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Latinul a veritas igazságot jelent.
Létezik a történettudományban abszo-
lút igazság?

– Erre a kérdésre nehéz válaszol-
ni, mert sokféle igazság létezik a
történettudományban. Ez nem je-
lenti azt, hogy ezek az igazságok
hamisságok. Gondoljunk bele egy
olyan történelmi eseménybe, amely-
ben sokan vesznek részt, ott mind-
egyik fél úgy véli, hogy a saját igaz-
ságát kell gyôzelemre juttatnia. A
háborúk során is felvetôdött, hogy
létezik-e igazságos háború. Szerin-
tem nincs igazságos háború, de min-
den félnek lehetnek részigazságai.
Én elfogadom, a másik fél részigaz-
ságát, ha ô tudomásul veszi az enyé-
met. Hadtörténészként el kell fo-
gadnom azt, hogy a II. világhábo-
rúban a szovjetek honvédô hábo-
rúról beszéltek, hiszen megtámad-
ta ôket az ellenség. De miért nem
tudják a mai napig egyesek elfo-
gadni azt, hogy amikor Magyaror-
szág területén folytak a harcok, ak-
kor a magyar katonák szintén a ha-
zájukat védték, és ôk sem fasiszták,
sem nácik nem voltak. Régi mon-
dás: mindig a gyôztesek írják a tör-
ténelmet, közben a gyôzteseknek
is lehetnek vétségeik, hibáik, bû-
neik, ahogy a veszteseknek is van-
nak erényeik és érdemeik. Azt kell el-
fogadtatni, hogy mindegyik létezô
igazságnak teret kell kapnia. A VERI-
TAS Történetkutató Intézet egyik
fô feladata, hogy a hosszú idôn ke-
resztül csak egyoldalúan leírt té-
nyeket másként mutassa be, és
mondja ki, lehet másnak is igazsá-
ga. Függetlenül attól, hogy azt em-
lítettem, hogy sokféle igazság léte-
zik, az 1956-os események kapcsán
nehezen képzelhetô el, hogy ne fo-
gadnánk el azt: ez egy természetes
fölháborodástól vezérelt népfelke-
lés, forradalom, majd szabadság-
harc volt. Az igazság nem Rákosi
Mátyás és az ÁVH-sok oldalán állt,
miközben 1956-ot követôen évti-
zedeken keresztül a kommunisták
által hangoztatott igazságokat kel-
lett tudomásul venni. A történe-
lemben ezeket a kérdéseket nem-
csak 1956 kapcsán, hanem más ese-
mények kapcsán is fel lehet vetni,
és az érvek, ellenérvek ütközteté-
sével ki lehet fejteni olyan dolgo-
kat, melyek nem biztos, hogy min-
denki számára elfogadhatóak. Még
egy történelmi személyiséget sem
ítélünk meg egyformán. Erre egy
példa: Szent Istvánt egységes tisz-
telet övezi a határon innen és a ha-
táron túl egyaránt, de vannak, akik
felvetik, hogy ahogy Koppányt ki-
végeztette, az nem keresztényi cse-
lekedet. Holott elképzelhetô, hogy
Szent Istvánnak ez a tette kellett
ahhoz, hogy a magyarság meg-, il-
letve fennmaradjon Európában.
Mindig az igazságra kell töreked-
ni úgy, ahogy én történészként min-
dig is fogalmazok: „…ezt én így lá-

tom, ez az én véleményem, melyet
források tanulmányozása elôzött
meg és abból erre a következtetés-
re jutottam.” Gondolom, vannak,
akik, úgy vélik, ezeket a vélemé-
nyeket megcáfolhatják, de nem fo-
gadom el, sôt elutasítom, ha vala-
ki nem a tények alapján hangoztat-
ja álláspontját, és vélekedése a má-
sik megbélyegzését szolgálja.

Függetleníteni tudja-e magát a tör-
ténelemtudomány a napi politikától?

– Alig akad olyan történész, aki
ne mondaná ki, hogy függetleníte-
ni akarja magát a politikától. Ezt a
kérdést fordítva kéne megvizsgál-
ni: mennyire akarja a mindenkori
politika elérni azt, hogy a történe-
lemtudomány a kiszolgálója legyen.
A felkészült, magabiztos, és a tu-
domány szabadságát is tiszteletben
tartó politikus soha nem akarja,
hogy a történelemtudomány iga-
zolja a cselekedeteit. Nem a min-
denkori politikai erôk igazságát kell
a történelemtudománynak igazol-
nia, hanem azt kell megvizsgálni,
hogy a tudomány egyes kérdések
megítélésében milyen álláspontra
jut. Amennyiben konszenzus jön
létre bizonyos témák megítélésé-
ben, azt használja föl a politika ar-
ra: ez az út, amit eleink bejártak jó
volt, és ha az ô tapasztalataikra épí-
tünk, akkor ez az út most is jó lesz.

