KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM

„elérhető és átélhető!”
25éveszólaCivilRádió

Péterfi Ferenc

Anyolcvanasévekbenkiépülőhazaiközösségfejlesztőmunkafőkérdéseiazévtized
végére kikristályosodni látszottak. Olyan lokális /helyi – leginkább települési vagy szomszédsági – szintű társadalmi mozgások, változások kezdeményezése lett mindenfelé a
cél,amelyekapolgárokközösségibevonására,részvételéreépülnek;ésenneksorántársadalmi párbeszédekké és helyi cselekvési folyamatokká alakulnak. Ezekben a folyamatokbanazérintettekrészvétele,azöntevékenység,aciviltársadalommegerősödése,kiépüléseváltalegfontosabbszemponttá.Az,hogyahelyiközösségekminélintenzívebben vegyék a kezükbe a saját életük formálását, együttes alakítását, és hogy hatással
legyenekahelyiközjó,ahelyiközéletalakulására.
Márebbenaszakmaialapozóidőszakbanisrájöttünk,hogyatársadalminyilvánosság alakítása különlegesen fontos – valójában alapkérdés a közösségek életképességében, a változások elérésében. A különféle elméleti és gyakorlati tapasztalatok alapján –
kicsit teoretikusan fogalmazva – így értelmeztük a helyi nyilvánosság jelentőségét a
közösségfejlesztésifolyamatokban:
„Azemberekképesekközösencselekedni–aközöscselekvéspedigkommunikációt
jelent, amely közben új társadalmi struktúrák, kapcsolatok és egymás megértése jöhet
létre. A közösség ügyeiben a részvétel megteremtődése a felelőssé válást, az átélhető
azonosulásthozza,amicselekvésteredményezhet.
Aciviltársadalomkiépülésének,működésének,azönszerveződésnektehátlételemea
társadalminyilvánosság.Amikoraciviltársadalomfejlesztésérőlbeszélünk,akkortöbbnyi-
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reanyilvánosságfejlesztéséreisgondolunk.Aközösségképessétételére,hogyhasználja
anyilvánosságot.Hogyatársadalminyilvánosságbanmegtudjaszervezniönmagát,meg
tudjajelenítenicéljait,érdekeit,hogyegyüttműködéseket,partnerségettudjonkialakítani
atársadalomkülönbözőszektoraival,éshogykommunikálnitudjonatársadalmikörnyezetével.” (Péterfi 2008:14–15) Ezekről a gondolatokról, felismerésekről egyre gyakrabban
írtunkkülönféleszakmaikiadványainkban(példáulPéterfi1987;Varga–Vercseg1998).
A nyilvánosság különféle dimenziói, színterei között kiemelt szerepet töltöttek /tölthettek be a médiumok segítségével is kialakuló társadalmi párbeszédek, az érintettek
egyreszélesedőbevonásának,részvételénekalehetőségei.
AkilencvenesévekfordulójátólelindultakMagyarországonanyomtatottkeretekben,
helyiekáltalszerkesztettmindenféleírásoskiadványok,deezekközöttismindgyakoribbávált,amikorfelbátorodottközösségeksajátmagukalapítottakhelyiújságokat.Ahhoz,
hogy ezeket a saját megerősödésükre új eszközökként használhassák, a helyi közösségeknekalehetőségekmegismeréséreésegyfajta–eddigkevésséhasznált–tudásravolt
szükségük. Közben, a nyolcvanas évek végétől egyre több helyen kezdett lokális kábeltévéműködni,eleinteezekbenisgyakranköveteltek /kaptakteretahelyiközösségáltal
készített interjúk, kisfilmek, kerekasztal-beszélgetések. (Ez utóbbi folyamat számos ok
miattkésőbbmindjobbanelsorvadt.)
Tehát azt tapasztaltuk, hogy a helyi közösségek mind bátrabban használták a helyi
nyilvánosságezeneszközeitönmagukkifejezésére,érdekeikésműködésükbemutatására
–ésezekkelegyaddigkevésséhasználtújesélytkapott /szerzettahelyiközösségasaját
életéhez.Egyrenyilvánvalóbbávált,hogyanyomtatottsajtó,esetenkéntahelyitévémellett fontos lenne a helyi rádiózást is a közösség önkifejezéséhez, megnyilvánulásaihoz
’eszközként’ felkínálni. Sőt, abban megerősíteni, hogy hozzák létre a saját közösségi
rádiójukat,harcoljanakkiszabadfrekvenciákatezekreacélokra.

előzmények
Tehátegyértelműbbévált,hogymi,akezdeményezők,nemhivatásosmédiamunkásokatkívántunkkiképezni,hanemcselekvéseikbenaközösségszámárafontosújlehetőségetláttunkahelyirádiókbanis.Elterjedtegymondás,hogyaközösségimédiahasználat,
ésígy„arádiócsinálásisfontosabbdologannál,hogyaztahivatásosújságírókkisajátítsák
önmaguknak”. (Gyakran kijátsszák azóta ezt a mondatot egyesek, úgy aposztrofálva,
tagadjákaszabadrádiósok,hogyehhezbizonyosmértékűtudásraisszükségvan–ami
nyilvánegyhamisbeállítás.)Ezértis,márarendszerváltáselőttésaztkövetőeniselőbba
KözösségfejlesztőkEgyesülete,majdaCivilRádiózásértAlapítványkereteibenszerveztünk
aközösségimédiahasználaterősítéséreszakmaijellegűképzéseket.Előbbcsakhelyilapok
szerkesztőinek,majdakilencvenesévekelejétőlarádiózásirántérdeklődőknekis.
Közben nemzetközi tapasztalatokat szereztünk, konferenciákon találkoztunk olyan
külföldi kollégákkal, szervezetek képviselőivel, akik többször hírt adtak Nyugat-Európában,Amerikábanközösségialaponműködőún.szabadrádiókműködéséről.
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Egyrészt kiadványokat kerestünk, másrészt kapcsolatokat, amelyek révén jobban
megismerhettük ezeknek a hátterét, misszióját. Egy ilyen eredményeként – egy közösségfejlesztéssel kapcsolatos konferencián megismerve – hívtuk meg Magyarországra
Calude-AlainCheseaux-t1991szeptemberében,akifranciaéssvájciközösségirádiókról,
azok kommunikációs szerepéről beszélt, arról, mit tegyünk annak érdekében, hogy „a
közvéleménytszórabírjuk”(Péterfi1992:7).Ugyanilyenkapcsolatokeredményekéntjárt
Budapesten (majd szervezésünkben Debrecenben is) két amerikai vendég, akik helyi
rádiótműködtetnekaKentuckyállambeliWhitesburgban(Péterfi1993).
ArádióalapításravalófelkészülésünkállomásavoltaHollandiábólBudapestreésDebrecenbelátogatóHenriBraakenburg,akiazottanihelyirádiókműködésétmutattabekét
szemináriumon;majdegyhollandalapítványtámogatásávalnyolcfősmagyarküldöttségetlátottvendégülHollandiában,ahelyi,közösségimédiumoktanulmányozására.
