
A Magyar Távirati Iroda jelenti...

A hírszolgálat szinte olyan idős, mint maga az emberi értelem. Nincsenek ugyan
történelmi dokumentumaink arról, hogy a primitív ősember miként értesítette a külön-
féle veszedelmekről társaid, akikhez tartozott, minden okunk meg van azonban
feltételezni hogy ez megtörtént. Később már jobban nyomon követhetjük a hírszolgálat
fejlődését. Egykori írásbeli dokumentumok bizonyítják például, hogy Attila egymástól
halló távolságnyira állított fel őrszemeket, akik kikémlelték az ellenfél hadi mozdu-
latait, s stratégiai lépéseit. Ezek a hírnökök adták tovább egymásnak az üzenetet,
Egykori krónikások nem kis mértékben ennek tulajdonítják Attila hadisikereit.

Később a postakocsi-hálózat terjedésével a postamesterek és postakocsisok voltak
azok, akik hólabda szerűen terjesztették a híreket, s valóságos adás-vételt folytattak
a híranyaggal. A hírszolgálat tulajdonképpen csak a XIX. század közepén jutott el a
fejlettebb formához. A forradalmi változást egy nagyszerű találmány, a táviró jelen-
tette. A technikai eszköz már lehetővé tette, hogy az olvasó, vagy különösen a rádió-
hallgató és a televízió nézője percekkel az esemény bekövetkezése után információt
kapjon valamilyen világeseményről. Az új hírközlő eszközök hozták létre azokat a
hatalmas vállalatokat, amelyek a világ minden részét behálózzák, rajta tartják ujjúkat
a világtörténelem ütőerén és az eseményeket szüntelenül ontják a négy világtáj felé.

Az első önálló magyar hírszolgálati szerv 1880-ban alakult meg Magyar Távirati
Iroda néven. Az MTI tehát a világ egyik legrégibb hírügynöksége. Feladata, hogy kül-
földi és belföldi hírekkel, információkkal és fényképekkel lássa el a magyar sajtót és
rádiót, továbbá belföldi híreket, információkat és fényképeket továbbítson a külföldi
hírszolgálati irodáknak és fotóügynökségeknek. Jellegének megfelelően széleskörű
nemzetközi kapcsolatokkal rcndelke2ik: kereken 60 hírszolgálati irodával és fotó-
ügynökséggel működik együtt. Az MTI kis ország, kis hírügynöksége. Még azzal sem
dicsekedhet, hogy hasonló nagyságú, országok, hasonló intézményei között kimagasló
helyet foglal el. Azt azonban elmondhatja, hogy korszerű hírnagyüzem, amely -
különösen az elmúlt 20 esztendőben - szakmailag és műszakilag rohamosan fejlődött.
Intézménye 700 embert alkalmaz. Ezen belül több mint 200 újságíró, fordító-újságíró
és fotóriporter foglalkozik hírszerkesztésekkel és a különféle híranyagok, tudósítások,
információk továbbításával. Az MTI-ben folyó nagyarányú munkára jellemző, hogy
hírszolgálati távírón naponta átlag 50 ezer szót tartalmazó anyagot továbbít belföldre
és külföldre. Azoknak a perforált távgépíró szalagoknak a hossza, amelyeken a napi
hírszolgálatot adja, egy-egy nap meghaladja a 600 métert.

Sokszorosítás útján csaknem 20 napi és heti kiadvány jelenik meg az MTI gon-
dozásában. Sokszorosító üzemében, ahol havonta 1 millió 300 ezer nyomást végeznek,
megtalálható a legkorszerűbb technikai berendezés is: az előzőleg villanyírógéppel
különleges papírra írott szöveget például fényképezés útján kicsinyítik, sokszorosítják,
s ilyen kiadvány szövege olyan olvasható és szép kiállítású, mintha műnyomó eljárás-
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sal készült volna. A különböző kiadványok előállítására évente 60 tonna papírt hasz-
nálnak fel. Fotópapírból egy év alatt mintegy 170 ezer négyzetméter fogy.

A hírek és fényképek vételére, feldolgozására és továbbítására ezernyi híradás-
és fotótechnikai gépeket alkalmazunk. Többek között 160 távírógép, 35 diktafon, 3
képtávíró adó-vevő berendezés szolgálja a gyors hírszolgálatot. Intézményünk új fotó-
műtermét, színes és fekete-fehér képeket készítő laboratóriumait, valamint híradás-
technikai központját jóleső érzéssel mutathatjuk meg hazai és külföldi vendégeinknek
egyaránt.

