
AZ ÉTERBEN NINCSENEK HATÁROK

(Budapest / RMSZ) – A Magyarság a médiáért – Magyar médiastratégia szaktanácskozást 
követő  csütörtöki  sajtótájékoztatót  Báthory  János,  a  HTMH  elnökhelyettese,  Boros  Zoltán,  a 
bukaresti TV magyar adásának főszerkesztője és az angliai Gömöri György vezették le. Báthory 
János összefoglalta a két nap - szerda és csütörtök - történéseit: a szaktanácskozáson a kormányzat, 
illetve  a  magyarországi  nagy  közszolgálati  csatornák  testületeinek  képviselői  mutatták  be 
elképzeléseiket a témában, majd a mindennapi munkát elvégző szakemberek mondták el, miként 
mutat ez alulnézetből, mi az, amit kapnak a világban szétszóródott magyarok a média útján. Szó 
volt  arról,  hogy  az  új  médiatechnológiák  mit  hoznak  a  jövőben  az  összmagyar  rádiózás  és 
televíziózás számára, s az internet lehetőségeiről.  

A szaktanácskozásról nem készült záródokumentum. Miként az elnökhelyettes elmondta: ezt 
egyrészt nem igényelték a résztvevők, ugyanakkor oly nagy számú javaslat hangzott el a két nap 
során, hogy mindazt csak egy általánosságokba vesző dokumentumban foglalhatták volna össze. A 
Magyarország 2000 konferenciasorozat minden szaktanácskozása után a szervezők átnézik az 
elhangzott előadásokat, hozzászólásokat, kiszűrik belőlük a kormányzati szempontból használható 
javaslatokat, amelyek lefordíthatók közigazgatási, államigazgatási nyelvre. A javaslatok 
továbbítódnak a megfelelő kormányzati szervek felé. jelen esetben a javaslatok jó része a nagy 
nemzeti rádiós és televíziós közszolgálati csatornák, illetve az Országos Rádió és Televízió Testület 
felé is irányul. Mindjárt ki is emelt egy már másutt is elhangzott javaslatot: a MÁÉRT 
szakbizottságai egészüljenek ki egy médiabizottsággal is. 

Boros Zoltán feltette a kérdést: mi az, amit keresünk? Válasza:  végeredményben egymást, a 
nemzetet. „Beszéltünk arról, hogy határon túliak, határon inneniek. Ennek az emlegetése is egyre 
inkább szükségtelenné válik akkor, amikor az éterben természetszerűen nincsenek határok". 
Kifejtette, hogy a tájékoztatásnak is két oldala van. El kell jutni oda, hogy a magyarországinak is 
éppoly természetszerűen érdekes legyen az, ami mondjuk Csíkszeredában történik, mint a 
csíkszeredainak az, ami az anyaországban történik. Figyelmeztetett: mindenkinek nagyon fontos a 
határon túl, hogy legyenek erős, határon átsugárzó médiumok, de ezek nem helyettesíthetik az 
otthoni médiumokat, amelyek magyarul szólnak. A kisebbségben élő magyarság otthoni 
intézményeinek megerősítése, fejlesztése saját feladatuk, de a siker érdekében „ilyen esetekben úgy 
tekintenek a Magyar Rádióra, a Magyar Televízióra, a Duna Televízióra, közszolgálati csatornákra, 
mint a legfőbb patrónusra, akiktől elvárják a szakmai segítséget".  

Azt az óhajt, amelyet a szaktanácskozáson minden Magyarországon kívüli magyar 
médiaképviselő megfogalmazott, hogy egyetlen médiaháló, egyetlen globális magyar média 
tagjainak érezhessék magukat, állandó, kétoldalú előnyökön alapuló kapcsolatban az anyaországgal, 
remélhetőleg megértették a magyar közszolgálati médiák képviselői. mindnyájan azt várják, hogy 
ennek meglegyen a gyakorlati eredménye is, hogy a javaslatok, elvek megfogalmazódását konkrét 
lépések kövessék.  
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