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Név- és tárgymutató
Aamidor, Abraham 348
Achille Lauro 225
Acta Diurna 33
Adams, Ansel 335
Adams, Douglas 364
Adams Sally 127
Ady Endre 26
AFP 108
afroamerikai

mint politikailag korrekt kifejezés 373

AGB Nielsen 37
Alaska Airlines 236
alcím

egyeztetése leaddel 259, 260, 261

American Journalism Review 213
Anderson, Chris 13
Anderson, Jack 241
anekdota
cikkek bevezetőjeként 268
cikkek részeként 300–301
AP 43, 196 a Associated Press

Apple 132
archívum a sajtóadatbankok; a sajtóarchívum
fősodor sajtóé online 204
ingyenesen hozzáférhető online
~ok 206–209

Ariadne 75
Aronson, Elliot 217
Ashdown, Paddy 145
Asia Sentinel 99
Associated Press 108, 284, 352 a AP
astroturfing 39, 231–232
attention span a figyelem
azonnali hír 79 a rendkívüli hír
azonosítás

forrásé a forrás: feltüntetése
újságíróé a újságíró: bemutatkozása
interjú előtt; a újságíró: bemutatkozása sajtótájékoztatón
álhír 235–238 a álközlemény; a sajtótréfa
reklámcélból 233–234
álközlemény 191 a álhír

állítás

előnye a tagadással szemben az
újságírásban 358

állítólag

mint elégtelen forrásmegjelölés 365

álobjektivitás a objektivitás; a újságíró:
lustaságából fakadó álobjektivitás
álruhás riporter a riporter: álruhában

általánosítás

Blair, Jayson 48
blog 81

a ~ok újságírásra gyakorolt
hatása 40–41

a források és konkrétumok elkenésére 145, 361

blogger 61

szavak 386

blogoszféra 40
blöff

áltudományos

áprilisi tréfa a sajtótréfa
átélt beszéd a függő beszéd
átfolyás 271
áthidalás 161–162
bajjelző 219
Balzac, Honoré de 169
Bánó András 50
Baróti Géza 282, 337
Baudrillard, Jean 370
BBC 16, 20, 132, 145, 237, 291

alapelvei a források kezelésére 107–111
esete a szcientológiai egyházzal 148
etikai kódexe a telefonbeszélgetések rögzítéséről 156
hírzárlata 32
iránymutatása a terrorista szó
használatáról 376
mint megbízható hírügynökség 188
szerkesztőségi irányelvei 53

beágyazott tudósító 19, 116
Bedő Iván 8
befejezés 296
beharangozó 68, 272–273 a előzetes
beleérzés a újságíró: intuíciója
bemutatkozás a azonosítás
Bennett, James Gordon 313
Bernstein, Carl 218, 225
beszélő fejek 246, 344 a szakértők
beszélt nyelv a nyelvezet

újságírás nyelvezetének közelsége
hozzá 57
bevezetés a lead

bikinihír 15
bikkfanyelv 381
billboard graph a dióhéjbekezdés
Biszku Béla 390
bizalom

források iránt a forrás: hitelessége
szerkesztő és újságíró
között 48–49

mint a jövő újságírói 39
újságírókkal való viszonya 38

információ megszerzése érdekében 241

Blundell, William E. 14, 16, 84, 142,
282
blurb a link: ~ajánló (blurb)
body a hírtest
Bogart, John B. 8
Borges, Jorge Luis 43
Bors 233
borulópont 21, 100, 392
Boston Globe 377
Boswell, Thomas 95
Bourdieu, Pierre 369
Boykoff, Jules M. 244
Boykoff, Maxwell T. 244
Brady, John 320
breaking news 35, 38, 214,
288 a rendkívüli hír
Buchanan, Edna 171
Bugyinszki György 246
bulvársajtó 21
Bush, George W. 164
Butkovic, Davor 155
buzz 41, 231
BzzAgent 232
cáfolat a nem cáfoló cáfolat
közel szerepeltetése a vádhoz a
cikkben 277

Campbell, Deborah 63
celeb 35–36
Charman, Suw 51
chat a csevegőprogram
Chatham-házszabály 141
Chicago Tribune 53
Christiansen, Ole Kirk 275
Cicero 33
cigány a roma
cikkajánló a beharangozó; a kiajánló; a előzetes
cikkötlet a témaválasztás
elraktározásra későbbre 78

cikkszerkezet 282–291 a fordított

*
Név- és tárgymutató
kronológiájú hírek; a fordított
piramis; a idősorrend; a rablóhús
(cikkszerkezet)
internetes megjelenésre írt cikkeknél 289–292
cím a alcím; a felcím
címre felelő lead 260, 270, 271
civil újságírás a olvasóriporter; a újságírás; a újságírás: civil

Clarke, Roy Peter 171, 267
Claudius (császár) 98
cliffhanger 296
Clinton, Bill 18, 162, 163
CNN 34, 35, 212, 299

és az első iraki háború 34

Columbia Journalism Review 244
Columbo 125–126
Couric, Katie 48
Cox, Ana Marie 38
crawler

az internetes keresők programrobotja 210

crowdsourcing 40, 157–158
cunami 387
csali 271 a kiajánló
csattanó
leadben 262

Csehov, Anton Pavlovics 55, 169,
170, 175, 296, 362
Csehov puskája a előrevetítés
csevegőprogram 157 a interjú: internetes csevegéssel

