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A Szabad Európa Rádió Magyar Kutató- 
és Értékelő Osztálya: története, felépítése, 
feladatai és teljesítménye
Reisch Alfréd

Kutató elemzők és levéltárosok viszonylag kis csoportja – külső szemlélők számá-
ra szinte észrevehetetlenül – életbe vágóan fontos és sok tekintetben egyedülálló 
feladatokat láto� el a Magyar Rádió Szerkesztősége számára: információkat biz-

tosíto� a magyarországi eseményekről más nemzeti hírszolgáltatóknak, és nem utolsó-
sorban számos angol nyelvű tanulmány, elemzés, kutatási anyag, rendszeres kiadvány 
és alkalmi előadás révén tájékozta�a a nyugati világot a Magyarországgal kapcsolatos
hazai és külföldi eseményekről. A Kutató- és Értékelő Osztály sokoldalú küldetésének 
leírása ezért olyan komplex feladat, amely különféle szereplőket és célokat ölel át a volt 
vasfüggöny mindkét oldalán. Ez a tanulmány körvonalazza az osztály működését, majd 
megvizsgálja különleges küldetéseit input-output szempontból a Szabad Európa Rádión 
(SZER) belül és kívül, és megpróbál egyenleget vonni a SZER, majd a SZER-Szabadság 
Rádió (SZR) általános keretei közö� végül is elért eredményekből.

Rövid történet

A Magyar Kutató- és Értékelő Osztályt 1951-ben hozták létre, röviddel a Szabad Eu-
rópa Rádió müncheni létrejö�e után. Akkoriban a kutató és az elemző funkciót két
különálló egység végezte: a kutatás a néhai De Rivo Zoltán, az értékelés dr. Kováts 
Carlo irányítása ala� állt. 1958 decemberében a két részleget összevonták a Magyar
Kutató- és Értékelő Osztályba (a továbbiakban a Magyar Kutatóosztályba). Dr. Kováts, 
miután huszonöt évig veze�e az osztályt, 1982-ben nyugdíjba ment. 1982-ben léptem
dr. Kováts örökébe, és 1990 novemberében történt megszűnéséig veze�em az osztályt.
A Magyar Kutatóosztály azonban még ez után is majdnem további öt évig működö�
az újonnan létrehozo� SZER-SZR Kutatóintézet keretei közö�, ily módon túlélvén az
1993-ban megszüntete� Magyar Rádió Szerkesztőségét.
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Vezetés

Vezetési szempontból a Magyar Kutatóosztály nem a Magyar Rádió Szerkesztősége 
vezetőjének, hanem az amerikai kutatási igazgatónak és helye�esének irányítása ala�
állt, aki négy kelet-európai – bolgár, csehszlovák, lengyel és román – kutatási és értékelő 
osztályt felügyelt. Mindegyik osztály jól informált amerikai országszakértővel műkö-
dö� együ� – Magyarország esetében ez William Robinson volt. Voltak egyéni elemzők
is Jugoszlávia, Albánia, Kelet-Németország és a nyugat-európai kommunista pártok, 
később a balti országok vonatkozásában. 1978-ban a SZER Kutató Főosztályának 61 
alkalmazo�ja volt összevetve az adások 324 fős személyzetével, költségvetése abban az
évben 2,1 millió dollár volt, vagyis a SZER költségvetésének hat százaléka. Az összes 
kutató- és értékelő osztálynak, azok kutató elemzőinek és levéltárosainak hasonló kül-
detése és hasonló feladatai voltak, gyakran ugyanazokkal a témákkal és kérdésekkel 
foglalkoztak. Ez a szerkezeti felosztás szerencsés volt, mert megőrizte a kutatás és ér-
tékelés egyedülálló jellegét és küldetését, amely sok tekintetben különbözö� a nemzeti
adások, azok szövegíróinak és műsorszerkesztőinek munkájától és feladataitól.

