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Menekültkérdés a magyarországi 
sajtóban

1. Bevezető
A 2015-től számító európai migránsválságban Magyarország sajátos 

helyzetben találta magát, hiszen egyes hónapokban a menekültnyomásnak történő 
kitettsége Görögországéhoz vagy Olaszországéhoz hasonló volt. „A százezer 
lakosra jutó menedékkérők számának tekintetében Magyarország az első volt 
Európában, 1797 fővel. 

Ezer fő feletti értéket regisztráltak még Svédországban (1667 fő), illetve 
Ausztriában (1028 fő)”1. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, hogy a kérelmek 
nagy százaléka csupán formális okokból készült, Magyarországot amolyan 
tranzitországként tartották számon. A menekültek nagy része elhagyta az országot, 
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elsődleges célpontjaik Németország és a skandináv államok voltak – írja az imént 
hivatkozott tanulmány.

Magyarországon egyfajta morális pánik lett úrrá, amelynek számos 
kiindulópontja volt. A jelenség egyik magyarázata (Bernáth–Messing, 2015), hogy 
egy idegen csoport cselekvéseit vagy jellegzetességeit a társadalom szélesebb köre 
veszélyként érzékeli. A veszély felmérésében, az idegen kultúrával rendelkezők (ez 
esetben a menekültek mint „érkezők”) azonosításában, a fellépő problémákban és 
azok megoldásaiban a médián keresztül tájékozódhatunk. A sokszor leegyszerűsítő 
és néha bulvárosító magyarázatok pedig a veszély nagyságát éreztetik. Ennek 
tulajdoníthatóan egyfajta elvárás a hatóságok azonnali és hatékony reagálása, 
aminek intenzitása sokszor visszaigazolja az emberek félelmét.

A párizsi Charlie Hebdo szerkesztősége ellen elkövetett terrortámadás 
(amely 2015. január 7-én történt), illetve a menedékkérők hirtelen számbeli 
növekedése „minden korábbinál erősebben vetette fel a migráció kérdését”, és igaz, 
a két esemény nagyjából független egymástól, mégis „erre a két kiindulópontként 
szolgáló eseményre épült fel a magyar politikai és médianapirendet hónapokon át 
uraló téma. Valószínűleg nem független ettől, hogy a TÁRKI minden korábbinál 
magasabb idegenellenességet mért Magyarországon 2015 áprilisában”2 – írja a 
tanulmány. 

„A Standard Eurobarometer közvélemény-kutatás 2013. májusi felmérésében 
a magyarok mindössze 7%-a vélekedett úgy, hogy a bevándorlás az Európai Uniót 
érintő két legnagyobb kihívás egyike. Két és fél évvel később, 2015 novemberében 
ez az arány közel tízszeresére, 68%-ra nőtt. Ez a jelentős változás a lakosság 
közvéleményében egy nagyon rövid időszak alatt ment végbe. 2014 novemberében 
az EU előtt álló kihívások sorrendjében 18%-os említettséggel a bevándorlás még 
mindig csak a negyedik helyen szerepelt (1. gazdasági helyzet 32%, 2. a tagállamok 
állami pénzügyeinek helyzete 29%, 3. munkanélküliség 28%). Az egy évvel későbbi 
felmérésben ugyanakkor már az első helyre került a bevándorlás, melyet második 
helyen a terrorizmus követett 34%-os említettséggel. A korábbi »dobogós« 
problémák fontossága jelentősen csökkent a magyar lakosság körében: a gazdasági 
helyzetet a megkérdezettek 15, a tagállamok állami pénzügyeinek helyzetét 14, míg 
a munkanélküliséget csupán 13% sorolta a két legfontosabb probléma közé”.3 

1.1 Dolgozatom célja
A migrációs folyamatokkal szembeni attitűdök és a politika igen szoros 

kapcsolatot mutatott Magyarországon. Ezt leginkább a menekültválságról 
szóló közvélemény tükrözte, s azonbelül is a kérdéssel foglalkozó kormányzati 
kampány. Ennek következtében a menekültügyi helyzetet illetően kétfajta 
szélsőséges állásfoglalás lett úrrá. Az első Magyarország kultúráját és népét 
veszélyeztető migránshullámként kezelte, a másik politikai haszonszerzésről szóló 
álkampányként. Nagyrészt ezeket a nézeteket a jobb-, illetve a baloldali politikai 
oldalhoz tartozó médiaorgánumoknál is érzékelhetjük.

Fontos, hogy feltérképezzük, hogyan kezelte a média ezt a tematikát. 
Elsősorban azért, mert ugyanúgy befolyásolta az erdélyi magyar közvéleményt is 
(miközben Erdélyben nem volt közvetlen találkozás a menekülthullámmal), mint 
a magyarországit. Morális szempontból megkérdőjelezhető megnyilvánulásokat 



131

SZÓKÖZÖK

eredményezett egy tavaly vírusvideóként terjedt felvétel, amelyben két erdélyi 
kisgyerek a farsangi mulatságra migráns-rendőrösdi „előadással” készült4. A 
szereplőket (kisiskolásokat) közvetlen módon a menekültválság nem érintette, 
mégis ezt a jelenséget választották bemutatkozójuk témájául. A felvételből kitűnik, 
hogy az előadott kis énekek szerzőinek (több mint valószínű, hogy a többperces 
műsort nem a gyerekek komponálták) természetes volt az, hogy a karjában 
újszülöttet szorongató menekültet a rendőrnek joga van bántalmazni, azonban 
előbbi kivásárolhatja magát az euróival. 

További kérdéseket vet fel a háttérben kuncogó szülők jelenléte, akik 
nyilvánvalóan nagyon jól szórakoznak azon, hogy gyerekeik hivatali visszaélést, 
megalázást, bántalmazást adnak elő. A jelenlévőknek így, feltevésem szerint, 
fogalmuk sem volt arról, hogy a menekültáradat igazából nagyon súlyos gazdasági 
válság és háborús konfl iktusok miatt alakult ki, vagy csak egyszerűen nem 
empatizáltak a helyzettel.

A videó nagy felháborodást keltett, és tükröt tartott arról, hogy a 
menekültválság kérdését a média miképpen tematizálta úgy, hogy beépüljön a 
mindennapok diskurzusába, archaikus rítusokba. 

1.2 Hipotézis
Dolgozatomban azt akarom bebizonyítani, hogy a magyarországi orgánumok 

(politikai irányultságuknak megfelelően) a tényközlést úgy szervezték, hogy 
a  hírekbe foglalt, menekültekről szóló információk arányából és értelmezéséből 
egyértelműen lehet következtetni az adott orgánumok problémához való 
hozzáállására, illetve politikai hátterére (ennek minden implikációjával együtt).

Általános észrevételem, hogy az eseményeket ábrázoló tényközlő anyagok az 
újságírói szakma normái által megkövetelt objektivitást nem tartották tiszteletben. 
Az érintett anyagokban ugyanis olyan jelzőkkel találkoztam, amelyek a hír 
szempontjából jelentéktelenek. Ezek a jelzők pedig általában az adott lap politikai 
irányultságának megerősítését, kiemelését és hangsúlyozását segítik elő, amelyek 
akár a hír igazságértékét is ferdíthetik. 

