BALÁZS GÉZA

„A dolgoknak meg kell változniuk…,
majd megváltozik, de rosszabb lesz”
A hagyományos média bukása
Azt a folyamatot tekintem át, amely a hagyományos újságírás felszámolódásához vezetett, majd jelenleg is formálja az új médiát. Ezekből vonok le következtetéseket az
újságíró szakma és a társadalom jövőjére vonatkozóan.
A rendszerváltás után, az informatikai (digitális) fordulat legelső szakaszában, még a
web1.0 világában, 1996 decemberében a Magyar Tudományos Akadémián volt egy konferencia, ahol Szecskő Tamás, a magyarországi tömegkommunikáció-kutatás kiváló szakembere idézte a francia TF1 televíziós program egyik stratégáját: „a digitalizáció olyan, mint valami földrengés: lökéshullámait szakmánk valamennyi területén érezni”. Azt is hozzátette: „a
médiakutatások Lazarsfeldtől McLuhanig feszülő klasszikus íve leszakadni látszik; a kutató
kénytelen sutba vágni a hagyományos fogalmi hálót, s a társadalmi kommunikáció posztmodern világában új, adekvát magyarázó elvek irányában tapogatózik”. (Szecskő 1997, 135)
Eltelt húsz év, a földrengés megvolt, mondhatjuk: minden megváltozott, és még tovább változik, s nem mondhatjuk, amit Tomasi di Lampedusa (A párduc, 1958) arisztokrata főszereplője mondott hatalmának elvesztésekor (átadásakor): „A dolgoknak meg
kell változniuk, hogy ugyanazok maradjanak.” S csak reménykedhetünk abban, hogy
nem az lesz, amit ugyancsak megjósolt: „Mindennek nem volna szabad így maradnia;
és mégis örökké így lesz; természetesen emberi értelemben örökké, vagyis egy-két századon át… Aztán majd megváltozik, de rosszabb lesz. Mi voltunk a párducok, az oroszlánok; s akik a helyünkre lépnek, azok a sakálok és hiénák lesznek…”
A hagyományos média (sajtó, rádió, televízió) véget ért vagy a végét járja; a technológiai, szociológiai, pszichológiai és politológiai környezet gyökeresen megváltozott,
csakúgy, mint az alkotói kör (újságírók, újabb, sokatmondó kifejezéssel: médiamunkások) élete, munkája, valamint a befogadók világa. Ezzel együtt a médiatartalmak is forradalmi átalakuláson mentek át. Minden más tehát most, mint volt húsz-huszonöt évvel
ezelőtt. És ez a „minden más”-folyamat nem ért véget.
A következő kérdésekre keresem a választ, a következő problémákat boncolgatom:
Mi vezetett a hagyományos újságírás felszámolódásához?
Milyen lesz az új média?
Mi lesz az újságírással mint szakmával?
Mi következik ebből a társadalomra nézve?
A bevezetőhöz és a fölvetett kérdésekhez kapcsolódva egy személyes vonatkozás.
1989-ben alapítója voltam a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének (DUE,
ma: DUE Médiahálózat), amely ma a legnagyobb létszámú médiaszervezet. Azzal a
meggyőződéssel fogtunk munkához, hogy elősegítsük egy új, művelt, felelős újságíró
nemzedék kiművelését. Tanfolyamokat, táborokat szerveztünk, könyvek sorozatát adtuk ki, és elértük azt, hogy ma nincs olyan médium, ahol ne lenne egykori vagy mai
DUE-s. Talán nem a mi vagy az én hibám, hogy az eredeti törekvésünk nem tökéletesen
valósult meg. Személy szerint szerencsés vagyok: nemcsak azért, mert nagyon sok
tanítványom dolgozik a médiában, hanem azért is, mert magam a kulturális értékért
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elkötelezett szerkesztőkkel, szerkesztőségekkel dolgozhattam együtt: hét év alatt 1500
műsort készítettem a Duna Televízióban (1998–2005) a Kossuth rádióban folyó Tetten
ért szavak (Édes anyanyelvünk) című műsorsorozatom pedig valahol a 3000. adásnál jár
(1992–). Ezzel a háttérrel jegyzem most következő gondolataimat.
