Írta: Weyer Balázs, a Független Médiaközpont Kuratóriumának elnöke, a Főszerkesztők
Fórumának elnöke
2020-ban nagyon sok olyan dologról derült ki, hogy lehetséges, amiről korábban azt gondoltuk,
hogy nem az. Többek között ezek közé tartozott a szerkesztőségek működtetése a személyes
érintkezés extrém korlátozásának közepette. A választ ezzel meg is adtuk a fő kérdésünkre,
mehetnénk a dolgunkra, de a legnagyobb kérdés persze csak látszólag ez. Sokkal fontosabb
azonban az, hogy mit tanultunk a személyes jelenlét hiányából: minek az értékét mutatta meg,
milyen veszélyekre hívta fel a figyelmet és megtaláltuk-e, hogyan tudjuk azokat kivédeni. A
külvilágból minket érő benyomások, az emberi kontaktusok, a szemtanúi tapasztalat ereje, a
visszacsatolás, az „életszag” megtapasztalása mellett a szerkesztőségek kollektív bölcsessége,
ellenőrző és motiváló mechanizmusai is megszenvedték a bezártságot.

A szerkesztőségi munka karantén alatt kialakult új formái
Újságíróként a szerkesztőség nem csak egy iroda, ahová bejárunk, hogy ne ugyanott dolgozzunk, ahol
alszunk. A kollaboráció, a csapatmunka munkaeszköz is egyben. Az újságírás ritkább esetben egyéni
sport: ugyanazokból az emberekből lehet jól vagy rosszul működő szerkesztőséget is kovácsolni, ezért
a munkaszervezésnek, a kialakított szerkesztőségi kultúrának, belső kommunikáció tereinek és
stílusának, atmoszférájának legalább akkora szerepe van a végtermék minőségében, mint az egyéni
teljesítményeknek. Számos esetet láthattunk arra, hogy egy-egy újságíró (vagy − más szakmák felé is
kinyitva a példát − tudós, futballista, hivatalnok vagy zenész) két különböző csapat tagjaként teljesen
különböző szintű teljesítményt képes nyújtani, miközben egyéni képességei nyilván nem változtak.
Ahogy mondani szokás, amikor a kiemelkedő teljesítmények valamilyen valószerűtlen sűrűsége áll elő
valahol, mintha „lenne valami az ivóvízben” az igazán jó szerkesztőségekben. Ezt a valamit pedig
részben a szerkesztőség mint fizikai és (ez mindjárt fontos lesz) virtuális tér atmoszférája, hangulata és
kultúrája adja.
Mi ez a valami, mit kevernek az ivóvízbe?
A kollaboratív helyzetek jellemzője, hogy a versengés és az együttműködés valamilyen különösen
motiváló keverékét állítják elő. Az újságírói munka egyik legfontosabb motivációs forrása és egyben
minőségellenőrzési eszköze a szerkesztőktől és munkatársaktól érkező visszajelzés, jó esetben még a
megjelenés előtt. Minden újságíró motiváltabban és bátrabban dolgozik, ha tudja, hogy biztos
szakmai hátország van mögötte. Így számíthat arra, hogy hibáit, munkája gyenge pontjait, a
megválaszolatlan kérdéseket vagy gyenge lábon álló állításokat szerkesztői megjelenés előtt ki fogják
szúrni, ha viszont nem tették, akkor osztozni fognak vele a felelősségben. De már a témaválasztásnál,
az ötleteknél is nagyon fontos szerepet játszanak azok a szerkesztőségi beszélgetések, amelyek során
kialakul, milyen kérdéseket kellenek megválaszolnia cikknek. Ehhez pedig elengedhetetlen az
ingergazdag környezet a szerkesztőségen belül és a szerkesztőség egyes tagjainak azon kívül is. Buszon
zötykölődés munkába menet, pár megjegyzés a zöldségesnél, egy szülői értekezlet, sorban állás a
postán − mind forrásai annak, hogy az újságírónak legyen képe arról, mi érdekli és tartja izgalomban a
közönséget, milyen várakozásai, félelmei, kérdései vannak.