Há�ér

Történelmi szempontból a különálló értékelő és kutató egységet 1958 végén olvasz-
to�ák egybe egyetlen osztállyá személyzetükkel és feladataikkal együ�. E feladatok
a következők voltak: egyfelől a kutatási akták és az átfogó életrajzi tárgymutató kár-
tyák előkészítése, másfelől a kutatási dolgozatok, magyar sajtószemlék, katalógusok és 
irodalmi dokumentációk előkészítése és publikálása a Magyar Rádió Szerkesztősége 
támogatására. Az 1960-as és az 1970-es években az osztály feladatköre és a kibocsáto�
anyagok mennyisége jelentős mértékben bővült a rendszeres angol nyelvű úgyneveze�
magyar helyzetjelentések és a különösen fontos témákról alkalmilag, bár elég gyak-
ran készülő há�érjelentések kiadásával. Mielő� elfogadtam a Magyar Kutatóosztály
vezetését Ralph Walter müncheni SZER-igazgató és James Brown politikai tanácsadó 
kérésére, akikkel az 1960-as években New Yorkban ismerkedtem meg, 1981–82-ben 
két utat tehe�em Magyarországra, hogy első kézből szerezhessek ismereteket az or-
szágban uralkodó helyzetről a jövőbeni fejlemények megértése és követése érdekében. 
A később bekövetkezendő történések fényében ez a tudás értékesnek bizonyult azon 
események folyamatának megértésében, amelyek a vasfüggöny leomlásához veze�ek
nemcsak Magyarországon, hanem egész Kelet-Európában.
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Személyzet

Az 1980-as évek elején a Magyar Kutatóosztály öt kutató elemzőből és három levél-
tárosból álló személyze�el működö�, ez viszonylag kis létszám, összehasonlítva a 
75 fős Magyar Rádió Szerkesztőségével. A következő évtizedben a személyzet hiánya 
állandó és soha meg nem oldo� problémává vált, amelynek következménye növekvő
munkaterhelés és sok-sok túlóra volt. A szétválogatandó és katalogizálandó anyagok 
óriási növekedésével az elemzők számát négyre csökkente�ék és a levéltárosok szá-
mát eggyel növelték, de a gyakori személyzeti fluktuáció következtében a hivatalosan
jóváhagyo� nyolcfős személyzet aligha volt kielégítő. Amikor 1982-ben átve�em az
osztályt, az idősebb és tapasztalt kutató elemzők egymás után nyugdíjba vonultak, és 
egyik legelső feladatom a személyzet megfiatalítása volt angolul folyékonyan beszélő
fiatalabb és képze�ebb, főleg az Egyesült Államokból származó elemzők és levéltá-
rosok alkalmazása révén (sok jelentést addig magyarul írtak, és később fordíto�ak le
angolra, ami igencsak időigényes eljárás volt). Bár a fiatalítási folyamat sikeres volt, a
gyakori személyzeti fluktuáció egy másik problémává vált, mert a fiatalabb elemzők
egy része arra vágyo�, hogy visszatérjen az Egyesült Államokba és/vagy más karriert
folytasson. Mindent egybevetve a nyugdíjba vonuló ú�örő elemzők és levéltárosok az
újonnan jö�ekkel együ� dolgozva sikeresen adták át a stafétabotot utódaiknak, akik
csodálatra méltó teljesítményt nyújto�ak az egyre összete�ebb és magas követelmé-
nyeket támasztó körülmények közö�. Az események rendkívüli felgyorsulása, amely a
vasfüggöny 1989 végi leomlásában csúcsosodo� ki, és teljesen új helyzetet hozo� létre
Magyarországon és a régióban, csak fokozta a kutatás és értékelés jelentőségét, és új 
kihívásokkal állíto�a szembe az osztályt.

