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Városi rádió Szolnokon ,
Egy rendszerezés kísérlete

„Egy város addig terjedhet, amíg
még hallani lehet a szónok hangját".

(Platón)
„Nem lehet társadalom anélkül, hogy
tagjai rendszeresen ne lássák, hall-
ják, tehát érzékeljék egymást".

(Erdei Ferenc)
„A szabad sajtó mindenoldalú, min-
denütt jelenvaló, mindentudó, egy
nép megtestesült bizalma önmagához
az a beszélő kötelék, amely az egyest
az álammal és a világgal összeköti,
a testtévált kultúra."

(Marx)

Több mint harminc éve, hogy megkezdődött a rendszeres körzeti rádiós műsor-
szórás hazánkban. A központi főműsorokat reléző kis átjátszó adókkal sugárzó
regionális stúdiók között a szolnoki az egyetlen, amelyik saját adóval, önálló
hullámhosszon juttatja el programját a hallgatókhoz (1350 KHZ-s frekvencia).
Három évtized múlt:'.a struktúraváltás előtt áll a szolnoki rádióstúdió, — te-
kintve, hogy a közeljövőben új körzeti stúdió lép be a hálózatba Szegeden,
majd Debrecenben. így a szolnoki városi rádióstúdió lesz, Szolnok és közvetlen
vidéke adókörzettel. Ugyanakkor a jelenlegi stúdióház a városközpontban —
bizonyos elképzelések szerint — otthont adhatna a fokozatosan kiépülő városi
kábeltelevízió központi műsorstúdiójának is.

Ily módon tehát a tervek szerint egy új tömegkommunikációs forma jön
létre: a Szolnoki Rádió és Vezetékes Televízió. Sürgető feladat, hogy áttekint-
sük a megváltozó szerepkörből adódó helyzetelemeket, tekintettel a szociológia,
a településtudomány, a kommunikációs elméletekre és eszközökre vonatkozó
friss ismeretekre.

A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója kezdettől fogva kettős irányítással
működik, egyrészt a Magyar Rádió illetékes főosztálya (jelenleg a Körzeti és
Nemzetiségi Adások Főszerkesztősége) szakmai, másrészt a székhelyi megyei
pártbizottság politikai-ideológiai irányításával. Ebből következően feladata is
kettős: önálló helyi műsorok készítése, illetve aktív részvétel a központi műsor-
főosztályok munkájában. Az utóbbi évtizedben a vidék integrációja a központi
adásokban tervszerűbbé, szervezettebbé és rendszeresebbé vált. Kötött és kons-
tans műsoridők alakultak ki, meghatározott témákkal és szereplőkkel, egyre
gyakrabban került sor a vidéki stúdiók összekapcsolt, együttes jelentkezésére a
főműsorokban
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Ha a rádió helyét vizsgáljuk a régióban, változatlanul gond a „profil keres-
tetik!" követelményre a helyben érvényes, lehetséges és szükséges válasz meg-
találása. Ennek a profilhiánynak alapjában véve objektív okai vannak. Itt el-
érkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy vannak-e egyáltalán a mai Magyarországon'
ún. helyi társadalmak? Vagyis olyan földrajzilag jól elkülöníthető térben élő és
működő közösségek, amelyeket érdekeik, törekvéseik, belső mozgásaik és intéz-
ményeik többé-kevésbé elhatárolnak egyrészt a hozzájuk hasonló helyi társa-
dalmaktól, másrészt a makrotársadalom egészétől. A kutatók álláspontja e te-
kintetben sokféle. Abban megegyeznek a vélemények, hogy társadalmunk ún.
finomszerkezeti elemzéseinek sorában e témának kitüntetett helye van. A jelen-
legi helyzet az, hogy a kislétszámú stúdiók, Hankiss Elemér terminológiáját
használva, túlságosan lekötöttek az első társadalom első nyilvánosságának köz-
vetítésével, s nem nagyon marad lehetőségük és erejük egy kölcsönösségen ala-
puló, az állampolgári népesség érdekeit és problémáit valódi közéletté generáló,
teljesebb körű, demokratikus sajtónyilvánosság megteremtésére.

Régi gondja a stúdiónak a körzeti és helyi jelleg összemosódása. Ez a profil
meghatározatlanságából is következik, de a kettős függőségből, információs ház-
tartásunk strukturális deprivációiból is, vagyis a ,,centrum" és a „perifériák"
mindmáig létező különbségeiből, abból, hogy tömegkommunikációs rendszerünk
túlságosan központosított, erősen vertikális tagoltságú, s nem épült ki a való-
ban helyi, horizontális kommunikációs rendszer. A stúdiók műsorszóró gyakor-
lata tehát egyszerre helyi és körzeti, egyszerre városi és vidéki, de bizonyos
fokig központi is.