(Mi vezetett a hagyományos újságírás felszámolódásához?) A hagyományos újságíráson, médián értem a papír alapú sajtót, az ún. „lineáris”, tehát szerkesztett műsort sugárzó rádiót és televíziót. Ez a hagyományos média gyakorlatilag felszámolódott, most
éli végnapjait. Csak meg kell nézni egy újságosbódét (ha egyáltalán találnak ilyet),
elemezni kell a lapok olvasottságát, a rádió- és a tévéműsorok nézettségét. A Magyar
Rádió korábbi vezetői már az 1990-es években felfigyeltek arra, hogy a közszolgálati
rádió hallgatottsága a 40 év alattiak körében nem mutatható ki. A mostani digitális nemzedék gyakorlatilag nem olvas újságot, nem hallgat rádiót, nem néz televíziót, viszont
folyamatosan „csüng” a neten, „online van” (internetre kapcsolt állapotban van), filozófiailag mintegy a „széles/folyamatos jelenben” él; ott informálódik, posztol, lájkol,
hájpol, csetel, trollkodik…
A hagyományos média felszámolódásához több ok vezetett. Mindenekelőtt a technológiai: a digitalizáció gyors és tömeges térhódítása, a technológiai konvergencia: az a
jelenség, hogy minden, addig különálló technológia egyetlen eszközben, a mobil- vagy
okostelefonban egyesült. Köztudottan minden kommunikációs technológia hatott a kultúrára, nyelvre, az emberre (a népszerű és általam is elfogadott technikai determinizmus
tétele ez). A digitalizáció, az internet tudományos fogalommal „a technológia társadalmi konstrukciója”: a társadalom igényei folyamatosan kikényszerítik az újabb és újabb
műszaki megoldásokat (Nyíri 2010, 18).
A különböző médiumok a történelem folyamán sorban követték egymást: sajtó – rádió – televízió (ezt nevezem médiafejlődésnek), míg a digitális forradalom megszüntette a technikai kötöttségeket – a laphoz immár nem kell nyomda, kiszállítás, árusítás, a
hagyományos rádió és televízió sugárzási nehézségei (például a frekvenciák korlátozott
száma, vagy a kábelhálózatok kiépítettsége) többé nem jelentenek problémát. A rádióadások digitális térbe költözése kapcsán hangoztatták régi rádiósok: „a frekvenciák
száma végtelen”. Ez tehát a technológiai előzmény, ok. Lehet, hogy ez önmagában is
elvégezte volna azt a pusztítást, vagy másként: átalakítást, ami a hagyományos média
terén bekövetkezett, de azért az egyéb, társadalmi, politikai környezet is sokat tett azért,
hogy ma már nem is nagyon beszélhetünk minőségi médiáról.
A következő (második) ok a média politikaformáló szerepének túlhangsúlyozása. Maradjunk csak Magyarországon, ahol korábban alapvetően csak közszolgálati
média létezett. (A pártállami időkben értelemszerűen pártirányítás alatt.) A sajtó, rádió, televízió óriási szerepet vitt a békés magyar rendszerváltásban. Megjelentek a
sztárújságírók, többségüknek volt nagy szakmai háttere, elismertsége, majd a média
kereskedelmiesülésével (bulvárosodásával) felbukkantak a még nagyobb presztízsre (ismertségre) szert tevő megmondóemberek, még később az ún. „celebek” (a bulvársajtó és
a humor kedvelt közszereplői). A rendszerváltáskor az újságíró szakma felértékelődött.
Az 1990-es években létrejöttek magán médiaiskolák és -tanfolyamok, sorra indultak
a főiskolákon, egyetemeken a kommunikáció szakok, tömegesen jelentkeztek fiatalok
ezekre a képzésekre. Már akkor sejteni lehetett, hogy ez a tömegesedés nem fog jót tenni
a szakmának. De bízni lehetett abban, hogy egy kommunikáció szak sok mindenre jó
lehet (ez részben igaz is, jó kommunikátorra több területen is szükség van); az újságíró
szakmában pedig mégiscsak a legjobban fogalmazók, beszélők fognak megmaradni.
