
FORUM
A tömegkommunikáció új útjai
Néhány gondolat a városi televíziózásról

Hosszú, ám úgy tűnik mégiscsak reményteljes várakozás után a hazai megye-
székhelyek, nagyvárosok között tizenvalahányadikként felsorakozva 1985 tava-
szán megkezdte — egyelőre kísérleti adásait a Szolnok Városi Televízió. A
Széchenyi városrész ún. „bekábelezett" lakásaiban történt kipróbálás után a
május 1-i felvonulásra gyülekező ünneplő közönség lehetett szemtanúja első-
ként, az áruházak kirakatában felállított készülékek jóvoltából a beköszönő
műsornak. Az elhatározást — ha a már működő városi televíziókhoz mérten
kissé megkésve is — tettek követték és követik, amelynek havonta szemlélői
lehetnek a Széchenyi lakói, később pedig majd a többi városrészé is.

1.

Néhány szó ide kívánkozik a nemzetközi és a hazai előzményekről. A kommu-
nikációs rendszer világméretű átalakulásának korában élünk, de már ma is
látható, hogy századunk utolsó évtizede minden eddiginél hatalmasabb válto-
zást hoz ezen a téren is: 2000-ben gyökeresen másképp fogjuk gyűjteni, fel-
dolgozni, tárolni és továbbítani (azaz végső soron felhasználni) az életünkhöz
szükséges információkat, legyenek azok mindennapi politikai, tudományos vagy
művészeti tárgyúak. A 2000-ig vezető útnak azonban bizonyos dialektikus ket-
tőssége van.

Egyfelől — tág értelemben — kényszerpályának tekinthető, mivel Magyar-
ország több okból nem teheti meg, hogy ne vegyen részt a kommunikációs
viszonyok átalakulásában; másfelől az ezredfordulóig tartó útnak aktív utasai
lehetünk, tehát nem eleve eldöntött, hogy az új kommunikációs korszakban
milyen viszonyok valósulnak meg. Ennek a ma dolgozó és tanuló generációk
aktív részesei lehetnek. A pálya annyiban lesz kényszerpálya, hogy visszatérő
döntéskényszer állapotában leszünk akkor, amikor a döntések elhalasztása
vagy elmulasztása is már a döntés egy bizonyos (és általában, ha nem is min-
dig, hátrányos) válfaját jelenti. „Eddigi alapállásunk az új kommunikációs
eszközökkel kapcsolatban alapvetően deffenzívnek minősíthető. Az eszmecse-
rékben legtöbbször az a kérdés vetődött fel, hogy milyen veszélyt jelentenek
számunkra az új eszközök, illetve sokan és szerfölött sokszor ismételgetik,
hogy költségeik miatt ezek hazánkban úgysem vezethetők be (egyelőre)" —
állapítja meg Szekfü András A tömegkommunikáció új útjai c. tanulmányá-
ban. (Kossuth, 1984.) A továbbiakban e munka egyes fejezeteiből idézünk.
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,,Az igazán érdekes kérdés számunkra az, hogy miként lehet saját javunkra
hasznosítani az új kommunikációs technikát, lehetőségeit. Ezért a nemkívána-
tos hatások kikerülését vagy semlegesítését is csupán ebből az offenzív pers-
pektívából kiindulva érdemes átgondolni. Az MSZMP vezető testületei 1983-
ban több alkalommal foglalkoztak kommunikációs kérdésekkel. Ennek során
több olyan határozat, állásfoglalás született, amelyek sok évre irányt mutat-
nak a tömegkommunikációs rendszer fejlesztéséhez. E téren talán fordulatról
sem túlzás beszélni, hiszen e fontos dokumentumok hatására érezhetően át-
alakult az új tömegkommunikációs problémákhoz való korábbi viszony, s
mintha változóban lenne a fentebb említett deffenzív alapállás. Az új tömeg-
kommunikációs eszközök felhasználásának veszélyeit illúziók nélkül fel kell
mérnünk. (Súlyosbítja a problémát, hogy ezen eszközök szélesebb körű elter-
jedése éppen most, a feszült nemzetközi helyzetben, a kiélezett ideológiai harc
körülményei között megy végbe. Azonban a veszélyeket is jobban lehet és kell
„kezelni" egy pozitív, offenzív alapállásból.)

