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1. Bevezetés 

1.1. Témaválasztás és aktualitás 
 

Disszertációs témaválasztásomnak több oka van. A magyar nyelv és irodalom 

szak elvégzését követően a tudásomat tovább mélyítettem esélyegyenlőségi és 

kisebbségvédelmi igazgatás szakirányú továbbképzési szakon, majd doktori 

tanulmányaimmal párhuzamosan elvégeztem a nemzetközi holokauszt-oktatási szakértő 

képzést. Mivel érdeklődésem fókuszában alapvetően a nyelvészet és a kisebbségkutatás 

áll, feltétlenül olyan PhD-téma kiválasztására törekedtem, amely ötvözi az eddig 

elsajátított ismereteimet, s ahol a kutatás és a szakmai fejlődés során kamatoztatni 

tudom az ez idáig szerzett tapasztalataimat.  

Meglátásom szerint az utóbbi években felfokozott gyűlölet tapasztalható a 

hazánkban élő különböző kisebbségekkel – például: roma, zsidó, homoszexuális – 

szemben, s ezzel párhuzamosan a nyelvünkben, illetve bizonyos társadalmi csoportok 

nyelvhasználatában megjelentek bevett szófordulatok, jelzők, illetve tipikus 

kontextusok az egyes kisebbségekről szóló írásokban, tudósításokban.  

A disszertációmban arra vállalkozom, hogy három napilap (Népszava, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap) és három hetilap (HVG, Magyar Narancs, Magyar Demokrata) 

2008. január 1-je és 2008. március 31-e között megjelenő számait elemzem a 

kisebbségeket érintő nyelvhasználatra fókuszálva.  

Az időintervallum kiválasztása természetesen azt is jelenti, hogy 

megfigyeléseimet kizárólag erre az elemzett periódusra (és az elemzett cikkek körére) 

tekinthetjük érvényesnek, a kutatás eredményei nem minősítik ab ovo a vizsgált 

sajtótermékeket, még akkor sem, ha az elemzett cikkekből kirajzolód(hat)nak bizonyos, 

maradandóbbnak mutatkozó tendenciák. Ezt két okból is lényeges rögzíteni: egyrészt a 

lapok szellemisége dinamikusan képes változni (elegendő példának okáért, ha a 

főszerkesztő cserélődik), másrészt a cikkekben tapasztalt témadominancia 

szempontjából meghatározóak a vizsgált időszak eseményei (más elemzési periódust 

választva egészen más témájú anyagokkal lehetett volna találkozni). 

A sajtótermékek körének meghatározásakor egyensúly fenntartására törekedtem: 

egyenlő arányban kívántam elemezni bal- és jobboldali kötődésű (vagy a többség által 

annak vélt) lapokat. Noha az egyensúly összességében megmaradt, sajnos önállóan a 

napi- és hetilapok tekintetében ez már nem teljesül. A mostani vizsgálati kört jelentő hat 

lapot kiegészítette volna még a napilapok közül a Népszabadság, a hetilapok közül 
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pedig a Heti Válasz. Mivel azonban az ezek archív cikkeihez való hozzáférés 

problémásnak bizonyult, szűkíteni kellett az elemzendő lapok körét. S noha ez a 

változtatás azt jelentette, hogy a jobb- és baloldaliságot illető egyensúly a napi- és 

hetilapok vonatkozásában már nem áll fenn, ennél sokkal lényegesebbnek bizonyult az 

a szempont, hogy a vizsgálatot hiánytalan korpuszon tehessem meg. Így teljes 

megalapozottsággal tehető mind mennyiségi, mind minőségi összehasonlítás az egyes 

lapok mutatószámai tekintetében. 

Eleinte az volt a tervem, hogy az említett lapok (akkor még a nyolc) négy 

évének (2008–2011) teljes, kisebbségi szempontból releváns anyagát elemzem, ám az 

anyaggyűjtés során világossá vált, hogy a több ezer összegyűjtött sajtócikk kvalitatív és 

kvantitatív elemzése meghaladja azt a munkamennyiséget, amelynek elvégzésére jelen 

keretek között vállalkozni lehet. 

Az eredetileg eltervezett elemzési periódusban kifejezetten érdekes lett volna 

annak a vizsgálata is, hogy parlamenti választás idején miképpen változik a kisebbségi 

retorika, illetve összehasonlíthatóvá vált volna a jobb- és baloldali kormányzás idejére 

eső sajtónyelvi szóhasználat és témadominancia, ám ezek a vizsgálati időtartam 

kényszerű szűkítése miatt jelen munkában már nem kaphatnak helyet. 

A kisebbségi csoportok kiválasztásának fő szempontja a társadalomban 

tapasztalható előítélet intenzitása és mértéke volt, így a fenti sajtótermékekben és a 

fentiekben megjelölt időintervallumban a cigány, a zsidó és a homoszexuális 

kisebbségről szóló írások nyelvezetét, jellegét vizsgálom. 

Noha a fenti három kisebbség vizsgálati központba helyezésekor nem volt 

szempont, de elmondható: ezzel a választással egyidejűleg elemezhető a politikai, 

gazdasági és vallási indíttatású előítéletesség. Mint ahogyan TÓTH LÁSZLÓ 

hangsúlyozza: a zsidóság a hatalom birtokosaként és piaci szereplőként jelent 

társadalmi veszélyt, a romáknál kiemelhető a kultúra és életmód mellett a „társadalmi 

üzemmenet megzavarása”, míg a homoszexuálisoknál a család hagyományos 

formájának felborítása jelenik meg (TÓTH 2008: 58). 

A munkámban csupán terjedelmi okokból nem kapnak helyet más 

kisebbségekkel (például határon túli magyarok, szlovákok, kínaiak vagy legújabban a 

migránsok stb.) kapcsolatos írások, s nem azért, mert úgy gondolnám, hogy a fenti 

három kisebbségtől eltérőekkel kapcsolatos megnyilatkozások ne lennének érdemesek a 

vizsgálatra.  
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Az újságok körének meghatározásakor is kompromisszum megkötésére 

kényszerültem: a jelen dolgozat adta terjedelmi lehetőségek között nem vállalható az 

összes napi- és hetilap szövegtani elemzése, valamint nem lehetséges annak vizsgálata 

sem, hogy a kisebbség hogyan és milyen nyelvi eszközökkel élve ír a többségi 

társadalom, illetőleg más hazai kisebbségek tagjairól, noha ezek elemzése társadalom-

lélektani szempontból szintén hiánypótló és szükséges lenne. 

További kutatási téma lehetne (amire jelen munkában szintén nem kerülhet sor) 

annak az összevetése, hogy ugyanazon sajtótermék online és offline változatának 

milyen a nyelvi jellege, milyen különbségek mutatkoznak meg köztük. Ugyanannak a 

lapnak a nyomtatásban megjelent, valamint az interneten közzétett anyagai között több 

esetben eltérés tapasztalható (például az írások hosszában vagy felépítésében, a cikkek 

darabszámában vagy témájában, a címekben, a kiválasztott fókuszban).  

 A munkám során egyaránt felhasználok offline és online sajtótartalmakat, annak 

érdekében, hogy teljes értékű vizsgálati anyagról tehessek megállapításokat. 

Kutatásomban ugyanis nem elsődleges a megjelenés helye vagy módja; sokkal 

lényegesebbnek tartom magát az információt, illetőleg annak a jellegét, ami az 

olvasóhoz eljut. Emellett jelen dolgozatban arra sem törekszem, hogy az egyes újságírói 

műfajok (hír, tudósítás, interjú, kommentár stb.) nyelvi jellegét külön-külön 

megvizsgáljam, s az azokban tapasztaltakat egymással összevessem. 

Úgy gondolom, hogy az elemzés körét jelentő három-három sajtótermék 

megfelelő a vizsgálatra, s megalapozott következtetések levonására alkalmas, mert nagy 

példányszámú, országosan terjesztett lapokról van szó, ráadásul olyanokról, amelyek 

reprezentálnak bizonyos világnézetet.  

A fentiekben leírt kényszerű döntések eredményezte szűkítésekkel is közel 1200 

sajtócikket elemzek a disszertációmban. A vizsgálat eredményeit releváns hazai és 

nemzetközi szakirodalmi – többek között: nyelvtudományi, média- és kisebbségkutatói, 

szociálpszichológiai – kutatási eredményekkel vetek össze, illetve mindezt saját 

felmérési adataimmal gazdagítom. 

Számtalan tanulmányban olvasható, hogy a médiahatás vizsgálata komoly 

kihívás elé állítja a kutatókat, kiváltképp előítéletesség vonatkozásában. Nehéz ugyanis 

megmondani azt, hogy az egyén előítéletességi szintje miképpen módosul a 

sajtótermékekben olvasottak (szóhasználat, narratíva, retorika, diskurzus, érvelési 

módozat) következtében. Alapvető kérdés, hogy vajon változik-e az előítéletesség, s ha 

igen, akkor nő-e vagy csökken. Mind a laikusok, mind a tudományos élet szereplői 
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világos meggyőződést képviselnek erről a hatásról, amelynek igazolására különböző 

fókuszú kutatások folynak is (például napjainkban igen kurrens a médiaerőszak-hatás 

vizsgálata), azonban a várt eredmények sorra elmaradnak. Szinte lehetetlennek tűnő 

vállalkozás annak az egzakt meghatározása is, hogy a kiváltott hatást vajon milyen 

mértékben idézi elő a média, s emellett mekkora arányban játszanak szerepet 

szociálpszichológiai és további más tényezők. Noha az utóbbi évtizedekben aktív 

hatásvizsgálati kutatások folynak, ismereteim szerint áttörő sikereket még nem sikerült 

elérni. Az eddigi tapasztalatok jobbára a következőképpen összegezhetők: „bizonyos 

médiumok bizonyos üzenetei bizonyos időkben bizonyos hatást gyakorolnak a közönség 

bizonyos részére” (idézi BAJOMI-LÁZÁR 2006a).  

A fentiek okán önálló kutatást nem szentelek a hatásvizsgálatnak. A vélhető 

médiahatást a különböző lapokban összegyűjtött sajtócikkek nyelvi és egyéb releváns 

jegyeinek összehasonlító elemzésével fogom meghatározni. Úgy gondolom ugyanis, 

hogy a tendenciózus jelenségek, illetve a kimutatható jellegzetességek egyértelműen 

hatnak a befogadóra. Így valójában anélkül is írhatunk (feltételezhető) hatásról, hogy 

konkrét hatásvizsgálatot végeznénk. Magam egyébiránt nem a befogadóra gyakorolt 

hatásra, hanem a hatáskeltés eszközeire, módjára helyezem a hangsúlyt. 

Ideális volna, ha a szövegtani elemzést kiegészítené fókuszcsoportos vizsgálat is, 

ám tekintettel a téma összetettségére, az időbeli és terjedelmi keretekre, a 

disszertációban ez nem kap helyet.  

Az olvasóközönség és a sajtó kapcsolatában furcsa kettősség figyelhető meg. 

Egyfelől ezek az országos terjesztésű lapok (valamint az online változataik) széles 

olvasóközönséghez szólnak, azaz a hírgyártáskor a szerkesztők és a szerzők 

kellőképpen vegyes befogadói közegre számítanak, másfelől azonban az egyes újságok 

vitathatatlanul bizonyos szociokulturális csoportigényeket szolgálnak ki, hiszen „a 

média mintegy előállítja saját közönségét” (B ÍRÓ-NYÁRÁDY 2004: 181). 

A kutatás elvégzésére és a disszertáció megírására az alábbi megfigyeléseim 

sarkalltak. Egyfelől meggyőződéssel vallom, hogy a sajtónak felelőssége van abban, 

hogy miről milyen módon ad tájékoztatást, hiszen ez befolyásolja a véleményalkotást. 