Mindezeken túl kiderült számunkra, hogy jelentős szakirodalma alakult ki ennek a
műfajnak. Különösen egy európai szövetség (FERL) és egy világszervezet (AMARC) tett
jelentőslépéseketahasonlókezdeményezésekösszekapcsolására,aszakmaitapasztalatokéshelyipolitikaiküzdelmekmegvívására,arádiókatműködtetőönkéntesszervezetek tagjainak felkészítésére, képzésére. A közösségek kommunikációs jogát úgy értelmezték, hogy „minden lakossági csoportnak rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel,
amelyek lehetővé teszik, hogy minden problémát nyilvános vitára tudjanak bocsátani”
(Péterfi1992:45).
Ezek a találkozók, kiadványok szinonimaként többféle megjelölést használtak erre a
rádiósszektorra.Neveztékszabad,közösségi,független,nonprofit,alternatív,degyakran
helyirádiónakisezeket.
Jeleztem, hogy a Közösségfejlesztők Egyesülete szakmai műhelyében indult el egy
határozott folyamat körünkből a helyi emberek bevonását, részvételét megteremtő
médialehetőségénekakialakítására,deazelsőlépésektőlkezdvenagyerőfeszítéseket
tettünk, hogy a saját közegünkön túl minél szélesebb körben népszerűsítsük a rádió
közösségihasználatánakesélyeit.Szemináriumainkat,kiadványainkat,tanulmányútjainkat
mástelepülésekésközösségekérdeklődőinekisfelkínáltuk.(HollandiaiutunkraaKözösségfejlesztőkEgyesületének4képviselőjéntúl,példáulmeghívtunkveszprémi,tiszakécskei, debreceni érdeklődőket is. Az utóbbi társunk, Halász János később két településen:
Debrecenben,majdDerecskénisszabad /közösségirádiókalapítójavolt–későbbpolitikuslett.)
Közben – bár a médiatörvény idehaza még erősen korlátozta sugárzott közösségi
rádió indítását – több hasonló rádiós kezdeményezéssel kapcsolatba kerültünk, így a
TilosRádióval,majdaFixRádióvalis.

Milyenrádiókatisképzeltünkakkor,amelyekameglévőktőlalapvetőenkülönböztek?
Amelyek alacsony küszöbű hozzáférést kínáltak; igyekeztek lerombolni a médiában
dolgozókkörülkialakultmítoszt:hogya„hivatalosabb”nyilvánosságbanvalómegszólalás,plánea„rádiócsinálás”azegynagyonkomplikált,csakkülönlegesfeltételekkelelérhető, és keveseknek teljesíthető lépcső. Éppen ellenkezőleg, az „utca hangja”, a helyi

CIvIl SzEmlE ■ 2018/3. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 25

KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM
közösség ügyei számára megteremthetőek helyben nyilvános platformok, orgánumok;
hogyacivilcselekvésakorábbinálsokkalerőteljesebbrészekellenelegyenamindennapi
kommunikációnakésamédiumoktartalmának.Továbbá,hogyképesek–nyilvánnémi
felkészüléssel, segítséggel – a polgárok és azok közösségei önmaguk is létrehozni és
működtetni közösségi módon médiumokat. (E helyütt most nem hangsúlyos része a
gondolatmenetünknek, hogy persze a helyi nyilvánosság lehetőségei más, nem csak
médiumokáltalközvetítettkeretekben,területeken,közegekbenisaközösségrendelkezéséreállnak–kikelltölteni,éstudatosanhasználniszükségesazokatis.)
Fontos jellemzője volt az akkori vízióinknak – és persze többnyire ez máig is érvényes –, hogy ezeknek a helyi, szabad, közösségi rádióknak mások a szereplői – sokkal
inkább a hétköznapi polgárok, közösségek. Mások – a „hagyományostól” eltérőek – a
tartalmai,hiszenabennünketkörülvevőmindennapokról,helyikonfliktusokról,ügyekről,
jelenségekről tudósítanak, akár helyi zenék (és zajok) szólnak, amelyek az addig ismert
nagyobb – szélesebb hatókörű országos vagy regionális médiumokban nem szoktak
teretkapni.Mások –nemfelkentújságírók,hanemadottesetbenaközöttünkélőszomszédjaink,ismerőseink– működtetik ezeketamédiumokat,azazazegésztartalomról–
szerkesztésről,tematikáról–ahelyiközösségtagjaidöntenek.Éserősenmásafeldolgozás,műsorkészítésmódjais.Bizonyosfokigszemélyesebb,autentikusabb,de„esendőbb”
–haazazeredetiségetisjelenti, nemaklasszikusan„szabályos”megformáltságalegfontosabb (bárezeketaformaiszabályokatmárapragmatikusabbmédiumokisgyakran
reformálják); sokkalinkábbazüzenet–atörténettartalma 1.Alternativitása,hogy gyakran teret ad a kísérletezésre, a hagyományoshoz képest új, szokatlan megoldásoknak.
Sőt,havanilyen,ahelyiközösségnyelvéniskommunikál.
Részben összefoglalva az előző szabad, közösségi rádiózás jelzőt: mit jelent mégis a
szabadságebbenakontextusban?Egyrésztaprofitszerzéskényszerétől,másrésztatulajdonostól,adöntéshozó-hatalmirendszerektőlvalófüggetlenségregondolunk.Ugyanakkormindkettőnekelőnyeésáraisvan.Mégis,klasszikusesetekbenaszabadelhatározás,
adöntéslehetőségénekaszabadságaésadöntéshozatalmódjatalánalegmeghatározóbbsajátosságaezeknekamédiumoknak.
Magyarországonakilencvenesévekbenelindultátalakulásoksoránegyhármastagozódásúmédiastruktúra voltkialakulóban.Harendszerezni,típusokbasorolni,csoportosítani kívánjuk az akkori hazai elektronikus médiumokat, kétféle megközelítést tartunk
errealkalmasnak:
–Azegyik,amelya vételkörzet,akiterjedtségalapján soroljabeazokat.Ígymegkülönböztethetünk:országos,körzeti,helyiésújabbankisközösségivételkörzetbensugárzó
médiumokat.2
–Amásikbesorolása működési,atulajdonosiformaalapján lehetséges.Ígybeszélünkkereskedelmi;közszolgálati;szabad–közösségi–harmadiktípusúmédiumokról.
Ezutóbbitipizálásközelállazakkorimédiatörvényelnevezéseihez,ámott„nemnyereségérdekeltnek”neveztékaharmadiktípusúműsorszolgáltatást.
Mégegyfontosjellemzője,törekvésevoltavilágban,deMagyarországonisaközösségi médiákat alapító szervezeteknek – így az ezekben a hónapokban létrejött Civil
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RádiózásértAlapítványnakis: küzdeniamonopóliumok,ésáltalábanazérezhetőenerősödőmédiakoncentrációellen.