Az újságírás hiúsági verseny is, hiszen szinte teljes egészében a nyilvánosság előtt zajlik. Bár nem
művészet és nem sport, ebben az egy tekintetben nagyon hasonlít a csapatsportokra illetve a
közösségi művészeti alkotásra, egy színtársulatra vagy zenekarra: mindenkinek személyesen is jelen
kell lennie, mindenkinek van feladata, a felelősség, a kockázat és az érdem személyes, de a
csapathoz/társulathoz tartozás osztott felelősségi és kockázati könnyítéseket is jelent. A csapattagok
ki tudják segíteni egymást, ha valaki hibázik, számíthat a többiekre, de ha valaki a csapat értékeinek
az alapjait kezdi ki vagy nem veszi ki a részét a közös erőfeszítésekből, akkor a következő leépítésnél
vagy minőségi cserénél okkal izgulhat. Nem utolsósorban, az újságírás motivációs készletének nem
elhanyagolható összetevője az sem, hogy az újságírók elsősorban egymást szeretnék lenyűgözni. Itt
nem olyan direkt a kapcsolat a közönséggel, mint egy színpadon vagy egy stadionban − még egy
különleges teljesítménynél sem fognak felállva tapsolni (sőt, a visszajelzéseknek a kommentekben
látható szelete jellemzően demotiváló), ezért a közvetlen környezet visszajelzése felértékelődik. A
versengésnek ez a fajtája, amely arra a sarkallja az újságírókat, hogy lefőzzék és egyben lenyűgözzék
kollégáikat, hogy ők kapjanak egy-egy elismerő pillantást, megjegyzést, biccentést a következő
értekezleten, kimondottan egészséges.
Megváltozott digitális csatornák és menedzsment platformok
A szerkesztőségek túlnyomó része persze ma már újgenerációs digitális alapokon dolgozik: nem csak a
szerkesztőségi rendszerek és a gyártási folyamatok digitalizáltak, hanem a kommunikációs csatornák
jó része is. A munkafolyamat digitalizált − a szerkesztőségi rendszeren keresztül jut el a cikk a szerzőtől
a szerkesztő(k)höz, az olvasószerkesztőhöz és a korrektorhoz (ha vannak még), a turnusvezetőhöz, a
képszerkesztőhöz és végül a címlapig, de ezeket szükség esetén jól kiegészíti egy gyors leülés a
szerzővel vagy egy átkiabálás a newsroom másik sarkába. A digitális kommunikációs csatornák
funkciója a járvány kitöréséig elsősorban a gyors és hatékony információáramlás volt. Ezek azonban
nem helyettesítették a fent leírt, kultúra- és motivációteremtő kreatív-kollaboratív szituációkat.
A digitális kommunikációnak ez a típusa sem teljesen új persze szerkesztőségekben, de a Messenger, a
Facebook-csoportok és társaik elsősorban a közös gőzkieresztés, mémek megosztásának és
születésnapi bulik szervezésének a platformja volt. A járványban azonban kiderült, hogy ezek nem is
nagyon alkalmasak másra. A Messenger egyfajta állandó háttérzajt teremt, amelyben a fontos
információk elvesznek. Az e-mail csoportok nem alkalmasak arra a fajta kreatív, gyors reagálást
lehetővé tevő kommunikációra, mint az üzenetplatformok, sőt, az e-mailben általában is egyre inkább
a hivatalos kommunikáció, vagy a két-három mondatnál többet igénylő ügyek felületévé válik. A
Facebook tartalmak megosztására remek, de átlátható és inspiráló kommunikációra kevésbé.
Visszajelzések alapján a legtöbb szerkesztőség (és sokszor egyéb vállalatok számára is) az olyan,
elsősorban belső üzleti kollaborációra létrehozott platformok váltak be a járványban elvesztett
személyes kommunikációs felületek pótlására, mint a Slack, illetve alternatívái, mint a Chanty, a
Mattermost, a Discord, a Flock, egyes esetekben a Google Chat vagy a Microsoft Teams. Ezek
funkcionalitása hasonló, de az, hogy egy szerkesztőségnek melyik a megfelelő, nagyban függ a csapat
méretétől, általános informatikai környezetétől, pénzügyi teherbíró képességétől és igényeitől.