A VERITAS, és annak fôigazga-
tója kapott politikai utasításokat?

– Nem kaptam semmilyen utasí-
tást, megrendelést a kormányzat-
tól. Ez így korrekt, mert a politika
elfogadja azt, hogy ez az intézet,
amely a magyar kormány jóvoltá-
ból jött létre, mûködik – s remé-
lem, hosszú ideig fönnmarad –, s
nem ideológiai célokat szolgál, ha-
nem tisztességesen akarja bemutat-
ni a magyar múltat. A VERITAS a
magyar múlt mintegy 150 éves idô-
szakával foglalkozik. Sokan azzal
vádoltak bennünket, hogy át akar-
juk írni a történelmet, pedig mi
csak arra törekszünk, hogy Magyar-
ország 1867 és 1994 közötti törté-
netének eseményeit elfogultságtól
mentesen mutassuk be. Lássuk be,
azok a történelem tankönyvek,
történeti munkák, amelyekbôl én
is tanultam, a ’60-as, ’70-es évek-
ben íródtak, s nem elfogultság-
mentesen mutatták be a magyar
történelmet.

A történelemkönyvek mennyire be-
folyásolják az emberek múlthoz való
viszonyát, hiszen a legtöbben úgy ítél-
nek meg egy személyt, egy korszakot,
ahogy azt tanították neki.

– Valóban, a lakosság a történe-
lemkönyvekbôl, a történelemórá-
kon elhangzottakból ismeri meg a
múltat, s közben nem adjuk meg a
lehetôséget a kételkedésre sem.
Ezért is hangoztatom sokszor azt:
„ez így történt, vagy így történhe-
tett”. Évszázadokkal, vagy évezre-
dekkel ezelôtti eseményeket ho-

gyan is tudnánk megítélni, mikor
napjaink, a közelmúlt történései-
rôl is vitatkozunk. A történelem-
tankönyvön és a történelemokta-
táson kívül meghatározó még a tör-
ténelemi ismeretterjesztési publi-
cisztika. Elég csak arra gondolni,
hogy a II. világháború éveinek Ma-
gyarországáról az emberek jelentôs
része Bokor Péter egykori Száza-
dunk sorozatából szerezte meg is-
mereteit. Ezt a munkát az akkori
politikai viszonyoknak és elvárá-
soknak megfelelôen készítették,
mégis érzôdött benne a szakmai
tisztességre törekvés. Magam is ál-
tala szerettem meg történelmünk
e tragikus idôszakát. Nem ábrázol-
ta a magyar katonákat, és Horthyt
elfogult „fasisztaként”, mégsem a
valóságot mutatta be. Természete-
sen egy-egy történelmi személy
megítélése különbözô lehet. Viszont
a történelemben bizonyos alapté-
nyeken nem szabadna vitatkozni.
A mohácsi csatát a magyar királyi
sereg elveszítette, ami tény és va-
ló, azon már lehet vitatkozni, hogy
mi lehetett ennek az oka.

Többen Szapolyait kiáltják ki bûn-
baknak.

– Azt mondják, Szapolyai direkt
nem vett részt a csatában, mert ma-
gának akarta a hatalmat. Holott
Szapolyainak arra kellett figyelnie,
hogy az oszmán-török sereg nem
változtat-e útirányt Erdély felé.
Nemcsak a mohácsi csatavesztés
ilyen alapigazság, hanem az is, hogy
a trianoni békediktátum „eredmé-
nyeként” Magyarország óriási te-
rületeket veszített el, s magyar nem-
zetiségû lakosságának több mint
egyharmada került idegen uralom
alá. Arról már lehet vitatkozni, hogy
mi vezetett Trianonhoz. Még most
is vannak olyan történészek, akik
azt mondják, a magyar vezetés a
nemzetiségiekkel mostohán bánt,
ezért ôk revánsot vettek. Ezzel nem
értek egyet, de arra lehet utalni,
hogy milyen feszültségek uralkod-
tak az országban, és csak 54%-os
volt a magyarság aránya. Egy má-
sik példa: Horthy István kor-
mányzóhelyettes halálának kérdé-
se. Azt gondolom, hogy sajnálatos
repülôbalesetrôl volt szó, de nyil-
ván sokkal népszerûbb kijelentés,
ha azt mondják, a németek ölték
meg Horthy Istvánt. Visszatérve a
kérdésére: jó történelemtanköny-
vekre, hiteles történelemoktatásra,
jó értelemben vett népszerûsítô elô-
adásokra és azok médiában való
megjelenésére nagy szükség lenne.

