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1. A kutatás előzményei, problémafelvetés 
2015 nyarán – a ’migráció hosszú nyara’ (Kasparek & Speer, 2015) 

alatt – menekültek százezrei haladtak keresztül Magyarországon, 

elsősorban más közép- és nyugat-európai ország felé tartva a balkáni 

útvonalon, akadályoktól és konfliktusoktól nem mentesen. Ezzel egy 

időben, a korány az átutazóknak nyújtott gyakorlati támogatás helyett 

erőteljes menekült-ellenes kampányt indított, ezt párhuzamosan 

kiegészítve olyan jogszabályi változásokkal, amelyek 

Magyarországot a menekültekkel szemben jóval kevésbé befogadóvá 

tették, mind a korábbi helyzethez, mind más európai uniós országhoz 

képest, illetve Magyarország déli határán egy kerítés felépítésével.  

Ugyanakkor a magyarországi társadalmi mozgalmak nem maradtak 

válasz nélkül sem a menekültek érkezésére, sem a kormányzati 

propagandára. Kivételes számú ember szerveződött meg az átutazók 

megsegítésére és informálására, a magyar utcákon a kormányzati 

kampánynak ellentartó kezdeményezések jelentek meg, végül helyi 

konfliktusok is kialakultak.   

A dolgozat tárgya a magyarországi menekültellenes propagandára 

adott társadalmi mozgalmi válaszok vizsgálata 2015-től. Elméleti 

keretéül a kényszermigráció biztonságiasítása, a populista 

diskurzusok, társadalmi mozgalom-elméletek és a mediatizáció 

szolgálnak. Empirikus alapjául három, 2015-ben megvalósított 

esettanulmány szolgál, amelyet három releváns társadalmi mozgalom 

körében végeztem, ezeket pedig a populista mediatizált 

válságkonstrukció analízise kontextualizálja.  
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A jelen disszertáció kutatási kérdései a következők: 

1: Milyen veszélyek voltak jelen a magyar mediációs 

lehetőségstruktúrában a ’menekültválság’ konstrukciója során?  

2: Hogyan értelmezték és használták a ’menekültválság’ 

konstrukciójára reakcióképpen megjelenő társadalmi mozgalmak a 

mediációs lehetőségstruktúrát, különös tekintettel 

médiagyakorlataikra?  

3: Mit tudunk a mediációs lehetőségstruktúrában jelenlévő 

lehetőségekről és kapcsolódó eredményekről a menekülttéma vitája 

során Magyarországon?  

4: Miért járult hozzá a ’menekültválság’ konstrukciója az Orbán-

kormány megerősödéséhez és konszolidációjához?  
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2. A követett módszertan 
Módszertanilag a kutatás független esettanulmányok integrációján 

alapul. Egy ilyen megközelítés lehetővé teszi a kutató számára, hogy 

egy adott ügy megértését kibővítse és bővebb analitikus keretbe 

integrálja (Mills, Durepos, & Wiebe, 2009, p. 475). Bár ez a 

módszertan számos előnnyel jár a kutatás szempontjából, 

nehézségeket is jelent. Míg minden egyes esettanulmány önálló 

módszertanon alapul, amelyet a kontextus és az adatok természete 

határoz meg, a független módszertanok közös kutatási dizájnba való 

integrálása továbbra is szükséges. A független esettanulmányoknak ez 

az integrációja hasonlónak tűnik, de nem azonos az összehasonlító 

esettanulmány-kutatással (Mills, Durepos, & Wiebe, 2009, p. 475). Ez 

utóbbi esetében a komparatív dimenzió már eleve része egy előre 

eltervezett kutatási stratégiának. Az én esetemben ugyanakkor „az 

összehasonlítás egy ex post facto felismerésből ered” (Mills, Durepos, 

& Wiebe, 2009, p. 475) arra vonatkozóan, hogy az összehasonlítás 

hozzátesz a független elemzési eredmények magyarázóerejéhez.  