Küldetések és feladatok. Az input

A Magyar Kutatóosztály fő feladata kezde�ől fogva a Magyar Adás Szerkesztőségének
írásbeli és szóbeli formában történő támogatása volt. Ez a támogatás magában foglalta 
az anyagok visszakeresését, a Magyarországon belüli és kívüli hazai és külföldi fejle-
mények leírását és elemzését, valamint a hazai célközönség számára fontos szélesebb 
témák feldolgozását. Ennek érdekében a Magyar Kutatóosztály naprakész elemző je-
lentéseket, tanulmányokat és értékeléseket készíte�, alátámasztva magyar és külföldi
forrásokból gyűjtö� és az archív aktákban tárolt időszerű információkkal. Ugyanakkor
életrajzi cédulákat gyűjtö�, az összes fontos magyar politikai személyiségről, és eze-
ket folyamatosan frissíte�e a vezető magyar tisztségviselők éves katalógusával együ�.
Szintén voltak „tárgycédulák” rövid, tényszerű címszavakkal intézményekről, válla-
latokról, városokról és régiókról, továbbá a fontosabb vissza-visszatérő anyagokról és 
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témákról. A kártyákat gyors visszakeresésre és tájékoztatásra tervezték, hogy segítsék 
a rövid határidős rádiós szövegek és a kutatóanyagok előkészítését. Teljesebb informá-
ciók voltak találhatók a Leitz-iratrendezőkben gyűjtö� kartotékokban, amelyek teljes
cikkeket, sajtókivágásokat és hírsztorikat tartalmaztak. Ez az anyag a kutatóosztálytól 
függően 600-1500 tárgykategóriára volt lebontva. Ahogy az évek és évtizedek múltak, 
a Magyar Kutatóosztály kartotékai számo�evően gyarapodtak, és téma szerinti külön
tárgymutató kódot kelle� tervezni, hogy segítsük mind a kutató elemzőket, mind a
rádiós műsorvezetőket a munkájukhoz szükséges anyagok megtalálásában. Ezeknek a 
kiterjedt kartotékoknak a forrásai a magyar országos napilapok, a vidéki napilapok és 
a Magyarországon kiado� heti- és havilapok széles választékának előfizetési példányai
voltak, amelyekhez hozzá kell venni a magyar nemzeti kisebbséggel bíró szomszédos 
országokban kiado� magyar nyelvű újságokat.

Az 1980-as években a kutatóosztály 182 magyar nyelvű újságot és időszaki kiad-
ványt kapo� Magyarországról, ezeket alaposan á�anulmányozták a kutató elemzők,
akik közül mindegyik egy vagy rendszerint több témára szakosodo�, mint pártügyek
és belpolitika, gazdaság, külügyek, katonai és nemzetbiztonsági kérdések, irodalom 
és kultúra, vallás, kisebbségek stb. Az ira�ározandó cikkeket megjelölték és kivágták,
később a gyorsaság kedvéért fénymásolták. Egy másik fontos forrás volt a hivatalos 
magyar Kossuth Rádió műsorának lehallgatása, amelyet a SZER Magyar Rádiófigyelő
(Monitoring) Osztálya végze�. Végül az osztály megkapta az úgyneveze� Napi Gyűjte-
ményt (Budget), a főbb világhíreknek a SZER Hír Főosztálya szerkeszte� összeállítását.
Ez a terjedelmes csomag, amely naponta háromszor érkeze�, tartalmazta az amerikai
és nyugat-európai hírügynökségektől és a jelentősebb lapokból és újságokból váloga-
to� legfontosabb híreket. A Magyarországra, a Kelet-Európára, a Szovjetunióra és a
Varsói Szerződés más országaira, továbbá egyéb olyan fontosabb témákra, mint a nyu-
gati külpolitika, a nemzetközi szervezetek, a NATO stb. vonatkozó cikkeket a kutató 
szerkesztők kiváloga�ák és az osztály levéltárosai téma szerint kartotékolták.

