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A publicisztikai stílus és az egyéni nyelvhasználat 
 

 
Régi korok régi publicistái… De te milyen újságíró lennél? 
 
Az iskolai újság szerkesztője felkér, hogy egy régi cikket írj át mostani nyelvezetre. A 
cikket szabadon tördelheted, használhatsz tipográfiai elemeket. 
Figyelj a tagolásra! 
 

Szerkesztés közben az alábbi szempontokat vedd figyelembe: 
 

- Milyen a cím? 

- Van-e alcím? 

- Milyen a tagolása a szövegnek – van-e bevezetés, lezárás, az új 

gondolatok el vannak-e különítve? 

- Milyen az íráskép? - betűméret, kiemelések, van-e kép, ábra, stb. 

- A szerző véleménye megfogalmazható-e a cikk alapján? Hol? Milyen 

szavakból érezhető?  

- Kommentálja-e a szerző a cikket? Humoros, értékelő, bíráló 

kommentek vannak-e? Vagy tárgyilagos / személytelen marad? Milyen 

jellegű a szöveg (cikk, riport, interjú, stb.)? 

- Milyen műfajba tartozik az adott szöveg (közélet, kultúra, sport, 

bulvár, stb.)? 

- Mi a cikk témája röviden? 

- Használ-e divatszavakat, mai kifejezéseket? Lazább stílusban ír-e, 

van-e benne szleng kifejezés? 

- Igényes-e a nyelvhasználat, hosszabb, szépen megfogalmazott 

mondatok vannak-e? 
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1946 | Október  

Bencze Lajos Európa-bajnok lett Stockholmban 

 

Sóvári második, Tóth, Bóbis és Kovács negyedik lett 

 Magyarország negyedik a Nemzetek Versenyében 
 
Feltűnően jól szerepeltek birkózóink az Európai-bajnoki küzdelmeken 
Stockholmban. Kilenc európai nemzet között a negyedik helyet sikerült 
kiharcolniuk. Különösképpen, dicséretes ez a nagy teljesítményük, mert a nyolc 
súlycsoport közül csak hatban indítottunk versenyzőt s így a csökkent 
lehetőségek mellett is megelőztünk olyan nagy sportnemzeteket, mint Anglia, 
Franciaország és Belgium. Köszönet és dicséret illeti meg a kiküldött 
versenyzőinket, mert újra bebizonyították Európának, hogy számolni és törődni 
kell velünk magyarokkal. 
 
Stockholm, október 28. 
Pénteken került sor a befejező mérkőzésekre.  
 
Eredmények: 
Lepkesúly: Európa-bajnok (Lennart Viitala (Finnország) 2. Hakansson 
(Svédország) 3. Labadie (Franciaország) 
 
Légsúlyban Európa bajnok Bencze Lajos (Magyarország) 2. Akar (Törökország), 
3. Johannson (Finnország) 
 
Pehelysúlyban Európa-bajnok Bilge (Törökország), a további sorrendről nem 
érkezett jelentés. A pehelysúlyú bajnokság sorsa Bilge és a magyar Tóth 
mérkőzésén dől el. Bilge tussal győzött Tóth felett és ezzel megnyerte az 
Európa-bajnokságot. Arról még egyelőre nem érkezett jelentés, hogy Tóth 
hányadik helyen végzett. 
 
A könnyűsúlyban Atik (Törökország) a döntőben pontozással győzte le a svéd 
Frändforsot és ezzel megnyerte az Európa bajnoki címet. A magyar Ferencz 
még a második napon kiesett. Így: Atik (Törökország), 2. Frändfors 
(Svédország) 
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Váltósúlyban a döntő küzdelmet a magyar Sóvári és a török Dogu vívta meg. 
Sóvári pontozással kapott ki Dogutól és így a második helyre került. 1. Dogu 
Törökország, 2. Sóvári (Magyarország), 3. Schaad (Svájc) 
 
Középsúlyban a döntő küzdelemben Ceteres (Törökország) a 11. perc 10. mp-
ben tussal legyőzte a Finn Virtanent. 1. Ceteres (Törökország), 2. Virtanen 
(Finnország) 4. Kovács (Magyarország) 
 
A félnehézsúlyú Európa bajnoki címért Svédország és Svájc küzdött. A 
döntőben Fahlkvist (Svédország) a 4 perc 30 mp-ben tusolta a svájci Stöcklit, 
1. Fahlkvist (Svédország) 2, Stöckli (Svájc) 4. Bóbis (Magyarország). 
 
A nehézsúlyban küzdőkről még nem érkezett jelentés. 
 
A nemzetek versenyében nagy meglepetésre Törökország győzött, 2. 
Svédország, 3. Finnország, 4. Magyarország. Legfeltűnőbb a svájciak rossz 
szereplése. Az eddig kialakult rangsorban Svájcot tartották a legjobbaknak a 
szabadfogású birkózásban, Európában. 
 
A díjkiosztás a svéd trónörökös jelenlétében folyt le. Eljátszották a 
himnuszokat és kezdetét vette a hatalmas szabású ünnepség. A magyar zászló 
is ott lengett az emelvényen. A nagy sportnemzetek, mint Anglia, Belgium, 
Franciaország versenyzői, valamint a csehszlovák birkózók a nézőtérről voltak 
kénytelenek szemlélni az ünnepséget. 

 

A cikket a következő linken is elérheted: www.huszadikszazad.hu 

 

 

 

 

http://www.huszadikszazad.hu/1946-oktober/sport/bencze-lajos-europabajnok-lett-stockholmban�
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Bencze Lajos Európa-bajnok lett Stockholmban 
 
Jól szerepeltek birkózóink az Európai-bajnoki küzdelmeken 
Stockholmban. 
Kilenc európai nemzet között a negyedik helyen sikerült végeznünk. 
 
A fiúk javára legyen mondva ez dicséretes teljesítmény, mert a nyolc 
súlycsoport közül csak hatban indítottunk versenyzőt s így is 
megelőztük Angliát, Franciaországot és Belgiumot. 
Köszönet és dicséret illeti meg versenyzőinket, mert újra bebizonyították 
Európának, hogy számolni és törődni kell velünk, magyarokkal. 
 
Pénteken rendezték meg a befejező mérkőzéseket. 
Nagy meglepetésre Törökország győzött, 2. Svédország, 3. Finnország, 
4. Magyarország lett. Legfeltűnőbb a svájciak rossz szereplése volt, 
hiszen őket tartották a legjobbaknak a szabadfogású birkózásban, 
Európában. 
 
A díjkiosztáson a svéd trónörökös is megjelent. A himnuszok eljátszása 
után a szokásos ünnepség elkezdődött. A magyar zászlót is felhúzták az 
emelvényre.  
Anglia, Belgium, Franciaország versenyzői, valamint a csehszlovák 
birkózók idén érem nélkül térnek haza, így a nézőtérről voltak 
kénytelenek szemlélni az ünnepséget. 
 
 

 