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A szakma felértékelődésével együtt járt egy – szerintem téves – hiedelem: az, hogy a
média a negyedik hatalmi ág. Egyes újságírók hirtelen népszerűségük okán politikacsinálónak képzelték magukat, és sokszor úgy is tűnt, hogy a média egyenesen a többi
hatalmi ág fölé magasodik. Amint ezt egyesek elkezdték hangsúlyozni, vagyis politikacsináló szerepbe léptek, a mindenkori politika azonnal elkezdett élénken érdeklődni a
média iránt, s különböző módszerekkel, eszközökkel és intenzitással elindult a média
politikai bekebelezése.
Ehhez járult a politológia azon észrevétele (a kétezer éves retorikai hagyomány nyomán), hogy a politika jó része (pusztán) kommunikációs tevékenység, a politika voltaképpen egyfajta marketing, amihez szükség van hatékony közvetítő közegre: vagyis
médiára. A politikai elit sokszor úgy érezte, hogy a „média átveszi a politika szerepét”,
az újságírók-médiamunkások politikai szerepben lépnek fel; vagyis nem kellő távolságtartással szolgáltatnak, nem okos kritikával ellenőriznek, hanem szerepkörüket túllépve
személyes politikai elfogultságuk alapján befolyásolni (megváltoztatni) akarják a politikai berendezkedést. Csoda, ha ezek után a mindenkori politika egyre erőteljesebben
igyekezett ellenőrzése, sőt befolyása alá vonni a médiát? Talán nem így lett volna, ha a
szakma erősen összefog, tart egy bizonyos szakmai-etikai színvonalat, és nem terjed túl
érdekeltségi körein, nem lép fel politikacsináló szerepben – talán egy ilyen magatartás
odafigyelést, megbecsülést, elismerést jelenthetett volna a számára. Nem így történt.
A hagyományos újságírás végét egy harmadik okra is vissza lehet vezetni. Ez a kereskedelmiség, más szóval: bulvárosodás; vagyis a tömegvonzó szórakoztatás minden áron.
Egyre nagyobb kényszer lett a médiában a profit, illetve amikor és ahol nem ez volt a fő
szempont, ott is a gazdaságosság, a gazdaságos üzemelés. A kereskedelmi médiában ez
eleve alapvető, érthető és tudomásul veendő szempont. Elméletben létezik színvonalas
szórakoztató, bulvár média. De az olvasókért, hallgatókért, nézőkért olyan eszement
verseny indult be, hogy a kereskedelmi média egyre újabb és újabb, kifinomultabb,
ravaszabb befogadóvonzó eszközökkel kezdett el élni, ami az újságírás hagyományos
értékeinek, sőt általában az emberi magatartásformák, etikai kérdések teljes megkérdőjelezéséhez vezettek. Jól jellemzi ezt az egyik vezető magyar bulvárlap korábbi főszerkesztőjének mondása: „Lefelé az út még nagyon hosszú!”
Nos, ennek a lefelé haladó útnak most már a vége felé járunk, bár szerintem is mindig lehet mélyebbre süllyedni. Mi történt szakmai szempontból? Átalakult a korrekt
tájékoztatás, összekapcsolódott a tájékoztatás és a szórakoztatás (az infotainment persze
világjelenség), és kiszorultak a médiában az üzleti (vagy kevés befogadót vonzó) kisebb
közösségeket érintő témák (pl. tudományos ismeretterjesztés, kulturális, művészeti információk), sőt számos médiaműfaj átalakult vagy egyenesen megszűnt.
Mindenki harcba indult a közönségért. A kereskedelmi média profitszerzési céllal,
a közszolgálati média a minél nagyobb propaganda-lehetőségek miatt. Azzal, hogy a
politika is ráébredt a kommunikáció szerepére és mindent elsöprő erejére, az államilag
fenntartott, közszolgálati médiumok is elindultak a nagyobb befogadóvonzó műsorok
irányába, elkezdődött a közszolgálati média kereskedelmiesülése. Ma a legtöbb közszolgálati médium legtöbb műsora nem különböztethető meg a kereskedelmi média műsoraitól. (Elemezhetnénk itt a Petőfi rádió-jelenséget; összetett kérdés, messze vezetne, de
jelenkori példának pontosan megfelel.)
