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Beszélgetés Mihály Istvánnal, a kolozsvári rádió magyar adásának szerkesztőjével

A kereskedelmi média iszonyatos rombolása

– Saját bevallásod szerint 
ötéves korod óta hallgatsz 
rádiót. Mitől lettél „szerel-
mes” belé? Milyen adókat 
hallgattál?
– Természetesen nem tudom, mi-
től. A szerelem misztérium. Hét-
évesen viszont másodszor is sze-
relmes lettem, ezúttal a könyvek-
be. És mindkét szerelem azóta 
is tart. A rádiózás 14–15 éves ko-
romtól vált napi elfoglaltsággá: a 
kolozsvári és vásárhelyi adást, a 
Kossuthot, a  Petőfit, a Szabad Eu-
rópát, a BBC-t, valamint az Ame-
rika Hangja műsorait hallgattam, 
az utóbbi hármat egyetemi éve-
im alatt, a 80-as évek második fe-
lében is.
 
– Kívülállóként hogyan élted 
meg a magyar nyelvű rádió-
zás megszűntét 1985-ben?
– Várható volt. A magyar kisebb-
ség elleni „átfogó hadművelet” ré-
szeként éltük meg ezt is. Ekkortájt 
szűnt meg a Művelődés havilap is. 
 
– Pályád elején másfél évig 
tanítottál. Miért fordítottál 
hátat a tanügynek?
– Nem tanárnak készültem, ami-
kor a  kolozsvári bölcsészkar ma-
gyar–angol szakjára felvételiz-
tem. Újságíró, író, rádiós akar-
tam lenni, de tanítani is szeret-
tem. „Szerencsém” volt, mert 
évfolyamharmadikként még el-
csíptem egy „előkelő” erdélyi ka-
tedrát: három Szilágy megyei ro-
mán faluban taníthattam az an-
gol nyelvet 6-10. osztályosoknak. 
Akkortájt sokan cseréltek vol-
na velem.
 
– Előbb az írott sajtóban 
próbálgattad szárnyaidat 
és a diákrádiót szerkesz-
tetted. Mennyire voltak az 
ott szerzett tapasztalatok 
meghatározók a „komoly” 
munkahelyen?
– Harmadéves koromtól rendsze-
resen közöltem A Hétben, ritkáb-
ban az Utunkban, Echinoxban 
is, recenziót, könyvkritikát, esz-
szét, tanulmányt. Borgesről és 
Eliadéról például, akiket mind-
máig szeretek, de hazai szer-
zők vers- és prózaköteteiről is. 
Vagy kéttucatnyi versem is meg-
jelent. De fordítottam románból, 
angolból. Akkor kezdtem a rock-
zenéről is írni, erre emlékeznek 
a legtöbben. No és a Visszhang, 
az egyetemi rádió magyar adása. 
Kábelen jutott el a bentlakási szo-
bákban felszerelt hangszórókba 
a műsor, hetente kétszer kétórá-
nyi magyar adás. Ezt mi, diákok 
készítettük. A Visszhang jó isko-
la volt. A hatalom megtűrte, nem 
szólt bele a műsorokba, nem él-
tettük a legfőbb elvtársakat, és 

nem mondtunk híreket! Aztán 
a felére csökkentették a műsor-
időnket, s 1988-ban ennek is vége 
lett. Közölték, hogy a magyar mű-
sor beolvad a román adásba, mert 
úgymond „lehet a magyar kultú-
rát román nyelven is terjeszte-
ni”. Ezt viszont tudtommal senki 
nem vállalta.
 
– Huszonöt éve vagy a rádió 
szerkesztőségének tagja. Mi 
tartott itt?
– A főállású újságírást nem a rá-
diónál kezdtem. A tanügyből 1990 
márciusában jöttem el, a Fiatal Fó-
rum országos ifjúsági hetilapnál 
lettem szerkesztő, majd rovatve-
zető. Majdnem négy évig dolgoz-
tam itt, s ezzel párhuzamosan az 
akkor kéthetente megjelenő Kalo-
taszeg folyóirat főszerkesztő-he-
lyettese voltam. Rengeteget írtam 
– akkori mércével mérve minden-
képpen. 1993 novemberében let-
tem főállású rádiós, de azt meg-
előzően két évig külsősként dol-
goztam. Közben a Korunkban, a 
Jelenlétben, a Zabhegyezőben je-
lentek meg írásaim. Utólag visz-
szagondolva: a kevesebb több lett 
volna. Nem jó, ha az ember felap-
rózza és túlvállalja magát. Emlék-
szem, a Fórumnál töltött majdnem 
négy év alatt a szabadságomat 
sem vettem ki, annyira szívem 
csücske volt a lap. Aztán 1995 tá-
ján csődbe juttatták egyesek. Mi-
után a rádióhoz kerültem, több ál-
lásajánlatot kaptam, hívott Kántor 
Lajos a Korunkhoz, az egyetemre 
is többször hívtak, de maradtam. 

