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Ennek az útmutatónak a segítségével betekintést nyerhet a 
megoldásközpontú újságírás világába. E módszer célja, hogy 
megalapozottan és meggyőző erővel mutassa be a társadalmi 
problémákra adott válaszokat. Az útmutató a jó témajavaslatok 
felkutatásától a tökéletes interjúkérdések megfogalmazásán át, a 
történetek hatásos prezentálásáig szinte minden témát átfog.

MI A TÉMÁJA? A megoldásközpontú újságírás alapelvei. Mi a 
megoldásközpontú újságírás és mi nem az? Miért fontos ez a módszer? 
A téma feldolgozásának folyamata - az ötlettől a megírt történetig.

KINEK SZÓL? Újságíróknak, akik arra törekednek, hogy cikkeik 
alaposabbak és nagyobb hatásúak legyenek.

A Transitions csapata köszönetét fejezi ki azért a kitartó támogatásért, 
amelyet a Solutions Journalism Network (SJN) a megoldásközpontú 
újságírás új koncepciójának Közép-Kelet-Európában történő 
népszerűsítéséhez nyújtott.

Szerző A magyar változatot készítette:
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KÖSZÖNTŐ
Aki ezt az útmutatót olvassa, feltehetően érdeklődik a 

megoldásközpontú újságírás iránt és kíváncsi, hogyan segítheti ez a 
módszer újságírói munkáját. Meggyőződésünk, hogy az újságírók sokat 
nyernek azáltal, ha nem csak a problémákat, hanem az azokra adott 
válaszokat is megvizsgálják.

Számos jelentős történet elsikkad, senki sem írja meg. Miért? Az 
újságírás hagyományosan nem tekinti a tényfeltárás indokolt 
céljának a problémákra adott válaszok megkeresését. Az újságírók 
és szerkesztők egy része ugyanis attól tart, hogy ez aktivizmusnak, 
feltupírozott történetnek vagy éppen PR-nak tűnik majd. A 
Megoldásközpontú Újságírók Hálózatában (Solutions Journalism 
Network, SJN) arra törekszünk, hogy megváltoztassuk ezt a véleményt. 
A megoldásközpontú újságírás szerintünk az, hogy a társadalmi 
problémákra adott válaszokat szigorú pontossággal, hatásosan és az 
újságírás magas szakmai színvonalán megfelelően mutassuk be.

Hálózatunkban ma már több mint 170 szerkesztőséggel és több 
ezer újságíróval dolgozunk együtt azért, hogy bebizonyítsuk: nem 
kell ódzkodni a jó minőségű, megoldásközpontú újságírástól. Épp 
ellenkezőleg, ez egyike a fontos, bár még alig használt újságírói 
eszközöknek.

A Megoldásközpontú Újságírók Hálózatát - az SJN-t - David Bornstein 
és Tina Rosenberg, a The New York Times “Fixes” rovatának újságírói 
közösen alapították Courtney E. Martin újságíróval és íróval, aki az 
online média felfutása idején kezdte pályafutását. Mindhárman 
részt vettek különleges riportutakon – jártak például indiai farmokon, 
brazíliai kórházakban és a New Orleans-i Ninth Wardban is. 
Utazásaikból ugyanazt a következtetést vonták le: az újságírók 
általában sehol sem versengenek azért, hogy a társadalmi bajokra 
adott válaszokról szóló történeteiket megírják.
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A régi szemlélet szerint az újságíró szakmai hitelét ronthatja, ha a 
megoldásokkal foglalkozik. Az új felfogás viszont azt tartja, hogy 
azzal ártunk, ha ezt nem tesszük. Újságíróként az a feladatunk, hogy 
pontos tükröt tartsunk a társadalom elé. Ha nem mutatjuk be azt a 
sok, különböző módot, amelyekkel az emberek és az intézmények 
megpróbálják megoldani a problémákat - függetlenül azok sikerétől 
vagy kudarcától -, nem végezzük jól munkánkat. Ha például csak 
az iskolák rendszerszintű problémáiról írunk, de nem számolunk be az 
oktatást javító modellekről, nem mondjuk el a teljes történetet.

Sokan azért lettünk újságírók, mert munkánkkal hatni szeretnénk, hogy 
jobbá tegyük a világot. A hibák feltárása nem az egyetlen módja a 
hatás elérésének. A problémák bemutatása kulcsfontosságú, de 
cikkünk hatását erősíti, ha a problémákon kívül beszámolunk arról 
is, milyen megoldást találnak az emberek ezekre. Az oktatással 
foglalkozó újságírók például gyakran írnak lesújtó történeteket arról, 
mennyire nem tudják kezelni az állami iskolák a hátrányos helyzetű 
gyermekeket. Nagyobb hatást érnének el, ha beszámolnának olyan 
iskolákról is, amelyek valóban minden diákkal képesek eredményt 
felmutatni és ábrázolnák az ott alkalmazott módszereket is. Ezek a 
történetek jó érzéssel töltik az olvasókat, a hallgatókat és a nézőket. 
Ezek a történetek befolyásolják a közbeszédet. És megváltoztatják a 
szakpolitikát is.
Az emberek nem csak amiatt változtatnak a dolgokon, mert valaki 
rámutat a problémáikra. Tudniuk kell azt is, hogy a változás lehetséges 
és látniuk kell a megoldások módjait. Társadalmi szinten ez ugyanígy 
működik.

Ez az útmutató azoknak készült, akik a megoldásokról is szeretnének 
írni. Reméljük, értékesnek találja ezt a munkát, függetlenül attól, hol 
tart újságírói pályáján: új módszerekre kíváncsi, tapasztalt hírlapíró; 
esetleg befutott videós szerkesztő, aki újra írni szeretne; netán 
pályakezdő újságíró-hallgató
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A Learning Lab végigvezeti az olvasót a megoldásközpontú újságírás 
gyakorlati fázisain, kezdve az első lépéstől - a bemutatásra érdemes 
válasz felkutatásától - az utolsóig, amelyben az újságíró cikkével a 
közönséget szólítja meg. Ez az útmutató azonban nem hagyományos 
könyv, nem szükséges minden fejezetet sorrendben elolvasnia. 
Kiválaszthatja közülük azokat, amelyeket a leghasznosabbnak tekinti.

A megoldásközpontú újságírást néhány, e módszerrel készült 
történet struktúráján keresztül mutatjuk be. Ez az Eszköztár (Toolkit) 
tartalmaz videókat és az interaktív gyakorlatokat is, melyekkel a 
megoldásközpontú módszer többféle megközelítését érzékeltetjük. 
Emellett közlünk linkeket a Megoldásközpontú Történetkereső 
(Solutions Story Tracker) oldalon publikált konkrét esettanulmányokhoz 
és történet-típusokhoz. Ugyanitt lehet kapcsolódni az oldalunkon lévő 
és másutt közzétett egyéb forrásokhoz. Végül speciális útmutatókat 
kínálunk az egészségüggyel, oktatással és az erőszak témájával 
foglalkozó riporterek számára.

Erre az útmutatóra munkaanyagként tekintünk, és reméljük, kapunk 
visszajelzést a felhasználóktól. Elküldheti véleményét e-mailben, 
twitteren, vagy bármi más módon. Minden tanácsnak örülünk, 
amely segíti az anyag fejlesztését, hogy még hasznosabbá váljék a 
megoldásközpontú újságírás híveinek növekvő tábora számára.

Véleménye érdekel bennünket.
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“Ez nem az olvasóknak szóló, hagyományos 
szolgáltatás, hanem minden ízében alapos és 

nyomozó jellegű újságírás.”

Paul Edwards
Deseret News
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MIRŐL ISMERHETŐ FEL A 
MEGOLDÁSKÖZPONTÚ ÚJSÁGÍRÁS?

Négy feltételt határoztunk meg a megoldásközpontú cikkek 
készítésével kapcsolatban. Ezek egyrészt inspirálhatnak bennünket, 
másrészt segítségükkel eldönthető, mi számít megoldásközpontú 
újságírásnak. Ugyanezen kritériumok alapján lehet válogatni a 
Megoldásközpontú Történetkereső (Solutions Story Tracker) oldalán 
is. E feltételek rugalmasan igazíthatóak a különböző elbeszélési 
stílusokhoz és formátumokhoz, de minden rugalmasságuk ellenére 
lényegében kötelező elemei a megoldásközpontú cikkeknek.

1     A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ CIKKEK A TÁRSADALMI PROBLÉMÁKRA 
ADOTT VÁLASZRA KONCENTRÁLNAK. AZT MUTATJÁK BE, MI 

HOGYAN MŰKÖDIK VAGY AZT, MIÉRT NEM.
Ha a történet nem tartalmazza a probléma megoldását, nem 
tekinthető megoldásközpontú cikknek. A megoldást pedig az adott 
probléma kontextusában kell bemutatni és a működés módját is 
ábrázolni kell. A narratívát a probléma-megoldás folyamata, illetve 
a benne rejlő nehézségek okozta feszültség viszi előre. Az adott 
probléma okainak dokumentálása révén válik világossá, miért ez a 
megfelelő és hatásos megoldási lehetőség. 

2 AZ IGAZÁN JÓ MEGOLDÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNETEK MINDIG 
SZOLGÁLNAK OLYAN TANULSÁGGAL, AMELY RELEVÁNS ÉS 

ALKALMAZHATÓ LEHET MÁSOK SZÁMÁRA IS. A SZTORI BEPILLANTÁST 
ENGED A MEGOLDÁSBA.  
A megoldásközpontú újságírás lényegét a felfedezés, vagyis 
az odavezető út adja, amelynek során az olvasó vagy a néző 
bepillanthat abba, hogyan működik a világ és talán abba is, hogyan 
tehető még jobbá.

https://storytracker.solutionsjournalism.org/
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3 A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ ÚJSÁGÍRÁS BIZONYÍTÉKOKAT - ADATOKAT 
VAGY KVALITATÍV EREDMÉNYEKET - KERES, AMELYEK ÉRZÉKELTETIK A 

HATÉKONY MŰKÖDÉST VAGY ÉPP ANNAK HIÁNYÁT.
A megoldásokat ábrázoló történetek őszintén a közönség elé tárják a 
bizonyítékot, ami valamit igazol, sőt azt is, amit nem. Egy kifejezetten 
innovatív megoldás lehet jó történet akár bizonyíték nélkül is, de az 
újságírónak meg kell indokolnia, miért nincs bizonyíték, illetve miért 
hírértékű a válasz bemutatása ennek hiányában is.

4 A TÖRTÉNET KORLÁTAINAK BEMUTATÁSA FONTOS.
A megoldásközpontú történetek az adott válasz hiányosságait 

is érzékeltetik. Nincs ugyanis tökéletes válasz - néhány megoldási 
módszer működhet az egyik közösségben, míg egy másikban nem. 
A gondos újságíró beszámol a hiányosságokról és a választ ezek 
kontextusába helyezi.
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 “Nagy elégedettséggel töltöttek el ezek a történetek, 
mert nem csak a philadelphiai problémákra világítottam 
rá, hanem új ötleteket is ajánlottam az olvasóknak. 
Szerintem a közösségi média reakciója igazolta, hogy 
az emberek valóban keresik az ilyen típusú részvételi 

lehetőséget, mert ez párbeszédre ösztönöz.”

David Gambacorta
Philadelphia Magazine
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MI NEM TEKINTHETŐ 
MEGOLDÁSKÖZPONTÚ 

ÚJSÁGÍRÁSNAK?

Megtévesztő történettípusok
A megoldásközpontú újságírás megértését gyakran az is segíti, ha 
példákon szemléltetjük, ami nem sorolható ehhez a módszerhez. 
Hét különböző, megtévesztő történettípust mutatunk be. Hasonló 
példákkal mindannyian találkozhattunk már.

Hősök dicsérete
Ezek a sztorik egy személyt ünnepelnek vagy dicsőítenek, gyakran 
anélkül, hogy példájuk valódi lényegét megmagyaráznák. Az ilyen 
történetek nem előremutató, egyéni kezdeményezések erényeiről 
szólnak, hanem egy személy elhatározásáról áradoznak. Például ide 
tartozik, ha egy cikk arról szól, hogy valaki egy jól fizető munkát hagy 
ott világmegmentő terveiért.

Csodafegyver
Ilyen típusú történeteket gyakran látunk a technológiai és innovációs 
rovatokban. Varázslatos lehetőségként írják le az új kütyüket, olykor 
“életmentő” szerepet tulajdonítanak nekik. Egy apró megjegyzés: 
olykor a pénz is csodafegyvernek tűnik.

