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Szupertémák az online hírek 
befogadásában

Bevezetés
Kutatásom témája az internetfelhasználók online tevékenységének a köve-

tését taglalja, pontosabban azt, hogy milyen aspektusai vannak az anonim hoz-
zászólásoknak. Azért tartom mindezt fontosnak, mert a felnövő nemzedék egyre 
intenzívebben kerül kapcsolatba a webbel, már elég korán elkezdi a digitális esz-
közök használatát nemcsak a kapcsolattartásra vagy a gyorsabb ügyintézés érde-
kében, hanem a munkához és az oktatáshoz is. Így viszont akarva vagy akaratla-
nul, de találkozik hozzászólási lehetőségekkel, más kommentelőkkel és vélemé-
nyeikkel. 

Rezumat (Superteme în redacţia știrilor online) În cercetare mea am ales să investighez supertemele comentariilor 

de pe site-ul Székelyhon.  Supertema este acea construcţie de conţinut sau de interpretare a unei ştiri, prin care cititorul, cu 

ajutorul unor elemente, va ajunge la numitor comun cu materialul citit. În lucrarea mea au fost desemnate ca fi ind superteme 

numai acelea care au o temă recurentă în articolele analizate. Am avut în vedere atât analiza conţinuturilor articolului cercetat, 

cât şi a comentariilor postate. Analizând comentariile cititorilor pe marginea unui subiect/articol, am constatat că doar puţine 

comentarii au legătură cu conţinutul acestuia. Mai degrabă cititorii se jignesc reciproc, îşi adresează critici dure, lansează injurii 

- uneori sub cortina anonimatului.   

Rezultatele cercetării au demonstrat că deşi articolul a adunat un număr relevant de comentarii, numărul acelora care 

aveau ceva comun cu subiectul, erau în scădere. Comentatorii nu mai erau preocupaţi de subiectul articolului citit, ci de cum să 

se jignească, să se acuze reciproc.
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Abstract  (Superthemes in online news) My theses analyzes the commenters’ super topics of a selected online 

newsfeed ‘Székelyhon.ro’. The super topics are the theme and interpretational construction of an item of news, in which the 

interpreter, with the help of some items, agrees the item of news. Besides these features, the expression ‘super topic’ is given, in 

my theses, only to those topics which strongly reappear in the comments of the analyzed articles. The analysis is carried on by 

the method of topic analyses of both the subject and the comments of the chosen articles. I have found interesting to analyze 

the commenting habit of internet users because I have noticed, when I begin to read comments on any internet page, very few 

of the notices is about the main topic. It is more characteristic that the commenters tease or criticize each other namelessly; its 

cause makes it an important topic of analyses.   An expected outcome is that I get relevant comments to my article, but it can 

be foreseen that after a few comments the commenters rather hurt or tease each other. This idea has got proved both at the 
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Tudjuk azt, hogy a rendszeresen internetezők 70%-a gyakran olvas és/vagy ír 
kommentet, míg csupán 6% azoknak az aránya, akik soha nem olvasnak és nem 
is írnak hozzászólást semmilyen tartalomhoz. Az előbbiek szerint a kommentek 
többsége értelmes vita, beszélgetés1. Mégis „a leggyakrabban trágárságokkal, 
off olással (a témához nem illő hozzászólásokkal), trollkodással (a beszélgetés 
szándékos bomlasztásával), illetve közéleti-politikai előítéletek manifesztációival 
találkozik az átlag internetező” 1.

Ezt a jelenséget vizsgálom egy kiválasztott hírportál kommentjeinek a fel-
térképezésével. A vizsgálat sikerességi kritériuma, hogy a kommentek témáinak 
összesítésével megkapjuk eredményként a Székelyhonon kommentelő magyar-
ság szupertémáit, olyan gondolatokat, amelyeket egy olvasott cikk esetében hoz-
zászólás formájában közzétesznek, főként, amelyek több alkalommal is vissza-
köszönnek. Megjegyezném, hogy mivel a dolgozat a teljesség igénye nélkül ké-
szült, ezért lehetnek a vizsgálat alanyainak más szupertémái is, de jelen esetben 
most csak azokat a megjelenéseket nevezzük szupertémáknak, amelyek erőtelje-
sen visszatérőek az elemzett cikkek kommentjeiben.

Célom ezen tartalomelemzési vizsgálat elvégzésével elsősorban tehát az, 
hogy megtudjam melyek azok a témák, amelyek többszörösen megjelennek a Szé-
kelyhon közösségének a reagáló írásaiban, másodsorban pedig, hogy bebizonyít-
sam, hogy nem csak akkor kommentelünk, amikor valami releváns véleményünk 
van az olvasottakhoz. 

Azért érdekes számomra ez a felhasználói aspektus, mert személyesen azt ta-
pasztaltam, hogy ha kommenteket olvasok, akkor a leírtak nagyon kicsi százalé-
ka szól igazán az eredeti tartalomhoz vagy tartalomról. Inkább az jellemző, hogy 
a felhasználók egymást kritizálják és egymás gondolataira refl ektálnak, fokozot-
tan, ha anonim felületről beszélünk. Érthetetlen ez számomra, mivel a hozzászó-
lás lehetőségének elsődleges funkciója az, hogy elmondjuk a pozitív vagy éppen 
negatív véleményünket, megfelelő megfogalmazásban, nem pedig az, hogy min-
denkiben csak a hibát keressük. 