Az MTI nemzetközi kapcsolatai

Hazánk újságolvasó, rádióhallgató lakosságát érdeklik a világ különböző részein
történő politikai és gazdasági események. Intézményünk kiterjedt nemzetközi kap-
csolatai révén a világ minden jelentős hírszolgálati irodájával és képszolgálatával
együttműködik. E kapcsolatok szerződés, illetve megállapodás alapján csere, vagy
fizetéses jellegűek. Csere alapján működik együtt valamennyi szocialista hírszolgálati
irodával. Rendszeresen vesszük az NDK-beli ADN, a román Agerpress, a szovjet
APN, az albán ATA, a bolgár BTA, a koreai CTAK, a csehszlovák CTK, a kínai
Hsinhua, a mongol Montcame, a lengyel PAP, a jugoszláv TANJUG, a szovjet
TASZSZ és a vietnami VNA adásait és számukra is rendszeresen továbbítjuk hírein-
ket. Fizetéses alapon működünk együtt a francia AFP, az amerikai AP, a nyugat-
német DPA, az angol Reuter és az amerikai UPI hírügynökséggel. Adásaikat egész
nap folyamatosan kapjuk. Számos olyan hírszolgálati irodával is tartunk kapcsolatot,
amelyeknek adásait csak alkalmilag vesszük és csupán esetenként továbbítunk számukra
híranyagot. Ilyen iroda az Agence Belga, az olasz ANSA, az indonéz ANTARA, a
holland ANP, az osztrák APA, a Ghána News Agency, az izraeli ITIM, a japán
Kyodo,, az Egyesült Arab Köztársaság-beli MEN, a kubai Prensa Latina és a finn
STT-FNB.

A fenti hírszolgálati irodák nagy része képszolgálattal is rendelkezik, ezekkel
ugyancsak kapcsolatban állunk. Ezen kívül képek exportjára és importjára több kép-
ügynökséggel is kötöttünk megállapodást. Ezek: az uruguay-i AFI, a török Ajans
Express, a svájci ASL, a lengyel CAF, az angol Camera Press, az amerikai East Fotó,
a spanyol Európa Press, a kanadai Fed News, a spanyol Foto Fiel, a görög Hellas,
és Rio de Janeiro-i Keystene, a japán Kyodo, az indiai Kumar, a finn Lehtikuva, a
norvég NTB, a japán Pan Asia, a dán Politikens, a svéd Pressensbield, az olasz
Fubbli Foto, a svájci Ringier, az angol Sport and General és az osztrák Votawa.

A felsorolásból is kitűnik, hogy a távoli Ausztrália kivételével a világ valamennyi
földrészével van hírszolgálati kapcsolatunk. Számítunk rá, hogy a gyarmati sorból
felszabadult fejlődő fiatal országok most alakuló hírszolgálati irodáival is hasznos
együttműködést építhetünk ki. A szakmai kapcsolatokon kívül az egyes hírügynökségek
vezetőivel és munkatársaival gyakran személyesen is találkozunk. A szocialista hír-
szolgálati irodák képviselőivel rendszeresen és kölcsönösen meglátogatjuk egymást.
Intézményünket sokszor keresik fel a nemzetközi lapok képviselői. A Budapesten mű-
ködő mintegy 30 külföldi tudósítót kérésükre tájékoztatjuk a napi eseményekről és
esetenként felhívjuk figyelmüket az őket leginkább érdeklő hírekre.

Az MTI és a nemzetközi események

Az MTI egyik fontos feladata, hpgy a hazai sajtót - hírek, cikkek és fényképek
útján - gyorsan és sokrétűen tudósítsa a nemzetközi élet eseményeiről. A külpolitikai
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hírszolgálat hajnaltól hajnalig kíséri figyelemmel, hogy mi történik a világban. Hír-
adástechnikai központunkban és onnan a szerkesztőségi szobákba szinte megállás nél-
kül ömlik a sokforrású, nemzetközi híranyag.

Négy világhirügynökség - a szovjet TASZSZ, az amerikai AP, a francia AFP és
az angol Reuter telexvonalon továbbítja anyagát. Ugyancsak így kapjuk meg az euró-
pai szocialista irodák hírszolgálatát. Rádió-teletype módszerrel fogadjuk a kínai
Hsinhua a vietnami VNA, a kubai Prensa Latina, a jugoszláv TANJUG, az albán
ATA, az amerikai UPI, az olasz ANSA és a nyugatnémet DPA adásait. A hírügy-
nökségek anyagát kiterjedt rádiófigyelő-szolgálatunk egészíti ki.