Baráti szívesség
Erre utalhat, ha az egyedüli vagy domináns hang azé a szervezeté, 
amelyről a cikk szól. A csodafegyver típushoz hasonlóan itt sincs sok 
bizonyíték a sikerhez vezető útra, tehát ez alig leplezett PR-anyag.
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Okoskodás
A véleményújságírás megfogalmazhat megoldásokat, ha a 
problémákra adott valós válaszokról (és eredményekről) tudósít. Az 
„okoskodó újságíró” viszont még nem létező dolgokat javasol.

Instant aktivista
A „megoldásközpontú újságírás” kifejezést hallva sokan arra 
gondolnak, hogy olyan típusú történeteket népszerűsítünk, amelyek 
majd az olvasót arra kéri, hogy kattintsanak egy gombra és adjanak 
5 dollárt egy ügy érdekében. Az efféle történetek valóban hatnak az 
érzelmekre és erre alapozva kérnek egy adott ügyben támogatást a 
probléma “megoldására”.

Utólagos ötlet
A történet végén olykor szerepel egy bekezdés vagy egy rövid 
hangklip, amely méltatja a megoldásokra tett erőfeszítést. A 
megoldásokat viszont nem mutatják be kellő komolysággal, inkább 
csak odavetik, mint utólagos ötletet.

Kis színesek
Egyszeri eseményeket bemutató, jópofa történetek, amelyek gyakran 
jelennek meg az esti hírek végén vagy ünnepek idején. Szólhatnak 
limonádét áruló gyerekről vagy egy fickóról, aki kerekesszéket készített 
kedvenc malacának. Azt mutatják be, hogy a világon vannak 
emberek, akik aranyos dolgokat csinálnak, ám ezek a történetek 
nem érintik a strukturális kérdéseket, amelyekkel a megoldásközpontú 
újságírás foglalkozik.
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“Nem hiszem, hogy mindig az a leghatékonyabb módja a 
haladásnak, ha az embereket szembesítjük tévedéseikkel 

és a fejükre olvassuk hibáikat”

Claudia Rowe
The Seattle Time
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MIÉRT FONTOS A 
MEGOLDÁSKÖZPONTÚ ÚJSÁGÍRÁS?

A leginkább elfogadott újságírói szemlélet szerint a társadalmi 
problémák megvilágítása majd reformokat ösztönöz. Az újságírók 
olykor a kiszivárogtatók szerepét töltik be, feltárják a visszásságokat, 
de úgy vélik, ezen túl nincs több szerepük.

Meggyőződésünk, hogy a változáshoz ez nem elegendő. 
Egyre kevésbé igaz, hogy az újságíró feladata csupán a bajok 
bemutatása, és ezután pusztán reménykednie kell abban, hogy a 
társadalom majd jobb törvényeket alkot vagy megfelelő ellenőrzést 
gyakorol. Ma a világ problémái túlságosan bonyolultak és túl gyorsan 
változnak. Az embereknek tanulniuk kell a problémákra adott 
megbízható megoldásokból, hogy a társadalom jobbítására alkalmas, 
tájékozott és józan ítélőképességű szereplőkké váljanak. Ebben az 
összefüggésben az újságírásnak túl kell lépnie hagyományos szerepén 
és be kell mutatnia a mélyen gyökerező társadalmi gondokra 
talált, akár másutt is alkalmazható válaszokat. Mi más lehetne a 
megoldásközpontú újságírás célja?

Ez tehát egyszerűen jó újságírás.
Egyik mottónk: „A teljes történet”. Szerintünk a megoldásközpontú 
módszer az újságírást pontosabbá és teljesebbé teszi. Ha az 
újságíró nem tudósít a társadalmi problémák megoldásairól, 
pontatlan és elfogult képet ad a valóságról. Ez valójában kárt okoz 
a társadalomnak. A problémák rendszeres hangsúlyozásával és a 
válaszok figyelmen kívül hagyásával az újságírók azt a hamis látszatot 
keltik, hogy az emberek nem is próbálkoznak a dolgok javításával 
vagy nem tudják, hogyan lehetne jobban csinálni.
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Erősíti az olvasó kötődését.
A megoldásokat bemutató történetek gyakran a “hogyan történt” 
típusú kérdésekre adnak választ, leginkább a CSI vagy a Dr. House 
televíziós sorozatokhoz hasonlító mintákat követnek. Például, ha 
valaki eredményével bekerül a hírekbe, ki kell deríteni: mit tett ő, amit 
mások nem? Ha jól alkalmazzák, ez a történetmesélési mód képes 
megragadni és fenntartani az olvasók figyelmét. A megoldásközpontú 
történeteket nagyobb valószínűséggel osztják meg a közösségi 
médiában. Ez részben azért van így, mert e történetekből a hallgatók 
erőt merítenek, nem kedvetlenednek el, nem maradnak közönyösek 
vagy cinikusak a probléma iránt. Ezt társadalomtudományi kutatások 
is alátámasztják. Az állítást igazolta az Engaging News Projecttel 
közösen végzett kutatásunk is.

Jelentős hatása lehet.
Ha a megoldásközpontú újságírás bemutatja, hogy a különböző 
intézmények miképpen igyekeznek megoldani a problémákat, az 
alakíthatja a közbeszédet. A személyeskedő, feszült viták helyett mi 
számos esetben tapasztaltuk, hogy a megoldásokra összpontosító 
újságírás konstruktívabb és kevésbé megosztó beszélgetésekhez vezet. 
Az emberek nem változnak meg csupán amiatt, mert rámutatunk 
problémáikra. A változáshoz szükségük van modellekre – miként a 
társadalmaknak is.

https://mediaengagement.org/research/powerful-solutions-journalism/
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“Az olvasók olyan történetekre vágynak, amelyek nem 
csak negatívak és nem csak problémákat sorolnak. Az 
olyanok miatt ugyanis tehetetlennek és csüggedtnek 
érezhetik magukat, mintha nem lenne értelme részt 
venniük a közösség életében és a szélesebb társadalmi 
folyamatokban. Az szolgálja őket a leginkább, ha olyan 
programokat, segítséget és technikákat mutatunk be 
nekik, amelyek szemmel láthatóan segítenek az őket 

leginkább foglalkoztató gondok megoldásában.”

Liz Goodwin 
Yahoo! News
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MILYEN HATÁSA LEHET A 
MEGOLDÁSKÖZPONTÚ 

ÚJSÁGÍRÁSNAK?
A működőképes megoldásokat bemutató történetek új 
megvilágításba helyezhetik a problémákat és ezzel új irányba 
terelhetik a döntéshozók, a szakértők és a közösségek tagjainak 
gondolkodását. Íme, néhány példa:

Hatékonyabb módszereket ajánlhat a közösség figyelmébe.
Rhiannon Meyers „A cukorbeteség ára” című sorozata egy éven át 
ment a Corpus Christi Caller-Times-ban. Bár Corpus Christi Megyében 
a legmagasabb a cukorbetegséggel összefüggő amputációk aránya 
Amerikában, sokáig nem foglalkoztak a betegséggel. A sorozat 
három olyan megoldás-orientált történetet írt le, amelyek bemutatták, 
hogy az Egyesült Államok más részein sikeresebb volt a cukorbetegek 
ellátása. Meyers ezt írta: „A megoldást bemutató történetek… kapták 
valószínűleg a legtöbb visszajelzést, és egyben ezek váltották ki a 
legtöbb vitát - azt hiszem, részben azért, mert felbolydulást okoztak 
a helyi szolgáltatók körében… Ezek voltak valószínűleg a sorozat 
legérdekesebb történetei. A legtöbb beszélgetést generálták arról, 
mit tehetünk másképp és mit nem csinálunk most.”

Rávilágít a passzivitás buktatóira. 
Ha megmutatjuk, hogy valami működik egy helyen, ezzel 
érvénytelenítjük a kifogásokat valahol máshol. Az évezred hajnalán a 
HIV / AIDS gyógyszerek olyan drágák voltak, hogy a vírus lényegében 
halálos ítéletnek számított a fejlődő világban. Tina Rosenberg 2001-
ben a The New York Times magazinban írta meg történetét, amely 
megvizsgálta ezt a problémát, de egy másik lencsén keresztül. Leírta, 
hogy Brazília jelentősen csökkentette a HIV / AIDS gyógyszerárakat, 
és hogyan bonyolította le a teljes kezelést. Vizsgálata az amerikai 

https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/09/29/making-change-happen-on-a-deadline
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kormányzati tisztviselők és gyógyszergyártók magatartását is feltárta. 
Rosenberg írása számos döntéshozó számára megkérdőjelezte azokat 
a hipotéziseket, amelyeket a magas gyógyszerárak igazolására 
használtak fel; emellett írása fontos tényező volt és hozzájárult az AIDS, 
a Tuberkulózis és a Malária elleni Globális Alap létrehozásához.

Jó ötletek átvételével egy szervezet saját munkája hatását is 
felerősítheti. 
A 100 000 Otthon kampány drasztikusan szerette volna növelni a 
hosszú távon hajléktalan emberek elhelyezését az egész országban. A 
második évben világossá vált, hogy a kampány nem halad megfelelő 
ütemben a kitűzött célhoz képest. Ezután a kampány vezetői olvastak 
a New York Times „Fixes” hasábjain a Rapid Results-ról, egy olyan 
stratégiáról, amely a közösségeket állítja kihívás elé: mozgósítja őket, 
hogy 100 nap alatt elérjenek valamilyen nagy dolgot. A 100 000 
Otthon kampány kapcsolatba lépett a Rapid Results szervezőivel és 
azt központi stratégiaként beépítette működésébe, amelyet aztán 
az ország egész területén alkalmaztak. 2014 júliusában a kampány 
szervezői bejelentették, hogy elérték a kitűzött célt, 100 000 hosszú 
távon hajléktalan ember lakhatását sikerült megoldaniuk. A szervezők 
azt mondják, hogy a siker közvetlenül a Rapid Results stratégiával 
végzett munkához kapcsolható.

Megváltoztathatja a közbeszédet és a szakpolitikai döntéseket.
A Milwaukee-ban megjelenő Journal-Sentinel újságírója, Meg Kissinger 
pályafutása során sokat foglalkozott a mentális egészség témájával, 
munkájának legnagyobb hatását mégis a 2013-as „Krónikus válság” 
(Chronic Crisis) című sorozatával érte el. Ebben azt dokumentálta, 
hogy változatlanul halnak meg betegek a durva bánásmód és az 
elhanyagolás miatt. Sorozatában írt a rendszer megreformálásának 
lehetséges módszereiről is. Közvetlenül a sorozat után Milwaukee 
megszüntette a mentális egészségügy állami felügyeletét és 
létrehozta Milwaukee Mentális Egészségügyi Testületet, amelynek 
tagjai mentális egészséggel foglalkozó szakértők lettek. Ezzel együtt 
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a város új költségvetésében lényegesen megemelték a mentális 
egészségügyre fordítandó összeget. A „Krónikus válság” három 
megoldásközpontú történetet tartalmazott és Meg Kissinger szerint 
ezeknek volt a legnagyobb hatása. „Egy dolog beszélni a bajokról, 
amikből valóban van bőven Milwaukee Megye Mentálhigiénés 
Rendszerében, de valódi értéket akkor kapnak az olvasók, amikor 
látják, hogy egy másik közösség is hasonló problémával küzd és képes 
eredményt felmutatni” - mondta.

Felkavarhatja az állóvizet
Mi történt volna, ha Michael Lewis a Pénzcsináló című könyvében a 
pénz baseballra gyakorolt torzító hatását egyszerűen úgy ábrázolja, 
hogy egy kis költségvetésű csapat a pénzszűke miatt veszít 
folyamatosan? Elolvasta volna bárki is a történetet, esetleg leszűrte 
volna a tanulságokat? Lewis ehelyett megoldás-fókuszú megközelítést 
alkalmazott és a Moneyball örökre megváltoztatta ezt a sportot.

“Az olvasóktól kapott válasz fantasztikus volt ... az emberek 
elkezdtek olyan dolgokról beszélni, amikről korábban 
soha. Párbeszédek alakultak ki, amelyekre korábban 

nem volt példa.”

Kathy Best
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MEGOLDÁSKÖZPONTÚ ÚJSÁGÍRÁS 
A NAPI MUNKÁBAN

Beilleszthető a megoldásközpontú újságírás a szerkesztőségi 
munkafolyamatba? Az alábbiakban bemutatjuk a Megoldásközpontú 
Újságírás Hálózatában együttműködő szerkesztőségek néhány bevált 
módszerét.

