
Á Magyar Rádió Szolnok megyei stúdiójában

Aki Szolnokon jár, és ráérő idejében
alaposan körülnéz a városban, igen sok
új 'létesítménnyel találkozik. Elég csak
az Első Ötéves Terv nagyszerű alkotá-
sait, a Tiszamenti Vegyiműveket, a Szal-
macellulózgyárat, a Tejipari Vállalat
üzemét, az új bérházakat megtekinteni,
hogy kialakuljon bennünk a várcs jö-
vendő arculatát hordozó kép.

A Kolozsvári út elején, alig kőhajítás-
nyira a piactértől, a földszintes házak
közül egyemeletes épület magasodik ki
frisseséget tükröző, krémszínű falakkal,
egyszerű, nemes vonalakkal.

Üj alkotás ez is: u Magyar Rádió Szol-
nak megyei stúdiójának otthona. Nemrég
adták át rendeltetésének, s költöztették
át ide a Malinovszkij úti József Attila
Kultúrotthonban lévő ideiglenes helyisé-
géből a már két éve működő megyei
stúdiót.

Érdemes itt pár percre körülnézni.
Az udvar még rendezetlen. Sárcn-vízen

éviekéi keresztül a látogató. Az épület-
ben azonban tisztaság, csend és a cserép-
kályhák kellemes melege honol.

Mi érdekel bennünket elsősorban?
Természetesen az, milyen munka fo-

lyik itt, hogyan is működik a megyei
stúdió?

A földszinten találjuk a szerkesztőségi
szobákat. Itt a stúdió munkatársai (je-
lenleg mindössze hárman vannak) ugyan-
olyan, vagy legalább is hasonló munkát
végeznek, mint bármely napilap szer-
kesztőségének munkatársai. A nap bizo-
nyos időszakában megélénkülnek a he-
lyiségek: telefon csöng, írógép kattog, a
munkatársak riportokat, cikkeket írnak,
folyik a külső munkatársak írásainak
feldolgozása. A munka láza lebeg a falak
feözött, hiszen minden este 6 órakor
megkezdődik az adás, és szerte a megyé-
ben felcsendül a vezetékes rádió hang-
szóróiban a jól ismert hang: „Halló, itt a
Magyar Rádió Szálnak megyei stúdiója..."

Hosszan lehetne írni a rádióriperteri és
a műsorszerkesztési munka érdekességé-
ről, nehézségeiről és szépségéről. Mindez
azonban nem fér bele ennek á rövid

írásnak a keretébe, — s nem is erre va-
gyunk most leginkább kíváncsiak.

Inkább nézzük meg azt a bonyolult fo-
lyamatot, melynek során a stúdióból az
emberi hang és a zene eljut a hallgatók-
hoz!

Az emeleten találjuk a stúdió techni-
kai berendezését.

Nézzünk be előbb a stúdiószobáikba.
Mindkettő egy-egy kisebbfajta terem.
Falait tökéletesen szigetelték, s ennek
következtében kívülről semmiféle zaj
nem hatolhat be. Berendezésük egyszerű:
asztal, szék s a legfontosabb: a-mikrofen.
A kéi: mikrofon speciális rendeltetésű: az
egyik emberi hang, a másik zene felvé-
telére alkalmasabb.

A stúdiószobák kettős üvegfallal érint-
keznek a technikai szobával, itt helyez-
ték el a stúdió bonyolult elektromos fel-
szerelését, a két-tányéros ún. nagy-forga-
tót (hanglemezjátszó), az iker magneto-
fon-asztalt, a keverőasztalt, valamint az
erősítőket.

Az említett három helyiségben törté-
nik a prózai és zenei anyag hangfelvétele
és a helyszínen készített ún. hangos ri-
portok bedolgozása a műsorba.

A hangfelvételt — a helyszínen készí-
tett hangos riportok felvételét is — az
utóbbi évek egyik nagyszerű találmányá-
val, a magnetofonnal végzik.

Az elektrotechnikai üzletekben meg-
lehetősen olcsón lehet magnetofont vá-
sárolni, s nem kevés azok száma, akik1

rendelkeznek vele, természetesen sokkal
kisebbel, mint a stúdió. Közismertsége
ellenére is érdemes azonban foglalkozni
vele. »

A név — magnetofon — magában
hordja az eljárás lényegét: a hang fel-
vétele s újból hanggá változtatása a mág-
nesesség segítségével történik.

A magnetofon a következőképpen mű-
ködik.