Az 1983-as év kommunikációpolitikai állásfoglalásainak sorát az nyitotta
meg, hogy a tavaszi ún. félidős központi bizottsági ülés is kiemelten foglalko-
zott a tömegkommunikációs eszközökkel. A Politikai Bizottság 1983. novem-
ber 9-én pedig megtárgyalta a rádió és a televízió tevékenységét, és határozat-
ban foglalta össze értékelését az intézmények munkájáról, a fejlesztés irányai-
ról. Az MSZMP KB agitációs és propagandabizottsága pedig az 1983. október
4-i állásfoglalásában nagy teret szentelt a kábeltelevíziózás hazai lehetőségei-
nek. Ezek az állásfoglalások együttesen nagy előrelépést jelentenek a hazai
kommunikációs struktúra fejlesztésében. Azzal azonban^hogy a kerekek most
mozgásba jöttek, nagy felelősség hárult mindazokra, akik politikusként, műsor-
készítőként, kutatóként vagy ..csak" felelős állampolgárként közreműködhet-
nek a jövő tömegkommunikációjának kialakításában. Amíg nem mozdultunk,
a fő veszély az volt, hogy elszáguld mellettünk az idő, és mulasztásaink miatt
nehezen behozható hátrányba kerülünk. Most, amikor megkezdünk valamit,
lényeges, hogy széles körű információk birtokában, felelősséggel, fantáziával,
újító ötletekkel olyan struktúrákat, mechanizmusokat hozzunk létre, amelyek
nyitottak a jövő új kihívásaira.

2.

A televízió bevezetése után igen rövid idő, mintegy 20 év elteltével már meg-
jelentek — kísérleti stádiumban — egy következő kommunikációs periódus
eszközei. Ezért a társadalom még a fejlett országokban sem szokhatta meg a
televíziót, nem alakíthatta ki a tévé használatának és hasznosításának viszony-
lag optimális módozatait. Mivel az új eszközök kifejlesztése és piacra dobása
legalább három szféra (műszaki—katonai fejlődés, társadalmi—politikai igé-
nyek, gazdasági feltételek) bonyolult összhatásának függvénye, így elmondható)
hogy az új eszközök megjelenése hol egyik, hol másik szempontból „elsietett-
nek", „szervezetlennek", az organikus fejlődésbe nem illeszkedőnek tűnik, és
ez az adott szempontból valóban igaz is lehet.

Melyek tehát ezek az ,,új eszközök"? Mielőtt akár csak ideiglenes választ
is adhatnánk e kérdésre, fel kell figyelnünk a kommunikációs eszközök (és
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eszközhasználat) fejlődésének egy sajátosságára. Egyre inkább megszűnőben
van a határ a tömegkommunikációs eszközök között. Vajon tömegkommuni-
kációs eszköz-e egy 2500 lakást ellátó kábeles rendszer, mely néhány csatorná-
ján helyi szolgáltatásokat biztosít? Tömeg-e még az így elért néhány száz
vagy néhány ezer ember? Továbbá nem válik-e a telefon a tömegkommuniká-
ciós rendszer részévé akkor, amikor a betelefonálós rádió- és tévéműsorokba
mondhatni egyre inkább „beépül", illetve amikor egy számítógépi adatból elő-
fizetők ezrei (később milliói) hívhatnak le praktikus egyedi információkat házi
tévékészülékük képernyőjére? (Prestel, Bildschirmtext)

Jelen szempontból az „új eszközök" közé kell sorolnunk néhány „régi"
eszköz (telefon, rádió, televízió) minőségileg újszerű használati módját is. Kü-
lönösen akkor, ha az más (esetleg új) eszközökkel összekapcsolva, integráltan
történik. Ezért Magyarországon — ahol a régi eszközök infrastruktúrája is
évekkel, évtizedekkel (lásd telefon!) le van maradva az igényektől — számon
kell tartanunk mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel az új eszközökkel elért
szolgáltatásokat megközelítő minőségben a régi eszközök továbbfejlesztésével,
invenciózus kiterjesztésével is ki lehet fejleszteni.

A kábeltelevízió iránti érdeklődés azóta külföldön is felfutott, és most
mintha ismét apadóban lenne. Kiderült, hogy a kábel sem csodaszer, és ha nem
jól szervezik a szolgáltatásokat, akkor a jövőben nemigen lesz használója a
sajátos kábelműsornak. Ennek ellenére a kábeltévé olyan sokrétű, elvileg is
jelentős fejlődést ígér, hogy a nyolcvanas évek kommunikációpolitikai dönté-
seiben kulcskérdés marad.

3.