Tévhitek eloszlatása
A megoldásközpontú újságírás gondolata sok újságíróban azonnal 
visszhangra talál. Mások ódzkodnak ettől a megközelítéstől, sőt 
magától a megoldásközpontú újságírás kifejezéstől is. Attól tartanak, 
hogy ez esetleg valamiféle aktivizmus, PR-kísérlet vagy csak egy 
“pozitív hír”. Megint mások pedig talán csak vonakodnak attól, hogy 
kipróbáljanak valami újat.
Ez az oktatási anyag szeretné eloszlatni a megoldásközpontú 
újságírással kapcsolatos tévhiteket. További ismeretekért érdemes 
böngészni a Solutions Story Trackert vagy részt lehet venni a témával 
kapcsolatos műhelyfoglalkozásokon.

A tematikai prioritások átgondolása
A problémák kiáltanak, a megoldások suttognak. A bajokról szóló 
történetek - repülőgép-szerencsétlenség, rendőri lövöldözés, 
járvány, de akár egy csőtörés - egyértelműen figyelmet kapnak, a 
szerkesztőségek nyilvánvalóan tudósítanak róluk. Ezekre a hírekre 
könnyű rátalálni. A megoldásközpontú történetek ugyanakkor ritkán 
kerülnek be a legfontosabb hírekbe (bár azok a fő hírek hatására 
is megszülethetnek). A céges beszámolókhoz hasonlóan még a 
hírértékű megoldások is elsikkadnak, hacsak az újságírók célzottan fel 
nem kutatják ezeket és utána nem járnak a részleteknek.
A megoldásközpontú újságírás iránt érdeklődő szerkesztőknek azt 
nehéz eldönteniük, hogy mikor célszerű a szűkös szerkesztőségi 
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erőforrásokat ilyen történetek készítésére fordítani. Ilyen kérdéseket 
kell megválaszolniuk: Melyek a legfontosabb, a legértékesebb témák, 
amelyekről olvasóközönségünket tájékoztatni akarjuk? Mi hiányzik 
a közbeszédből? És mik azok a sztorik, amiket mindig megírunk, csak 
azért, mert eddig mindig megírtuk?
A szerkesztőségek egyre kisebb létszámmal dolgoznak, emiatt 
számos szerkesztő alaposan megszűri, milyen témák feldolgozására 
van leginkább szükség. A gyakorlatban ilyen jellegű kérdésekben 
kell dönteni: Írjunk-e (ismét) az iskolai felügyelet testületi üléséről 
vagy riporterünk idejét inkább arra használjuk, hogy megvizsgáljuk, 
hogyan alakítják az iskolák fegyelmezési elveiket? Vagy például: 
koncentráljuk-e erőinket a legutóbbi helyi lövöldözésre vagy küldjük 
el inkább riporterünket egy közeli városba, ahol valamilyen módon 
sikerült megfékezni a fegyveres erőszakot?

Fontos a húzóemberek szerepe 
Találjuk meg azokat a szerkesztőket vagy újságírókat, akik 
képesek kollégáikat arra ösztökélni, hogy rendszeresen tegyék 
fel maguknak ezeket a kérdéseket: „Van a sztoriban megoldási 
szál? Ki csinálja ezt jobban?” Motivált munkatársakra van szükség 
ahhoz, hogy a megoldásközpontú újságírás szemlélete elterjedjen 
a szerkesztőségben. Kérjük meg őket, hogy a napi szoros határidők 
ellenére se feledkezzenek meg erről. Ha lehetséges, az egyes 
rovatoknál érdemes kijelölni felelősöket, akik rendszeresen 
emlékeztetnek ezekre a kérdéseket. Idővel - a megoldásközpontú 
újságírással kapcsolatos kellő tapasztalat birtokában - a válaszok 
reflexszerűen érkeznek majd. A riporterek ösztönösen feltenni majd 
ezeket a kérdéseket és természetesen válnak mások számára 
iránymutatóvá vagy mentorrá.

Tartsunk témaötleteket talonban!
Jó, ha van a fejünkben néhány feldolgozható és releváns 
témajavaslat, amikor a megoldásközpontú újságírást bemutatjuk 
a szerkesztőség munkatársainak. Ideális esetben ezek az ötletek 
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vonatkozzanak a szerkesztőség kiemelt témáira, amelyekre aztán 
lehet építeni. A lényeg az, hogy a beszélgetés a hipotetikusból 
azonnal operatív jellegűvé váljék. Tehát jussunk el attól a kérdéstől, 
hogy „alkalmazzuk-e mi is a megoldásközpontú újságírást” odáig, 
hogy konkrétan megvitatjuk, mi legyen az adott történettel. 
Magyarázzuk el, milyen módon egészítheti ki a történet a szokásos 
tudósításokat! Ezután beszéljük meg, ki dolgozza fel a témát és mi lesz 
a közösségi médiaterv. Ösztönözzük az újságírókat, hogy hozzanak 
megoldásközpontú témajavaslatokat, de ne várjunk a kezdéssel rájuk! 

Keressük az új lehetőségeket!
Amikor érkeznek a hírek, a riporterek hozzák saját ötleteiket, tehát már 
készül a napi tudósítási terv a szerkesztőségi ülésen, érdemes feltenni 
a „megoldásfókuszú szemüveget”. Ha egyszerűen megkérdezzük, 
hogy „van-e megoldással kapcsolatos szál”, gyorsan kialakulhat egy 
tartalmasabb és produktívabb hírstratégia.

Tűzzünk ki konkrét célokat!
Szerkesztőként az a legegyszerűbb módja a megoldásközpontú 
szemlélet meghonosításának, ha megkérjük az újságírókat ennek 
alkalmazására, majd hagyunk rá nekik időt. Fontos, hogy pontosan 
meghatározzuk, mit várunk tőlük. Lehet, hogy ez a kérés havi egy 
megoldásközpontú történetet jelent, de szólhat a kérés úgy is, hogy 
minden riporternek fel kell tennie a kérdést témái feldolgozása során: 
„Ki csinálja ezt jobban?”.

Emeljük ki a jó minőségű riportokat!
A szerkesztők további ösztönzést adhatnak a módszer gyakorlat 
alkalmazásához, ha jutalmazzák azokat, akik jó színvonalú 
megoldásközpontú anyagokat adnak le. A jutalom lehet egy egyszerű 
gratuláció, esetleg extra díjazás vagy elismerés a szerkesztőségben 
azoknak, akik segítenek másokat is abban, hogy szakítsanak a régi 
beidegződésekkel. A különböző sajtó egyesületek vagy újságírói 
szervezetek időnként díjakat adnak. A Fayetteville Observer “Seeking 
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Safety” című cikksorozata elnyerte az Észak-Karolinai Sajtó Egyesület 
első díját. A Seattle Times „Education Lab” projektjét pedig a 
“közösség bevonásának” díjával tüntette ki az Associated Press 
Médiaszerkesztőinek testülete. 

FIGYELEM! 
Ebben az oktatási anyagban nem célunk, hogy 

egyszerűnek láttassuk ezt a folyamatot: a szervezeti 
változások mindig nehéz folyamat eredményeként 

következnek be. Tudományos munkák sora próbálja 
kideríteni, hogy az emberek miért állnak ellen 

ennyire a változásoknak. Ehhez adjuk még hozzá 
a hírmédia örökkön változó világát, az újságírók 

szerepével kapcsolatos merev elképzeléseket és az 
állandó időhiányt. Könnyen belátható, miért nehéz 
akár szerény gyakorlati változtatásokat is bevezetni 
a szerkesztőségi munkában. Az új tudás birtokában 
azonban hatékony megoldásfókuszú gyakorlatot 

alakíthatunk ki.

!



24

1. FEJEZET: Bevezetés

2. FEJEZET
RIPORTÍRÁS
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MEGOLDÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNET 
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1    Fogalmazza meg az adott aggasztó problémát vagy 
ügyet (pl. éghajlatváltozás, közbiztonság, alacsony 

továbbtanulási arány)!

2 Tegye fel a kérdést: Mi hiányzik az e témákról szóló 
diskurzusból? Tudnak az emberek erről a problémáról? 

Valamennyire ismerik a problémát, de nem kelt bennük 
felháborodást? Ha az utóbbi állítás igaz, akkor a 
legmegfelelőbb, ha a hagyományos újságírási módszerrel 
feltárjuk a problémát. De ha a közbeszéd hiányzó elemeit 
azok a válaszok alkotják, melyeket ilyen kérdésekre adnánk 
– „Mit kellene tennünk? Ki kezeli jobban ezt a problémát?” -, 
akkor az ügy alkalmas lehet egy megoldásközpontú újságírói 
nyomozásra.

3 Kezdjen el keresni megoldásközpontú témajavaslatokat! 
Tud olyan helyekről, ahol folyamatosan jobban 

teljesítenek az átlagnál? Van-e bármilyen figyelemreméltó 
megoldás az adott problémára? Olvassa el további 
tippjeinket a „Hogyan találok megoldásközpontú 
témajavaslatot?” című részben!
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4 Válasszon ki egy történetet, amely hagyományos 
újságírói módszerrel készült! Segítségére lehet az 

útmutató elején meghatározott Négy feltétel és a “Hogyan 
ellenőrizzem a megoldásközpontú történetet?” című fejezet. 
Ne feledje feltenni ezeket a kérdéseket: Van bizonyíték 
a sikerre? Hitelesek a bizonyítékok? Ez egyszeri eset vagy 
szolgál mások számára is hasznos tanulságokkal? Ha a 
sztori valahol máshol történt, akkor át tudná-e alakítani oly 
módon, hogy a helyi közösség számára is tartalmazzon 
releváns, új információt? 

5 Írja meg a történetet! Használja például ezeket 
a fejezeteket: „Hogyan készítsem az interjút, ha 

megoldásközpontú történetet akarok írni?” és „Hogyan 
építsem fel a megoldásközpontú történetet?” Ha a 
problémára több, különböző megoldás is létezik, akkor 
ez a történet valószínűleg alkalmas arra, hogy cikksorozat 
készüljön a témáról.

6 A folyamat egy bizonyos szakaszában valószínűleg 
kapcsolatba lép egy szerkesztővel. Ha szerkesztőségben 

dolgozik, akkor a szerkesztővel közösen dolgozhatja 
ki elképzeléseit. Ha szabadúszó, olvassa el „Hogyan 
kell meggyőzően bemutatni egy megoldásközpontú 
témajavaslatot?” című írásunkat.

7 Miután megjelent a cikk, érdemes átgondolnia, hogyan 
lehetne népszerűsíteni és az olvasókkal/hallgatókkal/

nézőkkel kapcsolatot tartani. Tekintse át „Hogyan 
népszerűsíthetem a történetem és hogyan léphetek 
kapcsolatba az olvasókkal?” című részt, ha tanácsra van 
szüksége.
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FIGYELEM! 
Ezek a lépések tetszőleges sorrendben 

történhetnek, attól függően, hogyan szerezzük meg 
az információkat. Lehet, hogy előbb egy ígéretes 
megoldásról hallunk és csak utána fejtjük vissza a 

szálakat egészen a problémáig. Előfordulhat, hogy 
előbb egy konkrét városról/megyéről tudjuk meg, 
hogy tett lépéseket egy bizonyos irányba, és csak 

később derül ki, ez hogyan is történt. Vagy épp 
minden az előbbiekben felvázolt séma szerint zajlik és 
előbb a problémáról hallunk, majd ezután kezdjük a 
fellelt megoldás vizsgálatát. Azt is választhatjuk, hogy 

a folyamatban sokkal korábban beszélgetünk egy 

szerkesztővel, mint ahogyan az útmutató ajánlja.

!
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“Menjünk végig a saját kérdéseinken! Minden történet, 
amit valaha megírtam, valójában egy kérdésből indult 
ki: Mi érdekel engem? Mire vagyok kíváncsi? Mi tűnik 
furcsának számomra? Mit akarok megtudni? Ennyi. Így 
kezdődik. Kezdd azzal, ami érdekel! Van-e olyan kirívó 
probléma vagy terület, amelyet még senki nem vizsgált 
meg?  Akkor ez az a hely, ahol először kell körülnézni. 
A megoldásközpontú újságírás szélesebb spektrumban 
mutatja be az adott történetet. Mutasd meg az érem 

másik oldalát is! A valódi problémát…”

Claudia Rowe 
The Seattle Time
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MEGOLDÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNET 
KERESÉSE

A megoldásközpontú újságírás módszerét alkalmazni kívánók 
közül sokan bizonytalanok abban, hol is kezdjék. Ennek részben az 
az oka - mint ahogy korábban említettük -, hogy sokkal könnyebb 
felismerni a problémákat, mint a megoldásokat. Nem túl nagy kihívás 
példákat keresni súlyos gondokra. Az viszont időbe telhet, amíg 
rátalálunk a hatékony megoldásokra.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy megoldások nem léteznek. 
Csak kicsit másképp kell szemlélnünk a világot és nagyobb figyelmet 
kell fordítanunk a megoldásokra. Néhány javaslat arra, hogy hol 
keressünk válaszokat: 

Szakmailag lektorált tudományos anyagok
A Randomizált Kontrollált Vizsgálatok (RCT-k), az esettanulmányok 
és a szakirodalom áttekintése segíthet megtalálni, mi működik jól az 
egyes területeken. A Google Tudós (a Google tudományos keresője) 
is jó kiindulópont. Néhány kulcsszó (például: Missouri bevándorlók 
fogászat) beírása és a keresés időintervallumának leszűkítése hasznos. 
Már néhány tartalmi összefoglaló elolvasása alapján is érzékelhető, mi 
az újdonság az adott területen.