Azért tartom még fontosnak az eredményeimet közzétenni, mert Romániá-
ban kevésbé kutatott terület a szupertémák jelenléte, és mert többek között rávi-
lágít egy csoport gondolkodásmódjára, viselkedésmechanizmusaira. A csoport, 
akit ez alapján jellemezhetünk, a Székelyhon olvasói közössége lesz, akik között 
vannak egyszeri kommentelők is, de leginkább ugyanazzal a felhasználónévvel 
bejelentkező folyamatosan visszatérő hozzászólók. 

A kérdéskör, amire válaszolok a kutatásomban, az, hogy melyek a Székely-
hon hírportál olvasóinak a szupertémái hozzászólásaik alapján? Illetve, hogy mi 
indíthat el egy kommentvitát?  

A vizsgálat tartalomelemzéssel történik mind a cikkeken, mind a kommentek 
sokaságán. Minden cikk és komment kap témakódokat, amelyek alapján tudjuk 
majd őket rangsorolni, számszerűsíteni, és így tudjuk meg, melyek azok a témák, 
amelyek szupertémaként fognak viselkedni a portálon. 

Előleges feltevésem szerint például a „másoknak való beszólás” és a „válasz 
egy előző hozzászólásra” elég gyakran szerepelhet. Várható eredményeim közé 
tartozik az is, hogy releváns kommenteket kapok a cikkhez, de leginkább az elő-
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revetíthető, hogy a hozzászólók pár komment után már nem a cikkel foglalkoz-
nak, hanem azzal, hogy egymást bántsák, kioktassák. 

A kutatás keretbe helyezése

Szupertémák az (online) médiában
A dolgozatom eredményei olyan témakörök lesznek, amelyek a Székelyhon 

kommentelői közösségének a szupertémáit képezik. De mik is pontosan azok a 
szupertémák? Társadalmi híranyagok olyan tartalmi vagy értelmezési konstruk-
ciói, amelyeket a befogadók hoznak létre a befogadás pillanatnyi sajátos körül-
ményei között, felhasználva ismereteiket és az újonnan megismert információkat 
2 - tudjuk meg Klaus Bruhn Jensen: Th e Social Semiotics of Mass Communication 
című könyvéből. Tehát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen egy híd a befogadó 
és a befogadott hír között, amely az egyének mentális közegében teljesedik ki. 
Jellegzetességük, hogy fl exibilisek, hiszen számos nézőponttal összeegyeztethe-
tők a társadalmi valóság kapcsán. Sajátosak, mert konkrét híresemények képi, ze-
nei vagy kommentált részleteihez, a befogadó konkrét élményeihez, élettapaszta-
lataihoz kapcsolódnak. Ezek által tehát a szupertémák „erőssége”, hogy lehetősé-
get adnak a befogadónak arra, hogy a hírben a maga számára értelmet találjon 2. 
Összegzésként a társadalomban a megértés integrált, mégis rugalmas eszközei-
ként új eseményeket, gondolatokat igazítanak bele egy struktúrába, amely sajá-
tos történelmi, társadalmi és kulturális körülmények részeként jön létre és íródik 
újra.2. 

Anonimitás a világhálón, kommentelés
Az anonimitás, vagyis a szerzői névtelenség3 nem a modern világ újkeletű 

jelensége, az interneten azonban már minden eddiginél könnyebb gyakorolni a 
névtelenséget, illetve annak látszatának létrehozását és fenntartását4.

 „Az anonimitás erózióját együttesen eredményezték a közösségi oldalak 
mindent átható szolgáltatásai, az egyre olcsóbb kamerás mobilok, az ingyenes 
fotó- és videómegosztó oldalak elterjedése, és talán mindennél inkább az embe-
rek megváltozó álláspontja arról, hogy mi tartozik a nyilvánosságra, és mi az, 
aminek meg kell(ene) maradnia a magánszféra határain belül”5. Hátrányai kö-
zött tartják számon a felelősség csökkenését, a kisebb önkontrollt, a trágárságot 
és a gátlástalanságot. Ezekhez viszont nemcsak a névtelen internetfelhasználás a 
kulcs, hanem elég annak csupán a látszata is. 