Platformválaszték − eltérő funkciók és tulajdonságok
Ezeknek az üzleti platformoknak az az alapvető funkcionalitása, hogy könnyen kezelhető, a chathez
hasonló rövid üzenetküldési formában, de visszakereshetően, témákra-csoportokra bontva tesz
lehetővé kommunikációt, amely így strukturált és áttekinthető marad, miközben megőrzi az élő
kommunikáció keresetlenségét, impulzusgazdagságát és a közös gondolkodás kreatív energiáját.
Vannak olyanok ezek között, amelyek sok funkciót egyesítenek − a beépített videóhívás lehetőségétől
a projektmenedzsmentig −, mások egyszerűen az üzenetváltásra korlátozódnak. Ma a szerkesztőségek
használnak Zoomot, Google Meetet, Cisco Webexet, Bluejeans-t, Microsoft Teams-t vagy Skype-ot
videóhívásra, Trellót vagy Asanát projekmenedzsmentre. Kiválasztásukban fontos körülmény az is,
hogy hány embert kell kiszolgálniuk, a szolgáltatások milyen körét vagy milyen használati intenzitást
nyújtanak ingyenesen, illetve ha nem ingyenesen, akkor mennyiért.
A megkérdezettek visszajelzései szerint Magyarországon a digitálisan élenjáró szerkesztőségek
körében az egyébként nemzetközileg is leginkább elterjedt Slack használata vált általánossá. Ez jól
áttekinthető csatorna-szerkezetet kínál, mobilon és desktopon is kiválóan működik és nem
utolsósorban elég jó funkcionalitással használható ingyenesen is, sőt előfizetése sem drága. Közvetlen
alternatíváit (Chanty, Mattermost, RocketChat, Discord, Flock, Flowdock, Fleep, Twist) egyetlen
megkérdezett szerkesztőség sem használja. A Slack mellett viszont mindenképpen szükséges
valamilyen videóplatform használata, ez legtöbb esetben a Zoom, a Microsoft Teams és a Google
Meet. A titkosított kommunikációra is igényt tartó szerkesztőségek ezen felül a Signalt használják ilyen
célokra. Feltűnő, hogy az úgynevezett legacy media (azaz még a digitalizáció kora előtt létrejött üzleti
modellek keretében szocializálódott médiavállalatok) is használ ugyan digitális kommunikációs
csatornákat, de ott még jellemzően csak az e-mail és a Messenger tölti be ezt a szerepet.
Nézzük, hogy az egyes platformok milyen funkciókkal és tulajdonságokkal bírnak:
Slack: Tematikus csatornákra bontható csoportos üzenetküldés, személyközi üzenetküldés,
tartalommegosztás. Jórészt ingyenes, csak az előzményekben való kereshetőség fizetős bizonyos
üzenetszám felett. Videó- vagy hanghívást nem kezel. Mobil és dekstop app is van.
Zoom: Csoportos vagy személyközi videóbeszélgetés. Chatelni beszélgetés közben lineárisan lehet,
de az nem marad meg. A videóhívás rögzíthető. Viszonylag alacsony időkorlátig ingyenes.
Microsoft Teams: Sokkal komplexebb funkcionalitású, üzenetküldést, videóhívást, csoportmunkát,
oktatási funkciókat (teszt, kvíz, szavazás, dokumentum-publikálás), projektmenedzsmentet lehetővé
tevő szoftver. Nagy erőforrás-igényű és drága. Videóhívás-platformként ugyanakkor ingyen is
használható. Extra funkciói bár fizetősek, de sok szerkesztőség számára egy már meglévő nagyobb
Microsoft-csomag részeként extra költség nélkül elérhetőek.
Google Meet: A Zoomhoz hasonló, jobban integrált a Google Calendarral és más Googleszolgáltatásokkal, ugyanakkor maga a videóbeszélgetés-élmény gyengébb a Zooménál.
