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Hadszíntér és hátország 

Magyarország az I. világháborúban 
komplex történeti–művelődéstörténeti vetélkedő középiskolás diákok számára  

 

 

Harmadik forduló 
 

 

HÁTORSZÁG ÉS FRONTVONAL 

 
 

 

1. feladat (50 pont) 
 

Készítsetek újságot! 

 

Válasszátok ki az első világháború egy félévét! Gyűjtsétek össze az abban az időszakban történt 

magyar vonatkozású eseményeket! Állítsatok össze egy újságot, amely bemutatja ezt a hat hónapot! 

A cikkek bármilyen témáról szólhatnak, ami a kiválasztott félévben valóban megtörtént. A 

hátország és a frontvonal eseményei egyaránt szerepelhetnek. Használjátok az újságírás és a 

publicisztika műfajait! (Lásd: melléklet a feladatsort követő oldalakon.)  

Ezeket kiegészíthetitek korabeli képekkel, vagy azok valamilyen képszerkesztő program 

segítségével átszerkesztett változataival, karikatúrákkal, rajzokkal. Az újságban szerepelhetnek 

hirdetések is. A korabeli újságok mintául szolgálhatnak, de ne ismételjétek az abban szereplő 

cikkeket! Tehát, nem több újságból összemásolt montázst várunk, hanem önálló írásokat és 

lapszerkesztést. A bulvár újságírás jellemzőit kerüljük! 

 

Ajánlott témák: külföld, belföld – főváros, vidék; közélet, közigazgatás (város-, faluképek, 

rendeletek, egyleti hírek, távirat, stb.); színház, művészet, film, irodalom, szórakozás; divat; 

egészség; tudomány, oktatás; törvényszéki hírek (perek, bűnügyek, tárgyalások (hadi 

szökevények)); hadi hírek; gazdaság; sport; rejtvény; időjárás; gyászrovat. 

 

Osszátok ki egymás között az újságírói szerepeket, tisztségeket és funkciókat: 

 főszerkesztő 

 (fotó) riporter 

 (hadi) tudósító 

 tördelő szerkesztő 

 egyéb (amire szükségetek van)! 

A lap munkatársait (vagyis magatokat), és a vállalt tisztségeteket tüntessétek fel a lapban! Egy 

ember több funkciót is elláthat. 

Megjelenés: évente kétszer. (Hányadik évfolyam, hányadik szám.) 

 

A lap paraméterei: 8 db A4-es oldal. 
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Beküldés: az elektronikusan szerkesztett oldalakat pdf formátumban kérjük, önállóan elmentve és 

csatolva ÚJSÁG címmel. (Tehát: ujsag.pdf) 

 

 

Az elbírálás szempontjai 

 történeti hűség (10 pont) 

 a kor újságírói stílusának, hangvételének megjelenése (10 pont) 

 változatos témák és publicisztikai műfajok (10 pont) 

 a lap és a cikkek címének kifejező ereje; korhű képillusztráció (korabeli fotó vagy sajátrajz, 

karikatúra) Figyelem! Ne kerüljenek II. világháborús képek a fotók közé! (10 pont) 

 tartalom (10 pont) 

o a háború érezhető hatása: miközben a frontokon ezreket veszítünk el, a hátországban 

zajlania kell tovább az életnek. A fájdalom és nehézségek bemutatása, és a nehéz 

időket elviselhetőbbé tevő humor, az átmeneti megkönnyebbülést segítő szórakozás 

megjelenítése a túlélés érdekében (halál és remény kontrasztja). 

 

 

 

 

2. feladat (25 pont) 
 

Kontrasztok I. 

 

Olvassátok el és/vagy nézzétek meg Erich M. Remarque: Nyugaton a helyzet változatlan című 

művét/filmet! 

https://www.youtube.com/watch?v=YkRBfuCXJFM 

 

 

   
 

 

Mutassátok be Erich Maria Remarque-ot 8-10 mondatban! (5 pont) 

 

Erich Maria Remarque német pacifista és antifasiszta író. 1898. június 22-én született a 

németországi Osnabrückben. Katolikus munkáscsalád gyermeke, 16 évesen kezdett el írni. 18 

évesen besorozták és a nyugati frontra került, ahol repeszdarabok sebesítették meg, a háború 

végéig kórházban feküdt. Sok munkát végzett a háború után (könyvtáros, üzletember, tanár, 

https://www.youtube.com/watch?v=YkRBfuCXJFM
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újságíró és szerkesztő). 1929-ben megjelent háborúellenes remekműve, a Nyugaton a helyzet 

változatlan, mely hatalmas sikert aratott. Hitler hatalomra jutását követően műveit 

nemzetellenesnek nyilvánították, azt terjesztették róla, nem vett részt az első világháborúban, 

zsidó származású. Bár minden becsmérlő szó koholmány volt, a náci propaganda bevált, így 

Remarque 1939-ben elhagyta Németországot. Az Egyesült Államokba, majd Svájcba 

emigrált, itt halt meg 1970-ben. 

Erich Maria Remarque a XX. század egyik legsikeresebb írója, műveiben az első világháború 

borzalmairól, a két világháború közötti német társadalomról, a második világháború alatti 

emigráció nehézségeiről ír. Regényeit megfilmesítették, számtalan nyelvre lefordították. 