Naponta folyamatosan kiadott Külpolitikai Hírek 70 százaléka a hírügynökségek
es a rádióállomások anyagából származik. A híranyag további 30 százalékát az MTI
17 állandó külföldi tudósítója adja telexen, illetve telefonon diktafonra. Jelenleg
Accrában, Bécsben, Belgrádban, Berlinben, Bonnban, Kairóban, Londonban (2),
Moszkvában, Párizsban, Pekingben, Prágában, Rómában, Szófiában, Varsóban és
Washingtonban dolgozik MTl-tudósító. Ezenkívül minden fontosabb nemzetközi ese-
ményre különtudósítónk utazik a helyszínre. Tudósítóink munkáját az MTI-nek kül-
dött híranyagon kívül a lapokban megjelenő riportok, továbbá útirajzok, könyvek és
fotóalbumok is jelzik.

A hírügynökségek és a tudósítók anyaga alapján az MTI naponta 50-60 külföldi
eseményről számol be, ezenkívül anyagában 20-30 rövidebb hír és információ szerepel.
A nemzetközi élet aktuális eseményein kívül figyelmet fordítunk a külkereskedelem
és a világgazdaság híreire is. Ezt a célt szolgálja „Világgazdasági Hírek" című kiad-
ványunk. A külpolitikai hírszolgálat napi terjedelme átlagosan tízezer szó.

A híranyagot a budapesti napilapok, valamint a Magyar Rádió szerkesztőségei
közvetlen telex-vonalon - egész nap - folyamatosan kapják. Ugyancsak távirógépen
veszik a híranyagot a vidéki napilapok is. Szűk terjedelmük miatt számukra a hír-
anyagot tömörebbre szerkesztjük. A Rádió hírszerkesztőségét negyedóránként szóban
is tájékoztatjuk. A telexen továbbított híranyagot sokszorosítjuk is és futárok útján
juttatjuk el a hetilapok, hivatalok és intézmények számára.

A nemzetközi sajtót állandóan figyelemmel kísérjük. Mintegy 200 külföldi napi-
és hetilap, valamint folyóirat érkezik rendszeresen az MTI-be. Nagy számban jönnek
hozzánk a különböző hírszolgálati irodák külföld számára készült időszaki kiadvá-
nyaik is. A lapok, folyóiratok és időszaki kiadványok legfontosabb és leginkább idő-
szerű cikkeit, kommentárjait - megfelelő szemlézés, fordítás és szerkesztés után -
különböző kiadványainkban .-esszük közzé. A cikkek szemléje hetente kétszer jelenik
meg. Ugyancsak ilyen időközben lát napvilágot a „Világ Minden Tájáról" szóló színes
híreket, érdekel információkat tartalmazó kiadványunk is. Külön kiadvány foglalko-
zik a maradandó értékű politikai, gazdasági és elméleti dokumentumok ismertetésével.

A külföldi sajtó cikkeit, kommentárjait és információit megjelentető kiadványaink
havonta és összesen 25-30 000 szót tartalmaznak. A sokszorosítás útján megjelenő
kiadványok népszerűek, előfizetőinek száma 2000 körül mozog.

Fénykép-szolgálatunk gyorsan és korszerű eszközökkel illusztrálja a nemzetközi
élet eseményeit. Kereken ötven képügynökséggel állunk kapcsolatban. A világügy-
nökségekkel és a szocialista hírszolgálati irodák képszolgálataival telefotó és légiposta
útján csakúgy együttműködünk, mint a különböző földrészek helyi képirodáival. Nem-
rég csatlakoztunk az európai szocialista távirati irodák képtáviró hálózatához. (Photo
International). Többek között rendszeresen vesszük a TASZSZ, az ADN, a CAF, a
CTK telefotón és rádión érkező képeit, továbbá az UPI egész világot átfogó képtáviró-
adásait. Csupán az utóbbi révén naponta 50 fényképet kapunk a nemzetközi élet leg-
frissebb eseményeiről. Képanyagunkat gazdagítja az a gyakorlat, hogy fotóriporterein-
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fcet időről időre külföldre küldjük, olykor más világrészekbe is, ahonnan rendszerint
értékes képsorozattal térnek vissza.

