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Emlékképek hagyományőrzésről, cenzúráról és a rendszerváltás utáni káoszról

Hatvan éve szól a Marosvásárhelyi Rádió

Megszólal a Székelyföld cím-
mel sugározta első ma-
gyar műsorát a Marosvá-

sárhelyi Rádió 1958. március 2-án. 
A kezdeti harmincpercnyi magyar 
adást hamar egyórás műsor váltot-
ta fel. A rendszerváltás után négy 
órával indult újra a területi stúdió, 
amely folyamatos növekedés után 
mára egész napos műsoridőre nőt-
te ki magát.

A szerkesztőségben ma is, akár-
csak a háromórás közvetítés ide-
jén, 15–20 ember dolgozik. Az al-
kalmazottaktól ez igen sok munkát 
követel. „A robbanásszerű műsor-
idő-növekedés aránytalanul nehéz 
feladat. Viszont ha elutasítjuk e le-
hetőséget, akkor magunk mondjuk 
ki, hogy nem szükséges fejleszte-
ni a rádiót, el lehet sorvasztani és 
kész” – magyarázza Gáspár Sán-
dor, a rádió nyugalmazott munka-
társa, aki ma is aktív külsős tagja 
a szerkesztőségnek. A hatvanéves 
évforduló alkalmából egész napos-
sá alakított műsorral jelentkező rá-
dió éjszaka a délelőtti műsorok is-
métlését sugározza.

Adáskörzete négy megyét fed 
le: Maros, Hargita, Kovászna és 
Brassó. Jó minőségben hallgatha-
tó azonban Kolozs és Fehér me-
gyében is. Az internetes hozzáfér-
hetőségnek köszönhetően azon-
ban gyakorlatilag bárhol követhe-
tő. Hallgatottsága magas, napon-
ta több mint 200 ezren hallgatják a 
listavezető rádióadót.

Politikai megvalósítás                                          

„Azt nem szokták elmondani, de 
igazából 1956-nak köszönhetjük a 
Marosvásárhelyi Rádiót, mert a hi-
vatalos szervek annyira megijed-
tek a magyar forradalomtól, hogy 
okosan és gyorsan lazítottak a 
gyeplőn” – meséli az indulás előz-
ményeit Gáspár Sándor. Erre utal 
az is, hogy ’56-ban született meg a 
határozat, amely a későbbi terüle-
ti stúdió számára kijelölte a telket. 
Az ingatlanon az egykori polgár-
mester villája állt, amelyet a város-
ból szerzett pénzekből építetett föl, 
és amit később elkoboztak tőle. Eb-
be az épületbe költözött be a rádió, 
amely ma is székhelyéül szolgál. A 
próbaadások 1958 január–február-
jában jelentkeztek. Indítását az ön-
kormányzati választások napjára 
időzítették, mint helyi megvalósí-
tást, amivel a népet lelkesíteni le-
hetett. „Az ilyesmi mindig jól jön, 
manapság is szívesen használják, 
ősi recept” – fogalmazott Gáspár. 
A rádió első megszólalásakor felhí-
vás hangzott el az aznapi helyi vá-
lasztásokon való részvételre, majd 

hazafias kórusműveket játszottak 
be. Megalakulását követően har-
mincperces magyar és tizenöt per-
ces román műsort sugárzott.

A rádióstúdió eredetileg Kádár 
János magyar pártfőtitkár maros-
vásárhelyi látogatásával és szó-
noklatával indult volna, ezzel is rá-
világítva, hogy a rádió a magyarok 
számára a román párt- és államve-
zetés részéről felkínált ajándék. A 
magyar politikus azonban beszé-
dében annyira lojális volt a román–
magyar barátsághoz, a kommunis-
ta eszméhez, az internacionaliz-
mushoz, hogy nem tartott igényt 
arra, hogy felügyeleti szerepet gya-
koroljon az erdélyi magyarság fö-
lött. Ezért aztán a romániai elvtár-
sak a rádióstúdió indítását nem kö-
tötték össze Kádár személyével.