 

Szerintetek mi a mű jelentősége? (8-10 mondat) (5 pont) 

 

Az első világháború olyan konfliktus volt, amelyet még nem tapasztalt azelőtt a világ. A 

technikai újítások nem csak a hatékonyságot, de a szenvedést is növelték. A nyugaton a 

helyzet változatlan című regény leírja a háború borzalmait a lelkes jelentkezéstől a 

hazatérésig. A történet olvasása közben megtapasztalhatjuk a rideg valóságot, amely 

egyáltalán nem hasonítható az elképzelt dicső harcra. Megtudhatjuk, hogy az emberek miként 

birkóznak meg a nehézségekkel és mennyire nehéz megőriznünk emberségünket. Sokat 

tanulhatunk a bajtársiasságról, az összetartozásról. Valójában senki sem élte túl a harcokat, 

mert a túlélőknek is meghalt a lelke. Rá kell jönniük a fiataloknak, hogy az eddig tanultak mit 

sem érnek a csatatéren, el kell felejteniük, kik voltak, ahhoz, hogy túléljék, katonaként kell 

viselkedniük. 

 

Mit mutat be az alábbi jelenet: 58. perctől – 1 óra 8. percig? Mi az üzenete? (8-10 mondat) (5 pont) 

 

 
 

Talán ez a jelent mutatja meg a háború legnehezebb részét. Paul rádöbben arra, hogy 

mennyire értelmetlen ez a harc. A körülmények megkövetelik, hogy állatokká váljunk. 

Elfelejtjük, hogy nem is ismerjük ellenségeinket és, hogy miért is az ellenségeink. Ha 

eldobnánk fegyvereinket, akkor barátok is lehetnénk. Az ellenség katonái nem különböznek 

tőlünk, ők is ugyanúgy félnek, honvágyuk van, és alig várják, hogy viszontlássák szeretteiket. 

Minden emberélet felbecsülhetetlen értékű. Az értelmetlen öldöklés fiatalok millióitól veszi el 

a lehetőséget, hogy álmaikat beteljesíthessék. 

Azt üzeni, hogy még a legrosszabb, legkilátástalanabb helyzetben se veszítsük el 

emberségünket. 

 

 

Mit mutat be az alábbi jelenet: 1 óra 37. perctől – 1:39:37-ig? Mi az üzenete? (8-10 mondat) (5 

pont) 
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A jelenetben megtudhatjuk, hogy a hátországban élőknek fogalmunk sincs, milyen a háború. 

Még mindig azt gondolják, hogy jó móka lehet. Mint azok, akik ezt a háborút kirobbantották 

azt gondolják, ők mindent tudnak. Könnyen mondják, hogy mit kéne tenni a győzelemhez, de 

másként látnák, ha meg is tapasztalnák, miket kell átélni ötleteik megvalósításához. Csak 

dobálóznak a szavakkal, nem is tudják mennyire más lett a hadviselés porosz-francia háború 

óta. Az átéltek után Paul otthon sem érzi már otthon magát.  

 

 

 

Katot milyen tulajdonságai teszik túlélővé és jó vezetővé a fronton? (8-10 mondat) (5 pont) 

 

 
 

Kat még a leg lehetetlenebb helyzetekben is talált élelmet, amit megosztott mindenkivel. 

Amellett, hogy bajtársaival jó barátságban volt, a fiatalabbak apját is helyettesítette, 

mindenki tisztelte és felnézett rá. Sok esetben a katonák az őrület határán voltak, de ő mindig 

megnyugtatta őket. Lényegében ha Kat nem lett volna ott, akkor a század nem húzta volna 

sokáig. A jó vezető az embereivel együtt harcol, velük él. Mivel ugyanabban a helyzetben volt, 

mint társai, ezért pontosan tudta, min mennek keresztül, megértette őket, de ami a 

legfontosabb volt, hogy tisztelete őket és a barátjuk volt. Ezzel szemben Himmelstoss teljesen 

megváltozott és visszaélt a hatalmával. Valójában egy gyáva ember volt, a kiképzés alatt 

fogalma sem volt, milyen a csatatér.  

 

 

 

 

 

3. feladat (10 pont) 
 

Kontrasztok II. – Képeslapok a frontról 

 

Készítsetek két olyan képeslapot, amit a katonák küldhettek az első világháború idején haza a 

frontról! 

 

a) nyomdai, megvásárolható képeslap részben előre megírt szöveggel. Feleljen meg a kor 

cenzúrájának, stílusának. (5 pont) 

b) egy katona rajzolja a lövészárokban két támadás között. Őszinte, nem cenzúrázott képi és 

szöveges tartalommal. (5 pont) 
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Beküldés: a képeslapokat jpg formátumban kérjük tőletek (kepeslap1.jpg; kepeslap2.jpg) 

 

Az elbírálás szempontjai 

 a kor ábrázolóstílusának megfelelnek 

 éles a kettő közötti kontraszt: tükrözi a front valósága, és a hátországban maradottak 

kényszerű idealizmusa közötti különbséget 
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HÁBORÚ ÉS MÉLYLÉLEKTAN 
 

4. feladat (15 pont) 
 

A tudattalan üzenetei: jós álmok 

 

Olvassátok el C. G. Jung: Emlékek, álmok, gondolatok című önéletrajzi kötetének néhány oldalát: a 

228-231-ig oldalig! (Mellékletük szkennelve a feladatsort tartalmazó emailhez.) 