Az MTI és a belföldi események

A hírszolgálati iroda fontos tennivalója, hogy széleskörűen és frissen tudósítsa a
belföldi eseményekről a hazai közvéleményt. Az MTI e célból sokrétűen alkalmazza
a hírszolgálati sajtószervek műfajait. (Tudósítás, interjú, hír, információ, illusztráció,
fénykép.)

A belföldi hírszolgálat igen nagy gondot fordít belpolitikai események tudósí-
tására. A legfontosabb megnyilatkozásokat teljes terjedelemben ismerteti. Ebben, vala-
mint a legfelsőbb állami szervek hivatalos közleményeinek közreadásában jelentkezik
elsősorban az MTI félhivatalos jellege. Munkatársaink ezenkívül rendszeresen fel-
keresik a hivatalos fórumokat, üzemeket, intézményeket, a politikai, a gazdasági, a
kulturális és a tudományos élet minden területét, hogy onnan híreket, információkat
szerezzenek.

A tematikai változatosságon kívül az is feladatunk, hogy belföldi hírszolgálatunk
az egész országot átfogja. Ezt a célt szolgálja vidéki tudósító-hálózatunk. Vidéki mun-
katársaink a megyeszékhelyekről telex-vonalon továbbítják a központba országos érdek-
lődésre számottartó helyi híreiket.

A központban és a vidéken összesen 76 tudósító és szerkesztő látja el a belföldi
hírszolgálat tennivalóit. Naponta átlag 100 belpolitikai jellegű, megszerkesztett és jó
színvonalon dokumentált tudósítás, hír és információ hagyja el az MTI-t. A Belföldi
Hírek napi adásának terjedelme átlag 10 ezer szó.

A sporthírszolgálat átfogóan tudósítja a hazai eseményeket, ezenkívül munka-
társai dolgozzák fel a külföldről érkező sportanyagokat is. A hírszolgálati irodák
sportszolgálatán kívül kapcsolatban állunk a düsseldorfi SID sporthírügynökséggel.
Sportújságíróink külföldre is elkísérik küldöttségeinket. Tekintettel Magyarországnak
a nemzetközi sportéletben játszott szerepére, sporthírszolgálatunk sok irányú és nagy
munkát végez. Naponta általában - 3000 szóban - 15-20 belföldi és külföldi esemény-
ről tudósít.

A belföldi hírszolgálat anyagát - a külföldi hírekhez hasonlóan - telex-vonalon
továbbítjuk a fővárosi lapoknak, valamint a rádiónak. Ezt az anyagot a külföldi tudó-
sítók, a hetilapok, a hivatalok és intézmények számára le is sokszorosítjuk.

Érdekes címmel színes információs anyagokat tartalmazó kiadványt is készít a
belföldi hírszolgálat. Ez 12-14 könnyűlélegzetű információt tartalmaz és kéthetenként
jelenik meg.

A belföldi sajtó képellátásában is jelentős szerepet töltünk be. Mintegy 30 főnyi
szakképzett riportergárda és technikailag jól felszerelt egyéb apparátus gondoskodik
róla, hogy a belföldi eseményekkel ezen a téren is lépést tartsunk. Belföldi képszol-
gálatunk révén havonta 300-400 képriport jut el a lapokhoz, ami körülbelül 2500 képet
jelent hazai életünk minden területéről. Ehhez hozzá kell számolnunk, hogy képszolgá-
latunk archívuma többszázezer képet tartalmazó anyaga ugyancsak a sajtó rendel-
kezésére áll.

„Képes Híradó" címmel belföldi és külföldi fényképekből összeállított tablót is
adunk ki. Ez tulajdonképpen állandó keretű, de hetenként változó tartalmú álló-újság,
amely kevés, de jól válogatott képeivel igen látogatott az üzemekben, a termelő-
szövetkezetben és az intézményekben. A Képes Híradó, amelynek jelenleg 1500 elő-
fizetője van, az egyetlen olyan sajtótermékünk, amely nem a sajtónak, hanem közvet-
lenül a széles nyilvánosság számára készül
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Á külföld tájékoztatása
Az MTI-nek az is kötelessége, hogy Magyarország eseményeiről szóban és képberi

tudósítsa a külföldi hír- és képügynökségeket, továbbá információs jellegű cikk- és
képanyaggal lássa el a társirodákat, valamint a magyar követségek sajtóirodáit és a
magyar nyelvű emigrációs sajtót.

