1.1.

A tudományos újságírás meghatározása és története

Holger Wormer

Miért kék az ég? Hogyan tudnak repülni a helikopterek? Mit tehetünk azért, hogy
egészségesek maradjunk? Ezek a kérdések első pillantásra látszólag egymástól teljesen
függetlennek tűnnek, a valóság más-más elemére, mozzanatára vonatkoznak. Van azonban egy
roppant fontos, közös vonásuk: csak tudományos-technikai ismeretek birtokában adhatunk rájuk
adekvát válaszokat.
Életünk majd minden pillanatában szembesül(het)ünk a fentiekhez hasonló kérdésekkel,
felvetésekkel,

ezért

elengedhetetlen,

hogy

mindig

helytálló,

naprakész

információkkal

rendelkezzünk a körülöttünk és bennünk lévő világról. Szerencsére az ehhez szükséges motiváció,
az elemi kíváncsiság szűnni nem akaró hajtóereje mindig megvolt az emberben, a
természettudományos megismerés módszereinek fejlődése pedig újabb és újabb információkkal
gazdagította az emberi civilizáció tudását.
Kezdetben csak a hozzánk, gondolkodó emberekhez időben és térben legközelebb eső,
leginkább megfogható természeti jelenségek, folyamatok keltették fel érdeklődésünket. A
korszakalkotó

jelentőségű,

nemritkán

tudományos

paradigmaváltást

előidéző

technikai

vívmányok (pl. mikroszkóp, radar stb.) megjelenését követően azonban már az ember által
érzékelhető valóság határain túli területekre is sikerült bepillantást nyernünk.
A világhoz intézett kérdéseink sora ugyanakkor soha nem fog véget érni, mindig lesznek
megoldatlan problémák, amíg ember él a Földön. Annak ellenére, hogy a természettudományok
kutatásával foglalkozó szakemberek – elődeikhez hasonlóan – a 21. században is rendületlenül
keresik a magyarázatokat a miértekre. Mindannyiunk számára óriási szellemi kihívást jelent, hogy
eligazodjunk a rendelkezésünkre álló, folyamatosan bővülő ismerethalmazban és sikeresen
építsük be az új információkat a már meglévő tudásrendszerünkbe. A tudománykommunikáció
legkülönbözőbb válfajai épp ehhez az embert próbáló feladathoz hivatottak hathatós segítséget
nyújtani.

1.1.1. „Az atomoktól a Világegyetemig” – A tudás mint termék
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A tudás fogalmának meghatározásakor nagy fába vágjuk a fejszénket. Nehéz dolgunk
van, hiszen ahhoz, hogy pontos definíciót adjunk erre a kifejezésre, ismeretelméleti, filozófiai,
pedagógiai, pszichológiai, sőt még közgazdaságtani szempontokat is figyelembe kell vennünk. E
tényezők mérlegelése alapján azt mondhatjuk, hogy a tudás a körülöttünk és bennünk lévő
világról alkotott, nagyobbrészt tapasztalati úton szerzett, az emberi civilizáció hajnala óta
felhalmozott, generációról generációra átruházott, rendszerezett ismeretek halmaza, gyűjteménye.
Egyfajta termék, amely egyértelmű, de nem mindig számszerűsíthető értékkel bír, ezért áruba is
bocsátható, megvásárolható, vagyis értelmezhető rá a kereslet-kínálat piaci törvénye.
A média legfontosabb feladata, hogy tevőlegesen is részt vegyen az emberek tudását
alkotó információk megfogalmazásában, terjesztésében, ellenőrzésében, illetve olykor-olykor
előállításában is. A természettudományokkal kapcsolatos ismeretek az emberi tudáshalmaz
speciális, a többitől markánsan elkülöníthető részterületét képezik, ezért a média ezen
információkkal foglalkozó szegmense, a tudományos újságírás is külön figyelmet érdemel. A
hagyományos újságírástól – amelynek legfontosabb ágait a politikai, gazdasági, kulturális, sportés bulvárújságírás alkotják – főként abban különbözik, hogy rendkívül közel áll vizsgálódásának
tárgyához, azaz a tudományokhoz. Ezt a tényt a sajtótermékek megfelelő rovatainak elnevezése is
igen jól érzékelteti. Gondoljunk csak bele, hogy például egyetlen olyan hazai vagy külföldi
napilapot sem találunk, amelynél a belpolitikai-közéleti eseményeket feldolgozó rovatot politikatudományinak vagy a gazdasági híreket közlő rovatot közgazdaságtaninak neveznék! Ez nem azt
jelenti, hogy más rovatoknál ne lehetne felhasználni a megfelelő tudományterület (pl. politológia,
irodalomtudomány stb.) eredményeit, de ezeknél nem a szó szoros értelmében vett tudományé a
főszerep. Ezzel szemben a tudományos újságírással foglalkozó rovatoknál – amelyekben
természettudományi, orvostudományi és technikai-informatikai témák egyaránt helyet kaphatnak
– elsősorban a tudományos-technikai megközelítésmódon és szemléleten van a hangsúly.
A továbbiakban bemutatjuk a tudományos újságírás kialakulásának legfontosabb
sarokköveit, típusait, majd alaposabban is körüljárjuk, hogy milyen szempontokat kell
mérlegelnünk egy-egy téma kiválasztása és feldolgozása során, végül pedig megkíséreljük röviden
felvázolni a tudományos-technikai ismeretek terjesztésének jövőbeli stratégiáit.