Kétségtelenül befolyásolják az em-
bereket a televízióban sugárzott törté-
nelmi dokumentumfilmek. Amennyi-
ben egy amerikai készítésû filmet te-
kintünk meg a Szovjetunióról, akkor
abban azt hangoztatják, Sztalin volt
a gonosz, aki nem folytatta a tisztes-
ségesebb Lenin politizálását. A ma-
gyar filmek pedig azt mutatják be: Ká-

dár milyen sokat tett a magyarság ér-
dekében, nem úgy, mint a megátalko-
dott Rákosi.

– Tény, hogy nem mindegy, ki
egy ország vezetôje. Az is tény, hogy
a szocialista rendszer hatalmas el-
nyomógépezetet mûködtetett. Az
megint tény, hogy nem mindegy,
hogy valaki a ’70-es években Bu-
dapesten vagy Bukarestben volt
egyetemista. Amit pedig Sztalin to-
vábbfejlesztett, azt Lenin alapozta
meg, s nem hiszem, hogy ôk más
világot akartak volna „megterem-
teni”. Kádárról pedig elég csak azt
kijelenteni: az 1956-os szabadság-
harc vérbefojtását követô megtor-
lásban többen veszítették életüket,
mint az 1848–1849-es szabadság-
harc után.

Tudtommal a VERITAS-nak más
szellemiséget kell képviselnie, mint a
már meglévô történettudományi kuta-
tómûhelyeknek. Mi jellemzi ezt a más
szellemiséget?

– A más szellemiséget a nemzeti
gondolkodás, a határon túli ma-
gyarsággal való nemzeti összetar-
tozás jelenti. Mindez nem avíttas
gondolkodás, mert azt mondjuk:
minden nemzet legyen büszke ön-
magára és a múltjára, úgy hogy köz-
ben más népeket nem szorít peri-
fériára. Nem kell állandóan szé-
gyenkeznünk a történelmünk mi-
att. A szomszédos országokban pél-
dául olyan emberek számítanak
nemzeti hôsnek, akiket a mi törté-
nelmünkben másként ítélünk meg.
1849-ben Abrudbányán és környé-
kén a magyar lakosok közül a ro-
mánok meggyilkoltak sok száz em-
bert. Ezt az eseményt, vagy azt, ami-
kor román felkelôk rohanták meg
a Nagyenyedet – s megközelítôleg
1000 embert mészároltak le –, a ma-
gyarok és a románok másként íté-
lik meg. A románok hôsnek titu-
lálják azokat, akik a magyarokat
megölték, mi pedig ezeket a mé-
szárlásokat elítéljük. Egyetemi hall-
gatóként, és kutatóként azt tapasz-
taltam, hogy 1945 után bizonyos
személyeket, eseményeket, intéz-
ményeket különbözô jelzôkkel il-
lettek. Ismeretes, hogy a Horthy-
korszakra ráaggatták a félfeudális

címkét. Ezt a fogalmat senki sem
tudta megmagyarázni. Ez a jelzô
azt sugallta, mintha Horthy kor-
mányzósága idején hazánk Euró-
pától nagymértékben eltávolodott
volna. Holott a két háború közöt-
ti Magyarország gazdasági és szo-
ciális helyzete nem volt rosszabb
számos európai országénál, miköz-
ben a trianoni tragédia utáni hely-
zetbôl kellett felépíteni az országot.
Többen Horthy-rendszerrôl beszél-
nek, tévesen. Hiszen nem az európai
gyakorlattól elkülönülô, speciális
rendszer jött létre Horthy kormány-
zósága idején. Magyarországon nem
a német nemzetiszocializmushoz
vagy az olasz fasizmushoz hasonló
rendszer létezett. Akkor miért beszél-
nek még ma is Horthy-rendszerrôl? 