Ezajelenség(tehátakoncentráció)asokszínűségellenébengyakranazegységesítés
folyamatát erősíti. Mit értünk egységesítés alatt? A nagy, központi és a kereskedelmi
médiafőcélja:eljutniminéltöbbfogyasztóhoz.Enneksoránezekbensajátosszelekciós,
válogatási, szerkesztési elv válik meghatározóvá. Kétféle tekintetben is megjelenik az
egységesítés:
Egyrészt ebben a folyamatban a helyi periférikussá válik, a lokalitás fokozatosan
elvész.Miistörténiktulajdonképpen?Atartalomegységesítésesorán–ahallgatóiérintettség miatt – csak a mindenkihez szóló hírek, témák, ügyek válnak relevánssá; amelyekbőlszelektálódik,kimaradalokális:apartikularitásamiatt.Ezafolyamatnemfeltétlenülhibája,inkábbtudomásulveendőjellemzőjeaközpontiorgánumoknak.Haalegnagyobbközösnevezőatömegesség,ahallgatók /nézőkszámánaknövelése,azahelyitartalomkiszorulásáteredményezi.
Ahelyimédiumoknaképpenezamásokáltalbenemtöltöttszerepük,jelentőségük,
funkciójuk alapján ezt a helyzetet fordíthatják meg: a helyi történéseket helyezik a
középpontba, azokat „hangosítják fel”, azokat emelik ki az információrengetegből.
A közösségimédiumoknakugyanakkormegvanalehetősége–ahallgatószámmaximalizáláskényszerétőlvalófüggetlenségből eredően–,hogyatöbbséghelyettakisebbségre,speciáliscsoportokrafókuszáljon,kiszolgálvaolyanhallgatóirétegeket,akikkiesneka
kereskedelmimédiacélcsoportjából.Mertegyegészségesmédiarendszerbenezekatermészetes – helye szerinti – feladatai a helyi, közösségi médiumoknak. (Ugyanakkor az
általános,atúlszélesérvényességűhír,eseménykerülhetaperifériájára.)
Létezikazonbanegymásik,szinténtartalmiegységesítés,deazmár apiactörvényei
mentén működik,azt–azazabiztonságoséstömegesfogyasztást– szolgálja:
Megfigyelhetjük,hogyakereskedelmirádiókigyekeznekegyensúlybahozniamédiakínálatotésaközönségkeresletet(tömegigény),amiazeneiformulákáltalánosodásához
és az adások szabványosodásához vezet. Egyesek ezt a folyamatot sematizálódásnak,
másokdekulturalizálódásifolyamatnakisnevezik.Abanalizált,sulykolóanismétlődőeszközökkellétrejövőszabványosításveszélyekapcsánfelmerülakérdés(noésaszükséglet): ellenfolyamata lehet-e ennek a trendnek a közösségi rádió, rést ütve az ilyen fajta
szabványosságfalában?(PéterfiAnna–PéterfiFerenc2009.) 3
Érzékletesen elemzi ezt a helyzetet az alábbi idézet is: „A rádió tömegmédia, mely
üzenetek egyirányú sugárzását teszi lehetővé egy szélesebb közönség felé. A kollektív
sugárzórendszerektömegesítőhatásaabbanáll,hogynemvesziktudomásul,semlegesítik,vagyegyenesenleromboljákaközvetítőkommunikációskapcsolatlényegétésehelyettegymindigegyenlőtlenkapcsolatotépítenekkiazegyén(átlaghallgató)ésarendszer(absztraktegység)között.Amédiumokhatalmarészbenmegsemmisítiazoknaka
családstruktúráknakéstársascsoportoknakahatását,amelyekazéletsoránvégigkísérik
az egyént. A hagyományos rádió általában hajlamos átvenni a hallgatók többségének
értékítéletét és véleményét, hozzájárulva ezzel viselkedésük homogenizálásához… Az
alternatívrádiókülönbözőkísérletekbőlkiindulvaszerveződik,ezekegyikcéljaéppena
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tömegkommunikációbizonyosvonásainakakorrigálása(például interaktivitásmegtartása).”(Delaspreé.n.:59–60.)
„Aközösségimédiaszervezeteknonprofitalaponműködnek,abennükvalórészvétel
pedig önkéntes. Működésük során különböző közösségek hangját szólaltatják meg, és
elősegítikatársadalmikohéziót,asokszínűségfenntartását,akreativitástésarészvételt.
AszektorigensokszínűésazEUkülönbözőországaibankülönbözőképpenműködik…”
foglalja össze részben a fentieket is A közösségi média helyzete az Európai Unióban
címűdokumentum(AKTI2008:9).

a civil rádiózásért alapítvány létrehozása
VisszatérveaCivilRádióelindulásához,akorábbanbemutatottelőzményekésháttér
fontos kiegészítője, hogy a Közösségfejlesztők Egyesülete a fent leírt előszervezések
következményeként 3 másik szervezettel 1993 őszén kezdeményezte, majd közösen
megalakítottákaCivilRádiózásértAlapítványt.4
Aszervezetküldetésébenáltalábanisfontosnaktartottaaszabad,közösségirádiózás
kialakulásának segítését, de fő tevékenysége mégis a Budapesten sugárzó Civil Rádió
működtetéselett.Ezabudapestiszékhelyűadóalapvetőenacivilszervezetek,kezdeményezésekmegszólítására,bemutatására,bevonásárakészült.Fontosnaktartotta,hogya
civiltársadalomaktivistáit,szervezeteitisfelkészítseamédiahasználatára.Főkéntahelyi
(városrészi, szomszédsági) ügyekre kívánt fókuszálni – ezeket jelölte a közösségi rádiós
műfajonbelülisasajátfőprofiljának.
Ittjelezzük,hogyugyanebbenazidőszakbanmártöbbféllegálisvagyillegáliskezdeményezésisvoltközösségirádiókműködtetésére(BudapestenelsősorbanaTilos,majda
Fikszrádiók,deegyretöbbvidékivárosbaniszajlottakpróbálkozások).Ennekegyikeredményelett,hogyezekaszerveződésekösszefogtakés1992-benmegalapítottákaSzabadRádiókMagyarországiSzervezetét(rövidítettelnevezése:SzaRáMaSzer)5.Ezakeret
issegített,hogyhatékonyabbtárgyalásokatfolytassanakazOrszágosRádióésTelevízió
Testülettel,ésalassanformálódómédiatörvényvitájáhozkapcsolódjonamozgalmunk.