VÁROSI RÁDIÓ — KÖZREMŰKÖDŐ STÚDIÓ

Több mint tíz évvel ezelőtt a Népszabadság (1973. szeptember 30-i szám) vasár-
napi mellékletének első oldalán az akkor húszéves stúdiókat köszöntve a többi
között ezt állapította meg: „A mai kommunikációs versenyben csak az a rádió
őrizheti meg és fokozhatja frissességét, amelyik nevi egy vagy két adóra és a
tudósítói hálózatra épül, hanem lokális stúdiórendszere révén valóban ott van
minden esemény helyszínén, történjék az bárhol az orszában." Ez az „egyidő-
ben mindenhol" követelmény soha nem látott méretekben kezd megvalósulni
a 80-as évek közepén. Egy városi rádió alapfunkcióit tekintve ma sem lehetünk
korszerűbbek Bertolt Brechtnél, aki már a harmincas évek elején azt követelte,
hogy a rádiót egyoldalúan disztribúciós (szétosztó, szóró) apparátusból kommu-
nikációs (összekötő) apparátussá kell változtatni, mivel így a rádió a közélet le-
hető legnagyszerűbb apparátusa lehetne! Tény, hogy ezt az alapkövetelményt
már az eddigiekben is viszonylag magas fokon teljesítette, illetve teljesíti a
Magyar Rádió a maga központi és körzeti „kommunikációs apparátusaival", de
a városi rádiók esetében ennek a feladatnak hatványozottan eleget kell tenni.

A kérdés további taglalásához elemeznünk kell az információ helyi értéké-
nek problémáját. Elemi tapasztalati tény, hogy minél közelebb van valamely
szféra az egyén mindennapi életéhez, közvetlen szükségleteihez, annál többet
tud róla, de annál többet is akar tudni róla, tehát mintegy követeli az erről
szóló információkat. Hiszen a jövő-menő hírek nemcsak a társadalmak, hanem
az egyének életében is az egyik legfontosabb önszervező feltételt és eszközt je-
lentik. A nagyvilágról szerzett értesüléseink. szerkezete lazább, mint saját tár-
sadalmunkról, országunkról való tájékozottságunk, és ennek szövete is lazább,
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mint azoké az értesüléseké, amelyek saját életünkre, munkánkra, a családot, a
rokonságot, a szomszédságot közvetlenül érintő problémákra vonatkoznak.
Tehát az információ helyi értéke megnő, ha rólunk szól, vagy hozzánk szól, ha
mintegy egész valónkban „megérint", „telibe talál" bennünket. Egy városi,
vagy városrésznyi közösséget szolgáló lokális rádiónak — terjedjen az sugár-
zással vagy kábelen — az információ eme rétegzettségére (ami bizonyos fokig
megfelelhet a városiak szűkebb rétegei speciális szükségleteinek) nagyon ko-
molyan tekintettel kell lennie. Csak így lehet a rádió műsora — szemben az
országos főprogramokkal — más és hatásos, egyidejű és helyi érdekű, vagyis a
mi esetünkben Szolnok és vidéke műsoros szószólója, adott esetben ,,szellemi
népgyűlése", a helyi tapasztalatok, gondok és gondolatok szabad gyülekezőhe-
lye, az ókori görög városállamok mintájára egy korszerű kommunikációs agára.
A dinamikus és nyílt várospolitika, érdemleges helyi önkormányzat, a közügyek
folyamatos és nyilvános megtárgyalása, a társadalmi közmegegyezés kialakí-
tása! — nos ebben a folyamatban vállalhat tevékeny szerepet, bátor és szak-
avatott közvetítést a városi rádió.

Mindehhez elengedhetetlen a pontos és hiteles helyismeret. Ezzel összefüg-
gésben segítségünkre lehet az a kutatómunka, amely az MSZMP KB Társada-
lomtudományi Intézete irányításával a helyi társadalom megismerése tárgyá-
ban folyik. Huszár István a Helyi társadalom I. c. tanulmánykötet bevezetőjé-
ben arról ír, hogy a távlati sikerre számító társadalmi stratégia nem nélkülöz-
heti a helyi társadalmi viszonyok beható ismeretét. Tudnunk kell arról, hogy
milyen erők rejtőznek a társadalmi lokalitásban, miféle gondok sürgetnek vá-
laszt és megoldást, és miféle maradandó — régebbi és újabb keletű — értékek
kamatoztatására nyílik lehetőségünk.

További végiggondolást igényel tehát az a tény, hogy ha a Szolnoki Rádió
a körzetiről a városi funkciókra vált át, akkor ez milyen funkciók leadásával,
illetve milyen új funkciók felvételével jár együtt. Leadja a nagytáji adókörze-
tet, az eddigiekben teljesen soha meg nem valósult „Alföldi Rádió" profilt, né-
miképp módosulva, de megmarad kapcsolati pályája a fővárossal, s új elemként
lép be a „kommunikáció" Szegeddel és Debrecennel. Annyi bizonyos, hogy
Szolnok mint a Tiszántúl kapuja, mint forgalmi központ és mint egy félmillió-
nyi népességű megye közigazgatási székhelye nem képes életét, gazdaságát
hatékonyan működtetni a fent említett kapcsolatok nélkül. Hamarosan elkészül
az MTA Regionális Kutatások Központja vizsgálatai nyomán a Szolnok megyei
falvak térkapcsolatairól szóló alapos elemzés, aminek tükrében a megyeszék-
hely is világosabban láthatja önmagát. De ugyanúgy kívánatos lenne a megye-
központ más városokhoz fűződő „kapcsolattanát" is feltérképezni. A városi
rádiónak ajánlatos mindezeket az összefüggéseket ismerni és tekintetbe venni,
mert különben nem lesz képes jól célzott, rétegorientációs műsorpolitikát ki-
alakítani. Szolnokban egy kicsit benne van a megye, a munkaerő mozgását, a
hagyományokat, de a kistáji szokásokat tekintve is. Ezt a problémakört, a
szolnokiak ..kirajzását" is figyelembe véve érdemes lesz megvizsgálni, s a loka-
litás sokrétegű fogalmába beépíteni.