Signal: Inkább a Messengerhez hasonló lineáris üzenetküldésre és hanghívásra jó.
Megkülönböztető jegye, hogy informatikailag titkosított kommunikációt kínál.
Chanty: A Slackhez hasonló funkcionalitás, ugyanakkor nem korlátozza az archívum
kereshetőségét. Csak 10 csapattagig ingyenes.
RocketChat: Szintén a Slackhez hasonló funkcionalitás, amely azonban 1000 csapattagig ingyenes,
és vizuálisan is testre szabható. A Signalhoz hasonlóan titkosított kommunikációt is lehetővé tesz.
Discord: Elsősorban gamerek, videójátékok kiegészítő kommunikációs csatornájaként lett ismert,
de funkcionalitása alkalmassá tette belső csapatkommunikációra is. Szinte minden funkciója ingyenes,
de azért kevesebbet tud, mint a többi.
Mattermost: Szintén a Slack-iskolát követi, ugyanakkor nagyon rugalmas, szinte bármely más
platformmal integrálható. Lehetővé teszi, hogy az adatokat a felhasználó a saját dedikált tárhelyén
tárolja (ennek hiányáért kapja a Slack az egyik legtöbb kritikát). Több nyelven is elérhető.
Flock: Szintén a Slackhez hasonló, ugyanakkor beépített videóhívási lehetőséget és pár más
apróbb, de hasznos funkciót kínáló platform. Csak 20 csapattagig ingyenes.
Milyen tartós változások maradnak a járvány után?
Sok más, hasonló funkciókat ellátó szoftver létezik még, de úgy tűnik, hogy a magyar sajtóban
egyértelműen a Zoom-Teams-Google-Slack kör honosodott meg. Ha a videóhívás funckiót nem
számítjuk, amelyet a járvány egyértelműen szükségszerűvé tett (bár kedveltté nem annyira,
hátrányairól pedig számos pszichológiai, kommunikáció- és menedzsmenttudományi elemzés
született), akkor a Slack az, amely a szerkesztőségi élet, a newsroom funkcióját és
impulzusgazdagságát át tudta venni. Az utóbbi egy év egyik tanulsága, hogy a szerkesztőségi létnek a
bevezetőben taglalt szerepét kiemelte és felértékelte. A másik, hogy ilyen funkciókra és impulzusokra
szükség van a jövőben is.
Szinte biztosan az lesz a járvány legmaradandóbb hatása a szerkesztőségekre, hogy szembesülnek a
ténnyel: lehetséges szerkesztőséget működtetni távolból is. És még ha vannak is ennek nyilvánvaló
hátrányai, a médiatulajdonosok vagy szűk költségvetési keretek között mozgó közösségi
szerkesztőségek is el fognak gondolkodni azon, hogy érdemes-e a korábbihoz hasonló összegeket
költeni a jövőben irodatér fenntartására. Jó esetben a felszabaduló költségek a tartalomra fordítható
többletként jelenhetnek meg, de az irodai jelenléthez fűződő elvárások megkérdőjelezése elősegítheti
a távmunka természetessé válását, vagy sokak azon vágyát, hogy több időt tölthessenek otthon és
csak egyes napokon menjenek be a munkahelyükre. A járvány mindenképpen megmutatta, hogy
sokkal nagyobb a rugalmasságunk és a lehetőségek köre, mint korábban gondoltuk.
Ugyanakkor akinek nem való a távmunka − a „home office” − , most a gyakorlatban szembesült ezzel a
ténnyel. Ez a szituáció nyilvánvalóan nagyobb koncentrációt, tudatosabb időbeosztást igényel, hiszen
össze kell egyeztetni az otthoni környezetet a fókuszált csapatmunkával. Erre nem mindenki alkalmas
és aki igen, az sem feltétlenül rendelkezik megfelelő életkörülményekkel ehhez, hiszen nem mindegy,
hogy képes-e otthon egy munkára alkalmas sarkot vagy szobát kreálni, hogy egyedül él-e vagy
családban, hogy mekkorák a gyerekei stb.
