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SEGÍTSÉG A RIPORTEREKNEK 

I. AZ INTERJÚ FOGALMA: 

– sajátos információgyűjtési technika  

– két ember beszélgetése leggyakrabban azzal a céllal, hogy a közönség beavatottja legyen 

egy olyan párbeszédnek, amely számára élményt nyújt és információt tartalmaz. 

– bizonyos jelenségek, összefüggések, kutatási kérdések mélyebb, átfogóbban feltárásának, 

megválaszolásának eszköze a kiválasztott interjúalanyok személyes élményeinek, 

tapasztalatainak, érzéseinek megismerése, megértése és elemzése segítségével  

- az interjú „sokkal inkább egy kanyargó folyó, semmint egy ping-pong mérkőzés” 

II. INTERJÚTÍPUSOK: 

1. Információszerző alapinterjú: az interjú alanya az információ forrása, melyben nem 

személyként, hanem információforrásként szerepel. A riporter a 

háttérben marad, szerepe az alapkérdések feltevésére korlátozódik.  

2. Tematikus nagyinterjú: egy adott témához kötődik, annak körbejárása, kifejtése a cél. 

Az alany személye előtérben van, amennyiben a témához kötődik.  

3. Mélyinterjú, életút interjú: Az alany maga a főszereplő. A cél személyiségének 

bemutatása. Hasonlít egy táncra, amelyikben a riporter figyelmesen 

ráhangolódik a másik (interjúalany) mozgására. Mivel azonban az 

interjú menete nem előre lefektetett, néha tesznek meglepő lépéseket-

fordulatokat is a táncosok. (a válaszok irányítják a további kérdéseket, 

legalább azok sorrendjét) 

III.  AZ INTERJÚKÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 

1. A riporter köteles tájékoztatni az interjú előtt az interjúalanyt, hogy kinek készül az interjú. 

2. Az interjú helyszínét érdemes úgy kiválasztani, hogy az az alany számára ismerős, 

kényelmes legyen.  

3. Az interjú kezdetén világosan és tömören el kell magyarázni az interjúalanynak, hogy 

miről fogunk beszélgetni vele. 

4. Az interjúvázlat, az interjú terve tartalmazza a kérdéseket, amelyekre választ kell kapnod; 

másodlagos, hogy milyen sorrendben. Az interjúvázlatnak – egyfajta útvonalakat 

tartalmazó térképként – lehetőleg a teljes témát le kell fednie. Az interjúvázlatot tanácsos 

megtanulni, mivel az is kizökkenti a beszélgetés menetét, elveszi a spontán jellegét, ha 

közben jegyzeteinkben kotorászunk (mit is akartunk még megkérdezni?) 

(Ha a kérdezett egy olyan témánál töltött el több időt, mely bennünket eredetileg nem 

érdekelt, talán arról lehet szó, hogy a szóban forgó probléma fontos lehet a vizsgálat 

szempontjából.) 
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5. A konkrét interjúhelyzetben nagyon fontos a pontosság, a helyzethez és interjúalanyhoz 

illő öltözködés, kikapcsolt mobiltelefon, végig fennálló megértő figyelem. A túlzott 

bizalmaskodás is rontja a minőséget, ezért is nem tanácsos közeli rokonnal, ismer őssel 

lefolytatni a beszélgetést. („te ezt úgy is tudod, minek mondjam el”) 

6. A beszélgetés olyan legyen, amelyben a riporter megszabja a beszélgetés fő irányát, s 

nyomon követ némely témát, melyet az interjúalany vet fel.  

7. Hagyd az interjúalanyt beszélni, ne akaszd meg, ne fogalmazz meg helyette gondolatokat, 

mert arra könnyű rávágni, hogy „igen, így gondoltam”.  

8. Nem lehetsz teljesen passzív, finoman terelni, kontrollálni kell a beszélgetést. 

9. Kellő információgyűjtés elengedhetetlen. Lehetőség szerint minden a tárgyra és/vagy 

személyre vonatkozó információt előre be kell gyűjteni. Ideális esetben az interjúalany már 

semmi újat nem tud mondani a riporternek, viszont mindent el kell követni, hogy újat 

mondjon az olvasónak, hallgatónak.  

Utalj nyugodtan már megjelent írásokra, de lehetőleg kerüld a sokan úgy tartják, hogy..., azt 

mondják önről, hogy..., beszélik, hogy... formulákat. 

10. Késztesd arra, hogy közérthetően fogalmazzon, fordítsa le az elvont tudományos 

fejtegetést a hétköznapok nyelvére, nyugodtan kérdezz vissza, hogy jól érted-e, amit 

mond. 