A kábeltelevízió a televízióvételt megkönnyítő nagyközösségi antennákból ala-
kult ki sok országban. Két fajtáját szokás megkülönböztetni: az ún. passzív
kábeltévét, ami csak olyan tévéműsorokat továbbít, amelyek a levegőn át is
foghatók, ideértve olyan távoli műsorokat, amelyek az adott helyen nem, vagy
csak különleges antennával érhetők el.

Az aktív kábeltévé olyan „saját" szolgáltatásokat is nyújt, amelyek leve-
gőből nem foghatók. Ezek egy része műsorjellegű, más része nem egyéb, mint
az előzőekben leírt cabletext-szolgáltatas, illetve a fizetőtévé különböző fajtái,
a számítógépes tévéjátékok stb.

Magyarországon általánosan használt nagyközösségi antennarendszerek
több ezer lakást látnak el egyetlen antennáról, és hat-hét program továbbítá-
sára képesek. Zalaegerszegtől Nyíregyházán, Sopronon át egészen Pécsig szá-
mos ilyen rendszer működik már, és a közvetített csatornák számától függően,
de mindenütt havi 20,—Ft-nál kevesebb díj ellenében általában kiváló tech-
nikai minőségű vételt biztosítanak. A rendszerek a Magyar Televízió I. és II.
műsorán kívül továbbítják a helyben fogható külföldi műsorokat is, így Nyu-
gat-Magyarországon a jugoszfáv és az osztrák, északon a szlovák, keleten a
szovjet és a román tévék műsorait.
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A legnagyobb és egyben legkorszerűbb hazai rendszer jelenleg Székesfe-
hérvárott működik. Ott egyetlen antennarendszer több mint 20 000 lakást lát
el. Az ottani üzemeltetőknek az a célja, hogy a szétszórt beépítésű külterületek
kivételével fokozatosan az egész város részesüljön a nagyközösségi antenna-
rendszer előnyeiből. Több helyen — így Székesfehérvárott, Kecskeméten és
Zalaegerszegen — azzal is kísérleteznek, hogy a várost behálózó kábelrendszert
más célra is hasznosítsák, például a közüzemek (távfűtés, víz, felvonók) hiba-
jelzéseinek továbbítására, netán távszabályozásra is.

De válhat-e a hazai nagyközösségi antennarendszerből kábeltévé? A lehet-
ség mindenesetre adott, „mindössze" annyi szükséges hozzá, hogy a ,,légből
kapott" műsorokon kívül saját készítésű műsorokat is továbbítsanak rajta. A
műszaki lehetőség megvan, a legtöbb helyen ugyanis nincs kihasználva a hat-
hét csatornás kapacitás, de még ahol — a sok külföldi program révén — min-
den csatorna foglalt is, a hétfői napokon bizonyosan szabad mindkét magyar
műsor helye. Ami pedig az adástechnikai berendezéseket illeti, a nagyközösségi
antennarendszer központi erősítőjére szinte bármilyen képmagnót és ipari tévé-
kamerát rá lehet kapcsolni.

A szűkebb környezetről szóló képi kommunikáció iránti igény több város-
ban konkrét formában is felmerült az utóbbi évtizedben. Volt, ahol a helyi
labdarúgócsapat idegenben játszott, de országosan nem közvetített mérkőzését
szerették volna lejátszani. Másutt a népfront — a helyi politizálásban rejlő
lehetőségeket felismerve — tanácsülést, május elsejei ünnepséget és iskolatévét
szeretett volna közvetíteni. Felvetődött persze egy sor új kérdés, így többek
között a műsorsugárzási jog szabályozása, az adások politikai felelőssége. Mivel
Baranya megye párt- és állami szervei támogatták a kezdeményezéseket, s a
döntéshez szükséges tapasztalatok megszerzése érdekében a Magyar Televízió
elnöke is hozzájárult a dologhoz, az MTV Pécsi Körzeti Stúdiója kapott jogo-
sítványt kísérleti kábeltévéadások készítésére.

4.

Vajon a tömegkommunikációs struktúra korszerűsítésével is meg kell vár-
nunk a valamikori országos területi—közigazgatási reformot? Akkor ugyan-
csak sokáig halaszthatnánk a helybeliséghez jobban igazodó lap- és adóstruk-
túrát ! Persze ma már ezt is lehet másként csinálni. A helyi rádiók például nem
a megyehatárokhoz igazodnak, hanem körzetekhez, a pécsi és a szegedi tévé-
stúdiók nemkülönben. Azonban ez a helyzet részben vagy egészben a techni-
kai szükségszerűség miatt alakult így. Ugyanis a rádiók esetében a meglévő
adókhoz igazodtak, ezért logikátlan az elhelyezkedési megoszlás. A tévéstúdi-
óknak viszont nincsen saját adójuk.