Az objektívnek szánt tájékoztatás mennyiségéből (statisztikai eszközökkel is 
alátámasztva) és minőségéből igazolható a feltevésem.

 
1 A menekültkérdés globális ismertetése 
Az Európai Unió országaiban a migrációs válság csupán 2015-re lett a 

közfi gyelem központi témája, amikor a Balkánon áthaladó menekülthullám 
tömegessé vált. Ekkor az emberáradat létszámát tekintve megközelítette, majd 
túlhaladta az olasz partokra már több éve áthajózó észak-afrikai menekültekét. 

A népességvándorlás már jóval korábbi jelenségnek számít, amely különböző 
intenzitással, de folyamatosan zajlik. 

Általános okok között elsőként a népességnövekedést említhetjük, a „küldő” 
országokban ugyanis az ugrásszerűen megemelkedett lakossággal a gazdaság 
nem tudott lépést tartani. A munkakeresők előbb a határokon belül változtattak 
tömegesen lakhelyet, költöztek a több munkalehetőséget kínáló városok közelébe. 



ME.dok • 2018/2

132

A nagyváros jobb megélhetési lehetőségnek ígérkezett, azonban a szegénység és a 
munkanélküliség tovább fokozódott. Más általános elvándorlási ok a klímaváltozás 
okozta vízhiány, az elsivatagosodás súlyos gazdasági következményei – ami a 
megélhetést egyes területeken szinte teljesen lehetetlenné teszi. 

Mindezek mellett, a legkiemelkedőbb problémát a világpolitikai változások és 
az országok politikai instabilitása okozza. „Háborúk és polgárháborúk robbantak 
ki, amelyek a lakosságot szintén emigrációra késztették. Súlyos problémát jelent, 
hogy a háború sújtotta térségek gazdasági kapacitásait a fegyveres konfl iktusok 
szétrombolták. Ezért azok az országok, ahol a háború véget ért, még a korábbiaknál 
is sokkal nehezebb gazdasági helyzetbe kerültek, népességmegtartó képességük 
tovább csökkent. Tetézte ezt a hatalmat gyakorló politikai csoportok és az 
állami bürokrácia korrupciója, valamint a 2007 után kezdődött világgazdasági 
válság. Így valamennyi érintett térségben kumulatív válságról, egymásra rakodó 
válságtényezők együttes jelenlétéről beszélhetünk”.5

1.1 Közel-Kelet Európába menekül 
 „A balkáni útvonalon keresztül Magyarországra érkező migránsok 

túlnyomó részben a Közel- és Közép-Kelet háború sújtotta országaiból, Szíriából, 
Afganisztánból és Irakból menekültek el. Nagy részük köztes országok (Irán, 
Törökország, Jordánia) menekülttáboraiban töltött hosszabb-rövidebb időt, majd 
onnan vándorolt tovább Európa felé”.6

Az egyik legkritikusabb terület Szíria. A 2011 óta tartó állandó konfl iktus 
több százezer halálos áldozattal járt, és nagyjából ötmillióan menekültek ki az 
országból.7

Mindez azzal a polgárháborúval kezdődött, amelyben az alavita (siíta) Aszad-
kormányzat és a szunnita ellenzék csapott össze. Az Arab Tavasz8 következménye 
végül az lett, hogy a demokratikus ellenzék szinte teljesen eltűnt. A megmaradt 
ellenzéki pedig (elsősorban felekezeti okok miatt) állandó szembenállással küzdött 
a kissé meggyengült Aszad-hatalommal. A konfl iktusból tényleges háború tört ki, 
amikor Bassár el-Aszad mellé állt a síita Irán, a Hezbollah és Oroszország, velük 
szemben pedig a szunnita zsoldosok és az Amerikai Egyesült Államok álltak.

A 2014-ben kikiáltott Iszlám Állam (IS) az iszlám vahabita, fundamentalista 
tanait valló szervezet, amely az új, radikális kalifátus „megszállott harcosának” 
tekinti magát. Villámcsapásként érte a nyugati közvéleményt, hogy az IS 
viszonylagos helyi támogatottságot élvezett Szíriában (Tomolya–Padányi, 2015). 
A szunnita országrészben a terrorszervezetet a lakosság ugyanis kevésbé tartotta 
ellenségnek, mint a síita kormányzatot, mindannak ellenére, hogy az IS az 
ellenzékiek gyengülését nagymértékben befolyásolta. Amerika nem bombázhatta 
az IS-t, mert azzal Aszad került volna előnybe. Így, a több tízezer tagú fekete 
sereg, a terror soknemzetiségű csapata, a nagyhatalmi érdekek ütközése miatt a 
nagyvilággal és a terrorellenes koalícióval kedvére dacolhatott.

A szomszédos országok hamar felteltek, a menekülttáborokban kritikus 
állapotok uralkodtak. Jordánia és Libanon humanitárius krízis szélén állt, Líbia is 
polgárháborúba sodródott, Törökország pedig a kurdokkal folytatta saját háborúját. 
A Perzsa-öböl országai részben biztonsági okok miatt nem engedték be a szíriaiakat, 
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másrészt pedig attól tartottak, hogy a menekültek magukkal viszik az Arab Tavasz 
szellemiségét. Itt természetesen azt is számba kell venni, hogy ebben a térségben 
nincs menekültügyi koncepció, „a térség országai nem írták alá az ENSZ 1951-
es menekültügyi konvencióját”.9 Ennek értelmében a menekültek menekültstátust 
nem kapnának, így a vendégmunkásokkal egyenrangúak lennének. Ehhez még azt 
is hozzá kell tennünk, hogy a szíriaiak nem szívesen fordultak ehhez a térséghez, 
hiszen az Iszlám Állam felerősödéséért mások mellett Szaúd-Arábiát hibáztatják.

1.2 Magyarországi menekültek
A Magyar Tudományos Akadémia felkérésére készített kutatásokban, a 2015-

ös menekültválsággal és annak magyarországi vonatkozásaival a szakemberek 
részletesen foglalkoztak. A Magyarországon menekült státust kérők demográfi ai 
jellemzőit a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Információs 
Rendszere (MIR), illetve a fennebb említett UNHCR adatai alapján állították 
össze.10 Az adatok a 2015. január 1-je és augusztus 31-e közötti periódusban 
regisztrált menedékkérők nyilatkozatai alapján készültek.