 

 
 

 

Ki volt Carl Gustav Jung? (8-10 mondat) (5 pont) 

 

Carl Gustav Jung svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus. 1875. július 26-án született a 

svájci Kesswilben. Apja a svájci reformált egyház lelkésze, ezáltal keresztény kulturális 

hagyományban nőtt fel. Anyja szintén lelkész lánya volt, instabilitás és misztikusság 

jellemezte, amelyet feltehetőleg Jung is örökölt. Gyerekkorában megviselte lelkileg a szüleinek 

folytonos veszekedése. A bázeli egyetemen orvosnak tanult, de Krafft-Ebing pszichiátriai 

könyve a pszichológia felé fordította. Orvosi vizsgái elvégzése után a Zürichben levő burghölzi 

pszichiátriai kórházban kezdett dolgozni, amely az 1900-as évek elejére kiemelkedő 

kutatóközponttá vált. Az általa kifejlesztett analitikus pszichológia hasonlított a freudi 

pszichoanalízishez, de nem értett vele egyet a szexualitás hangsúlyozásában. 1961. június 6-án 

halt meg küsnachti otthonában. 

 

 

Hasonlítsátok össze Carl Gustav Jung 1913 októberében átélt látomását az első világháború valódi 

eseményeivel! Mit vetített előre a háborúból a látomás? (8-10 mondat) (5 pont) 

 

Carl Gustav Jung előrelátott egy nagy katasztrófát. A látomásában szereplő vízözön megfelel 

a nyugati és keleti frontnak. A háború sok pusztítást okozott mind emberéletekben, mind a 

kultúrában. Azonban a háború Európa déli dél-keleti részeire is kiterjedt, nem beszélve 

Afrikáról és a Csendes-óceán térségéről, amelyeket a látomás nem tartalmazott. Svájc 

valóban elkerülte a háborút, ahogy azt a vízió is mutatta.    

 

Alkotás! (5 pont) 

 

Készítsetek festményt A4-es vagy A3-as méretben Carl Gustav Jung említett forrásban szereplő 

látomása vagy valamelyik álma alapján! Beküldés: az elkészült festmény fotóját küldjétek el 

nekünk jpg formátumban! (festmény.jpg) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ha bármilyen kérdésetek felmerül, a +36-30/6467-650 telefonszámon vagy a 

vagolaeva@gmail.com e-mailcímen lehet további információt kapni. 

 

 

JÓ MUNKÁT! 

 

 

mailto:vagolaeva@gmail.com
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MELLÉKLET 

 

 

 

Bernáth László - sajtóműfajok.  

Claudia Mast - Az újságírás ábécéje. 

 

 

 

1) Tájékoztató műfajcsalád. 

2) Átmenet műfajai. 

3) Publicisztikai műfajcsalád. 

4) Kritikai műfajcsalád. 

 

1) Tájékoztató műfajcsalád: 
a. Legfontosabb műfaja a hír. 

b. Másik: az információ (ami nem más, mint egy hosszabb hír). 

c. Hírösszeállítás / hírösszefoglaló→ mert a hírnek sok forrása van (hírügynökség; 

helyi-, külföldi lapok, helyi-, külföldi TV, stb.).  

d. Tudósítás: a tudósító a hír, információ tárgyszerűségével beszámol azt 

eseményekről. Ő jelen van a helyszínen! Lehet belföldi vagy külföldi. Valamennyire 

beleviszi a személyiségét. 

 

2) Átmenet műfajai: 

a. Interjú. Egyszer sztárműfaj (pl. rendszerváltáskor), máskor háttérbe szorul. 

b. Riport. 

c. Átmenet műfajai, mert a riport és az interjú is tartalmaz valami hírt, információt, 

ugyanakkor mindkettő tartalmaz véleményt is. (Tehát átmenet a tájékoztató 

műfajcsaládból a publicisztikai műfajcsaládba).  

 

3) Publicisztikai műfajcsalád. Publitus –nyilvános. A publicisztika olyan kérdésekkel 

foglalkozik, amelyek nyilvánosak.  

a. Vezércikk. Magyarországi megalapítója Kossuth Lajos. 

b. Tárca, jegyzet, glossza, kommentár, elemzés, belső cikk, hírfej (általában a hír- 

(vagy mozaik-) oldalon, a hírek élén található. Valamit kiragad a hírből, és egy-két 

mondatban véleményt fűz hozzá). Esszé (pl. Bibó István Emlékirata) és a kritika is 

ide tartozna, de mivel nagyon nagy, ezért külön tárgyaljuk: 

 

4) Kritikai műfajcsalád.  
a. Pl. recenzió: ajánló, ismertetés, figyelemfelkeltés, kevés véleménnyel. 

b. Kritika: vélemény a műalkotásról. 

c. Tanulmány (hosszabb műfaj); esszé. Tárgya csak szellemi, művészeti alkotás lehet! 

Könyv, színház, film, zene, opera, DVD, CD, építészet, képzőművészet, hirdetés, TV 

(csakis az egyes műsorokról!), rádió (Magyarországon az első a ’60-as években 

jelent meg –Görgey Gábor). 

 

1. Hírközlő formák: hír, információ, hírösszefoglaló, tudósítás, riport, interjú. (Mert ezek 

mindig tartalmaznak hírelemeket.) 

 

2. Véleményközlő formák: minden, amit Bernáth a publicisztikai műfajcsaládba sorol, 

+feature (jellemző vonás): valami konkrét ügyről, eseményről szabadon, egyénien, 

olvasmányosan szól. +az összes kritika. 
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3. Járulékos formák: minden, ami az első kettőbe nem fér bele. Pl. ami nem tisztán 

szövegműfaj –karikatúra, fénykép, kép, képregény, olvasói levelek, keresztrejtvények, 

grafikonok, ábrák, stb..  

 

3 legfontosabb irodalmi műnem: líra (a költő teljesen megmutatkozik), epika (az író valamit elárul 

egyéniségéből, de nem ez a mérvadó), dráma (az író közvetlenül nem mutatkozik meg; rejtve marad 

a személyiség).  

