jelen feljegyzésemet lássa Apró, Marosán és Kállai elvtárs.

Budapest, 1957 . februrár i 1.

Szirmaí István

[MoLXIX'A-24 37]/]957. Géppel írt tisztázat, a kísérőIevéIen Szirmai István saját kezíí
alá.író.sóval.]

20.
orbán Lászlőjelentése a Magyar Rádió káderhelyzetérű

MsZMP Központi Bizotrsága
Agitációs és Propaganda osztály

INFoRMÁctÓs lelexrÉs
a Magyar Rádió káderhelyzeÍérő!

A Rádió káderhelyzete az 1956' októberi ellenforrada]om előtt, a sokéves erőfeszítés elle-
nére sem volt kielégítő'Bár papírforma szerint (szfumazás, párttagság) az arányok nagyjá-
ból megfelelőek voltak, azonban a valóságban e statisztikák nem tükrö zték a tényleges poli_
tikai erőviszonyokat. Sok párttag, sőt munkáskáder a jobboldaii nézetek befolyása alá ke-
rült, polgári vagy pártelienes nézeteket vallott és opportunista magatartást tanúsított. Ez a
műsorokban is érvényesült.

Az évek során sok olyan párthatározat született, mely a Rádió erősítését cé1ozta. Ezek
azonban vagy egyáltalán nem, Vagy csak részben va]ósultak meg és nem tudták alapvetően
megváltoztatni a helyzetet.

Az összetétel megvá|taztatásáta'irányuló határozatok és erőfeszítések meghiúsulásá-
nak lényegében két oka volt; az ideküldött káderek mennyiségének és színvonalának elégte-
lensége. Az időközönként egyesével bekerült pártkáderek nem tudtak megfelelő hatást gya-
korolni a kollektívára. Nem ritkán ót maguk kerültek a kollektíva rossz hatása aIá. Ez külö-

'nösen a fiatal munkáskádereknél volt így' A másik jellemző vonás az volt, hogy a Rádióhoz
erősítésként az esetek többségében olyan eivtársakat adtak, akik a piírt vagy tömegszerveze-
ti apparátusban nem fe]eltek meg a követelményeknek (származásuk, magatartásuk, esetleg
gyenge képességeik miatt).

Voltak olyan elvtársak is, akik politikailag szilárdak voltak, páttszerííen viselkedtek, de
alacsony műveltségük, gyenge képességeik miatt a műsormunkában nem tudtak jelentős
szerepet vinni, és ennek következtében a kollektívára sem tudtak hatást gyakorolni.

A vezető funkciók hosszú időn keresztül betöltetlensége [sic!], Vagy nem megfelelő
megoldása miatt a szilárd politikai és kellő színvonalú szakmai irányítás sem volt meg.

A revizionista polgári restaurátor elemek [sic!] sokáig a háttérben voltak, bomiasztó
munkájukat rendkívül tigyesen szervezték, befolyásolták és mozgatták a rendes és jóhisze-
mű e]vtársakat. Az ellenforradalom idején és főleg november 4. után teljesen nyíltan jelent-
keztek és leleplezték magukat.Ezzel vált lehetővé felismerésük és eltávolításuk.

KészÜlt: 18 pld._ban
Látta: Kállai elvtárs
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