Az Aranykor kontrollja

Az 50-es és 60-as években a rá-
dió műsorpolitikájában a helyi ha-
gyományokra lehetett hivatkozni, 
amelyek nem általános, nem or-
szághatáron túlmutató dolgok vol-
tak. Így viszonylag szabadon lehe-
tett ezekről beszélni. Ezért mutat-
kozhatott be a rádió hatvan évvel 
ezelőtt a Megszólal a Székelyföld 
című műsorával. Később a rend-
szer mégis jobbnak látta, ha senki 
sem emlékszik túlságosan a gyö-
kereire. Az „Aranykor” cenzúrá-
ja két szakaszra osztható. 1977-ig 
működött a Sajtóigazgatóság ne-
vű intézmény, ami egyértelműen 
cenzúrahivatal volt, még ha nem is 
így nevezték. Ennek alkalmazot-
tai előírásszerűen jártak be a szer-
kesztőségbe. Meghallgatták a mű-

sorokat, és ha valami nem felelt 
meg a szocialista eszme előírása-
inak, vették az ollót és kivágták – 
meséli Gáspár Sándor.

A rádió műsorait sokáig sza-
lagról közvetítették. Élő adásban 
csak hírolvasás történt, de az is rit-
kán. A sugárzott adások négysze-
res felügyelet alatt álltak: lehall-
gatta azokat a műsor szerkesztő-
je, az osztályvezető, az igazgató és 
a Sajtóigazgatóság embere is. Az 
úgynevezett cenzúrahivatalt nem-
zetközi nyomásra szűntette meg 
Nicolae Ceauşescu pártfőtitkár. A 
tartalmi ellenőrzés azonban nem 
ért véget, csak új formát kapott. 
A szerkesztőségek maguk feleltek 
a megjelent tartalmakért, az igaz-
gatónak, főszerkesztőnek megnőtt 
a felelőssége. Gáspár szerint ebből 
a szempontból ma is így működik 
egy szerkesztőség, abban a korban 
azonban sokkal szűkebb volt az a 
határ, amelyet tilos volt átlépni.

„A szocialista Romániában 
Ceauşescut kutyaugatással nem 
lehetett együtt emlegetni” – me-

séli Gáspár egyik falusi riportjá-
ra utalva, amely azért akadt fenn 
a  szűrőn,  mert csak a diktátor ne-
vének említésekor ugatott egy ku-
tya. Máskor a libamájról szóló tu-

dományos műsorral akadtak gon-
dok, mivel az üzletekben nem le-
hetett ilyesmit kapni, így a vezető-
ség úgy ítélte meg, hogy a termék 
ingerelné az embereket. A cenzú-
ra egyes kitételeit azonban ki lehe-
tett játszani. A 80-as évek elején a 
települések nevét tilos volt magya-
rul kimondani. Ekkor jöttek a Sza-
mos-parti város és hasonló talá-
lékony megoldások a települések 
megnevezésére. Gáspár emlékei 
szerint a rádió munkatársai ko-
molyabb megtorlást nem szenved-
tek rádióbeli megszólalásaik mi-
att, mert mindannyian elfogadták 
a fennálló játékszabályokat.

A rádiós munka előfeltétele a 
kommunista pártba való belépés 
volt, hiszen ez bizalmi állásnak 
számított. Ez persze nem azt je-
lentette, hogy a szerkesztőség tag-
jai elkötelezett kommunisták vol-
tak, csupán a kor szelleméhez al-
kalmazkodtak. „A kommunista 
diktatúra 1985-ben jutott el oda, 
hogy már mindentől félt, amit köz-
vetlenül nem tudott ellenőrizni” – 
emlékezik Gáspár. Ekkor számol-
ták fel az összes regionális stúdiót, 
köztük a marosvásárhelyit is. Fél 
év alatt áthelyezték a rádió mun-
katársait. Mindenki kapott állást, 
többek között nyomtatott sajtóban, 
könyvtárban vagy múzeumban.