ACivilRádiólétrehozóikisebbműhelyekbenhozzákezdtekarádiószakmaiprogramjánakleírásához,tervezéséhez,partnerekfelkutatásához.Azutóbbikeretébenmegszólítottunktöbbmint100–főkéntbudapestiszervezetet,akikkellevelezésbenésszemélyes
találkozókkereteibenismertettük–ésrészbenvelükisalakítottuk–terveinket.Sokszervezet nem csak alkalmi híradásra vállalkozott, de tagjait is elküldte az alakuló önkéntes
stábokba. A rádió missziójának összefoglalása az alakuló Kiskátéban6 az alábbi módon
szerepelt:
„ACivilRádió
– olyanközösségiadó,amelysempolitikai,semüzleticsoportokmeghatározóbefolyásaalattnemáll,apolgárok,azokközösségei,civilszervezeteiszámárakínálfolyamatos
megszólalásilehetőséget;
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– apolgáriasmagatartást,azönszerveződést,atársadalmirészvételt,aszolidaritást,a
szociálisérzékenységet,akörnyezetirántifelelősségethelyezielőtérbe;
– műsoraibandominánsanlokális(fővárosi,városrészi)ügyekkel,témákkalfoglalkozik,
szívesenvállaljaahelyikonfliktusokatis;
– önkéntesekműködtetik,bevételeit–nonprofitmódon–arádiófenntartására,fejlesztésérefordítja;
– működésévelkapcsolatosfontosabbdöntéseitdemokratikusanhozzameg…”
1994-től előbb belső műsorkészítői műhelyfoglalkozásokat indítottunk, majd ezeket
követően3-4hónaponként(összesen7alkalommal–éppenafelcímbenhasználtfelhívással) ideiglenes sugárzási engedéllyel többnapos próbaadásokat közvetítettünk. Ez az
építkezésiidőszakvolt:aszakmaiprograméslehetségesműsorrendépítésére,stábépítésreésafizikaifeltételeketbiztosítóstúdióépítéséreszolgált.
A jó kétéves felkészülésben, a beindításban több hivatásos rádiós szakember volt a
segítőnk.Őkaszakmaitudásukkaljárultakhozzáazönkéntesekgyakorlatánakmegerősítéséhez–előzetesegyezségeinkszerint–,végigaháttérbenmaradtak,sohanemültek
amikrofonokelé.

„civil rádió – az emberi hang”
1995 szeptemberétől egy érdekes koalícióban indultak el az „ideiglenesen folyamatos”adások.Egyfrekvenciánfolyamatosan3adószólt,megosztottműsoridőben:aCivil,
aFikszésaTilosRádió.Későbbezamegosztáskétlépcsőbenisváltozott,amígaCivil
RádióazORTT-től(OrszágosRádió- ésTelevízióTestület–amédiahatóságakkorielnevezése) 2001-től napi 24 órára kapta meg a műsorszolgáltatási engedélyt a 98 MHz-es
frekvenciára.
Nagyonsokegyeztetés,tárgyalás,műhelymunka,párbeszéd,forráskeresésjellemezte
már az időszakos adások hónapjait is. Talán 25 ezer forinttal indult az alapítványunk
működése,tehátszinteanulláról;egyolyanügyben,amelyhezkellettekalapvetőfizikai
keretek.Mégiskiemelem,hogyminketebbenadolgosidőszakban,amikorarádióadás
feltételeinekamegteremtésevoltazegyiklegfeszítőbbfeladatunk,legalábbennyirefoglalkoztatottazis,hogyvalódicsatornájalehessünkáltalábananonprofitszektorszervezeteinek,aciviltársadalmikezdeményezéseknek.Másrésztacivilhozzáférésügyébenigye-
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keztünktántoríthatatlanokmaradni.Ezaküzdelemazegész25évetalapvetőenjellemezte,ésmainapigiskonfliktusokathordozva,deamissziónkmaradt.
Önkéntesekműködtették arádiót,körülbelülegyéveltelt,amikoregyfizetettügyvezetőttudtunkalkalmazni,szerénydíjazással(elsőként PákayVikit, majdkésőbb Gosztonyi Gergőt, és hosszú évek óta Cserháti Ákost, nagyszerű társainkat). Nagy segítséget
jelentettazakkormégműködőpolgáriszolgálatosrendszer,amelynekkeretébenakatonaiszolgálatalólifelmentés„ellenében”alapvetőentechnikusokatállíthattunkmunkába.
Ez–mindiglegalább2-3ember–aműködéstechnikaihátterétbiztosította,hiszenők
napi8órábanálltakarendelkezésünkre.Megisroppantaszervezetünk–sokmásnonprofitcsapathozhasonlóan–,amikorakilencvenesévekvégénnéhányhétalattfelszámoltaazállameztarendszert.(Mondogattukis,hogy „betettnekünkavilágbéke”.)Ám
aCivilRádióteljestovábbiszemélyzete,tehátaműsorkészítők,szerkesztők,szervezők,de
atovábbitechnikusokisönkéntesekvoltak.
Egyerősbeidegződést,vélekedéstkellettasajátmunkánkbancáfolni–megfordítani:
hogyazönkéntesmunkáranemlehettartósésszínvonalastevékenységetépíteni.Egyidejűleg80–100emberdolgozottaCivilRádióbannagyjábólvégiga25évben,éshozzávetőlegesenennyiközreműködikmaisönkéntesen.Nagymunkavoltfogadni,segíteni,
felkészíteni,beilleszteni,nehézhelyzetekbenmegerősíteni,motiválniahozzánkszegődőket.Nyilvánfolyamatosvoltaközreműködőkváltozásais–ezaztjelenti,hogyállandóan
újrakezdhettük /kezdhetjükeztamunkát.Volt,akipárhónapig,mások2-3évig,ésvannak,akikhosszútávon(akára25évbenvégig)tartottakki.Develünkélőfolyamat,hogy
újakjönnek,régiek–számtalanokmiatt–kiszállnak,(el)mennek.
A rádiózás egy csoportdinamikailag összetett csapatépítést, megőrzést, kohéziót
jelentőéskívánóhelyzet. Gyakorikonfliktusmezőtjelent, éshogyeznehasználjael,élje
fölaközösséget,amindenkoriműködtetőktőlnagykapacitásokatéskörültekintéstigényel.Ezértis,márazideiglenesadásoksorán,deazelső8–10évbeniskisebbműsorkészítő műhelyeket alakítottunk az önkéntesekből, egy-egy 5-6 órás műsorfolyamra ún.
napiszerkesztőkvoltakezeknekakiscsapatoknakakoordinátorai.Többnyireolyantársaink,akiknekatermészetéheztartozott,hogyképesekvoltakebbenaszűkebbközegbensajátbelsőbbösszetartozásokat,melegséget,aműsorkészítésközösörömétmegteremteniésfenntartani.
Igen nagy jelentősége volt /van a folyamatos belső képzéseknek, kisebb-nagyobb
műhelymunkáknak, bentlakásos hétvégéknek és amikor erre jobban odafigyeltünk: a
belsőközösségerősítőeseményeknek,rendezvényeknek.Ezértisvoltszámunkradrámai
hatásaa2013-bankialakultteljesanyagiválságnak,amikorhajszálonmúlottafennmaradásunk,ésezekbenalegnehezebbhónapokbanazéletbenmaradásonvalómunkálkodássoránháttérbeszorult–gyakorlatilagkiapadtabelsőközösségiéletfenntartómunka.Hatévteltelazóta,ésnéhánymásfejlesztéskimaradásávalegyütt,máignemhevertekiatársaságésaműködésünkezeketakritikushónapokat,példáulacsapatbelsőéletérevalófokozottodafigyeléshiányát.
Devisszatérveazidőszakos,majdafolyamatosadásokelindulására,kikellemelnem
azt a fontos jellemzőt, ahogy a Civil Rádió – később összefogva a Közösségfejlesztők
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Egyesületével, a szabad rádiósok megalakult szövetségével – képzési anyagokat fejlesztett, majd bonyolított: civil szervezetek, a rádiózás iránt érdeklődők és sérültséggel élő
csoportokszámárapéldáulKunbábonyban,deBudapestenésmásvidékihelyszínekenis.