Mentális teher és egyéni nehézségek karanténban
Sokaknak okozott a távmunka komoly mentális terhelést, persze a járvány időszakában ez nem csak
ebből fakadt, hanem az egzisztenciális félelemből, az ismeretlen kihívásokból, az aggódásból. Egy
nemzetközi újságírói kutatásban1 a válaszadók 70 százaléka panaszkodott a járvánnyal összefüggő
pszichológiai nyomásra, 38 százalékuk pedig kimondottan kiégésre, fáradtságra vagy azzal kapcsolatos
szorongásra. Ezek a problémák a járvány miatti természetes aggodalmon túl a szerkesztőségi léttől
való elszigeteltséggel is összefüggenek.
Etikai ajánlások és kihívások járvány idején
A szerkesztőségi lét, ahogy említettük, egyfajta minőségbiztosítási eszköz is. A szerkesztőségi
munkafolyamatok nem véletlenül alakultak úgy ki, mint amilyeneknek ma ismerjük őket. A különböző
szintek, egy anyag elkészülésének különböző fázisai azt garantálják, hogy a téma felmerülésétől
kezdve minden fontos ponton legyen külső kontroll. Egy kiélezett helyzetben az újságíró önmagában
nem azért nem mindig képes jó etikai döntéseket hozni, mert alkalmatlan rá. A helyzet
dramaturgiájából következik, hogy aki közvetlenül érintett − esetleg szemtanú − az ügyben, nem
feltétlenül képes tisztán látni az eseményeket.
Ezért a szerkesztőségi munkafolyamat egyes stációi mind minőségbiztosítási, ellenőrzési pontok is. A
szerkesztőnek dolga megkérdőjelezni a cikkben szereplő egyes állításokat, rámutatni a gyenge
pontokra és a megválaszolatlan kérdésekre, a spekulációval helyettesített tényekre. Ez természetesen
online is működhet, de míg egy funkcionális beszélgetés az esetek többségében jól helyettesíthető
online eszközökkel, az a fajta fókuszáltság, amely egy cikk mondatról mondatra való átbeszéléséhez
kell, nem tartozik ezek közé. Az önreflexió ezért felértékelődik, ahogy a szerkesztői rigorózusság is,
erre, még ha kellemetlen is, a szokásosnál is nagyobb figyelmet kell fordítani.
Visszatekintve különösen érdekesek a 2020. március 7-én, a járvány kitörésekor, de még a lezárások
előtt, a Főszerkesztők Fóruma által összefoglalt sajtóetikai szempontok. Nézzük át, hogy az akkori
javaslatokból mi hogyan teljesült és milyen újabb kihívások és megoldások jelentek meg.
„A téves információ is olyan, mint a vírus, mindenkinek meg kell tennie az óvintézkedéseket, hogy ne
terjedjen. Az információ ellenőrzése a sajtó kézmosása. Nem csak azt kell ellenőrizni, hogy valami
valahol máshol már megjelent-e, hanem hogy a már máshol publikált információk helyesek-e.”
A lezárásokból fakadó szituáció egyik legnagyobb nehézsége az információk korlátozottabb
hozzáférése lett. Az adatszolgáltatás sokszor konfúz. Megállapíthatatlan, hogy ebből mennyiben
felelős a szándékos ködösítés és mennyiben az, hogy ez a fajta kihívás az államigazgatás számára is új.