Nem ritkán tapasztalható, hogy ugyanarról az eseményről tény- és tárgybeli eltéréseket 

olvashatunk az egyes lapokban, ami megnöveli ezt az amúgy sem csekély felelősséget, 

tekintettel arra, hogy a rohanó világban az emberek általában egyetlen információs 

csatornából szerzik ismereteiket. Ebből az következik, hogy a sajtótermék-olvasó 
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bizonyos esetekben mást fog gondolni akkor, ha az egyik, s akkor, ha egy másik lap 

„igazságát” és „valóságát” olvassa.  

Magam egyfelől nagyon szeretném látni, hogy ennek a felelősségnek a tudata és 

érzete hol jelenik meg, másfelől szenvedélyesen szeretném tudni, hogy ezekért az 

akaratlagos vagy akaraton kívüli torzításokért, s kiváltképp azok következményeiért ki 

és milyen módon viseli a felelősséget. 

Mint ahogyan a fenti mondatomból – illetve magából a témaválasztásomból – is 

kiérezhető: erős érzelmi elköteleződéssel viseltetem a kisebbségek helyzete iránt. Ez 

természetesen együtt jár bizonyos, időről időre felbukkanni akaró szubjektív 

felhangokkal, ám disszertációmban igyekszem végig következetes lenni abban, hogy ez 

az emocionális kötődés ne ássa alá a munkám tudományos jellegét, 

kiegyensúlyozottságát, elfogulatlanságát, illetve pártatlanságát. Ennek a szellemében 

kifejezetten törekszem arra, hogy következtetéseimet minden érzelemtől mentesen, 

kizárólag a tudományosan megalapozott módszertan segítségével gyűjtött eredmények 

alapján tegyem meg. 

Úgy vélem, hogy a baloldali és a jobboldali sajtónak sok tekintetben egymástól 

eltérő, ám sajátos a kisebbségi retorikája, s ez esetenként tetten érhető a nyelvhasználati 

jellemzőkben és egyáltalán a tudósításra kiválasztott témákban is. Több tanulmány arról 

számol be, hogy a jobboldali sajtótermékek hajlamos(abb)ak a kisebbségeket negatív 

színben feltüntetni. Ezt a megfigyelést a kutatásom elvégzésével kívánom cáfolni vagy 

megerősíteni. 

Amellett, hogy a baloldali sajtótermékeket liberálisabbnak, egyúttal a 

kisebbségekkel szemben toleránsabbnak, érzékenyebbnek, ugyanakkor politikailag 

korrektebbnek is vélem, azt is gondolom, hogy – többek között éppen a sajátos 

nyelvhasználat, ábrázolásmód, valamint retorika okán – a baloldali sajtótermékek 

kevésbé ártalmasak kisebbségi szempontból, kevésbé katalizálják a társadalomban 

amúgy is meglévő indulatokat, ezáltal kisebb mértékben erősítik olvasóik 

minoritásokkal kapcsolatos esetleges előítéleteit. 

Ennek okán azt feltételezem, hogy az általam vizsgált lapok közül a Népszava, a 

HVG, valamint a Magyar Narancs toleránsabb kisebbségi diskurzust jelenít meg, mint a 

Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap és a Magyar Demokrata. 

Ehhez jó alappal szolgál egy 1991-es kutatás, amely lényegi összefüggést talált a 

politikai értékvallás és a másságelfogadás között: „A baloldali önbesorolás az 

eredmények tanúsága szerint együtt jár a homofil beállítottsággal, a jobboldali 
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orientáció pedig a homofóbiával” (TÓTH 2008: 67). Kiviláglott ugyanakkor, hogy  a 

nyitottsághoz vagy a változatlanságoz való viszony erőteljesebben befolyásolja a 

melegek elfogadását, mint a bal- vagy jobboldali értékrend. Így fordulhatott elő például, 

hogy a MIÉP szimpatizánsai elfogadóbbak voltak a melegekkel szemben, mint a 

FIDESZ-MPP hívei (TÓTH 2008: 68; 70). 

Magam úgy hiszem, hogy a gondos és alapos vizsgálatnál egyidejűleg több 

tényezőt is figyelni kell. Ilyen egyebek mellett a kisebbségekről szóló cikkek 

gyakorisága (itt máris eltérő adataink vannak a napi- és a hetilapok esetében), a 

jellemző téma és kontextus (mely eseményekkel kapcsolatos a tájékoztatás), az írás 

hossza, valamint a jellemző kicsengés.  

A jó kutató mindenre kiterjedő elemzésre törekszik: egyidejűleg veszi 

figyelembe a sajtótermék előállításának legkülönbözőbb aspektusait, a megjelent 

tartalmat és a befogadó adottságait, hiszen „a média nem van, hanem csinálódik” 

(SILVERSTONE 2008: 96). Ehhez egészen hasonlót fogalmaz meg kisebbségi 

szempontból GERBNER: „a kisebbségek nem születnek, hanem csinálják őket. Létrejöttük 

főként annak a folyamatnak köszönhető, hogy egész életükben ki vannak téve a tévé 

világának. Ez a világ pedig mintha belefagyott volna abba a hordalékba, amelyet az 

elavult és káros ábrázolások raktak le az idők folyamán” (GERBNER 2000: 74). S noha 

GERBNER a tévé világára fókuszálva írta mindezt, ez vitathatatlanul igaz az írott médiára 

is. 

Azonban mivel mindezen tényezők egyidejű vizsgálata komoly kihívás elé állítja 

a kutatókat, az elemzések a legritkább esetben szoktak ebben a komplexitásban 

megvalósulni; helyette a vizsgálatot végző kutató általában valamely (vagy néhány) 

súlyponti elem kiragadásának módszerével él. 

A disszertáció megírásához elvégzett kutatási munkám egyszerre kvantitatív és 

kvalitatív, hiszen egyfelől statisztikai adatokon nyugvó összefüggéseket tárok fel, 

másfelől minőségi indikátorok segítségével térképezek fel jellemző 

megnyilvánulásokat, újságírói és szerkesztői attitűdöket. 

Elemzésem – a szakirodalmi ismeretek birtokában – épül egyfelől a saját 

kérdőíves kutatásaim (2009, 2010) tapasztalataira, másfelől az összegyűjtött sajtócikkek 

több szempontú vizsgálatára. 

Munkámban sorra veszem, illetőleg szintetizálom az előítéletességi kutatásokkal 

kapcsolatos szakirodalmi ismereteket, a témában közzétett médiakutatói tapasztalatokat, 

valamint szociálpszichológiai vonatkozásaikat. Emellett foglalkozom olyan 
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kulcskérdésekkel, mint például a politikai korrektség, a sajtó- és szólásszabadság határai 

és az újságírói etikai normák mibenléte. Egyebekben kitérek arra is, hogy milyenek az 

újságolvasási szokásaink és miként jellemezhetők az általános ismereteink a 

kisebbségekkel kapcsolatban. Külön hangsúlyt fektetek a tömegtájékoztatás anomáliáira 

is (eltérő tájékoztatás ugyanarról). 

A disszertációm egyes fejezeteiben felhasználom a már publikált kutatási 

eredményeimet, azaz a témában korábban megjelentetett tanulmányaim, cikkeim 

részleteit. 

Munkámat érdeminek vélem abban a tekintetben, hogy többféle tudományterület 

tapasztalatait és módszereit felhasználva olyan szegmens alaposabb és komplexebb 

tanulmányozására törekszem, amely eddig csak kisebb százalékban képezte a 

tudományterületi fősodor részét. Azt gondolom, hogy eddig sem az előítéletesség-

vizsgálatok, sem a sajtóelemzések nem szenteltek kiemelt figyelmet a kérdés 

nyelvhasználati vonatkozásainak, így bízom benne, hogy disszertációmmal újabb irányú 

közös gondolkodás indulhat el, s a jövőben elemi igény születhet több, eddig alapvetően 

önállóan működő diszciplína összeházasítására, a lehetséges szinergiák megtalálására. 

Disszertációm arra is törekszik, hogy felhívja a figyelmet arra az 

aránytalanságra, ami a hazai kisebbségfókuszú médiakutatás jellemzője, jelesül: a 

kutatások nagy többsége ismereteim szerint kifejezetten a cigányság médiabeli 

reprezentációjára irányul. Ez a dominancia egyfelől érthető, hiszen a legnagyobb 

lélekszámú hazai kisebbségről van szó, másfelől azonban szükséges lenne, hogy a többi 

kisebbséggel is foglalkozzunk, méghozzá a nyelvhasználat „egyenes ágú” hatására 

fókuszálva. Megfigyeléseim alapján például az általam vizsgált zsidóság 

reprezentációjának kutatása, illetve a zsidóság ábrázolásának elemzése nagyon kevéssé 

van jelen.  

Ennek alapján fontosnak gondolom, hogy én egyszerre három kisebbség 

vonatkozásában teszek megállapításokat a nyelvhasználat befolyásoló erejéről, 

ugyanakkor érdemként gondolok arra, hogy egyidejűleg vizsgálom a cigány, a zsidó és 

a homoszexuális kisebbség médiabeli reprezentációját, mert ezen kisebbségek 

mindegyikének helyzete jelenleg érzékeny. Jelentős részüket a többségi társadalom 

aktuálisan „ügyként”, „megoldandó feladatként” kezeli, amelyre „politikát” és 

„stratégiát” dolgoz ki. (Ezek a szavak egyébiránt önmagukban is bizonyos társadalmi 

távolságtartást, attitűdöt jeleznek.) 
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Bízom benne, hogy kutatómunkámmal egyfelől új területet nyithatok meg az 

előítéletesség-kutatásban, másfelől fókuszba kerülhet a média (kisebbségekkel 

kapcsolatos) nyelvhasználati szempontú felelőssége, hiszen vallom, amit SÁNDOR 

KLÁRA  egyik tanulmányának címe megfogalmaz: az emberek nyelvhasználata a nyílt 

társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája (SÁNDOR 2001). 

Remélem, hogy vizsgálati eredményeimet mind nyelvtudományi irányzatok, 

mind társadalomtudományi ágak hasznosítani tudják majd.  
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2. A kisebbség 

 

Ha definíciós oldalról próbáljuk megközelíteni a kérdést, akkor a kisebbség 

„általában egy társadalmi csoporton belül az a kisebb létszámú csoport, amely 

valamilyen ismérv révén különbözik a többségtől. Leggyakrabban etnikai, nemzetiségi, 

nyelvi, vallási kisebbségekről beszélünk” (A.  GERGELY–GELSEI–GERGELY–HORVÁTH 

2004: 100).   

CAPOTORTI megfogalmazásában a kisebbség „olyan csoport, amely számát 

tekintve kisebb, mint az állam lakosságának többi része, nincs domináns helyzetben, 

tagjai etnikai, vallási vagy nyelvi sajátosságokkal rendelkeznek, ami különbözik a 

lakosság többi részének jellemzőitől, a tagok a sajátosságaikat, kultúrájukat, 

hagyományaikat, nyelvüket, vallásukat meg is akarják őrizni, ez jelenti a közösséget 

összekötő szolidaritás érzését, az önálló közösségi tudatot” (idézi GYŐRI SZABÓ 2006: 

47). 

A kisebbség A. J. DESCHÉNES szavaival „egy állam polgárainak olyan csoportja, 

amely számszerű kisebbséget alkot, az adott államban nincs domináns helyzetben, s 

olyan etnikai, vallási vagy nyelvi sajátosságai vannak, amelyek különböznek a népesség 

többségének ilyen jellemzőitől, olyan összetartozás-érzésről (szolidaritásról) 

tanúskodik, hogy – ha rejtett formában is – kollektív akarat alapján sajátos csoportként 

kíván fennmaradni, és célja, hogy a törvény előtt a többséggel egyenlő jogokat és 

elbírálást élvezzen” (idézi SZARKA  2005: 159).  

GIRASOLI definíciója alapján a nemzeti kisebbség „az állam állampolgárainak 

(citizens) az a csoportja, amely az állam lakosságának többi részéhez viszonyítva 

számbeli kisebbségben van, nincs uralkodó helyzetben, történelmi események 

következtében elszakadt eredeti országától, és megőrizte ennek az országnak vallási, 

nyelvi és kulturális jellemvonásait, a fennmaradás kollektív akaratával rendelkezik, és 

arra törekszik, hogy a többséggel való gyakorlati és jogi egyenlőséget érjen el, 

miközben tiszteletben tartja az állam szuverenitását” (idézi KISS 2002: 176). 