Tudományos szakértők
Ha van rá módunk, lépjünk kapcsolatba a tudományos 
dokumentumok szerzőivel. Általában nem túl nehéz megtalálni 
elérhetőségeiket az intézményi weboldalakon. Készítsünk velük 
interjút, akkor is, ha végül azt csak háttéranyagként használjuk majd 
fel. Tudjuk meg, milyen események a meghatározó jellegűek, melyek 
a legújabb kutatási munkák és vannak-e olyan kutatók, akikre 
érdemes odafigyelni.
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Nagy adathalmazok
Az adathalmazok (például a Global Burden of Disease report) 
segíthetnek feltérképezni azokat a helyeket és intézményeket, 
amelyek sikeresebbek ugyanannak a problémának a megoldásában. 
Történik-e valami ezeken a helyeken, amit máshol is lehet alkalmazni? 
Ezt a megközelítést hívják „pozitív devianciának”.

A megvalósítás résztvevői 
A megoldásközpontú és a hagyományos újságírás közötti különbség 
hangsúlya a „hogyan” kérdésen van. A jó megoldásközpontú 
történetek nem csak arról szólnak, hogy mi történik - a 
megvalósítás legapróbb részleteiről is beszámolnak. Éppen ezért 
jó olyan emberekkel beszélnünk, akik egy-egy ötlet közvetlen 
megvalósításában részt vesznek. Például, aki a bölcsődék és óvodák 
innovációjáról ír, fontos, hogy beszéljen azokkal a gondozókkal, akik 
közvetlenül részt vettek az új megoldás megvalósításában. Mivel 
azonban a megkérdezettek érdekeltek a sikerben, a szokásosnál 
erősebb szkepticizmussal indokolt kezelni válaszaikat.

Újítók hálózata
Az olyan csoportok, mint az Ashoka, az Aspen Institute, Echoing 
Green, a Skoll Foundation, a Schwab Foundation és a TED több 
ezer vállalkozót és újítót vizsgáltak meg. Hálózataik tagjai nagyszerű 
források lehetnek megoldásközpontú történetekhez. E hálózatok 
általában tartanak társadalmi változással kapcsolatos konferenciákat, 
amelyek kiváló lehetőséget kínálnak a résztvevőkkel való találkozókra.

Alapítványok programvezetői
Az alapítványok jól ismerik, hogyan kell az ötleteket ellenőrizni. Számos 
programvezető idővel alapos ismereteket szerez saját szakterületéről 
és a már korábban fölmerült ötletekről. Mivel az alapítványi vezetők 
gyakran agyondicsérik saját kedvezményezettjeiket, hasznos 
lehet azokról a programokról is kérdezni őket, amelyeket nem ők 
finanszíroznak.

http://Az adathalmazok (például a Global Burden of Disease report) segíthetnek feltérképezni azokat a helyeket és intézményeket, amelyek sikeresebbek ugyanannak a problémának a megoldásában. Történik-e valami ezeken a helyeken, amit máshol is lehet alkalmazni? Ezt a megközelítést hívják „pozitív devianciának”.
https://www.ashoka.org/
https://www.aspeninstitute.org/
http://www.echoinggreen.org/
http://www.echoinggreen.org/
http://skoll.org/
http://www.schwabfound.org/
https://www.ted.com/
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Saját szakértelmünk
Ha érdekel bennünket valami vagy különösen vonzódunk egy adott 
témához, építsünk ki kapcsolati hálózatot, így könnyebben tudunk 
tájékozódni az épp folyamatban lévő innovatív megoldásokról a 
mögöttük álló emberektől is.

Gondolkodjunk el saját gondjainkon! 
Ha nem találunk városunkban tanítás utáni elfoglaltságokat, 
valószínű, hogy ez másoknak is gondot okoz. Más városokban vajon 
megoldották ezt? A megoldásközpontú újságírás nem csak a tőlünk 
távoli emberek problémáiról szól, hanem mindannyiunkról, beleértve 
az újságírókat is. A legsikeresebb megoldásközpontú történetek egy 
része személyes tapasztalaton alapul.

FIGYELEM! 
Ki csinálja ezt jobban? Ez az egyik olyan 

kérdés, amely bármi másnál jobban segítheti a 
megoldások feltérképezését. Képzeljük el, hogy 

éppen egy mentális egészséggel foglalkozó 
szakértővel beszélgetünk és a beszélgetés arra 
terelődik, hogy az állami ellátás rosszul kezeli a 

mentális betegeket. Ez a kérdés új irányt adhat a 

beszélgetésnek.

!
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„Azon gondolkozom, hogy városomban ki tudhat a 
problémák megoldásának kreatív útjairól. Érdemes 
megkérdezni a helyi közösségi alapítványokat. Másrészt 
hasznos elgondolkodni olyan témákon, amelyek 
bennünket különösen érdekelnek. Ezután az adott 
területen dolgozó embereket kell megkérdezni arról, 
hogy ki az, aki próbálkozik a probléma megoldásával.”

Daniel Zwerdling
NPR
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A HIBÁK TANULSÁGOS BEMUTATÁSA

Bizonyos értelemben a „megoldásközpontú újságírás” elnevezés 
nem teljesen pontos. Akik először hallják ezt a kifejezést, leginkább 
arra gondolnak, hogy az újságíró által leírt megoldás tekinthető „az 
egyetlen megoldásnak”. (Mostanra talán már sikerült eloszlatnunk ezt 
a téves elképzelést.)

Valójában az újságírókat jó lenne rábírni arra, hogy írjanak a 
problémákra adott válaszokról, függetlenül attól, hogy azok beváltak 
vagy nem. Tisztán kell látniuk, hogy a válaszok közül mi működik és 
mi nem. A megoldásközpontú történetek fő célja, hogy gyakorlati 
információkat közöljenek arról, hogyan lehet minél eredményesebben 
megoldani egy problémát vagy a hozzá hasonlókat.

E definíció szerint a „megoldásközpontú szemüvegen” keresztül még 
egy látszólag sikertelen választ is érdemes megvizsgálni – feltéve, hogy 
az valamilyen módon a társadalom épülését szolgálja. Íme néhány 
példa arra, hogyan történik ez a valóságban:

Állítsunk szembe egy hibás választ egy hasonló, sikeresebb 
alternatívával!
2014 nyarán az ebola gyorsan terjedt Nyugat-Afrika nagy részében. 
Számos fontos cikk foglalkozott a betegség által érintett országok 
helyzetével, köztük Sierra Leonéval. Augusztusban azonban Catherine 
Byaruhanga, a BBC munkatársa arról számolt be, hogy a keleti-afrikai 
Ugandában az ebolajárványt egy egészségügyi megfigyelő rendszer 
segítségével megfékezték. Ez a történet kivételes módon hozzájárult 
ahhoz, hogy a nemzetközi közösség tájékoztatást kapjon a helyzet 
javításának lehetőségeiről.

Láttassuk a kudarc tanulságait!
Amikor interjút készítünk egy kudarccal végződött megoldási 
kísérletről, feltehetjük ezeket a kérdéseket: „Mit tanulhatnak mások 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-28743595
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-28743595
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ebből? Mit lehetett volna másképp tenni?” Az ilyen kérdések 
segítségével az újságíró képes túllépni a hibákról szóló, szokványos 
történeteken.

Legyünk nyitottak a szürke árnyalataira!
Valójában csak ritkán lehet valamit teljes bukásnak vagy makulátlan 
sikernek minősíteni. Ha valamit kellő aprólékossággal vizsgálunk, 
láthatjuk a szürke számos árnyalatát. Például említhetnénk Jeffery J. 
Silingo írását, amely a The New York Times-ban jelent meg a tömeges 
nyitott online kurzusok (Massive Open Online Course, MOOC) 
trendjéről. Arra a következtetésre jutott, hogy bár ezek a kurzusok 
nem váltották be az oktatás demokratizálódásának reményeit, 
az „intézményes oktatás és a szakmai fejlődés fontos kiegészítő 
eszközévé váltak.”

Érdemes megnézni, vajon mi vonzotta az embereket egy elbukott 
ötlethez.
Ez különösen releváns, ha olyan népszerű emberek sikertelen ötletéről 
készülünk írni, akiknek sok a rajongójuk és/vagy befektetők bízták rájuk 
a pénzüket. A TOMS cipők üzleti modellje az egyik első és közismert 
példája a „vegyél egyet-adj egyet” típusú vállalkozásoknak. Sok 
vevő úgy gondolta, ez az üzleti modell ragyogó lehetőség arra, 
hogy vásárlásával a világot is jobb hellyé tegye. Alapos kutatások 
azonban rávilágítottak arra, hogy a helyi cipőgyártás fejlesztése 
egy adott országban hatékonyabb lett volna, mint a külföldi cipők 
adományozására alapított rendszer. A TOMS hibáiról szóló teljes 
történetnek tehát tartalmaznia kell annak elemzését is, vajon miért 
lelkesedtek a vásárlók ezért az ötletért. (Ebben a konkrét esetben a jó 
szándékú vevők idővel tájékozódtak a problémákról és a TOMS végül 
megváltoztatta üzleti modelljét.)
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SZELETEK

Bár az elmúlt néhány évben az adatvezérelt újságírás 
meglehetősen elterjedt, egyes újságírók továbbra is ódzkodnak attól, 
hogy nagy adathalmazokkal dolgozzanak. Amikor pedig az újságírók 
adatokat elemeznek, gyakran a kiugró negatív értékeket vizsgálják. 
Többnyire efféle kérdésekre keresik az információkat: Melyik városban 
a legnagyobb arányú a bűnözés? Hol a leggyengébb a kormányzás? 
Hol a legnagyobbak a faji és gazdasági egyenlőtlenségek?

Szerintünk az újságírók másképp is kutathatnak: kereshetnek pozitív 
eltéréseket vagy az egyes adatbázisokban a legjobb teljesítményeket 
tanúsító szeleteket. Például: Texasban melyik kórházban a 
legalacsonyabb a fertőzési ráta? Melyik államban a legalacsonyabb 
a visszaeső bűnözők aránya? Melyik országban a legmagasabb a nők 
aránya a kormányzatban?

Pozitív eltérések jelezhetnek hírértékű jelenségeket. Ezek után már az 
újságíróra hárul, hogy kiderítse a pozitív eltérés mögötti történetet - és 
ily módon olyan információt közöljön, amely másutt is értékes lehet 
az emberek számára. Egy texasi kórház esetleg megtalálta a módját, 
hogy ösztönözze az ápolókat: szóljanak, ha egy orvos elfelejt kezet 
mosni. Lehet, hogy büntetés-végrehajtó intézmények valahol mentális 
egészségügyi szolgáltatásokat és a kábítószerfüggőséget gyógyító 
kezeléseket vezettek be a frissen szabadult foglyok számára. Ezek 
fontos történetek. (Egy pozitív eltérés azonban önmagában semmit 
sem jelent! Lehet, hogy csak adathiba, esetleg a demográfiai helyzet 
változásának, illetve egy pontatlan mérésnek a következménye. Az 
újságíró feladata ennek kiderítése.)

A pozitív eltéréseket kereső újságírók az adatok eredményei felől, 
visszafelé görgetik a történetet. Az újságírók egy része azért ódzkodik 
a megoldásközpontú újságírástól, mert attól tart, hogy aktivistaként 
vagy PR képviselőként tekintenek majd rájuk. A pozitív eltérések 
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feltárásával azonban maguk az adatok vezetnek el a történethez. Ez 
pedig eloszlat bármilyen, érdekérvényesítéssel kapcsolatos gyanút. 
Ha legközelebb megnéz egy adathalmazt, próbálja ki, hogyan tudja 
azt pozitív eltéréseket kimutató szeletekre bontani!  Az alábbi táblázat 
nem feltétlenül teljes körű, inkább inspiráló jellegű.

STRATÉGIA

IDŐBELI VÁLTOZÁS

ÖSSZEHASONLÍTÁS MÁSOKKAL

MÓDSZER / JÓ GYAKORLAT

LEFEDETTSÉG

ALCSOPORTOK

SZAKPOLITIKA

EGYENLŐTLENSÉG

KÖLTSÉGEK 

LEÍRÁS

Melyik helyen történt érdemleges 
javulás?