összefoglalva elmondhatjuk, hogy a mai tömegkommunikációs rendszerben
a helybeliség fontos strukturáló erő, azonban (1) főleg a vitatott megyeszer-
kezetekhez igazodik; illetve (2) ahol ettől eltér, ott az eltérés oka nagyrészt
esetleges, nem a kommunikációpolitikai koncepció, hanem a technikai kényszer
továbbélése miatt; (3) jelenlegi tömegkommunikációs rendszerünkből kima-
radtak a helybeliség megyénél szűkebb színterei.
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A szocialista értékekhez való hűség követeli meg, hogy minden új (és
ezért drága) eszköz esetében szorgalmazzuk a közösségi használat lehetőségét."

Eddig az idézet, amelyet közérthetősége, egyértelmű fogalmazásmódja mi-
att tartottunk szükségesnek ebben a terjedelemben talán kissé hosszúra nyúlt
bevezetőként közreadni. Valamint azért, mert nem biztos, hogy a tömegkom-
munikációban dolgozókon kívül az olvasó a cím alapján kézbe veszi a könyvet.

5.

És most következzék az áttekintés a miskolci, a kecskeméti és a szolnoki kábel-
tévé (városi televízió) létrejöttéről.

1985 nyarán a sajtóban is megszaporodtak a városi televíziózásról szóló
közlemények. A Magyar Televízió székházában áprilisban tartottak sajtótájé-
koztatót, amelynek idején már 12 városban működött kísérleti vagy állandó
jelleggel kábeltévé, összesen 320 ezer lakásban. Ez azt jelenti, hogy 1 millió
néző élhet az új tömegkommunikációs eszközzel. Szolnokon akkoriban még
csak a kísérleti adások előkészítésénél tartottak, másutt már jóval előbb jár-
tak. Kitekintésünk esetleges. Miskolcra és Kecskemétre egyaránt a kíváncsiság
vonzotta e sorok íróját.

MISKOLC

Hazánk második legnagyobb városában a központi határozatokkal mintegy
párhuzamosan indult el az „alulról jövő kezdeményezés" a helyi és a központi
akarat gondolatmenetének sebessége tehát szerencsésen egybeesett. Az már
külön tiszteletet igényel, milyen szisztematikusan készültek föl az önálló mű-
sorkészítésre, s a műsorkészítők gondolatai nem álltak meg a város határánál.

Miskolcon 1982-ben a legújabb lakótelepen alakult meg az Avasi Kultu-
rális Egyesület. Az Avas lakótelepen 40 ezer ember él, és mivel az egész lakó-
telepen kiépült a nagyközösségi antennarendszer, a kulturális egyesület java-
solta a közösségi televízió létrehozását. Az ötletet hamarosan fölkarolta, sőt
más lakótelepekre is kibővítette a város vezetése. 1984 nyarán Kecskés Sándort
nevezték ki stúdióvezetőnek a Miskolci Városi Televízió élére, 1985 elejétől
már az operatőr, a hangtechnikus, a vágó, a montírozó és a szerkesztőségi tit-
kár is a városi'televízió intézményének állományába került főállásban. Mel-
lékállásban foglalkoztatják a gyártásvezetőt, a zenei szerkesztőt, a szerkesztő-
riportert és egy szerkesztőt. A fő- és mellékállású „hivatásos" televíziósok
munkáját kb. negyvenen segítik társadalmi munkában. De honnan akadt észa-
ki iparvárosunkban ennyi, televíziózáshoz értő szakember?

Kecskés Sándor stúdióvezető:

— 1984 októberében két tanfolyamot is indítottunk a Nehézipari Műszaki
Egyetemen. Előbb a műszaki gárdának — operatőröknek, vágóknak, világosí-
tóknak, kameramannoknak — folyt a képzése, 1985 január elejétől pedig a
szerkesztőknek, a riportereknek, a gyártásvezetőknek.
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Miskolc Város Tanácsa és a megyei tanács 1984-ben 4—4 millió forintot
adott technikai eszközökre. A szerkesztőség az egyetemen kapott helyet, maga
az egyetem 1 millió 400 ezer forint értékű technikai eszközt vásárolt. Az Észak-
terv és az egyetem szakemberei közösen, társadalmi munkában vállalták, hogy
megtervezik és kialakítják a stúdióhelyiséget. Kölcsönösen használjuk a tech-
nikát, a városi televíziónak szánt programok mellett az egyetem zártláncú tele-
víziójának is készítünk műsort.