LEVIN a kisebbségi lét szociálpszichológiai vonatkozásairól elmélkedve azt írja, 

hogy a kisebbségi ember olyan, mint egy serdülő, aki nem tudja sosem, hogy 

bebocsátást nyer-e a felnőttek világába (ALLPORT 1999: 208). 

A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek (vagyis a hazai kisebbségek) 

jogairól kimondja, hogy „nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, 

a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az 
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ukrán.” Ebből láthatjuk, hogy az általam vizsgált három csoport közül jogi értelemben 

csak a cigányság hivatalos kisebbség. A zsidóság – noha létjogosultságuk meglenne a 

hivatalos kisebbségi státus elérésére – nem kérte a felvételét. Ebben nyilvánvalóan 

szerepet játszott a listára való elkerülés ab ovo érzelmi elutasítása. Annak ellenére, hogy 

sem a zsidóság, sem a homoszexuálisok nem a jog eszközével elismert kisebbségek, 

számarányuk, problémáik, számos élethelyzeti sajátosságuk és napi küzdelmeik alapján 

véleményem szerint tekinthetjük őket kisebbségeknek, azaz vizsgálhatóak a többségi 

társadalom szemszögéből.  

Én úgy kívánom a kisebbség fogalmát használni – annak értelmi kereteit 

mintegy kitágítva –, hogy abban a valamelyest alárendelt szerep, a determinált 

csökkentett társadalmi státus kapjon nyomatékot. Ennek folytán tökéletesen egyetértek 

HAUGEN-nel, aki a kisebbség megjelölést „az elnyomott csoport szépítő kifejezése”-ként 

aposztrofálja (KISS 2002: 177). 

Hogyha megkérdeznénk a lakosságot arról, hogy hazánkban hány kisebbség él 

és melyek ezek, valószínűleg a pontos számot kevesen ismernék, s vélhetően nem 

tudnák hiánytalanul felsorolni őket, de vélhetően egy-két helyes csoportnév elhangozna. 

A Kisebbségkutató Intézet 1995-ben végzett kutatása azonban – igaz, nem a felnőtt 

korosztály körében – megdöbbentő eredményhez vezetett: „a nyolcadik osztályosok 24 

százaléka egyetlen kisebbségi csoportot sem említett. […] Azok, akik válaszoltak, 

átlagosan csak 3,1 csoportot tudtak megnevezni. A tipikus válasz a »cigányok« volt (ezt 

59 százalék említette), amit a különböző nemzetiségiek követtek (összesen 36 százalék), 

majd a bevándorlók (13 százalék), […] a zsidók (10 százalék), valamint a határon túli 

magyarok (10 százalék)” (SZABÓ–ÖRKÉNY 1996: 175). 

Biztosan nem tudhatjuk, hogy a kérdőívet kitöltők, illetve véleményalkotók 

pontosan mit értenek kisebbségi csoporton, azaz mit gondolnak arról: ki a cigány, ki a 

zsidó, ki a homoszexuális. Márpedig az, hogy kit vélnek az adott kisebbséghez 

tartozónak, befolyásoló erővel lehet az érintett kisebbség egészéről alkotott 

véleményükre és az előítéletességükre. Például egyesek feltételezhetik a roma 

származást olyan személyek esetében, akik vastag aranyláncot hordanak a nyakukban, 

mert láttak már romákat ilyen megkülönbözető „attribútummal”, vagy ugyanígy 

feltételezhetik valakiről, hogy homoszexuális, csak azért, mert rózsaszín inget visel. 

Teljesen világos, hogy nyelvhasználati szempontból sokszor indifferens, hogy a 

kisebbség milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hiszen a cigány, a zsidó vagy az igen 

pejoratív „buzi” szavak egyáltalán nem a kisebbséggel összefüggésben hangzanak el, 
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hanem gyakran jelentésváltozáson átesve teljesen új kontextusokban bukkannak fel, 

például ’szemétláda’ jelentésben. 

Ugyanígy jelentésátvitellel születtek meg a Zsindex, Zsorigo, Televiv2, MTI= 

Magyar Talmudista Iroda, 168 Tóra alakok, továbbá a szójátékkal képezett Strabag 

Nemzet, Álhír TV, Bencsikrata és Heti Váladék nevek (PASKA 2012: 219), valamint az 

Oláh Action elnevezésű számítógépes játék, melyben cél a cigányság kiirtása (SÍKLAKI 

2010: 247).  

2.1. A vizsgált kisebbségek 

2.1.1. A cigányok 
 

A cigányság azért került a kiválasztott kisebbségek közé, mert egyfelől – 

részben a legnagyobb lélekszámú hazai kisebbség okán – a róluk szóló tudósítások 

viszonylag széles korpuszt tesznek ki, másfelől – s ez a vizsgálatom kiindulási 

szempontjából talán lényegesebb – a többségi társadalmi előítéletek ezzel a csoporttal 

szemben a legelevenebbek. 

A cigányság egyik nagy tragédiája (s ez sokáig rokonította őket a zsidókkal), 

hogy nincs anyaországuk, így mindenhol mint befogadottak lehetnek jelen, s nem mint 

„alanyi jogon” ott élők. Ez a kegyelmi állapoton nyugvó többségi attitűd voltaképpen 

már automatikusan bizonyos alá-fölérendeltséget eredményez, anélkül, hogy releváns 

lenne: mutatkoznak-e az előítéletességet és a perifériára szorulást esetleg indukálható 

többségi-kisebbségi konfliktusok.  

Véleményem szerint az az alapvető probléma, hogy a cigányok (mint ahogyan 

más kisebbségek szintén) nem részei a „mi”-nek, nem integráns elemei a magyarságnak. 

Ez mutatkozik meg a gyakorta hallható magyar–cigány vagy mi-ők különbségtételben 

is. Általában ezt a szembenállást használjuk ahelyett, hogy azt mondanánk: cigány–nem 

cigány. Hiszen a többes identitás megélése lehetővé teszi, hogy valaki egyidejűleg 

érezze magát magyarnak és romának (vagy az általam vizsgált másik csoport esetében 

magyarnak és zsidónak). Véleményem szerint az a többségi társadalom rossz 

beidegződése, hogy nem adja meg azt a szabadságot, hogy a többes identitás választása 

és vállalása működő- és életképes lehessen. 

Éppen a fentieket támasztja alá, hogy egy 2009-es, romák között zajló 

felmérésben a megkérdezettek 37%-a azonosította magát magyarországi romának, s 

11% határozta meg saját magát részben cigánynak és részben magyarnak (MARIÁN  
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2009: 8), ami azt jelenti, hogy a válaszadók közel felének legalább annyira fontos a 

magyar identitás, mint a roma származás. Ugyanezt vizsgálva egy 2003-as felmérésben 

a következő eredmények születtek: a megkérdezettek 37,8% magyarnak vallotta magát, 

29,8% magyar romának, 26,8% cigánynak s további 4,5% beásnak /emellett 1% egyéb 

nemzetiségűnek/ (MAJTÉNYI–MAJTÉNYI 2012: 28). Mindez azt mutatja, hogy a kettős 

identitás igenis létező attitűd a magyarországi cigányoknál. 

2.1.1.1. Ki a cigány? 
 

A válasz erre a kérdésre sokkal nehezebb, mint amilyen egyszerűnek ez első 

megközelítésre tűnik. Kézenfekvő lenne ugyanis azt mondani, hogy az, aki annak vallja 

magát, hiszen a csoport-hovatartozás leghűbb mértéke mégiscsak az önidentifikáció 

lenne. Azonban az önbevallásos módszerek mindig csalnak, ugyanis az, hogy az 

emberek bizonyos időkben mennyire merik/akarják vállalni identitásukat, az nagyon 

eltérő.  

2011-ben 315 ezren vallották magukat cigánynak, ami nagyjából másfélszer 

annyi volt, mint a 2001-ben mért adat (KSH). Ez a 2011-es szám megközelíti egy 2012-

ben megjelent szakkönyv 320 000-es adatát (MAJTÉNYI–MAJTÉNYI 2012: 19), azonban 

Horváth Aladár, a Magyarországi Cigány Párt elnöke például a cigányokkal 

kapcsolatban a népesség legalább 10%-áról beszélt 2013 decemberében (HORVÁTH 

2013). Kedvezőnek tekinthetjük ezt az önidentifikációban megmutatkozó tendenciát, ha 

figyelembe vesszük, hogy a 2001-es népszámláláskor 189 984 fő vallotta magát 

romának (TÓTH 2011: 32). Ha visszatekintünk korábbi időszakra: az 1990. évi 

népszámláláskor – önbevallásos alapon – 142 683 fő vallotta magát cigánynak, 

ugyanakkor a kisebbségi vezetők által becsült adatok 400–600 000 főt tettek ki (KISS 

2002: 185). 

Azt leszögezhetjük: az eltérő számadatok nem a roma népességszám valódi 

ingadozását tükrözik, csak a (fel)vállalási vagy (ön)azonosítási tendenciát. Egyebekben 

a számoknak ez a hullámzó mivolta megmutatkozik a kutatók által meghatározott 

létszámokban is (ezzel a későbbiekben még foglalkozom). 

Amikor egy kutatásban 15–20 éves fiatalokat kérdeztek arról, hogy szerintük ki 

a cigány, a következő válaszok születtek – csökkenő előfordulási aránnyal (BARCY–

DIÓSI–RUDAS 1996: 15): akinek a szülei vagy a nagyszülei mind cigányok (76); akit 

hivatalosan cigányként tartanak nyilván (61); aki cigánynak vallja magát (59); aki tartja 

a cigány hagyományokat (46); aki cigány nyelven beszél (32); aki cigányosan öltözik, 
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illetve viselkedik (27); aki valamilyen cigányszervezethez, egyesülethez csatlakozott 

(16); akinek a szülei vagy a nagyszülei között legalább egy cigány van/volt (11); aki a 

cigányok között, a cigánysoron lakik (9); akit mások cigánynak tartanak (4). 

Mint látható, ebben az esetben is dobogós helyen – a „meggyőző” rokonsági és a 

„hivatalosan nyilvántartott” adatokat követően – a saját identitástudaton nyugvó 

„azonosítás” áll.  

Mint ahogyan azt CSEPELI GYÖRGY, ÖRKÉNY ANTAL és SZÉKELYI MÁRIA  írja, 

professzionális szempontból vizsgálva a kérdést, a következő három tényező dönti el, 

hogy valaki cigány-e vagy sem: testi megjelenés, társadalmi elhelyezkedés, másodlagos 

tapasztalás (CSEPELI–ÖRKÉNY–SZÉKELYI 1999: 31). 

Miképpen arra a fentiekben is utaltam: az aktuális politikai-gazdasági vagy 

történelmi dimenziók erőteljesen befolyásolják az identitásválasztási és -vállalási 

hajlandóságot, már csak azért is, mert a listás gyűjtés vagy tételes összeírás még a mai 

napig rossz szájízt okoz, aggasztó asszociációkat kelt egyesekben. Éppen ez az oka 

annak, hogy a népszámlálási adatok rendre más és más százalékos arányt mutatnak a 

hazai kisebbségek létszámáról, számarányáról. 

Azonban tekintettel arra, hogy ezeken a statisztikákon később a legkülönfélébb 

programok vagy akciótervek nyugszanak, a társadalomtudósok fáradhatatlanul 

próbálnak valós adatokat megtudni a hazai cigányság számáról.  

A már boncolgatott bizonytalanságfaktor miatt több jeles cigányságkutató – mint 

például KEMÉNY ISTVÁN – nem önbevallásos alapon próbálta felmérni a cigányság 

létszámát, hanem – bizonyos megkötésekkel – a társadalmi környezet, „szakértők” 

(szociális munkások, tanítók, önkormányzati tisztviselők, rendőrök) ítéletét vette alapul 

(LADÁNYI –SZELÉNYI 2004: 125–126). Ugyanezt a megközelítést mutatja a TÁRKI által 

végzett Háztartás Monitor vizsgálat (1999 és 2012) módszere is. A kutatásokban a 

romák létszámának megállapítására egyfelől önbevalláson (identitásvállalás) alapuló, 

másfelől azonban kérdezőbiztos vélekedését alapul vett módszert választottak, majd 

ennek a kettőnek az eredményeit vetették össze (SZÍVÓS–TÓTH 2012). 