Melyik hely működik jobban a 
többiekhez képest?

Melyik helyen értek el sikereket új, 
innovatív ötletekkel?

Melyik helyen léptek előre egy jó 
megoldás felé?

Melyik helyen javították egy adott 
csoport helyzetét?

Melyik kormányzat vezetett be 
eredményes, új szabályozást egy 
probléma megoldására?

Melyik helyen csökkentették a 
megoldásokkal a faji, földrajzi 
vagy a társadalmi-gazdasági 
egyenlőtlenségeket?

Melyik helyen sikerült megőrizni 
a szolgáltatások minőségét a 
költségcsökkentések ellenére?
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„Az egész projektet másképpen közelítettem meg, 
mint korábban. Elkezdtem kérdéseket feltenni a 
pozitív eredményekről, nem pedig a negatívakról és 
odafigyeltem a magyarázatokra. Ezt az információt 
használtam fel arra, hogy ráközelítsek arra a témára, 

amiről írni szerettem volna.”

Amelia Schonbek
újságíró
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A „MEGOLDÁSKÖZPONTÚ SZEMÜVEG” 
ALKALMAZÁSA RÖVID TÖRTÉNETEK ESETÉBEN

Képzeljük el, hogy egy napunk van egy 500 szavas cikk megírására. 
Esetleg három óra alatt kell elkészítenünk egy 60 másodperces műsort. 
Hogyan alkalmazható ilyenkor a megoldásközpontú szemlélet?

Egy magas színvonalú megoldásközpontú történet elkészítése 
időigényes folyamat. Az eddig ismertetett legtöbb tanács inkább 
a hosszabb riportok vagy elbeszélő jellegű történetek esetében 
alkalmazható. Számos módszert találunk azonban a megoldás-fókusz 
alkalmazására akkor is, ha szűkösek a terjedelmi és az időkeretek. 

1     Rövid megoldásközpontú történetekre elsősorban a 
közismert témák feldolgozása alkalmas. Néhány évvel 

ezelőtt például az ágyi poloska-fertőzés nagyon elterjedt 
New Yorkban. A metróban osztogatott, ingyenes újság, az 
AM New York riportere egy mondatban vázolta a problémát, 
és azonnal rátért a jobb hírre: az ágyi poloskák száma 
nagymértékben csökkent, főként annak köszönhetően, hogy 
a városvezetés sokoldalú intézkedéseket tett kiirtásukra. 
A szerző 576 szóban megválaszolta az általunk ajánlott „10 
kérdés” többségét.

2 Érdemes olyan témakört választani, amelyről könnyű 
találni bevált megoldásokat bizonyító adatokat. Így 

nem kell sok időt vagy szöveget szánni az ügy bemutatására, 
rögtön rá lehet térni annak leírására, hogyan érték el azt az 
eredményt.

3 A szerkesztőségi rovatok tudósítói szintén gyorsan 
tudnak megoldásközpontú történeteket írni, mert 
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folyamatosan követik a helyi eseményeket. A szakértelem 
sok időt takaríthat meg. A következő oldalon részletesen 
foglalkozunk ezzel.

4 Egyes megoldások nem túl bonyolultak, így ezek szintén 
szolgálhatnak egy-egy rövid történet alapjául. Például 

az Atlantic City Lab cikke feltárta, hogy Brazíliában egyre 
gyakrabban készítenek videofelvételt mobiltelefonjukkal 
a rendőrségi brutalitások szemtanúi. Ez elősegíti, hogy 
felelősségre vonhassák az ottani, hírhedten agresszív 
rendőröket.

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ ÚJSÁGÍRÁS
 ÉS A LAPZÁRTA 

Írta: Lane Anderson újságíró

Lane Anderson New York-i újságíró, a New York Egyetem vezető írásoktatója. 
Sokat foglalkozott a társadalmi igazságosság és a szegénység ábrázolásával, 
a Society of Professional Journalists (SPJ) több díját nyerte el. Az Észak-Karolinai 
Egyetem Annenberg Újságíró Iskolájának egészségügyi újságírással foglalkozó 

ösztöndíjasa volt. 

Megoldásközpontú történeteket írni szoros heti határidőkkel igen 
megterhelő feladat, bár a megoldásra fókuszba állítása akár meg 
is gyorsíthatja a feldolgozás és az írás folyamatát. Az alábbiakban 
néhány jótanács arra, hogyan alkalmazzuk ezt a szemléletet a 
maximum 800 szavas történetek feldolgozásakor.
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1     Egy jó tanulmány, főleg, ha longitudinális jellegű 
és megbízható, ismétlődő „megoldásokat” vizsgál,         

megfelelő alapul szolgálhat gyors és hiteles történet 
megírásához.
A tanulmányok előnye – főleg, ha azokat már publikálták 
és szakértői kontrollon estek át, hogy az anyagot profik 
ellenőrizték. A kutatók rendszerint kifejezetten örülnek, ha 
eredményeikről beszámolhatnak és viszonylag könnyű őket 
interjúra bírni, de ők maguk általában nem túlzottan keresik 
a kommunikációs lehetőségeket. Ha hasonló témában 
jártas, de eltérő eredményeket publikáló kutatókat is 
megkérdezünk, még kerekebb lehet történetünk. Olyan 
tekintélyes tanulmányok ismertetésével, mint ahova ez a 
link vezet, mindenki nyer, főleg az olvasók, akik feltehetően 
nem túl gyakran ütik fel a JAMÁ-t (az Amerikai Orvosok 
Egyesületének szaklapját).

2 A nonprofit szervezetek megoldásokon dolgoznak, de 
a róluk szóló cikkek olykor túl rózsásak, már-már PR 

jellegűek. 
Ennek persze nem kell így lennie. Több nonprofit szervezet 
munkája szolgálhat egy történet alapjául, ha az újságíró 
szembesíti az érveket és ellenérveket és nemcsak a 
szolgáltatókat mutatja be, hanem azokat az embereket 
is, akiknek e célzott tevékenységből hasznuk származik. 
Úgy kell a kutatómunkát végezni, hogy bármilyen 
megoldásra fogékonyak maradjunk, hiszen a megoldások 
nem hibátlanok. Például ez és ez a két történet azokról 
a nonprofit programokról szól, amelyek célja, hogy a 
kisjövedelmű családokat moduláris lakókocsik – mobil házak 
- vásárlásával juttasson otthonhoz. A cikkek beszámolnak 
e módszer esetleges hátulütőiről is. Ilyen lehet például, ha 
a mobilházak tulajdonjoga bizonyos helyzetekben mások 

http://Ennek persze nem kell így lennie. Több nonprofit szervezet munkája szolgálhat egy történet alapjául, ha az újságíró szembesíti az érveket és ellenérveket és nemcsak a szolgáltatókat mutatja be, hanem azokat az embereket is, akiknek e célzott tevékenységből hasznuk származik. Úgy kell a kutatómunkát végezni, hogy bármilyen megoldásra fogékonyak maradjunk, hiszen a megoldások nem hibátlanok. Például ez és ez a két történet azokról a nonprofit programokról szól, amelyek célja, hogy a kisjövedelmű családokat moduláris lakókocsik – mobil házak - vásárlásával juttasson otthonhoz. A cikkek beszámolnak e módszer esetleges hátulütőiről is. Ilyen lehet például, ha a mobilházak tulajdonjoga bizonyos helyzetekben mások kizsákmányolásához vezet. Ha mindkét fél szempontjait ábrázoljuk és a megoldást a megfelelő kontextusba helyezzük, elkerülhetjük a megoldás felmagasztolásának csapdáját.
http://Ennek persze nem kell így lennie. Több nonprofit szervezet munkája szolgálhat egy történet alapjául, ha az újságíró szembesíti az érveket és ellenérveket és nemcsak a szolgáltatókat mutatja be, hanem azokat az embereket is, akiknek e célzott tevékenységből hasznuk származik. Úgy kell a kutatómunkát végezni, hogy bármilyen megoldásra fogékonyak maradjunk, hiszen a megoldások nem hibátlanok. Például ez és ez a két történet azokról a nonprofit programokról szól, amelyek célja, hogy a kisjövedelmű családokat moduláris lakókocsik – mobil házak - vásárlásával juttasson otthonhoz. A cikkek beszámolnak e módszer esetleges hátulütőiről is. Ilyen lehet például, ha a mobilházak tulajdonjoga bizonyos helyzetekben mások kizsákmányolásához vezet. Ha mindkét fél szempontjait ábrázoljuk és a megoldást a megfelelő kontextusba helyezzük, elkerülhetjük a megoldás felmagasztolásának csapdáját.
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kizsákmányolásához vezet. Ha mindkét fél szempontjait 
ábrázoljuk és a megoldást a megfelelő kontextusba 
helyezzük, elkerülhetjük a megoldás felmagasztolásának 
csapdáját.

3 Nem gond, ha a történet csak a megoldás egy részét 
mutatja be.

A legtöbb komoly problémának nincs egyszerű és nagyszerű 
megoldása – épp ezért nehéz velük megbirkózni. Könnyű 
elképzelni, hogy majd megtaláljuk a tökéletes és teljes 
megoldást, de ilyen ritkán adódik. Helyesebb inkább 
őszintén megírni, hogy ez részleges megoldás, hatása 
korlátozott, még sok munka van hátra és lassú haladásra kell 
számítani. Például ez a történet a szülést követően hívható 
„momobilokról” szól, amelyek a New Jersey állambeli 
Camdenben házhoz mennek, hogy a kismamának ne 
kelljen szabadságot kivennie és orvoshoz utaznia. Vajon 
ez működhet ugyanígy másutt is? Vajon ez a módszer 
megoldást nyújt minden helybéli kismamának? Nem. 
Segíthet-e másoknak abban, hogy hasonló apró, de ügyes 
innovációval próbálkozzanak? Igen.

4   Ne dobjuk a kukába a sikertelen megoldásközpontú 
történeteket!

Nem a mi dolgunk, hogy megtaláljuk „a” megoldást. 
A kudarcok éppúgy részei a jó megoldáshoz vezető 
folyamatnak. Ez a történet a New York állambeli Yonkers 
iskolai körzeteiről szól, ahol a város vezetése kitartó módon 
törekedett arra, hogy a helybéli középiskolás tanulók 
továbbtanuljanak. A főiskolai bejutást segítő program 
nagyon sikeres volt. A végzősök 85 százaléka bekerült 
felsőfokú tanintézetbe, főleg a helyi közösségi főiskolára. Hol 
itt a csapda? Egy évvel később kiderült, hogy ugyanezek 
a diákok szinte mindannyian lemorzsolódtak. A sikersztorit 

http://Sokkal több ismeretet lehet szerezni a bevált módszerekről és megoldásokról, ha az újságíró saját szakterületéről vagy kiemelten fontos témákról ír. Teljesen elfogadható, ha egy súlyos problémára talált megoldás egyes részeit rövidebb történetekben dolgozza fel, akár rövid sorozatot is írhat. A prostitúció kiterjedt téma és számos irányból megközelíthető. Ez a történet például azt mutatja be, milyen megoldásokkal próbálja visszaszorítani a rendőrség a prostitúciót. Az ezt követően megjelent sztori a prostituáltak segélyezéséről és lakásgondjaik megoldásáról számol be. Néha a megoldások még csak formálódnak és a cikksorozatokban az olvasók is követhetik ezt a folyamatot. Nem szükséges mindent egyszerre, mindenre kiterjedő, befejezett történetbe belezsúfolni.
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tehát épp a kudarcos rész teszi megalapozottabbá és 
teljesebbé. Miért hagyták ott a főiskolát a diákok? Milyen 
kezdeményezésre lenne szükség, hogy a diákokat ne csak a 
főiskolára való bejutásban segítsék, hanem abban is, hogy 
eljussanak a diplomáig? Ez a típusú megoldásközpontú 
történet teljesebb képet ad, mert egyaránt tartalmazza a 
hibákat és a kudarcokat. 