A technikai eszközök tovább bővíthetők a Miskolci Gyermekváros tévé-
stúdiójával és a Megyei Pedagógiai Intézet eszközeivel.

— Az egyetem stúdiója a végleges megoldás?

— Nem. Üj gimnázium épül az Avason, annak épületében kap majd helyet
a városi televízió. Szorosan együttműködünk az épület tervezőjével, Dézsi
János Ybl-díjas építésszel.

— Hogyan fogadták a miskolciak az első adást?

1985. április 15-én jelentkeztünk először, természetesen ,,konzervműsorral".
Májusban minden hétfőn adtunk a választási jelölőgyűlésekről, a jelöltekről
egy, másfél órát.

Miskolcon az 1985-ös év tavaszán 1250 lakásban nézhették a város televí-
zióműsorát, majd a miskolci Gelka segítségével hamarosan 7 és fél ezer lakás-
ban volt fogható az adás. 1986-ban 9600 lakásban fogható a városi televízió
és a VII. ötéves terv célja — 33 ezer lakás kábelen.

Az első rögzített adásban bemutatkozott a városi televízió, majd egy filmet
vetítettünk az Avas lakótelep életéről, Szomszédolás címmel. Ezzel a műsorral
egyébként minden hónapban jelentkezünk, az első riportban a kulturális életről.,
a játszóterekről, a lakótelepi gyerekek szabadidőtöltési lehetőségeiről volt szó.
Aztán áttekintettük a közlekedést, járt már a stúdióban a város főépítésze, aki
a városfejlesztésről, a Gelka igazgatója, aki az adás minőségéről beszélt. A fo-
gadtatás? Az első adásnapon 150 hívás érkezett a 63-859-es telefonszámunkon:
témákat javasoltak, ötleteket adtak.

Célunk az önálló, nyílt várospolitika megteremtése, a választók és a válasz-
tottak közel hozása egymáshoz, a közéletiség, a demokratizmus, a közös ügyek
iránti felelősségérzet növelése. Érezzük az igényt az emberekben. Az egyik tele-
fonáló például nyíltan megmondta: reméli, mi oda is „behatolunk" a mikrofon-
nal és a kamerával, ahol a hallgatót, nézőt, mint egyszerű állampolgárt nem
fogadják jó szívvel. El tudom, képzelni, hogy önállóan készített műsort is elfo-
gadjunk, de előfordulhat, hogy forgatócsoportot kap valaki ötlete kivitelezésé-
hez. Mert akkor jó a városi televízió, ha a nézők nemcsak passzív szemlélői,
hanem aktív készítői a műsornak.

Szorosan együttműködünk a városi újsággal, a Déli-Hírlappal és a miskolci
rádióval, reagálunk egymás témáira. Végül is óriási a városi televíziózás lehe-
tősége, hiszen Miskolc 210 ezer lakosából — ha csupán a nagyközösségi anten-
narendszerre kapcsolt lakásokat nézzük — 120 ezer embert érhetünk el.
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A miskolci példa igencsak inponáló. Am nem álltak meg a megyeszékhe-
lyen. A tervek szerint Ózd, Leninváros, Sátoraljaújhely tanácsai is foglalkoz-
nak a városi televíziózás gondolatával.

KECSKEMÉT

Kecskeméten egy megnyerő, 42 éves fiatalember lett a városi televíziózás
atyja, dr. Szombathy Zoltánnak hívják, és beszélgetésünk idején a városi ta-
nács titkársága szervezési és jogi osztályának volt a vezetője. Mellesleg talán
azt sem árt tudni róla, hogy Jászberényben, a Lehel Vezér Gimnáziumban
érettségizett és első munkahelye a Hűtőgépgyár volt. Ott kóstolt bele először
a helyi tömegkommunikációba; a Hűtőgépgyár lapjába írta első cikkeit. Aztán
Kecskeméten rábízták a '80-as évek elején a tanácstagoknak szóló Tanácsi
Szemle szerkesztését. Aztán a Tanácsi Szemle olyan népszerű lett, hogy az olva-
sók kihordták az épületből és a közintézményekben, de még a fodrásznál is
találkozni lehetett vele. Hamarosan összeötvöződött a művelődési központ gon-
dozásában megjelent műsorfüzet és a Tanácsi Szemle, és Kecskeméti Szemle
címmel útjára indult az önálló városi lap. A főszerkesztője dr. Szombathy Zol-
tán maradt; így tulajdonképpen a városi lapból nőtt ki a városi televízió in-
tézménye.