Megjegyzendő: kutatási adatok támasztják alá azt, hogy olykor milyen nagyfokú 

eltérés lehet a megkérdezett személy és a kérdezőbiztos általi minősítés között. TELLES 

Brazíliában kimutatta, hogy csupán az esetek 72,6%-ában volt egyezés a kérdezőbiztos 

és a megkérdezett vélekedése között a tekintetben, hogy az interjúvolt személy „fekete-

e”, amelyről azt gondolnánk, hogy viszonylag nagy magabiztossággal eldönthető 

(LADÁNYI –SZELÉNYI 2000: 207). 
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Meglátásom szerint ez a külsődleges etnikai klasszifikáció aggályos, már csak 

azért is, mert „a többség által cigányként nyilvántartott populáció tagjainak mintegy 

kétharmada magát első sorban magyarnak tartja” (CSEPELI 2008: 10). 

Talán részben a bizonytalan adatgyűjtésből eredő képlékeny számadatok, 

részben a túlpolitizált téma, részben pedig a cigányok – a többi hazai kisebbséghez 

képesti – nagy száma indokolhatja, hogy a különféle közvélemény-kutatásokban az 

emberek rendre felülbecsülik a hazai cigányság létszámát. Egy 2010-es felmérés adatai 

alapján a válaszadók ezt átlagosan 24%-ra becsülték, s szinte nem volt olyan, aki a 

valóságos 6% körül mozgó arányt említette volna (CSEPELI–MURÁNYI–PRAZSÁK 2011: 

2–5). Ugyanerről a túlbecsülési tendenciáról számolt be HANN ENDRE, PÁRTOS FERENC 

és TOMKA  MIKLÓS is már 1979-ben (idézi CSEPELI 2008: 6).  

A „ki a cigány?” kérdés azért is lényeges, mert aki a sajtó szerint cigány (azaz 

akit a média cigányként aposztrofál), arról fogja az olvasó is azt gondolni, hogy cigány, 

aminél fogva az esetleges téves vagy manipulatív azonosítások a kisebbségről alkotott 

vélekedést torzíthatják. 

Az azonosítás megkérdőjelezhetetlen esete az, amikor a szereplő maga vall a 

cigányságáról, de ez a ritkább előfordulás; többnyire valaki más állítása a viszonyítási 

alap, illetve sokszor csak ráutalással találkozunk (pl. „cigányos” nevek vagy „cigányos” 

megjelenés). Más esetekben a környezet (pl. cigánytelepi környezet) próbálja orientálni 

a befogadót.  

Ezek az eltérő bemutatások kifinomult kódolást kívánnak meg a kutatótól, 

hiszen a „biztos” és a „bizonytalan” azonosítás eltérő képet jelenít(het) meg olvasói 

részről. 

2.1.1.2. Cigány vagy roma? 
 

Vitathatatlan, hogy a kisebbség megnevezésével kapcsolatban polémia 

tapasztalható (erről egy későbbi fejezetben, a politikai korrektséggel összefüggésben 

szintén írok még).  

Hogyha a nyelvhasználat során maximálisan tiszteletben tartanánk a megnevezni 

kívánt kisebbség önelnevezését, akkor – mint ahogyan erre a cigánysággal foglalkozó 

szakirodalmak következtetni engednek – a cigányokat nem hívnánk romának. Ennek az 

az oka, hogy ez a megjelölés az ő nyelvükben már foglalt, jelentése: ’férj, férfi’. 
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A kisebbség megnevezését tekintve kifejezetten figyelemre méltó, hogy a 

TÁRKI által végzett Monitor-kutatás 1999-ben a cigány, 2012-ben pedig a roma 

megnevezést használta a kérdőívben. 

Az egymás mellett élő cigány és roma alak illőségének, használatának és 

társadalmi megítélésének dilemmáját, illetve a kérdés komplexitását jól példázzák 

BÁRDOS ANDRÁS szavai a Heti Válaszban megjelent interjúban: „Ez közös bűnünk, ne 

haragudjon, a magáé is. Hogy egy őszinte szót nem lehet a cigányokról mondani, hogy 

romáknak kell hívni őket, hát ne hülyüljünk már meg!” (SÜMEGI 2010).  

A nyelvi probléma összetett: összefügg a politikai korrektséghez való más-más 

viszonyulással, érinti a (szak)irodalom vegyes terminushasználata, illetve nem tud 

független lenni a definiálás, nyelvi megjelölés általános nehézségétől sem. Voltaképpen 

ennek lesz az eredménye, hogy a cigány szó „egyszerre a szeretett valóság leírása és 

megbélyegző szitok” (idézi PÁLOS 2013: 253).  

LIGETI GYÖRGY így ír erről: „ Nem az a kérdés, hogy a »cigány« vagy a »roma« 

kifejezést használjuk-e - hanem a kontextus, amelyben a különböző társadalmi 

csoportok megjelennek. Az a tudatos vagy éppen át nem gondolt kommunikáció, amely 

apropóként vagy színezékként rángat elő valamilyen csoportot (romákat, taxisofőröket, 

muzulmánokat, nőket, kamaszokat)” (L IGETI 2008). 

Túlnyomórészt a cigány és a roma alak párharcáról van itt szó, de egyes 

esetekben és bizonyos kor- valamint időszakokban előszeretettel használták ezek 

mellett, illetve részben helyett a vándorló vagy az etnikai csoport megjelölést.  

Interjúk tanúskodnak arról, hogy több cigány származású ember kifejezetten 

bántónak érzi azt, ha őket cigánynak hívják: „Én jobbnak tartom, ha valaki azt mondja, 

hogy roma. Mert jó, cigány vagyok, de az olyan lebecsmérlő, hogy cigányok! Az olyan 

lenéző” (PÁLOS 2013: 253). Egy 2009-es kutatás tanúsága szerint is egyértelműen a 

roma alakot tartják kívánatosnak a cigányok, ugyanakkor a megkérdezettek közel 

felének a cigány megnevezés ellen sincs kifogása (MARIÁN  2009: 8). FRASER 

monográfiájából is az derül ki, hogy „a cigány bevándorlók több országban romnak 

vagy romának nevezik magukat” (FRASER 2000: 15–16). 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben szintén a roma 

alak szerepel. 

Tekintettel arra, hogy a roma szó jelentése: férfi, férj, eredendően valószínűleg 

nem lenne alkalmas a kisebbség megnevezésére, azonban mint láthattuk, mind a 

külvilág részéről, mind részben belülről törekvés mutatkozik az alak életben tartására.  
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Az általános cigány vagy roma megjelöléssel napjainkban egyebekben talán az a 

legnagyobb probléma, hogy egységesítő jellegéből adódóan tovább erősíti azt a káros, 

téves és sztereotipizálásra alkalmas véleményt, miszerint a cigányság egyfajta 

differenciált jellemzők nélküli, homogén massza, holott ez nem igaz: belső rétegzettség 

jellemző rájuk (vannak többek között oláh, beás, romungró csoportok is). 

Annyi bizonyos, hogy a csoportmegnevezési bizonytalanság fennáll, s ennek a 

nyelvhasználatban, így a sajtó nyelvhasználatában is nyoma van, azaz érdemes 

figyelmet szentelni rá. Megfigyelésem szerint az igazán körültekintő tanulmányírók az 

írásuk elején egyértelműsítik, hogy ők melyik alakot követik a megnevezést illetően, bár 

az is gyakori, hogy a két szót – talán a szüntelen szóismétlés elkerülése végett – 

szinonimként alkalmazzák. 

Magam azt tapasztaltam a 2010-es sajtónyelvi kutatásomban, hogy a kérdőívet 

kitöltők 55,9%-a nem tartotta lényegesnek, hogy ezt a kisebbséget milyen 

megnevezéssel illetik, ami véleményem szerint nagyrészt azzal magyarázható, hogy a 

médiában mind a két alak használatos. 

A két alak párharcáról a Magyar Hírlapban, a Magyar Nemzetben, a 

Népszavában, a Magyar Demokratában, a HVG-ben és a Magyar Narancsban az 

alábbiakat tapasztaltam.   

A cigány szóval alkotott különböző szóalakok száma mind a hat vizsgált lapban 

messze meghaladta a roma szóval képzett szóalakokat: ez minden sajtótermék esetében 

nagyságrendileg annak a duplája volt. Az összes előfordulást vizsgálva jobban szóródott 

az arány: három lap esetében (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Magyar Demokrata) 

több összes találat mutatkozott a cigány szóval alkotott szavakra, mint amennyi a roma 

szóval képzett szavak összesített száma volt. Az arány megfordult a Népszava, a HVG 

és a Magyar Narancs esetében. Ezt mutatja az alábbi táblázat: 

újság 
szóalakok száma 

cigány 
(hány féle) 

szóalakok száma 
roma 

(hány féle) 

összes találat 
cigány 

(hány db) 

összes találat 
roma 

(hány db) 

Magyar Hírlap 27 10 144 76 
Magyar Nemzet 96 44 993 784 

Népszava 36 19 258 283 
Magyar Demokrata 29 11 136 65 

HVG 47 26 245 268 
Magyar Narancs 39 14 141 177 
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A fentiek alapján elmondható, hogy a jobboldali sajtótermékekben a cigány 

szóalakok szerepelnek többször, a baloldali lapokban pedig a roma szóalakok, s ez 

független attól, hogy napi- vagy hetilapról van-e szó. Ez arra enged következtetni, hogy 

a baloldali lapok – vélhetően tudatosságból is – a politikailag korrektebbnek minősített 

megnevezés használatára törekednek.  

2.1.1.3. A „cigánybűnözés” fogalma 
 

Véleményem szerint a „cigánybűnözés” egyike azon kifejezéseknek, amelyek a 

legtöbbet ártanak a cigányságnak. Amellett, hogy a legerősebb sztereotipizálás 

táptalajául szolgál (cigány=bűnöző), a romák és nem romák békés együttélésének 

nagymértékben gátja, hátráltató tényezője. Emiatt egy rövid alfejezetnyi terjedelemben 

ennek a kifejezésnek a használatát is megnézem a vizsgált lapokban.1 

Nyilvánvaló, hogy a „cigánybűnözés” és az ehhez hasonlatos szavak nem a 

média találmányai, hanem társadalmi folyamatok nyelvi leképeződései, így 

létrejöttükért nem tehetők felelőssé a médiumok. Használatuk mikéntjéért azonban igen.  

A kifejezés 2005-ben kezdett jelentős mértékben terjedni, azt követően, amikor 

Tomcat az Oláh Action nevű számítógépes játékról2 és a cigánybűnözésről beszélt. A 

következő nagy szóhasználati löketet a Jobbik, illetve a Magyar Gárda adta (MUNK 

2013a), amelyet a disszertációs elemzéshez összegyűjtött sajtócikkek vizsgálata hűen 

alá is támaszt. 

A „cigánybűnözés” szó alkalmazása – s azzal egyidejűleg annak észrevétlen 

terjesztése – megosztja a közvéleményt, s mint ilyen, használatának 

helyességéről/helytelenségéről élénk társadalmi diskurzus folyik. 

CSÁK GERGELY írásában az alábbi álláspont fogalmazódik meg egy interjúalanya 

szájából: „-Persze, hogy létezik cigánybűnözés Magyarországon. […] Ugyanúgy létezik 

görögbűnözés, szlovákbűnözés és magyarbűnözés is. Minden népcsoportnak vannak a 

világon bűnözői. Felsorolhatjuk az összes kisebbséget, biztos követnek el 

bűncselekményt bárhol” (CSÁK 2009).  