A névtelen környezetnek persze nemcsak hátrányai, hanem előnyei is ismer-
tek: „segítheti a feltárulkozást” hiszen a gondolatok és érzések következmények 
nélküli közlése, megosztása gyógyító hatású lehet4. Néha biztonságot ad és csök-
kenti az ember kommunikációs gátlásait, pozitív hatással lehet a szubjektív jóllét-
re és önelfogadásra4. Ez utóbbi esetek viszont eléggé ritkák, többségben vannak 
azok az internetfelhasználók, akik a névtelenséget arra használják, hogy bátran, 
gátlástalanul lerombolják ezt az online társadalmat elutasító és ellenszenves vi-
selkedésükkel, ami leginkább mocskos nyelvhasználatban, agresszív, gyűlölködő, 
dühös megjegyzésekben, de olykor fenyegetésekben nyilvánul meg.6 
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Épp ezért folyamodnak a mai portálok egyre erőteljesebben vagy a 
kommentelési lehetőség beszüntetéséhez, vagy a névvel kötelezett hozzászólás-
hoz. „Az anonimitás eltörlése melletti legfőbb érv az, hogy ha az ember a nevé-
vel vállalja minden kommentjét és minden kattintását, és felelősségre is vonható 
azért, amit írt, trollból átváltozik kultúremberré”.7.Azt, hogy milyen okból törlik 
az oldalak az anonim jelenlétet, sok minden befolyásolja, de mindenképp pozitív 
előrehaladást terveznek vele. Céljuk a személyes adatok könnyebb lementése mel-
lett inkább a kommentek moderálása vagy az online társadalom szűrése. 

Kommentelni tehát annyit tesz, mint hozzászólni valamilyen tartalomhoz. 
„A kommentek a szólásszabadság gyakorlásának fontos, a felhasználók által 
értékesnek tartott felületét jelentik”8. Viszont fi gyelembe kell venni azt, hogy 
ezen megnyilvánulásokat az észérvek helyett jellemző módon inkább az érzelmek 
befolyásolják 9. 

Módszertan
A vizsgálódási módszerem tartalomelemzés, amelyet a Székelyhon online 

hírportálról kiválasztott cikkekre és a hozzájuk érkezett kommentekre is használni 
fogok. Azért választottam ezt a módszert, mert segít szövegadatokból olyan 
következtetéseket levonni, amelyek a közleményekben nyíltan bár nincsenek 
kimondva, de a szöveg szerkezetéből, az elemek együttes előfordulásából, illetve 
azok törvényszerűen visszatérő sajátosságaiból kiolvashatóak. Alapkérdése 
általánosan az, hogy ki mit mond, kinek, miért, hogyan és milyen hatással?”.10.

Nem jár kockázattal a vizsgálat szempontjából, hisz nem avatkozik be a vizsgált 
jelenségbe, továbbá előnye még, hogy szakaszokra bontható a folyamat, lehetővé 
teszi a hosszabb idejű események vizsgálatát is, konkrét anyagokkal dolgozik, ami, 
ha egy kommunikációs folyamat, akkor nincs probléma az érvényességgel és a 
megbízhatósággal. A vizsgálat pedig a kódolás ismételhetősége miatt bármikor újra 
elvégezhető.

Az elemzés tárgya
Kutatásom alapeleme tehát a Székelyhon online hírportál, hiszen ennek az 

oldalnak a cikkeit és kommentjeit fogom tartalomelemzéssel vizsgálni. Négy na-
pilapot (Udvarhelyi Híradó, Csíki Hírlap, Gyergyói Hírlap, Vásárhelyi Hírlap) fog 
össze, tényszerű, hiteles, pontos és online felületként gyors tájékoztatást nyújtva 
olvasóinak. A cikkeiket rovatokba foglalják, és kommentelési lehetőséget biztosí-
tanak minden megírt anyag után. 

Előzetes vizsgálódásom alkalmával nagyon sok olyan helyzetet találtam, 
amikor fel van tüntetve a felhasználó azonosítója után, hogy [Nem ütötte meg a 
mércét]. Ez csak annyit jelent, hogy a komment bizonyára már annyira sértő és 
nem odaillő volt, hogy annak olvashatóságát letiltotta az oldal, tehát működik a 
moderálás, és ennek a jelenlétét a kutatás eredményeiben is jelentősen megtalál-
hatjuk majd. 
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Kutatási folyamat 
A hírportál adatbázisából vett mintám 29 cikkből áll. Ezek a cikkek vélet-

lenszerűen kiválasztott napokból összeálló virtuális hét olyan anyagai, amelyek-
re a legtöbb komment érkezett. Vannak cikkek, ahol több mint 50 komment van, 
de vannak olyanok is, ahol maximum 10, ez viszont nem jelentett akadályt, mert 
még így is ez az a portál, amely Erdély-szinten a legtöbb kommentet kapja.

Ahhoz, hogy az eredményeim pontosak legyenek, objektíven kell kezelnem 
a kommenteket kódolásuk során. Mindenképp meg kell fi gyelni pontosan, hogy a 
vizsgált cikkben milyen információk jelennek meg, és mit tudnak az olvasók kül-
ső forrásból, mert az ilyen tudás is hozzájárul ahhoz, hogy esetlegesen kialakul-
jon a vita. 

Első lépésben elolvastam pár cikket és kommentet a Székelyhon más cik-
keiből, hogy lássam, milyen hangvételre számítsak, illetve azért, hogy a kódokat 
megalapozottan határozzam meg. Második lépésben a véletlenszerűen kiválasz-
tott napokból összeálló virtuális hét minden napjának a legkommenteltebb cik-
keit töltöttem le a FireShot weboldal fényképező programmal, a hírportál 5 fon-
tos rovatából (Aktuális, Világ, Sport, Művelődés, Magazin), és így elkészítettem a 
kutatásom adatbázisát, amely 29 darab cikket számol. A hét a következő napok-
ból állt: hétfő – október 12., kedd – október 27., szerda – november 4., csütörtök 
– november 19., péntek – december 4., szombat – december 19., vasárnap – de-
cember 27. 