Milyen módszerrel hozták létre az
intézet három kutatócsoportját?

– Szakmai tevékenységünkben a
legfontosabb a dualista állam, illet-
ve a két világháború közötti, vala-
mint az 1944-tôl 1994-ig tartó idô-
szak politika-, társadalom- és esz-
metörténetének tárgyilagos bemu-
tatása.

A kiegyezést követô Magyaror-
szág Európában politikailag, társa-
dalmilag, gazdaságilag integrált or-
szág a Monarchia társországaként.
Ekkor veszi kezdetét az igazi poli-
tikai fejlôdés, a pártpolitizálás, a
gazdasági fejlôdés, s a XX–XXI.
század magyar történelmét csak úgy
lehet megérteni, ha innét indítunk.
Az intézeten belül három kutató-
csoport alakult, az elsô a Dualiz-
mus-kori Kutatócsoport (1867–1918).
A Horthy-kori Kutatócsoport a két
világháború közötti idôszakot ku-
tatja, az 1945 utáni Kutatócsoport
pedig a II. világháborútól az An-
tall-, majd a Boross-kormány mû-
ködéséig tartó idôszakkal foglalko-
zik. Ezen belül az 1945-ös és 1956-
os idôszakkal, a sztalini rendszer-
rel szembeni ellenállás történeté-
vel, az 1956-os forradalommal és
szabadságharccal. Ez azért is lénye-
ges, mert többen azt hangoztatják,
hogy a forradalmat a „reformkom-
munisták” készítették elô és ôk rob-
bantották ki, amihez a magyar nép
asszisztált.    (Folytatás a 9. oldalon)

A vitákat szakmai alapon, források bemutatásával kell 
lefolytatni a vádaskodások helyett

A gyôzteseknek is lehetnek vétségeik, hibáik, bûneik, ahogy a veszteseknek is vannak erényeik és érdemeik

Magyarország kormánya 2013 ôszén döntött a VERITAS Történetkutató In-
tézet létrehozásáról, azzal a kimondott céllal, hogy az elmúlt több mint más-
fél száz esztendô magyar történéseinek kutatását újra- és átgondolva, harag
és elfogultság nélkül forduljon a magyar nemzet történetében meghatározó je-
lentôségû, nem kevés vitát kiváltó – és feltehetôen mindenki számára elfogad-
ható konszenzusos eredményt soha nem hozó – események felé. Prof. Dr. habil.
Szakály Sándor, DSc, a VERITAS Történetkutató Intézet fôigazgatója: szel-
lemiségünkre a nemzeti gondolkodás, a határon túli magyarsággal való nem-
zeti összetartozás jellemzô. Mindez nem avíttas gondolkodás, mert azt mond-
juk: minden nemzet legyen büszke önmagára és a múltjára.

Dr. Szakály Sándor
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Holott szó sincs „reformkommu-
nista” – maga a kifejezés is késôb-
bi „találmány” – folyamatról, bár
a hajdani kommunista személyek
némelyikének szerepe vitathatat-
lan, de a felkeléshez és a forrada-
lomhoz éppen a volt kommunisták
asszisztáltak – gondoljunk csak
Nagy Imre tevékenységére. Azok a
pesti és vidéki srácok, akik életü-
ket áldozták Magyarországért, mind
a független, kommunistáktól men-
tes Magyarországért harcoltak. Az
igazi hôsök az utcákon veszítették
életüket.

Munkájukat mennyiben nehezítik
meg, hogy nem minden hagyaték ku-
tatható?

– Ha egy személy vagy egy csa-
lád levéltárban helyezi el hagyaté-
kát, kitételeket tehet arra, hogy az
kutatható-e. Azt tapasztalom, hogy
jelentôsen rejtett, és a történelmet
nagymértékben átíró iratanyagok
már nincsenek. A szakmában is lé-
tezik egy olyan hozzáállás, hogy ha
elôször „nem én kaptam meg a le-
hetôséget arra, hogy egy esetrôl pub-
likáljak, akkor megadom a lehetô-
séget másnak.” Annak sincs értel-
me, hogy ha egy kutató nem tud
egy eseményrôl vagy személyrôl
publikálni, akkor a nála lévô for-
rásokat más elôl elzárja.

Kialakítottak-e már hazai és kül-
földi levéltárakkal, történetkutató in-
tézetekkel együttmûködéseket?