Aztánszemináriumokat,konferenciákatkezdeményezettanonprofitkeretekbenműködőszabad–közösségi– rádiózásnépszerűsítésére,újrádiókbeindításátsegítette,ezekbenakérdésekbenszakmaikiadványokatjelentetettmeg.
Tehátarádiónapiműködésénekfenntartásamellett,ilyenfolyamatosszakmaitevékenységeketisvégeztünk,ésközbenszoroskapcsolatokatápoltunknemzetköziszabadrádiós szervezetekkel – különösen az akkor nagyon aktív szerepet vállaló FERL nevű
európai és az AMARC világszervezettel. Az utóbbi években az AMARC Europe és a
CommunityMediaForumEuropenevűszervezetekjelentenekerősszakmaiságotaszabadrádiózáseurópairégióiban.
Fontosnaktartom,hogykiemeljem aforrásokkérdését is.Ahasonlószervezeteknél,
de a Civil Rádiónál mindenképpen a legnagyobb erőforrás az önkéntesek által végzett
hatalmasmunka.Heti168órában,tehátévekenkeresztülfolyamatosanműködtetniegy
ilyenorgánumot–ésahozzákapcsolódószervezetet– azértiskülönösfeladat,mertitt
nemlehetmegcsinálni,hogyhaszűkébenvagyunkforrásoknak,kicsitlelassítjuk,esetleg
átmenetileg„lefagyasztjuk”aműködést;nekünknemlehetettsohasemmegállni.Ahétvégeken, karácsonykor, a nyári szabadságok alatt – mindig szólni kell. A megállás a
műsorszolgáltatásiszerződésmegszegésétésvisszavonásátjelentené.
Bárönkéntesszervezetvagyunk,deakadnakkomolykiadásaink.Azügyviteltvégző
pár ember, az állandóságot biztosító néhány alkalmazott technikus illetményét nem
lehet,vagyigenkockázatoshosszabbtávonmegspórolni.Apolgáriszolgálatutánnéha
voltakrövidebbállamifoglalkoztatásiprogramok,amelyekátmenetihozzájárulástjelentettek,destúdiótműködtetniésfejleszteni,helyiségeketbérelni,kommunikációsköltségeketfizetni,adót-antennátésajeltovábbításköltségeitelőteremteni,jogdíjakatfedezni
ahazaiviszonyokközöttnemkönnyű.Azismertpályázaticsatornák:NCA,majdNEA,a
mindenkori Médiahatóság, aztán az 1% jelentenek bevételeket, a velük járó kiszolgáltatottságokkal–bizonytalanságokkal együtt. A reklám szinte jelentéktelen, de előfordul
valamennyiszolgáltatásibevétel.Néhanemzetközipályázatokbakapcsolódunk,deazokbansemaműködtetés-fenntartás,hanemaprojektekhezkapcsolódókiadásokfedezete
jelenikmeg.
Bennünketisérinta2000-esévekközepétőlaciviltársadalomesély- ésforráscsökkenéseis.Legújabbanaközösségiadománygyűjtéseszközeivelpróbálkozunk.

szabad, közösségi, alternatív, független rádiós karakter kialakítása
Aközösségfejlesztésifolyamatokbangyakranhangsúlyozzuk,hogyfontosafejlesztési program végeredménye, azaz, hogy „mi jön ki a csövön”, de nekünk (a közösségfejlesztésnek)legalábbilyenjelentőségű,hogymitörténikaközösségbenközben,afolyamatsorán.Ezvalójábanaközösségáltalifejlesztés lényege.
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Esetünkben érdemes visszanézni az eredeti misszióra: mire is alakítottunk Budapestenegyközösségirádióadót?
Csakemlékeztetőként:bemutatniésgyakorlattáérlelni,hogyahelyiközösségképes
ahelyinyilvánosságszereplője,sőtkarakteresalakítójalenni.Megtudjajeleníteniönmagát,hírtadnialétéről,asajáttevékenységéről,képes–vagyképesséválhat–mozgósítani a helyi közösséget, bekapcsolódni a döntéshozatal előkészítésébe, érdekérvényesítésbe. Hogy tud a saját közegében érvényes információkról híreket, kiadványokat, helyi
lapotműködtetni,ésképesrádiótlétrehozniésfenntartani.
Ennek a folyamatnak a során a Civil Rádiózásért Alapítvány működteti – kicsit referenciakéntis–aCivilRádiót,ésközbenanyilvánosságközösségihasználatának,alakításánakérdekébentöbbfélemódoniskezdeményezővéválik.
Ezutóbbicélkeretébenasajátműködésünkfenntartásamellett, alapvetőszerepünk
volt a2000-esévekelejénaz úgynevezettkisközösségirádióklehetőségeinekakiharcolásában, majdilyenekelindulásánaksegítésében(Gosztonyi2007).Ezeka–csakMagyarországonalakult–kismédiumokazakkoriORTTegyspeciálisprogramjakeretébenkis
hatósugárral (körülbelül 1 kilométeres sugárzási körzetekre) viszonylag megkönnyített
eljárásokkal,többnyirecivilszervezetekkereteibenalakultak,éselindulásokhozésműködésükhöziskülönpénzalapbóljuthattakkisebbtámogatásokhoz(ORTT2006).Ezeknéla
kisközösségirádióknálazvoltacélfeltételezés,hogynagyonerősenaszűkebblokalitásra,
szomszédságra, vagy egy-egy szubkulturális közösségre irányulnak. Pár év alatt 40-nél
többilyenalakultazŐrségtőlaKiskunságig,Pécskülsőlakónegyedében,Szolnokmegyei
faluban,aPilisben,dekisvárosokbanistöbbfelé.Őkvalóbanacivilmegszólalás,azalternatívésfüggetlenműködésközösségipéldáivoltak(Hargitai2004).A2010-esévekben
aztánfokozatosan,jórésztatámogatókörnyezetmegváltozása(leépülése)miattleálltak,
elhallgattak, megszűntek. Ezeknek a helyi kezdeményezéseknek a felkarolásában, a
közösségi működési módjuk közös kimunkálásában, a civil kezdeményezéseknek – az
addigra már a köreinkben megszerzett, összegyűlt – tapasztalataink átadásában, a civil
hangokszakmaifelkészítésébennagyonizgalmasvoltrésztvenni.
VisszatérveaCivilRádióműködéséhez,asajátkörünkbenissokpárbeszéd,szakmai
dialógusvoltasajátadónkkarakterének,alapértékeinekakialakításaérdekében.
Az alapokban viszonylag hamar született megegyezés, és ezek jó részét a később
csatlakozókistöbbnyirekönnyebbenmagukénakérezték.Célunkvolt,hogyhavalakia
98 MHz-re hangol, összetéveszthetetlen, ráismerhető arculatú, hangzású, stílusú és
tematikájúrádióttaláljon.Ennekrészekéntabeszélősműsorokbandominánsaklegyenek
alokalitáshoz–helyiügyekhezkapcsolódóanyagok,acselekvés–részvételfel-/bemutatása, a civil kurázsi, a párbeszéd–együttműködés jelentősége, általában a civil társadalom
markánsmegjelenítése,abefogadásésaszolidaritásértékei.