Az előzetes olvasgatás miatt egy-két témával a listámon indítottam a 
tartalomelemzést, ez a lista viszont folyamatosan bővült és formálódott annak 
érdekében, hogy minél konkrétabb és egymást kizáró kódlapot (lásd: 1. 
melléklet) kapjak. A 29 cikk összesen 7 csoportba tehető (Politika, Közérdekű, 
Sport, Beszámoló, Botrány, Programajánló, Interjú), a 438 komment pedig 25 
(+értékelhetetlen hozzászólások) téma köré csoportosul (Lásd: 2.melléklet). 

A témák, amelyek szerint csoportosítom a cikkeket és hozzászólásokat saját 
csoportosítási szempontrendszerem nyomán, a változók értékei induktív módon 
jöttek létre. A vizsgálat anyagait olvasva folyamatosan bővült a lista, nem tartozik 
hozzá semmilyen szakirodalmi alátámasztás, így azt gondolom, hogy már a kód-
lapot is nevezhetjük előzetes eredménynek a szupertémákat tekintve. A témák 
magyarázatai (2-es melléklet) tehát megmutatják, hogy miszerint lettek a cikkek 
és a hozzászólások kódolva. Viszont mindenképp meg kell jegyezni, hogy egyes 
esetekben lehetnek átfedések: olyan témákkal kapcsolatban, amelyek nagyon ha-
sonlítanak egymásra, valamint abban az esetben, ha a hozzászólás terjedelemben 
hosszabb, a témája tágabb, és több mindent fed le.

Kódolás után azok a kategóriák lettek szupertémák, amelyek előfordulási rátája 
kiemelkedően nagyobb a többihez képest, hiszen így konkrétan megmutatkozik, 
hogy melyek azok a témák, amelyek túlnyomó mennyiségben jelennek meg 
a Székelyhon kommentjei között. Ennélfogva egyértelműen szupertémáknak 
nevezhetjük őket. További lebontásukat pedig lennebb fogom taglalni (Lásd: 
Eredmények bemutatása).
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Eredmények bemutatása
A 29 darab cikk összesen tehát 438 kommentet számol, amelyben a leggya-

koribb megjelenéseket a következő kódok jelentenek: a magyar párt vagy állam 
hibáztatása valamilyen kialakult szituációért, a beszólások, korrupció vagy meg-
vesztegetés gyanúja, kialakult probléma másra hárítása, reagálás vagy válasz egy 
előző kommentjére az illető cikknek, rossz pénzügyi helyzet, a cikkben megjelenő 
vagy megszólaló szereplő negatív véleményezése személyisége vagy munkássága 
miatt, általános elégedetlenség, súlyos pénzpazarlás, moralizálás, vagyis együtt-
érzés a kommentelő részéről a nála rosszabb helyzetben levőkkel, trollkodás és 
vicces megnyilvánulások, egymás rendreutasítása fi nomabb hangnemben, mint a 
beszólások alkalmával, a cikkben megjelent vagy megszólalt szereplőnek való ta-
nácsadás, valamilyen szempontból a jövő negatív előrevetítése, biztatás vagy gra-
tuláció egy kommentelőnek vagy épp a cikk szereplőjének, a híranyag szereplője 
mellett érvelés, annak támogatása, ironikus visszautalás az előzőleg olvasottakra. 

Ez a 18 téma tehát az, ami leggyakrabban előfordul a kommentek esetében, 
illetve 19-nek mondhatnánk az értékelhetetlen kommenteket, mivel a számuk 
megmutatja azt, hogy a Székelyhonon megjelenő beszólások gyakran túllépik a 
nyomdafestéket tűrő stílust, ezért az oldal moderálja, eltünteti őket. (Lásd: 1. di-
agram: A leggyakoribb témák előfordulása).  

(1.diagram: A leggyakoribb témák előfordulása)

Azt gondolom, hogy 438 komment esetében vehetünk egy 10%-os arányt, 
amely felett egy téma aktuális szupertémája lehet egy közösségnek. Tehát a dolgo-
zatomban azokat a témákat minősítem hivatalos szupertémáknak, amelyek elérik 
a legalább 10%-os előfordulást. 