Az 1986 márciusi állapot szerint a Magyar Kutatóosztály folyóirat-gyűjteménye 2283 
bekötö� kötetet és 230 karton bekötetlen kötetet tartalmazo�, nem számolva az ak-
tuális folyóiratokat, amelyeket sem be nem kötö�ek, sem kartonokban nem tároltak.
Összességében az öt kelet-európai kutatóosztálynak 12 097 bekötö� kötete és 806 kar-
ton bekötetlen kötete volt, és a magyar gyűjtemény nagysága a második volt a Cseh-
szlovák Kutatóosztályé mögö�. A SZER-nek tekintélyes szamizdat gyűjteménye is volt,
ennek túlnyomó többsége Lengyelországból származo�. A nyolcvanas évek közepétől
a magyar szamizdat irodalom is kezde� beérkezni, elsősorban a Magyar Rádió Szer-
kesztőségébe, amely alaposan kihasználta műsoraiban, majd végül utat talált a Magyar 
Kutatóosztályra. A SZER összesen 2012 mikrofilmtekercséből 364 a Magyar Kutatóosz-
tályhoz tartozo�. Az öt osztály mintegy 809 ezer kartotékjából 167 ezer a Magyar Kuta-
tóosztályé volt 132 ezer életrajzi és 35 ezer tárgy szerinti bontásban, s ezzel a második 
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helyet biztosíto�a az osztálynak a Lengyel Kutatóosztály mögö�. A dr. Bereznai Aurél
által összeállíto� legértékesebb dokumentációt, amely az 1956-os magyar forradalom
teljes forradalmi sajtótermését tartalmazta, valamint röplapokat és plakátokat, kiáltvá-
nyokat, pártprogramokat, külföldi sajtószemléket és vonatkozó tudósításokat, a Ma-
gyar Kutatóosztály külön páncélszekrényben őrizte. Összességében elmondható, hogy 
figyelembe véve az ország méretét az osztály archív gyűjteménye a legkiterjedtebb, a
legteljesebb és 1990-ig gondosan naprakészen frissíte� volt.

Az output és felhasználói

Minden kutatási anyag angolul, a szervezet érintkezési nyelvén készült. A Magyar 
Kutatóosztály fő belső ügyfele a Magyar Rádió Szerkesztősége volt, amelyet a másik 
négy kelet-európai adás szerkesztősége követe�, majd a Szabadság Rádió műsorszer-
kesztői, akik felhasználha�ák az osztály angol nyelvű jelentéseit és elemzéseit Magyar-
országgal foglalkozó saját műsoraikban. Ezt a keresztbe jelentésnek neveze� eljárást az
összes nemzeti adás szolgálata kiterjedten alkalmazta. 

A Magyar Kutatóosztály angol nyelvű jelentések formáját öltő írásos outputja a kö-
vetkező kategóriákra bontható le:

Hírelemzések, amelyeket rövid határidővel és nagyon gyorsan írtak, hogy eleget te-
gyenek a specifikus rádiós adáskövetelményeknek, és hozzáférhetővé te�ek az összes
adás szolgálata számára (például a nagyobb kormány- és pártvezetőségi átalakítások-
ról vagy a fontosabb gazdaságpolitikai változásokról). Ezeket a jelentéseket a legtöbb 
esetben később kibővíte�ék és felfrissíte�ék, hogy belefoglalják a helyzetjelentésekbe.

Helyzetjelentések, amelyeket hetente vagy kéthetente adtak ki a közelmúltban végbe-
ment vagy aktuális magyarországi fejleményekről megfelelő elemzéssel együ�.

Há�érjelentések, amelyek szélesebb, hosszabb távú kérdésekkel foglalkoztak, és rend-
szerint jellemzőjük volt a mélyebb elemzés, mint például az ötéves terv vagy az összes 
kelet-európai országot és a Szovjetuniót is érintő külpolitikai vagy nemzetbiztonsági 
kérdés.

Magyar sajtószemle. Ezt a magyar sajtószemlét, amelyet hetente ötször adtak ki a 
Magyar Rádió Szerkesztőségének felhasználásra, 1955-ben indíto�ák el. A kutatóosz-
tály elemzőinek és levéltárosainak közös erőfeszítésével összeállíto� szemle az 1980-
as években számo�evően kibővült, elérve a számonkénti 30–40 oldalt külön országos
és vidéki sajtókiadásokkal együ�. A magyar sajtószemle mindaddig megjelent, amíg
1990-ben a különféle nemzeti kutatóosztályokat össze nem vonták a SZER-SZR Kutató-
intézetébe, és létre nem jö� az egységes intézeti archívum.