1993 után két évig másodállásban 
még szerkesztettem a Kalotasze-
get és fél évig  a Korunk olvasó-
szerkesztője is voltam. Az ember 
egy ideig bírja a pörgést, sok min-
dent ki akar próbálni. Ennek meg-
van a szépsége, de megvan az ára, 
a mellékhatása is.
 
– Milyen elgondolások men-
tén alakítottad ki műsora-
idat? 
– 1993-ban Csép Sándor vezet-
te a szerkesztőséget, akkor még 
együtt volt a rádió és a tévé. Té-
vézni nem szerettem, a tévés 
penzumaimat, amikor lehetett, 
elcseréltem rádiós  munkára. 
Akkor még csak napi négyórás 
magyar adásunk volt. Heten-

te volt félórányi saját műsorom 
(az Örökmozgó filmmagazin és 
a Rockmalom váltakozott), két-
hetente egy kritikus-szatirikus 
élő glosszarovatom, s tagja vol-
tam a hangolós csapatnak, ami 
azt jelentette, hogy hetente egy-
szer szerkesztettem-vezettem a 
reggeli kétórás műsort.
 
– Van kedvenc, általad szer-
kesztett műsorod?
– Mindeniket szerettem, de idő-
vel egyes műsorok kifulladnak, 
és változtatni kell. Szerettem 
körhintázni, rockmalmozni, de 
a reggeli műsorokat is szívvel-
lélekkel készítettem 18 évig. 
Egy idő után ez a három már 
fárasztó volt. Amíg fiatal az 
ember, nem érzi, de a szám-
lát előbb-utóbb megkapja, pél-
dául ilyen-olyan krónikus be-
tegségek formájában. Manap-
ság sajnos túl kevés a visszajel-
zés, a sikerélmény ebben a saj-
tóval túltelített, szétforgácsolt 
világban. De elmondok valamit, 
ami nagyon jól esett. 2009-ben 
A képernyő jótékony homálya 
című kötetemet Nagyváradon 
is bemutatta a kiadó. Gondol-
tam, eljön öt-hat ember, de leg-
alább negyvenen voltak. A be-
mutató után odajött hozzám két 
férfi. Elmondták, ők azért jöt-
tek el, mert rendszeresen hall-
gatják műsoraimat, s látni akar-
ták Mihály Istvánt. Amikor pe-
dig rákérdeztem, hogy mi és mi-
ért tetszik, kiderült: pontosan 
az, amit én is fontosnak tartot-
tam, s amibe nem kevés energi-
át fektettem.

 – Műsoraidban nagyfokú em-
pátiát mutatsz beszélgető-

társaid iránt. Ezt lehet tanul-
ni, vagy az ember természe-
téből fakad?
– Mindkettő. Tudom, hogy ma az 
álszemélyesség, állelkesedés és 
a „fuserálás” már többnyire nem 
bűn, hanem erény az írott és az 
elektronikus médiában egyaránt, 
de számomra ez idegen. Hogy 
mennyire nagyfokú az empátiám, 
nem tudom, mindig elégedetlen va-
gyok magammal. A beszélgetőtár-
saimat „emberszámba” veszem. 
Ami nemcsak azt jelenti, hogy fel-
készülök a témából és belőlük, ha-
nem igyekszem az embert is meg-
szólítani, és még az „absztrakt” té-
máknak is feltárni az emberi lép-
tékű vonatkozásait. Kommunikál-
ni nem lehet gépiesen. Nincs bor-
zalmasabb, mint a személytelen-
ség. Annak mindenesetre örülök, 
hogy a rádiónk Facebook-oldalán 
az elért emberek számát tekintve 
a mostani legkedvesebb műsorom, 
a Sajtóklub, a toplistán van. Sokkal 
több ember (időnként kilencezer-
nél is több) nézi meg e megosztáso-
kat, mint azokat, amikről azt hin-
nénk, jóval „menőbbek” (pl. szen-
zációk, foci, politikai botrányok). 
Pedig ez rétegműsor...
 