A gyorsan változó adatok gyakran pontatlanul jelennek meg a statisztikában, kérdezni, információt
gyűjteni pedig személyes találkozások híján jóval kevesebb lehetősége van az újságíróknak. A kialakult
gyakorlat szerint az online tájékoztatókra beküldött kérdések (illetve a tartósan meg nem válaszolt
kérdések) publikálása és a saját statisztikák vezetése, az adatok önálló gyűjtése, a videóinterjúk
készítése, az adatvizualizáció intenzívebb használata jó gyakorlatnak bizonyult a visszamenőleg átírt
vagy szeszélyesen változtatott szerkezetben közölt adatok támasztotta nehézségek ellen. Itt érdemes
megjegyezni, hogy a már hivatkozott ICFJ-féle nemzetközi kutatásban a járványhoz kapcsolódóan az
újságíróknak ugyan csak 14 százaléka érzékelt erősödő befolyásolási kísérleteket közszereplők
részéről, a félretájékoztatás ugyanakkor sokkal nagyobb arányban nőtt és ezért az újságírók 43
százaléka a politikusokat (46 százalékuk az átlagemberek online megnyilvánulásait, 43 százalékuk
pedig a trollokat) tartotta felelősnek.
„Mivel az újságírók ritkán szakértői a járványügynek, minden szerkesztőség, amelyik foglalkozik a
koronavírussal, tartson kéznél olyan szakértőt, orvost, járványügyi szakembert, akinél meg tudja
futtatni, értelmezni tudja az információkat.”
Ez többé-kevésbé működött, jóllehet az egy év alatt kényszerűségből jó néhány újságíró vált majdnem
járványügyi szakemberré az adatok és a folyamatok megértésének szintjén, másrészről viszont −
érthető módon − a járványügyi szakembereknek nem a sajtónak való tanácsadás volt a legfontosabb
dolga. A néhány „hivatalossá” vált, sokat nyilatkozó járványügyi szakemberen sokszor érződött, hogy
az aktuálisan érvényes kormányzati kommunikációs stratégia befolyásolja a mondanivalójukat,
például abban, hogy hová teszik a hangsúlyokat, mit emelnek ki és mit jelentéktelenítenek el. Más
szakértőkre egy darabig hallgatott a kormányzat, majd kevésbé és ők így megközelíthetővé váltak a
sajtó számára is.
A fenti tanács félig-meddig talált tehát meghallgatásra, ugyanakkor a végeredményt tekintve a sok
bizonytalanság, a váltakozó elméletek feltűnésének nem a sajtó tájékozatlansága, hanem az általános
elbizonytalanodás volt az oka. A szakemberek álláspontja is időről időre változott és ezért még csak
nem is kárhoztathatóak. Ha valami, akkor a bizonytalan állítások nagy magabiztossággal való előadása
az, ami általános gyakorlatként kritizálható lenne és ezt tükrözte a sajtó. Legyünk viszont megértőek a
tekintetben, hogy a szakmai és politikai kommunikátoroknak is egyszerre kell határozottságot
sugározniuk ahhoz, hogy a közönség hallgasson rájuk, ugyanakkor érzékeltetniük is kell, hogy rengeteg
a bizonytalan és megjósolhatatlan elem a járvány lefolyásában.
„Egyszerre kell nagyon komolyan venni, komolyan vetetni a közönséggel a szituációt és kerülni az
apokaliptikus pánikkeltést, mert a pánik vírus nélkül is nagy károkat okozhat. A szükségtelen/mellékes
információ itt nem csak felesleges, hanem kárt is okoz. Ilyen helyzetben a járvánnyal kapcsolatos
minden hír komoly figyelmet kap és a jelentőségbeli különbség az olvasó számára nem világosan
értelmezhető, ezért csak az érdemi információkra szorítkozzunk.”
Ez a dilemma az elmúlt év során végig velünk maradt. Nagyon nehéz rávenni a közönséget a
korlátozások elfogadására, a járványügyi elővigyázatosságra és közben nem pánikot kelteni, állandó
stresszforrásként működtetni a sajtót. Az év szinte minden pillanatában a Coviddal kapcsolatos hírek
dominálták a felületeket, így kialakult egyfajta infláció. Ez elsősorban az egyes oltásokkal illetve
vírusmutációkkal kapcsolatos egyedi rémtörténetek esetében tűnt túlzónak. Ilyen esetekben az
egyedi történetek feldolgozása sokszor tűnt indokolatlannak. Engedjük meg ugyanakkor, hogy a dolog
természetéből adódóan a történés pillanatában nem mindig egyértelmű, hogy mely történet egyedi
és melyiknek lesz önmagán túlmutató jelentősége.