Egy robbanásmentes, egyik oldalán
vasoxiddal egyenletesen bevont celluloid
szalag változatlan sebességgel elhalad o
felvevő fej előtt. A fejjel összeköttetés-
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ben lévő mikrofon membránja a hang
hatására indukciót hoz létre egy vasma-
gos tekercsben, s ezt az ún. beszédáramot
rögzíti a magnetofon felvevő feje a cellu-
loid szalag vasoxidcs oldalán. Az áram
hatására és ingadozása erősségének
megfelelően a vasoxid szemcsék az áram
okozta mágneses tér erővonalainak nyo-
mán helyezkednek el, s így is maradnak
— megőrizve a hangot s anélkül, hogy a
szalagon bármiféle szemmel látható vál-
tozást lehetne tapasztalni.

A szalag visszatekercselése után és új-
bóli leforgatása során az előző folyamat
megfordítható. A hangot mágneses erő-
vonalakkal őrző celluloid szalagot ugyan-
azzal a sebességgel elvezetjük az ún. le-
játszó fej előtt. Ebben a mágnesesség ha-
tására egy vasmagos tekercsben áram
indukálódik. Ez az áram — megfelelő
erősítés után — a hangszóróba jut,
amelyben egy vasmagos tekercs — az
áram erőssége ingadozásának megfele-
lően — egy membránlemezt hoz rezgés-
'be, s már halljuk is azt a hangot, beszé-
det vagy zenét, amelyet előbb vettünk
fel a szalagra.

A magnetofon a felvevő és lejátszó fe-
jek mellett rendelkezik egy ún. törlő
fejjel is. Ez annyiban különbözik a má-
sik kettőtől, hogy míg azokban permaloi-
vasból van a tekercs magja, ebben szili-
cium-vasból. Segítségével kettős célt le-
het elérni: felvétel idején előbb előtte
halad el a szalag, s eközben teljesen
megszünteti annak legkisebb mágnesezett-
ségét (ez a felvétel tisztasága szempont-
jából fontos), ha pedig rosszul sikerül a
felvétel, az egészet le lehet törölni vele,
s így a szalag alkalmassá válik új felvé-
tel elkészítésére.

Néhány szót szükséges rászánni a ke-
verő-asztalra is. Ennek segítségével egy-
szerre négy különböző hangforrás anya-
ga vehető fel a magnetofon-szalagra. így

•például egyszerre hallható az adásban az
emberi beszéd, az aláfestő zene s külön-
féle zörejek.

Az erősítő berendezések nemcsak a
hangfelvétel és a visszajátszás idején töl-
tenek be fontos szerepet, hanem a mo-
dulált áram továbbítása terén is. Ez a

rádiót-adó felé, illetve jelenleg csak a
szolnoki postán lévő nagy erősítő felé
történik kábelüsszeköttetés segítségével.
Innét telefonvonalakon át juttatják el az
adást a vezetékes rádióval rendelkező
községek erősítő gócaiba, s onnan a
hangszórókba.

A terv szerint rövidesen „igazi" rádió
lesz a szolnoki stúdió. Anyagát a beseny-
szögi út mentén — még a Hároméves
Tervben épült — közvetítő rádióállomás
sugározza majd, és 100 kilométeres kör-
zetben az adás rendes rádiókészülékkel
is vehető lesz. Ugyanakkor azonban
megmarad az adás vezetéken való továb-
bítása is.

Vége van a hangfelvételnek. A félórás
műsor készen áll. Adás előtt — próba-
képpen — mégegyszer leforgatják,
nincs-e valami hiba.

Nincs.
Hat óra. A szolnoki posta erősítője át-

kapcsol a megyei stúdió vonalára, s szer-
te a megyében egyszerre 20 000 hang-
szórón csendül fel: „Halló, itt a Magyar
Rádió Szolnok megyei stúdiója!"

Hallgassuk végig a műsort a technikai
szobában elhelyezett hangszóróból! Im-
már másodszor.

Közben nyugodtan gondolkodhatunk is
néhány adaton.

20 000 vezetékes rádió-hangszóró jelen-
tősen több hallgatót jelent. A félórás
adást naponta mintegy 60 000 dolgozó
hallgatja végig, tájékozódik, tanul az el-
hangzottakból.

Ezért nem szükséges külön hangsú-
lyozni azt, hogy milyen nagy jelentőségű
a Magyar Rádió Szolnok megyei stúdiója
a megye lakosságának tájékoztatása, a
párt és a kormány által kitűzött nagy
feladatokra való mozgósítása tekinteté-
ben.

S végezetül még egy számadatot!
Kormányzatunk hozzávetőlegesen bá-

rommillió forintos költséggel hozta létre
a stúdiót, s üzemeltetése sem fillérekbe
kerül.

A stúdió fejlődésünk nagyszerű bizo-
nyítéka.

Péteri István
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