– Kevesen tudják, hogy még 
bűnügyi regényt is írtál. Ho-
gyan született meg?
– Mindig izgattak a rejtélyek, a 
fantasztikum, a sci-fi, a krimi. 
Szeretem Stanislaw Lemet, Poe-t, 
Highsmith-t, a nívós krimit. Ír-
tam hármat, kettő megjelent kö-
tetben is: az Ördögi terv és a Kör-
körös csapda. Afféle ujjbegygya-
korlatok ezek, sallangmentes kri-
mik. Ötezer példányban jelent 
meg a könyv 1995-ben. Ennél azért 
fontosabbnak tartom A képer-

nyő jótékony homálya című esz-
szé- és tanulmánykötetemet és az 
Örömszakadtáig című könyvemet, 
bár ezek 2009–2010-ben csak 350–
400 példányban jelentek meg. És 
jó érzés volt román kötetben is je-
len lenni két hosszabb esszével, ta-
nulmánnyal. Amúgy a kilencvenes, 
kétezres években közöltem a Film-
tettben, a Korunkban, a Helikon-
ban, a budapesti Filmkultúrában 
és Filmspirálban. A doktorátusom 
kapcsán (is) elég sokat foglalkoz-
tam a posztmodern tömegkultú-
ra műfajaival. Az utóbbi két-három 
évben már csak egy-két tanulmá-
nyom, nagyképűen szólva tudomá-
nyos dolgozatom jelent meg, elég-
gé hűtlen lettem az írott sajtóhoz, a 
publicisztikai műfajokhoz. Úgy ér-
zem, van bennem egy-két regény 
és tucatnyi novella, ezeket szeret-
ném megírni a következő 10–15 év-
ben, továbbá néhány esszét, tanul-
mányt Hamvasról. Ha lesz rá időm.
 
– Milyennek kell lennie egy jó 
rádiósnak?
– Nincs recept. Műveltnek, ér-
deklődőnek, nyitottnak, toleráns-
nak. Nem árt, ha fogalmazni és 
beszélni is tud – helyesen, érthe-
tően. Tisztelni és szeretni kell a 
hallgatót. Nem abból kell kiindul-
ni, hogy a hallgató bugyuta s csak 
a bulvár érdekli. A média nem-
csak kiszolgálja a létező igénye-
ket, hanem formálja, sőt terem-
ti azokat. Sajnos a kereskedelmi 
sajtó 1990 után iszonyatos rom-
bolást végzett, nagyobbat, mint a 
kommunista média 45 év alatt. Az 
igényszintet, közízlést annyira le-
züllesztette, az ingerküszöböt, 
a legalantasabb ösztönöket any-
nyira felkorbácsolta, hogy az fel-
ér egy kulturális genocídiummal. 
És éppen ezért a közszolgála-
ti médiának tartania kell a „fron-
tot”, a színvonalat. Lehet, egyesek 
ritkán hallgatnak minket, lehet, 
hogy a bulvár vonzása nagyobb, 
de azt azért tudják, hogy mi meny-
nyit ér. Ilyen szempontból szerin-
tem a Kolozsvári Rádiónak rangja 
és hitele van, amit nem szabad el-
játszani, aprópénzre váltani.
 
– Lesz még rádiózás 25 év 
múlva?  
– Persze! A könyvet, a mozit is elte-
mették többször, mégsem halt meg. 
Lesznek erdélyi magyar rádiók is, 
persze ha 25 év múlva élnek még 
magyarok Erdélyben, és megúsz-
szuk az ökológiai katasztrófát.
 

NÁNÓ CSABA

A kolozsvári rádió egyik legrégibb tagja. Műsorai a leg-

hallgatottabbak közé tartoznak. Mihály István 28 éve 

dolgozik a sajtóban és 25 éve a kolozsvári rádió ma-

gyar szerkesztőségének tagja, de az írást sem adta fel. 

Mihály István

Bánffyhunyadon született 1963. 
október 21-én. A helybeli közép-
iskolában érettségizett 1982-
ben, majd a kolozsvári Babeş-
Bolyai Tudományegyetem böl-
csészkarán magyar–angol sza-
kos hallgatóként 1988-ban 
szerzett diplomát. Azóta folya-
matosan jelen van az erdélyi 
magyar sajtóban.

Mihály István szerint a jó rádiós művelt, érdeklődő, nyitott és toleráns

Tisztelni és szeretni kell 
a hallgatót. Nem abból 
kell kiindulni, hogy a 
hallgató bugyuta s csak 
a bulvár érdekli.