Ahogyan Gillham (2000) megfogalmazza, az esettanulmányokon 

alapuló kutatásban az eset négy alapvető jellemzővel rendelkezik: (1) 

az emberi cselekvés egy adott egysége, amely a való világba 

beágyazódva létezik; (2) csak kontextusában érthető meg; (3) az itt-

és-mostban létezik;(4) mivel a kontextusában létezik, pontos határai 

nehezen megrajzolhatók (Gillham, 2000, p. 1).  

Az esettanulmányon alapuló kutatás indokát az a megfontolás adja, 

hogy adott kutatási kontextusokban konkrét példákról szerzett 
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elmélyült tudás analitikusan hasznosabb tud lenni, mint nagy 

esetszámokról szerzett felületes ismeretek (Gerring, 2006, p. 1). 

Mindezek alapján az esettanulmányon alapuló kutatások jellegét 

kevésbé konkrét módszertani választások adják – amely lehet 

kvantitatív vagy kvalitatív; etnográfián, megfigyelésen, kérdőíven 

vagy interjúkon alapuló - , hanem az a kutatási terv, amely a fent leírt 

elmélyült tudás összegyűjtését célozza. A vonatkozó szakirodalomban 

nincs konszenzus arra vonatkozóan, hogy az egyetlen 

esettanulmányon alapuló kutatások (single-case studies) 

módszertanilag elkülönülnek-e a több esettanulmányon alapuló 

kutatásoktól (multiple-case studies) (Yin, 2002, p. 46). A lent 

bemutatott kutatási dizájn az utóbbi csoportba tartozik (Mills, 

Durepos, & Wiebe, 2009, p. 582). 

A jelen disszertáció feltáró esettanulmányokon alapul, (Mills, 

Durepos, & Wiebe, 2009, p. 372), ami jelentősen befolyásolja a 

kutatási dizájnt, mind a limitációk (előre megfogalmazott hipotézisek 

hiánya), mind az előnyök (abduktív megközelítés használata) 

tekintetében.  

A kutatási terv „olyan terv, amely irányítja a kutatót az adatok 

gyűjtése, elemzése, a megfigyelések interpretálása során. A bizonyítás 

olyan logikai modellje, amely lehetővé teszi a kutató számára, hogy 

következtetéseket vonjon le kauzális összefüggések tekintetében a 

vizsgált ’változókat’ illetően” (Nachmias & Nachmias, 1992, p. 77-

8). Ahogyan Yin fogalmaz, az esettanulmányok esetében a kutatási 

terv öt lépése: (1) a kutatás kérdései (2) a kutatás felvetései; (3) 
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elemzési egység(ek); (4) az adatok és felvetések összekapcsolásának 

logikája; (5) az eredmények interpretálásának kritériumai (Yin, 2002).  

(1) A kutatás kérdéseit illetően, a disszertáció első fejezete az 

alábbi szerint fogalmazza meg őket:  

1: Milyen veszélyek voltak jelen a magyar mediációs 

lehetőségstruktúrában a ’menekültválság’ konstrukciója 

során?  

2: Hogyan értelmezték és használták a ’menekültválság’ 

konstrukciójára reakcióképpen megjelenő társadalmi 

mozgalmak a mediációs lehetőségstruktúrát, különös 

tekintettel médiagyakorlataikra?  

3: Mit tudunk a mediációs lehetőségstruktúrában jelenlévő 

lehetőségekről és kapcsolódó eredményekről a 

menekülttéma vitája során Magyarországon?  

4: Miért járult hozzá a ’menekültválság’ konstrukciója az 

Orbán-kormány megerősödéséhez és konszolidációjához?  