„A regisztráltak között jelentős többségben vannak a férfi ak, arányuk 79,2%, a 
nők aránya mindössze 20,7%. A menedékkérők jellemzően fi atalok, az átlagéletkor 
a mintában 23,8 év. A férfi ak valamivel idősebbek, átlagosan 24,2 évesek, a nők 
22,5 évesek. A medián életkor mindkét nem esetében 23 év. Az életkori eloszlást 
bemutató ábrából jól látszik, hogy elsősorban a 15 és 30 év közötti korosztályokba 
tartozók érkeztek nagy számban, idősebbek alig találhatók közöttük. Ugyanakkor 
a regisztráltak csaknem negyede – 23,8%-a – 18 év alatti”. 11( ábra 2)

Fontos adatok továbbá: „A vizsgált időszakban regisztrált menedékkérők 
között – saját bevallásuk alapján – a szír állampolgárok alkotják a legnagyobb 
csoportot (31,1%), őket az afgánok (25,7%) és koszovóiak (17,0%) követik. E 
három csoport adja a menedékkérők csaknem háromnegyedét (73,8%-át). A 
negyedik legnagyobb csoportot a pakisztáni állampolgárok (9,0%), az ötödiket 
pedig az irakiak (5,0%) adják”.12 (ábra 3)

Ezek a statisztikai adatok tisztán mutatják, hogy a menekültáradat a fentebb 
taglalt háborús konfl iktusok miatt érkezett Európába. A menekültek nagy részét a 
család alapját képező férfi ak teszik ki (az iszlám hagyományok szerint család nem 
létezik férfi  nélkül, emiatt a fi atalabb férfi ak kimentése a konfl iktusos övezetből 
az egyes családok számára a család fennmaradásának garanciáját jelentette), akik 
könnyen áldozatául eshetnek a háborúnak. Ugyanakkor eljöttek a fi atalok is, akik a 
jobb élet reményében hagyták hátra otthonaikat. 

Tudományos választ szinte lehetetlenség adni arra a kérdésre, hogy a háború 
elől menedékjogot kérők között hány terrorista érkezett Európába, de arányuk 
a már Európában tartózkodókénál feltehetően nem volt magasabb. Az illegális 
határátlépések és a „hivatalos” terroristák álcája miatt erről pontos adat nem létezik. 
Van ugyanis, aki Európában, érkezése után radikalizálódik – sok terrorcselekményt 
EU-ban születettek követtek el. Maga Dimitrisz Avramopoulosz görög biztos 
(Athén volt polgármestere) beszélt erről az Európai Bizottság előtt 2016. június 14-
én: „Jelenleg nagyjából 4.000 európai polgár lett terrorista szervezetek tagja olyan 
országokban, ahol konfl iktusok zajlanak, például Szíriában és Irakban. Az Európai 
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Unióban elkövetett atrocitásokban érintett, terrorizmussal gyanúsított személyek 
többsége európai polgár”.13 

Azt még megjegyezném, hogy például a szlovák kormány 2015. november 
27-én egy rendkívüli ülésen jóváhagyta az úgynevezett „terrorizmus elleni 
csomagot”, amely tizenöt jogi aktusból áll, és ezek elsősorban az Alkotmány és 
a Büntetőtörvénykönyv módosításairól szólnak. Ez viszont igen ritka lépés egy 
kormány részéről – írja Kacper Rekawek tanulmányában14, amely a terrorizmus 
elleni megmozdulásokat vizsgálja Kelet-Európában.

Ami a menedékkérők regisztrálásának időbeni eloszlását illeti, először 2015 
februárjában volt egy magasabb hullám, az azt követő hónapban azonban már 
jelentős visszaesést lehetett tapasztalni. Ezt követően, a menedékkérők száma 
lassú ütemben növekedett június közepéig, amikor a menekültek száma óriási 
növekedést mutatott. A legmagasabb értékek augusztus végére alakultak ki, ami 
szeptemberre is ugyanúgy érvényes maradt. Ezt az időszakot tekinthetjük az egyik 
legkritikusabb ciklusnak a magyarországi menekültválságot illetően, így kutatásom 
is erre a periódusra összpontosít. (4. ábra)

1.3 Megerősödik a szélsőjobb 
Egyre nagyobb támogatottságnak örvend Európában a szélsőséges jobboldal, 

még az olyan szociáldemokrata országokban is, mint Finnország vagy Svédország. 
Alina Polyakova és Anton Shekhovtsov publikációjában15 részletesen beszámol 
erről a jelenségről, én néhány gondolatot emelnék ki.

Fontos példaként említeni a francia Nemzeti Front 2014-es európai 
parlamentáris győzelmét. De ugyanakkor kiemelkedőnek számít a Dán Néppárt 
vagy Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának egyre növekedő támogatottsága. 
„Ausztriában a Szabadság Párt 2006-tól 2013-ig megduplázta támogatását 11-
ről 21 százalékra”.16Magyarországon a Jobbik pedig, mondhatni, hogy a Fidesz 
után a második legnagyobb befolyással bíró párt. Mindezeknek pedig egyre csak 
növekszik a népszerűsége, a menekültkrízis és a szörnyű terrortámadások miatt. 
„Az olyan „mainstream” pártokkal szemben, amelyek az egyre növekvő biztonsági 
fenyegetések és az „európai iszlamizáció” iránti aggodalmakkal küzdenek, a 
kontinensen a nacionalista populizmus, a gazdasági elszigetelődés és a demagógiák 
támogatottsága valószínűleg növekedni fog, különösen a közép- és kelet-európai 
országokban, ahol a demokrácia gyökerei még mindig nem állnak biztosan”.17 Úgy 
tűnik, Európa fölött Oroszországnak egyre nagyobb befolyása lesz, a NATO (Észak-
atlanti Szerződés Szervezete) pedig egyre súlyosabb nehézségekkel kell, hogy 
szembenézzen. „Ahogy a Jobbik választási sikere is mutatja, Európa legfi atalabb 
polgárai már radikálisabb megoldásokat keresnek a régió kihívásaira”.18

2 Kutatási módszertan
Kutatásom alapjául két napilap tényközlő anyagait fogom vizsgálni 

tartalomelemzéssel. A jobboldali, azaz kormánypárti sajtót a Magyar Idők, az 
ellenzéki sajtót a Népszava napilap révén.  

Kutatásom első részében, a konceptuális tartalomelemzés módszerével, a 
lapok online archívumából kiválasztott minta címeit fogom vizsgálni. Ezt azért 
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találom fontosnak, mert gyakori példa, hogy az adott cikkről már a cím alapján 
eldönthetjük, melyik oldal nézeteit képviseli az adott írás. Balázs Géza Újságírás, 
rádiózás című könyvében19 a címadás fontosságának fejezetében azt is kifejti, hogy 
az olvasók érdeklődése és információs szükséglete különböző, ezért nagy szerep 
hárul az útbaigazító címekre ugyanis a tömegtájékoztatás kutatói megállapították, 
hogy sok olvasó a szelektív érdeklődés vagy időhiány miatt csak a címeket futja végig, 
s azzal meg is elégszik. 

A címelemzés során a címek jelentését jelzős kódrendszer szerint osztályozom. 
A címeket különböző kulcsfogalmak alapján választom ki, amelyet a Mintavétel 
fejezetben bővítek ki részletesebben. Így, a kiválasztott minta és a jelzős kódolás 
eredményéből olyan statisztikákat kapok, amelynek alapján következtetéseimet 
levonhatom.