Csiang Cö-min 99
Daily Mail 60
Daily Telegraph, The 60
Davies, Nick 60
Demeter Ervin 163
Dewey, Thomas E. 53
diktafon 111, 112, 137, 142, 150, 151,
154, 167

amikor a riportert hátráltatja 143,
175, 307
telefonban 117
újságírói munkára alkalmas 113–
115
vele való anyagfelvétel 120–121
diktálás a telefon: diktálás ~on

dióhéjbekezdés 267–268
divat
hír~ a hírdivat
terjedése 231

divatszavak 392

az újságírás zsargonjában 384
az üzleti világban 382

dokumentum

hivatalos ~ feldolgozása 200–201

Donaldson, Sam 129
Dowie, Leonard 35
Dreifus, Claudia 127
Dumas, Alexandre 187

duplagondol 374, 375
durva szavak 372, 390, 391

elkerülése eufemizmussal 372

Egri Lajos 180
egyszerűség 57, 354–361
ejtőernyős újságírás a hotelújságírás
elfogultság a objektivitás
forrás politikai ~a 328

elmondta-hozzátette újságírás 45–
47 a kiegyensúlyozottság
előreoldal 271
előrevetítés 296
előzetes 25

keretesben 292
saját cikk megjelenését beharangozó a beharangozó
várható esemény előtt hírcikként
megjelenő 80
előzmény a háttér-információ

embargó 30–41
embedded reporter a beágyazott
tudósító

Encyclopaedia Britannica 208
endorsement 58
eseményriport 340
Esti Egyenleg 50
esszé 25, 347–349
nézőpontja 12

etika a méltányosság; a újságírás:
etikája

etikai kódex 68 a Magyar Újságírók
Országos Szövetsége
reklámoké 234

eufemizmus 371–372
Express Scribe 115
élőnyelv a beszélt nyelv
értesülés 13, 33, 108, 141, 203,
343 a scoop; a információ

bizalmas 225
bizonytalan 330
névtelen forrásból származó 140,
218

évforduló

mint téma 82

f4 (szoftver) 115
Facebook 37, 116, 212

mint a műkritika színhelye 182
mint politikai sajtó 213–214

faits divers 28, 90
FAQ a gyakran ismételt kérdések
feature story 340 a riport
Fehér Béla 383, 384
felcím

egyeztetése leaddel 259, 260

felcsigázottság a feszültség
Felt, Mark 218 a Mély Torok; a Watergate-ügy
felütés

drámai ~ 269
meghökkentő leadben 264

419

fénykép a fotó
fényképezőgép

mobiltelefonon 117, 232
nem fotóriporternek újságírói
munkához 115
feszültség a konfliktus; a cliffhanger; a olvasó: érdeklődésének felcsigázása, ill. fenntartása
feloldandó és kívánatos ~
leadben 261
megteremtése cikk elején jelenettel 269
teremtése öncélúan 245
teremtése párbeszéddel 315
feuilleton 90 a tárca

figyelem

olvasóé 14–15, 37–38

figyelemfelkeltés

mint a lead egyik funkciója 252
nyelvi képpel 393

fikakultúra 182
Financial Times 240
Finch, Sidd 237
Fisher, Geoffrey 72
Fisher, Walter 5
flekk 272
Ford (gépkocsi) 232
fordított kronológiájú hírek 41, 288
fordított piramis 27, 282–285, 287,
288, 289, 290
forrás a telefon: forrás ellenőrzése ~on

családtagok, barátok mint
~ok 247–248
dicsekvés ~sal 331
ellenőrzése 25–26, 103–123
feltüntetése 63, 328–333
hitelessége a hitelesség
internetes ~ a internetes hír: átvétele,
felhasználása
nem együttműködő 239–241
névtelen a névtelen forrás
fotó a portréfotó; a fotósorozat
forrásra nézve hátrányos következményekkel járó 70
készítése az újságíró munkájának
segítése céljából 115
mint az információs csomag
része 41
mint cikkötlet 84

fotós

az információs csomag előállításának folyamatában 76, 294
hobbi~ 335
mint egyben újságíró 116
portrén dolgozó 344
újságíró együttműködése ~sal 304

fotósorozat 292
Frei Tamás 48
függő beszéd 316–319
portréban 344–345
szabad ~ 333

*
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gerillamarketing 231
giccs 370, 372
és politika 370

Gillmor, Dan 40, 53
Gingrich, Newt 165
Gladwell, Malcolm 100, 392
Glass, Stephen 48
globális felmelegedés 244
glossza 24, 25, 56

és tárca közötti különbség 92

Goldberg, Bernard 247
Goma, Guy 132
gondnok a kapuőr

híreké 51
gonzó a újságírás: gonzó
Google a keresőmotor
chat mint az újságíró egyik elérhetősége 157
kereső

cikkre való hivatkozások keresése vele 203
használata 210–212
használata a plágium lebuktatására 63
sajtóközlemény feladójának
ellenőrzése vele 192

naptár használata szerkesztőségi
munkához 80
webcímtára 210

Google Desktop 121
Google Maps 209

használata interjúalanyhoz való
biztos odajutás érdekében 135

Google News 191, 204
Göncz Árpád 50
Gray, L. Patrick 218
Guardian, The 60
Guenier, Robin 21
gyakran ismételt kérdések 312
gyik a gyakran ismételt kérdések
Gyurcsány Ferenc 46, 235
Hadzs, Adnan 48
hamisítás a kitaláció

az interjúalany által mondottak
manipulálásával 310

Han Fej-ce 217
Harrower, Tim 288
Harry herceg 31
Hart, Jack 179
határozószavak

felesleges ~ a mondatban 364

hat kérdés 23–24, 85

a leadben 253–255
álhírek meg nem felelése
rájuk 236

háttérbeszélgetés

felkészülésként 133
idézhetőségének szabályai 140
mint a manipuláció eszköze 220



háttér-információ

elhelyezése cikkekben 280–281
elmondatása szakértőkkel 16
előzmények és háttér szerepeltetése a fordított idősorrendű online
cikkekben 288

házi videó 232
headline 290
Hearst, William Randolph 6
helyszín

ellenőrzése cikk leadása előtt 303
jelzése a lead előtt 255
kimozdítása a leadből 279