 

3 legfontosabb sajtóműfaj: publicisztika (kitárulkozik a szerző), átmenet műfajai (interjú, riport), 

tájékoztató műfajcsalád („névtelen műfaj”, kivétel: tudósító). 

 

Szerző szempontjából párhuzamba lehet állítani őket.  

 

 

HÍREK {www.hirkereso.hu} 

 Egyik legfontosabb médiaelem. Hír az újságok őskorában is volt. 

 Érthetőnek, aktuálisnak kell lennie; valamint tömörnek, rövidnek. 

 Hírdefiníciók: 

 5W: ki/mi, mikor, hol, miért, hogyan. 

 Dr. Andok Mónika gyűjtötte: 

 A hír beszámoló egy eseményről, tényről vagy véleményről, amely sok embert 

érdekel {attól is függ, hogy melyik médiumban jelenik meg, és milyen 

közönségnek szól}. 

 New York Times jelmondata: „All the news that’s fit to print” (minden hír, ami 

nyomtatásra alkalmas). –De ki dönti el, hogy mi alkalmas? 

 Hearst: „Minden hír, aminek a kinyomtatását valaki meg akarja akadályozni. 

Minden egyéb hirdetés”. (Kissé cinikus.) 

 Hír az, amire a szerkesztő azt mondja. (Valaki döntésére hívja fel a figyelmet; ha 

szerepel→ hol???). {Bár vannak kemény- és puha hírek.} 

 A hír konstruált realitás. (Molock és Lester.) A hír egy olyan realitás, amit 

valahol, valakik konstruáltak. 

 Hír az is, amit egy neves politikus bejelent. News Performativum. 

 Andok Mónika: a hír történelmileg létrejött, jól kommunikálható /közérthető; 

társadalmi szimbólum (társadalom megérti)/, a társadalomban elfogadott 

szövegtípus. 

 A hírnek tényszerűnek, objektívnek kell lennie! (Teljes objektivitás nincs.) 

 Ismérvek, melyek alapján a híreket mérjük (szerkesztők és mi is): 

 Aktualitás. 

 Kivel történt (mennyire ismert személlyel). 

 Milyen közösséget érint, milyen a földrajzi közösség, mekkora a közösség. 

 Normasértés foka, károkozás mértéke. 

 Agenda (napirend). Nagyobb a hírérték, ha a hír már tematizált (a hír vagy előzménye 

szerepelt már a politikai napirenden).  

 A hírek feldolgozása: a híreket, információkat, hírösszefoglalókat a fordított piramis alapján 

(leglényegesebbtől haladunk a kevésbé lényeges felé). Hosszabb információknál, 

összefoglalóknál alkalmazzuk a leadet: az információ élén áll; összefoglalja az anyag lényegét, 

valamit kiemel belőle, kedvet ébreszt az olvasáshoz. (Jegyzetnek, glosszának nincs leadje!) 

Előszeretettel keverik a hírfejjel, ami a véleményhez tartozik! 

 

Magyarországon az első oldalon a tájékoztató műfajcsaládba tartozó cikkeket hozzák. 
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Kemény hír: úgy véljük, helyük van a lapokban / rádiós-TV-s híradóban, hírkeresőben. (De nem 

feltétlen kemény hír kerül az első oldalra.) 

 

Újság, rádió, TV: rovatokból áll általában. Pl. sport, gazdaság, külföld, kultúra, egészségügy, 

életmód, stb.. 

A társadalmi struktúra is hat a hírre. 

 

INTERJÚ 
 Interview: nézet között; nézeteket ismerünk meg a kérdező-kérdezett viszonyában.  

 Tulajdonképpen beszélgetés, melyet kettő vagy több fél folytat, publikálás vagy közzététel, 

közlés céljával.  

 Első interjú: 1836. USA. 

 Interjú fajtái: (hatott rá a társadalom változása; 88-95-ös évek között sztárműfaj a politikai 

interjú) 

 Információs interjú / hírinterjú. Elsődleges információkat hordoz. Egy adott területen, a 

közönséget érdeklő témákról ad tájékoztatást. Hírértékük van. Általában kérdés-felelet 

forma. 

 Véleményinterjú. Interjúalany: valamilyen fontos személyiség. 

 Személyiségi interjú: személyiségre, egyéniségre vagyunk kíváncsiak. Pl. művésszel, 

feltalálóval, közéleti személlyel, műgyűjtővel. 

 Életútinterjú: általában idősebb emberekkel. 

 Az interjú nemcsak műfaj, módszer is (történeti kutatások, pszichiátria, kutatás, állásinterjú).  

 Interjú feldolgozása: 

 Kérdés-válasz elkülönítése. 

 Függőbeszédes feldolgozás: önállóan tömörít az író, összefoglalja a válaszokat. Itthon 

ritkább. Az újságírónak nagyobb szabadságot ad (ez előny és hátrány is). 

  

RIPORT:  

 Az átmenet műfajcsaládja. 

 Bernát: a riport a tájékoztató műfajcsalád és a publicisztikai műfajcsalád között helyezkedik 

el. Mert van benne hír, és van benne vélemény is. 

 To report: a reporto latin szóból származik /valamit elhozni valahonnan/ -ez a riport egyik 

lényegi elemére utal. 

 Helyszíni jelenlétet igényel. 

 Első igazi válfaja a bűnügyi riport. 

 Molnár Ferenc: nem az a hír, ha a kutya megharapja a postást, hanem ha a postás harapja 

meg a kutyát. 