Biztatás,
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Csökkenő sorrendben mutatom be ezeket:
 a 8-as kód, „Reagálás más kommentre / válasz egy kérdésre” 

– 18,9%-ban mutatkozik meg. Egy komment hatására beszélgetés ala-
kul ki, amely legtöbbször elfajul. Ilyenek a kommentekre való refl ektá-
lás, azért, hogy egymás álláspontját megvitassák vagy egymás kérdésé-
re válaszoljanak. Jellemzi őket, hogy düh hatására átváltanak normá-
lis beszélgetői stílusról egy sokkal hétköznapibb, alpáribb szóhasználat-
ra. Például: egyik hozzászóló véleménye a cikkben szereplőről „Én nem 
mennék egészen Papp László után, megvan róla a véleményem, amit gon-
dol a lány egyetemistákról. Túl nagy EMBER Katedrális, hogy lejárassák. 
(Székelyhon.ro., 2015. október. 12. / hétfő, Zord idők csillaga: szekérre 
ült a püspök a forgatáson, 28. hozzászólás)” és erre a reagálás „Pont azért 
mert túl nagy, nem lehet ezzel lejáratni, sőt semmivel. Inkább csak felmu-
tatni a nagyságát. Úgyhogy nem kell félteni őt senkitől. Még Papp László-
tól sem. Tőle aztán pláne nem. Ellenkezőleg…. (Székelyhon, 2015. októ-
ber. 12. / hétfő, Zord idők csillaga: szekérre ült a püspök a forgatáson, 29. 
hozzászólás)”.

 a 13-as kód, „Elégedetlenség” - 18%-ban. A hozzászólók ki-
használják a kommentelési lehetőséget elégedetlenségük kifejezésé-
re, kötekedésre. Az ebbe a kategóriába tartozó hozzászólások jellemző-
je, hogy semmi sem megfelelő számukra, hol a politikai rendszer a hi-
bás valamiért, hol a cikk szerkesztési módjával elégedetlenek, vagy az-
zal a ténnyel, amely elhangzik az anyagban. Ennek olyan stílusban ad-
nak hangot, ami azt sugallja, hogy márpedig a hozzászóló mindenkinél 
mindent jobban tud. „Az egyházban nincsenek törvények? Ki tetszik csak 
hagyjuk, hogy „kántorizáljon”? Más pedig   Vagy csak az örmény plébá-
nos gondolja, hogy neki mindent szabad? (Székelyhon.ro, 2015. november 
19. / csütörtök, Gyergyószentmiklósra igazolt a csíkszentmiklósi kántor, 
27. hozzászólás).”

 a 11-es kód, „Szereplő negatív véleményezése” – 14,1%-kal. A 
vizsgált cikkben szereplő személy olyan egyed, akiről írnak vagy akitől 
idéznek az újságírók. Ezen személyeket a kommentelők gyakran illetik 
negatív véleménnyel, de van, hogy túlzásba esve sértegetnek. Nagy sze-
repet játszik ezeknél a kommenteknél is a düh és az elégedetlenség. Pél-
dául: „Mocskos, aljas banda, ami ott van a megyénél. Eljön majd az elszá-
molás ideje, jövőben ugyanis választási év van. Kíváncsi vagyok megint 
mivel fogják hülyíteni a népet. Semmit nem képesek rendesen megcsinál-
ni, s még verekednek is azokkal az emberekkel, akik esetleg akarnak vala-
mit csinálni? Péli Levente tisztességes ember, ezt a Szabót nem ismerem, 
de aki Levit ismeri, tudja, hogy nem vele lehetett a baj! Szégyen, hogy fel-
nőtt emberek így viselkednek (Székelyhon.ro, 2015. október 27. / kedd, El-
fajult a vita Hargita Megye Tanácsánál, 32. hozzászólás)”.

 a 3-as kód, a „Beszólások” - 13,9%-ban. Olyan megnyilvánulá-
sok, amelyek erősen rosszindulatúak, akár trágár megfogalmazásúak is, 
és mindenképpen sértő szándékkal írták őket. Túl sok mindent megen-
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gednek maguknak a felhasználók egymással szemben. Szemléletes pél-
da: „Hülye vagy fi am, mint szódás a lovát.” Hát te aztán tényleg hülye 
vagy, mint egy ázott s*gg. Még a szólást sem tudod helyesen. És rotyogsz itt 
hülyeségeket. (Székelyhon.ro, 2015. október 12. / hétfő, Csíkiak is másol-
ták a Ferenc pápának szánt kézírásos Bibliát, 12. hozzászólás).”

 a 17-es kód, a „Jóindulatú rendreutasítás” – 10,5%-ban. Na-
gyon hasonlít a reagálásokra, ugyanis itt is két vagy több kommentelő 
párbeszédéről van szó, illetve a beszóláshoz is, ha ugyan ezt a jellemzőt 
nézzük, viszont ez a téma annyiban különbözik, hogy hangvétele sok-
kal barátságosabb, és nem célja mások kiborítása vagy kioktatása. Nem 
okoskodás, csak véleménymondás egymásról, ami akár pozitív kritiká-
nak is nevezhető. „Fölösleges vitatkozni, úgysem ti döntitek el, hogy lo-
pás vagy rongálás történt, ezt majd a bíróság dönti el, ha az ügyész vádat 
emel ellenük. No persze, ez attól is függ, hogy milyen ügyvédet fogadnak, 
mit sikerül bizonyítani stb. Azért a tandíj nem lesz kicsi. (Székelyhon.ro, 
2015. december 4. / péntek, Útjelzőket akartak ellopni Lövétén, 22. hoz-
zászólás)”

Bár nem szupertémaként jeleníthető meg, de meg kell mindenképp említe-
ni azokat a hozzászólásokat, amelyeket a hírportál moderált, hiszen 9,8%-ot ké-
peznek ezek a hozzászólások az összből. (A teljes statisztikát lásd a 3. mellékletek-
nél: Szupertémák a kommenttémák arányából – összesítő táblázat). Elmondható 
tehát, hogy a Székelyhon oldal hozzászólásainak a majdnem 10%-át moderálták a 
trágár, nyomdafestéket nem tűrő megfogalmazásuk miatt. 