Témákfelőlközelítve:jelenvanakörnyezet-éstermészetvédelem,aszociáliskérdések,azifjúság,akultúra,atömegsport,a60+korosztály,anőpolitikaéshasonlók.
Ugyanez a karakterkeresés jellemezte a rádió elképzelt és követett zenei világát.
A divatos,akereskedelmiadókonhallhatózajokhelyett–nyilvánrészbenönkényesen–
a kevesebbet hallott világ- és népzene, a jazz, a blues, a klasszikus zene és a dallamos
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progresszívneknevezettirányzatok.Máigisjátsszukezta–PernyeAndráshajdanizenetörténészmondásábólátírt–zeneiarculatotjelzőspotot: „Minemazértzenélünk,hogy
nelegyencsend.”
Ezeknekazértékrendszereknekazarányábannyilváncsakdominanciátésnemteljes
kizárólagosságot tudtunk elérni. És minden újabb hullámban, mikor új társak érkeztek,
igyekeztünk megértetni, „megharcolni” ezekért az értékekért. Szembe kell azzal nézni,
hogyezekkelatartalmakkalnemlehetnagyhallgatottságú,tömegigénytszolgálórádiót
működtetni–tehátmikorezeketvállaltuk,elevelemondtunkahallgatóitömegességről.
Ezt,éshogyegészenmásmintakövetésseljöttekújak–leginkábbafiatalokköréből–,
csakfolyamatosmeggyőzéssel,sokakrólvalólemondással,azértékeinkrendszeresújraés újraértékelésével lehetett /lehet máig is valamelyest megtartani. És persze a saját
magunkváltozásávalis.
Anehézségetazisjelentette,hogynemvoltelőttünkebben(ésakövetkezőkérdésbensem)követhetőhazaiminta,Magyarországonismerhetőpélda,amitreferenciaként
figyelhettünk.Tehátnagyonerősenmagunkravoltunkmindigisutalva.

talán a legnagyobb küzdelem (nekünk alapítóknak) önmagunkkal
és a hozzánk kapcsolódókkal, vagy éppen csapódókkal
a Civil Rádió és a politika viszonyának „beállítása”
voltésmaradtmáigis.
Eztakérdésttágabbpontrólkellmegvilágítani,hiszenalaikus,deaszakmaiközvéleménybenisalapkérdésapolitikaésacivilségállandódichotómiája.
Ésezakérdésazértiskörültekintéstérdemel,mertenneknincsmindörökre,demég
hosszabbtávraérvényesmegválaszolásisémájasem–azazszinte3-4évenkéntújraés
újra kell egy, a társadalommal foglalkozó, abban aktívan szerepet vállaló szervezetnek
önmagátisértékelni.Ésvalószínűlegakonkrétabbkörülményekhezkapcsolódvajórészbenaktuálisanérdemeseztmegítélni.Azalapítás, azelindulásótalátszólagebbenvoltunk a legkevésbé hajlékonyak, ám többekkel ellentétben, én mégis úgy érzem talán
ebbenváltoztunkalegtöbbet.
Külön, csak erre vonatkozó elemzést is érdemelhet ez a kérdés, most nem kívánok
ebbe hosszabban belemenni. Annyit jelzek, az elindulásnál sokkal rigidebben viszonyultunkapolitikához,egyszerűbbnekpróbáltuktekinteniakérdést,úgyterveztük,hogya
Rádióműsoraibanapárt- ésideológiaipolitizálásthagyjukazajtónkívül.Miközbenegy
erősközéletitartalmatképviselőrádiótépítettünk.Máramárúgyfogalmazunk,hogya
sajátmagunkáltalkészítettműsorokbanapártpolitikátvalóbankerüljük,de mindenféle
szakpolitikaiésegyébkonfliktusttekintsünkaCivilRádiólehetséges-szükségestartalmának.Talánkonkrétabbanértelmezhetővéteszikazelképzelthatárvonalat,hogya2019bensorrakerülőkétféleválasztáskapcsán,aközelmúltbanakövetkező–megegyezést
bíró–kuratóriumiállásfoglalásunkszületett:
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„A Civil Rádió az eddigi évek gyakorlatát kívánja folytatni – különféle anyagaiban,
programjábanbíztatademokratikusjogokgyakorlására,aválasztásokonvalórészvételre,
desajátműsoraibanpártpolitikaiüzeneteketnemközvetít,éspártok,jelöltekprogramjánakésnépszerűsítéséneknemadteret.Azokbapártpolitikusokatnemhívunk,nemszólaltatunkmeg,mégaközvetettkampányolástisigyekszünkkizárni.”
Azalapértékekésapolitikánakehhezaszélesebbszférájáhozvalóviszonykialakítása
igazi deliberációsfolyamatot jelent:aztazállandótanácskozások,párbeszédek,mérlegelések,azálláspontokegyeztetése,megegyezésekkeresésejellemzi.Nálunkalapvetőenaz
alapítványkuratóriumánakfeladataazértékekfelettőrködni,azirányokatmederbentartani.Demáskisebbköreink,aszerkesztőbizottság,egy-egyállandórovatműsorkészítőinekaműhelyeiadjákezeknekapárbeszédeknekatovábbikereteit.
Azt is fontos jelezni, esetenként kísértések is érték /érik a Civil Rádiót: a fentebb jelzettnélerősebbpolitikaiarculatkihívásával,amiújraésújrafelvetette,hogybelesodródjunk /menjünk-eegy„politikacsinálósmédia”szerepébe,amelyahatalomértvívottharc
eszközévélesz?Vagyértelmezzüktovábbraisszerepünketazeredetimódon,amelyneka
civil társadalom a fő karaktere, és általában is a megmondás helyett a „közvetítést”
tekintiküldetésének? 7
Debárhogyanisvantehát,nemlehetmegúszni,hogyaközösségésarádióvezetésében elsősorban érintettek feltegyék önmaguknak a kérdést: a divatos és népszerű
(főkéntkereskedelmi)rádiókpéldájánakhatásait,vagyéppenapolitikaipropagandarádiókpéldáittekintsük-ekikerülhetetlenéskizárólagosutaknak?Vagyaváltozásmértékébenésmódjában–azelőzőmintákatisvégiggondolva–legtöbbszörvisszatérünk-eaz
eredetiforrásokközelébe?Ezeknekabelsővívódásoknakazsemtettmindigjót,amikor
hivatásosrádiósokkopogtattakaCivilRádióajtaján.
Eküzdelembenazértisérdemesmegállapodásrajutni,mertelőfordulhatolyanhelyzet, hogy egy országban a központi politika többnyire nem demokratikus elveken
működik,ésmégis,ennekellenére,létezhetugyanottlokális /helyiszinteken(településeken,városrészekben,kerületekben,szomszédságokban)demokratikusműködésigyakorlat.Ezazérvisazterősíti,nembaj,ha„nemnyaljukbe” anagypolitikamindenhatóságát
(dominánsjelenlétét),hogyneennekakereteiben,hanemaciviltársadalommegerősítésébenkeresseahelyétegyszabad–közösségirádió(Arató1990) 8.