„Kiemelt felelőssége és szerepe van a közszolgálati médiának illetve a nagy elérésű médiumoknak,
mert ilyenkor sokan a 'hivatalos' forrásként azonosított csatornáktól várják az eligazodás lehetőségét,
olyanok is, akik egyébként nem olvasnák, néznék ezeket. Bár a kormányzat és a sajtó közötti kapcsolat
természete szerint gyanakvó és ellenőrző-kételkedő funkciójú, ilyen esetekben az egymásrautaltság
együttműködésre is ítéli őket, mert a sajtó az egyetlen lehetséges csatornája fontos információk sok
emberhez való eljuttatásának. A kétely és az ellenőrzés funkcióját eközben persze életben kell tartani
az állam felkészültségét, kompetenciáját, az adatok megbízhatóságát illetően, de a kormányzati
információk eljuttatása a közönséghez ilyen esetben nem kritikátlan szócső-szerepet jelent, hanem
alapvető funkciója a sajtónak.”
A sajtó-kormány kapcsolat finom nüanszain végtekintve az elmúlt egy évben úgy tűnik, hogy az
együttműködésre, az egymásrautaltság felismerésére a sajtóban volt meg a nagyobb hajlandóság.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kormányzati kooperációs készség hiányának ellenére a sajtó
ösztönösen is tartotta magát a fenti, az együttműködés és az ellenőrzés párhuzamosságára felfűzött
elvhez. Ebből az egyoldalúságból fakadó frusztráció egyrészt, a túlközpontosított egyoldalú
kormányzati kommunikáció másrészt vezethetett talán oda, hogy egyes időszakokban aránytalanul
nagy teret kaptak a magyar járványügyi védekezés nemzetközi összevetésben való értékelése és a
különböző rangsorok körüli viták, valamint az erről szóló cikkek.
„A címek, headline-ok, címlapok legyenek mértéktartóbbak. Sokan csak ezeket érzékelik a
híradásokból, tehát egy túlzó, harsány cím által okozott kárt nem ellensúlyozza az alatta lévő,
részletesebb cikk árnyaltsága. A nagy érdeklődés miatt óriási a csábítás annak kihasználására az
olvasottságban, de a szenzációt most szükségtelen hajhászni, van az magától is, a túlzások viszont
nagy károkat okozhatnak.”
Többnyire igaznak bizonyult, hogy nem volt hová fokozni a címeket, mert azok a maguk szárazságában
is elég figyelemkeltőek voltak. Idővel azt is észlelhettük, hogy a napi járványügyi jelentésekkel
kapcsolatos olvasói és újságírói kifáradás-kiégés jegyében az ilyen statisztikai beszámolók
szóhasználata némileg élesedett. A magyar kórházakból − szemben mondjuk a szlovákiai vagy
romániai kórházakkal, ahonnan a magyar nyelvű, határon túli sajtó révén előbb kaphattunk
információt − a központosított és katonai-belügyi vonalra terelt kommunikáció következtében alig jött
ki információ. Emiatt a covid-osztályokról kiszivárgó, bármilyen tény, legyen annak forrása egy
nyilatkozó, 'renitens' orvos vagy egy ápoló Facebook-bejegyzése, felnagyított jelentőséget kapott a
sajtóban.
Kapcsolattartás a közönséggel karanténban és utána
Az elmúlt egy évben egyértelműen erősödött a szerkesztőségek és közönségük kapcsolata. Ez nem
csak a járványnak, hanem több, egymást erősítő hatásnak köszönhető, így nehéz elválasztani a
járvány hatásait a többitől. A kapcsolat azonban egyértelmű: a szerkesztőségek a járvány hatására
csökkenő fogyasztás és az apadó hirdetési piac következtében gazdaságilag meggyengültek, így egyre
gyakrabban fordultak az olvasóikhoz segítségért. Másfelől az olvasók minden korábbinál jobban rá
voltak utalva a tájékoztatásra, miközben a szabadidő eltöltésének formái is összezsugorodtak a
lezárások idején, így több időt töltöttek médiafogyasztással. Így a függés kölcsönösen megerősödött.