Forradalmi lendület

„Az 1989-es forradalmi esemé-
nyek hatására mindenik területi 
stúdió újraindult. December 22-től 

egy hónapig forradalmi lendület-
ből dolgoztunk, az első három nap 
együtt szólaltunk meg magyarul és 
románul” – emlékezik az újraindu-
lás körülményeire Gáspár Sándor, 
aki a rendszerváltás után másfél 
évig volt a rádió igazgatója. A for-
radalom idején azzal ijesztgették a 
szerkesztőséget, hogy bomba van 
a pincében, ennek ellenére Gáspár 
és egy munkatársa nem hagyta el 
az épületet. A rádió udvarára né-
hány nap múlva kézigránátot dob-
tak, azonban ez sem robbant fel.

A vásárhelyi rádió a rendszer-
váltást követően plusz egy órát tu-
dott kiharcolni magának, így négy 
óra műsorszórással jelentkezett. 
Ekkor kezdték a frekvenciákat 
megosztani, mivel a műsoridő nö-
vekedése miatt nem fértek be egy-
más után a rádióműsorok. Koráb-
ban ugyanazon a hullámhosszon 
sugározták egymás után a külön-
böző városok adásait. Az újraala-
kulásnál jelentős mértékben újra-
szerveződött a szerkesztőség, bár 
a régi alkalmazottak közül min-
denkinek jogában állt ismét mun-
kába állni. Három embert nem fo-
gadott vissza a szerkesztőség, az 
ő sorsukról többségi szavazással 
döntöttek.

A rádió a totális társadalmi zűr-
zavarban igyekezett közvetlenül 
tájékoztatni a lakosságot a fenn-
akadásokról, minden fontos kér-
désről tudósítani. A marosvásár-
helyi véres március napjaiban hig-
gadtságával és tényszerűségével 
érdemelte ki hallgatóságának fi-
gyelmét. Feszültségek, konfliktu-
sok, munkássztrájkok alakultak 
ki, hamis információk terjedtek el 
abban az időszakban. Az akkori 
káoszban próbált rendet teremte-
ni a rádió. A híre hamar elterjedt, 
a közönség figyelte, ugyanis a he-
lyi dolgokról számolt be, hitelesen.

Technikai vívmányok

A rádió indulásakor magnószalag-
gal dolgoztak. A kétezres évek ele-
jén egy ideig párhuzamosan szala-
got és számítógépet is használtak. 
Idővel azonban teljesen át kellett 
térni a digitális készülékekre, mi-
vel a magnószalag drága lett, más-
részt a lejátszó eszközök is vál-
toztak. A mai diktafonok néhány 
grammos készülékek, negyven év-
vel ezelőtt azonban öt és tizenkét 
kilós készülékekkel jártak terep-
re. Ezeket követte a kazettás mag-
nó, majd a minidiszk, később pedig 
a teljesen digitális hangrögzítők. 
A rádióban a szalagos rendszert 
ma is tárolják tartalékként, hiszen 
az elektronikus rendszerek köny-
nyen lefagyhatnak, üzemképtelen-
né válhatnak.

HEVELE LILI

Harmincperces magyar adással jelentkezett 1958. 

március 2-án, mára egész napos műsorrácsot kí-

nál a térségben piacvezető Marosvásárhelyi Rá-

dió. Az intézmény egykori igazgatója, Gáspár Sán-

dor negyven éve a rádió munkatársa. Emlékképei-

vel színesítette az elmúlt hatvan évet.

A marosvásárhelyi véres március napjaiban a rádió 
higgadtságával és tényszerűségével érdemelte ki 
hallgatóságának figyelmét. 

Gáspár Sándor ma is aktív külső tagja a marosvásárhelyi szerkesztőségnek

Egész napos műsorrácsot kínál a térségben piacvezető vásárhelyi rádió
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