1.1.2. „Egy tőről fakad” – A tudományos újságírás rövid története
A tudományos újságírás a fentieken túl még abban a tekintetben is különbözik a
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hagyományos újságírás ágaitól, hogy esetünkben a média egy viszonylag új szegmenséről van
szó (Friedman et al. 1986). Úgy is fogalmazhatunk, hogy a tudomány jelentős késéssel, csak jóval
a klasszikus rovatok megjelenését követően került be a világ híráramába (Hömberg 1990). A
világháborúkat övező tudományos-technikai fejlődés, a globális méreteket öltő pusztítások
következtében fellépő egészségügyi problémák azonban katalizátorszerűen gyorsították fel a
tudományos újságírás különböző válfajainak kialakulását. Valódi, szakszerű tudományos
újságírásról azonban csak a 20. század derekától kezdve beszélhetünk.
Az amerikai és szovjet űrprogramok – főként az 1957-es Szputnyik-sokk, illetve az 1969es Holdra szállás – következtében a tudományos újságírás népszerűségi indexe hirtelen a
magasba szökkent, javarészt a technikai újdonságokat érintő növekvő érdeklődés miatt. Az 1970es és ’80-as években – elsősorban a Three Mile-szigeti és a csernobili atomkatasztrófák után
fellángolt környezetvédelmi vitáknak köszönhetően – megnőtt a kereslet a „zöld” témák iránt. Az
előző évszázad utolsó évtizedében a genetikai módosítások lehetőségei és az ezekkel összefüggő
különböző bioetikai kérdések adtak újabb lendületet a tudományos újságírás fejlődésének – elég,
ha csak Dollyra, a klónozott bárányra vagy az ember genetikai kódjának megfejtésére gondolunk.
Az új évezred küszöbén pedig többek között az őssejt-kutatások, az AIDS, a klímaváltozás vagy
éppen a H1N1 (2009) influenza szolgáltattak/szolgáltatnak táptalajt a tudományos újságírás
művelőinek.

1.1.3. „Rendszerezz, hogy úrrá légy a káoszon!” – A tudományos újságírás tipológiája1

A tudományos újságírás különböző válfajainak csoportosításakor mindenekelőtt fontos,
hogy elkülönítsük a kutatóintézetek által kiadott sajtóközleményeket azoktól a termékektől,
amelyek valamilyen újságírói alkotó tevékenységnek köszönhetően látják meg a napvilágot.
Előbbiek a tudomány világának, általában egy szűk szakmai közönségnek szólnak, és rendszerint
különféle munkacsoportok friss kutatási eredményeiről számolnak be. Utóbbiak viszont a
nagyközönséget célozzák meg: fő feladatuk, hogy mindenki által érthető és élvezhető formába
öntve közvetítsék a tudományos élet aktualitásait, illetve minél szélesebb körben terjesszék az
1