A helybeliséget, a városbeliséget a városkörnyékiséggel együtt felvállaló
rádiónak — Szolnokon és másutt is — számot kell vetnie azzal, hogy műsor-
idejét, adókörzetét és műsorpolitikáját a lehető legkörültekintőbben, a helyi
sajátságokhoz, szokásokhoz, szükségletekhez igazodva válassza meg. Szolnokon
ez a modell — elképzelésünk szerint — a következőképpen alakulna:
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1. Adásidő: hétfőtől péntekig 18.00—19.00; szombaton és vasárnap: 8.00—
10.00 óráig, illetve vasárnap esténként a labdarúgó-fordulóhoz igazodva
rugalmas műsorkezdettel félórás élő sportadás. Ez heti 10 óra adásidőnek
felel meg. A jelenlegi nemzetiségi programokat (román, szlovák) átveszi a
szegedi, illetve a miskolci körzeti stúdió.

2. Adókörzet: első megközelítésben Szolnok és vidéke (városkörnyéki közsé-
gek) kb. 150 ezer főnyi potencionális hallgatóval, az adótól mintegy 20 km-
es sugarú koncentrikus körben. A második hallgatói kör rádiusza: 50 km,
— ez magába foglalja a megye nagyobb részét, s a Szolnok megyével érint-
kező más megyék határterületeit. Erre a körre a közreműködő stúdió sze-
repkör miatt lesz égetően szükség, mivel a szolnoki adó a szegedi, majd a
debreceni stúdióknak, de a budapesti központnak is rendszeresen készít
majd műsorokat a Közép-Tiszavidék életéről.

3. Együttműködés a kábeltelevízióval: A helyi vezetékes televízió műsorpo-
litikájának alapelveire — mutatis mutandis — ugyanaz érvényes, mint a
városi rádióról elmondottakra. A szerkesztésnél természetszerűleg a közlési
eszköz sajátosságaiból kell kiindulni. Célszerű már a kezdet kezdetén egy-
másra épülő műsorokat, többlépcsős programokat tervezni és beindítani.
Általában apellálni kell egymásra, és némi verseny sem ártana. Ugyanak-
kor jó, ha viszonylagos autonómia jellemzi a két szerkesztőséget. Lehet
közös — egyidőben, egyhelyben zajló — élő programokat is közvetíteni, azt
kihasználva, hogy melyik közlési eszköz miben képes többletet nyújtani.
Az adásidő meghatározásakor is tekintettel kell lenni egymásra. A szolnoki
kábeltévének pl. indokolt lenne hétköznaponként a reggeli időszakban is
jelentkeznie, pl. 7.45—8.00 óráig, friss napi szolgáltatásokkal és minden
hétvégén egy hatvan perces összetett műsorral.

4. Műsor politika: Ezt a legnehezebb előzetesen modellezni. Voltaképpen ez az
írás is ennek egyfajta elméleti előkészítését és rendszerezési kísérletét je-
lenti. Mivel a szolnoki stúdió továbbra is abban a régióban marad, ahol ed-
dig, ezért most majd jobban a székhely városra kell „állítani az antenná-
kat", és egy olyan nyílt adó-vevő „rezgőkört" kell létesíteni, amely a vá-
rospolitika minden regiszterében otthonosan szólal és szólaltat meg. A mű-
sorokban bátor helyi illetékességtudattal mást és hatásosabbat kell adni.
mint tettük ezt az eddigi formákban. Rendszeresen szem előtt kell tartani
Szolnok tér- és társkapcsolatait a megyén kívül és belül egyaránt. A hely-
beliségből fakadó, arra apelláló új műsorfaitákat kell kimunkálni (pl. üze-
neteket, apróhirdetések közvetítése, utcák, terek, szomszédságok versenyei,
játékai, speciális rétegszolgáltatások; és helyt adni minden értelmes állam-
polgári kezdeményezésnek, részt vállalni a kommunális élettér mindennapi
gondjaiból stb. Vagyis legyen a városi rádió a marxi igénynek megfelelő-
en: mindenoldalú, mindenütt jelenvaló, mindentudó, egy város megteste-
sült demokratikus bizalma önmagához.

PÁLRÉTI ÁGOSTON
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