Következtetések
A Székelyhon cikkeit és kommentjeit vizsgálva tehát megállapítottuk az ol-

dal hozzászólói társadalmának a szupertémáit. Azokat a tartalmi vagy értelme-
zési konstrukciókat, amelyeknél a befogadó bizonyos megélt, ismert elemek által 
közös nevezőre kerül az olvasott anyaggal. Előnye, hogy az olvasó magának dol-
gozza fel a tartalmat és raktározza el a saját értékrendszere szerint. 

Előzetes hipotézisem bebizonyosodott, hiszen a legtöbb szupertéma tartal-
maz visszautalást a hozzászólók részéről más hozzászólásokra. Ez azt jelenti, hogy 
míg az első kommentek megjelenését a cikkben olvasott tények indítják el, ad-
dig nagyrészt a kommentzuhatagnak az előző kommentek az elöljárói, így több a 
visszautalás más hozzászólásokra, mint a cikkre magára. A szupertémáink meg-
mutatják, hogy egy elem felbukkanása magával hozza az emberi gondolkodás-
ban a más elemekre való refl ektálást, így kiépül a megértés hídja a cikk tartalma, 
mondanivalója és a befogadó között.

Várható eredményeim közé tartozott az is, hogy releváns kommenteket is ír-
nak a kiválasztott cikkekhez. Ez beigazolódott, de leginkább az a felvetés állapít-
ható meg több esetben is, hogy a hozzászólók pár komment után már nem a cikkel 
foglalkoznak, hanem azzal, hogy egymást bántsák, kioktassák. Ezzel pedig egy-
értelműen kommentvitát indítanak el. Ilyen eset, ha megjelenik egy rosszul meg-
fogalmazott vélemény vagy egy olyan stílusú írás, amelybe könnyű belekötni. A 
felhasználók bántották egymást, ha az illető nem írt helyesen, ha nem egyeztek a 
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vélemények, ha rosszindulatú volt egy olyan személlyel, akit a másik kommentelő 
éppen védeni akart, vagy ha már alapból beszólt valakinek az írásával. 

 Azt is láthattuk, hogyan moderálja a Székelyhon portál a nem oda illő 
kommenteket, azokat a véleményeket, amelyek nem megfelelő stílusban van-
nak megfogalmazva. Ez a moderálási stratégia nagyon szépen kiszűri azokat a 
kommenteket, amelyeknek nincs helyük az oldalon.

Tovább refl ektálva a szakirodalomra elmondható, hogy teljes mértékben 
tükröződnek az ott fellelhető hátrányai az anonimitásnak. A trollkodás, gátlás-
talanság, helyesírási igénytelenség, felelőtlenség vagy az önkontroll elszabadulása 
mind-mind olyan aspektusok, amelyek minden egyes hozzászólásban megtalál-
hatók. Vannak, amelyek erőteljesebben jelennek meg, például a trágárság, illetve 
van, ami kevésbé kibontakozva, mint a gyűlöletbeszéd, de összességében tökéle-
tes példák arra, hogy milyenek a társadalmunk tagjai, ha anonim véleménynyil-
vánításra kapnak lehetőséget.

 Észrevehető, hogy a cikk témája minél provokatívabb vagy érzékenyebb, 
annál több érdeklődőt vonz maga köré, és ennélfogva sokkal több hozzászólást is 
kap, mint egy általános írás. És kétségkívül könnyebben megjelennek a provoka-
tív problémafelvetés kapcsán a gorombaságok, szélsőségek. Kutatásom során be-
bizonyosodott, hogy a kommentek hangvétele 90%-ban negatív, de még így is el-
mondható, hogy a Székelyhon egy működő rendszer, mert szép számban jönnek 
a cikkekhez a hozzászólások. Ezek a hozzászólók viszont egyelőre még nem tar-
tanak ott, hogy a digitális etikett szabályai szerint írjanak. A véleményük mellett 
kiállnak, de az anonim megnyilvánulás lehetősége miatt ezt nem megfelelő mó-
don teszik. 

 Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a Székelyhon kommentelőinek 
közössége olyan magatartást tanúsít, ahol a higgadt érvelés, a megvitatás elvész, 
helyette leginkább a gyalázkodás, a verbális agresszió motiválja az interneten 
egymással értekező felhasználókat. Mivel pedig az arctalanság megóv a kijelen-
tésekkel járó felelősségtől, az eff ajta indulatok mindinkább elszabadulhatnak, és 
egyre vaskosabb sértegetésekben merülhetnek ki 8.