A téma más irányú megközelítéséről a könyv „5.3. A tudományos újságírás jelene és jövője” című fejezetében olvashat. A

tudományos újságírás tipológiáját korábban Michael Haller és Markus Lehmkuhl német tudománykommunikációs
szakemberek is behatóan tanulmányozták. Ebben a részben Holger Wormer rendszerét ismertetjük, amelyik jelentős
mértékben támaszkodik az előzményekre.
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ezekhez kapcsolódó tudományos-technikai ismereteket. A két terület tehát mind funkcióját, mind
pedig célcsoportját tekintve gyökeresen eltér egymástól.
Ha tüzetesebben is szemügyre vesszük a tudományos újságírás és a média más
szegmensei között lévő kapcsolatot, meglepődve állapíthatjuk meg, hogy a mindennapos
gyakorlatban alig találunk olyan hírt, amelynek hátterét ne a tudomány képezné. Amikor egy
sportolót doppinghasználattal gyanúsítanak, rögtön szóba kerülnek a laboratóriumi vizsgálatok.
Ha egy ámokfutó lövöldözni kezd egy iskolában, pszichológusokat kérdeznek arról, hogy milyen
lélektani folyamatok vezethettek a tragédiához. Ezekben az esetekben a tudományos ismeretek
más kontextusba ágyazva, egyfajta rész-aspektusként szerepelnek. Ezt, a tudományos újságírás
speciális – a szakirodalomban eddig kevéssé tárgyalt – vonatkozását integrált tudományos
újságírásnak nevezzük.
A nyomtatott sajtóban jól bevált gyakorlat, hogy az események tudományos hátterét
megvilágító írások az eredeti hírt feldolgozó cikkek mellett, keretes kiegészítések formájában
jelennek meg. A rádiós és televíziós riportokban hasonló szerepet töltenek be a magyarázó,
kommentáló jellegű szakértői megszólalások egy-egy téma kapcsán. Ebből is látható, hogy a
tudományos újságírással foglalkozó munkatársak általában szorosan együttműködnek a többi
rovattal:

e

tekintetben

rendszerint

bedolgozó

szerepet

játszanak,

a

szerkesztőség

tudáscentrumaként, egyfajta „lexikonként” funkcionálnak.
A különféle médiumok azonban emellett a hagyományos (politikai, közéleti, kulturális
stb.) rovatokban, műsorokban megjelenő társaikkal egyenrangú tudományos témájú cikkeket,
riportokat is készítenek. Ezek sokkal többek puszta háttéranyagnál, hiszen önmagukban is kerek
egészet alkotnak, önállóan is megállják a helyüket, azaz egyedi terméknek tekinthetők, amelyek
előállításával a klasszikus tudományos újságírás nyomtatott és elektronikus részterületei
foglalkoznak.
Az utóbbi években számos, nemzetközi közvélemény-kutató intézetek nevéhez köthető
projekt vette górcső alá az emberek tudományosmédia-fogyasztásának mértékét. Ezekből
egyértelműen leszűrhető, hogy a tudományos-technikai információk, érdekességek iránt
világszerte nő a kereslet, az ezeket bemutató írások, riportok népszerűsége kimutathatóan
növekszik (függetlenül attól, hogy azt milyen felületen – pl. egy napilapban vagy egy internetes
portálon – publikálták). A szakemberek többek között ezért kezelik a tudományos újságírást a
média szuverén szegmenseként.
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„Amit mindig is tudni akartam” – talán ez lehetne a mottója a tudományos újságírás
harmadik változatának, a kalendárium jellegű tudományos újságírásnak, amelyet éppen a
„mindig is” kitétel különbözteti meg legjobban az integrált és a klasszikus típusoktól. A
kalendárium jellegű tudományos újságírás az időtlen, szinte gyermeki kíváncsiságból fakadó
kérdésekre próbál válaszokat adni, tehát itt a hangsúly – az előzőekkel szemben – nem az
aktualitásokon, hanem az ismeretterjesztésen van. Ebben az esetben mellékes, hogy a felmerülő
problémákat tényleges olvasók, hallgatók, nézők vagy mindannyiuk nevében maga az újságíró
teszi-e fel.2 A lényeg, hogy a kérdések az összes potenciális befogadó számára érdekesek, a rájuk
vonatkozó válaszok pedig adekvátak és kielégítők legyenek: ezeket a szempontokat azonban
minden esetben az újságírónak kell mérlegelnie. Szép példákat találhatunk a kalendárium jellegű
tudományos újságírásra a különböző webes hírportálok rendszeresen (általában hetente) frissülő,
állandó rovataiban. Ezekben – a fejezet bevezetőjében szereplőkhöz hasonló – mindennapos,
olykor banálisnak tekinthető kérdések mellett gyakran összetett válaszokat igénylő problémák is
előkerülnek.3