11. Mondass vele történeteket, sokkal nagyobb a hatásuk, mint az esetleg számunkra is 

érthetetlen szakzsargonnak  

12. Nyugodtan figyelmeztetheted, ha nem kaptál választ eredeti kérdésedre. 

13. Merj elszakadni előre leírt kérdésektől! A kérdések egy része lehet kötött, hiszen 

valószínűleg rákérdezünk konkrét dolgokra. Ugyanakkor a kérdésekre adott válaszok újabb 

és újabb – váratlanul feltáruló – ajtókat nyitnak. 

14. „Meséljen…!” instrukcióval utalhatsz arra, hogy itt elsősorban az interjúalanyé a szó, az 

ő – kötetlen – beszámolójára, visszaemlékezésére vagy kíváncsi.  

15. Fel kell készülni egy esetleges továbbsegítő kérdésre, ha elakad a beszélgetés.( a csend 

azt is jelölheti, hogy elgondolkozott a kérdésen, azt is, hogy részéről már megválaszolta 

kérdést) 

16. Próbálj semleges maradni. Ne nyilváníts véleményt, ne bólogass hevesen egyetértés 

esetén, és ne tiltakozz, ha olyasmi hangzik el, melyről mi mást gondolsz. 

IV.  „NEHÉZ ESETEK”  

• a „Szűkszavú osztriga”, akiből nehéz választ kihúzni 

,• a „Folyamatosan beszélő”, akit nehéz terelni,  

• az „Intellektualizáló akadémikus”, aki nem a saját élményeiről, érzéseiről beszél, hanem 

általánosságokat mond,  

• valamint az „Erőjátékos”, aki irányítani szeretné e beszélgetést és gyakran teszteli az interjú 

készítőjétfelkészültségéről.  
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V. MILYENEK LEGYENEK A KÉRDÉSEK?  

FONTOS: Ne tegyél fel egyszerre sok kérdést (fürtösbomba), csak a legutolsóra fog 

válaszolni, az összes többi elveszik az interjú számára. 

1. Az eldöntendő kérdéseket kerüld. Ilyen kérdésre csak igennel vagy nemmel lehet 

válaszolni, s amint elhangzik a válasz, már teheted is fel az újabb kérdést. Ettől pattogós 

tempójú lesz a párbeszéd, de interjúnak nem lesz majd mondható. Eldöntendő kérdést 

esetleg egy-egy probléma tisztázásakor használhatsz, de kísérelj meg minden esetben 

nyitott kérdéseket feltenni  

2. Sokat segítenek a „mit tenne, ha...” kezdetű kérdések mert segítségükkel feltárható az 

interjúalany gondolkodásmódja. Egy interjúvázlat egy kérdése is ezt a célt szolgálja: · Ha 

visszapörgethetnéd az időt: ugyanerre a szakra jelentkeznél? Mit csinálnál másképp? 

Miért?  

3. Ha az interjúalany nem akar válaszolni az adott kérdésre, ne is próbálj mindenképpen 

megfejteni: milyen rejtélyes okok állnak a válaszmegtagadás mögött! 

4.  Ha a portréinterjút készítesz, rossz kérdés: Hol született? Kik a szülei? Mik 

pályafutásának főbb állomásai? 

Helyette javasolhatók: Az a kis falu, ahol született mennyiben határozta meg világlátását? 

Értelmiségi szülei milyen útravalóval bocsátották ki a nagyvilágba? Első munkahelyi 

főnöke megkönnyítette-e pályára állását? Kik voltak azok az emberek, akik a legnagyobb 

hatást gyakorolták életére? 

VI. AZ INTERJÚ RÖGZÍTÉSE 

A legnehezebb az interjúkészítés során, hogy egyszerre kell gondolkodni, figyelni, beszélni és 

esetleg jegyzetelni. 

• Az interjút mindenképpen rögzíteni kell, mégpedig olyan módon, amibe az interjúalany 

még a beszélgetés előtt belegyezik, és ami szintén nem feszélyezi, nem rontja a bizalmi 

helyzetet.  

• A jegyzetelés a legkevésbé beavatkozó, de rendkívül nehéz, elkerülhetetlenül kimaradnak 

információk.  

• Leggyakoribb a hangfelvétel készítése, ami pontos rögzítést tesz lehetővé. Felajánlhatjuk 

ez esetben, hogy a kényes részeknél kikapcsoljuk a magnót (általában, ha igazán bizalmas 

és spontán beszélgetés alakul ki, elfelejti az alany).  

• Ha hangrögzítőt használsz, akkor is jegyzetelj, de ne vessz el a papírjaid között, elég a 

hívószavakat leírni, megkönnyíti a későbbiekben az anyag rendezését. 