1. Mellékletek
1.melléklet: A cikkek és kommentek kódlapja

2.melléklet: Operacionalizálás 
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Cikkek témája: 
1. Politika – olyan cikk, amely valamilyen politikai eseményről ír, vagy 

olyan történést mutat be, amelyhez elsősorban a politikai rendszereknek, pártok-
hoz, polgármesteri hivatalokhoz van köze (például MPP: párttagságba kerülhet 
az RMDSZ-es mandátum - 2015. október 27. / kedd).  

2. Közérdekű – olyan írások, amelyek az olvasói társadalom számára hasz-
nos információkat tartalmaznak. Idetartozik egy rendezvény bemutatása, prog-
ramok lefolyásának terve, változó intézményi helyzetek, infrastrukturális újítá-
sok megjelenése a köz érdekében, vagyis minden olyan információ, amelyet szük-
séges tudnunk a mindennapokban (például Szülőföldön magyarul: megkezdődik 
a támogatások kifi zetése - 2015. október. 12. / hétfő).  

3. Sport – sportesemények kommentára, gratulációk a győztes csapatnak, 
csapattagok változtatása, vagyis minden, ami egy sportághoz köthető (például 
Nyert a HSC Debrecenben - 2015. október 27. / kedd).  

4. Beszámoló – olyan írások, amelyek egy már megtörtént eseményt, ren-
dezvényt mutatnak be, hangulatképet teremtenek azon olvasók számára, akik 
nem lehettek jelen a leírt történésen (például Őszi tábor a múzeumban – 2015. 
november 4. / szerda). 

5. Botrány – megdöbbentő, vitát szító történés bemutatása, ami valamilyen 
nem megengedhető cselekvés miatt jött létre (például Ismét tüntettek Beke Istvá-
nért Sepsiszentgyörgyön - 2015. december 20. / vasárnap). 

6. Programajánló – közelgő eseményeknek az ismertetője és beharangozója, 
helyszín- és időpontjellegű információkkal alátámasztva (például Keresztes Eve-
lin, az örömfestő - 2015. november 4. / szerda). 

7. Interjú – kérdezz-felelek egy szakértővel bizonyos témában (például Köl-
csönadott versek - 2015. november 19. / csütörtök)

Kommentek témája: 
1. Párt– vagy államhibáztatás (magyar) – olyan kommentek, amelyek ma-

gyarországi, illetve romániai, de mindenképpen a magyar pártot, esetleg a ma-
gyar államot hibáztatják bizonyos megtörtént esetek miatt.

2. Párt- vagy államhibáztatás (román) – olyan hozzászólások, amelyek ro-
mán pártokat vagy magát a román államot okolják a cikkben leírt kialakult hely-
zet miatt.

3. Beszólások – sértő, olykor obszcén szavakkal illetés egyik kommentelőtől 
a másik felé, nagy bennük a rosszindulatúság és gyakori a trágár kifejezések hasz-
nálata is, rosszhiszemű okoskodás. Egymás felülmúlása a cél. 

4. Köszönetmondás – köszönetnyilvánítás a cikkben leírt dolgokra vagy 
esetleg egyik hozzászólótól a másik felé, aki segített valamilyen kérdést megvá-
laszolni. 

5. Korrupció / megvesztegetés – közpénz vagy országpénz pazarlása, elköl-
tése nem megfelelő célokra, esetleges bizonyítékok kérése afelől, hogy hova tűnt 
rengeteg pénz az állam zsebéből, ha a változás nem látszik semmilyen területen. 
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6. Probléma másra hárítása – a cikkben leírt helyzet vagy probléma más-
ra hárítása és nem a cikkben szereplő személy felelősségér. Mindig van más, akit 
okolni lehet.

7. Rossz oktatási rendszer – olyan kommentek, amelyek felhívják a fi gyel-
met a sajnálatos rossz oktatási rendszerre, vagy éppen az iskolákat hibáztatják a 
kialakult szituációért. 

8. Reagálás más kommentre / válasz a kérdésre – egy kommentből beszél-
getés alakul ki, amely legtöbbször elfajul. Kommentekre való refl ektálás más hoz-
zászólók által, azért, hogy egymás álláspontját megvitassák. 

9. Erdély védelme – hazaszeretet dominál ezekben a kommentekben. 
10. Erdély ellen – valamilyen probléma kialakulásáért Erdélyt okolják a hoz-

zászólók. 
11. Szereplő negatív véleményezése – a cikkben szereplő személy negatív 

színben feltüntetése, ócsárolása (például: semmirekellő, tudatlan, de olykor ko-
molyabb sérelmek is születnek, mint például a hülye). 

12. Rossz pénzügyi helyzet – az ország pénzalapjának keveslése, nem meg-
felelő helyre osztása (például ne adjanak az adózók pénzéből x-re, mert y helyre 
kellene inkább). 

13. Elégedetlenség – egyes kommentelőknek semmi sem jó: vagy a politi-
kai rendszer működésével elégedetlenek, vagy a cikk szerkesztési módjával, vagy 
azzal a ténnyel, ami elhangzik az anyagban, a lényeg, hogy mindenbe bele tud-
nak kötni. 

14. Súlyos pénzpazarlás – jelentése, hogy nagymértékben pazarolják a 
pénzt. Attól különbözik a korrupció és a rossz pénzügyi helyzet kódoktól, hogy itt 
a hangvétel lebecsmérlő és sokkal arrogánsabb . 

