
Bemutatkozik a Központi Stúdió

A Központi Stúdió 1983. áprilisa óta az IM Bv. Országos Parancsnokság saj
tóosztályához tartozik, hasonlóan a Heti Híradó szerkesztőségéhez és a Filmstú
dióhoz. Korábban a nevelési osztály felügyelte. 1983 májusától a Központi Stú
dió szakmai irányítását Haeffler András, a Heti Híradó munkatársa látja el. Négy 
elítélt dolgozik a stúdióban: egy a készülékek javításával, karbantartásával, az 
előforduló műszaki problémák megoldásával foglalkozik, a többiek közremű
ködnek a műsorok összeállításában.

Vágással, zeneválasztással, bemondással és a kész műsor átmásolásával is 
megbízzuk őket.

Bemutatkozó műsorunkat az átszervezést követő szünet után, 1983 júniusá
ban küldtük ki az intézeteknek. Azóta kb. 1800 percben (ez megközelítőleg 30 
óra) 40 önálló adást készítettünk. Emellett szétküldtünk kb. 11 órányi, rádióból 
felvett hangjátékot. Célunk olyan műsorok készítése, mely leköti a figyelmet, szó
rakoztat, de egyben hasznos tanácsokat, példákat nyújt a fogvatartottaknak. 
Igyekszünk úgy összeállítani műsortervünket, hogy a társadalomba való visszail
leszkedésben is támogatni tudjuk az elítélteket. Szem előtt tartjuk a magazinmű
sor „műfaji” követelményeit: riportjainkat, ismeretterjesztő adásainkat stílusos 
zenével — esetenként versekkel — színesítjük. Rendszerint egy fő témából és né
hány kisebb anyagból áll össze a havonta kétszer jelentkező magazin.

Egy-egy műsor elkészítése és átmásolása általában két hetet vesz igénybe. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy hat-hét nap alatt kell összeállítanunk a műsort, 
csak így marad időnk az intézetek által igényelt 35 db szalag, illetve kazetta átmá
solására. Technikai berendezéseink meglehetősen elavultak, sokszor küszködünk 
műszaki problémákkal.

*

Műsorainkat tartalmuk alapján két kategóriába lehet sorolni. Vannak bör
tönélettel kapcsolatos adásaink és közvetítünk ismeretterjesztő összeállításokat. 
A bv. intézetek belső életével kapcsolatban néhány címszó, amely jelzi az álta
lunk feldolgozott problémákat: alkalmazkodás, hűség, visszailleszkedés, öncsonkí- 
tók—falcotok, pártfogó-felügyelet, tanulni sohasem késő stb. Témaválasztásunk ál
talában sikeres. A hűségről és az alkalmazkodásról szóló műsorunk elhangzása 
után például hónapokig folyt a vita a Heti Híradó hasábjain, de hanganyagban is 
kaptunk visszajelzéseket. A következőkben a felépítés, a logikai sorrend érzékel
tetése céljából két magazinműsort részletesebben is bemutatok.

Az alkalmazkodásról szóló műsorunk bevezető része megállapítja, hogy a 
zárkákban különböző korú, természetű, vérmérsékletű emberek kerülnek össze. 
Mivel nem mindegy, hogyan telnek napjaik, örökös feszültségben vagy harmoni
kus egyetértésben, ezért fontos, hogy tiszteletben tartsák egymás személyiségét, 
egyéniségét, hogy minél kevesebb bosszúság érje őket kiszabott büntetésük letöl
tése közben.
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Egy pár perces — rögtönzött — hangjátékban bemutatjuk a börtönélet há
rom jellemző embertípusát; a nyers hangú, modortalan, szúrós szemű, de valójá
ban melegszívű, segítőkész zárkatársat, a tapintatos, de nagyképű, magas össze
köttetéseire hivatkozó, „jó családból” származó, „ártatlanul” elítéltet és a surran
va érkező, alázatos modorú, finom lelkű „lejmolót”. Ez a parodizált bemutatás 
annyira jól sikerült, hogy a névtelen figurákban többen magukra ismertek, és sze
mélyes sértésnek vették magatartásuk, egyéniségük kicsúfolását. Pedig a hasonló
ság csak a véletlen műve volt, legfeljebb arról lehetett szó, hogy azt a bizonyos in
get ezúttal jól szabtuk, hiszen sokan magukra vették.

