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Az ,,Unser Bildschirm" hú sz é ve

A hetvenes é vek magyarországi politikai - é s f ké nt
gazdasági - é ]eté ben meginduló folyamatok egé szen
különös, é s váratlanul kedvez  körülmé nyeket terem-
tettek a hazai nemzeti é S etnikai kisebbsé gek identitá-
sának meger södé sé hez (sok esetben ú lraé ledé sé -
hez). Pa oí szág külkapcsolatainak ápo]ása központi
szerepet kapott, A hazai nemzetisé geknek nyú jtott
kedvezmé nyek csak a vezeté s számára t ntek gesztus
é rté k nek, AZ é rintett Iakossági ré teg ,,magánú ton"
f zte egyre szorosabbra kapcsolatait anya-, vagy
nyelvnemzeteivel, A rokonok, ismer sök hazalátoga-
tása, jlletve ú j hazáiukban törté n  meglátogatásuk
eJé  egyre kevesebb akadály gördült, A szerzett tapasz-
talatok olyan igé nyek ]é treiötté t eredmé nyezté k, ame-
lyek hangoztatására korábban csak nagyon kevesek
vállalkoztak, hoqqan lehetne a nqelvnemzetek televí ziós mí iso,
raihoz hozzáí é rni? A nyugati határsávban é s dé li szom-
szé dunk tekinteté ben, az emlí tett igé nyek kielé gí té se
nem ie]entett a lakosságnak áthidalhatatlan nehé zsé -
get,

l978, augusztus ló-án jelentkezett els  alkalommal
az MTV Pé csi Körzeti Stú dióia (ké S bbi nevé n: Körzeti
é s Nemzetisé gi Stú dió) havi tiZenöt perces id tartam-
mal, egy blokkban né met é s szerbhonlát nyelv  m sorá-
Val, Tette ezt azon a kettes csatornán, amelyet minden
nehé zsé g né lkül csak az ország lakosságának egy ré sze

láthatott, Az adás id pontja kezdetben azt Sugallta
mókásan, hogy a hazai kisebbsé gek korán kel  embe-
rek. Ké s bb, az id pontok állandó változtatása sar-
kallta je]ent s együttm ködé sre a,,kedvezmé nyezett"
né z közönsé get, Táié kozódási f utóké hoz hasonló gya-
korlatra kej]ett szert tenniük, hogy kifürké sszé k, me-
lyik csatornán é s mikor láthatók a számukra ké szült,
anyanyelvükön megszólaló, róluk szóló m sorok,
(ldé n márciusban nyilatkozta egy - szinte azonos
helyzetbe került -, neves é s karizmatikus magyar tele-
viziós szemé lyisé g hogy m sorai össze-vissza napo-
kon, né zhetetlen id pontokban kerültek sugárzásra,
,,ami minden sorozat halála", )

Gerner É va é s stangl Máí ta a né met adás szerkeszt i
Balázs Mihály ho.vát §zerkeszt vel
egy közös nemzetisé gl mí í sorban

l980-ban SZé tVált a ké t nemzetisé gi m sor, az
,,IJnser Bildschirm" é s a ,,Na§ ekran". Ekkortól már hú sz
perces id tartammal Ielentkezhetett, é s bár az MTV-
2-n maradt, l98l ianuáriától az Mry- l megismé telte.
l98l-ben indult meg egy-egy különkiadás sugárzása
is, l982-t l ezek negyedé vente fé lórás id tartammal
rendszeressé  váltak, l988-tól havonta ké tszer ie]ent-
kezett a m sor harminc perces programiáVal, plusz öt
perces hí rblokkal. l992-t l heti huszonöt perces lett,
é s feliratozással jelent meg a m sor, A szé lesebb kö-
zönsé g nemcsak ennek ré vé n luthatott hozzá a ki,
sebbsé gi té makörök televí ziós bemutatásához, ha-
nem ,,Equütt" cí mmel háromszor ötven peí ces m Sor,
mára pedig az ,,é rté kmenté s" gondolatával az ,,Arana,

füst" cí m  sorozat ré vé n is, Hú sz é v alatt sokra iutot-
tunk,

A m sorok ké szí té sé vel megbí zott munkatársak a
televí ziós lehet sé g elnyeré sekor, az é rté kmenté st é s
é rté kteremté st tekintetté k f  cé lkit zé süknek, Az
,,Unser Bi]dschirm" hú SZ esztendeié nek talán legbe-
csesebb teljesí tmé nye az, hogy a hazai né metsé gr l -
nekik é s velük - anyanyelvükön ké szí tett, sokfé le m -
fatú , maradandó dokumentumokat ké szí tettek szak-Forgatás á vókányi határban
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Egy ké p a ,,h skor'Lból: Wolfart János é s Popovlcs |stván nemzetlsé gl fórumot vezet

mákról, hagyományokról, m vé szekr l é s a né pi
kultú rkincs avatott, hiteles  rz tr l- A m sorokban
szerepl k közüI sokan nincsenek már az é l k sorában,
mindazokat az é rté keket viszont, amelyeket ápoltak é s
továbbadtak,  rzik a m sorkazetták,