Valószínűleg csak értelmiségi észrevétel és panasz, de talán több annál: a mai magyarországi nyomtatott lapok (napilapok, bulvárlapok) jórészt olvashatatlanok, gyakorlatilag
nincs minőségi („szeriőz”) újságírás, bizonyos műfajok teljesen kiszorultak a lapokból
(pl. az elemző cikk, oknyomozó riport). A „lineáris” vagyis szerkesztett tévéműsorok
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nézhetetlenek (vagy az egyes műsorok követhetetlenek) a mindent eluraló szórakoztató
elemek (show-elemek) és reklámok (önreklámok és fizetett kereskedelmi reklámok) miatt. Még talán a rádiók vannak jobb helyzetben, bár a szórakoztatónak szánt, többnyire
mérhetetlenül szánalmas (már sokszor leszerepelt, de valahogy mégis mindig tovább
szerepeltetett) médiasztárok tündöklése már ezek hallgatását is korlátozza. (Ebben az
írásban nem fogok neveket sorolni, de egy jelenségre felhívom a figyelmet: vannak
évtizedek óta szereplő, egyre rosszabb minőséget produkáló „médiacelebek”, akik végigjárták már szinte az összes kereskedelmi és közszolgálati médiát, térültek-fordultak
ide és oda. Eleve szakmailag és etikailag is megkérdőjelezhető jelenség, hogy valaki az
egyik médiában szórakoztató műsort vezet, azután a másikban híreket mond, majd ismét
tovább áll, és egy konyhashow-ban bukkan fel.)
Talán az a legnagyobb baj, hogy nincs színvonalas, valamiféle nemzeti etalonnak minősülő közszolgálati média. A közszolgálati médiának kötelessége lenne fenntartani a
sokszínű, sokszintű tájékoztatást, kulturális életet, szolgálni a színvonalas műveltséget.
Természetesen vannak ennek még a közszolgálati médiatérben oázisai; de hiányolom
az átfogó nemzeti művelődéspolitikát, s abban a közszolgálati média küldetésének,
étoszának megfogalmazását, és persze megvalósítását.
A jelen magyarországi médiatérben csak elvétve lehet találni a magyar valóságot
szociológiai, szociográfiai eszközökkel feltáró „életszagú” anyagokat: interjút, riportot,
útleírást. A pusztuló, átalakuló vagy éppen a jövőért küzdelmet folytató vidék szinte láthatatlan. De ugyanígy láthatatlan a boldogulását megtaláló, sikeres ember is. Megszűnt
a hangjáték és a tévéjáték. Pedig íróink-költőink mindig szívesen írtak a rádiónak és
a televíziónak, és most is írnának, ha kérnék őket. És ennek a színészeink örülnének
a legjobban, akik egykor egymásnak adták a kilincset a rádióban és a televízióban.
Nincs az európai és a magyar kulturális hagyományokra, értékekre, nyelvre alapuló vetélkedőműsor – pedig ezek mindig, mindenkor sikeresek voltak. Nincs, vagy
alig van valódi tudományos értékeket felmutató érdekes médiaanyag. A National
Geographic- vagy a Travel Channel-féle, a természeti és kulturális értékeket bemutatni szándékozó műsorok elkereskedelmiesülése szánalmas, sok tekintetben káros, mert
nem a táj, az ember megismerését, hanem inkább „legyőzését”, valamiféle utazási (turisztikai) teljesítménykényszert mutatnak. Az újságírás manapság sokszor csak annyi,
hogy médiainformációkból születnek újabb médiainformációk. A média sokszor csak
a médiáról szól. Bizonyos médiumok politikai szócsövek, a korábbi „közlönyök” helyettesítői. Megkérdőjeleződött és elbizonytalanodott a korábban általunk leírni és meghatározni próbált médianorma, illetve a média valamiféle iránymutató nyelvi normája
(Balázs 2017; 2018; Balázs–H. Varga 2017).
Összefoglalva: mi vezetett a hagyományos újságírás felszámolódásához? A technológiai változások, konvergencia, az újságíró szakma prominenseinek rendszerváltás
utáni nagyképűsége, pöffeszkedése, és az ennek ellenreakciójaként megjelenő politikai
válasz, valamint a gazdasági kényszerek.