Kutatásom második felében a mintát kvalitatív szövegelemzéssel vizsgálom. 
A véletlenszerű mintavétel során kiválasztott anyagokat (amelyekről szintén a 
Mintavétel című fejezetben írok bővebben) kritikai diskurzuselemzéssel tárgyalom. 
A módszer célja, hogy a szöveg elmélyült formai és tartalmi elemzése során kapott 
eredményeket a szöveg kontextusát adó politikai rendszerrel összefüggésbe állítsam. 
„Bár szövegelemzési módszer, végső célja nem az, hogy elsősorban a szövegről, 
hanem ‒ a szöveg által ‒ a társadalomról, annak működési mechanizmusairól, ezen 
belül is a társadalomban működő hatalmi viszonyokról tudjunk meg többet”.20 „A 
módszer fi lozófi ai hátteréül szolgált Michel Foucault francia posztmodern fi lozófus 
elmélete, mely szerint korszakunkban a hatalom gyakorlásának legfőbb eszköze 
a nyelv (szemben korábbi korszakokban uralkodó fi zikai erővel). Így rendkívüli 
fontossá vált – főleg a tömegkommunikáció elterjedésével ‒, hogy ki is alakítja az 
ún. »uralkodó diskurzust«, akár a politikában, akár az élet más területén. Miről és 
hogy lehet beszélni? Ki határozza meg a fő témát, a közbeszéd fő irányát? Ki az, aki 
irányít, és ki az (melyik politikai erő), aki csak reagál?”.21

3.1 Fogalommagyarázat 
A kutatás pontosságának érdekében a kulcsszavakhoz fogalommagyarázatot 

fűzök.
Menekült: „Az 1951-es Genfi  Egyezmény értelmében a menekült olyan, a 

származási országán kívül tartózkodó személy, aki megalapozottan fél attól, hogy 
származási országában üldözés érné faja, vallása, nemzetisége, politikai véleménye 
vagy egy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt, és saját állama 
védelmét nem tudja, vagy az üldözéstől való félelme miatt nem akarja igénybe 
venni. 

A menekültként elismerés mellett egy sor hasonló védelmi forma is van az 
Európai Unió tagállamaiban: kiegészítő védelem, humanitárius védelem” stb.22

Migráns: olyan személyekre vonatkozó gyűjtőfogalom, akik hosszabb 
(általában három hónapot meghaladó) tartózkodás céljával érkeznek külföldről 
egy adott országba. „A közbeszédben uralkodóvá vált »migráns« kifejezések azt 
üzenték, hogy Magyarországnak, mint célországnak tömeges, Európán kívülről 
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érkező migrációs hullámmal kell számolnia”.23 Ez a kifejezés általában pejoratív 
értelmet nyert. 

Menedékkérő: az a külföldi, aki menedékjogi kérelmet terjesztett elő, és 
ügyében még nem született jogerős döntés.

Szíria: a Magyarországon átvonuló/menedékjogot kérő menekültek többsége 
ebből az országból származik.

Keleti pályaudvar: a magyarországi menekültválság egyik meghatározó 
színhelye.

3.2. Mintavétel
A mintavétel alapkérdése, hogy hogyan tudunk nagy esetszámú alapsokaságból 

oly módon kiválasztani viszonylag kevés számú egyedet, hogy azok vizsgálata 
révén az egész populációról releváns megállapításokat tehessünk.

Kutatásom mintáját, ahogy fennebb említettem, két magyarországi napilapból: 
a Magyar Idők és Népszava újságcikkeiből választottam. A mintavétel következő 
lépéseként kiválasztottam egy periódust, amely a 2015. szeptember 1‒15. időszakot 
fedi. Az empirikus anyag fejezetnél bővebben kifejtem, hogy kutatásom alapjául 
miért ezt a periódust választottam. Az adott periódusban közzétett újságcikkekből 
négy kulcsfogalom alapján alakítottam ki a tulajdonképpeni mintámat, és 
ezek a következők: #menekült, #migráns, #Szíria, #Keletipályaudvar. Ezeket a 
kulcsfogalmakat a fogalommagyarázat fejezetben bővebben kifejtettem. Azért 
választottam ezeket a kulcsfogalmakat, mert ezek segítségével biztosan rábukkantam 
azokra az újságcikkekre, amelyek megfelelnek a következő szabályoknak:

1. Szerepel benne az általam meghatározott menekültügyi vagy 
idegenrendészeti kifejezések valamelyike.

2. Tartalma a menekültügy kérdésköréhez kapcsolódik.
3. Több mint egy mondatban tárgyalja a menekültügyet.
Ezen szempontokat a Médiakutató folyóiratban talált egyik tanulmány24 

alapján állítottam fel magamnak, amely ‒ még 2008-ban ‒ hasonló kutatást végzett. 
Dolgozatom egyfajta továbbfejlesztése/frissítése a Vicsek Lilla–Keszi Roland–
Márkus Marcell által készített akkori felméréseknek. E tanulmány is a nyomtatott 
sajtót elemzi, és arra ad választ, hogyan ír a menedékkérőkről a magyarországi 
sajtó, illetve milyen jelentősége van a téma médiaképének.

3.3. Címelemzés
A kutatásom kvantitatív felében, ahogy a rövid leírásban is említettem, külön 

a címeket elemzem. A címeket jelzős kódrendszer alapján különböző kategóriákba 
soroltam. Egyes kategóriákat is több csoportra osztottam a következőképpen:

1. A kormány álláspontjával való azonosulás
„A kormány (politikájában) azt hangsúlyozta, hogy a megélhetési 

bevándorlók visszaélnek a nemzetközi jog által nyújtott védelemmel, (…) nem 
jóhiszeműek, hanem illegális cselekményt követnek el azzal, hogy továbbutaznak 
Magyarországról, és felkészítették őket erre szakosodott embercsempészbandák”.
(Bernáth-Messing, 2015). Ennek értelmében a kormány álláspontja egyértelműen 
a menekültekkel szembeni ellenséges attitűd. Ezt a kategóriát tehát pozitív és 
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negatív csoportokra osztottam, amit kormánytámogató, illetve kormányközeli 
meghatározással illettem. 

2. A menekültekkel szembeni magatartás
Külön fi gyelembe kellett vennem azt is, hogy az újságoknak, szerzőknek lehet 

álláspontjuk a menekültekkel szemben anélkül, hogy a kormány álláspontjával 
való párhuzamról említést tennének. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a 
szerzők magatartását éppen az adott orgánumban történő megjelenés határozza 
meg, ami által visszakanyarodunk a kormány politikájára. Mindenesetre, ezt a 
kategóriát is pozitív és negatív csoportokra oszthatom, amelyeket így defi niálok: 
menekülttámogató, illetve menekültellenes.

3. Objektivitás
Tényközlő anyagok vizsgálata során egyértelműen az objektivitás szempontját 

is fi gyelembe kell vennem. Amikor a cikk címe a fent említett csoportok egyikébe 
sem illik, az azt jelenti, hogy a cím semleges hangvételben, az objektivitás 
szabályainak25 megfelelően közvetít a történésekről. Ennek alapján az egyes 
írásokat objektív/semlegesként határoztam meg.