Hemingway, Ernest 75
Hernádi Miklós 369
Hersey, John 47
hiba a ismétlés: mint hiba; a pontatlanság

hierarchia

hiánya online hírekben 41

higgadtság a szenvtelenség

interjúhelyzetben 145, 148

hiperlokális 52
hír a internetes hír; a álhír; a breaking
news; a információ: hírtől való megkülönböztetése; a kemény hír; a puha
hírek; a rövidhír

átvétele és feldolgozása 188–190
ellenőrzöttsége a forrás: ellenőrzése; a információ: hírtől való megkülönböztetése
fordított kronológiájú a fordított
kronológiájú hírek
helyette a róla való csevegés 36
hírnek álcázott vélemények 36
kontextusa 10
meghatározásának nehézségei 6
mint kötelék a külvilággal 5
nézőpontja 10, 95, 256 a nézőpont
híraggregátor 41, 60, 204–205 a hírgyűjtő oldal
hírcikk 24, 25, 26–27 a rövidhír; a tudósítás; a fordított piramis; a hat
kérdés
bővítése 93–94
különbözősége riporttól 337
leadje 254 a lead: összefoglaló
megírására példa 85–92
szerkesztése a hírszerkesztés
vélemények benne 57

hírciklus 33–41

interneten elérhető híreké 38

hírdivat 20–21

előidézése online 41
előidézése online médiában 41

hírforrás a forrás
hírgrafika 41, 292

adatainak ellenőrzése 304

hírgyűjtő oldal 41, 191 a híraggregátor

hírháttér 25, 281 a háttér-információ
hírnév
tizenöt percnyi 40

Hirosima 351
hírösszefoglaló 25, 63, 88
hírsor 28
hírszereplő 32, 77, 226 a szereplő

~k összekeverése egy mondaton
belül 357
mint a cikkek főszereplője 16, 93

hírszerkesztés 29
hírszerkesztő 30
hírtelevízió 34
hírtest 26, 86
hírügynökség

elfogadása megbízható hírforrásként 189
feltüntetése forrásként 330
kritikátlan hagyatkozás rájuk 61,
190
legmegbízhatóbbak 108

hírügynökségi jelentés 79
hírverseny 79

hatása az internetre írt cikkekre 290

hírzárlat 32
hitelesség 55, 65, 302

álruhás újságíróé 242
elérése forrás feltüntetésével 328
elérése leplezetlenséggel a leplezetlenség
elvesztése átpolitizált szavak
használata miatt 376
elvesztése az újságíró lustasága
miatt 49, 248
forrásé 25, 101, 105, 107, 108, 188
megfigyelésé 178
névtelen forrás használata
esetén 218
riportban 338

Hitler, Adolf 244
hivatali nyelv 380–381
hivatkozás a forrás: feltüntetése

használata online felületen 41
keretes anyagban 332
összefoglaló 331
hoax a álhír
hobbifotós a fotós: hobbi~

és a hír nézőpontja 10–12

Hoffman, Nicholas von 46
holnap a tegnap
holokauszt a népirtás
homokóra

mint politikai manipuláció a suttogó propaganda

homo narrans 5
Hoover, J. Edgar 218

hírérték 7–10

híresztelés a álhír
hírfej 25, 29

mint cikkszerkezet 285–286

*
Név- és tárgymutató

hosszú farok elmélet 13
hotelújságírás 62–63
Huszein, Szaddám 34, 164, 219, 377
húzás a rövidítés
idegen szavak 385, 386–388
rövidítésben 378

idézet

interjúalanytól a megszólalás

idézőjel

használata megszólalás jelölésére
az újságíró jegyzetfüzetében 150
használata szó szerinti idézet
jelölésére 318

időpont

kimozdítása a leadből 279

idősorrend

fordított mint online szerkezet 288
ilyenben haladó cikk 287–288

igék

erős és élénk ~ használata 359
passzív v. szenvedő a szenvedő:
igealak a cselekvővel szemben

Iliász 98
illetékesség

általában források kezelésénél 109
névtelen forrásnál 221
sajtóközleményben 194

Illyés Gyula 172, 386
Independent, The 60
Index (hírportál) 158, 191
infografika a hírgrafika
Info Rádió 235
információ

a forrás is ~ 328
átvett 330
hírtől való megkülönböztetése 25
információs csomag 294 a fotós: az
információs csomag előállításának
folyamatában; a keretes (cikk)

infotainment 18
Insiko 15
interjú 25, 125–167 a higgadtság:
interjúhelyzetben; a televízió: interjú
benne; a kérdés; a mobiltelefon:
kikapcsolása interjúhelyzetben
átírása függő beszédbe 316
~elemek hírcikkben 26
e-mailen 156
embargós 30
információsűrűsége 312
internetes csevegéssel 157
közben felismert megszólalások 321
megfigyelés ~ közben 175
mint eszköz 131
mint műfaj 131, 311–315
mint puha hír 17
mint show-műsor 131
nem újságíró, hanem celebritás
által készített 18
portréhoz készült 345