(Milyen lesz az új média?) Az informatikai világban a média új dimenzióval bővült: a
közösségi, szociális vagy civil újságírás/média fölerősödésével, sőt szinte egyeduralkodóvá válásával. A hivatásos, profi médiatartalmakat is többnyire a közösségi oldalakon
osztják meg, továbbítják, véleményezik. 2008-ban James Katz ilyennek látta ezt a világot: „a fékek és ellensúlyok nélküli <újságírás> tág teret ad az ellenőrizetlen és felelőtlen híradásoknak, illetve egyáltalán megbillenti a hír és kommentár közötti kívánatos
egyensúlyt”. (Nyíri 2010: 94–95.)
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Az új világ új médiájának még nincs neve. Sokféleképpen emlegetjük: polimédia,
metamédia, crossmédia, közösségi, szociális média, és persze újmédia. Lehet, hogy nem
is lesz neve, mert az lesz a MÉDIA. Ma az okostelefonba költözött minden, és valószínűleg a technológiai továbbfejlesztés is megőrzi ezt a „minden egyben” formát. Az új
médiára leginkább ez a jellemző:
„ITT, MOST, MINDENT”.
Az újmédia tartalmazhat igényes, minőségi anyagokat, tartalmakat. Bízhatunk abban,
hogy lesznek ennek gyártói, igényes kivitelezői, és persze: befogadói.
Az újmédia legfőbb sajátossága azonban leginkább az: mindenki adó, mindenki befogadó. A „mindenki adó” jelenséggel együtt jár egy további átrendeződés: a média szerepe tovább módosul, a végletekig kitágul, a befogadók (fogyasztók) számára teljesen
követhetetlenné, kiismerhetetlenné válik. A média tájékoztatási, tájékozódási funkciója
elhalványul, helyén az időeltöltés, a szórakozás jelenik meg, s ez tág teret ad a félretájékoztatásnak, ami végső soron alulinformáltsághoz vezet.
Az újmédia néhány kiugró jelensége a következő:
(a) Szinte a semmiből ugranak ki pillanatok alatt sok százezres olvasottságot (követést) kiváltó blogok (vlogok). Ezek létrehozói többnyire fiatalok, középiskolások vagy
egyetemisták, akik ösztönös (sok esetben: kiváló) kommunikációs érzékkel, ám nagyon
kevés ismerettel válnak „sztárokká”. A fiatalok számára ezek a blogok ma alapvető tájékozódási, orientálódási és műveltségforrások.
(b) A teljes médiatérben, de különösen az ún. online-médiában feltűnő a műfajok
eltűnése, a meglévő információk lerövidülése, a háttérmagyarázatok elmaradása, csak
egy-egy mozzanat kiragadása, annak harsány kommunikálása. Az online-sajtóban ennek
vizuális képe: a sokszor félevezető cím, a nagybetűs, színekkel dúsított kiemelés.
(c) Ez a befogadóvadászat vezet az álhírek (fake news-ok) vagy (szerencsés fordítással) koholmányok sokaságának előretöréséhez. A valóságnál mindig érdekesebb a
hazugság: az internetet, az online-sajtót elárasztják a pillanatnyi figyelemmegragadásra,
talán szórakozásra szolgáló koholmányok. Ezzel nem az a baj, hogy szórakoztatnak,
hanem az, hogy teljesen hiteltelenné teszik a valódi újságírást. Az e-megtévesztés olyan
nagyarányú lett, hogy ma már egy kritikus befogadó sem képes eligazodni; a legjobb,
amit megtehet: hogy tudatosan NEM BÖNGÉSZIK AZ INTERNETEN, hanem egyfajta
médiamagányba vonul.
(d) Új jelenség a tényeken túli, fikciós világot kitaláló, erőteljesen szubjektív ún.
gonzó-újságírás, amely korunk egyik meghatározó módszere, stílusa lett.
(e) Az újmédiában összeolvad a duális médiarendszer, és feloldódik, keveredik a közösségi média terében. Tehát a jövőben csak elméletben létezik a médiában kialakult a hagyományos felosztás: közszolgálati – kereskedelmi – harmadikutas (vagy civil) média (Balázs
2017). A minőségi és a mennyiségi (közszolgálati és kereskedelmi) média összeolvad, a
civil média hangsúlyosabbá válik, de alapvetően mindent a gonzó-újságírás jellemez.