 Viszonylag terjedelmes (2-3 gépelt oldalnál kisebb terjedelmű riport nincs; de akár egy 

egész újságoldal {8-10 gépelt oldal} is lehet). 

 Sok utánajárást igényel. 

 Jellemzi: helyszínrajz, cselekmény, több szereplős. 

 Eredeti nézőpontot is tartalmaz (ha mást nem, a témaválasztást).  

 Virágkora: 19. század második fele – 20. század eleje. 

 Kálnoky Izidor: riport nélkül nincs újság. 

 Egon Ervin Kisch: riporter. Nagyon alapos volt. A kivégzés című riportjában egy halálraítélt 

kínai utolsó órájáról, óráiról írt. A részleteket nagyon pontosan figyelte meg. 
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Riport fajtái: 

 

o Szociografikus riport. Ebből is látszik, hogy a riport az irodalomból származik –

novella, útleírás. 

 

o Oknyomozó (tényfeltáró) riport. Bizonyos értelemben minden riport egy 

tényfeltárás; de ez igényes, sok kutatómunkát kíván. Pl.: Washington Post –

Watergate. 

 

o Állapotriport. Valamilyen intézmény pillanatnyi helyzetéről. 

 

o Kisriport. Rövid. 

 

o Portré riport. Egy emberről készít arcélt. 

 

o Külpolitikai riport. 

 

 
PUBLICISZTIKAI MŰFAJCSALÁD: ’publicus’ /köz, nyilvános/ latin szóból származik. A köz 

ügyeiről, a társadalom dolgairól szól. 

 

Műfajai: 
 Vezércikk. Az írott sajtó műfaja. Sokáig az első oldalakon szerepelt. Rendszerváltozás→ 

sajtószabadság; állami sajtótámogatás megszűnése→ a lapkiadás üzlet→ az olvasó az első 

oldalon híreket akar olvasni.  

 Szerkesztőségi vezércikk: nincs szignálva (aláírva), de tükrözi az újság álláspontját. 

 Szerzői vezércikk: alá- vagy fölé van írva. Tükrözi a szerző véleményét. 

 Tárca. Olvasmányos, stílusos. Élet és Irodalom, Magyar Nemzet {Magyar Zsebtükör} 

rendszeresen közöl tárcákat. A klasszikusok közül példa: Kosztolányi Dezső: Az újságírásról. 

 Kommentár. Jelenség, hír magyarázata. Egy leszűkített változata a vezércikknek. A részletekre 

koncentrál. Kezdetben a külpolitika műfaja volt. 

 Jegyzet. Legkötetlenebb, legváltozatosabb stílusú. Bármiről szólhat. Teljesen szubjektív lehet. 

Népszabadság –Új Péter (szerdánként). Nem csak az írott sajtó műfaja. 

 Glossza. Nagyon rövid (5-10 sor). Közel áll a jegyzethez. Csattanója van. Lendületes. 

Valamilyen visszásságot, hibát, rossz dolgot kifogásol. Pl. Élet és Irodalomban, a páratlan 

oldalakon. 

 Esszé. Hosszú. Tipikusan irodalmi műfaj. Pl. napilapok hétvégi kiadásaiban (Népszabadság –pl. 

Gombár Csaba). Komoly társadalmi kérdéseket boncolgat, és vet elemzés alá. Bibó István: 

Emlékirat /1957/ -ELOLVASNI!!! 

 Tanulmány. Elemzés. Inkább az írott sajtó műfaja. 

 Belső cikk. Egy-egy kérdést több oldalról vizsgálnak.  

 

 

Tudósí-

tás 

Infor-

máció 

Inter-

jú  

Ri-

port Publici

sztika 

vélemény 

Helyszíni jelenlét 
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KRITIKAI MŰFAJCSALÁD: 

 

 ’Krino’ görög szóból /ítélni/ származik. 

 Egy szellemi- vagy műalkotás megítélése. Elemzés és véleménynyilvánítás is. 

 Pl. könyv-, zene- (DVD-, opera-, koncert-), film-, építészet-, hirdetés-, TV-kritika. (egy 

adott műsorról szól), rádiókritika, stb.. 

 A napilapokban, a kulturális rovatban kell keresni. 

 Hatott-e a rendszerváltozás a kritikára? Igen, céltudatosabbak és szabadabbak lettek. A 

legkeményebb korszakban is lehetett találni: 1952 –kritika a Hamletről; Mátrai Beteg Béla 

/Dániáról írt, de Magyarországra is vonatkozott/. 

 A kritikát azért nem pótolja semmilyen más műfaj, mert a szakkritikus véleményét nem 

pótolhatják például az író saját véleményével. Az olvasót eligazítja a színvonalról, a 

megvalósítás módjáról. 

 Nem csak az írott sajtó sajátja. (Pl. közszolgálati rádiónál is.) 

 

 

 

MÉDIA RENDSZEREZÉSE: 

 

 Hírportálok: 

 Van nyomtatható verziója. 

 Nincs nyomtatható verziójuk. 

 Rádió: 

 Közszolgálati. 

 Kereskedelmi: 

 Zenerádió. 

 Hírrádió (Club Rádió). 

 Közösségi rádió (pl. települési-, egyházrádió). 

 Ma tipikusan elterjedt a háttérrádiózás. 

 Televízió: 

 Közszolgálati. 

 Kereskedelmi. 

 Kábel TV. 

 Tematikus csatornák elszaporodása. 

 Hírcsatornák. 