HELL ISTVÁN a fogalmazás pontosságára hívja fel a figyelmet: „Mert ha nem is 

létezik »cigánybűnözés«, és ha a romák igen nagy többsége nem is bűnelkövető, és ha 

                                                 
1 A zsidósággal és a homoszexuálisokkal kapcsolatban azért nem vizsgálok meg egy-egy hasonló jellegű 
kifejezést, mert ennél a két kisebbségnél nem találkoztam (s talán nem is lehet találkozni) ilyen 
erőteljesen stigmatizáló kifejezéssel. 
2 A játékban cigányok meggyilkolása a cél. 
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egy évtizede folyamatosan csökken is Magyarországon a bűncselekmények és a 

szabálysértések száma, attól még ijesztően sok roma honfitársunk kerül börtönbe 

vagyon elleni és egyéb bűncselekményekért. […] Gondolatokat, szavakat a szabadság 

sérelme nélkül nem lehet, nem is érdemes betiltani. Lehet viszont igazat mondva, 

pontosan, becsületesen, korrekt módon fogalmazni. Meg kellene próbálni” (HELL 2010). 

 BERNÁTH GÁBOR a nagyon erős politikai kötődést emeli ki: „A magyarországi 

romákkal kapcsolatos diskurzusban például szinte a teljes politikai spektrum a foglyává 

vált a »cigánybűnözés« retorikájának (BERNÁTH 2014: 103). 

A kifejezés már csak azért is veszélyes, mert bizonyos társadalmi csoportok a 

tudatosítás legkisebb észlelése nélkül elkezdik azonosítani a cigányságot a genetikailag 

kódolt bűnözői hajlammal, s ehhez a média sok esetben segítséget is nyújt. Ennek a 

láncolatnak a végén pedig odáig is el lehet jutni, amit LOSS SÁNDOR jogszociológiai 

vizsgálatai mutattak, jelesül: sokszor az igazságszolgáltatás szereplőit a saját 

előítéletességük vezérli, így a romákat (vagy feltételezett romákat) nagyobb eséllyel 

ítélik el, mint az ugyanolyan bűncselekménnyel vádolt nem romákat (CSEPELI 2008: 

10). Ennek nyomán aztán a „Miért kisebbség a cigányság? –Mert a többség börtönben 

van.” típusú viccek igen közkeletűvé válnak, s a média által (is) sugalmazott 

szóhasználattal legitimmé válik. Annak ellenére nyer legitimitást, hogy tudvalévő: a 

kriminalisztikai statisztikákban csak a rendszerváltozás előtt rögzít(h)ették az elkövetők 

származását, azóta erre nincs jogi lehetőség, mivel a származás úgynevezett különleges 

adatnak számít. Emiatt egészen biztosan nem tudható, hogy a törvénybe ütköző 

cselekedetek hány százalékát követik el cigányok vagy más etnikumok tagjai. Mindezt 

az Országos Kriminológiai Intézet honlapján közzétett állásfoglalás is egyértelműsíti: „a 

romákkal kapcsolatos bűnügyi arányszámokra vonatkozó állítás csupán találgatás, 

személyes benyomásokon alapuló szubjektív észlelet, nem pedig megalapozott 

következtetés a Magyarországon élő roma kisebbséggel kapcsolatban” (www.okri.hu). 

Többek között a „cigánybűnözés”  kifejezés fogadtatásának feltérképezése 

céljából is végeztem a 2010-es, kisebb ívű sajtónyelv-vizsgálati kérdőíves 

felmérésemet.3 Az adatközlőim 47,1%-a aggályosnak tartotta a cigánybűnözés szót, s 

62,4%-uk a bűnözőcigány kifejezésről is így vélekedett. Figyelemre méltó, hogy amikor 

a cigánybűnözés szó születésének analógiájára a bűnözést a magyar származással 

kötöttem össze, s megalkottam a kérdőívben a magyarbűnözés, illetve bűnözőmagyar 

                                                 
3  Adatközlőim 100-an voltak. 
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szóalakokat, akkor a szóhoz való viszonyulás megváltozott. Míg a cigánybűnözés, 

illetve bűnözőcigány szavakat a válaszolók 34,1%-a használná, addig a magyarbűnözés, 

illetve bűnözőmagyar kifejezéseket jóval kevesebben, csak 14,4%. Akkori adatközlőim 

közül kicsit többen (85,1%) gondolták, hogy a fenti kifejezések rossz színben tüntetik 

(tüntetnék) fel a magyarságot, mint ahányan ugyanezt a cigánysággal kapcsolatban 

vélték (78,9%).  

A vizsgált napi- és hetilapokban a cigánybűnözés és az azzal kapcsolatos szavak 

különböző alakokban voltak jelen. Ezek között voltak idézőjelek közé írt alakok és 

toldalékoltak is: „cigánybűnözés” (7), „cigánybűnözési” (1), „cigánybűnözéssel” (11), 

„cigánybűnözést” (1), „cigánybűnözői csoportok terrorjáról” (1), „er őszakos cigány 

bűnözőktől” (3) , cigánybűnöket (1), cigánybűnözés (17), cigánybűnözésről (10), 

cigánybűnözéssel (4), cigánybűnözést (2). 

Ebből azt láthatjuk, hogy – az összes vizsgált sajtóterméket nézve – a legtöbbször a 

cigánybűnözés (17) szó fordult elő, azonban ezt nem sok lemaradással követi az 

idézőjelek közé tett „cigánybűnözéssel” (11) alak. Az idézőjel-használat azért is fontos, 

mert nemcsak idézést jelöl(het), hanem a kifejezéstől való távolságtartást, elhatárolódást 

is, ami ilyen esetben tompítja az élét. 

Az alábbi táblázat mutatja a fenti szavak előfordulását az egyes sajtótermékekben: 

szóalak 
Magyar  
Hírlap 

Magyar  
Nemzet 

Népszava 
Magyar  

Demokrata 
HVG 

Magyar  
Narancs 

összes  
előfordulás 

„cigánybűnözés”     1 2 3 1 7 

„cigánybűnözési”         1   1 

„cigánybűnözéssel”     5   6   11 

„cigánybűnözést”         1   1 
„cigánybűnözői 
csoportok 
terrorjáról”          1   1 
„erőszakos cigány 
bűnözőktől”    2     1   3 

cigánybűnöket   1         1 

cigánybűnözés 2 6 2 4 3   17 

cigánybűnözésről   4 5 1     10 

cigánybűnözéssel 1 2   1     4 

cigánybűnözést       2     2 

összesen 3 15 13 10 16 1 58 
 

A fenti adatok jól mutatják, hogy a 11, cigánybűnözéssel kapcsolatos szóalakból 

a legtöbbféle különböző alakot a HVG használta (7), s összes előfordulását nézve is ez a 

lap vezet (16). Kiemelendő az idézőjeles szóalakok használati dominanciája. 
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Összehasonlításképpen: az MTI híreiben a vizsgált időszakban a kifejezés összesen 1 

alkalommal szerepelt. 

Ha megvizsgáljuk a „cigánybűnözés” vagy – a fogalom elterjedése előtti időszak 

esetében – a „cigányok és a bűnözés” mint téma sajtóbeli jelenlétét, akkor tudható, hogy 

nem újkeletű jelenséggel van dolgunk. Már az 1970-es évek sajtójában a vizsgált cikkek 

17%-a foglalkozott a cigánysággal a bűnözés kontextusában (MUNK 2013a), s bő egy 

évtizeddel később már kifejezetten a „cigánybűnözésről” esik sok szó a lapokban 

(HEGEDÜS 1987). Nagyjából 10 évvel később a leggyakrabban előforduló témák között 

szerepel a bűnözés (BERNÁTH–MESSING 1998), amely pozíció a 2000-es évek elején is 

megmaradt, de akkor már felzárkózott mellé a politika mint jellemző téma is. A 

„cigánybűnözés” fogalmának elterjedése 2006 után vált nagyon erőteljessé, amely nem 

kis mértékben köszönhető bizonyos politikai diskurzusoknak. 

 

2.1.2. A zsidók 

 
2.1.2.1. Ki a zsidó? 

 
A zsidóság kategóriája bizonyos szempontból jóval összetettebb, mint a 

cigányságé: itt egyszerre beszélünk faji, nemzeti (etnikai) és vallási vonatkozásról. Ma 

már a zsidó(ság) címke sok mindent magában foglal, de eredetileg velük kapcsolatban 

közös vallású népről beszéltünk.  

Ez a diverzitás ugyanazon kihívás elé állítja a kutatókat, mint a cigánysággal 

kapcsolatban, jelesül: kiket is tekintünk zsidónak, s hányan is vannak ők? 

ALLPORT adatközlése alapján a világban 11 millió zsidó él, s annak legtöbbje, 

70%-a az Amerikai Egyesült Államokban, a Szovjetunióban – itt nyilván az egykori 

Szovjetunió tagállamaira gondolt –, s Izraelben (ALLPORT 1999: 163–164).  

A zsidóság hazai létszáma ugrásszerűen nőtt a világháborúkig, méghozzá az 

alábbi mutatószámok, illetve eloszlás szerint: „Miközben 1840-ben mintegy 216 000, 

addig 1869-ben 540 000, 1910-ben pedig 910 000 fő volt a hazai zsidóság létszáma. 

[…] Így 1910-ben Budapesten élt a hazai zsidó lakosság negyede-ötöde (több mint 

200 000 fő), ami a főváros lakosságának majdnem egynegyed részét tette ki” (PASKA 

2012: 19). 

A legfrissebb, 2011-es népszámlálási adatok alapján 10 965 fő vallotta magát 

izraelita vallásúnak (KSH-adat). Hiába próbáltam olyan számadatra is lelni, amely a 
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zsidó identitásúak számát mondja meg, s nem csupán a vallási kötődést, hasztalan 

kerestem. Hiányosságnak gondolom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal nem 

rendelkezik erről adattal, mert az objektív számok ismerete és ismertetése lehet(ne) az 

első számú fegyver például a hazai kisebbségek – a cigánysággal kapcsolatban fentebb 

már bemutatott – vélt túlzó arányának hangoztatásával szemben. Még akkor is így 

gondolom ezt, ha tudható, hogy az identitás megvallása önkéntes alapon működik, ezért 

nem jelenthet egészen egzakt adatot.  

Erről az aggályról a Szombat zsidó politikai és kulturális folyóirat cikket is 

közölt (GADÓ 2013): „A zsidóságot a népszámlálás az »izraelita vallást« választókkal 

azonosítja. Utóbbiak – mint tudjuk – korántsem fedik le az egész zsidóságot. A magyar 

zsidók ugyanis honi átlagnál messze szekulárisabbak. És persze a történelmi 

előzmények miatt a rejtőzködők is sokan vannak. Így nem meglepő, hogy a 60–120 ezer 

körülire becsült magyarországi zsidóság kebeléből mindössze 10.965 fő mondotta 

magát izraelita vallásúnak, a tíz évvel korábbi 12.871 fővel szemben. Ez közel 20 

százalékos csökkenés (a nagy egyházak döbbenetes, 30 százalék körüli visszaesése 

mellett).” 

Az identitás megvallása egyébiránt nemcsak érzékeny kérdés (kiemelten a 

zsidóság esetében), hanem nem is feltétlenül evidens, hiszen a többes identitás – 

véleményem szerint a zsidóság esetében is – nagyon is létező és életszerű kategória. 

Erre a 2011-es cenzus figyelmet is fordított: „A nemzetiségre azonban nem egy, hanem 

két kérdést tettünk fel a 2011. évi népszámlálás során, felhasználva azokat a kutatói 

tapasztalatokat, amelyek szerint elősegíti a többes identitás bejegyzését az, ha nem egy, 

hanem két prioritás nélküli kérdés vonatkozik a nemzetiségi hovatartozásra. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a kérdésfeltevés helyes volt: a nemzetiséghez tartozás 

összes jelölésének több mint 60 százaléka a másik nemzetiségi kérdésre érkezett be” 

(KSH-adat). Ez dicséretes törekvés, de nem járt eredménnyel a zsidóság hazai 

létszámának tekintetében; csak azok számáról szerezhettünk információt, akik izraelita 

vallásúként azonosították magukat. 