3.4. Szövegelemzés 
A szövegelemzés mintáját az egyszerű, véletlenszerű mintavétel módszerével 

végzem majd. A legegyszerűbb mintavételi eljárás az egyszerű, véletlen kiválasztás, 
ami lényegét tekintve „sorsolást” jelent. Ennek több gyakorlati megvalósítási 
lehetősége van. A legcélravezetőbb a véletlen számok használata. Régebben ehhez 
általában véletlenszám-táblázatot használtak, ma már inkább a véletlenszám-
generátort használják az egyszerű, véletlen mintavételezéshez. Fontos szempont, 
hogy valamennyi tartalmi elemnek azonos esélye legyen a bejutásra, azonban a 
kutatás kvalitatív mivoltát a véletlenszerű választás nem befolyásolja, s hipotézisem 
igazolásához külön szempontrendszert felállítanom nem kellett. 

3 Empirikus anyag
A 2015-ös magyarországi menekültválság egyik fő eseménye a Keleti 

pályaudvaron kialakított blokád és az akörül kialakult budapesti viszonyok: 
tüntetések, tumultus, káosz. A pályaudvarra ugyanis több ezer menekült érkezett 
annak reményében, hogy onnan tovább folytatják útjukat Nyugat felé (a Keletiről 
indul gyakorlatilag minden nyugat felé tartó szerelvény). A járatokat azonban 
teljesen megszüntették, s a menekültek előtt a határok bezárultak. Ha indult is 
valamilyen járat, akkor az sok esetben egyenesen a menekülttáborokba szállította 
a tömeget: A napok óta a Keleti pályaudvaron veszteglő menekültek megrohamozták 
a vonatokat, ám azok Nyugat helyett csak Bicskéig és Vámosszabadiig vitték őket 
(Népszava, 2015.09.04.). A Keletinél kirobbanó válsághelyzetről szólt az egész 
világsajtó, s a Nyugat nagy felháborodásáról adott hangot. Ez a hullám körülbelül 
augusztus közepétől szeptember végéig tartott. A Keleti utáni állapotokat, a 
határoknál veszteglő menekültek állapotát, illetve magának a menekülthullámnak 
a mozgását az egyik legintenzívebbnek nevezhető szeptember 1. és 15. közötti 
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időszak nagyon jól ábrázolja, ezért kutatásom periódusaként ezt az intervallumot 
választottam.

A két napilap online archívumában könnyedén felkutatható az említett 
periódus. Ha a kulcsszavak alapján kikeresett anyagok összességét tekintjük, akkor 
a mintám összesen 626 találatból, azaz cikkből áll. Ez a két lap külön lebontásában 
így néz ki:

MAGYAR IDŐK
Migráns – 103 találat, menekült – 102 találat, Szíria – 41 találat, Keleti 

pályaudvar – 40 találat

NÉPSZAVA
Migráns – 64 találat, menekült – 196 találat, Szíria – 28 találat, Keleti 

pályaudvar – 52 találat
Az empirikus anyagom, meggyőződésem ellenére, nem csupán a budapesti 

s azonbelül is a Keleti pályaudvaron történt válságos időket mutatja be. Ennek az 
időszaknak a legfőbb meghatározó eleme a határ, a határátlépés, a menekültek 
tulajdonképpeni kiáramlása Magyarországról. Azonban a továbbáramlás egyik 
legfontosabb része maga a vonat, a vonatjáratok – hiszen ez a jármű számított az 
egyik legkézenfekvőbb megoldásnak a menekültek számára, hogy elérjék céljaikat. 
A tudósítások nagy részében továbbá fontos szerepet kap a kormány és az ellenzék 
fellépése, illetve Németország, illetve az EU viszonyulása a témához. 

4 A kutatás
4.1 Címelemzés

Elsőként a „menekült” találatok címeit vizsgáltam. A minta osztályozása 
pedig a kutatási módszertan című fejezetben taglalt kategóriák és csoportosítás 
alapján készült.
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MAGYAR IDŐK: A 102 találatból 14-et nem vettem számításba, mert nem 
tényközlő, hanem véleményközlő anyagok. 

Kormánytámogató: 33 cím, kormányellenes: 0 cím, menekülttámogató/
együttérző: 5 cím, menekültellenes: 43 cím, objektív/semleges: 7 cím, egyéb: 14 cím

NÉPSZAVA: A 196 találatból 83-at nem vettem számításba, mert nem 
tényközlő anyagok, hanem véleményközlő anyagok.

Kormánytámogató: 0 cím, kormányellenes: 37 cím, menekülttámogató/
együttérző: 35 cím, menekültellenes: 4 cím, objektív/semleges: 37 cím, egyéb: 7 cím

Másodikként a „migráns” kulcsszót vettem, ugyanazokkal a kategóriákkal.

MAGYAR IDŐK: A 103 találatból 18-at nem vettem számításba, mert nem 
tényközlő anyagok, hanem véleményközlő anyagok.

Kormánytámogató: 42 cím, kormányellenes: 0 cím, menekülttámogató/
együttérző: 3 cím, menekültellenes: 37 cím, objektív/semleges: 3, egyéb:18



ME.dok • 2018/2

140

NÉPSZAVA: A 67 találatból 7-et nem vettem számításba, mert az nem 
tényközlő, hanem véleményközlő anyag.

Kormánytámogató: 0 cím, kormányellenes: 27 cím, menekülttámogató/
együttérző: 13 cím, menekültellenes: 6 cím, objektív/semleges: 11 cím, egyéb: 7 cím

Harmadsorban a „Keleti pályaudvar” találatok címeit vizsgáltam. A címek 
értelmét itt is azokhoz a csoportokhoz kötöttem:

MAGYAR IDŐK: A 40 találatból 6-ot nem vettem számításba, mert nem 
tényközlő anyagok, hanem publikációk.

Kormánytámogató: 6 cím, kormányellenes: 0 cím, menekülttámogató/
együttérző: 4 cím, menekültellenes: 15 cím, objektív/semleges: 9 cím, egyéb: 6 cím

NÉPSZAVA: Az 52 találatból 10-et nem vettem számításba, mert nem 
tényközlő anyagok, hanem publikációk. 

Kormánytámogató: 0 cím, kormányellenes: 7 cím, menekülttámogató/
együttérző: 19 cím, menekültellenes: 3, objektív/semleges: 13, egyéb: 10 cím

Legvégül pedig a „Szíria” kulcsszó maradt. A címek értelmét ugyanazokhoz 
a kategóriákhoz kötöttem:



141

SZÓKÖZÖK

MAGYAR IDŐK: A 41 találatból 3-at nem vettem fi gyelembe, mert azok 
nem tényközlő, hanem véleményközlő anyagok.