A kutatóosztály talán legnagyobb és a külső szemlélő számára észrevehetetlen szol-
gáltatása volt az adások számára a napi eligazítás a szerkesztőségeknek és információk, 
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anyagok és szakértői vélemények folyamatos biztosítása az egyes rádiós műsorszer-
kesztőknek. 1986 februárjában minden kutatóosztály és egyénenként minden elemző 
és levéltáros azt az utasítást kapta, hogy két héten keresztül tartsanak nyilván minden 
külső és belső érdeklődést és segítségkérést, amelyet telefonon, írásban vagy szemé-
lyesen intéznek hozzájuk. Ez ala� a kéthetes időszak ala� a Magyar Kutatóosztályhoz
231, vagyis hetente több mint száz érdeklődés futo� be, ami kivetítve évente mintegy
ötezer érdeklődést jelente�, háromnegyed részük az adásoktól. Ráadásul a rádiós mű-
sorkészítők szabadon használha�ák helyben vagy kikölcsönözhe�ék a kutatóosztály
bekötö� folyóiratköteteit, tárgy szerinti kartotékjait, életrajzi vagy tárgyi céduláit szö-
vegeik elkészítéséhez.

A SZER Magyar Kutatóosztálya jelentéseinek és tanulmányainak külső felhasználói 
közé több mint száz amerikai egyetem is tartozo� könyvtáraikkal, tanszékeikkel, taná-
raikkal és diákjaikkal. A helyzetjelentéseket és a há�érjelentéseket több mint ezer előfi-
zetőnek postázták a világ számos országába, beleértve különféle nem egyetemi ügyfe-
leket, kezdve kormányhivataloktól és tisztviselőktől, külföldi nagykövetségektől, ezen 
belül a bonni magyar nagykövetségtől nemzetközi és nem kormányzati szervezeteken, 
újságokon és hírügynökségeken, újságírókon és kiadókon át számos iparvállalatig és 
bankig. 1990 végéig a SZER Kutatóosztálya mint egész évente mintegy ötszáz jelentést 
készíte� Kelet-Európa életének legtöbb – politikai, gazdasági, vallási, kulturális és ka-
tonai – aspektusáról, továbbá éves különszámokat jelentete� meg, á�ekintve minden
egyes célországban az ado� esztendő legfontosabb eseményeit.

A nemzeti kutatóosztályok 1990 novemberében történt megszüntetése után a magyar 
kutató elemzők az új SZER-SZR Kutatóintézet kelet-európai osztályának részeivé vál-
tak a csehszlovák (később cseh és szlovák) és lengyel kutatóosztállyal együ�. A magyar
elemzők rendszeresen tanulmányokat és elemzéseket írtak a Jelentések Kelet-Európá-
ról (Report on Eastern Europe) című új heti kiadványba, amelyet később SZER/SZR Ku-
tatási Jelentésnek (RFE/RL Research Report) neveztek át. A megmaradó négy magyar 
kutató elemzőnek sikerült 1994 közepéig évente 15-20 hosszabb kutatási elemzést pub-
likálnia olyan újdonságnak számító témákról, mint Magyarország szabad parlamen-
ti választásai, fegyveres erőinek átszervezése és kapcsolatai a NATO-val, a környező 
országokban élő magyar nemzeti kisebbségek kérdése (amellyel önmegtartóztatással 
foglalkoztak a hidegháború korában, de tovább már nem lehete� nem tudomásul venni
az 1980-as évek közepe után), az új politikai pártok, valamint vezetőik és programja-
ik, az egyházak helyzete stb. Sok ilyen jelentés vezető magyar kormánytisztviselőkkel 
folytato� tényleges interjúkon alapult.