5 Szakújságíróként adagolhatja is a történetet.
Sokkal több ismeretet lehet szerezni a bevált 

módszerekről és megoldásokról, ha az újságíró saját 
szakterületéről vagy kiemelten fontos témákról ír. Teljesen 
elfogadható, ha egy súlyos problémára talált megoldás 
egyes részeit rövidebb történetekben dolgozza fel, akár 
rövid sorozatot is írhat. A prostitúció kiterjedt téma és 
számos irányból megközelíthető. Ez a történet például azt 
mutatja be, milyen megoldásokkal próbálja visszaszorítani a 
rendőrség a prostitúciót. Az ezt követően megjelent sztori a 
prostituáltak segélyezéséről és lakásgondjaik megoldásáról 
számol be. Néha a megoldások még csak formálódnak és a 
cikksorozatokban az olvasók is követhetik ezt a folyamatot. 
Nem szükséges mindent egyszerre, mindenre kiterjedő, 
befejezett történetbe belezsúfolni.   

https://www.deseret.com/2016/7/24/20592416/everything-we-think-we-know-about-sex-trafficking-could-be-wrong
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MEGOLDÁSKÖZPONTÚ ÚJSÁGÍRÁS ÉS 
OKNYOMOZÁS

 
Az oknyomozó újságírás sok szempontból ideális motorja a 

megoldásközpontú újságírásnak. A cikkírói technikák lényegében 
azonosak mindkét esetben: a riportereknek nem csak azt kell 
megérteniük, ami történt, hanem azt is, hogyan és miért.

Ha jól alkalmazzuk, a megoldásközpontú újságírás módszere javára 
válhat egy rendkívül nehéz nyomozásnak is. Ez egyik módja annak, 
hogy tisztviselőket ne csak rossz tetteikért vonjuk felelősségre, hanem 
azokért a jó dolgokért is, amelyeket meg sem próbálnak megtenni. A 
sikeres példák láttán már nem lehet kifogásokkal mentegetőzni.  Az is 
fontos, hogy a nyomasztó témákat inkább könnyedebb, olvasóbarát 
stílusban ábrázoljuk. 

Két módszert ajánlunk, amelyekkel legközelebb már 
megoldásközpontú szemlélettel is tervezheti oknyomozó sorozatát: 

Hasonlítsa össze egyik oknyomozó cikkét egy megoldásközpontú 
történettel!
Hatásosabb lesz cikke, ha olyan hasonló vagy közeli esetről is 
beszámol, amely azt bizonyítja, hogy másutt jobban működik a dolog. 
Sok oknyomozó történet csak futólag említi a jó megoldásokat. 
Ne merüljenek feledésbe ezek a történetek! Érdemes alaposan 
utánajárni, miért működik az adott megoldás és mit tanulhatnak 
belőle mások.

Katharine Mieszkowski, a Center for Investigative Reporting 
munkatársa feltárta, hogy a kaliforniai szülők nehezen kapnak 
információt a gyermekellátó intézmények biztonságával 
kapcsolatban. Ez a cikk volt az első fontos lépés, hogy a politikai 
döntéshozók választ adjanak. Mint oly sok más esetben, ez is csak az 

http://cironline.org/reports/california%E2%80%99s-lack-online-child-care-records-leaves-parents-dark-5819
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első lépés volt, de rávilágított az elavult, nem jól működő rendszerre 
és ez nagy felháborodást keltett a szülők körében. Ám arra a kérdésre 
nem adott választ, hogy az érintett szülők mit szeretnének helyette.

Cikkében Courtney Martin később bemutatta, hogy Indiana 
államban, ahol a hatósági felügyelet munkatársai használják az új 
technikai eszközöket – például tabletet a terepen végzett munkájuk 
során -, úgy építették fel a tájékoztatási struktúrát, hogy az ügyintézők 
online, személyesen és telefonon is informálhassák az elfoglalt, 
aggódó szülőket gyermekeik biztonságával kapcsolatban. Így a 
kaliforniai szülők most már nem csak a hiányosságokat látják, hanem 
működőképes példára is hivatkozhatnak, ha jobb szolgáltatást 
igényelnek.

Adjon keretet oknyomozásának egy megoldással!
Tegyük fel, hogy az újságíró egy visszásságot tár fel. Egy példa: 
az idősgondozó otthonok tulajdonosainak lobbistái meggyőzik az 
állam törvényhozóit, hogy ne fogadjanak el túl szigorú szabályozást 
az intézményekben alkalmazott nem megfelelő bánásmódokkal 
kapcsolatban. Egy másik példa: a magánbörtönipar PR-kampányt 
indít, hogy az államok ne hozzanak létre drogbíróságokat vagy ehhez 
hasonló, alternatív megoldásokat a börtönökben.

Van-e olyan hely, ahol ellenálltak az efféle nyomásnak és a helyes 
irányba léptek? Ha igen, érdemes bemutatni, hogyan dacoltak 
sikeresen az adott helyen a nyomásgyakorlással.  Ebben a 
folyamatban be lehet mutatni mindent a hagyományos újságírói 
szabályok szerint. A megoldásközpontú újságírás hatását taglaló 
fejezetünk pedig arról szól, hogyan állt ellen a nyomásnak Tina 
Rosenberg abban az oknyomozó cikkében, amelyben bemutatta 
Brazília eredményes politikáját a századfordulós HIV/AIDS járvány 
kezelésében.

https://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/07/24/child-care-and-the-overwhelmed-parent/
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A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ 
TÖRTÉNETEK ELLENŐRZÉSE

Ha megérlelődött bennünk a gondolat, hogy miről írjuk cikkünket, 
vajon honnan tudhatjuk, hogy az, jó-e? 
Mint mindig, a témajavaslatot most is alaposan meg kell vizsgálni. 
Először is figyeljünk a minőségi újságírás szabályaira! Érdemes 
átgondolnunk a történetet minél több, különböző nézőpontból. 
Készítsünk interjút olyan emberekkel, akiknek nem fűződik semmilyen 
érdekük az ügyhöz! Gondoljuk végig, hogy az információs forrásokat 
kik finanszírozzák.

Egy jó megoldásközpontú történet megítélése hasonló a jó 
problémaközpontú történet átvilágításához: mi történt és honnan 
tudjuk, hogy ez történt? A különbség abban áll, ahogyan a 
következményeket értelmezzük. Az újságírásban, ha valamiről azt 
mondjuk, hogy probléma és végül tévedünk, akkor az hiba. Ha viszont 
valamiről azt mondjuk, hogy működik, miközben nem, az már bűn. 
A „túl hiszékeny” a lehető legkínosabb jelző egy újságíró számára. 
Hogyan kerülhető el? 

Ne túlozzunk!
Ne állítsuk azt, hogy a probléma megoldódott, mert valószínűleg ez 
nem történt meg. Ne jelentsük ki, hogy ez a legjobb megoldás, hiszen 
ezt nem tudhatjuk. Ne mondjuk, hogy ez tartós, hosszú távú megoldás, 
mert lehet, hogy nem az. Szorítkozzunk a tényekre: ez és ez történt, és 
itt vannak a bizonyítékok. Épp úgy, mint a hagyományos újságírásban, 
itt is fontos tudni, hogy a „bizonyítékok” nem csak adatok lehetnek. 
Bizonyítékok forrásai lehetnek interjúk, az újságíró helyszínen szerzett - 
„kitaposott” - információi, megfigyelései és bármi más. Nincs tökéletes 
megoldás. Épp ezért írni kell a megoldás korlátairól és az oda vezető 
küzdelmekről.  
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Ez az óvatosság egyfajta védőpajzs. Ha nem minősítgetünk, nem 
érhet bennünket az a vád, hogy valaki érdekeit képviseljük. Ha 
ugyanis a történetben felvázolt megoldás pár hónap múlva kudarcot 
vall, nem fognak bennünket hibáztatni, hiszen csak azt írtuk le, ami 
abban az időben történt.

Ezek az iránymutatások szabadságot is adnak. Nincs szükség a 
megoldások rangsorolására és összehasonlítgatására, a legjobb 
módszer keresésére. Nyugodtan írhatunk részben sikeres – vagy 
akár teljesen sikertelen - megoldásokról is, amennyiben valamilyen 
szempontból az érdekes vagy fontos kudarc, és az olvasónak meg 
tudjuk indokolni, miért tartjuk hasznosnak leírni (lásd a kudarcokról 
szóló fejezetünket). Az újságíró csupán jó történetet keres.

Keressünk ellentétes nézetet vallókat!
Nagyon fontos, hogy a megoldásközpontú történetben tájékozott 
szkeptikusok is helyet kapjanak. A különböző nézőpontok 
meghallgatása és tükrözése, főleg a kevéssé ismert témákban, növeli 
a cikk súlyát.

Amikor lehetséges, keressünk visszamenőleges adatokat az 
eredmény alátámasztására!
Amint azt a Szeletek fejezetben is írtuk, az adatok nagyobb 
biztonságérzetet adnak. Azonban még az újságíró számára 
összekészített és a vele megosztott számok mögött is 
meghúzódhatnak különböző érdekek.
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“A problémának vagy nagyon jól ismertnek kell lennie 
vagy pedig lennie kell egyfajta egyetértésnek a probléma 
létezéséről. Alaposan meg kell nézni a válaszokat. Biztosan 
van valami módja annak, hogy mérjék hatékonyságát. 
Ha csak szóbeszéd szintjén létezik, ha az emberek csak 
azt mondják -, „Ó, ez milyen nagyszerű!” – ez egyáltalán 
nem elég. Szükségünk van arra, hogy ezt valamilyen 
módon mérni tudjuk. Ha a válasz vagy megoldás azért 
jött létre, mert valaki egy csomó pénzt költött rá, akkor 
az a történet valószínűleg nem érdekes, hiszen ez már sok 
más helyet kizár abból, hogy átvegyék vagy kipróbálják 
a megoldást. Ez pedig egy újabb kérdéskörhöz vezet 
minket. Mérhető a válasz vagy a megoldás? Lehet másutt 

is alkalmazni?”

Janet Horne Henderson
The Seattle Times
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A JÓ MEGOLDÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNETEK…

... inkább arra fókuszálnak, ami történik és nem arra, aki csinálja.
Jó megoldásközpontú újságírói történetekben is vannak szereplők, 
épp úgy, mint bármelyik sztoriban. De a főszereplő itt általában maga 
a munka.

... sok-sok “hogyan” kérdésre adnak választ.
Az öt alapkérdésen kívül (ki, mit, mikor, hol, miért) fel kell tenni a 
„hogyant” is. Így derülnek ki ugyanis azok az apró részletek, amik 
a változást formálják. David Bornstein, az SJN társalapítója ezt 
így látja: „Amikor az Egy álom értéke: a Grameen Bank története 
című könyvemhez az interjúkra készültem, 60 „hogyan” kérdést 
fogalmaztam meg. Ilyeneket: Hogyan finanszírozta ezt az ötletet? 
Hogyan jött rá, hogy az emberek vissza fogják fizetni a hiteleket? 
Hogyan döntött úgy, hogy öt fős csoportok legyenek? Hogyan 
reagált, amikor a mollák megfélemlítették a hitelfelvevőket?”

... nem spórolnak a részletek leírásával.
Amikor Peg Tyre a „The Writing Revolution” című cikkét írta arról, hogy 
az írás alapú tananyag lényegesen javította a teszteredményeket 
egy Staten Island-i középiskolában, a The Atlantic munkatársai 
kissé aggódtak, hogy a sok konkrét részlet bemutatása nehézkessé 
teszi a stílust és az olvasók nem olvassák végig a cikket. Egyáltalán 
nem így lett - válaszolta Peg. „A sztori olyan lett, mint a Dr. House, 
a televíziós sorozat. A részletek elevenítették meg a történetet.” A 
megoldásközpontú történetek gyakran épp a részletességükkel keltik 
fel az érdeklődést és erősítik a történet hitelességét.

... különféle helyzetekben mutatják be a szereplőket. 
A megoldásközpontú történetek elsősorban nem a szereplők 
belső tulajdonságaira (pl. altruizmusukra vagy bátorságukra) 
összepontosítanak, hanem sokkal inkább a szereplők munkásságára. 
Azt érdemes érzékeltetnünk, ahogyan a szereplők megpróbálják 
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megoldani a problémát, ahogyan céljukat elérik vagy ahogyan 
nem. Mutassuk be eredményeiket, és azt is, miben különböznek 
azoktól, amit mások csinálnak! Azt is, mit tanulhatunk tőlük. Ennek a 
technikának az az előnye, hogy dinamikussá teszi a történetet és erős 
narratívát ad.

... képesek ébren tartani az olvasó figyelmét.
Minden jó történetnek szüksége van belső feszültségre, de ennek 
nem feltétlenül két oldal összeütközéséből kell erednie, noha 
gyakran ma a médiában ezt tekintik sokan alapértelmezettnek. Egy 
megoldásközpontú történetben a feszültséget nem is az a kérdés 
táplálja, hogy „vajon sikerül nekik?” A válasz ugyanis gyakran már 
a címből vagy a leadből kiderül. A feszültség inkább azokból a 
kérdésekből fakad, vajon hogyan oldják meg azt a problémát, 
amibe már sokaknak beletört a bicskája? Hogyan tudják leküzdeni az 
útjukba kerülő akadályokat?