1.1.4. „A győztes mindent visz” – A tudományos újságírás témaválasztása

Amikor a bevezetőben próbáltuk meghatározni a tudományos újságírás célját, két,
egymáshoz szervesen kapcsolódó, de alapvetően eltérő funkciójú feladatkört különítettünk el: a
tudományos élet aktualitásainak közvetítését, illetve az ismeretterjesztést. A későbbiekben azt is
tisztáztuk, hogy a tudományos újságírás klasszikus és integrált válfajainál az előbbire, míg a
kalendárium jellegű típusnál utóbbira helyeződik a hangsúly. Ez a különbségtétel már önmagában
is determinálja azt, hogy milyen témák közül választhatunk, ha hozzá akarunk fogni egy-egy, a
tudományos újságírás körébe sorolható termék elkészítéséhez.
Általános érvényű, a média más területein is használatos szabály az ún. hírérték-elmélet,
amely bizonyos, a hírek kiválasztásánál (is) fontos szerepet játszó tulajdonságokat rendel az
eseményekhez (Galtung/Ruge 1965). Minél több ilyen tulajdonsággal (szakkifejezéssel élve:
hírérték faktorral) bír egy adott esemény, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy „szemet
2

A nagyközönség által megfogalmazott kérdéseket, problémákat egyes szakértők a professzionális tartalom-előállítás
kezdetleges formájaként értelmezik, amelyet általában a „user generated contents” címszóval illetnek.
3
A német www.kopfball.de weboldal összesítése szerint a „Tényleg friss marad a pezsgő, ha kiskanalat teszünk a
felbontott üvegbe?”, a „Miért változik meg a hang, miközben kanállal kavargatunk egy csésze capuccinót?” és a „Miért
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szúr” az újságíróknak, azaz beszámol róla a sajtó. Hírérték faktornak tekinthető többek között a
közelség (mekkora az esemény és a befogadó személy közötti, szó szerinti vagy átvitt értelemben
vett, tér- és időbeli távolság), a relevancia (milyen mélységben érinti az adott ügy a befogadó
személyt), a státusz (milyen szinten értékeli a befogadó személy az esemény és/vagy az esemény
szereplőinek társadalmi helyzetét), valamint a meglepetés (milyen valószínűséggel következett be
az esemény) is. Az elmélet alapján az újságírók többé-kevésbé megbízható hipotéziseket
állíthatnak fel arra vonatkozóan, hogy elsősorban mi érdekli a médiafogyasztó közönséget.
A témaválasztásnál nem elhanyagolható tényező az sem, hogy az adott esemény milyen
hírkörnyezetben helyezkedik el, vagyis milyen más események zajlanak/zajlottak vele egy időben.
Nem szorul különösebb magyarázatra az a tény, hogy egy nagyobb hírértékkel rendelkező
esemény könnyedén kiszoríthatja a feldolgozandó témák listájáról a kevésbé lényegeseket. Egy
konkrét példán illusztrálva a helyzetet: a szervdonorok hiányáról szóló beszámoló – bármennyire
is fontosnak tartjuk azt – a kormány átalakításakor vagy az Amerikai Egyesült Államok elnökének
megválasztása napján háttérbe szorul, sőt, végső soron ki is maradhat az adott napilap, híradás
kínálatából.
Felvetődhet a kérdés: vajon e tekintetben a tudományos újságírás esetében másként kell-e
eljárni, mint a média más szegmenseinél? A tapasztalat azt mutatja, hogy a hagyományos hírérték
faktorok a tudományos újságírással kapcsolatos témák kiválasztása során is rendszerint
megkötések nélkül alkalmazhatók (Schäfer 2007). Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy az
egyes hírérték faktorok súlya függ attól is, hogy a tudományos újságírás melyik típusáról van szó
az adott esetben: a klasszikus és az integrált válfajoknál például a meglepetésnek nagyobb a
jelentősége, mint a kalendárium jellegű tudományos újságírás esetében, míg ez utóbbinál a
közelség kerül előtérbe. Jelenleg is zajlik az a kutatás, amelynek keretein belül német szakértők a
klasszikus