Az osztály egész fennállása ala� a magyar kutató elemzők szintén értékes informá-
ciókat és segítséget nyújto�ak a külső látogatók növekvő folyamának, köztük egyetemi
oktatóknak, újságíróknak, közgazdászoknak és diákoknak az Egyesült Államokból és 
Nyugat-Európa sok országából. A kutatóosztály tagjai tájékoztatást adtak olyan látoga-
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tóknak, mint az Információáramlás Nyugat-Európai Tanácsadó Bizo�ságának tagjai és
Mark Palmer, az Egyesült Államok Magyarországra akkreditált nagykövete, és külön 
számukra készíte� írásbeli anyagokkal lá�ák el őket. Az 1980-as évek közepén kapcso-
latokat létesíte�ek kilátogató magyar tudósokkal és egyetemi oktatókkal az Egyesült
Államokban, Svájcban, Ausztriában és Olaszországban rendeze� nemzetközi konfe-
renciákon.

Az 1980-as évek második felében fokozatosan formát öltö�ek a SZER/SZR és Ma-
gyarország közö�i közvetlen kapcsolatok, és néhány nem magyar SZER/SZR-tudósí-
tót beengedtek az országba, hogy nemzetközi konferenciákról tudósítson. A Magyar 
Kutatóosztály vezetője a csehszlovák kutatóosztály gazdasági elemzőjével együ� 1988
őszén az első kelet-európai SZER-elemzők voltak, akiket meghívtak egy KGST-ről Sop-
ronban, a magyar Világgazdasági Kutatóintézet égisze ala� rendeze� konferenciára.
Egy évvel később megnyílt a Magyar Rádió Szerkesztőségének irodája Budapesten, 
a Bajcsy-Zsilinszky úton. A müncheni rádiós műsorszerkesztőkkel és helyi alkalma-
zo�akkal működő irodát időnként magyar kutató elemzők is használták, hogy fon-
tos magyarországi eseményekről tudósítsanak, mint az 1990-es és 1994-es parlamenti 
választások vagy a jelentősebb budapesti nemzetközi konferenciák. Ennél fontosabb, 
hogy a magyar kutató elemzők nagyszámú látogatót lá�ak vendégül Magyarországról,
egyetemi tanároktól és közgazdászoktól kezdve politológusokig és jogászokig, vala-
mint kormánytisztviselőkig. A kutatóintézet szintén számos konferenciát szerveze�
Münchenben olyan témákról, mint az új magyar parlament és a kisebbségi kérdés Er-
délyben, kiváló magyarországi, romániai és nyugati szakértők részvételével. Az intézet 
szintén részt ve� nemzetközi konferenciákon Prágában (az újonnan létrehozo� viseg-
rádi csoportról), Hágában (a szlovákiai kisebbségi kérdésről) és a belgiumi Monsban 
rendeze� NATO-szimpóziumon. Az 1990-es évek elején nagyon előnyös kölcsönös
publikációs csereprogramot dolgoztak ki a SZER-SZR Kutatóintézete és 15 magyar 
egyetemi és más intézet közö�, számos magyar egyetemi oktatót és tudóst hívtak meg
Münchenbe, hogy felkeressék a kutatóintézetet, és találkozzanak munkatársaival.

Összegzés

A Magyar Kutatóosztály, amely 1956 októberében ese� át a tűzkeresztségen, döntő fia-
talítási és átszervezési folyamaton ment át simán az 1980-as évek elején és ez lehetővé 
te�e számára, hogy – a számítógépek időben történt bevezetése és használata révén
– számos feladatát az évtized második felében ellássa. Már Kádár János magyar párt-
vezető 1988-as leváltása és a magyarországi politikai és más változások felgyorsulása 
elő�, de különösen utána a Magyar Kutatóosztály a Lengyel Kutatóosztály mögö� a 
legelfoglaltabb volt az összes kelet-európai kutatóosztály közül, és gyorsan, hatéko-
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nyan kelle� reagálnia az új események folyamatos áramlására. Ezzel egy időben az
osztály egyre növekvő számú kérést kapo�, gyakran szoros határidőkkel, miala� ál-
landó létszámhiánnyal küszködö�. Ez leginkább az ira�ári részlegben volt érezhető,
amely nehéz időket élt át, hogy lépést tartson az információk növekvő beáramlásával 
és a fájlok frissítésével és karbantartásával.