 

 

ÍROTT SAJTÓ: 

 

 Minőségi újság: választékos nyelvezet, szleng kerülése, 60-65% szöveg, 35-40 % kép. 

Széleskörű publicisztika, rovatok ellenőriztetése szakemberekkel; közéleti témák uralják; 

változatos hírek. Nem foglalkozik TV-sztárokkal, szappanoperákkal. 

 Bulvár: nem riad vissza a pletykától. Megelégszik az elsődleges információval. Képek 

dominálnak. Nagy címek, sok alcím. Nagyon kevés a publicisztika. TV-szereplőkkel 

gyakran foglalkozik. Társadalmi igény van rá (Story: 300ezer; Élet és Irodalom: 20ezer; Sun 

(GB): 3 millió). 

 Átmenet a kettő között: Metro (350ezer példány naponta). Régiek között ilyennek számított 

Az Est.  
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Sajtó Panasz Bizottság: mely igényekkel lehet fellépni az igényes tájékoztatással kapcsolatban. Ez 

egyfajta etikai kódex. 

 

Mi jellemzi a minőségi újságot? 

 Pontosság. 

 Lehetőséget nyújt a válaszadásra. 

 Tényt, magyarázatot, véleményt nem szabad összekeverni. 

 Magánéletet tiszteletben kell tartani. 

 Kórházakban: megfelelően viselkedni, írni! 

 Megtévesztéssel nem jut információ birtokába –általában. 

 Zaklatás mellőzése. 

 Nem fogad el anyagi ellenszolgáltatást. 

 Gyász megértése, tiszteletben tartása. 

 Gyermekek jogainak tiszteletben tartása. 

 Bűntény áldozatainak személyiségi jogainak tiszteletben tartása. 

 Hátrányos megkülönböztetés kerülése. 

 Újságíró: a bizalmas forrásait nem árulja el. 

o 1961. New York Times –Ted Szulc írását -6 hetes vita után-, kompromisszumokkal, de 

közölték. 

o 1971. vietnámi háború. McNamarra felismeri a hibát, dokumentumot írat róla, egy 

demokrata képviselőnek adta. Ez eljutott a New York Timeshoz. Pár kihagyással közölték. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Az újságírói műfajok. Véleményműfajok, a publicisztika.  

Egyéb műfajok a sajtóban. 
 
Az újságírói műfajok rendszere: 

1. Tájékoztató műfajcsalád (hír, tudósítás) 
2. Átmeneti műfajok (interjú, riport) 
3. Publicisztikai műfajok = véleményműfajok (vezércikk, belső cikk, kommentár, jegyzet, tárca, 

glossza, kritika) 
 
Véleményműfajok, a publicisztika: 

A latin publicus = nyilvános szó származéka. A latin publico = közzéteszek, nyilvánosságra hozok. 
A publicisztika fogalmát a lelkes magyarítók „nyilvános közírásnak” fordították. Egy másik definíció szerint 
a publicisztika nem más, mint nyilvános közbeszéd.  
Elfogadott meghatározás: a publicisztika az értelmezés és meggyőzés szándékával formált, a sajtóban 
nyilvánosságra hozott vélemény. A hír szent…-és a vélemény? A két műfajcsoport megkülönböztetése és 
következetes elhatárolása nemcsak a műfajismeret alapelve, a szerkesztésnek is írott-íratlan törvénye. A hír 
szent, a vélemény szabad. 
A publicisztika definíciójának folytatása: az olvasók minél szélesebb körének meggyőzésére, esetenként 
mozgósítására hivatott, rendszerint közéleti töltésű, gyakran politikus, esetenként polemikus írás.  
A közírónak joga, sokszor szakmai kötelessége is, hogy a politikai szférán túltekintve, oktatási, kulturális, 
vagy sporttémáról írjon.  
Másfajta témájú publicisztikát kell közölniük az országos és helyi lapoknak, ha válaszolni akarnak az 
olvasók kérdéseire. A Budapesten megjelenő országos lapoknak nemcsak a fővárosiak 
információszükségletét kell kielégíteni, publicisztikai rovatuk 19 megye lakosságához szól. 
 
A publicisták legvonzóbb és leghálásabb közege a napilap. Ahol megadatik a frissesség és a folyamatosság. 
A napilapok publicistáinak előnye a gyorsaságot tekintve lecsökkent a TV és rádió miatt, ezért elsősorban a 
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hetilapokkal szemben kell érvényesülniük. A hetilapokat kárpótolja a nagyobb rendelkezésre álló idő, 
pontosabb, körültekintőbb, alaposabb munka végezhető. 
Az újságban a vezércikk és a kishír egyaránt fontos, tehát nem beszélhetünk a műfajok hierarchiájáról. A 
szerkesztőségi gyakorlat nem erősíti meg azonban ezt a tételt, hisz a gyakornok is tudja, hogy a napilapban a 
publicisztika a legrangosabb és a legbecsültebb műfaj.  
 
Eredeti látásmód szükséges a műfajhoz, hogy az író véleményének ereje és hőfoka elegendő legyen ahhoz, 
hogy meggyőző erővé váljék. A publicista jól tájékozott, az átlagosnál műveltebb hírlapíró. A publicista 
személyisége a megélt, érzelmekkel, indulatokkal hitelesített gondolatokban nyilatkozik meg. Ady Endre 
publicisztikája: verseivel egyenértékű prófécia. 
 
A műfajok rendszerének két pólusa: 
1. Tárgyilagos hírközlés kötelezettsége (tájékoztató) 
2. Szabad véleménynyilvánítás lehetősége (publicisztika) 
Közötte fontos, széles átmeneti sáv: őrzi az információközlés objektivitásának előírásait, de teret ad a 
személyes vélemény érvényesítésének is. 
 