Kormánytámogató: 18 cím, kormányellenes: 1 cím, menekülttámogató/
együttérző: 2 cím, menekültellenes: 15 cím, objektív/semleges: 2 cím, egyéb: 3 cím

NÉPSZAVA: A 28 találatból 6-ot nem vettem fi gyelembe, mert azok nem 
tényközlő, hanem véleményközlő anyagok.

Kormánytámogató: 0 cím, kormányellenes: 8 cím, menekülttámogató/
együttérző: 7 cím, menekültellenes: 2 cím, objektív/semleges: 5 cím, egyéb: 6 cím 

A Magyar Idők címhasználatában 10 alkalommal említik Gyurcsányt és az 
MSZP-t, 9 alkalommal pejoratív, egyszer semleges módban.

A Népszava címhasználatában 17 alkalommal említik Orbánt és a Fideszt, 16 
alkalommal pejoratív, egyszer semleges módban.

4.2 Szövegelemzés
5.2 Szövegelemzés
Ahogyan a módszertani fejezetemben kifejtettem, a kutatásnak ezt a felét a 

kritikai diskurzuselemzés módszerével hajtom végre, amelynek lényege a tarta-
lom. A véletlenszerűen kiválasztott cikkek tartalmát írom le, és hozom összefüg-
gésbe a dolgozatomban tárgyalt kormányközeli, avagy ellenzéki ideológiáknak 
megfelelő szubjektivitással.

5.2.1 A Magyar Idők anyagai  

1. TÖBB SZÁZ MIGRÁNS ÉRKEZETT KÖRMENDRE – 2015. 09.13. – 10:21
MTI-hír, miszerint Körmenden gyűjtőpontot, azaz segítőpontot állítottak fel 

a migránsok számára, ahol vizet, élelmet, pokrócokat kapnak. Ezen a ponton csak 
néhány órát maradhatnak, majd tovább kell haladniuk úti céljuk, Ausztria felé, 
hiszen folyamatosan érkeznek a több, mint 300-as létszámú csoportok.

A hír nem használ jelzős szerkezeteket, kommentárokat, csupán azt sugallja, 
hogy a kormány végzi a munkáját, és minden a legnagyobb rendben van.
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2. NÉHÁNY MIGRÁNS AKADÁLYOZZA A TÖBBIEK ELSZÁLLÍTÁSÁT 
RÖSZKÉNÉL – 2015.09.11. – 21:27

Szintén MTI-hivatkozás, miszerint Röszkénél néhány migráns meg akarja 
akadályozni, hogy a buszok (amelyek tele vannak menekültekkel) továbbvigyék 
őket a számukra kialakított táborokba. A hír kiemeli, hogy többen skandálták, 
nem akarnak táborokba menni. 

A hír szintén nem használ jelzős szerkezeteket és kommentárokat, viszont a 
néhány migráns aff éle rendbontóként ábrázolódik, akik felbontják az eddig kiala-
kított rendszer harmóniáját.

3. MÁR 4-5 EZER BEVÁNDORLÓT TOLONCOLTAK KI – 2015.09.10. – 
08:23

A 2015-ös évben 4-5 ezer bevándorlót toloncoltak ki Magyarországról, akik 
jellemzően nem terjesztettek elő menekültügyi kérelmet, illetve a kérelmüket el-
utasították – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság határrendészeti főosz-
tályvezetője. Balázs László számos adatot részletezett: 172 821 emberrel szem-
ben intézkedtek tiltott határátlépés miatt, a hatóságok ebben az évben 990 em-
bercsempésszel szemben jártak el. Kiss Attila, a Bevándorlási és Állampolgársá-
gi Hivatal helyettes főigazgatójának tájékoztatása szerint: 160 275 menekültügyi 
kérelmet regisztráltak, a rendészeti intézményekben 2456 migráns tartózkodik.

Száraz adatok a Magyarország területére érkező népességről: rengetegen lé-
pik át illegálisan a határokat, kicsit kevesebben kértek menedéket. Rengeteg az 
embercsempész.

4. EGYRE TÖBB BETEG MIGRÁNS ÉRKEZIK MAGYARORSZÁGRA – 
2015.09.08. – 13:11

A gyűjtőpontokon és a zöldhatár környékén számottevő állami és karitatív 
segítségnyújtás folyik a beteg menekültek számára. A Magyar Vöröskereszt gyűj-
tést indított 1359-es adományvonalán, és aki felhívja ezt a számot, vagy elküldi 
SMS-ben az ADOMANY szót, 250 forinttal járul hozzá a Magyar Vöröskereszt 
menekültügyi tevékenységéhez. Az összegyűlt pénzből olyan mobil konténerek és 
felszerelések vásárlását tervezi a szervezet, amelyekben megfelelő módon biztosít-
ható a Magyarországra érkező menekültek egészségügyi és szociális ellátása. „Az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézetnél is hangsúlyoz-
ták: a hatályos jogszabályok alapján – összhangban a WHO irányelveivel – gyógy-
szeradományt csak gazdasági társaságok adhatnak a patikáknak, magánszemé-
lyek nem. Karitatív célra térítésmentesen gyógyszer csak olyan egészségügyi vagy 
szociális intézmény, illetve karitatív szervezet számára adományozható, ahol biz-
tosított a felhasználás ellenőrzése.”

Mindenki igyekszik segíteni a beáramló menekülteken, ez azonban a jogsza-
bályok értelmében csak különleges körülmények között lehetséges. Ugyanakkor, 
létezik egy adományvonal, aki kisebb pénzbeli segítséggel járulna hozzá az egész-
ségügyi ellátásokhoz, az természetesen megteheti.
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5. A KELETI PÁLYAUDVARON RENDEZŐDIK A HELYZET – 2015.09.06. 
– 22:26

A pályaudvaron és a vonatok menetrendjében kezd visszaállni a rend, a sze-
relvényeken a menekültek mellé felférnek az utasok és a turisták is. Az elmúlt na-
pokban tapasztalt „tömegjelenetek” elmúltak, egyes útvonalalakon tumultus csu-
pán az egyetemisták miatt alakulhat ki.

A szövegben egyetlen szubjektív, azaz nem objektív (jelentésteli) kifejezés ta-
lálható, a „tömegjelenet”amely a menekültek sokaságára utaló pejoratív utalás.

6.  TÖBB SZÁZ MIGRÁNS GYALOGOL ISMÉT A HEGYALJAI ÚTON – 
2015.09.05. – 14:21

A Hegyaljai úton gyalogol több száz illegális bevándorló, miután a Keleti pá-
lyaudvarnál nem tudtak vonatra szállni. Nem akadályozzák a forgalmat, viszont 
rendőrök kísérik őket.

A rövidhír, nagyjából, a tényekre koncentrál. Szintén egyetlen szubjektív ki-
fejezés van: az „illegális bevándorló”.