Mindenesetreafejezetalcíme–szándékosanmeghagyva–hibás:egyilyenviszonyt
nemlehet„beállítani”,azt,bizonyosmélyebbelemeitfenntartva,folyamatosanújrakell
értékelni,azindokoltnaktarthatórészlegesváltozás-változtatásesélyével.

keveset szól ez a tanulmány a civil rádió műsorelemeiről
Nehéz lenne itt most összefoglalni a 25 év rádiós műsorait, csak kiemelek néhány
meghatározójellemzőt,sorozatot.
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Említettemazenéstartalmakat,amelyekegyrésztakülönfélebeszélgetősműsorokban átkötő elemekként szerepelnek. Persze az igazi zenei karaktert a tematikus zenei
órákadják,akorábbanjelzettműfajokban.
Kétféle folyamatos magazinműsort közvetítünk – hétköznap 117 perc címmel egy
kétórásdélutánimagazintésszombatonkéntegydélelőttit,hasonlóterjedelemben.Ezek
akétórák8–10perceskisaktuálisblokkokbólállnak,adélutánimagazinbanegyállandó
elemmel, a „Hét embere” rovattal, amely egy-egy kiválasztott személyt követ, illetve
mutatbeazadotthéten.Atöbbiműsorelemfőkéntközéletijelenségekésesemények:
városiélet /városrészikérdések,várhatóvagylezajlottérdekesebbcivilrendezvények,környezeti,szociáliséskulturáliskérdések,sport…Ezekamagazinokállandóságukkaliserős
arculati elemei a Civil Rádiónak, elkészítésük naponkénti szerkesztők-műsorvezetők (és
ígyszemélyesebbfókuszok)váltásávaltörténik.
Jellemzőek – jórészt esténként, de a késő délelőtti órákban is – egész órás, főként
portré jellegű műsorok (nem csak egy-egy személy, de szervezet portréját is értem
ezen);egy-egyizgalmasközösségivagyéppenszakpolitikaikérdésalaposabb–többnyireszakértőkkelvagyérintettcivilekkel–történőbemutatása,körüljárása,megértésének
kísérlete.PéldákkéntaKapocsIfjúságsegítőMagazin,aFoggalésörömmelcíműállatvédelemmelfoglalkozóműsorok,vagyaDemokráciaMOST!sorozata,anőpolitika–főleg
annaktörténetikérdéseittaglalósorozat;deazŐrkutyákCivilbenhetiadásaitisidesorolom,amialegklasszikusabbwatchdogműsorunk.Hasonló–dejelentősebbenmárismeretterjesztőcélzatúis–azOrientExpress,atávolkeletivilágkultúrájával,politikájával,életmódjávalfoglalkozikkiemelkedőenérdekesszínvonalon.Dekülönféleéletmódkérdésekkel, könyvekkel-kultúrával vagy például egy olvasókör életével is foglalkoznak állandó
műsoraink.

tudunk-e még 25 évesen változtatni, megújulni?
Nyilvánnemrészletkérdésekről,deamarkánsabbinnovációslehetőségekről,tervekről
mégnéhánygondolat.
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Bizonyossá vált számunkra, hogy a mai világban nagyon vékony felületet jelent egy
rádiónakazéterbenazadásokkizárólagossugárzássaltörténőjelenléte.Báraközösségi
rádióknaknemanagyonszéleshallgatottságmegteremtéseafőcéljuk,hanemamegszólalás esélyének a növelése, hogy hangot adjanak a hangtalanoknak, de mégsem
kerülhetjük ki az új kommunikációs felületeknek a bekapcsolását, használatát. Az internet, a rádióhallgatási szokások átalakulásának figyelembevétele, a megváltozott vizuális
világ kalkulálása kihagyhatatlan, ha ennek az eredetileg pusztán sugárzott rádiós programnakafennmaradásáról,jelenléténekerősítésérőlgondolkodunk.Ezpedignemcsak
a folyamatos adás hallgatásának weboldalon való elérhetőségét jelenti (nyilván azt is,
hiszenahozzáférhetőségmárezzeliskitágultérbenésidőbenis),deaCivilRádióegy
önálló komplex platformként történő megteremtéséért folytatott küzdelmét is (lásd
www.civilradio.hu). Ami rövid, összefoglaló írásos anyagokat, fotókat, vagy éppen kis
mozgóképeket,ésperszehangzóanyagokategyüttesentartalmaz.
Amairádiósszokásokmáregyreritkábbanépülnekazegyidejűhallgatásra,főkénta
fiatalabbak–detalánfokozatosanmáskorosztályokis–azutólagosletöltésrealkalmas
médiaszolgáltatásokat kedvelik, amelyeket akkor használ a hallgató, amikor az neki
kényelmes.
Eza podcastrendszer. Annakamegteremtése,hogyazelkészültéssugárzottműsorok-műsorrészekjelentősrészét,akárkülöntematikaicsatornákbarendezzük,ezeknépszerűsítéseésszervezettelérésénekbiztosítása–egyebekközött– ajelenlegierőfeszítésekcéljai.
Deugyanígyasocialmédiaismertcsatornáinaktervszerűfelhasználása:aFacebook,
a YouTube csatornák használata és hasonló megoldások beillesztése a műsortovábbító
munkánkba.
Külön fontos szólni a rádió működtetésének finanszírozásában történő kényszerű
változtatásokról. Egyrekiszolgáltatottabbazaszervezet–ígyaCivilRádiózásértAlapítványis–,amelyikkizárólagapályázatiforrásokesetlegességénekvankitéve.Bárnema
főprofilunk,deúgylátjuk,aközszolgálatijelleghazaikiüresedése kapcsánezenaterületennagyűr,betöltetlenszerepekkeletkeztek.Minderőteljesebbentörekszünkarra,hogy
ebbe a vákuumba részben behelyezzük a saját programunkat. Értelmezésünk szerint
nemteljesenegyezikmegaközösségimédiaésaközszolgálatiság,dejelentősátfedés,
közös felületek, tehát összeegyeztethető jellemzők vannak e két szféra között. Ezért
készültünkkorábban,dekészülünkmostmégtudatosabban,hogytaláljunkezenaterületen önmagunkhoz (a misszióinkhoz) illő arányos szerepet. Ez a tevékenység reményeinkszerintrészbenújforrásokatiskínálhat.
Ugyancsakfontos,azeddigiekhezképestnagyobbfigyelmetérdemlőterülettéválika
közösségifinanszírozás –amiazegészhazainonprofitszektornakújkihívásokatjelent.
Az ilyen forrásteremtő kampányok, az adománygyűjtés új módszerei megváltozott
magatartástkívánnakaszervezettől,azönkéntescsapattól,dearádióegészétőlis.Mindezekkelegyütt,aközösségifenntartáshozkikerülhetetlenállandótámogatókkeresése,a
rádióegyfolyamatosanjelenlévőtámogatóikörénekmegszervezése.