Az alkalmazkodás a megalkuvás vagy inkább a megértés, az udvariasság je
le? Vannak, akik a legkisebb kompromisszumot is sértőnek, megalázónak tartják. 
Erről szól egy idős elítélt pedagógus monológja. Társai gorombák, durvák vele, 
trágár szavakkal, ízléstelen szövegű dalokkal bosszantják, hiába igyekszik szép 
szóval elrendezni a véleménykülönbségeket. Az alkalmazkodás, a zárkatársak 
személyiségének tisztelete nemcsak a benti életet könnyíti meg, hanem felkészít a 
polgári életre és ezzel megkönnyíti a szabad élet újrakezdését.

Ezt a gondolatsort folytatjuk a Visszailleszkedés című műsorunkban is. Ki 
hogyan él a szabadulás után, kinek hogyan sikerül alkalmazkodni, beilleszkedni 
a polgári életbe? Mikor és milyen feltételek mellett szűnnek meg a büntetett elő
élethez fűződő jogi hátrányok? Műsorunk első riportalanya úgy élt négy évig a 
börtönben, hogy nem tudta, mihez fog kezdeni szabadulása után. A büntetés 
megkezdése előtt vezető beosztásban dolgozott. Amikor családi okok miatt öt 
nap büntetés-félbeszakítást kapott, alig ismert a városra, ahol közel 26 évet élt, 
hisz utcasarkokat bontottak le, lakónegyedeket építettek. Volt munkatársai, bará
tai megkeresték, és segítő kezet nyújtottak felé. „Gyere vissza, lehetőséget kapsz, 
hogy megtaláld a helyed.” E riportalanynak nem okozott gondot a beilleszkedés, 
másoknak annál inkább.

Ezután a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés módjait is
mertetjük azzal a céllal, hogy tudják hallgatóink: van ilyen.

A család bizalma, megértése támaszt nyújt, biztonságot ad a szabadultnak. 
Ez persze kötelezettséget is jelent. Be kell bizonyítania, hogy megérdemli. Erről 
szól következő riportunk. Sajnos nem kevés azoknak a száma, akik a visszaillesz
kedést az italboltban kezdik. Ha nincs senkijük, alkalmi jócimborákkal osztják 
meg bánatukat, s mire észreveszik magukat, már ismét a börtönben vannak.

A riport vége felé olyan embert szólaltattunk meg — néhány nappal a szaba
dulása előtt —, aki csak a munkahelyében bízhat, családjáról hónapok óta nem 
tud. Felesége nem látogatta, nem adott hírt magáról. Szeretné bebizonyítani, 
hogy megváltozott, reménykedik, hogy két kisgyermeke ragaszkodni fog hozzá és 
így rendbejön családi élete. A műsort egy elítélt Hazafelé című verse zárja.

A börtönélettel kapcsolatos adások témakörébe tartoznak a pártfogó-fel
ügyelet szerepével foglalkozó műsoraink. Az utógondozásnak ezt a formáját há
rom oldalról közelítettük meg, előbb a fogvatartottak mondták el véleményüket, 
majd hivatásos pártfogókat szólaltattunk meg, végül helyszíni riportokban mu
tattuk be a pártfogoltak helyzetét.

A börtönélettel foglalkozó műsorok kategóriájába tartoznak az intézeti stú
dióktól kapott összeállítások is. Az elmúlt időszakban észrevehetően megerősö
dött a Központi Stúdió kapcsolata a különböző házi stúdiókkal. Hónapról hó
napra emelkedik az önálló műsorokkal jelentkező intézetek száma. A házi stú
dióktól kapott riportok, beszámolók jól kiegészítik munkánkat, ugyanakkor meg
ismertetnek bennünket az intézetekben folyó termelő munkával, valamint szelle
mi és kulturális élettel. Sajnos, a hangminőség nem minden esetben jó, előfordul, 
hogy éppen a legérdekesebb részt nem tudjuk az eredeti hanggal továbbadni.
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Tavaly decemberben jelentkeztünk először önálló hangjátéksorozattal. 
A Kettes zárka című műsorrész egy képzeletbeli zárkaközösség életét eleveníti 
fel. E 12-15 perces adás egyrészt a Központi Stúdió dolgozóinak életéből merít, 
másrészt a körleten tapasztaltakat dolgozza fel. Élvezetes, jó színvonalú dialógu
sokban tárgyal olyan kérdéseket — az önképzés, az egymáshoz való alkalmazko
dás problémáit —, melyek minden bv. intézetben az aktualitás erejével hatnak. 
A hangjátéksorozatnak eddig 24 folytatását közöltük. A visszajelzések szerint a 
fogvatartottak többsége érdeklődéssel várja a „Kettes zárka” jelentkezését. Van
nak azonban, akik idealizáltnak, „jólfésültnek” tartják a sorozatot.