— Megtaláltuk az egészséges középutat, hogy ne túl korán és ne túl későn
szervezzük meg a televíziót. A párt- és állami szervektől kaptam megbízást a
televíziózásra, mint a Kecskeméti Szemle főszerkesztője. 1984. október 31-én
jelentkeztünk a képújsággal, azaz az első kísérleti adással. November végétől
már naponta háromszor: déTelőtt 10 órakor, délután 3-kor és este 6-kor sugá-
roztunk a 6-os csatornán a helyi híreket, ugyanezen a csatornán egész nap megy
a Magyar Televízió képújságja.

A kábelrendszer kiépítésének alapjául a Széchenyi városrészben a távfűtés
optimalizációját szolgáló kábel szolgált.

— Mit tud a kábel?

— A hőközpontok működésének folyamatos korrigálása mellett rengeteget.
Ráépíthetők a tűzjelző, a betörésjelző, a liftek meghibásodását jelző berende-
zések. Gondolkodunk egységes városi adatbank létrehozásán is, ami például a
raktárakban lévő anyagokat tartja számon, azaz megoldjuk a készletgazdálko-
dás optimalizációját számítógépen. De szívesebben beszélek a televízióról. 1985.
április 8-án megvolt az első kísérleti adás. Elhatároztuk, hogy a színvonalból
nem engedünk. Amatőrködésbe nem megyünk bele, mert azzal elveszíthetjük
a nézőket.

— Kik készítik a műsorokat?

]\Iij kecskemétiek. Igaz Budapestről is jelentkeztek tévések. A tanácsu-
kat elfogadtuk, a személyüket nem, mert meggyőződésem, hogy helyi műsort
nem készíthet' senki szívvel-lélekkel „bedolgozásban". Rendszeres közvetítő-
helyeink az úttörőház, a színház, a fedett uszoda, a sportcsarnok és az iskolák.
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A Városi Televízió jelentősége abban áll, hogy megteremti a társadalmi kont-
rollt, azaz a város vezető testületeinek a nyilvánosság előtt kell vállalniuk
döntéseik konzekvenciáját. Á városi televízió fórumot teremt az egészséges
lokálpatriotizmus feltámasztásának is.

A város vezetése természetesen nem mondott le a Kecskeméti Szemléről,
hiszen az írott szót semmi sem helyettesítheti. Foglalkozunk a helyi rádiózás
gondolatával is, mert a teljességet e három kommunikációs eszköz — a helyi
sajtó, a helyi rádió és a helyi televízió — jelenti.

Dr. Szombathy Zoltán vezetésével megalakult a városi televízió intézmé-
nye, s hamarosan bekapcsolódott, nemcsak a helyi, hanem az országos tömeg-
kommunikáció rendszerébe (Tv-híradó, Ablak) is.

SZOLNOK

Szolnokon az 1985. május 1-i ,,kirakatadás" után május 13-án, hétfőn este
7 órakor kezdődött az első lakótelepi kísérleti adás a Széchenyi lakótelep kb.
2 ezer lakásában. Az előzmény? Nem túlságosan hosszú! 1984 nyarán alakult
meg a Szolnok városi kábeltelevízió operatív bizottsága. Néhány tagja elláto-
gatott Kecskemétre, Tatabányára; tanulmányozták ott hogyan csinálják? A
tagok abban az évben még kétszer találkoztak, de csak az 1985" eleji beszélgetés
indította igazán el a konkrét munkát, ekkor választották be a bizottságba
Palatínus Istvánt, a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiójának akkori vezetőjét és
Zentai Zoltánt, a Tv-híradó szolnoki irodájának szerkesztőriporterét. De mű-
sorszórást még ekkor nem terveztek. László József, az Ingatlankezelő Vállalat
igazgatója azonban erősködött, hogy ők vállalják a kábeltévé körüli bábásko-
dást, így ki is nevezték az operatív bizottság titkárának. Tulajdonképpen sokáig
az volt a helyzet, hogy az IKV úgymond megelőlegezte a városi tanácsnak az
anyagiakat. Mert igaz, hogy a kamera a Kőolajkutató Vállalat tulajdona volt,
de a kazetták pénzbe kerültek. Sőt; az Ingatlankezelő Vállalat pénztárában
rendre fölvehettek honoráriumukat a műsorok készítői is.