Publicisztikai műfajok: 

VVeezzéérrcciikkkk::  Kossuth Lajos által megteremtett és a legmagasabb szintre fejlesztett újságírói műfaj. A magyar 
vezércikk – megírásában, stílusában – irodalmibb a németnél és az osztrák publicisztikánál is. 
A jó vezércikk nemcsak szerzője, hanem a cikket közlő lap karakterét, politikai állásfoglalását is kifejezi. A 
vezércikkek sorozata – hosszú távon - meghatározza a közlő lap arculatát. A vezércikk a lap névjegye.  
 
Semmilyen sajtótörvény, szerkesztőségi munkarend nem szabályozza, mikor kötelező, mikor illik vagy 
célszerű névvel, ill. névtelenül közölni egy lapszám vezércikkét. Az újságíró számára fontos nevének 
közlése, de ez gyakran elmarad.  
 
A vezércikk célja: a meggyőzés, a lap által felvállalt politikai célkitűzések szolgálata. A vezércikk szemlélet, 
gondolat, tudás és ötlet művészi elegye. 
 
Célja lehet. 

1. Befolyásolás – az olvasó meggyőzése 
2. Elriasztás – valamilyen veszélyre hívja fel az olvasó figyelmét, esetleg javaslatot is közöl 
3. Felvilágosítás – megmagyaráz valamit 
4. Ösztönzés – buzdítja az olvasót 
5. Köszöntés – dicséret és gratuláció 
6. Szerkesztőségi esszé – valamilyen lényeges és időszerű téma elemzése 
7. Könnyed kommentár: bármilyen témában elképzelhető, kellemes, oldott formájú 

 
A hajdani szerkesztői gyakorlat szerint a vezércikk a lap első oldalán került megjelenítésre, ma ez mér nem 
törvényszerű. 
 

BBeellssőő  cciikkkk::  A belső cikk a meggyőzés hadjáratának tisztje. A témaválasztás tekintetében jóval nagyobb 
szabadságot élves, mint a vezércikknél. A két műfaj esetében a határok elmosódtak, néha nehéz különbséget 
tenni közöttük.  
Nyílt levél: jellegét meghatározza az aláíró és a címzett kapcsolata, ill. az alkalom, amelyből íródott. A 
levélforma tág teret ad a szubjektivitásnak, hangvételében gyakran indulatos, felháborodott vagy ironikus.  
Vitacikk: többnyire nem formájában, hanem jellegében kapcsolódik a levélműfajhoz, amennyiben valamely 
korábbi közleményhez, sajtóbeli megnyilatkozáshoz fűz közvetlen reflexiót, ellenvéleményt, választ. Ez a 
válasz nem feltétlenül személyes. Előfordul, hogy a cikkíró lapjának, pártjának, az általa képviselt 
közönségnek a nevében válaszol. Célja elvileg a vitatott írás szerzőjének a meggyőzése, de valójában mindig 
az olvasónak szól.   

  

KKoommmmeennttáárr:: a Magyar Értelmező Szótár szerint: „valamihez szóban vagy írásban fűzött magyarázó, 
közelebbről megvilágosító, kifejtő megjegyzés, fejtegetés, magyarázó jegyzet, értelmezés”. A sajtóra 
vonatkoztatva „a közéleti, politikai híreknek, eseményeknek a magyarázata, hírmagyarázat”.  
A műfaji hierarchia térképén a kommentár helyét a hír és a vezércikk között kell elképzelni. Szerzője vmely 
aktuális kül- vagy belpolitikai eseményből indul ki és értelmezi a történteket. A cikkíró tájékoztatja az 
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olvasót és segíti saját véleménye kialakításában. A kommentár nem állásfoglalás, hanem alátámasztott 
információ. 
Írásának nincsenek áthághatatlan szabályai, de a logikai rendet tanácsos követni. A kommentárt a hírek, ill. 
új tények közlésével kell kezdeni. A tényeket forrásmegjelöléssel kell ellátni. 
A kommentár hírlapi fogalmán általában kül- és belpolitikai kommentárt értünk, így naprakész 
tájékozottságot, fegyelmezett, logikus gondolkodást igényel. 
Stílusa higgadt, tárgyszerű. 

  

JJeeggyyzzeett:: sokszor a kommentár műfajához sorolják, hisz a jegyzetíró is kommentál. Ő is a megszerzett 
híranyaggal, olvasott információval kapcsolatos véleményét fejti ki.  
Témájában általában kötetlen, terjedelmében, szerkezetében némileg kötött műfaj. Akárcsak a glossza, nem 
tűri a terjengősséget, megköveteli a koncentrált fogalmazást. Írójának szabadága a témaválasztásban 
határtalan. Míg a kommentár esetében prioritást élvez a politika, a jegyzet az élet apró dolgairól, hétköznapi 
jelenségekről szól. Az író igazi erénye az életismeret, jó megfigyelő- és asszociációs készség. Stílusa 
szubjektív, lírai és ironikus is lehet.   

  

TTáárrccaa::  a napilapok tárca-rovatában közölt, irodalmi színvonalú, olvasmányos, gyakran csevegő hangú, 
rövidebb írásművek. Térbeli elhelyezkedése: a lapoldal közepénél valamivel lejjebb található és rendszerint 
vastag fekete vonal választja el a fölötte közölt anyagoktól. A tárca is vélemény. 