rögzítése 110
rögzítése diktafonnal 113, 120–121
rögzítése jegyzetfüzettel 112 a jegyzetfüzet
személyesen 61, 154–155
szerkesztése 312–314
szövegének visszaküldése interjúalanynak ellenőrzés céljából 152–
153, 303 a újságíró: irányító helyzete
az interjú után
telefonon 36, 155–156, 194, 307,
346 a telefon: túlzott hagyatkozás ~os
információkra; a telefon: ~beszélgetés
rögzítése
tényfeltáró cikkhez készített 343

interjúalany

elcserélésének veszélye 132, 154,
155, 156
elérhetőségének rögzítése 303
idézése 317
megfigyelése interjú közben 175–
179
megnyerése nyilatkozattételre 239–241
szóhasználatának mechanikus
átvétele 382

International Herald Tribune 138
internet a webcímtárak; a blog; a blogo
szféra; a Facebook; a web 2.0
és a hirdetők 51
és az olvasó figyelme 37
hatása az olvasótábor összetételére és nagyságára 13
sajtóátverések az
~en a álhír; a álközlemény
szavazás ~en 197
térnyerése XI, 156

hatása a kritikára 182

internetes adatbázisok 184, 206–209
internetes csevegés a csevegőprogram
internetes fórum 225, 248
mint hírforrás 93, 188, 189

internetes hír

átvétele, felhasználása 60, 63,
202–203 a internetes fórum: mint
hírforrás; a crowdsourcing
bevezetője a lead: internetes
hírciklusa a hírciklus: interneten
elérhető híreké
linkajánlója a linkajánló
másolása a plágium
nyelvezete a online sajtó: nyelve
szerkezete a cikkszerkezet: internetes megjelenésre írt cikkeknél
terjedése 38, 40, 41
internetes kereső 133, 210–212 a keresőmotor
felhasználása plagizálók lebuktatására 63
~szavak a szavak: internetes kereső~
internetes újságírás a közösségi oldal

421
mint az írott sajtó egy formája XI,
XII, 51, 355

Internet Movie Database 209
intuíció a újságírás: intuíciója; a újságíró: intuíciója; a : intuíciója; a újbeszél: intuíciója
iPhone 116 a mobiltelefon
Irak
2003-as, második öbölháború 19–20, 164, 219–220
irak–ráni háború 377
öbölháború 34

iraki háború 19, 219
Irán–kontra botrány 225
irányítás a újságíró: irányító helyzete
irodalom a újságírás: és irodalom
viszonya

ismétlés

mint hiba 259–260 a tautológia

Iwiw 37, 212 a közösségi oldal
Jacques Chirac 138–139
Jager, Peter de 21
János Pál, II. 54
Jarvis, Jeff 39
jegyzet
mint műfaj 25, 55
újságíróé a jegyzetfüzet

jegyzetfüzet 64, 111, 143, 307

amit a riporternek érdemes leírnia
benne 149–150
benne lévők átírása interjú
után 152
diktafon mellett 175
„kiürítése” mint hiba 276
mint bizonyíték bíróságon 122
újságírói munkára alkalmas 112–
113
vele való anyagfelvétel 118–119
jelenet a feszültség: megteremtése cikk
elején jelenettel
cikkek bevezetőjeként 269–270
cikkek részeként 297–300
hiánya a fordított piramisban
megírt hírcikkek esetén 285

jellemfestő

szó 385, 388

jelző

felesleges ~ a mondatban 362–364

Jonson, Ben 180
József Attila 397
Jutarnji List 155
kábeltelevízió 34
Kaiser, Robert G. 35
kapuőr 39 a civil újságírás; a gondnok
Kapuscinski, Ryszard 341
karakter a szereplő

cikkek hosszúságának mértékegysége a flekk

karaktergyilkosság 162
Karinthy Frigyes 394
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Kármán Irén 66–68
Kelleher, Susan 67
Keller, Bill 66, 153
kemény hír 17

és kemény lead 253
kemény lead a lead: kemény

képaláírás 260
hibás 53

képriport 292
képzavar 263, 395–397
kérdés a gyik; a hat kérdés; a interjú

~ek összeírása interjú előtt 134
~ek sorrendje 314
érzelmekre vonatkozó 178
felesleges 133, 312
interjúalanynak való elküldése
előre 134
interjú után 152
javítása interjú szerkesztésénél 314
jó és rossz 142–147
kemény v. kellemetlen 126,
129 a riporter: kényelmetlen helyzete
kommentálása a válaszadás
helyett 163–164
közvélemény-kutatásban 195, 199
megjelenítése interjú műfajú
cikkben 311
oldó 147
olvasóé 277
sajtótájékoztatón 159 a sajtótájékoztató
szükség esetére 147
ütemezése 138
visszhangzó 146
kérdés-felelet forma 344 a interjú:
mint műfaj
kérdezett a interjúalany
keresőmotor a internetes kereső
internetes cikkek optimalizálása
miattuk 41, 290
keresőszó a szavak: internetes kereső~

keretes (cikk) 281, 292–293, 332
kétezredik év probléma
sajtótálalása 21

kétkedés a szkepszis
Kewney, Guy 132
kiajánló 25, 58, 260, 271–273 a linkajánló

kiegyensúlyozottság 45 a objektivitás; a vélemény
hamis ~ 101, 244–246

King, Larry 35
Kisch, Egon Erwin 337
kishír a rövidhír
kiszivárogtatás 218 a Wikileaks; a névtelen

forrás
egyszerű felhasználása és az
oknyomozó újságírás közötti
különbség 343


mint politikai manipuláció 219–
220
kitaláció a álhír
megengedhetetlensége az újságírásban 47–50

kíváncsi

olvasóé 144
kíváncsiság a olvasó: érdeklődésének
felcsigázása, ill. fenntartása
felkeltése a feszültség: megteremtése
cikk elején jelenettel

vak leaddel 262

olvasóé 8, 16, 88, 127, 149, 194
újságíróé 3, 4, 77, 133, 142, 146,
148, 158, 248