– Tudományos kutatóintézet-
ként az érvényes levéltári törvé-
nyek alapján kutathatnak munka-
társaink. A külföldi levéltárakban
az ottani szabályok alapján lehet
kutatni, míg a más országok tör-
ténetkutató intézeteivel való kap-
csolatfelvétel és a közös kutatási
projektek megvalósítása még fo-
lyamatban van. Ne feledje el a ked-
ves olvasó, egy éve „zöldmezôs be-
ruházásként” kezdte meg mûkö-
dését intézetünk. Nem voltunk
könnyû helyzetben, és ehhez ké-
pest elég tisztességesen helytáll-
tunk.

Kiadják a kutatócsoportok munkáit?
– Szeretnénk 2015-tôl minden

esztendôben megjelentetni a VERI-
TAS Évkönyvet, ami az intézetben
dolgozó munkatársak tanulmánya-

in kívül külsôs kollégák írásait is
tartalmazza. Szintén 2015-ben in-
dul el a VERITAS Könyvek és a
VERITAS Füzetek sorozatunk. Az
elôbbiekben alapvetôen monográ-
fiákat, forrásközléseket jelentetünk
meg. Az utóbbiakban pedig olyan
nagyobb tanulmányok kapnának
helyet, melyek terjedelmi okok mi-
att nem férnek bele az évkönyvbe.

Eddig két anyagunk van már a fü-
zetekhez, az egyik Botos János kül-
sôs kollégánk munkája, aki írásá-
ban a magyarországi zsidóság va-
gyonvesztését tárgyalja az 1944 és
1947 közti idôszakban. A másik na-
gyon érdekes anyagban, Büky Or-
solya a Corvin-lánc történetét mu-
tatja be. Azt szeretnénk, ha az in-
tézet munkatársainak kéziratait mi
adnánk ki. Bízom benne, hogy éven-
te lesz 2-3 olyan munka, amelyet
meg tudunk jelentetni anyagi le-
hetôségeink függvényében.

Ha egy külföldön élô diák, kutató
Magyarország történelmét szeretné
megismerni, fôleg idegen szerzôk mun-
káiból jut információkhoz. Mi lehet a
gyógyír erre a problémára?

– A felvetés jogos; örök problé-
mája a mindenkori magyar kultu-
rális diplomáciának, politikának és
a magyar történelemtudománynak,
hogy hogyan és milyen módon jut-

tassák ki külföldre magyar szerzôk
tudományos mûveit. Már a két vi-
lágháború között megfogalmazó-
dott az az igény, hogy minél több
hiteles monográfia, tanulmány ide-
gen nyelven is eljusson az olvasó-
közönséghez. Magyarországon je-
lenleg kevés szakmai folyóirat je-
lenik meg más nyelveken. A Tör-
ténettudományi Intézet elindítot-
ta angol nyelvû történelmi szem-
léjét The Hungarian Historical Re-
view címmel, amit még ismerteb-
bé kell tenni. Minél több tudomá-

nyos munkát kéne átültetni idegen
nyelvre, ehhez viszont pozitív ér-
telemben vett nemzetpropagandát
kell folytatni, amit más államok is
megtesznek. S talán még ennél is
lényegesebb, hogy sok fiatal ma-
gyar kutatót és egyetemistát küld-
jünk ki külföldi kutatóhelyekre.
Ezáltal ôk megismerhetik az adott
ország nyelvét, hagyományát, kul-

túráját, múltját, és közben barátsá-
gokra, szakmai kapcsolatokra tesz-
nek szert. Ezután ôk „kulturális,
tudományos nagyköveteink” lehet-
nek. Ez pénz és elhatározás kérdé-
se. Hiszen sokat jelenthet az, ha egy
nyugati egyetem kelet-közép-euró-
pai intézetében magyar professzor,
docens is elôadhat, és így nem csu-
pán a térség többi államaiból érke-
zô tudósok tanítják Európa ezen
térségének a történelmét.

A VERITAS több konferenciát, vi-
taestet is szervezett. Mi ezeknek a cél-

ja, és mennyire tartja ezeket eredmé-
nyesnek?

– Eddigi konferenciáink mind
teltház elôtt zajlottak, aminek üze-
netértéke van, emellett jelentôs saj-
tóvisszhangot váltottak ki. Számos
esetben tudtunk egy adott témában
újdonságot felmutatni. S mindez
azt jelenti, hogy a VERITAS köz-
ismert kutatómûhellyé vált. A vi-
taestek megrendezése azért lénye-
ges, hogy havonta akár egy kisebb
létszámú közönség is megismer-
hesse intézetünk kutatásainak ered-
ményeit.