Az összműsoridő 30%-át ismeretterjesztő adások teszik ki. Tapasztalataink 
szerint a fogvatartottak ezeket az adásokat fogadják a legnagyobb érdeklődéssel. 
Magas tetszési indexet ért el a Párizsi utazás című műsorunk, amelyben ügyes 
hangtrükkökkel, stílusos zenével színesített adásban mutattuk be a francia fővá
ros nevezetességeit. Kedvezően fogadták a Babilontól Utópiáig című kétrészes is
meretterjesztő műsorunkat, amelyben a városok kialakulását követtük nyomon 
az ókortól napjainkig. Sikeresnek bizonyult a pénz kialakulásának és az idő fo
galmának feldolgozása, történelmi áttekintése is.

Meglepetésünkre a módosított Szabálysértési Törvényről szóló műsorunkat 
érdektelenség fogadta, annak ellenére, hogy közérthetőségre törekedve példákkal 
illusztráltuk a jogszabály-ismertetést. Ugyanez mondható el a Testkultúra — test
ápolás című adásról. A hallgatók, úgy tűnik, szívesebben fogadják a történelmi, 
kulturális témák feldolgozását, mint a személyesebb jellegű, őket közvetlenül 
érintő tudnivalókat.

Tavaly októberben állított össze először a Központi Stúdió komolyzenei ve
télkedő műsort, az intézetek nevelési szolgálatára bízva a vetélkedő időpontját, 
értékelését és jutalmazását. Az esztergomiak levélben jelezték, hogy várják a foly
tatást. Elkészült egy újabb vetélkedő, amely az operett világát célozza meg. Ami
kor megszületik egy-egy magazinműsor, meghallgatjuk és arra gondolunk — mi 
lenne a véleményünk, ha ez a rádióból szólna?

❖

Technikai feltételeink rosszak. A Magyar Rádiótól átvett — ott már nem 
használatos — stúdiómagnetofonokkal dolgozunk. Megfelelő szakember hiányá
ban és az alkatrészek beszerzési nehézségei miatt súlyos gondoknak nézünk elé
be. Jelenleg tizenkét magnetofonból csak néggyel lehet dolgozni, ez jelentősen 
meghosszabbítja a másoláshoz szükséges időt. Az intézeteknek kiküldött magne
tofonszalagjaink elhasználódottak, emulzióvesztettek. Gondjainkat néhány inté
zet stúdiósa azzal tetézi, hogy olyan szalagot küld vissza a sajátunk helyett, ame
lyet már nem szabadna magnóra tenni. Kérjük az intézeteket, ha lejátszásra alkal
matlan hangszalagot kapnak, reklamáljanak! Igyekszünk pótlólag megküldeni az 
elmaradt műsort. A másolást és a következő műsor készítését eddig nem lehetett 
technikai okok miatt egy időben végezni. Ezt a problémát már megoldottuk. így 
a jövőben több rádiójátékot tudunk majd küldeni.

Terveink között szerepel a Központi Stúdió repertoárjának bővítése. Ugyan
akkor továbbra is bemutatunk olyan embereket, akiknek sikerült életüket rendez
ni, akik mintát tudnak adni az újrakezdéshez. Ismeretterjesztő műsoraink témáit 
pedig úgy akarjuk kiválasztani, hogy azok a legkülönbözőbb érdeklődésű embe
rek igényeit is kielégítsék.

Duschák Miklósné
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