Klaidman, Dan 109
koholmány a kitaláció
kolumnista 99
kommentár

mint műfaj 25, 55–56, 88, 349
nyilatkozóé 156
olvasóé 38
riporteré riportban, portréban 338,
344
újságíróé a objektivitás; a vélemény:
elválasztása a tényektől
konfliktus a feszültség
hírben 10, 80
teremtése ott, ahol valójában
nincsen 245
kontroll a újságíró: irányító helyzete
sajtóé kormányzat felett a újságírás: mint kontroll a politika felett

Koppel, Ted 244
Kovach, Bill 46, 47
közcím

hosszabb cikk írásához való segítségként 297

közéleti zsargon 380, 381, 394
közérdekű bejelentő a bajjelző
közérdekvédő a bajjelző
közérthetőség 15, 277, 352–353, 356,
386
közhely 369–371
újságírásé 383

beszéd
jelölése 317

kreativitás

kemény leadek megírásánál 266
puha leadek megírásánál 261

kritika 25, 182–185

és tárca viszonya 90
forrás~ a forrás

Kundera, Milan 370, 372
kurátor
híreké a gondnok

Kuroszava Akira 103
Labban-Mattei, Olivier 70, 71
lábjegyzet

mint újságban ritkán használt
módja a források megadásának 332

Lady Gaga 228–231
Lao-ce 3
lapombudsman 57
lapzárta 304–307

felhasználása politikusok által,
hogy a sajtót manipulálják 46
képesség betartására 52
látszólagos hiánya az internetes
sajtóban 290, 306

Laski, Harold Joseph 358
lead 251–273 a helyszín: jelzése a
lead előtt; a helyszín: kimozdítása a
leadből; a staccato: technika leadben
anekdotikus 268
címre felelő 260
egybekapcsolt 257–258
egyszerű hírcikkben 26
internetes 270, 278
kemény 253, 258
kibontása a következő bekezdésben 278–280
közvetett 267
nézőpontja a nézőpont: leadé
összefoglaló 253–258, 259, 264,
267, 270, 278, 283
puha 261–266
tipográfiai kiemelése 259
lede a lead

közléskényszer a narratív paradigma

legó

köznyelv

Lehrer, Jim 45
leírás

mint az emberben lévő késztetés 240

használatának fontossága az
újságírásban 385–392

közösségi oldal 37, 116, 182,
212–214 a Facebook
közvélemény-kutatás a televízió: nem
reprezentatív közvélemény-kutatás
~ban
felhasználása, feldolgozása 195–
199
látszat ~ 234 a push poll
mint témaötlet 83
közvetett idézet 316–318 a függő

mint metafora a cikkek felépítéséhez 275

cikk indításaként 267, 269–270,
289
interjúalanyé 154, 175
megfigyelt részleteké 171, 172,
174, 176, 179
portréban 344
riportban 337

Lendvai Ildikó 390
lényeg

cikkben, történetben a hírérték; a nézőpont

*
Név- és tárgymutató
leadben 257
lesüllyesztése közvetett
leadben 267

Leonardo DiCaprio 18
leplezetlenség 66

az álruhás riporter megítélésénél 242
névtelen forrásoknál 222, 224

Lewinski, Monica 162
LexisNexis 206
líd a lead
link 203 a ugróhivatkozás

~ajánló (blurb) 272
saját ~gyűjtemény 207
linkajánló a link: ~ajánló (blurb)

Loch Ness-i szörny 10
Los Angeles Times 133, 332
lustaság a hitelesség: elvesztése az
újságíró lustasága miatt; a újságíró:
lustaságából fakadó álobjektivitás

Lynch, Jessica 19, 19–20
ma a tegnap
magazin

anekdoták ~ok számára készített
cikknél 146
esszé ~ban 347, 348
internetes keresés magyar ~ok
anyagaiban a Matarka
női ~ 247
új újságírás ~ban 341

magyarábok 191
Magyar Elektronikus Könyvtár 208
Magyar Nemzet 28, 61, 282, 376
Magyar Nemzeti Bibliográfia 209
Magyar Távirati Iroda 30, 85,
233 a MTI
Magyar Televízió 37, 50, 396

közlésének lehetetlensége interjú
forma esetén 312

megszólalás 316–318, 320–
327 a sound bite

elhelyezése cikkben 277
ellenőrzése 303
interjúalany általi nemkívánatos
módosítása utólag 153
jelölése 317
kimozdítása a leadből 280
leadben 266
lejegyzése interjú közben 150, 306
~ok összekeverésének hibája 149
portréban 344
rögzítésének nehézségei jegyzetfüzettel 118
sajtóközlemények kiegészítéséhez 194
tudósításban 88
ügyetlen idézése 365

megszólaló

szerkesztési elv szerepeltetésénél 277

meleg

szó haználata a homoszexuális
szó helyett 374

méltányosság 68–73
Mély Torok 96, 218 a Watergate-ügy
mértékadó sajtó 21 a minőségi lapok
Messalina 98
metafora
döglődő v. haldokló 394–395

híradója 50

metakereső 212 a internetes kereső
Miami Herald, The 171
Mikszáth Kálmán 338
militainment 18–20
minőségi lapok 21, 38, 51, 60,
61 a mértékadó sajtó; a újságírás:

etikai kódexe 225

mínuszos hír 28 a rövidhír
mobiltelefon 14 a iPhone

Magyar Újságírók Országos Szövetsége 374
Mailer, Norman 65
Malcolm, Janet 69
manipuláció a politikai: manipuláció
Manning, Bradley 229
Marcus, Steven 259
Markel, Lester 44
Márquez, Gabriel García 252, 297
második bekezdés
cikk folytatásaként a lead
után 277–280