7. LENGYEL KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁR: A MAGYAROK FELELŐSSÉG-
TELJESEN CSELEKSZENEK – 2015.09.04. – 22:59

Rafał Trzaskowski lengyel külügyi államtitkár rövid sajtótájékoztatót tar-
tott, amellyel azon sajtóértesülésekre reagált, amelyek szerint az Európai Bizott-
ság hét-nyolcezer további menekült befogadását fogja követelni Lengyelországtól. 
„Lengyelországnak elsősorban a már elvállalt kötelezettségét kell teljesítenie, azaz 
kétezer menekült befogadását 2016‒2017-ben. Hangsúlyozta: még »túl korán« van 
ahhoz, hogy ennek a számnak növeléséről beszéljenek.” „A brüsszeli bizottság a 
hónapokkal korábban javasolt negyvenezer migráns átvételén túl további száz-
húszezer menekült befogadására kéri az EU-tagállamokat, és szükség van arra is, 
hogy Lengyelország Magyarországon segítsen.” Ezért az államtitkár – úgy, ahogy 
Orbán is ‒ a kvótarendszert illúziónak tarja.

A hír lényegében arról szól, hogy a lengyelek nem képesek befogadni a rájuk 
eső kvótarendszer szerinti menekültszámot, azonban a címmel és néhány kiemelt 
mondattal olyan fogalmakra fekteti a hangsúlyt, amelyek esetében a magyar kor-
mány hasonló véleménynek adott hangot, s ezáltal azt emeli ki, hogy a magyar 
kormány a lengyelek szerint is jól cselekszik.

5.2.2 A Népszava anyagai

1. Horvát határrendészet: nem várható nagyobb menekülthullám – 
2015.09.14. – 18:29

Zlatko Sokolar, a horvát határrendészeti igazgatóság vezetője kijelentette, 
hogy a menekülthullám nem Horvátország felé veszi az irányt, miután határán 
Magyarország kedden szigorúbb intézkedéseket vezet be. „A rendőrség illetéke-
se szerint voltak ugyan próbálkozások a menekülők útvonalának megváltoztatá-
sára, de ezt sikerült megakadályozni.” Horvátország különben óriási rendőrállo-
mányt mozgósít a menekülthullám problémájának kezelése érdekében. 
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Ez egyébként MTI-hír, amelyben szubjektív utalás a de „ezt sikerült megaka-
dályozni” – ez ugyanis a kormány rendeletére utal, miszerint kerítést húztak Ma-
gyarország déli határain. 

2. Újabb menekült-rekord dőlhet meg – 2015.09.14. – 09:45
A magyarkanizsai pihenőhelyre naponta 4400 migráns érkezett, nem ma-

radtak azonban ott, tovább indultak Horgos felé, ahová folyamatosan érkeznek 
az autóbuszok – idézte a Népszava a szerbiai közszolgálati televíziót. Aleksandar 
Vulin szociálisügyi miniszter „szerint a napokban azért nőtt meg hirtelen a 
migránsok száma Szerbiában, mert mindenki igyekezett minél hamarabb elérni a 
magyar határt, még a szigorúbb ellenőrzések és jogszabályváltozások életbelépé-
se előtt. Hozzátette, hogy várhatóan keddtől nem a Szerbiába érkezők száma nö-
vekszik majd, hanem az ott maradóké, nehezebb lesz ugyanis bejutni a schengeni 
övezetbe.”

A vizsgált írás információ, amelyben, a számadatok mellett, a Népszava 
Aleksandr Vulin szavaival bírálja a határzárakat szigorító kormányrendeletet.

3. Ombudsman: az embert kell látni a menekültekben – 2015.09.11. – 15:16
Az alapvető jogok biztosának, Székely Lászlónak a közleményét hozta le az 

MTI nyomán a Népszava, amelyben az illetékes kifejtette, hogy a „migráció mi-
att kialakult helyzetben a humanitárius probléma kezelése az elsődleges, az em-
bert kell látni a menekültekben”.

Ez az információ egyértelműen a menekültek mellett kiálló és érvelő írás.

4. Rendőrre támadt egy nő Röszkén – 2015.09.09. – 18:32
Büntetőeljárás indult Röszkénél az egyik menekült nő ellen, aki szökést kísé-

relt meg. Az „őrszolgálatot ellátó rendőr megakadályozta a szökést, ezért a nő fel-
kapott egy betondarabot, és a rendőrök felé dobta, ami eltalált egy egyenruhást. 
Személyi sérülés nem történt.”

Rövid hír az esetről, teljesen objektív, nincs szubjektív megítélés.

5. EU - Magyarország terheit 54 ezer fővel enyhítenék – 2015.09.07. – 12:42
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének javaslata, miszerint a 

tagországok Magyarországtól 54 000 menekültet vegyenek át, igaznak bizonyult. 
Olaszország és Görögország mellé sorolják Magyarországot is, olyan országként, 
amely az EU-ban a migrációs nyomás egyik legkiemelkedőbb terhét érzi. Előbbi-
eket „40 ezer fővel tehermentesítsék a többiek, országonként meghatározott, kö-
telező kvótarendszer alapján”, de „a kötelező kvóták gondolata a tagállamok kép-
viselői között nem kapta meg a szükséges mértékű támogatottságot, így a legtöbb 
tagállam önként vállalta több-kevesebb menekült átvételét” – tudta meg a Nép-
szava mindezeket egyik, a nevét nem vállaló forrásától.

Ez a hír enyhe bírálatot képez a kvóták el nem fogadásával kapcsolatban, mi-
vel a kvótát a magyar kormány sem fogadta el. 

6. Benne vagyunk a New York Times-ban, nem örülünk – 2015.09.04. – 20:05
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A nytimes.com tudósítást közölt a magyarországi menekülthelyzetről, a 
bicskei „átverésről” és a gyalogosan Németország felé útnak induló emberekről. 
A tudósítónak a menekültek embertelen körülményekről meséltek. 

Érdekes hír, hiszen objektivitását nem lehet semmiféle jelzős szerkezettel 
vagy szubjektív megjegyzéssel támadni. Magát a témaválasztást ‒ és azt, hogy a 
nytimes.com az „embertelen körülményekről” és Magyarországról ír – tartom el-
lenzéki szubjektív megnyilvánulásnak. 

7. Ezer főt fogad be az újabb rendőrségi gyűjtőpont Röszkén – 2015.09.03. – 
16:03

Új rendőrségi gyűjtőpontot építenek Röszkén, ami ezer fő befogadására is 
képes, és ott fog zajlani a regisztráció is. „A hétszázszor százötven méteres terüle-
tet ugyanolyan horganyzott acél oszlopokkal kerítik körbe, mint amiből az ideig-
lenes határzár épült a határszakaszon.”

Objektív hír, mégis furcsa információ, hogy a gyűjtőpontot ugyanolyan ke-
rítéssel veszik körbe, mint amit a határon alkalmaztak. Enyhe szubjektív elítélést 
találok benne, ugyancsak a kormány intézkedései ellen.

