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2017. november 17. - Bizonytalanság uralkodik a Magyar Nemzet szerkesztőségében a lap
jövőjének kérdésében, miután a kedden állítólag önként lemondott D. Horváth Gábort a
Kaya Ibrahim-botrányból ismert Schlecht Csaba váltotta a főszerkesztői poszton
.
A lap újságíróinak egy része úgy véli, D. Horváth egyik rossz húzása volt, hogy a G-nap
után nem konzervatív szemléletű, hanem a balliberális sajtótól érkező emberekkel töltötte fel a
távozók helyeit, majd hamar bizalmi pozíciókba emelte őket. A Simicska Lajos által a G-nap
után a Magyar Nemzetbe, a Lánchíd Rádióba és a HírTV-be pumpált tízmilliárd forint már
elfogyott, miközben a három média folyamatos össztüze sem okozott komoly változást a
Fidesz, és a kormány munkájának társadalmi megítélésében.
Általános a bizonytalanság a Magyar Nemzet munkatársai körében a napilap jövőjét illetően,
miután Simicska Lajos napilapjának főszerkesztői posztját kedden D. Horváth Gábortól
Schlecht Csaba vette át. A PestiSrácok.hu munkatársai csütörtökön a lap Üllői úti székhelye
előtt igyekeztek részleteket megtudni a vezetőváltás hátteréről, voltak akik készséggel
beszéltek benyomásaikról, voltak akik elzárkóztak ettől, névvel, arccal azonban egyikük sem
vállalta a nyilatkozattételt. Ennek oka egyszerű, mindenki félti az állását, miközben a
szerkesztőségen belül teljes a tanácstalanság, hogy kiknek kell távoznia, és kik azok, akikre
továbbra is számít az új vezetés.
Nem lesz újabb irányváltás?
A PestiSrácoknak nyilatkozó újságírók egy része szerint Schlecht Csaba érkezése valójában
nem jelent újabb irányváltást a Magyar Nemzet történetében, és csak arról van szó, hogy egy új
főszerkesztő irányítja a lapot. Portálunknak többen azt mondták, hogy valótlanok azok a hírek,
amelyek szerint Schlecht szerdán egyértelművé tette: a jövő útja a Jobbik, a Magyar
Nemzetnek a párt jövő évi választási sikerén kell dolgoznia. Utóbbi újságírók szavait cáfolja,
hogy az új főszerkesztő néhány, a napokban vele készült villáminterjúban maga állította, hogy
szerinte Orbán Viktor kormánya rossz irányba vezeti Magyarországot, ezért ő szívesebben
látná jövőre kormányfőként Vona Gábort. Schlecht azt is hozzátette: Simicska Lajos felelősnek
érzi magát Orbán Viktor hatalomgyakorlásának módszereiért, ezért feltett szándéka, hogy az
eszköztára segítségével elmozdítsa Orbánt a hatalomból, kormányképes erőnek pedig a
Fideszen kívül egyedül a Jobbikot látja.
Bár a Magyar Nemzet korábbi főszerkesztője, D. Horváth Gábor önként távozott a laptól,
döntését nem indokolta meg, a lap munkatársainak egy része azonban nem hisz D. Horváth
önkéntes távozásában. A 2015 februári G-nap után Simicska a Magyar Nemzetbe körülbelül
kétmilliárd, a HírTV-be és a Lánchíd Rádióba pedig további nyolcmilliárd forintot fektetett, hogy
azok az irányváltás után biztosan működjenek a jövő évi választásokig, és betöltsék az
ellenzéki média szerepét. A cégbirodalom belső ügyeit ismerő munkatársak szerint a tízmilliárd
forint már elfogyott, a Magyar Nemzet olvasottsága az új dizájn ellenére is folyamatosan
csökken, a HírTV-t és a Lánchíd Rádiót is sok néző és hallgató hagyta el. A gazdasági
szempontokat figyelembe véve tehát nem lenne indokolatlan D. Horváth önkéntes
felmondásnak kommunikált eltávolítása, ugyanakkor a Magyar Nemzet újságíróinak egy része
szerint kérdéses, hogy a gyakorlati médiatapasztalattal nem rendelkező, a Lánchíd Rádió élére
két éve hatalmi eszközökkel kinevezett Schlecht Csaba mennyit képes növelni a lap
olvasottságán.
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Nehezményezték a balliberális újságírók pozícióba emelését
D. Horváth Gábor egyik rossz húzásának tartják ugyanakkor volt beosztottai közül többen, hogy
a G-nap után nem konzervatív szemléletű újságírókkal töltötte fel a távozók miatt megüresedő
helyeket, hanem épp a balliberális táborból verbuvált új csapatot (például az ex-indexes Gazda
Albertet és Kósa Andrást). Utóbbiak közül többet belépésük után azonnal bizalmi pozíciókba –
például belpolitikai rovatszerkesztő – emelt. Mivel a Magyar Nemzetnél ezek száma
folyamatosan emelkedett, már nem lehetett őket kontrollálni, ami miatt a lap hitelessége is
csökkent, akárcsak az olvasók száma. A PestiSrácok.hu munkatársai a szerkesztőség előtt
megpróbáltak megszólítani néhányat az ultrabalos ejtőernyősök közül, és megtudni tőlük,
miként élik meg, hogy immár egyértelmű lehet számukra: ezentúl vállaltan is a Jobbik jövő évi
választási sikeréért kell dolgozniuk? Az érintettek erről nem nyilatkoztak. Más forrásból úgy
értesültünk, hogy a G-nap után a baloldali sajtótól a Magyar Nemzethez érkező újságírók közül
többen Schlecht Csaba érkezése óta élénk álláskeresésben vannak. Hasonló jelenségek
alakulhatnak ki a médiabirodalomhoz tartozó tévénél és rádiónál is, mivel Schlechtet nemcsak a
Magyar Nemzet, hanem a másik két említett média vezetésével is megbízta Simicska Lajos.
Csak a választásokig biztos a lap megjelenése?
Bár a korábbi hírek arról szóltak, hogy a Magyar Nemzetnél csütörtök délben
össz-szerkesztőségi értekezleten ismerteti terveit az új főszerkesztő, ez nem történt meg.
Schlecht Csaba a jelek szerint sorra járja a rovatokat, és így egyeztet az újságírókkal.
Forrásaink szerint Schlecht a szerkesztőségen belül nem jelezte olyan élesen a jobbikos
irányvonalat, mint a vele készült, említett villáminterjúkban, a Magyar Nemzet munkatársai
azonban a lap szellemiségének az utóbbi több mint két év alatt bekövetkezett változásai miatt
biztosak abban, hogy mit várnak el tőlük. Kérdés, hogy Simicska Lajos mennyit hajlandó még
áldozni médiabirodalmára azután, hogy a G-nap után beleölt tízmilliárd forint mindössze annyit
hozott, hogy a tévé, a rádió és a napilap ugyan folyamatosan támadja a kormányt és a Fideszt,
de átütő erőt nem értek el, és olyan történettel sem tudtak előállni, ami nagyobb visszhangot
keltett volna. A Magyar Nemzetnél a hírek szerint az is elhangzott, hogy a Jobbik szereplésétől
függetlenül csak a jövő évi választásokig biztos a megjelenése, ami nem jelenthet komoly
motivációt az ott dolgozóknak.
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