Médiatípusok
minőségi
közszolgálati (szeriőz)



„mennyiségi”
kereskedelmi, bulvár



gonzó
fikciós, tényeken túli

jazz-újságírás
objektív, mérvadó

bulvár, tabloid

szubjektív
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A technológiák fejlődése, az internet betörése egy burjánzó, posztmodern, a valóság
és a fikció között mozgó, kiismerhetetlen, kritikailag ellenőrizhetetlen újmédiát eredményez, amelyben a hagyományos újságírói szakmai értékek (objektivitás, oknyomozás, valamiféle ellenőrző funkció) nem számítanak, szóba sem jöhetnek.
(Mi lesz az újságírással mint szakmával?) A hagyományos újságíró szakma véget ér.
Ennek jele, hogy az egyetemeken kiürültek a kommunikáció szakok. Az újságírás mint
szakma presztízse a mélypontra került. Névről ma már csak a botrányhősöket, az önjelölt sztárújságírókat ismerik, a többség névtelen, hiába is van neve feltüntetve egy cikk
előtt vagy után. Emlékezzünk arra az időre, amikor „nevek” alapján olvastunk cikkeket,
hallgattunk-néztünk műsorokat.
A kommunikációs szakmákra természetesen a jövőben is szükség lesz: kereskedelmi
vagy politikai marketinget végző szakemberekre, s ezt a munkát nyilván egy képzett
újságíró, médiamunkás el tudja végezni. A hírgyáraknak, médiatáraknak (ezek lehetnek,
lesznek) az újmédia hátterében szükségük lesz hírszállítókra, írni-olvasni-hangot-képet
készíteni tudó szakemberekre. Egy omnipotens, azaz sok területhez értő újságíró a jövőben
is munkát fog találni.
De szinte biztos, hogy az újságíró és az újságírás korábbi presztízse már nem tér
vissza, egy-két harsány szószólót leszámítva senkit nem fog érdekelni, hogy az adott
anyagot ki készítette. Az újságíróból (aki még személyiség volt), visszavonhatatlanul
médiamunkás válik.
(Mi következik ebből a társadalomra nézve?) Az internet filozófiája szerint a posztmodern
társadalom technológiája az internet, az internet fogyasztói pedig egy új kor emberei,
akik másként viszonyulnak a hagyományhoz, az értékrendekhez (Ropolyi 2006, 315).
Megjósolható, hogy a magas művészetek iránti érdeklődés tovább csökkenhet, a globális
tömegkultúra szerepe pedig tovább növekedik. Az is várható, hogy a politika is idomul a
modern technológiához. Például a közösségi médiát felhasználja céljainak a népszerűsítésére. De az is várható, hogy ebben a közösségi médiatérben a közönség (szándékosan nem
mondom: közösség) még gyorsabban aktivizálható pillanatnyi érzelmek szerint (gondoljunk itt a flash mobokra, amelyek politikai töltetet is kaphatnak, s érzésem szerint a jövőben választásokat is befolyásolhatnak). A jövőben még gyorsabban előretörnek és nagyon
gyorsan cserélődnek új eszmék, új gondolatok, új mozgalmak, aminek hatására a társadalom és az ember is instabillá válik. Csak azt nem látom, hogy a közösséget összetartó értékeknek a médiatér melyik sarkában lesz egy kis helye, ahol át- vagy túléli ezt az időszakot.
(Összefoglalás) Korántsem teljes, nem minden részletre kiterjedő áttekintésemben
igyekeztem bemutatni, hogy mi vezetett a hagyományos újságírás felszámolódásához. Bemutattam az új média legfontosabb jellemzőit, igyekeztem megjósolni az újságíró szakma jövőjét, és rámutattam, hogy mindebből mi következik a társadalomra
nézve. Hangsúlyozom, hogy látleletem, elemzésem nem terjedhetett ki mindenre.
Elkerülhetetlennek látom a hagyományos média befejeződését, végét, s csak arra biztatom ennek a médiának a munkásait, ismerőit és kedvelőit, valamint a médiakutatókat,
hogy maradék értékeit igyekezzenek átmenteni egy jövendő korszakba, amelynek pedig
egyáltalán nem látjuk a fő irányait. Ha igaz az amerikai kognitív tudós, Mark Turner
azon állítása, hogy „emberi önmagunkat kommunikációs technológiáink tükrében értjük
meg” (Nyíri 2010, 99), akkor a mai kor és a közeljövő világát és emberét csak nagyon
homályosan látjuk.
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