hírérték-elmélet

tudományos

újságírásra

specializált

változatán

dolgoznak

(Wormer/Badenschier, a publikálás várható dátuma: 2011).
Gyakran heves viták tárgyát képezi a tudományos újságírók és a friss tudományos
eredményeket produkáló kutatók között, hogy miért nem kap különösebb sajtóvisszhangot egyegy konkrét bejelentés annak ellenére, hogy azt mértékadó szakfolyóirat(ok)ban is közölték. A
szakemberek rosszallása alapvetően érthető, hiszen bármikor előfordulhat, hogy egy - akár több
évtizedes munka eredményeképpen megszülető - releváns információ is látszólag elkerüli a

kerülnek a tealevelek a bögre közepére, ha megkeverjük az italt?” mellett az a kérdés is bekerült a TOP 10-be egy, a
felnőtt lakosság körében végzett felmérés alkalmával, hogy „Miért olyan nehéz megfogni a legyeket?”.
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zsurnaliszták figyelmét. Ám azt sem szabad elfelejteni, hogy az újságírók a konkrét tudományos
értéken kívül az események hírértékét is számításba kell vegyék akkor, amikor eldöntik, érdemes-e
beemelni a médiába az adott témát. Vagyis lehet nagy jelentőségű egy közlés az adott szűkebb
tudományterület művelőinek, de a nagyközönség számára nem feltétlenül az.
Ha azt vizsgáljuk, hogy a tudomány-technika rendkívül szerteágazó világából mely
részterületeket kedvelik leginkább az újságírók, megállapíthatjuk, hogy – mind hazai, mind pedig
nemzetközi szinten – az egészséges életmóddal, orvoslással kapcsolatos ismeretekkel dolgoznak
legszívesebben. Ebből következik, hogy a médiában is ezek a témák dominálnak: a jelentős
hírügynökségeknél minden második tudományos-technikai hír az egészség-orvostudomány
témakörébe tartozik. A további preferencia-sorrendet – az erre irányuló mérések eltérő
kritériumrendszere miatt – csak nehezen lehet meghatározni, de egy biztos: a rangsor végén a
kémia és a matematika áll (Elmer/Badenschier/Wormer 2008).
Az

orvostudomány

vezető

szerepének

oka

a

hírérték

faktorokkal

könnyen

megmagyarázható, hiszen nyilvánvaló, hogy bizonyos tényezők (pl. a közelség vagy a relevancia)
ezen témák esetén sokkal kézzelfoghatóbb jelentéstartalmúak, mint másoknál. Gondoljunk csak
bele, hogy nincs olyan ember a Földön, akit egy-egy betegség közvetlenül vagy közvetve (rokonai,
ismerősei révén) ne érinthetne! Az egyes tudományterületek és -ágak nagyságának szintén fontos
szerepe van ebben a tekintetben: minél több támogatást élvez egy adott tudományág, annál több
kutatót képes foglalkoztatni, áttételesen annál több potenciális tudományos eredmény láthatja meg
a napvilágot sajtóközlemények formájában. A rendelkezésre álló „nyersanyagbázis” eltartó
képessége egyenes arányosságban áll a témával behatóan foglalkozó újságírók számával, amely
így döntő befolyást gyakorolhat az egyes tudományterületek helyére a zsurnaliszták népszerűségi
rangsorában.

7

