
Pallai Péter

Persze hogy tudjuk, de néha mégis elfelejtjük hogy  nemcsak a Kárpát-medencében
hanem  Nyugat-Európában  is  működött  (működik)  magyar  nyelvű  sajtó,  komoly
sajtótörténeti értékeket hozva létre. Pedig fennállásának 67 éve alatt ilyen értékeket
teremtett a BBC 2005-ben Pulitzer Emlékdíjjal  kitüntetett magyar nyelvű adása is,
melynek  megkerülhetetlen  és  meghatározó  munkatársa  volt  a  magyar  műsorok
felszámolásáig a most Aranytollal kitüntetett, 83 éves Pallai Péter.

Hadd kezdjem egy személyes emlékkel: amikor műsorvezető-szerkesztőként –BBC-
zsargonban  „producer”-ként  –  a  magyar  adáshoz  kerültem,  a  régi  gárda  kiváló
embereket  felsorakoztató  csapatából  is  kiemelkedve  „a  Pallai”  abszolút  és
vitathatatlan  zsinórmértéknek  számított.  Értékítélete  mindenkor  tévedhetetlen  volt,
politikai elfogulatlansága minden vitán felül állt.

A fiatalabb kollégáknak, így nekem is, nemegyszer idézte fel – atyai példabeszéd
gyanánt – azt a három jótanácsot, amivel 1962-ben, a BBC-hez kerülésének idején
látta el Rentoul Ferenc, a magyar osztály akkori vezetője,: „Ezentúl mindenütt, ahová
vesszőt tettél, tegyél pontot helyette, mert ez rádió. Politikai nézeteidet, a kabátoddal
együtt, légy szíves hagyd kint a fogason. Végül pedig, ha lemész a kantinba enni, ne
ülj le üres és tiszta asztalhoz, mert azt épp akkor törölték le egy büdös ronggyal.”

Nos, ha a harmadik intelmet nem is mindig, az első kettőt 31 éves rádiós pályafutása
alatt maradéktalanul igyekezett tiszteletben tartani. Különösen a másodikat. Rádiós
szerkesztőként egyéni politikai nézeteit mindig kint hagyta a fogason. Így aztán 1999-
ig  tartó  budapesti  tudósítói  kiküldetése  alatt  kritikus,  de  mindenkor  objektív  és
pártatlan  szemléletmódjával,  kíméletlen  kérdéseivel,  a  BBC-s  újságírás  etikai
kódexének  maradéktalan  érvényesítésével  a  korabeli  magyar  újságírásban
egyedülálló  jelenségnek  számított.  A  rendszerváltást  megelőző  és  követő  évek
politikai  színskálájának  különféle  árnyalatait  képviselő  politikusok  ezért  mindig
készséggel ültek Pallai Péter és a BBC mikrofonja elé.

Péter messziről indult: az ELTE joghallgatójaként az 1956-os forradalomban fegyvert
fogott, a bukás után ezért - a letartóztatástól joggal tartva - kénytelen volt elhagyni az
országot.  Angliában  építőmunkásként,  vasúti  hordárként,  éttermi  kisegítőként
dolgozott,  majd  ösztöndíjjal  közgazdász  diplomát  szerzett  a  London  School  of
Economics-on. 

Hosszú  évekig  középislolai  tanár  volt  Londonban.  1962-ben  kezdett  a  BBC-nél
dolgozni,  a  Magyar  Adás  külsős,  később  állandó  munkatársaként.  Számtalan
emlékezetes dokumentumműsor, riport, politikai interjú fűződik a nevéhez. Ezeket -
az  1939-2006  között  sugárzott  magyar  adások  archív,  digitalizált,  és  mindmáig
feldolgozatlan  felvételeivel  együtt  –  –  a  BBC  londoni  archívuma,  valamint  az
Országos Széchenyi Könyvtár „Történeti Interjúk Tára” és a Magyar Rádió archívuma
őrzi.



De nem lenne teljes a kép ha említetlenül maradna Péter másik nagy szerelme, a
jazz. A hatvanas évek végén a BBC nyitni akart a fiatalabb hallgatók felé, így döntés
született hogy legyen minden este popműsor is. Ezt Pallai Péterre bízták, aki komoly
harcok árán kivívta  hogy a  pop mellett  jazzműsorokat  is  sugározzanak.  Ezekhez
persze angol nevű disc-jockey dukált,  így lett  a rövidhullámos sugárzás dacára is
egyre  gyarapodó  rajongótábora  számára  Pallai  Péterből  hosszú  évekre  Bobby
Gordon  –  Bobby,  mert  nagynénje  kutyáját  így  hívták,  Gordon  pedig  mert
fiatalemberként nagyon tetszett neki Gordon Zsuzsa színésznő.

Ha  a  rádiós  évek  el  is  múltak,  a  jazz  iránti  szerelem  tovább  él.  Magyar  jazz-
zenészeknek szervez rendszeresen nagy-britanniai koncerteket, angol muzsikusokat
és együtteseket hoz Magyarországra, kritikákat publikál a Gramofon magazinban, 15
éven át saját jazzműsora volt a Civil rádióban

Zenész barátaival ma is szívesen ül le az asztalhoz koncert után egy-egy sör mellett
beszélgetni.  Mindegy  is,  hogy  azt  az  asztalt  mikor  és  milyen  ronggyal  törölték
korábban le.
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