A Magyar Rádió Szerkesztőségével való kapcsolatok problémamentesek voltak Sza-
bados József vezetése ala�, aki korábban maga is kutató elemző volt, ám némiképp for-
málisabbá váltak utódának és helye�eseinek irányítása ala�, akik közül néhányan még
mindig úgy gondolták, hogy a kutatásnak az adásszerkesztőség részének és irányítá-
sa ala� állónak kellene lennie. Néhány műsorszerkesztő úgy vélte, hogy a kutatóosz-
tály állítólag túl sok külső támogatást nyújto� egyetemeknek és egyetemi oktatóknak
az adásszerkesztőség rovására. Végül néhány műsorkészítő kezdte a bejövő számos 
magyar szamizdat kiadványokat a saját tulajdonának tekinteni ahelye�, hogy időben
megoszto�a volna őket a kutatóosztállyal, aminek következtében ezeket az értékes
anyagokat – eltérően a lengyel szamizdatoktól – nem lehete� mindig mélyrehatóan
angolul elemezni.

Miala� a magyar kutató elemzők folytatni tudták jelentéseik írását az új SZER-SZR
Kutatóintézet keretében, megfoszto�ák őket az osztály két megmaradt levéltárosától
és az 1954 óta gyűjtö� és rendszereze� összes archív anyagaiktól. Az összes kutatási
kartotékot és archívumot egyik napról a másikra összevonták egy amerikai igazgató 
vezetése ala� álló egyetlen közös archívummá. Ennek következtében a magyar kar-
totékokat többé már nem frissíte�ék, az angol és magyar nyelvű anyagokat sietősen
szétváloga�ák, és külön mappákba te�ék, és a kutató elemzők egyre nehezebben fértek
hozzá saját korábbi kartotékjaikhoz, valamint a magyar újságokhoz, amelyek előfizeté-
sét fokozatosan törölték. Ahogy közelede� a SZER-SZR Kutatóintézet vége, és a jelen-
tősen redukált SZER-SZR 1995-ös prágai áthelyezése, a megmaradó négy SZER levél-
táros szem elől veszte�e a hatalmas kelet-európai és szovjet archívumokkal egybevont
magyar archív anyagokat, és az ellenőrzést is elveszte�e fele�ük. Amikor a magyar
archívumok egy részét 1995–96-ban átadták a budapesti Közép-európai Egyetemnek 
(CEU), az életrajzi és tárgymutatós kartotékok még hiányoztak a mikrofilmtekercsek-
kel és az 1956-os forradalom értékes és egyedülálló dokumentációját tartalmazó pán-
célszekrénnyel együ�. Ezért életbevágóan fontos, hogy a Széchenyi Nemzeti Könyvtár
és a Közép-európai Egyetem ma biztosítsák: a tárgyhoz tartozó összes magyar kutatási 
kartoték és archív anyag a birtokukban legyen és hozzáférhetővé váljon az érdekelt 
kutatók számára.

A SZER-SZR azon kutató elemzőinek, akik Münchenben maradtak vagy úgy dön-
tö�ek, hogy visszatérnek az Egyesült Államokba, a vég dicsfény vagy fanfárok nélkül
érkeze� el, kivéve néhány német (és magyar) újságcikket, amely felidézte mind a rá-
diószerkesztőségek, mind az őket támogató kutató- és értékelő osztályok hosszan tartó 
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és kiemelkedő teljesítményét. A Magyar Kutatóosztálynak az 1980-as évek óta egymást 
követő tagjai közül hatan (köztük dr. Kováts Carlo) azóta elhunytak, öten visszatér-
tek az Egyesült Államokba, négyen Németországban maradtak, négyen letelepedtek 
Magyarországon, egy közülük a SZER-SZR-rel Prágába ment. A SZER Magyar Kutató-
osztályának, küldetéseinek és 1951 óta elért eredményeinek teljes története azonban 
még továbbra is megírásra vár.