Amikor a zsidó néppel kapcsolatban végzünk különböző előítéletességi 

felméréseket, akkor mindenképpen lényeges azt tudni, hogy a történelmi hányattatások 

okán többségük diaszpórában él-élt, s ezen gyökeresen az sem változtatott, amikor 

1948-ban megalapították Izraelt. Igaz, hogy megnyugvást és gyökereket keresve sok 

zsidó ment vissza erre a területre a második világháborút és a holokausztot követően, 



 27 

mégis összességében azt mondhatjuk: a legtöbb zsidó azon állam polgárának vallja 

magát, ahol él. 

Mivel zsidók a világ összes országában élnek, ők azon kisebbségek közé 

sorolhatók, amelyekkel kapcsolatban más népeknek, így a magyaroknak is biztosan első 

kézből, vagyis tapasztalat útján szerzett információik vannak. Mivel az előítélet-kutatók 

szerint a kategorizációban a láthatóság és az azonosíthatóság játssza a fő szerepet, skálát 

hoztak létre annak osztályozására, hogy a csoportnak tulajdonított egyes 

tulajdonságokat milyen gyakorisággal lehet felfedezni a kisebbség tagjainál. KEITH 

ennek megállapítására négyfokú skálát alkotott (1928), ahol a zsidóságot a 

mezodiakritikus kategóriába tette, ami azt jelenti, hogy ez az azonosítási ráta 30% és 

80% között van (ALLPORT 1999: 178). 

A zsidósággal kapcsolatos előítéletek, illetve sztereotípiák feltérképezésekor 

fontos látni, hogy az emberek mit gondolnak arról, ki a zsidó, azaz szerintük milyen egy 

tipikus zsidó személy. Erre tudományos–antropológiai orientációjú 

fogalommeghatározási kísérlet is volt (1946), amely ICHHEISER nevéhez fűződik. 

Szerinte „Az a személy tekinthető zsidónak, akit nagyjából (sok kivétellel) bizonyos 

testalkati vagy látszólagosan testalkati vonások (gesztusok, beszéd, viselkedésmód, 

testtartás, arckifejezés) révén társadalmilag azonosíthatunk, aki zsidó családban nőtt 

fel, akit sajátos »zsidó légkör« vesz körül, akit az esetek többségében, ha gyakran 

megfoghatatlanul is jelentkező, de mégis meghatározott érzelmi és intellektuális 

tulajdonságok jellemeznek, akit mások »zsidónak« tartanak, és akinek a személyiségét 

jelentős mértékben meghatározza az a tény, hogy zsidónak tartják (ennek összes 

következményével együtt). Meglehetősen furcsa, hogy ez a személy végeredményben 

maga sem tudja, hogy zsidó volta vallási, nemzeti, faji vagy kulturális hovatartozást 

jelent-e…” (ALLPORT 1999: 164). 

Amellett, hogy ez a meghatározás láthatóan aggályos, s számos pontján már-már 

megmosolyogtató, figyelemre méltó, hogy ugyanazon jegyek szerepelnek benne, 

amelyeket a cigányság azonosítása kapcsán olvashattunk.  

BARCY MAGDOLNA, DIÓSI PÁL és RUDAS JÁNOS tanulmányában olvasható 

felmérésben a „ki a zsidó?” kérdésre a következőket jelölték a megkérdezettek 

(csökkenő előfordulással): aki zsidónak vallja magát (59,1%); akinek a szülei vagy a 

nagyszülei mind zsidók (56,3%); aki zsidó vallású és valamelyik hitközséghez tartozik 

(47,3 %); aki nem izraeli állampolgár, de a zsidó néphez tartozónak vallja magát 

(33,5%); aki zsidó vallású, ha nem is tartozik hitközséghez (29,7%); akinek az anyja 



 28 

zsidó (16,3%); aki zsidósan beszél, illetve zsidósan néz ki (8%); aki izraeli állampolgár 

(7,5%); akinek a szülei vagy a nagyszülei között legalább egy zsidó van/volt (7,2%); 

akit mások zsidónak tartanak (2,4%) (BARCY–DIÓSI–RUDAS 1996: 30). 

 
2.1.2.2. Zsidó vagy izraelita? 

 

A zsidóság megnevezésének vizsgálatakor az jelenthet nehézséget, hogy a 

megjelölés attól függhet: vallási vagy etnikai értelemben kerül-e szóba ez a kisebbség. 

Mivel megfigyelésem tanúsága szerint a zsidóságról, zsidó személyekről főként 

származási vagy vallási kontextusban írnak, magam a zsidó és az izraelita (Izrael) 

szavak megjelenését, előfordulási arányát nézem a sajtótermékekben. 

A két alak közül mind a hat vizsgált lap esetében a zsidó alakkal képzett 

különböző szóalakok voltak túlsúlyban. Lehet, hogy véletlen egybecsengő tendenciával 

állunk csupán szemben, de itt is, mint ahogyan a cigány/roma esetében tapasztaltam, a 

különböző zsidó szóalakok száma nagyságrendileg a kétszerese az izraelita (Izrael) 

szavak különböző származékainak. Ha az összes találatot nézzük: a HVG kivételével 

minden lap esetében többet írták le a zsidó alakokat, mint az izrael(ita) alakokat. A 

legnagyobb eltérés a Magyar Narancsnál tapasztalható: ott 148 találat áll szemben 12-

vel. Mindezt az alábbi táblázat foglalja össze: 

újság 
szóalakok száma 

zsidó 
(hány féle) 

szóalakok száma 
Izrael, izraelita 

(hány féle) 

összes találat 
zsidó 

(hány db) 

összes találat 
Izrael, izraelita 

(hány db) 

Magyar Hírlap 21 16 138 112 
Magyar Nemzet 51 23 581 458 

Népszava 23 13 215 185 
Magyar Demokrata 26 11 126 50 

HVG 58 18 299 408 
Magyar Narancs 33 8 148 12 

 

Természetesen önmagában a szószármazékok variabilitása és azok cikkbeli 

megjelenése nem hordoz jelentős információtartalmat egyik kisebbség esetében sem. 

Egyfelől az alapszó (szótő) meghatározza, hogy milyen és hányféle utótagot, illetve 

toldalékot kaphat, másfelől a téma is determinálja bizonyos alakok gyakoribb 

előfordulását. Mindazonáltal ennek a nyelvészeti jellemzőnek a végiggondolásával és 

tudatosításával együtt sem haszontalan bizonyos együttállások, tendenciák, 

megfigyelések rögzítése.  
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2.1.3. A homoszexuálisok 
 
2.1.3.1. Ki a homoszexuális? 
 

A homoszexualitás kialakulására vagy magyarázatára számtalan elmélet 

született, hiszen az emberiség hosszú-hosszú ideje próbálja megfejteni ennek a 

másságnak az okát. Ezek gyakran egymásnak gyökeresen ellentmondó (időnként 

egymást kiegészítő) okkeresések, amelyek jobbára vallási, pszichológiai, szocializációs 

vagy biológiai–genetikai magyarázattal próbálnak szolgálni. 

Az azonos neműekhez vonzódás okai között nagyon sokáig a betegség, bűn és 

deviancia elmélete dominált. A betegségként történő azonosítás akkor veszített uralkodó 

szerepéből, amikor 1973-ban az Amerikai Pszichiátriai Társaság kimondta, hogy a 

homoszexualitás nem betegség (TÓTH 1994: 40). 

BUDA BÉLA elgondolásában a homoszexualitás kialakulásának hátterében 

különböző öntudatlan fantáziák, félelmek és sajátos motivációk állnak. Szerinte a 

személyiségfejlődés során tapasztalható egyes helyzetek önmagukban nem terelik 

homoszexuális irányba az egyént, a szekvencia a lényeges. (TÓTH 1994: 34). 

R. KRAFFT-EBING okfejtése alapján többfajta homoszexualitás különíthető el. Az 

első csoportban azok a homoszexuálisok vannak, akik lelkükben ilyenek, de ez a 

szexualitásukra nincs kihatással. A következő csoportban vannak azok, akiknek nemi 

életében ez az orientáció jelentkezik, de más tevékenységeik során mindez nem jelenik 

meg. Harmadik csoportot alkotnak azok, akiknek teljes beállítódása ilyen, s mind a 

szexuális tevékenységüket, mind egyéb, hétköznapi cselekedeteiket ez határozza meg. 

Az utolsó, negyedik csoportba pedig azok tartoznak, akiknél ez fizikai külsőségekben is 

megjelenik (TÓTH 1994: 31). 

Ennek alapján a homoszexualitás „nem egyszerűen a heteroszexualitástól eltérő 

nemi gyakorlat, hanem […] az életszükségletek kielégítését szolgáló tér-, idő-, társaság-

, társadalom-, érzékenység-, habitus-, apercepció- stb. szervezést és szerveződést is 

jelent” (TÓTH 1994: 32). S mint ahogyan TÓTH LÁSZLÓ hangsúlyozza: a 

homoszexualitást világszemléletként, életmódként és szexuális gyakorlatként érdemes 

definiálni (TÓTH 1994: 32). 

A definíciós kísérletek új irányt vettek akkor, amikor CZEIZEL ENDRE a 

„homoszexualitás génjeinek” azonosításáról számolt be (TAKÁCS 1998: 203). 

Azt, hogy a társadalom hány százaléka homoszexuális, nehéz megmondani; 

inkább csak becsülni lehetséges. Noha az általam vizsgált másik két kisebbségről is 
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ugyanezt mondtuk el (mind a cigányság, mind a zsidóság pontos számarányának 

meghatározása nehézségekbe ütközik), azonban fontos hangsúlyozni, hogy a 

homoszexuálisok esetében másfajta kihívásokkal szembesül a kutató. Míg a cigányság 

és a zsidóság hazai arányáról népszámlálási adatok – hű vagy kevésbé hű jelleggel – 

rendelkezésre állnak, a homoszexuális mivoltra ezen országos reprezentatív kérdőíves 

felmérések nem térnek ki, így még orientációs kiindulóponttal sem rendelkezünk. 

A nyugati civilizációs társadalmakban a leszbikus nők arányát 2–5%-ra, a meleg 

férfiak arányát 5–10%-ra becsülik (TÓTH 2008: 57). ALFRED KINSLEY vizsgálatai 

szerint a nők 2%-a, a férfiak 8%-a vonzódik azonos neműhöz, s szerinte ez az arány 

állandó (PAPP-VÁRY–PALOVECZ–GALLITS–SOMORJAI 2009: 19). LAMPÉ ÁGNES a 

magyarországi népesség esetében 5–6%-os arányról beszél (LAMPÉ 2006: 34).  

1989–91-ben az amerikai férfiak 9 százaléka vallotta magát homoszexuálisnak 

vagy biszexuális érzelműnek (TÓTH 2008: 60). Azonban mint ahogyan KARDINER 1963-

ban rámutatott: „egy társadalomban mindig egyszerűen nő a homoszexuálisok abszolút 

száma és aránya […] olyankor, amikor […] a nemi szerepek határai kezdenek 

egybemosódni” (TÓTH 1994: 33). 

Egy 1989-es amerikai könyv úgy fogalmaz, hogy „minden generációban kilenc 

heteroszexuálisra jut egy homoszexuális gyerek”, majd hozzáteszi – párhuzamot vonva 

az általam vizsgált másik kisebbséggel –, hogy ez a személy „ugyanúgy rejtőzködni és 

lapulni kényszerül, ahogy a zsidók a ’30-as évek Németországában” (TÓTH 1994: 34).  

A párhuzam már csak azért sem idegen, mert a náci Németország koncentrációs 

táborai homoszexuális áldozatainak száma elérte a 200 000-et (TÓTH 1994: 40). 