Nyomon követve a nemzeti é s etnikai kisebbsé ge-

ink tömegkommunikációs lehet sé geinek alakulását,
hivatásos ú jságí róik helyzeté t, önké ntelenü] is felötlik
az a bölcs megállapí tás, mely szerint (enyhe változta-
tássaI idé Zve) szánalomra mé ltó az ügy, amely inté zé -
sé hez h sökre van szüksé g,

Szende Bé la

Elhivatottságból ieles
Huszonöt é ves a szlovdí z nqelv  rádiózás

l974- április l . Ez az a dátum, amelynek hallatán min-
denkinek valami más jut az eszé be. Számunkra ez a
dátum ünnepé lyesen komoly. Huszonöt é wel ezel tt, ezen

a uapon szólalhatott meq a Maguar Rádió m sorvezetfie els 

alkalommal szlovák ngelven- Annak a nemzetisé gnek
anyanyelvé n, amely több mint 250 é ve é l e földön, egy
hazában a magyarokkai é s más né pekkel, id nké nt
bé ké ben, id nké nt marakodva,

Zelman Ferenc szálábó] elhangzott tehát az els 
szlovák nyelv  beköszöné s, Ó akkor a szo]noki stú dió-
ban dolgozott- Egyszer elmesé lte nekem, hogy azé rt
esett a szo]noki stú dióra a választás, mert szolnok az
ország közepé n fekszik, innen minden nagy|ából egy-
forma távolságra van. Aki pedig az é ter hullámain a
magyarországi szlovákokhoz kí ván szólni, annak az
egé sz országot be kell barangolnia, hiszen alig van

olyan terü]et e kis hazában, ahol a szlovákok annak
ideié n ne telepedtek volna le, Zelman Szegeden, a
Csongrád megyei Hí rlapnál doIgozott ú iságí róké nt,
Nem ismerte a rádiós ú iságí rást, Március 20, körül
ké rté k fel arra, vállalja el a rádió szlovák m sorainak
szerkeszté sé t, é s április l-é n már indult is az adás,.,!
Igazán nem volt irigy]é sre mé ltó helyzetben, Igaz, ak-
koriban mé g csak hetente fóIóra m sor ké sz,Jlt.

l978 iú lius l -é n az akkor ]é tez  nemzetisé gi m sorok
felkerültek az országos adóra, A gyakorlat id közben
megmutatta, hogy a szolnoki adónak tú ] kicsi a teljesí t-
mé nye, küldeté sé t - mármint azt, hogy a hazai szlovák-
sághoz elé rjen a hangia - semmiké ppen sem ké pes tel-
jesí teni, Ráadásul é ppen Szolnok megye azon kevé s
megyé k egyike, ahol nem é lnek szlováfroft, A rádió vezeté se
döntött tehát. keí üliön a szerkeszt sé g Miskolcra. Í gy is
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törté nt, mé gpedig l979-ben, Zelman Ferenc né gy é V

után e]bú csú Zott a Magyar Rádiótól, helyé t Selmeczy

Romola fogLalta e1, Miskolcra már   költöZködött a szer-
keszt sé gge], Helyesebben,   Eqerbe költözötI, ott van
ugyanis a miskolci stú diónak egy bejátszóstú dió|a - az-
tán hetente egy alkalommal, amikor a felvé telek ké szül-
tek, átiárt Miskolcra. ltt ismerkedtem meg vele, ebben
az idó'ben kezdtem el dolgozni a szlovák szerkeszt sé g-
ben, mint küls  munkatárs. Visszaté rve Selmeczy
Romolához, Abban az id ben ragadt rá a ,,sniquldó ipor-
te/' elnevezé s, hiszen állandóan ú ton volt, Járta a vidé -
ket, Miskolc é S Eger köZött ingáZott, ráadásul nem volt
jogosí tványa, í gy aztán Úgy utazott, ahogyan tudott: aU-
tóStoppal, ismer sökke], meg az é g tudja, mé g hogyan.
Salát bevallása szerint talán csak repül vel nem.
Romola is né gy é vig dolgozott a szerkeszt sé gben.
Selmeczy Romola helyé re é n 1é ptem, Ekkor ketten szer-
kesztettük a heti ké tszer fé lórás m sort Mács lldikóval,
hiszen az orszáqos adás mel]ett Volt egy regionális is. 1984.
január l-t l kaptunk ú labb fé lórát - í gy már szerdán este
é s szombaton reggel jelentkeztünk a Bartók Rádió hul'-
lámhosszán, Ugyanakkor az egyik országos adást továb-
bí tottuk SZolnokla, hogy az Alföldon é l  SZlovákságot is
elé rhessük, Abban az idó'ben ugyanis mé g kevé s URH