Mivel a felszerelés 1985 nyarán csupán az említett kamerából és a lejátszó-
egységből állt, hamarosan tisztázni kellett a stúdió helyét, felszerelésének, ki-
alakításának költségeit. Czibulkáné dr. Németh Emília, a városi tanács elnök-
helyettese, az operatív bizottság elnöke a következőket mondotta erről:

— Mi a Magyar Televízió segítségével, állami támogatásban bíztunk. Ki-
derült, hogy ez nem megy. Csakis önálló erőből, helyi forrásokból teremthető
elő a szükséges pénz!

A stúdiót sokan a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiójának épületében látnák
legszívesebben, hangoztatva, hogy a körzeti stúdiók szerepkörének változása
csökkenti a létszámot, így talán elférnének együtt, és közösen dolgozhatnának.

örvendetes, hogy az IKV nem várt határozatokra, cselekedett. ígéretük
szerint hamarosan 3 lakótelepen biztosítják a városi televízió, 5 külföldi tévé-
adó, a magyar l-es és 2-es műsor vételét — kifogástalan minőségben! 1990 táján
a város 27 ezer 580 lakása közül 15—20 ezer lakásban fogható lesz a kábeltele-
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vízió adása mikrohullámú átjátszó rendszer segítségével, a 3 nagy lakótelepen
— a Széchenyin (hozzá kapcsolódik a Csokonai út), a Zagyva-partin és a Jubi-
leum térin. De óriási az érdeklődés a Vegyiművek lakótelepén és Szandaszőlő-
sön is. Ezért kell a mikrohullámú rendszer.

1986. június 21-én szombaton délelőtt Szolnokon, a Széchenyi városrész-
ben mondhatni az utcáról közvetítette első élő kísérleti adását a Szolnoki Vá-
rosi Televízió. A tavaly május elsejei „kirakatadás" óta számszerint ez volt a
tizenkettedik. Az újszülött tehát csecsemőkorba ért. A városi tanács idei feb-
ruári ülésén hozta létre a városi televízió intézményét, és áprilisban kinevezte
vezetőjévé dr. Vajda Jenőt. Hogy miért éppen erre a szerencsére jó szervező-
készséggel megáldott fiatalemberre esett a választás, arra érdemes lesz egyszer
több szót is vesztegetni. Álljon itt róla annyi, hogy kisgyerek kora óta szerel-
mese a filmezésnek, szinte napok alatt igyekezett elsajátítani a videotechnikát.
Ma ő a mindenes. Ha kell riporter, operatőr, vágó, szerkesztő, technikus, gép-
kocsivezető és bútorszállító. Tanult a Szovjetunióban, majd itthon jogi egyete-
met végzett, pártbizottsági állását cserélte föl a televíziózásra.

— Milyen most a városi televízió?

— Az ország más városaiban előbb kiépítik a stúdiót, a fejállomást és a
kábelrendszert, aztán ha mindez kész, kezdődhetnek a kísérleti adások. Szol-
nokon fordítva történt. Nincs saját kameránk, nincs reflektorunk, sokáig még
egy mikrofonunk sem volt. A fejállomás helyett egy videomagnót közvetlenül
csatlakoztatunk a Széchenyi városrész néhány utcájában a központi antenna-
rendszerre, így sugározzuk az adást. Az utóbbi hetekben költöztünk be két
ideiglenes otthonunkba, a Várkonyi tér 20-ba — a városi televízió irodájába —
és a Rágó Antal út 4-be, a stúdióba. A Széchenyi városrészben egyelőre 2200
lakásban nézhetik adásainkat. Mostani állapotunknak semmi köze a végleges
megoldáshoz! Ideiglenesek vagyunk, de az egy-, olykor kétórásra sikeredett
adások havonta készülnek, és általában kétszer sugározzuk őket.

Nehéz megfogalmazni mekkora köszönettel tartozunk az Ingatlankezelő
Vállalatnak, és a Kőolajkutató Vállalatnak, akik a kezdettől egyengetik utun-
kat. Felszerelésünk ma is közös a Kőolajkutató Vállalattal.

— Melyek lesznek a közeljövő fejlődési állomásai? Napjainkban elkerül-
hetetlen a kérdés: megvan-e az anyagi fedezet?

— Szolnok vállalatai támogatják a városi televíziót, hiszen a városi tanács-
nak nem lenne rá elég pénze. Nos, ha a pénzügyi feltételeket sikerül megterem-
teni, még az idén bekábelezné a budapesti Gelka az egész Széchenyit, s a Víz-
ügyi Székház tetején elkészülhet a fejállomás.

— Az is ideiglenes lesz?