A fiatalabb korosztály is látogatja
ezeket a rendezvényeket?

– Ez a témától függ. A Horthy-
konferenciára fôleg idôsebbek jöt-
tek el, de történész kollégák és egye-
temisták is részt vettek rajta, ahogy
a vitaesteken is. Amennyiben lesz
rá lehetôségünk, energiánk, el sze-
retnénk jutni egyetemi városokba,
ahol olyan témát választanánk ki,
amely megvitatására az adott felsô-
oktatási intézmény egyik oktatója
lenne intézetünk munkatársának
vitapartnere, és közönségünk az
egyetem hallgatói.

Ha már az ifjakról esett szó: nem
sajnálja, hogy a fôigazgatói poszt mi-
att fel kellett hagynia az egyetemi ok-
tatással?

– Összeférhetetlenség miatt 2014.
január elsejével lemondtam a tu-
dományos rektorhelyettesi tisztsé-
gemrôl a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen és az év közepén meg-
váltam az intézménytôl. Fôigazga-
tói tisztségem mellett a Károli Gás-
pár Református Egyetem tanszék-
vezetô egyetemi tanára vagyok 2014
októberététôl. Amikor a Károlitól
megkerestek, hogy visszamennék-
e hozzájuk tanítani, azt feleltem,
hogy ha megállapodunk az óraszám-
ról, akkor szívesen vállalom a fel-
kérését. Nem akarok panaszkodni,
de az intézmény vezetése mellett
nem igazán jut idôm kutatómun-
kára. Remélem, hogy a VERITAS
egyre jobb, sikeresebb mûködése
idôvel lehetôvé teszi számomra,
hogy hetente legalább egy napot le-
véltárban üljek, mert egy kutató
számára nincs annál békésebb, nyu-
galmasabb tevékenység.

A vitákat szakmai alapon, források bemutatásával kell lefolytatni a vádaskodások helyett
(Folytatás a 7. oldalról)

Dr. Szakály Sándor a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatóival

A Duna TV lesz a nemzeti fôadó,
az M1 pedig március 15-tôl a napi
aktuális csatorna – közölte a Duna
Televízió Zrt., a Magyar Televízió
Zrt., valamint a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelô Alap
(MTVA) vezérigazgatója kedden.
Az M2 csatorna esti sávjában már-
ciustól létrejön a Petôfi TV és júli-
usban indul az M4 Sport csatorna
– írták a hirado.hu-n közzétett köz-
leményben.

Az eddig vegyes mûsortartalmat
sugárzó M1 teljes kínálatában meg-
újul. A továbbiakban folyamatos
hírszolgáltatást biztosít, továbbá
hírháttér- és magazinmûsorokat su-
gároz. Az alkotóknak tematikában
a BBC, a brit közszolgálati aktuá-
lis csatorna, míg a napi adásszerke-
zetben az amerikai CNN televízió
mûsorszerkezete jelenti a mintát –
írták. A megújuló híradók mellett
többek között napi tôzsdei, gazda-
sági, agrár, innovációs, kulturális
híradók készülnek; dramaturgiá-
juk a BBC által már sikeresen al-
kalmazott formátumokra épül – kö-
zölték.

Újdonságként említették, hogy
az M1 éjszakai adásának zárásaként

egy új, angol nyelvû híradó jelent-
kezik majd.

Megújul, valamint – Kárpát-me-
dencei és európai tartalommal – je-
lentôsen bôvül az idôjárás-jelentés,
valamint részletes és állandóan fris-
sülô országos közlekedési jelenté-
seket tesznek közzé. Új – napi és
heti – magazinmûsorok is adásba
kerülnek majd; a bel- és gazdaság-
politika mellett lesz világpolitikai,
európai uniós, Kárpát-medencei,
oktatási-, egészségügyi-, agrár-, kis-
és középvállalkozói-, turisztikai, fo-
gyasztóvédelmi, környezet- és klí-
mavédelmi, technológiai és inno-
vációs, egyházi, valamint a fogya-
tékkal élôknek szóló magazin is. A
divat és az autós-motoros világ is
önálló magazint kap – közölték.