A külföldre szóló hírszolgálat nyelve az orosz, az angol és a német: eszközei a
vezetékes távirógép és a rádióteletype. Orosz nyelvű hírszolgálatunkat az európai
szocialista távirati irodáknak adjuk, a közöttünk kiépült telex-vonal köt össze ben-
nünket. Angol nyelvű telex-adásunk a nyugati hírügynökségek (AP, AFP, APA,
Reuter) bécsi irodáinak szól. Ugyancsak angol nyelven továbbítjuk Európának szóló
rádióteletype adásunkat, továbbá a Távol-Keletre irányított hírszolgálatunkat. NDK-
beli és csehszlovák barátaink segítségével Afrikába és Kubába is továbbítunk angol
nyelvű híreket. Német nyelvű hírszolgálatunkat a bécsi magyar sajtóiroda kapja,
amely napi bulletint ad ki és terjeszt ezer példányban az egész német nyelvterületen.
Adásainkkal, amelyek felölelik belpolitikai és sportéletünk eseményeit, sajtónk fonto-
sabb cikkeit, továbbá külföldi tudósítónk magyar vonatkozású hírei.' és kommentárjait,
naponta összesen 18-szor jelentkezünk külföldön és a különböző nyelveken együttvéve
hétezer szót továbbítunk.

Idegen nyelvű kiadványokat is megjelentetünk. Négy nyelvű bulletinünket hetente
adjuk ki, elsősorban a lapok számára. Az orosz nyelvű Jejedelnyi Bulletin, az angol
Weekly Bulletin, a francia Bulletin Hebdomadeire és a Bécsben sokszorosított Unga-
rische Pressedienst informatív cikkeket, hírösszefoglalókat tartalmaz. A négy bulletin
összesen 1500 példányban jelenik meg, hetenként együttvéve 30 ezer szó terjedelem-
ben. A magyar nyelvű emigrációs sajtó számára kéthetente szerkesztjük a Hazai Tudó-
sításokat, amelynek egy-egy száma 7500 szavas. Cikkszolgálatunk a külföldön működő
magyar sajtóirodák számára és kérésére informatív jellegű és többnyire fényképekkel
illusztrált cikkeket készít.

Külföldre szóló képszolgálatunk munkája ugyancsak összetett. Csaknem 50 kép-
ügynökséggel állunk kapcsolatban, részint csere, részint fizetéses alapon. Ezen kívül
képekkel látjuk el a külföldi magyar sajtóirodákat és egyes lapokat is.

Havi átlagban 70-80 képet továbbítunk képtávirón, s ezek a magyar belpolitikai
és sportélet nemzetközi érdeklődést kiváltó eseményeiről tudósítanak. Bekapcsolódva
az UPI nemzetközi képtáviróhálózatába, havonta 20-30 eseményképet is juttatunk a
nemzetközi sajtóképforgalomba. A külföldi hírügynökségeknek és lapoknak gyakran
küldünk képriportokat. A szocialista országok számára „A szocializmus építése Ma-
gyarországon" címmel havonta készítünk külön összeállítást. A képtávirón leadott
anyagon kívül légipostán havonta kétezer-kétezerötszáz, idegen nyelvű szöveggel ellá-
tott képet juttatunk külföldre.

Amikor a hallgató a rádió mellé ül, az újságolvasó kezébe veszi a különböző napi-
lapokat, hallgatja, olvassa a világ zajló forgásának eseményeit, kevésbé gondol arra,
hogyan jutott el hozzá négy vagy öt lapon a földkerekség szinte valamennyi jelentő-
sebb eseményének a híre. Ez az írás azt a célt szolgálja, hogy vázlatosan betekintést
nyújtson az ország „ hírnagyüzemének" életébe, érzékeltesse, milyen apparátus, technikai
felszerelés, jól olajozott gépezet szükséges ahhoz, hogy az országok, földrészek közötti
távolságokat leküzdve, kábeleken, az éter hullámain, repülőgépeken keresztül eljusson
a hír az ország népéhez. Az MTI egyik legfőbb jellemzője a gyorsaság. A híreknek a
történéshez számítva a lehető legrövidebb időn belül el kell jutni az olvasóhoz. Ennek
a célnak érdekében tevékenykedik immár 85 éve a Magyar Távirati Iroda, a Magyar
Népköztársaság hírszolgálati szerve.
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