Úgy tűnik egyébként, hogy a magyarországi rejtőzködés más államokhoz képest 

sokkal jellemzőbb. A TÁRKI 2005-ös felmérési adatai alapján Magyarországon a 

népesség 8%-ának van meleg ismerőse (PAPP-VÁRY–PALOVECZ–GALLITS–SOMORJAI 

2009: 19). Ez az arány magasabb Lengyelországban (14%), Szlovákiában (30%), 

Csehországban (43%), s kiugróan magas az USA-ban (82%). 

2.1.3.2. Homoszexuális vagy meleg? 
 

Ahogy a cigány és a roma szavak szinkróniában élnek, úgy a meleg és a 

homoszexuális kifejezések is. Mind a roma, mind a meleg az eredeti megjelölések 

járulékos tartalmát tompítandó jöttek létre, azonban a meleg szó használata még inkább 

megosztó, mint ahogyan az a roma esetében tapasztalható.  
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Az általam vizsgált három kisebbség közül speciális a homoszexuális szó nyelvi 

helyzete. Ez a szó ugyanis önmagában is összetett, és gyakorlatilag a legritkább esetben 

fordul az elő, hogy újabb utótagot kapna (a korpuszban erre egy példa akadt, a HVG 

által használt homoszexuális-házasság). Ezért a homoszexuális kifejezés (és annak 

minden jellel vagy raggal ellátott változata) önmagában értéksemlegesnek tekinthető. A 

fentiek okán abban az esetben, ha szóösszetétellel kívánna élni a nyelvhasználó, akkor 

inkább a meleg- előtagot alkalmazza. Így születhetnek meg a nyelvhasználatban 

egyeduralkodó melegbár, melegfelvonulás vagy melegházasság szavak. 

Noha arról a bevezetőben már szó esett, hogy a homoszexualitás szó a politikai 

korrektség jegyében jött létre, a születéséről még ennél sokkal pontosabb adataink is 

vannak: a kifejezést KERTBENY KÁROLY alkotta meg 1869-ben, s az ezt követően terjedt 

el széles körben (TAKÁCS 2004: 21–22). A szóösszetétel megszületése előtt a szodómia, 

a fajtalankodás és a perverzió szavakkal írták le a jelenséget (TAKÁCS 1998: 206). 

TAKÁCS JUDIT többször is hangsúlyozza, hogy a meleg szó az önazonosítás 

jegyében született, s hogy a többi kifejezés közül, amellyel ezt a csoportot illetik, ez a 

leginkább politikailag korrekt (TAKÁCS 2004: 115). Nem véletlen tehát, hogy több 

érdekvédő szervezetük vagy rendezvényük nevében is – mára – ez a szó található meg 

(Meleg Büszkeség Napja, Héttér Baráti Társaság a Melegekért, Lambda Budapest 

Meleg Baráti Társaság). 

BUDA BÉLA úgy ír az egzakt kifejezés megtalálásának nehézségeiről Vargo 

könyvének előszavában, hogy: „A magyar nyelvben alapvető kifejezéseink hiányoznak a 

homoszexualitással kapcsolatosan. A tudományoskodó görög-latin szóösszetétel, a 

homoszexualitás nehézkes, a hétköznapokban nem használatos. A »homokos« vagy a 

»buzi« negatív tartalmú, éppen megbélyegző jellege miatt kerülendő […] Viszont nincs 

elfogadott, »politikailag korrekt« magyar kifejezés. Az érintettek a »meleg« jelzőt 

ajánlják, ám ezt a társadalom még alig fogadta el” (VARGO 1999: 9–10).  

Az általam vizsgált lapok 66%-ában (6-ból 4-nél) több volt a meleg szóval 

alkotott alakok száma, ami azzal is összefügg, hogy összetett szavak a homoszexualitás 

témakörében – szinte – kizárólag a meleg szóval alkothatók.  

Az összes találat a Magyar Demokrata kivételével szintén a meleg szót 

tartalmazó alakok túlsúlyát eredményezte. Ezt az eloszlást mutatja az alábbi táblázat: 
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újság 

szóalakok száma 
homoszexuális, 

homo- 
(hány féle) 

szóalakok száma 
meleg 

(hány féle) 

összes találat 
homoszexuális, 

homo- 
(hány db) 

összes találat 
meleg 

(hány db) 

Magyar Hírlap 2 2 2 3 
Magyar Nemzet 7 18 23 41 

Népszava 6 14 30 42 
Magyar Demokrata 6 4 13 9 

HVG 11 14 36 42 
Magyar Narancs 5 7 8 18 
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3. Az előítéletesség 
 

Az a tudományos tapasztalat, hogy előítéletesség-mentes társadalom nem létezik. 

Korábban sem volt ilyen, s prognosztizálható: soha nem is fog megvalósulni hasonló. 

CHARLES LAMB  szavait kölcsön véve azt mondhatjuk, hogy minden egyes ember egy 

előítélet-nyaláb (idézi ALLPORT 1999: 29). Azonban fontos azt is leszögezni, hogy „az 

előítélet nem vélemény” (CSEPELI 2008: 1). 

Az előítéletességet mérő kutatások arra keresik a választ, hogy mi az oka az előítélet 

jelenlétének, illetve kialakulásának, továbbá hogy az mely kisebbségeket érintően és 

milyen arányban van jelen az egyes társadalmakban, és hogy ennek a gyökerei 

mennyire vannak mélyen. Nem elhanyagolható kérdés azonfelül, hogy miképpen 

teremthető egy kevésbé előítéletes, s a mássággal, a más kultúrákkal elfogadóbb 

társadalom, hiszen ez mindannyiunk közös felelőssége, ugyanakkor érdeke lenne. 

Magam most annak a feltérképezését tartom a leglényegesebbnek, hogy vajon milyen 

módon hozhatnánk létre toleránsabb többségi társadalmat a stilisztika, a nyelv 

eszközeivel, egyszersmind a nyelvhasználat érzékenyítő finomságaival. 

Nem árt hangsúlyozni, hogy az előítéletesség természete kettős: egyaránt lehet 

pozitív és negatív irányú is. Ám mivel többnyire negatív előítéletességgel lehet 

találkozni, amikor előítéletes viselkedésről beszélünk, jórészt annak a negatív formájára 

gondolunk. 

A jelenség körülírására számos meghatározás született, amelyek közül a leginkább 

ismert és használt ALLPORT-tól származik. Az ő megfogalmazásában „az előítélet 

valamely személlyel szemben érzett idegenkedő vagy ellenséges attitűd, melynek alapja 

pusztán annyiban van, hogy az illető személy egy adott csoporthoz tartozik, és ennek 

következtében feltételezzük róla, hogy a csoportnak tulajdonított negatív 

tulajdonságokkal ő is rendelkezik” (A LLPORT 1999: 36).  

Egy másik közkeletű, ARONSON-tól származó definíció szerint az előítélet 

„ellenséges vagy negatív attitűd valamilyen csoporttal szemben – olyan attitűd, amely 

téves vagy nem teljes információkból származó általánosításokon alapul” (TAKÁCS 

2007: 141–142).  

Ha csupán azt nézzük meg, hogy az ezzel foglalkozó szakirodalom milyen széles 

palettájú, önmagában már ez iránymutató lehet arra nézve, hogy az előítélet kérdésköre 

nagyon összetett és szerteágazó.  
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A magyar társadalom előítéletességét G. MÁRKUS GYÖRGY a posztkommunista 

közelmúlttal, a huszadik századi rendszerváltozásokkal és a távolabbi múlttal 

magyarázza, amelyben relevánsnak tűnik Magyarország „kompország jellege”, a 

történelmi kudarcok és zsákutcák (G. MÁRKUS 2012). 

Ha előítéletességgel foglalkozunk, nem lehet megkerülni a megismerési folyamat 

működését, a kategorizációt, a csoporttudatosságot (ingroup és outgroup), a 

sztereotipizálást, a bűnbakképzést és egyéb személyiségjellemzőket, hiszen mindezek 

ismerete szükséges ahhoz, hogy valamely személy előítéletes viselkedését megértsük. 

Noha a névvel ellátott (nyelvi) azonosítás a kategorizáció működésének alappillére – 

máskülönben a világunk szavak nélkül csak empirikus homokhányás lenne (ALLPORT 

1999: 230) –, az így létrejövő etnikai címkék elsöprő erejűek. 

KIRÁLY ILDIKÓ  felfogásában „az előítélet […] tudáscsomag-differenciára épül rá. 

[…] Ha ez igaz, akkor megdől az a nézet, hogy az előítélet érzelmi identifikáció” 

(SZEGEDI 2015: 5). 

A fentiek ismeretében hangsúlyozni kívánom, hogy mivel kutatómunkám 

fókuszában a sajtó nyelvezete és az előítéletes szóhasználat áll, az előítélet 

kérdéskörének komplexumán belül kiemelten azzal foglalkozom, amely az 

információkon-félinformációkon nyugvó általánosításon alapul. Mindez természetesen 

nem jelentheti és nem is jelenti azt, hogy kizárnám a kérdés többi aspektusát, hiszen 

ezek mindegyike együttesen érvényesül akkor, amikor az olvasottak hatására (is) kép 

rajzolódik ki bennünk a zsidóságról, a cigányságról vagy a homoszexuálisokról. 

Az én kutatásom nem megy túl az előítéletesség verbális megjelenésének 

vizsgálatán, azaz az allporti előítéletességi skála legenyhébb fokozatával, a szóbeli 

előítéletességgel4 foglalkozom (ALLPORT 1999: 44–45). (Ez a szóbeli előítéletesség 

jelen esetben leírt előítéletességet jelent, hiszen a vizsgálat az újságok nyelvezetére 

összpontosít.) Szükségesnek tartom hangsúlyozni ennek a „legenyhébb” szintnek a 

relativitását, hiszen a szavaknak, a szóhasználatnak óriási jelentősége van, s a nyelv a 

maga erejével hatalmas lavinát képes elindítani.  

Ahogyan ERŐS FERENC lejegyzi: „Nincsenek »ártatlan« vagy »ártalmatlan« 

előítéletek. A szavak tettekké válnak, nem maradnak következmény nélkül, az 

előítéleteket kifejezésre juttató emberek szándékaitól függetlenül is. Az előítéletet valló 

személyek többsége azonban hajlamos arra, hogy – amennyiben a körülmények lehetővé 

                                                 
4 A többi fokozat: elkerülés, hátrányos megkülönböztetés, testi erőszak, kiirtás. 
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teszik – verbálisan kifejezésre jutó ellenséges attitűdjeiket mások elkerülésében, 

diszkriminációjában, sőt üldözésében, az »idegenekkel« szembeni erőszakos 

cselekedetekben, terrorban érvényesítsék” (ERŐS 2007: 3–4).  

Ezek mellett arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a gyakori, ismétlődő, 

sulykoló jellegű hangoztatásnak jelentősége van az előítéletek kialakulásában, illetőleg 

más szavakkal: „naponta halljuk, milyen meghatározó szerepe van az ismétlésnek az 

emberek befolyásolásában” (KIRSCHNER 1999: 62). És mindaz, ami a különböző 

médiumokon keresztül eljut a befogadóhoz, az távolról sem mentes ezektől a sugallt 

nyomatékoktól: „Bármelyik oldalról közelítjük is meg a tömegkommunikációt, a 

véleményformálás szándéka mindig jelen van, ezért is nevezik a televíziózás 

szociálpszichológiájával foglalkozó amerikai kutatók, Aronson és Pratkanis 

»rábeszélőgép«-nek a médiát” (BÍRÓ–NYÁRÁDY  2004: 181–182).5  

3.1.  Sztereotípia és előítélet 
 

Noha én az előítéletességgel foglalkozom, szükségesnek tartom, hogy egy rövid 

kitekintés erejéig egy kapcsolódó fogalomról, a sztereotípiáról is szóljak néhány szót.  

A modern szociálpszichológia LIPPMAN fogalmát követi (1992), aki szerint a 

sztereotípia „kategóriával társult túlzáson alapuló nézet. Feladata a kategóriával 

kapcsolatos viselkedés igazolása (racionalizálása)” (ALLPORT 1999: 245).  