15. Moralizálás / rossz helyzetben levőkkel való együttérzés – tisztában 
vannak azzal a hozzászólók, hogy vannak rosszabb helyzetben élők is, és részvé-
tüket fejezik ki. Leginkább gyerekekre utalnak ezekben a kommentekben. 

16. Trollkodás / vicces beszólások – nem témához illő vicces hozzászólá-
sok, a lényeg, hogy megszakítsák a kialakult vitahelyzetet, vagy csak trollkodnak 
a cikk olvasása után egy humorosnak vélt kommenttel.

17. Jóindulatú rendreutasítás – itt is refl ektálnak egymás kommentjeire a 
hozzászólók, de olyan stílusban, ami csillapítja kicsit a kedélyeket vagy kioktatja 
az előző kommentelőt, de mindenképp fi nom hangvétellel. Nem okoskodás, csak 
véleménymondás egymásról, ami akár pozitív kritikának is nevezhető.

 18. Hagyományőrzés – olyan kommentek, amelyekben a hozzászólók kife-
jezik, hogy mennyire fontos egy népnek a saját hagyományainak őrzése és ápo-
lása. 

19. Tanács a szereplőknek – a cikkben megemlített szereplőnek adnak taná-
csot a kommentelők, mert ők mindig okosabbak, ők mindig tudják, hogy mit kell 
tenni, milyen helyzetre mi lehet a megoldás. 

20. Negatív előrevetítése a jövőnek – olyan kommentek, amelyek azt sugall-
ják, hogy semmi pozitív nincs kilátásban, minden veszni fog, ha úgy maradnak és 
folytatódnak a dolgok ahogyan eddig, vagy ahogyan az illető cikk leírta.
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21. Biztatás, gratuláció – kedves szavak vagy a cikkben szereplő részére, 
vagy egy másik kommentelőnek, aki helyesen látta meg a leírt szituációt. 

22. Szereplő mellé állás / támogatás – a cikkben szereplő egyén támogatá-
sa vagy véleményének helyeslése, cselekedetének pártfogása pozitív hangvételben, 
esetleg megvédése más rosszindulatú, negatív kommentelőktől.

23. Ironikus visszautalás – olyan kommentek, amelyek idéznek egy másik 
hozzászólást ironikus hangvétellel, esetleg egy régebbi székelyhonos cikket hoz-
nak új színben fel, az olvasottak alapján. 

24. Történet kiegészítése – olyan hozzászólások, amelyek háttér-informáci-
ókat tartalmaznak annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetet mindenki megért-
se és tisztában legyen az ok-okozati összefüggéssel. 

25. Segítségnyújtás – előző kommentekre való válaszadás, amely előrébb vi-
szi a beszélgetés tárgyát, jelen esetben az illető cikket.  

X - értékelhetetlen kommentek, amelyek azért nem kódolhatóak, mert vagy 
csak írásjeleket tartalmaznak a megzavarás érdekében, vagy a hírportál nem tar-
totta megfelelőnek, ezért moderálás miatt letiltotta a hozzászólást.

3.melléklet: Szupertémák a kommenttémák arányából (összesítő táblázat)
Téma 

sorszáma
Téma Előfordulás Arány

1 Párt- vagy államhibáztatás 
(magyar)

21 alkalom  4,7%

2 Párt- vagy államhibáztatás (ro-
mán)

4 alkalom  0,9%

3 Beszólások 61 alkalom 13,9%
4 Kösz önetmondás 5 alkalom  1,1%
5 Korrupció / megvesztegetés 16 alkalom  3,6%
6 Probléma másra hárítása 6 alkalom  1,3%
7 Rossz oktatási rendszer 3 alkalom  0,6%
8 Reagálás más kommentre / vá-

lasz egy kérdésre
83 alkalom  18,9%

9 Erdély védelme 3 alkalom  0,6%
10 Erdély ellen 5 alkalom  1,1%
11 Szereplő negatív véleményezé-

se
62 alkalom  14,1%

12 Rossz pénzügyi helyzet 9 alkalom  2%
13 Elégedetlenség 79 alkalom  18%
14 Súlyos pénzpazarlás 7 alkalom  1,6%
15 Moralizálás / rossz helyzetben 

levőkkel való együttérzés
13 alkalom  2,9%

16 Trollkodás / vicces beszólások 36 alkalom  8,2%
17 Jóindulatú rendreutasítás 46 alkalom  10,5%
18 Hagyományőrzés 5 alkalom  1,1%
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19 Tanács a szereplőknek 24 alkalom 5,4%
20 Negatív előrevetítése a jövőnek 22 alkalom  5%
21 Biztatás, gratuláció 26 alkalom  5,9%
22 Szereplő mellé állás / támoga-

tás
16 alkalom  3,6%

23 Ironikus visszautalás 12 alkalom  2,7%
24 Történet kiegészítése 7 alkalom 1,6%
25 Segítségnyújtás 2 alkalom  0,4%
X Értékelhetetlen komment 43 alkalom  9,8%

*29 darab cikk   **438 hozzászólás 
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