Matarka 205
Matula Magazin 235
McCarthy, Joe 46
McLuhan, Marshall 393
média a sajtó
megfigyelések 87 a szenvtelenség: a
riporter megfigyeléseiben; a riporter:
megfigyelései
anyaggyűjtéskor 169–185

minőségi

forrásoké 307
fotózásra 232
hangrögzítésre 113
interjú ~on 155
kikapcsolása interjúhelyzetben 113, 138
megfelelő ~ riporteri munkához 117
~os SMS-visszaigozolás felhasználása interjúalany elérésére 241

mokuszacu 351
mond a rokon értelmű szavak: a mond
ige kiváltására; a újságírás: „elmondta-hozzátette” ~

mondat

hossza a sajtóban 356–357

Monde, Le 40
monogram

használata névtelenül szereplő
forrásoknál 226, 227

423

Mooney, Chris 244
Móricz Zsigmond 333, 359
mozaikszó 378–380
MTI 190 a hírügynökség; a Magyar

Távirati Iroda
a rá való kiritikátlan hagyatkozás,
mint kényelmesség 61
évforduló naptárja 82
híranyaga, mint másodlagos
forrás 94
híreihez fűzött megjegyzések 85
híreinek elemei 86
hírének feldolgozása 87
indokolt óvatosság híranyagaival
szemben 233
ingyenes archívuma 206
sajtóadatbankja 133, 205, 206
MTI SAB a MTI: sajtóadatbankja

Mulligan, Hugh A. 43
MÚOSZ a Magyar Újságírók Országos
Szövetsége

Museum of Hoaxes 237
Myvip 212 a közösségi oldal
Nagaszaki 351
nahát-tényező 236
Nalder, Eric 127
narratív paradigma 5 a közléskényszer

Nazario, Sonia 332
néger a afroamerikai
nem cáfoló cáfolat 162
nem szó szerinti idézet a közvetett
idézet

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 234
népirtás
ruandai 173, 179
szó használata 377

névtelen forrás 218–230
védelme 225

new age 176
Newsday 343
news report 340 a hírcikk
news story 340 a hírcikk
Newsweek 109, 225, 240
New Yorker, The 69, 100, 344
New York Observer, The 99
New York Sun, The 8
New York Times, The 38, 44, 48, 51,
57, 66, 138, 153, 219, 232, 290,
393
irányelvei a hírforrás feltüntetéséről 108

nézőpont

érvényesítése cikkek megírásakor 276
híré 10–12 a hír: nézőpontja
leadé 253, 256–257
nigger a afroamerikai

Nógrádi Gábor 246

*
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Northcliff, Lord 6
North, Oliver 225
Nouvel Observateur 138, 139
nullhír a rövidhír
nut graph a dióhéjbekezdés
Nyakó István 163
nyelvezet a beszélt nyelv

hivatalé, közigazgatásé a hivatali
nyelv
lényegre törő a leadben 255
mint a hatalom és kontroll eszköze 374–377
újságírásban kívánatos 351–397
vállalaté 381–383

nyelvi képek 393–397
nyelvi szépítés a eufemizmus
nyelvrontás 381
nyilatkozat a megszólalás
nyilatkozó a interjúalany

az olvasó megtévesztése céljából
szerepeltetett 244–248

nyilvánosság

védőereje 239

Obersovszky Péter 99
objektivitás a szenvtelenség; a kiegyensúlyozottság; a vélemény: elválasztása a tényektől
ál~ 101, 244–246
és az újságíró véleménye 56
határai és illúziója az újságírásban 44–45

Observer (magyar sajtóarchívum) 205
off-the-record 121, 141

beszélgetés visszamenőlegesen
ilyenné nyilvánítása 153
oknyomozó újságíró 98, 200 a tényfeltáró újságírás; a tényfeltáró
újságíró

Okrent, Daniel 57
olvasó a olvasótábor

érdeklődésének felcsigázása, ill.
fenntartása 15–17 a cliffhanger

infotainmenttel 18

figyelmének rövidülése 37
ötletei mint témák 82
olvasóriporter 40 a újságírás: civil

olvasótábor

felmérése 14
széttöredezettsége 13
online sajtó a internetes hír; a hosszú
farok elmélet
által használt cikkszerkezetek 289–291
esszé benne 349
fordított időrendű hírfolyam
benne 288
híraggregátorai 204
hírciklusa 23
hírírása 40–41


hírnek álcázott vélemények
benne 36
nyelve 354–355 a szleng
olvasói visszajelzések benne 40
szleng használata benne 389

on-the-record 140

az „álruhás” riportoknál, titokban
készített felvételeknél 243

Orbán Viktor 160, 235
Oregonian, The 96, 179
Orwell, George 352, 374, 375, 394
oximoron 397
Ószabó Attila 240
öbölháború 34
Örkény István 37
őrkutya 7 a újságírás: mint kontroll a
politika felett