— Nem, végleges. Hirschmann gyártmányú professzionális fejállomás. A
kábelrendszer tovább terjeszkedhet a József Attila lakótelepre is. Aztán három
év alatt a Vegyiművektől Szandaszőlősig eljuthat mindenhová.
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— Hogyan készülnek most a műsorok?

— A technika egyelőre szegényes, hiányosságait másféltucat lelkes ember
tenniakarása pótolja. A fejlődés hamarosan a műsorok színvonalában is jelent-
kezni fog.

— Mennyivel gazdálkodik a városi televízió?

— Éves költségvetésünk közel 1 millió 400 ezer forint. Nagyságának érzé-
keltetésére elég talán annyi: körülbelül kifutná egy jó minőségű kamera árát.

— Másfél tucat lelkes emberről esett szó. Nincs is főállású munkatársa a
városi televíziónak a vezetőn kívül?

— De, igen, 1986. július 1-től munkába lépett helyettesem, Zentai Zoltán
és gyártásvezetőként Arany Katalin. Ök napközben a Várkonyi téri irodában,
a 15-384-es telefonszámon kereshetők.

— Ember, lelkesedés, műsor tehát akad. Tudomásom szerint a fejállomás
nemcsak a városi televíziózást szolgálhatja majd.

— Ha a III. számú irodaház tetején kiépül az antennarendszer is, sugározni
tudjuk a Magyar Televízió és a jugoszláv televízió mindkét programját, egy
csehszlovák, egy szovjet adót és sztereó minőségben 14 féle URH rádióprogra-
mot. A városi televízió adásai mellett közvetíthetjük a Magyar Televízió kép-
újságát, készülhet városi képújság, különféle szolgáltatásokat nyújthatunk, pl.
a televízió egyes műsorait, az iskolatévé adásait ismételhetjük.

— Mibe kerül majd mindez a lakástulajdonosoknak, a bérlőknek? Ma az
országnak több mint 20 városában működik városi televízió. Volt, ahol ezer,
volt, ahol ötezer forintot kértek lakásonként a kábelezésért.

— Mi ezer forint körüli összegre gondolunk. Ha megvalósulnak az előbb
említettek, a város 20—25 ezer lakásába juthatunk el. Egyébként azokban a
városokban, ahol a településfejlesztési hozzájárulás céljaként a városi televíziót
jelölték meg, egyöntetű volt a siker.

— Beszéljünk a műsorszerkesztés, a műsorkészítés elveiről!

— Nemcsak mondjuk, valóban azt szeretnénk, ha a városi televízió min-
denkié lenne, mindenki magáénak erezné. Akár riportokkal, javaslatokkal, a
műsor arculatának kialakításával, akár egyes műsorszámok elkészítésével is.
Elsősorban a fiatalokra számítunk, a főiskolásokra, középiskolásokra. Alakul-
hatna bárhol olyan videoklub, esztétikai kör, közösség, ahol a fiatalok megis-
merkedhetnének a videotechnikával, a műsorkészítéssel. Természetesen segít-
séget is nyújtunk. Az lenne az igazi, ha ezek a közösségek rövid idő múltán
saját műsorszámaikkal jelentkeznének. Most nyolctagú szerkesztőbizottság mű-
ködik, a tanács, a KISZ, az üzemek, a nyugdíjasok, a Néplap és a rádió mun-
katársainak részvételével.

20



— Többször felvetődött a pénz, az anyagi fedezet. Ahogy az a városi tele-
vízió irodájának kirakatában olvasható, többféle munkát vállal önállóan a cég,
nem titkoltan a gazdasági haszon reményében.

— Valóban nemcsak kérünk, mi is szeretnénk segíteni magunkon. Válla-
lunk referenciafilmeket, videós részmunkákat — például képszerkesztést, han-
gosítást, felvételek készítését, színvonalas reklámfilmeket állítunk össze és
vetítünk, ismeretterjesztő előadásokat tartunk.

— Miközben kívánjuk, hogy az említett rövid- és hosszútávú célok, elkép-
zelések minél hamarabb, minél kevesebb kényszerű üresjárattal valósuljanak
meg, föltétlenül említsük meg: a városi televízió — mint a leghatékonyabb
tömegkommunikációs eszközök egyike — a helyi demokratizmus további széle-
sítésének el nem hanyagolható, sőt, a jövőben nélkülözhetetlen eszköze. Ha
pedig ezt látjuk, máris közelebb a cél.

EGRI SÁNDOR

Kakati rész Kunhegyesen
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