sávos rádió volt az országban, márpedig a Bartók Rádió
csak ezen a sávon m ködött. Né hány é vig ketten szeí -
kesztettük tehát Mács lldikóval a szlovák m sorokat,
Sokat utaztunk együtt é s sok sok köZös é lmé nyünk volt,
egé szen 1987-ig, amikor is ú tjaink elváltak, hiszen a
szlovák szerkeszt sé g Szegedre költöZótt, Ve]e iöttem é n
is, é s egy id re a ké tszemé lyes szerkeszt sé g egyszemé -
lyessé  vált, Hogy el ne felejtsem, mé g Miskolcon kap-
csolódott a munkába Hubai Gruber Miklós, aki Mács lldi-
kóva1 közösen szerkeszti ma is a Miskolcon maradt heti
lé lórás regionális szlovák m sort

A következ  jelent sebb változás 1990, szeptember
l-é n következett be - m soraink mind,ennaposah lettek -
el ször hú sz, majd l99l, január l,t l harminc percben,
Akkor iött fuztdlos lveta, majd 1993, jú lius l-t ] a napi
ké tórás adásid : 90 pelc regionális é s 30 perc országos,
Ez a jelenlegi helyzet is, l993-ban fiatal kollé gák jöttek:
Dózsa zenta, Mafrai lldikó é s Bentsik János, majd PalersÉ a
Erika. É letünk nem gondtalan, mé gis, a Magyar Rádió-
nál eitöhött ké t é ltized alatt sok örömben volt ré szem,
Mert Ieí rhatatlan az örömünk, ha egy-egy sikeres riport
vagy adás után a hallgatók visszajelzé se pozití v

Maí ga Máí ia
szerkeszt 
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A iubiláló TV l l
Tizenöt é wel eze] tt, l984-ben kezdte meg m ködé -
sé t a f város els  kábelte]eví zióia Budapest 1egné pe-
sebb, XI. kerületé ben, Akkor mé g Gazdagré ti Közössé -
gi Televí ziónak hí vták, Ké s bb a Kelenföldi Stú dió is
kü]ön m sort kezdett sugározni, Ahogyan a ]akásokat
rákapcsolták a kábelrendszerre, egyí e n tt, szaporo-
dott a né z k száma is. Megfordultak a m sorban már
nagynev  szemé lyisé gek, f leg a könny zenei é let é s
a szí né szet világából, a TV lJ mé gsem ezzel szerzett
nevet magának, Fontossá ú gy vált, é s akkor lett a XL
kerületi polgárok é leté nek ré sze, amikor a kerület köz-
é leté nek, kulturális, oktatási, egé szsé gügyi é s közbiz-
tonsági mindennapjait mutatta be riportokban,
kerekasztal-beszé lgeté sekben, fórumokon. Amjkor
már hí vni is lehetett telefonon, vé lemé nyt mondani
é s látszani é l ben, amikor rátalált igazi ,,önmagára",
megtanulta azt, hogy mivel kell foglalkoznia egy heJyi
té vé adásnak.

Ma már elké pzelhetetlen, hogy ne közvetí tse az ön-
kormányzat testületi üié seit, hiszen a közé let felpezs-
dü]é sé vel sokakat izgat a mindenkit é rint  testületi
dönté sek meghozatalának folyamata, az é rvek é s el-
lené rvek, hogy azután ki-ki levonhassa magának a leg-
f bb tanulságokat,

Sikeresek é s né pszer ek az óvodai-iskolai veté lke-
d k, az ünnepsé geket, a kisebbsé gl önkormányzatok
munkáját bemutató összefoglalók, a kerület é rdekes
szemé lyisé geir l szóló sorozatok é s a többórás é l 
közvetí té sek a Szentiván,é ii buliról, vagy az é ppen
esedé kes vá]asztásokról.
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A ry l l tehát a Xl. kerületi Önkormányzat közszol-
gálati televí zió|a é s í gy nem kevé s feladatot kel] ellát-
nia. A kamerának é s a szerkeszt nek mindenütt ott
ke]l lennie ahhoz, hogy eleget tegyen a közszolgálati-
ság kóvetelmé nyeinek, A m soroknak táié koztatók-
nak, rugalmasaknak, kiegyensú lyozottaknak, megtá-
madhatatlanoknak kell lenniük, Ugyanakkor a né z 
kegyeibe szí nes, vidám, iflú sági, termé szettudomá-
nyos, zenei- é s sportm sorokkal lehet igazán befé r-
k zni, Ezé rt nem irigylé sre mé ltó a f szerkeszt  é s a
szerkeszt k munkála.

]elenleg mintegy 35 000 lakásban né zik a TV ] l m -
sorait. Kí vániuk a jubiláló közössé gi televí ziónak,
hogy mé gtöbb né z je legyen !

A Baráhág szerkeszt sé ge