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Valójábanmostarrakészülünk,hogymegpróbáljukaCivilRádiózásértAlapítványnak
és magának a rádiónak a működését „folyamatos kampány üzemmódba” átalakítani,
„átszerelni”. Mi egyébként is sokat kampányolunk egyedi alkalmakként – hol pénzért,
valamilyen beruházás feltételeinek a megszerzéséért, hol önkéntesek jelentkezéséért,
kereséséért,bevonásáért,vagyéppenaz1%-ostámogatásokért.
Ezeket nem lehet eredményesen egyedi levelezésekkel, egy-egy kis próbálkozással
megvalósítani.Acélunk,hogymeghatározottideigösszefüggő,egymásraépülőlépések
sorozatát tervezzük és szervezzük meg. Azaz legalább két-három hétig vagy akár egymásfélhónapig,amikoregyszerresoktársunkeztfontosnaktartja,éskülönfélelépésekkel,kezdeményezésekkelállandóandinamizáljukasajátközösségünketmegakörnyezetünket.
Haezmegvalósul,azállandómozgósítást jelenthet:önmagunkét,defőkéntahallgatóinkétésalehetségestámogatókétisegyszerre.
Ehhezakommunikációtismegkelltervezniésaztjólmegvalósítani.Akampányszerűségaztishozhatja,hogyaCivilRádióneveforogaközbeszédben,aközvéleményben.
Akampányolásígytehátegyszerreazéterbenésahétköznapivilágbanvalójelenlétünketiserősíti,amiegyjólképviselhetőújcivilszerep.
Összefoglalásul,egyhosszúidőtmegélő,folyamatosaktivitástigénylő,önkéntességre
épülő szervezet: a Civil Rádiózásért Alapítvány történetét igyekeztem bemutatni.
A közösségicselekvésekhezelengedhetetlenhelyinyilvánosságjelentőségétvázoltamfel.
Abekapcsolódásésrészvételkereteitmegteremtősajátos„műfaj”:aszabad–közösségirádiózáshazaimegszületésétőlelindulva,ahazai(főkéntperszefővárosi)nonprofit
szervezeteknek és civil társadalmi kezdeményezéseknek, ügyeknek felületet kínáló Civil
Rádiónakamegalapításáról,felépítéséről,sajátosküzdelmeirőltudósítottam.
„Mindenegyesközösségirádióhangjátmeghatározzákahallgatói.Alegfontosabba
különbözőségek megtalálása. A közösségi rádió olyan eszköz, olyan híd, olyan lépés a
másik felé, aminek nem az a célja, hogy általa a másikat a magunk képére formáljuk,
hanem hogy elfogadjuk olyannak, amilyen. … Nem az a legszebb definíció, hogy az
embereketráébresztjükarraanagyságra,amitbirtokolnak?” 9
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jegyzetek
1„Aközösségimédiasegítamédiapluralizmuséssokszínűségmegerősítésében.Műsoraikatnemszakmabeliek
állítjákössze,ígyazokmásfajtamegközelítéstkínálnakazadottközösségszámárafontosdolgokbemutatásában–ebbőlkövetkezőenjelentősszerepettöltenekbeamodernkoritársadalomrészvételidemokráciájában.”
(AKTI2008:9)
2 Azitthasználttipológiafőkéntaföldisugárzássalközvetítettmédiumokraérvényes,hiszeneztamásjeltovábbítással–műholdas,kábeles,internetes–megvalósulóműsortovábbításmáramárújabbtípusokkalegészítetteki.
3 Az előző bekezdés erősen épít Péterfi Anna–Péterfi Ferenc által jegyzett: Hogy rátaláljunk a helyi közösség
hangjára(2009)címűírásra.
4 Az alapítók: Közösségfejlesztők Egyesülete, Lágymányosi Közösségi Ház, Nyitott Képzések Egyesülete, Szociális
MunkásokMagyarországiEgyesülete.
5 http: //szabadradiok.hu /hu
6 https: //kronika.civilradio.hu /kiskate/
7 Aközvetítőszerepről: „Eredetilegalatin»medius«-onkeresztülagörög μέσο (mésos)szóbólszármazik,ésa
szótárielsőjelentésekalapjánegyolyanentitástjelöl,amelyik középenvagymásdolgokközötthelyezkedikel,
tehátegyközbülsőtestvagymennyiség.”(Wikipédia)Nagykérdésaközvetítőktranszformáló,szelektálótevékenysége.Ezaközvetítőkhatalma…
Atényekéselfogultságokviszonyáról: Mindannyianelfogultságokkallétezünk.Amiketigyekszünk–jóesetben
–kordábantartani.Kicsiteltávolítanimagunktól,hogykvázitényszerűbbeklehessünk.Ezaközvetítésnagyfelelőssége. Ha a tények csak ürügyek arra, hogy azokból mindenféle mutációkat csináljunk, akkor sérül, beteg a
tényekközvetítése.Aznemindok,hogymásmédiumokishazudnak,elfogultak,torzítanak.
Akiazelfogultságoknaktúlerősenarabjaéscsakarrahasználjaarádiót,hogyazokat(avégleteselfogultságait)
kiélje,azvalójábanaprofesszionalitásból,amesterségerényébőlépítileatevékenységét(valójábansemmiköze
aszakszerűséghez,professzionalizmushoz).És–esetünkben–veszélybevihetipéldáulaCivilRádiótis.Asaját
függőségétőlnemtudvánszabadulni,veszélyeztetiamivalódifüggetlenségünketis.
Nemabetegelfogultságoköngyógyítására,kiéléséreszerveződtünk.Lehetilyen(tehátafüggésigelkeseredett,
elfogult)valaki–ezzelmagánemberkéntlehetünkszolidárisakis,dehajózanakörnyezete,havannakbarátai,
azokilyenkorfékezikéstávoltartjákazilyenmunkától.
Valójábanamai„profik”többnyireéppenazértnemprofik,hanemgyakranpaccerek,mertnemtudnakfüggetlenül–asajátfüggéseiktől(önösérdekeiktől!)eltávolodva–dolgozni. Ahatalmatakarjákelvenni,szétmorzsolni,átvenni,megszerezni.Desemmiképpennematényeketbemutatni,közvetíteni.Mikorilyenekkéválnak:
ők zilálják szét a szakmaiságot, innentől nem szakemberek, hanem sérültek. Segítségre szorulnak – de ez a
jelenségezektőlasoroktóltávolabbravezet.Ésezazegyikfőoka,hogyaligvannakegészségesésvalóbanprofi
szakemberekahazaimédiában.Perszeacivilrádiósoksemazok(márhogynemvérprofik),denemezekmiatt.
Félretehátaprofimítoszával!(Fentiekaszerzőmegjegyzései.)
8 Apolitika,apolitikusokahatalommegszerzésére /megtartásárafókuszálnak,ennekérdekébenazellenfeleiknek
alegyőzésére.Aciviltársadalomnemahatalmatakarjamegszerezni.Céljaannakabefolyásolása,kontrollálása.
Atársadalmiinterakciószférája,anyilvánosságbólésakülönféleszabadtársulásokbóláll(AratóAndrás[1990]
utánszabadon).
9 Aközösségirádiókszervezete(2004:8).
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