Az M1 mûsorszerkezete napon-
ta öt, stúdióból közvetített élô mû-
sorblokk (Ma reggel, Ma délelôtt,
Ma délután, Ma este, Ma éjjel) su-
gárzására épül, amelyet egy-egy mû-
sorvezetô vezet, és amelyet a stúdi-
óból vagy más helyszínrôl politi-
kai, gazdasági, kulturális szakmai
beszélgetések mellett híradók, ma-
gazinok és egyéb élô kapcsolások
egészítenek ki az ország különbö-

zô pontjairól és a világ más részei-
rôl – áll a közleményben.

Arról is tájékoztattak, hogy új
mûsorszerkezetéhez új stúdió- és
mûsorarculattal is készül március
közepére az M1. Ennek megalko-
tására az MTVA 2014 októberében
felkérte Simon Jagót, a BBC World
News, illetve az al-Dzsazíra pán-
arab hírtelevízió és más televíziók
arculatát is készítô brit szakembert.

Az M1 napi aktuális blokkjainak
mûsorvezetôirôl 2015. február 15-
ig születik döntés, az azonban bi-
zonyos, hogy az MTVA vezetése el-
sôsorban az elmúlt években tapasz-
talatot szerzett, és a nézôk által leg-
inkább kedvelt televíziós személyi-
ségek közül választ majd.

A három vezérigazgató közlemé-
nye megemlítette: azzal, hogy a di-
gitális átállás révén mindenki szá-
mára fogható Magyarországon – az
M1-hez hasonlóan – a Duna TV
adása, megteremtôdött annak lehe-
tôsége, hogy a Duna TV – amelyet
korábban Európa legjobb kultu-
rális televíziójává is választottak
– a továbbiakban nemzeti fôadó-
ként tegyen eleget a törvény által
elôírt közszolgálati követelmé-

nyeknek, társadalmi, nézôi elvá-
rásoknak.

Ennek megfelelôen a Duna TV a
hazai nézôk mellett az egész Kár-
pát-medencei magyarságnak képes
lesz teljes, közszolgálati, kulturális
és szórakoztató tartalmat sugároz-
ni. Így még szélesebb közönség
számára lesznek elérhetôk a val-
lási és egyházi tartalmak, a kisebb-
ségi, esélyegyenlôségi mûsorok is
– írták.

A tájékoztatás szerint a közszol-
gálati tartalom mellett a Duna TV
adásai közt megtalálhatók lesznek
a közönség által kedvelt szórakoz-
tató mûsorok is. Itt lesznek látha-
tók mások mellett a Magyarország
szeretlek!, a Fábry, a Szálka, a Ridi-
kül, a Maradj talpon!, a Hacktion, a
Fapad címû sorozatok és a Gaszt-
roangyal, a Családbarát, az On the
spot, illetve a Bábel is.

A közlemény szerint az M4 Sport
csatorna indulásáig a kiemelkedô
hazai és nemzetközi sportesemé-
nyek is ezen a csatornán lesznek
láthatók. Így a labdarúgás, a kézi-
labda, az autós sport és más esemé-
nyek szerelmeseinek sem kell le-
mondaniuk kedvenc mûsoraikról.

Megemlítik: a megújuló csator-
nák felügyeletét továbbra is a mé-
diatörvény rendelkezései szerinti
közszolgálati mûsorszolgáltatók,
azaz az MTV Zrt. és a Duna TV
Zrt. látják el, a jogszabály által el-
rendelt átalakulásuk lezárultáig. Ezt
követôen a csatornák felügyeletét
az egységes Duna Médiaszolgálta-
tó Zrt. veszi át.

A tartalmakat továbbra is az
MTVA gyártja, amely a tartalmak
elôállításához elegendô forrásnak
tartja költségvetését, kiegészítô for-
rások bevonását nem látja indokolt-
nak – jegyezték meg. Jelezték azt is,
hogy az MTVA az idén az M1 tartal-
maihoz igazodóan meg kívánja újí-
tani okostelefonos alkalmazásait és we-
bes felületeit is. Ezekrôl az innová-
ciókról folyamatos tájékoztatást ad.

Megemlítették, hogy a csatornák
profiljainak változását követôen az
M1, az M2, a Duna csatornák to-
vábbra is az úgynevezett alapcso-
mag részét képezik majd, és a mé-
diatanács döntése értelmében az új
M4 Sport csatorna is az alapcso-
magba kerül, így a nézôk díjmen-
tesen juthatnak hozzá e közszolgá-
lati csatornákhoz. hgp

Átalakul a közmédia