(2) A kutatás felvetéseit illetően, a feltáró esettanulmányok 

esetében a kutatás jellege igazolja az előre definiált 

felvetések hiányát. Ugyanakkor, ezekre a kutatásokra is igaz, 

hogy azonosítaniuk kell egy célt, amely alapján a kutatás 

sikerességére vonatkozó ítéleteket meg lehet fogalmazni 

(Yin, 2002). A jelen kutatás célja a kutatási kérdésekre 

válaszolva az esetek gazdag leírását adni, a megjelenő témák 

azonosításával, és az esetek valós időben kialakuló 

tulajdonságaival együtt. A valós idejű kutatás inherens 

előnyeire támaszkodva (Mills, Durepos, & Wiebe, 2009, p. 
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783-4) a cél a jelenségek vizsgálata volt megjelenésük 

pillanatában, amely rugalmasságot, és a kimenetekkel 

kapcsolatos nyitottságot is jelent.  

(3) Az elemzési egységek kiválasztása soha nem egyértelmű 

folyamat. Általános szabályok híján az esetek kiválasztása 

jelentős mértékben függ a kutatási céloktól és 

kontextusoktól. Ugyanakkor, általánosan elfogadott, hogy a 

számos eseten alapuló esettanulmányok által vizsgált esetek 

száma korlátozott, jellemzően 2 és 10 közé esik (Mills, 

Durepos, & Wiebe, 2009, p. 61). Az esettanulmányok 

esetében a mintavétel gyakran célzatos – szemben a 

véletlenszerű mintavétellel – és egyértelműen az 

információgazdag esetek felé orientálódik a mélyreható 

kutatás céljával (Mills, Durepos, & Wiebe, 2009, p. 837). A 

jelen kutatás esetkiválasztása Mill különbségen alapuló 

módszerére támaszkodik (Mills, Durepos, & Wiebe, 2009, p. 

62), ami különösen alkalmas feltáró jellegű kutatások esetén. 

Itt olyan eseteket választunk ki, amelyek „azonos vagy 

nagyon hasonló körülmények között jelennek meg, de 

eltérnek a vizsgálni kívánt jelenség meglétében vagy 

hiányában” (Mills, Durepos, & Wiebe, 2009, p. 62). Célom 

az esetek kiválasztása során tehát az volt, hogy olyan eseteket 

hasonlítsak össze, amelyek maximálisan különbözők voltak, 

az őket körülvevő kontextust kivéve.  

(4) Az adatok és a felvetések összekapcsolása egy két-lépéses 

folyamat. Először, eseten belüli elemzés történt. Az eseten 
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belüli elemzés az esetek önálló leírását adja és lehetővé teszi 

annak feltárását, mi egyedi az adott esetekben (Mills, 

Durepos, Wiebe, 2009, p. 971). Ugyanakkor a folyamatnak 

része volt egy második lépés is, tudniillik annak a vizsgálata, 

hogy mi köti össze az eseteket, ezek integrációja. A 

„mintázatok összeillesztésének” (pattern matching) 

folyamata során az adott esetekből származó számos 

információt az elméleti felvetéshez kapcsoltam, annak 

érdekében, hogy az egyes eseteket a mediációs 

lehetőségstruktúrák tágabb elméleti keretébe illesszem (Yin, 

2002, p. 26).  

(5) Végezetül, szükséges azon kritériumok definiálása, amely 

alapján az eredmények interpretálása értékelhető. A 

disszertációban négy ilyen kritériumra mutatok rá, 

nevezetesen: (1) általánosíthatóság; (2) oksági vagy narratív 

elemzés; (3) az elmélet természete; (4) hitelesség 

(Hammersley & Gomm, 2000, p. 5). 
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3. Új eredmények 
A kontextus bemutatása érdekében, a disszertáció először a válság 

Fidesz általi konstrukciójának és vitatásának narratív leírását adom, 

illetve azon tényezők összefüggéseit vizsgálom, amelyek hatással 

vannak a válságdiskurzusok mediatizált formálódására, ezen 

összefüggések dinamikáira rámutatva. 