8. Románia novembertől fogad menekülteket – 2015.09.01. – 18:09
Románia 1075 menekült befogadását vállalta, többnyire olaszországi és gö-

rögországi menekülttáborokból. Románia nem képes nagyszámú menedékkérő 
integrálására. A lap Leonard Orban elnöki tanácsadót idézi, aki szerint: „Nem 
szabad hagyni, hogy csak úgy, magától, felteljen a népességcsökkenés miatt kelet-
kezett űr, mert a migránsok előbb vagy utóbb jönni fognak Romániába is.”

Objektív hír, amelyben nem szerepel a kormány intézkedései elleni szubjek-
tív bírálat.

5 Konklúzió
A vizsgált periódusban közölt tényközlő anyagok mindkét lapnál, az objektív 

tényközlés mellett, olyan eszközöket használtak, amelyekkel befolyásolhatták 
az olvasók álláspontját az adott történésekkel kapcsolatban. Már a címek 
elemzése során tisztán megmutatkozik ez a tendencia: a kormányközeli médium 
a címválasztásában is elsősorban tükrözi a menekültekkel szembeni negatív 
attitűdjét, és a kormány tevékenységeivel kapcsolatos pozitív megközelítését. 

Természetesen, ahogy sejtettem, az ellenzéki lapoknál is fennáll az érem 
másik oldala. A legjobb szemléltető példa egy azonos hír megjelenítése mindkét 
orgánum oldalán: 
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Az első kép a Magyar Idők archívumából előkeresett hír (inkább hírcikk, 
hosszabb és több információval), a második a Népszava címszalagok egyike, ami 
egy tudósítás. Jól látszik, hogy azonos hírről van szó, ugyanazon a napon kerültek 
a weboldalra, néhány óra eltolódásával, ami érthető, hiszen a Népszavának egy saját 
anyagáról van szó. Ha csak a címet vesszük fi gyelembe, a következő konklúziót 
vonhatjuk le: az első hírben arról lesz szó, hogy a rendőröknek nagy nehézségek 
árán sikerült megmenteniük a pályaudvart, ugyanis „farkasszemet kellett nézniük” 
a bevándorlókkal. A szórend alapján a rendőrök a történtek áldozatai. A második 
címnél nincsenek szereplők (persze a hír akkori frissessége miatt, mindenki tudta, 
hogy kikről van szó), így a két fél sokkal inkább egyenlő félként mutatkozik, 
mindkét fél ugyanúgy „farkas” és nincs áldozat. 

Ha beleolvasunk az összeállításokba, a Magyar Idők cikkében arról 
olvashatunk, hogy mivel a menekültek nem ülhettek fel a vonatra, kiabálni, 
randalírozni kezdtek, ellepték az egész Baross teret; a kialakult helyzetért pedig 
senki nem vállal felelősséget. A Népszava cikkében pedig arról olvashatunk, hogy 
pattanásig feszült a hangulat „az egyre inkább kiszolgáltatottá vált bevándorlóknál”, 
hiszen senki nem tudja, hogy merre indulnak a vonatok, ha egyáltalán elindulnak. 
Szabadságot követelnek, és közben minden sajtós a nyakukon lóg.

Érdekes azonban, hogy a tartalmi elemzés során ritkán találkoztam ennyire 
elfogult cikkekkel. Az imént leírt példa egyfajta kivételnek számít, a hírek 
többségében ugyanis objektíven ábrázolnak, leszámítva egy-két mondatot vagy 
akár szavat, amit az elemzés során már kifejtettem. A címválasztás s ezáltal a kutatás 
kvantitatív fele sokkal jobban erősíti a hipotézisemet. A pejoratív értelmű migráns 
kulcsfogalom esetén jóval több találatot kaptam a kormánypárti Magyar Idők 
esetében, mint a Népszavánál. A menekült kulcsfogalom pedig az ellenzékieknél 
fordult elő többször. 
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 Láthattuk, hogy a címválasztás terén a Népszava jobban hajlott az 
objektivitásra, mint a Magyar Idők. Ráadásul több vélemény anyag fogalmazódik 
meg a témával kapcsolatban, értelemszerűen a migráns kulcsfogalomnál nem jött 
ki ez az eredmény.

A kormánypárti sajtó tehát agresszívebb, azaz jelzős, értelmezős tényközlő 
anyagokkal, és kevés publicisztikával működik.

Másik érdekes eredmény továbbá, hogy az ellenzéki sajtó a címválasztás során 
többször ábrázolja negatív képben Orbánt, mint a kormánysajtó az ellenzékiek 
egyik vezérét, Gyurcsány Ferencet. Ez azt erősíti meg, amit az Orbán Viktor Európa 
harcosa című rövid fejezetben, röviden kifejtettem: Orbánéknak, a sok negatív 
kritika ellenére, sokkal nagyobb a népszerűsége, mint az ellenzéki Gyurcsánynak 
és csapatának. Ez is jelzi azt, hogy Gyurcsány közéleti szerepe már akkor elmozdult 
az elmosódottság felé – gyenge baloldalról árulkodik. A baloldal hiába fogalmaz 
meg releváns és humánus üzenetet, nem hallgattatik meg. 

Az Index portál készített (a Medián, Századvég és Nézőpont statisztikai 
intézetek adatai alapján) egy komplex grafi kont�, amelyen időhöz és eseményekhez 
kötve fi gyelhetjük a különböző pártok támogatottságát. Azt írják, hogy a Fidesz 
támogatottsága nagyjából ugyanazon a szinten állt 2017 végén (pár hónappal 
a 2018-as választások előtt), mint 2014-ben a választások után, ám a magas 
támogatottság nem állandó. 

A migránsellenes kampány és kerítés idején azonban óriási emelkedést 
láthatunk, ami szintén megerősíti fenti állításomat. A politikusok népszerűségét 
is megvizsgáltam 2015 utolsó hónapjaiban. A Medián készített� egy összehasonlító 
táblázatot, miként változott a politikusok ismertsége és népszerűsége szeptember 
és november között, ezenkívül érdemes megfi gyelni a rangsort is. 

A Medián adatai alapján elmondhatjuk, hogy ismertség szempontjából a fent 
említett két politikus nagyjából ugyanazon a szinten áll, ám Orbán Viktor kétszer 
olyan népszerű, mint Gyurcsány. 

A hírek szövegeiben tehát – mindkét lapnál ‒ többletjelentésű szavakat 
használnak, vagy olyan szövegkörnyezetbe helyezik például a menekültek 
cselekedeteit, hogy annak valamiféle hátsó üzenete legyen. A Magyar Időknél 
pedig olyan eszközt fedeztem fel, amelynek használata a tulajdonképpeni hírnek 
teljesen más mondanivalót ad azzal, hogy a hírben megszólaltatott személy 
mondandóját újraértelmezi, és ennek nyomán más hírelemeket hangsúlyoz. Így 
például olyan címet kaphat az írás, aminek tulajdonképpen semmi köze sincs a 
tartalomhoz! Lásd a LENGYEL KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁR: A MAGYAROK 
FELELŐSSÉGTELJESEN CSELEKSZENEK – 2015.09.04. – 22:59 című cikknél, 
amit a Magyar Idők anyagainak 7. pontjában vizsgáltam. 
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