  

GGlloosssszzaa:: a szó a görögben nyelvet, megjegyzést, magyarázatot jelent, a glosse viszont spanyol eredetű, 
szigorú szerkesztési szabályokhoz kötött, lírai versforma. A glossza a publicisztikai műfajcsalád 
szerelemgyereke.  
 
A jegyzetíró szabadsága csaknem korlátlan: a témaválasztáson túl kiterjed az írás hangvételének, 
szerkezetének, terjedelmének kiválasztására is. A jegyzet lehet szikár és érzelmes, csevegő és szűkszavú, 
feltartóztathatatlan monológ, ironikus kommentár, tárca jellegű történet, vagy majdnem novella. A 
glosszaíró célpontjainak száma végtelen. A glossza tartalmazhat idézeteket. 
 
A glosszák csoportosítása tartalmi szempontból: 

- Politikai 
- Közéleti 
- Társadalmi 
- Kulturális 
- Bármilyen, aktuális kérdéshez való, többnyire polemikus, gyakran ironikus, kis terjedelmű, 

csattanóval végződő hozzászólás 
 
A glossza terjedelmének általános jellemzője és szabálya a rövidség. Lehet pár soros, vagy leggyakrabban,  
fél - 1 oldal terjedelmű. A 1,5 – 2 oldalas glossza már kivételnek számít. Ha ezt túllépi, akkor már nem 
glossza. (Örkény után: a glossza egyperces publicisztika). 
 
Glossza készülésének folyamata: 

- A glosszaíró mondanivalójához keresi a tényeket 
- A tényekhez keres mondanivalót 

A tényeket csak akkor tudja felhasználni az író, ha van ítélete, véleménye.  
 
Glossza esetében nagyon fontos a cím! Minél eredetibb egy glossza címe, annál biztosabb, hogy nemcsak az 
író, hanem az olvasó is végigolvassa.  
 
Humor, irónia nélkül nem lehet glosszát írni. A glossza oldja, fűszerezi a súlyos politikai mondanivalót 
hordozó oldalt vagy lapszámot. 
 
Az igazi glosszaíró forrásnak tekinti a maga tapasztalatát, de témája sokakat irritáló, sértő igazságtalanság, 
fenyegetőző embertelenség. Mert az igazi glossza – közügy. 
 

MMűűkkrriittiikkaa:: a krino (görög) = ítél szóból származtatva jelentése: megítélés, esetleg bírálat. Feladata a 
művészet nagy alkotásaiból levont esztétikai elveket a megítélendő művekre alkalmazni. Az irodalmi 
lexikon a kritikát „tudományos publicisztikai műfajnak” nevezi. A kritika több tagból álló műfajcsalád. 
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Osztályozása (legkézenfekvőbben) a vizsgált művek természetéből ered: irodalom / színház/ film / 
képzőművészeti / zene / tánckritika.  
A kritika egyaránt szól a művésznek, a másik kritikusnak (szakma) és mindenekelőtt az olvasónak.  
Fontos az őszinteség, de az állásfoglalást bizonyítani kell. Kritika írás előtt meg kell ismerni adott művet, 
eseményt. 
 
Műfajok szorosan a kritika mellett: 
Recenzió: a műalkotásokról szóló, azokat 8-10 sorban ismertető, tájékoztató közlemény. Nálunk a recenzió 
véleményt nem nyilvánító, a könyvpropaganda szolgálatában álló írások elfogadott besorolása. A recenzió 
informál. Tájékoztat a könyv megjelenésének tényéről és az alapvető bibliográfiai adatokról.  
Hírlapi kritika: elemez, értékel és eligazít. Terjedelmét a lap jellege és az adott időszak sajtókonvenciói 
határozzák meg, de belejátszik a szerkesztés is.  
Tanulmány (esszé): a kritikának a tudomány és művészet határán születő alkotásai. Eredetét tekintve 
irodalmi műfaj.  
  
 
 
Egyéb műfajok a sajtóban: 

OOllvvaassóóii  lleevvééll:: növelhető általuk a lap életközelisége, sokoldalúbbá teszik az olvasmányanyagot. A levelek 
olyan reflexiók, amelyek puszta létükkel a lap hatását demonstrálják. A levelek nemcsak írójukkal, hanem az 
olvasókkal való kapcsolatnak is eszközei. Az olvasói levél műfaját nem szabad összetéveszteni a levél 
műfajával. Az egyiket laikus írja, a másikat profi. Az olvasói levelek többnyire csak jelzések, reagálások, 
témafelvetések. A szerkesztőség által közölt olvasói leveleknek csak akkor lehet jelentőségük, ha megjelenik 
bennük valami többlet a lap egyéb olvasnivalójához képest.  

SSzzoollggáállttaattáássookk::  párkereső, receptek, horoszkóp, humor, kulturális ajánlatok, stb. A szolgáltatás ma már 
teljesen összefonódott a reklámmal. Az úgynevezett PR-cikkek, a különféle termékek újságírói bemutatása 
az esetek túlnyomó többségében fizetett reklám. Noha nem műfaj, de a tárgyalt témakörbe tartoznak a 
mellékletek, amelyek kiváló reklámhordozók. 

33..  PPaannaasszzüüggyyeekk:: az olvasó panasza érték, olykor semmi mással nem pótolható információ. Az esetek 
többségében elegendő, ha például a lap megfelelő rovatában a lap jogász illetve jogász-szerzője rövid választ 
ad a panaszban felvetett kérdésre. Ezeknek a válaszoknak nemcsak lényegre törőnek kell lenniük, hanem 
közérthetőknek is.  

 

 