őszödi beszéd 235
papírnyom

az ügyek, történések által képletesen maguk után hagyott 98
parafrázis a közvetett idézet

párbeszéd

olvasók és újságírók között 41
riportban, tudósításban 314–315
újságíró és olvasó között az internetes újságírás korában 41

Pareto, Vilfredo 13
pártatlanság 45 a objektivitás
Pascal, Blais 252
PBS 45
PC a politikailag korrekt
Pécsi Ferenc 64
Pentagon 19, 109, 300
Pentagon-ügyirat 6–7
plágium 63–71
podcast 37
poén

leadben 264
politika a giccs: és politika
által kedvelt használt nyelvi
képek 394
ellenőrzése a nyelv felett 378
hangsúlyvesztése a hírekben 29,
90
ideák, gondolatok küzdelme a
~ban 99
nők mint ~i konfliktus forrásai 98
pénz szerepe világában 96
sajtó általi kontrollja a újságírás:
mint kontroll a politika felett
szavaké 374–377
világáról tudósító bloggerek 38

politikai

állásfoglalás 376
beállítottság (olvasóé) 14
beállítottság (újságé) 12, 58, 188
fogalomrendszer 376
folklór 196
küzdelem a
Wikipedián 208 a Wikipédia

küzdelem, mint hírértéket jelentő
konfliktus 10
manipuláció 219
PR 6, 165, 217, 231, 232, 234
publicisztika 349
újságírás a újságírás: politikai

politikailag korrekt

nyelvhasználat 372–374

politikai napilap 29 a mértékadó sajtó
állásfoglalása szóhasználatában 376

Pompadour, Madame de 98
pontatlanság a pontosság

amerikai újságoké a Minnesotai
Egyetem felmérésében 65
japán újságíróké az atombombák
ledobása előtt 351

pontosítás

mint a másodkézből szerzett
információk feldolgozásának
módja 189, 194

pontosság 65, 66

biztosítása adatok visszaellenőrzésével 302–304
megfigyelések rögzítésénél 169

portré 25, 344–346

interjúalany érzelmeinek rögzítése ~hoz 178

portréfotó 344
Powell, Colin 164
Poynter Intézet 105, 142, 171
PR a politikai: PR; a sajtóközlemény

~-cikk interjúalany megnyerésére 240
mint az információk menedzselésének vagy elzárásának technikája 39

produkciós adatbázis 209

kritikusok általi használata 184
mint a műkritika új színhelye 182
propaganda a politikai: PR; a suttogó
propaganda

Proust, Marcel 177
publicisztika 25, 349
puha hírek 10, 17
push poll 234
rablóhús (cikkszerkezet) 288–289
rádió
~ban használt nyelv 354
mint másodlagos forrás 94
~s hírszerkesztés 29
utca embere interjú ~ban 166
RAF a Vörös Hadsereg Frakció

Raffai Jánosné 37
Randall, David 44, 72, 85, 195
Raszputyin 98
Rather, Dan 108, 129
recenzió 184
referáló sajtó 28
rejtett felvétel a álruhás riporter

*
Név- és tárgymutató

reklám

elválasztása a hírektől 58–59
hírként tetszelgő 231–234
reklámetika a etika: reklám~
rémhír a álhír
rendezőelv a nézőpont
cikk megírásakor 96

rendkívüli hír 35, 79, 95,
214 a breaking news
Reuters 108
Révay József 33
Révhajósok Országos Szövetsége 94
Réz András 246
riport 25, 172, 174, 337–343
és feature 340
és portré közötti különbségek 344
felkészülés rá 204
hozzá való anyagfelvétel időigényessége 311
kérdezéstechnikája 133
riporter a televízió: ~s riporter; a tényfeltáró újságíró; a tudósító; a újságíró
álruhában 67, 242–243
egyéni hangja, stílusa 57
intuíciója 175
kapcsolatai 78
kényelmetlen helyzete 128
közérthetősége a közérthetőség
megfigyelései 93 a megfigyelések
Mikszáth meghatározása 338
objektivitása a objektivitás
pártatlansága a pártatlanság
semlegessége a semlegesség
személyes jelenléte 25, 88
szkepszise 104–106
sztár~ 36
tapasztalata és világlátása, mint
ami cikkeit befolyásolja 12
tényfeltáró ~ 3
véleménye 56 a vélemény

riportút 62
ritmus

az élőszó idézésével szövegben 309, 316

fordított piramisban megírt hírcikké 26, 285
jegyzetfüzetben a jegyzetfüzet:
amit a riporternek érdemes leírnia
benne
szavaké 378–380

Sackur, Stephen 145
sajtó

hagyományos/minőségi ~ válsága 39, 60
mint hatalmi ág 7, 376

sajtóadatbankok 205–
206 a LexisNexis; a MTI:
sajtóadatbankja; a Observer
sajtóarchívum 133
sajtóközlemény 79, 94 a telefonszám:

sajtóközlemény ellenőrzése ~számmal
feldolgozása 191–194

Sting 310
Stoppard, Tom 22
Sulzberger, Arthur 51
suttogó propaganda 220
sűrítés a rövidítés: fordított piramisban
megírt hírcikké
mint az újságírás lényege 44, 256
mint szerkesztési elv a cikkek
megírásánál 276, 312

szabadúszó 107
szakértők

levíziós stáb: elsőbbsége sajtótájékoztatón; a újságíró: bemutatkozása
sajtótájékoztatón
mint a nem életszagú sztorik
forrása 61, 380
~n elhangzottak idézése 330
várható időpontjának rögzítése
szerkesztőségi naplóba 79

sajtótréfa 238
Sanader, Ivo 155
San Jose Mercury News 127
Sawatsky, John 129, 142
Scanlan, Chips 142
Schneider, Dan 369
Schneider, Stephen 245
Schork, Kurt 269
scoop 41 a értesülés
Seattle Times 67
Sebeők János 390, 391
semlegesség 45
megtévesztő 47