„Nem hiszem, hogy csak egyfajta módon lehet 
megoldásközpontú történetet írni.  Úgy gondolom, a 
„detektív” megközelítés valóban hasznos kiindulópont. Itt 
nem az a lényeg, hogy ki csinálta, hanem hogyan csinálta. 
Pontosan mit tett ez a személy, csapat vagy közösség vagy 
bárki, hogy átgondolja és legyőzze a problémát? Pontosan 
hogyan csinálta? Úgy gondolom, hogy ez a [struktúra] sokkal 
érdekesebb lehet annál, mint ahogyan sok újságíró eleve 

feltételezi.”

Claudia Rowe
The Seattle Times
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MEGOLDÁSKÖZPONTÚ 
TÖRTÉNETEK INTERJÚ-

TECHNIKÁI
A hírírás hagyományos szabályai szerint öt fő kérdést kell 
megválaszolni: ki, mit, mikor, hol, miért? Nyilvánvaló, hogy ezek fontos 
elemei minden tényfeltárásnak, függetlenül attól, hogy iskolai szülői 
munkaközösség munkájáról vagy egy légicsapásról tudósítunk. 

Amikor viszont társadalmi problémákra adott válaszok hatásait és 
lehetőségeit tárjuk fel, az újságíróknak túl kell lépniük a megszokott 
újságírói szokásokon és jobban meg kell vizsgálniuk a változás 
különböző árnyalatait.

Ha már megírásra alkalmasnak minősül a témaötletet (lásd az 
ellenőrzésről és prezentálásról szóló fejezeteket), neki lehet látni 
az interjúk készítésének az ügy szereplőivel, köztük azokkal, akik az 
adott megoldást kínálják a problémára, a közvetlenül érintettekkel, 
az akadékoskodókkal, a finanszírozókkal, tudományos szakértőkkel 
és másokkal. Az interjúkra készülve fogalmazzunk meg néhány, új 
kérdést, amelyeket a szakértők széles körének feltehetünk: 

Cseréljük ki a „ki csinálta?” kérdést a „hogyan csinálta?” kérdéssel!
A megoldásközpontú újságírásban nem a főszereplő saját, belső 
tulajdonságai a legfontosabbak, hanem a tetteiből leszűrhető 
és tovább adható bölcsesség. Hogyan tudta egy kis szervezet 
forradalmasítani egy egész város hulladék-újrahasznosítási módszerét? 
Mik voltak a változás fokozatos és következetes lépései? Mit 
tanulhatunk ebből? 
Rendkívül fontos, hogy a folyamatok legapróbb részletéig feltárjuk azt, 
ahogyan az emberek az ötletekből valós, mérhető sikert kovácsolnak. 
Néha ez zavarja az interjúalanyokat, mert nincsenek hozzászokva. Ám 



51

2. FEJEZET: RipoRtíRás

ásni kell tovább! Nagyon eltökélten kell gyűjtenünk a folyamatokra 
vonatkozó fontos információkat, különben az interjúalany könnyedén 
átsiklik a valójában sokat eláruló részleteken. Csak a válaszok 
legaprólékosabb részleteinek megértése alapján tudjuk ugyanis 
megmagyarázni az olvasóknak, miért működik (vagy nem) egy-egy 
megoldás. 

Amellett, hogy megkérdezzük „mi az eredmény?”, kérdezzük meg ezt 
is: „Mely méréseket tekint a legfontosabbnak, és pontosak mik ezek?”
A szervezetek folyamatosan küldözgethetnek különféle 
mutatószámokat, de ha ezek nem a legfontosabb változást mutatják, 
elterelhetik figyelmünket.

Amellett, hogy „mit gondolnak a szakértők?”, tegyük fel ezt a kérdést 
is: „mit gondolnak a modell által közvetlenül érintett emberek?”
Amikor csak lehetséges, beszélgessünk a helyi lakosokkal a szokásos 
szakértői interjú-alanyokon (think tankek, egyetemi tanárok, 
véleményvezérek) kívül.

A „működik-e?” kérdés helyett tegyük fel ezt: „milyen szempontból 
tekinthető sikernek (a megoldás) és milyen szempontból kudarcnak?”
A társadalmi változás nagyon összetett folyamat. Cikkünknek is 
tükröznie kell ezt a komplexitást.
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„Meghatároztuk, mi a gond, majd olyan szereplőkre 
összpontosítottuk riportunkat, akik nem csak a problémát 
érzékeltetik, hanem azt is, milyen akadályokat kell 
a börtönben lévő szülők gyermekeinek leküzdeniük. 
Szereplőinket tehát a nekik szóló programokon találtuk 
meg, majd visszafejtettük a szálakat és megismertük 
az akadályokat, valamint a problémával kapcsolatos 

ügyeket/statisztikákat is.”

Jill Tucker
San Francisco Chronicle
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MEGOLDÁSKÖZPONTÚ 
TÉMAJAVASLAT PREZENTÁLÁSA
Az Op-Ed Projektben dolgozó barátaink összefoglalták, hogyan 

ajánlatos bemutatni egy témaötletet a szerkesztőnek. Egy jó 
bemutatónak három alapkérdésre kell válaszolnia:

1   MIRŐL VAN SZÓ?
Kapcsolódik-e a történet szélesebb társadalmi 
vitákhoz? Milyen módon hat a téma az olvasó 
életére? Mik a tágabb összefüggései?

2   MIÉRT MOST?
Mitől időszerű a hír? Miért most kell ezt a 
történetet megírni és közzétenni, miért nem 
múlt héten vagy egy év múlva? Gondolhat itt 
évfordulókra, ünnepekre, aktuális trendekre, 
eseményekre stb.

3   MIÉRT ÉN?
Mi a személyes indítéka, ami a történet 
megírására készteti? Nagyon röviden 
bizonyítsuk be, hogy mi vagyunk a leginkább 
megfelelőek ennek a cikknek a megírására.

Valójában ez a három kérdés csak a kiindulópontot jelenti. Egy 
megoldásközpontú történet vázolása ennél sokkal bonyolultabb, 
mivel a szerkesztők egy része kételkedni fog a bemutatott 
megoldásokban. Ha megoldásközpontú történet megírása mellett 
kívánunk érvelni, tömör és világos levélben ki kell emelnünk néhány 
szempontot: 
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A megismert indikátorok azt mutatják, hogy ezt a történetet érdemes 
még alaposabban megvizsgálni. Itt konkrét adatokra, egymástól 
független, hiteles forrásokra gondolunk, amelyek alapján a szerkesztő 
gyorsan átlátja, hogy a leírtak gondos, előzetes kutatómunkára 
épülnek.
Érdemes minden lehetséges korlátot is megemlíteni a történettel 
kapcsolatban, mert ebből a szerkesztő megérti, hogy nem 
feltupírozott sztoriról van szó.

Rövid listát is készíthetünk a témában jártas szakemberekről, 
akikkel interjút tervezünk. Gondoljunk itt kutatókra vagy az évek 
óta „frontvonalban” dolgozókra, az adott terméket használó 
fogyasztókra, és így tovább. Ebből a szerkesztő megérti, hogy 
komolyan gondoljuk a téma megírását és nem csupán jószándékú 
emberek meginterjúvolásáról van szó.

És természetesen alapvető, hogy nevünk alatt adjuk meg 
telefonszámunkat és e-mail címünket az üzenetben. Levelünk 
tartalmazzon hiper-hivatkozásokat az előzetes kutatással 
kapcsolatban, így a szerkesztő ellenőrizni tudja a leírtakat. És érdemes 
a szerkesztőnek újra írni, ha egy héten belül nem érkezik válasz. 
Minden szerkesztő nagyon elfoglalt, az udvarias érdeklődést viszont jó 
néven veszi.
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„Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy történetnek, 
amin dolgozunk, van múltja és jó eséllyel lesz belőle 
erős hatást elérő cikk. Az eredmény mérhetősége 
kulcsfontosságú. Ugyanazok a kritériumok érvényesek, 
mint amikor egy filantróp támogató és egy társadalmi 
hatás elérését ösztönző befektető vizsgálja azt az ötletet, 
amibe pénzt invesztál. Ígéretes az elképzelés?  Vannak 
felmutatható eredményei? Lényeges növekedést ért el? 
Máshol is megismételhető? Egyre inkább keresem azokat 
a témaötleteket, amelyek alapos leírást tartalmaznak, 
nem pedig annak az egyöntetű bizonygatását, hogy ez 

a megfelelő módszer.”

Fred de Sam Lazaro
Fred de Sam Lazaro, Undertold Stories, PBS
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A TÉMAJAVASLAT MEGFOGALMAZÁSA

Íme egy megoldásközpontú témajavaslat prezentálásának 
példája. Minden szükséges ismérvnek megfelel:

Kedves Susan,

Nagyon érdekesnek találtam a magazinnak a CureViolence-ről 
szóló közelmúltbeli cikkét. A konfliktus megoldásának epidemiológiai 
megközelítése roppant hatékony választ jelent a városi erőszakkal 
kapcsolatban és nagyon szeretném nyomon követni ennek további 
alakulását.  

Most egy másik modellről szeretnék írni, amelyet eredetileg Greg Boyle 
jezsuita pap irányításával vezették be East Los Angeles-ben.  Ellentétben 
Dr. Gary Slutkinnal és csapatával, akik a CureViolence módszere alapján 
az erőszakot betegségnek tekintik, Greg Boyle atya az erőszakot kulturális 
tényezőkre vezeti vissza.  Ha az erőszakos környezetből nincs olyan 
„letérő út” – ahogyan ő fogalmaz –, ami a munka világához vezetne 
vagy megerősítené az érzelmi képességeket, a fiataloknak aligha marad 
más választásuk, mint hogy ott ragadjanak. A Homeboy Industries abból 
indul ki, hogy nem elég „megszakítani” az erőszakot, hanem pozitív, 
szemléletváltást segítő projektekkel kell azt helyettesíteni.

Ez az ország legnagyobb rehabilitációs programja, amely erőszakos 
bandatagokkal foglalkozik. Évente több mint 12000 résztvevője van. A 
szervezet szerint fejenként 20-44 ezer dollárt tesz ki a fiataloknak nyújtott 
szolgáltatások és képzések költsége, míg Los Angelesben a fiatalkorúak 
fogva tartása átlagosan 100-150 ezer dollárba kerül évente.

Bár úgy tűnik, hogy az elmúlt 25 évben a programmal értek el sikereket, 
a Homeboy Industries néhány év óta finanszírozási gondokkal küzd. 
Szeretném megvizsgálni ennek okát, illetve azt is, hogy mik a modell helyi 
korlátai, ugyanis úgy tűnik, ezeket eddig nem nagyon mérték. 

Kíváncsian várom véleményedet.

Jane
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MEGOLDÁSKÖZPONTÚSÁG A 
SZAKÚJSÁGÍRÁSBAN

Az újságírók saját szakterületükön több módon is alkalmazhatják 
a megoldásközpontú megközelítést napi munkájukban.

Tudósítás helyi programokról
Mint korábban már említettük, a megoldásközpontú újságírás 
jó lehetőséget kínál, hogy megragadja az olvasók figyelmét a 
hagyományos újságírás módszerével ábrázolt, „túlságosan lehangoló” 
kérdésekben, mint amilyen a fegyveres erőszak. A lényeg, hogy 
minél többféle álláspont megjelenjen. Greg Barnes a Fayetteville 
Observernél ezt tette, amikor azt vizsgálta, hogy a Georgia állambeli 
„Második Esély” program milyen módon segítette az újrakezdésben az 
erőszakos cselekményekért elmarasztalt tizenéveseket. Ez a program 
három év alatt 4 millió dollárt spórolt meg az államnak. Ezek a 
történetek tehát nem magára a programra, hanem a helyi program 
által használt modellre összpontosítottak. Ezáltal a történet nem tűnik 
PR-cikknek.

Máshonnan átvett megoldások alkalmazása helyi viszonyokra
Ez azt is jelenti, hogy némiképp átírjuk a „helyi hír” fogalmát: „a 
városunkban történő események” helyett „a város számára releváns 
történéseket” értünk alatta. Miként azt a 9. oldalon említettük, Meg 
Kissinger, a Milwaukee Journal-Sentinel riportere összehasonlította 
városának rosszul működő mentális egészségügyi rendszerét Houston 
innovatív rendőrségi programjával. 