A fejezetet három esettanulmány követi. Az első a Migration Aid 

elemzését mutatja be. Célja feltárni a közösségi média hatásait a 

társadalmi mozgalmakra és kollektív cselekvésre. Az esettanulmány 

során egyrészt kontextusba helyezem a csoport tevékenységét, 

feltárva, hogyan kapcsolódott az a tágabb politikai környezethez, 

amellett érvelve, hogy a tiltakozó cselekvés újragondolására van 

szükség. Feltárom azokat a tényezőket, amelyek a konnektív 

cselekvést lehetővé tették, hangsúlyt fektetve a csoport rizomatikus 

struktúrájára. Az eredmények egyrészt a rizomatikus szervezet 

jellegzetességeit mutatják be, másrészt, hogy hogyan hatnak ezek a 

csoport cselekvési repertoárjára. Ezt követően a Magyar Kétfarkú 

Kutyapárt nevű viccpárt 2015-ös ellen-plakátkampányának elemzése 

következik. Az elemzés amellett érvel, hogy a kampány cselekvési 

repertoárja kreatívan kapcsolt össze hobbi-aktivista tevékenységeket 

annak érdekében, hogy tágabb közönségeket elérjen. Az ellen-plakát 

kampány segítségével a kisebbségi véleményen levők platformhoz és 

láthatósághoz jutottak a nyilvánosságban. Emellett a kampány ahhoz 

is hozzájárult, hogy a kormányzati kampánnyal való kijelentéseket, 

illetve ezek inkonzisztenciáját is megkérdőjelezze. Memetikus 

tervezés segítségével a kormány eredeti üzeneteit átalakították, 
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szatirikus hangnemben kigúnyolták, mindennek eredményei pedig 

megjelentek a magyar utcákon. A kampány számos alacsony költségű 

tevékenységet kombinált innovatívan, ami sikeres stratégiának 

bizonyult. Az ellenkampány egy mélyebb értelemben is kihívást 

jelentett a nyilvános diskurzussal kapcsolatos hegemón 

elképzelésekkel szemben. Hatékonyan állította szembe kormányzati 

felülről-lefele, egytől-sokaknak való megközelítését a politikai 

kommunikációt illetően saját kampányával, amely a fentről-lefele és 

a sokaktól-sokaknak elven alapult. Az utolsó esettanulmány a 

martonfai mozgalmat mutatja be. Azt vizsgálja, hogy alakult ki 2015 

nyarán egy mozgalom – amely egy menekülttábor elleni 

tiltakozásképp született – a faluban. A fejezet célja egyrészt azoknak 

a hatásoknak a feltárása, amelyet a vélt fenyegetés jelentett a helyi 

közösség számára. A mozgalom diagnosztikus keretének 

megalkotásakor nem a menekült alakja, hanem a demokratikus 

döntéshozatal igénye került középpontba. Ezzel összhangban a 

prognosztikus keret nagyon kevés lehetséges megoldást, vagy 

stratégiát tartalmaz az ügy kezelésére. A motivációs keret lehetséges 

szövetségesek és partnerek ‘fegyverbe hívását’ szolgálja.  

Az empirikus fejezeteket követően a dolgozat ismerteti azt a modellt, 

amelynek keretei között az eredmények értelmezhetők: a hibrid 

rendszerekben megjelenő mediációs lehetőségstruktúrák modelljét. 

Amellett érvelek, hogy a tiltakozás és társadalmi mozgalmi cselekvés 

megértéséhez a kortárs autokrata kontextusban három tényezőre kell 

különösen figyelnünk: 1) a hatalom strukturális erejére, amely a 

mainstream média-diskurzusok dominálására irányul; 2) a jobboldali 
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populizmus logikájára, amely korlátozza a nyilvános diskurzust; 3) a 

nyilvánosság új refeudalizálására, amely a dialógusok támogatása 

helyett fentről-lefele, egyirányú propaganda eszközöket használ. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a mediatizáció elméleti kerete a 

tiltakozásra alkalmazva a hibrid rezsimekben az ilyen 

tevékenységekben rejlő fenyegetések és lehetőségek árnyalt és mély 

megértéséhez járul hozzá. A dolgozat következtetése, hogy a 

‘menekültválság’ populista konstruálása az, ami lehetővé tette az 

Orbán-kormány számára, hogy megerősítse hatalmát. A magyar 

mediatizált lehetőségstruktúrában 2015-től kezdődően fundamentális 

átalakulás ment végbe, amelynek hatásai a jelenben is érezhetők, és 

amelyek hosszú távon fognak nyomot hagyni a magyar társadalmon. 

