Riportalanyképző, avagy: győzze le Bárdost, Fialát, Vitrayt! –
beszámoló
2014. április 17-én, délután öt órától a Komlósi Oktatási Stúdió (KOS) Sajtóházban
található előadótermében, közel húsz KPRSZ szakosztályi érdeklődő gyűlt össze
annak reményében, hogy okosodjon, legyőzze Vitrayt és megtudja, hogyan védheti ki
riportalanyként az újságírók sokszor gonoszkodó megjegyzéseit.
A sok pontban roppant érdekes és hasznos prezentációt Komlósi Gábor, újságíró,
riporter, szerkesztő-műsorvezető, főszerkesztő-helyettes, főszerkesztő, vezérigazgató,
főtitkár és sajtófőnök tartotta, aki KOS alapítóként és igazgatóként számos ma már
klasszikusnak számító és újonnan felfedezett hírességgel dolgozott, dolgozik ma is.
Ezek fényében senki sem vitathatja, hogy tengernyi bravúrnak és bukásnak lehetett
tanúja munkái során, amit nem félt megosztani érdeklődő közönségével sem.
Az előadás saját történetek csokra volt, amely főszereplőinek eseteiből szakemberek
és laikusok egyaránt tanulhattak. A fiatalokban is megerősödött az alaptézis, hogy egy
riport előtt az egyik legfontosabb teendő a felkészülés és a tájékozódás, hiszen nem
egy sikeres publicista esett már abba a hibába, hogy kellemetlen helyzetbe került,
ezek elmulasztása miatt. A legalaposabb előkészületek mellett is előfordulhat egy-egy
váratlan incidens, amit improvizatív módon kell megoldani. Ilyenkor a kétségbeesést
mellőzve, nyugodtan, hidegvérrel kell kezelni a helyzet, vagy végső esetben lezárni a
beszélgetést. Mert az az életben sehol sem mindig a legjobb megoldás, ha úgy
teszünk, mintha semmi sem történt volna. Mindezek mellett természetszerűleg jelent
meg az etikus viselkedés kérdése, és hallhattunk pár példát arról, hogy a
riportalanynak szánt kérdések összeállításakor nem mindig könnyű eldönteni, hogy mi
lenne a helyes, az etikus viselkedés.
Nem maradtak hoppon a leendő interjúalanyok sem. A sztorik többségéből kiderült,
nem szabad vakon megbízni a minket kérdezőkben: a kezdetben ártalmatlannak tűnő
kérdésekre adott válaszokat is ki tudják később forgatni „a jó nyelvű tollnokok”. Az
ifjak körében nagy sikere volt az előre betanulható panelmondat javaslatoknak,
amelyekkel arra lehet készülni, hogy éles helyzetben egy kis időt nyerhessünk.
Összesítő, záró gondolatként még a gonoszkodó kérdések is felvetődtek, amik ellen
bár pár trükköt be lehet vetni, kikerülésüket nem lehet néhány óra alatt megtanulni,
sokat kell tapasztalni és egy kis velünk született érzék sem árt.
Jeszenszki Katinka