Két eset kontrasztja
Mi az oka annak, hogy valami kudarcot vall az egyik helyen, másutt 
viszont működik?  Keegan Kyle az Orange County Register-ben írt 
arról, miért voltak sikertelenek Santa Ana erőfeszítései a prostitúció 
kezelésére. Ezután a vizsgálat eredményeit összevetette a közeli 

https://archive.jsonline.com/news/milwaukee/houstons-solution-to-mental-health-system-problems-offers-a-case-study-for-milwaukee-b9928490z1-210715811.html
https://archive.jsonline.com/news/milwaukee/houstons-solution-to-mental-health-system-problems-offers-a-case-study-for-milwaukee-b9928490z1-210715811.html
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Anaheim eredményes stratégiájával. Miből ered a különbség? 
Hogyan tudna Santa Ana tanulni Anaheimtől, ha ez egyáltalán 
lehetséges?

Megoldásközpontú történetek és a nekrológírás mintája
A New York Timesnak több száz, előre megírt nekrológja van. Ha 
egy híres ember meghal, a megírt szöveget néhány bekezdéssel 
kiegészíthetik és gyorsan publikálhatják. Ehhez hasonlóan számos 
érdekes megoldásközpontú téma létezik, amelyek megírását előzetes 
kutatással meg lehet könnyíteni. Amikor például megjelennek a 
munkanélküliségről szóló jelentések, gyorsan közzé lehet tenni egy 
cikket öt olyan amerikai vállalatról, amelyek sikeresen alkalmazkodnak 
a folyamatosan változó, globális munkaerő-piachoz.

„A történetben fenn kell tartani a feszültséget, hogy az 
olvasókat magával ragadja. Talán nem kell nekik elmondani 
mindent a történet legelején. A folyamat bemutatása legyen 
a jutalom, amikor leírom, hogy „akkor ezt csinálták, utána 
pedig amazt”. Nagyon fontosnak tartom, hogy a történet 
emberi arcot kapjon. Mindig az embereken keresztül próbálok 
elmesélni egy történetet, de mindvégig használok a számokat, 

hogy alátámasszam az állításokat.”

Meg Kissinger
Milwaukee Journal Sentinel
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3. FEJEZET
A 

TÖRTÉNETMONDÁS
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A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ 
TÖRTÉNETEK SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

Alapjában véve a megoldásközpontú újságírás nem más, mint jó 
újságírás. A megoldásközpontú történetek ugyanakkor a szokásostól 
eltérő szerkezetűek. Ez a kis különbség pedig elég ahhoz, hogy 
tartózkodóvá tegye a hagyományos újságíráshoz szokott újságírókat. 
Ebben a fejezetben a megoldásközpontú történetek négy különböző 
típusát ismertetjük: az első a pozitív eltérésekről szól, a második az új, 
remek ötleteket magyarázza el, a harmadik egy folyamatban lévő 
kísérletet mutat be, a negyedik pedig egy hely átalakulását taglalja.

Pozitív eltérés
A Cleveland Plain Dealer “Mérgező hanyagság” című sorozatában 
jelent meg 2015 októberében a - „Hogyan kezelte Rochester az 
ólommérgezés ügyét” című cikk -, amely a New York állambeli 
Rochester példáját mutatta be. A „pozitív különbségeket” bemutató 
történetek, mint amilyen ez is, gyakran tartalmaznak egy ismeretlen 
elemet. Erről az esetről a szerzők, Rachel Dissell és Brie Zeltner 
ezt mondták: „Egyszerűen megválaszolható, miben különbözik 
Rochester hozzáállása más városokétól, ahol szintén súlyos probléma 
a gyermekek ólommérgezése. A város úgy döntött, hogy felméri a 
bérlakások ólomszennyezettségének mértékét, és nem vár arra, hogy 
csak akkor cselekedjen, amikor már egy gyermek megbetegedett 
ólommérgezés következtében”. A cikk adatokkal is alátámasztja 
Rochester sikerét, ez pedig egyik fő eleme a megoldásközpontú 
újságírásnak.

A remek, új ötlet
A szülésre való felkészülés hagyományos felfogását teszi próbára az 
„Egyesek számára a terhesgondozás közösségi ügy” című történet. A 
Public Radio International „Kilenc Hónap” című sorozatának részeként 
megjelent multimédiás anyag a Középpontban a várandósság nevű 
terhesgondozó program résztvevőit mutatja be. A cikk szerzője Shuka 
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Kalantari. Mint oly sok megoldásközpontú történet esetében, amely 
nagyszerű, innovatív ötletekkel foglalkozik, Kalantari is azzal nyit, 
hogy ízelítőt ad a program által kínált lehetőségekről. Ezután tér rá a 
probléma hátterének megvilágítására - a Kaliforniában élő spanyol 
ajkú, bevándorló, várandós nők depressziójára és arra, ahogyan ez a 
program a nehézségek kezelésében segíteni próbál.

Folyamatban lévő kísérlet
Néha a riportereknek lehetőségük van arra, hogy olyan folyamatokról 
írjanak, amelyek előnyei és hátrányai egyértelműen megmutatkoznak. 
Ilyen a „Kevesebb előadás, több gyakorlat: emelt szintű kurzusok 
új módszertana” című cikk, amely a The Seattle Times „Oktatási 
Laboratórium”  projektje részeként jelent meg 2014 márciusában. A 
szerző - Linda Shaw - azt mutatta be, milyen új módszerekkel tanítanak 
a felsőoktatásra felkészítő, emelt szintű órákon több középiskolában. 
Ennek lényege: a csoportos munkát és a vitát előnyben részesíti a 
hagyományos, előadó stílusú oktatással szemben. A kísérlet még 
zajlik, az eddigi eredmények vegyesek. Shaw nyíltan ábrázolja 
az ötlet megvalósításának korlátait, de felcsillantja a reményteli 
lehetőségeiket is. A „nagyszerű, új ötlet” struktúrájához képest ez a 
típusú történet általában több háttéradatot és bizonyítékot tartalmaz.

Helyi változások
2014 augusztusában a Kaiser Health News (KHN) és az NPR publikálta 
a „Viaskodás texasi megyei mentálhigiéniai rendszerével” című cikket, 
amely bemutatja, hogy a texasi Bexar Megye lényegesen átalakította 
a mentális betegek ellátásának gyakorlatát. A KHN cikkét Jenny 
Gold írta. Cikke elején határozottan fókuszál a problémára, csak 
néhány sorban utal arra, hogy a helyzet mostanra jelentősen javult. 
Gold elmondása szerint a legnagyobb változás az, hogy a megye 
különböző igazgatási intézményei összefogtak, hogy létrehozzák a 
„Helyreállítási Központot”. Elmagyarázza, hogyan működik a központ, 
mit tanulhatunk belőle, és azt is, amit nem sikerült megoldani. Az 
ilyen típusú történetek helyszínei összességében lehetnek „pozitív 
deviánsok”, de nem feltétlenül azok. Fontos, hogy tanulságokkal 
szolgálnak. 
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„Mondd azt magadnak, hogy ’szeretnék egy valóban 
érdekes és kreatív probléma-megoldásról írni’.  Ha 
kreatív próbálkozásként beszélsz róla, már nem 
érzed magad csapdában, hogy csak jó híreket kell 
találnod. Elmondhatod ugyanis, hogy az embereknek 
valami jót mutatsz meg: „itt van valaki, aki igazán 
érdekes módon igyekszik megoldani a problémát, én 
pedig megmondom nektek, hogy mi működik és mi 
nem.” Így sokkal nyitottabban meg tudod ismerni a 
történetet, minden hibájával, sikerével és kudarcával 
együtt. Mindaddig, amíg ügyelsz arra, hogy tényleg 
mélyre áss, és megtudd, mik az akadályok és 
tájékoztatod erről az embereket, hitelesnek fogják 
találni a munkád.  Épp azok a „habosított” történetek 
keltenek gyanút, amelyek azt hirdetik, hogy nincs itt 

semmi probléma.”

Meg Kissinger
Milwakuee Journal Sentinel
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HŐSÖK VAGY SZEREPLŐK

A  mélyen gyökerező, rendszerszintű társadalmi problémák 
megoldásához nem elég néhány rendkívüli ember - hétköznapi 
emberek egész hadára van szükség, akik megfelelő stratégiát és 
hatékony módszereket alkalmaznak. Ezért a megoldásközpontú 
újságírás sokkal nagyobb hatású, ha olyan történetekre összpontosít, 
amelyek szereplői valós, alaposan megrajzolt karakterek, a történetet 
pedig a belső feszültség magával ragadó ereje viszi előre, nem pedig 
a „hősök”. 

Hogyan kerülhetjük el, hogy a történet egyfajta hősimádatba 
torkolljon, főleg, ha valóban rendkívüli, jogosan lenyűgöző 
megoldással találkozunk? Íme néhány tipp:

• Mint minden jó írás esetén, ne beszéljünk róla, mutassuk meg! 
Figyeljük meg a megoldás kidolgozóit és az „érintetteket” munka 
özben, és minél közérthetőbb módon, vizuálisan is mutassuk be 
őket az olvasónak! Minél többet tudunk a helyszínen lenni, annál 
jobb.

• Megfigyeléseinkről nem ajánlatos használnunk olyan minősítő 
jelzőket, mint „csodálatos” vagy „fantasztikus”, inkább bízzuk 
az olvasóra, hogy levonja saját következtetéseit a szereplők 
tulajdonságaival kapcsolatban. 

• Ne feledkezzünk meg a szereplők előtt álló nehézségek 
bemutatásáról sem! Erre nem azért van szükség, hogy 
megszégyenítsük vagy elmarasztaljuk őket, hanem mert így 
lehet valós képet alkotni róluk. Lehet, hogy a szervezet vezetője 
fantasztikus tervező, de csapnivaló menedzser. Esetleg azért nem 
tud eredményes lenni, mert mindent saját irányítása alatt akar 
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tartani. Szerintünk sokkal hasznosabb, ha őszinte képet festünk 
valakiről, mint ha tökéletes, hibátlan hősnek állítjuk be.

• Minden jelentős társadalmi változásról szóló történet mögött 
fellelhető egy kivételes helyzet (például a nagynéni nagylelkű 
befektetése egy start-up vállalkozásba), egy kolléga szívszorító 
búcsúja vagy egy csúfos bukás. Ne dramatizáljuk túl ezeket 
részleteket a történet kedvéért, de bátran írjuk meg a komorabb 
mozzanatokat, ha tanulságot hordozhatnak magukban!

Keressük meg a nem szokványos szereplőket! Valójában az 
úgynevezett kedvezményezettek olykor sokkal érdekesebben adják 
elő egy történetet, mint a társadalmi szolgáltatók. Gondoljunk 
például a szervezeten belüli dolgozókra, akik nincsenek vezetői 
pozícióban. Gyakran a legizgalmasabb szereplőket nem is vesszük 
észre, mert nincs a nevük mellé írva, hogy vezérigazgató vagy 
ügyvezető igazgató. Geoff Dembicki fenntarthatósági témával 
foglalkozó újságíró ezt a példát említette: „Rájöttem, hogy bizonyos 
témáknál - például éghajlatváltozás – a riportok minduntalan 
ugyanarra az archetípusra összpontosítanak: az örök elégedetlen 
környezetvédőre, a ravasz lobbistára, a tudatlan konzervatívokra 
stb. A megoldásközpontú történetek legvonzóbb erénye az, hogy új 
típusú megszólalókat fedeznek fel.  Sok pozitív visszajelzést kaptam 
egy Hawaii-on működő, napelemeket telepítő cég szabadelvű 
alkalmazottjáról, mert tudott újat mondani az embereknek arról, 
hogy valójában kinek lehetne és kellene törődnie a környezettel. Egy 
szokatlan megszólaló megjelenése az embereket új narratívákra és 
vitákra ihleti.”
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„Nem elég megtalálni bemutatni egy magányos 
keresztes lovagot, aki egy rosszul működő rendszert 
próbál megjavítani. A cél az, hogy – ahol lehetséges – 
ássunk mélyebbre és a rendszerszintű változást figyeljük, 
ne pedig a hősnek kikiáltott egyén kezdeményezését. 
Ez segített nekem abban, hogy elgondolkozzam 
a fegyveres erőszakot övező hamis narratívák 
problémáján. Ez formálta például döntésemet, 
hogy ne csak egy kiemelkedő személyt mutassak 
be, aki igyekszik megváltoztatni a bűncselekmények 
túlélőivel kapcsolatos vélekedést, hanem inkább 
két olyan csoportot, amelyek vállvetve küzdenek a 
túlélői narratívák teljes megváltoztatásáért. Ez pedig 
sokkal nagyobb léptékű dolog, mintha csak az 
egyes részeket raknánk össze. Történetünk szereplőit 
azokban a programokban találtuk meg, amelyek 
kifejezetten ezekkel a problémákkal foglalkoznak. 
Visszafejtettük a történéseket és így számos akadályt, 

releváns ügyet és statisztikai adatot tártunk fel.”

Sarah Stillman
The New Yorker
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