A folyamatokra adott társadalmi mozgalmi válaszok nem voltak 

képesek ellentartani ezeknek a hatásoknak, részben a tágabb 

szervezeti ökológia, részben a civil társadalom elleni támadások, 

részben a mozgalmak korlátozott szerepfelfogása miatt. Narratív és 

disruptív kapacitásaik használata ugyanakkor hozzájárult egy 

szubaltern nyilvánosság fenntartásához Magyarországon – bár nem 

vezetett egy ellenzéki mozgalom felemelkedéséhez.   
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4. A témában végzett publikációs 
tevékenység 

Dessewffy Tiborral együtt először a Facebookon született Migration 

Aid-et tanulmányoztuk, amely 2015 nyarán lett a menekülteknek 

nyújtott humanitárius válaszok központja. E kutatás eredménye egy, 

az International Journal of Communications című lapban megjelent 

tanulmánya, amely a csoport cselekvési repertoárjait és rizomatikus 

szerkezetét részletezi (Dessewffy & Nagy, 2016). Egy másik 

esettanulmány, Martonfa, egy dél-magyarországi falu történetét 

mutatja be, melynek lakosai 2015 nyarán értesültek arról, hogy a 

magyar kormány menekülttábor létrehozását tervezi, és amelyre a falu 

lakói egy menekülttábor-ellenes mozgalom létrehozásával reagáltak. 

A kerítés déli határon történő felállítása után a kormány visszavonta a 

martonfai menekülttáborra vonatkozó javaslatát, amelyet a helyiek a 

mozgalom sikereként értelmeztek. Kutatásom, melyet Kötő-jelekben 

publikáltam, a mozgalom által használt kollektív cselekvési kereteket 

vizsgálta; továbbá azt, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a mozgalom 

strukturális hiányosságaihoz (Nagy, 2017). Végül 2015 őszére 

világossá vált, hogy a magyar kormány diszkurzív erőfeszítései – 

párhuzamosan a menekültek érkezésére adott egyéb politikai 

válaszokkal – nagy jelentőségre tesznek szert; a válság kialakítására 

és újradefiniálására irányuló célja mozgósító erőévé vált, mind a 

diskurzus mellett és ellen. A kormány első plakátkampányát, amelyet 

aztán számos ilyen kampány követett, és a kormányzati 

kommunikáció védjegyévé vált, ellensúlyozta a Magyar Kétfarkú 

Kutyapárt nevű viccpárt által kezdeményezett, tömegfinanszírozott és 
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tömegszervezett ellen-plakátkampány (Kétfarkú Kutyapárt). Ez a 

válasz nemcsak nagyságrendjében volt jelentős (az ellen-plakátok 

száma majd’ azonos volt a kormányzati plakátokéval), hanem 

innovatív repertoárjaiban is. Kutatásom, amely 2016-ban az 

Intersections című folyóiratban jelent meg, ezekre az újításokra, 

valamint a kampány szerkezetére és hatásaira összpontosított (Nagy, 

2016). Ezen a ponton már nyilvánvalóvá vált, hogy doktori 

értekezésem szerkezete cikkalapú PhD lesz, amely ezeket az 

esettanulmányokat kapcsolja össze egy tágabb keretben. Számos 

elméleti megfontolás alapján a megállapítások értelmezésére szolgáló 

modell létrehozására tett kísérletem eredménye a Current 

Perspectives on Communication and Media Research című 

szerkesztett kötetben megjelent fejezet lett (Nagy, 2018), amely azt 

tárgyalja, hogyan viszonyulnak a tárgyalt társadalmi mozgalmak 

ahhoz a mediációs lehetőségstruktúrához, ami körülveszi őket a ma 

Magyarországán.   
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