Somogyi Hírlap 238
Sony Ericsson 232
sordíjas szerző 107
sound bite 113 a megszólalás
spider

divers
és a hogyan? kérdése 24
hírfolyamban 288
rövidítés 57 a sűrítés; a tömörítés:
interjúé

kérdésében való tanácsadás értelmetlensége 353

sajtótájékoztató 80, 94, 159–165 a te-

Rosenbaum, Ron 99
Rosenstiel, Tom 46, 47, 133
Rostand, Edmond 3
rovatvezető 78, 89
rövidhír 24, 25, 26, 27–29, 90 a faits

szó használata a cigány szó
helyett 373

mint téma 83

státusrészlet 180–181
Stensson, Kjell 237
Stephens, Mitchell 5
stílus

Sweeney, John 148
szabad függő beszéd a függő beszéd:

rendszerezése 24
sajtónyelv a nyelvezet

roma

a mond ige kiváltására 319
túl sok belőlük a cikkben 368

stand-up 36
statisztika

sajtóműfajok

Shakespeare, William 251, 367, 375
Siewert, Jake 18
Sinatra, Frank 180
Sivatagi Vihar 34
SMS 241

rokon értelmű szavak

425

felmérés céljából 197
interjú céljából 155

az internetes keresők programrobotja 210

Sports Illustrated 237
staccato

technika leadben 265

szabad ~

hírértékük 16, 36
mint az újságíró hangja 247
mint források 94
túl gyakran idézettek 246
szakértők szerint a általánosítás

szaknyelv 385–386
szakszavak a szaknyelv

a hivatali nyelvben 380
a leadben 255

számok

ellenőrzése cikk leadása előtt 303
érzékeltetése hasonlattal, metaforával 279
kimozdítása a leadből 279
olvasó számára nehezen emészthetők 16
szavak a divatszavak; a idegen szavak; a rokon értelmű szavak; a szakszavak
áltudományosak 386
amelyeket nem érdemes határozószókkal módosítani 364
csak kevesek által érthetők 385
durvák a durva szavak
elfedők 369
ellentétes jelentésűek 397
elvontak 355–356, 395
érzelmi töltést vagy értékítéletet
hordozók 376
feleslegesek 356, 362–368
internetes kereső~ 211, 290
láttatók 176
másik szón élősködők 363
mögöttes tartalma 376
odaillők megválasztása 354
politikája a politika: szavaké
pozitív kicsengésűek 165
rövidebbek 354

*
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semlegesek 319
sértőnek vélt 374
száma a kívánatos hosszúságú
mondatokban 356

Századvég Alapítvány 60
szcientológia 148
személynevek

ellenőrzése cikk leadása előtt 302
leadben 278
rögzítése jegyzetfüzetben 149

szenvedély

a hírek megismeréséé 3–4

szenvedő

igealak a cselekvővel
szemben 352, 361

szenvtelenség

a riporter megfigyeléseiben 172
hírcikkben 26, 46, 54–55, 383
hivatali nyelvben 380

szenzációs

mint felesleges jelző 363

Szép Heléna 98
szereplő a hírszereplő

bemutatása leadben 269
beszédmódjának megfigyelése 176
érzelmeinek megfigyelése 178
megfestése találó részletekkel 179
realista regényben 169

szerkesztő

a feltüntetett források segítenek a
~nek 328
gyakorlata hírcikkek rövidítésénél 26, 285
mint a hírek szűrője 26 a kapuőr
újságíró és ~ közötti bizalmi
viszony 49, 107
újságírók versengése figyelméért 267

szerkesztőségi napló 79
szerkezet a cikkszerkezet
szinesztézia 397
szkepszis

globális felmelegedéssel
szemben 244
szleng 389–390 a online sajtó: szleng
használata benne

szóláskeveredés 396
Szolnoki Napló 235
szó szerinti idézet a megszólalás
Sztanyiszlavszkij, Konsztantyin
Szergejevics 169
sztárriporter a riporter: sztár~
sztárújságíró 36
szubkultúra 129, 265
tabu 371

idegen szavak használata eltakarására 388
tagadás a állítás: előnye a tagadással
szemben az újságírásban; a cáfolat

tájszólás 388–389



Talese, Gay 180, 341
talkshow 131
Tao-tö-king 3
tárca 25, 90–92
tautológia 366–368
távirati stílus 282 a fordított piramis
tegnap

óvatosság a szó használatakor 261

telefon a interjú: telefonon

~beszélgetés rögzítése 156
diktálás ~on 305
eseményhez közel lakók/szomszédok hívása ~on értesülés,
információ megszerzéséért 208
forrás ellenőrzése ~on 193
~os közvélemény-kutatás megbízhatósága 198
túlzott hagyatkozás ~os információkra 61
~ügyelet szerkesztőségekben 82
telefoninterjú a interjú: telefonon

telefonkönyv 208

nyilatkozók nevének ellenőrzéséhez 303
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