Azoknak a szerkesztőségeknek az esetében, amelyek támogatásokat fogadnak és valamilyen előfizetős
vagy tagsági modellben működnek, jelentősen megnőtt a közvetlen olvasói hozzájárulások mértéke.
Mindez azonban nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy ez ellensúlyozza a hirdetési piac
visszaesését. Azoknak a szerkesztőségeknek az esetében, amelyek nem végeznek sem
adománygyűjtést, sem előfizetői toborzást, szintén érezhetően megerősödött és közvetlenebbé vált a
közönséggel folytatott kommunikáció. Természetesen az adományozási/előfizetési kedv
megerősödése nagymértékben köszönhető az Index/Telex-történetének, amely nagyon sokak
számára tette kézzelfoghatóvá a közvetlen bevételek nélkül működő szerkesztőségek
kiszolgáltatottságának lehetséges következményeit.
Az elmúlt egy évnek ez a kedvező hatása várhatóan hosszú távon is megmarad, hiszen egy eleve
létező trendet gyorsított fel. A közvetlen kommunikáció a közönséggel, a bizalomépítés bevonáson
keresztül, az olvasók közelebb engedése az újság készítésének folyamatához, kérdéseik direkt és
nyilvános megválaszolása, illetve a másik oldalról az adományok/előfizetések beépülése az üzleti
modellbe tartósan és pozitívan befolyásolja a média és a közönség kapcsolatát és a sajtó
kiszolgáltatottságát.
Mindennek természetesen piaci implikációi is vannak (és itt fontos megjegyezni, hogy a fenti
megállapítások mindegyike csak a piaci körülmények között működő szerkesztőségekre igaz, a direkt
vagy indirekt állami támogatásból élő szerkesztőségek virtuális valóságára nem).
Felértékelődnek azok az újságírók, akik jók a közvetlen kommunikációban, szívesen és jól
kommunikálnak a közösségi médiában, nemcsak írásban, hanem akár hangban és képben is.
Felértékelődnek azok a témák és ügyek is, amelyek sokakat mozgatnak meg és érzelmi hatást
gyakorolnak a közönségre, hiszen az ilyenek általános tapasztalat szerint jelentősen növelik az
adományozási kedvet. Ez persze nem feltétlenül hozhat pozitív változást a sajtó témaválasztásában,
hiszen egy összetett és fontos, de száraz téma, mint mondjuk az uniós támogatások elosztása ilyen
tekintetben kisebb hatást vált ki, mint egy érzelmileg is bevonó videóanyag vagy egy bombasztikusan
hangzó korrupciós leleplezés.
Új kompetenciák is megjelennek ennek a folyamatnak a keretében a szerkesztőségekben: az egyfajta
ügyfélszolgálati és közösségi kommunikáció, az adománygyűjtési kampánymenedzsment
felértékelődik a klasszikus hirdetésértékesítés kárára. A piaci versenyben előnybe kerülnek azok a
szerkesztőségek és kiadók, amelyek ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztésére időt és energiát
fordítanak.
Mindez persze organikusan számos körülmény végiggondolására készteti a szerkesztőségeket: Mit
jelent, ha maguk az újságírók válnak a toborzás „arcaivá” és ezzel egyfajta „sales” szerepet is
játszaniuk kell? Hogyan befolyásolja az újságírók munkáját, ha rendszeresen szerepelniük kell
podcastokban, videókban, olvasói kérdés-válasz helyzetekben? A lelkesedés első hullámában
előfizető/adományozó olvasót hogyan lehet majd ismét rávenni az adományozásra vagy az előfizetés
megújítására? Hogyan lehet egyensúlyozni a csak az adományozók/előfizetők számára elérhető
tartalmak exkluzivitása és a között, hogy a mindenki számára elérhető tartalomkínálat se maradjon
érdektelen, hiszen részben annak a minősége ösztönöz előfizetésre és támogatásra?
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