Úgy kell gondolnunk a sztereotípiákra, mint egyes alkotóelemekre, amelyek 

szerepet játszanak az előítéletek kialakulásában, ám önmagukban nem magyarázzák 

azokat. Meglátásom szerint valamiféle sajátos rész-egész viszony van e két fogalom 

között, illetve azt is mondhatjuk, hogy egyik fogalom elvezet a másikig. Ez valójában 

illeszkedik a BETTELHEIM és JANOWITZ6 által felállított fokozati skála logikájához (idézi 

ALLPORT 1999: 116). 

PHALET és POPPE modellje alapján a sztereotípia két dimenzióban jelenik meg: 

az egyik a gazdasági és társadalmi kompetencia, a másik a hatékonyság és az erkölcs 

területe. Ezek alapján négy különböző sztereotípia-együttesről lehet beszélni: 

kompetens és erkölcsös csoportokról, inkompetens és erkölcsös csoportokról, 

                                                 
5Egy gondolat erejéig arra is érdemes kitérni, hogy nemcsak az írott médiatartalmak alkalmasak 
sztereotipizálásra, hanem például a karikatúrák, az élclapok rajzai is (erről ld. például VÖRÖS 2003). 
6 Vizsgálatukban az előítélet mértékének megállapítására 4 kategóriát használtak (az enyhétől a súlyosig 
haladva): türelmes, sztereotipizált, kimondottan kisebbségellenes, erősen kisebbségellenes. 
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kompetens és erkölcstelen csoportokról és inkompetens és erkölcstelen csoportokról 

(idézi KOVÁCS–BINDORFFER–MANDEL 2009: 8). 

A sztereotípiák elősegítik, hogy a világról ne kelljen differenciáltan 

gondolkoznunk, hiszen segítségükkel már meglévő, sematikus tudáskeretbe tudjuk 

illeszteni az új információkat, ismereteket. 

Tapasztalatom szerint, ha megkérdezzük valakitől, hogy miért viseltetik 

előítélettel valamely más személy iránt, akkor általában sztereotípiákat kezd el sorolni, 

illetve – más esetekben – saját tapasztalatokat. Így például a zsidósággal kapcsolatos 

előítéletes attitűdben pontosan azok a negatív sztereotip elemek találhatóak, amelyeket 

BETTELHEIM és JANOWITZ, valamint KATZ és BRALY  lejegyzett: klikkesedés, 

pénzsóvárság, világhatalom, tisztességtelen üzleti módszerek, ravaszság, szorgalom, 

értelmes, törekvő (ALLPORT 1999: 247–248). Hogyha mindezt valamelyest történelmi 

távlatban nézzük, akkor sincs lényeges elmozdulás (idézi SÍKLAKI 2010: 67).7 1933-ban 

a zsidókkal leggyakrabban társított öt jelző a következő volt: agyafúrt, haszonleső, 

szorgalmas, kapzsi, intelligens. 1951-ben a sorrend agyafúrt, intelligens, szorgalmas, 

haszonleső, törekvő volt, s 1967-ben ez a törekvő, anyagias, intelligens, szorgalmas és 

agyafúrt rangsorra változott.  

A sztereotípiák természetszerűleg nem csak a zsidósággal kapcsolatban élnek. 

Figyelemre méltó például, hogy HEGEDÜS T. ANDRÁS 1985–1986-os vizsgálatában 58 

fajta sztereotípiát talált a cigánysággal kapcsolatos hírekben (HEGEDÜS 1987: 114). 

Számos sztereotípia nem logikusan jön létre, azok sok esetben minden 

tényszerűséget nélkülöznek. Ez lehet az oka annak, hogy a kisebbségekkel kapcsolatos 

diskurzusokban sokszor egymásnak ellentmondó állítások jelennek meg, vagy olyanok, 

amely tulajdonságokat egyébként kívánatosnak tartunk, ha éppen nem az adott 

kisebbségről van szó (például: szorgalom, tudásvágy, sikeresség). Ezen ellentmondások 

felszínre hozására, illetve igazolására végzett kísérletet ADORNO, FRENKEL-BRUNSWIK, 

LEVINSON és STANFORD 1950-ben (idézi ALLPORT 1999: 250). Ők ellentétes értelmű 

mondatpárokat alkalmazva kimutatták, hogy ugyanazok az emberek vádolták a zsidókat 

például elzárkózással, akik beszivárgással is. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy 

az egyén tulajdonképpen bármilyen sztereotípiát elfogad, amely igazolni képes az 

ellenszenvét, s ilyenkor még csak azzal sem törődik, hogy ezek az állítások 

összeegyeztethetőek-e egymással. 

                                                 
7Roger Brown 1986-os vizsgálata 
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KOVÁCS ANDRÁS, BINDORFFER GYÖRGYI és MANDEL KINGA a pilisi térségben 

kutatta – egyéb kisebbségek mellett – a cigánysággal és a zsidósággal kapcsolatos 

sztereotípiaprofil jellegét. Megállapították, hogy Piliscsabán, Pilisszentkereszten és 

Pilisszentivánon is az etnikai hierarchia legalján helyezkednek el a romák, ugyanakkor 

kimutatták, hogy a zsidókkal szembeni sztereotípiák pozitív irányban változnak 

(KOVÁCS–BINDORFFER–MANDEL 2009: 7, 13). 

A kérdéskörben még egy állítást lényeges leszögezni: nem csupán a többségi 

társadalom vélekedik sztereotip módon a kisebbségekről, hanem a kisebbségi 

társadalom tagjai is saját magukról, valamint az egyes kisebbségi csoportok egymásról 

(ALLPORT 1999: 253). 

Mindezek mellett azt sem árt szem előtt tartanunk, hogy noha nem könnyen, de a 

sztereotípiák megváltoztathatóak, s ebben nem kevés szerepe van – többek között – a 

multikulturális szemléletű oktatásnak. 
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4. A hazai és nemzetközi előítéletességet mérő felmérések tapasztalatai 

 
Az elmúlt évtizedekben többféle előítéletességgel kapcsolatos felmérés kutatási 

adatai kerültek napvilágra, amelyek egyfelől jelentős eltéréseket mutatnak, másfelől 

azonban valamiféle tendencia mégiscsak kirajzolódik belőlük.  

Az egyes előítéletességi vizsgálatok eredményeit sok esetben igen nehéz 

összevetni, hiszen a mutatószámok meglehetősen széles spektrumon mozognak a 

vizsgálat módszertanának függvényében. A változó módszertan miatt az 

összehasonlításra leginkább azok alkalmasak, amelyeknél a kutatás során ugyanazt a 

kérdéssort használták, s azok közül is kifejezetten azok, amelyek az egész lakosságra 

nézve reprezentatívak. Bár a kutatók egy része következetesen törekszik arra, hogy 

reprezentatív mintákkal dolgozzon, a kutatásokban „a szigorú értelemben vett 

reprezentatív mintákkal kapcsolatos nehézségek miatt ma főleg kvótamintákkal 

dolgoznak a szociolingvisták” (K ONTRA 2004b: 93). 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a válaszarányok tekintetében meghatározó és 

befolyásoló szerepe van a kérdésnek, illetve a kérdésfeltevési módnak. Mint ahogyan 

azt ALLPORT kiemeli: más ellenséges attitűdöt mérő eredményeket kapunk akkor, ha 

egy kisebbség neve egy negatív állításban szerepel, mást akkor, ha egy kisebbséget több 

egyéb kisebbség közül kell kiválasztani, s megint mást akkor, ha a válaszadónak 

spontán kell megjelölnie kisebbségi csoportot (ALLPORT 1999: 113–114). 

Talán a fentiekben fejtegetett eltérő megközelítésmód, talán a téma 

érzékenysége indokolja, hogy több ízben előfordult már: egyes kutatásokat nem 

tartottak objektívnek, vagy elfogultsággal, manipulációval vádolták a kutatás vezetőjét, 

noha „a szociológiában a »realista« kérdőív ismeretlen fogalom” (SIMONOVITS 2011). 

Ennek eklatáns példája volt az a 2003-as felmérés, amelyet VÁSÁRHELYI MÁRIA  

vezetett. Ő 500 fős, történelem szakos hallgatókból álló mintával dolgozott (többek 

között a Szegedi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli 

Gáspár Református Egyetem diákjaival). Vizsgálatában arra az eredményre jutott, hogy 

„A magyar történészhallgatók 21 százaléka szerint a zsidók bomlasztják az őket 

befogadó nemzeteket” (MTI  2004b). 

Úgy tűnik, hogy a fiatalok is egyre előítéletesebbek: „16 és 22 évesek körében 

több országban – Magyarországon is – nyugtalanítóan erős az előítéletesség” (G. 

MÁRKUS 2012). 



 39 

A kisebbségekkel kapcsolatos attitűdök vizsgálatának különlegesebb módja, 

amikor több más kisebbség mellett olyan csoportokkal kapcsolatban is kikérik a kérdőív 

kitöltőinek a véleményét, amelyek nem valóságosak. Hazánkban figyelemre méltó 

eredményt hozott az a TÁRKI Omnibusz-kutatás,8 amely kimutatta, hogy 2006 

júniusában a magyar lakosság 59%-a, 2007 februárjában 68%-a elutasító a nem létező 

pirézekkel szemben (DENCSŐ–SIK 2007). 2015 áprilisában hasonló arányt mértek: a 

mérlegelők 60%-a utasítja el a pirézeket (TÁRKI 2015). 

Egy nem létező népcsoport alkalmazása társadalmi távolságtartás feltérképezése 

céljából nem volt előzmények nélküli kezdeményezés a hazai kutatásokban, hiszen 

HARTLEY kísérletében a pirének, a danierok és a walloniaiak kitalált csoportjával 

dolgozott (ALLPORT 1999: 104). Ezzel a módszerrel kiválóan megadható az idegen 

csoportokkal szembeni általános társadalmi távolság, ugyanis az a tapasztalat, hogy 

azok a személyek, akik előítéletesek a létező csoportokkal szemben, a kitaláltakhoz is 

ugyanígy viszonyulnak. 

4.1. Az előítéletességet mérő felmérések tapasztalatai a cigánysággal kapcsolatban 
 

A cigányság megítélésével kapcsolatosan végzett kutatások során mért 

előítéletességi adatokat kronologikus sorrendben adom meg az alábbiakban, a célból, 

hogy az időbeli változás is nyomon követhető legyen. 

Az 1970-es években a HANN ENDRE, PÁRTOS FERENC és TOMKA  MIKLÓS által 

végzett közvélemény-kutatásban a cigányokhoz a válaszadók 47%-a negatívumokat 

kapcsolt: bűnöző magatartás, erőszakosság, garázdaság, lopás, csalás, élősködés, 

pazarlás, koldulás, helyzetükkel való visszaélés, alkoholizmus, munkakerülés (CSEPELI 

2008: 7).  (Jól látható, hogy ezek a jegyek a későbbi kutatásokban is visszaköszönnek.) 

Tíz évvel később (az 1980-as években) TAUBER ISTVÁN a következő, cigányokra 

jellemző tulajdonságokkal találkozott az adatközlők részéről (csökkenő sorrendben): 

munkakerülők, piszkosak, jó zenei érzékük van, sokat hazudnak, lusták, primitívek, 

szegények, tolvajok, vidámak, babonásak, erkölcstelenek, gyermekszeretők, 

gyermekükkel nem törődnek, családszeretők, bátrak, titokzatosak, jószívűek, 

érzelmesek (CSEPELI 2008: 8). 

A Magyarságkutató Intézet 1987-es felmérése annak egyik példája, amikor a 

válaszadóknak nyitott kérdésekre kellett felelniük. A kutatásban a válaszolók 50%-a 

                                                 
8 Az adatot a „mérlegelő” válaszadók körében mérték (a kutatás ezen kívül még az „idegenbarát” és az 
„idegenellenes” kategóriákkal dolgozott). 
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írta, hogy a cigányok lusták, dologkerülők, 45%-uk említette, hogy lopnak, csalnak, 

hazudnak, 30%-uk szerint lusták, rendetlenek, trehányak, hanyagok; ezzel szemben 

pozitív jelzőt (szorgalmasak, dolgosak) csupán a válaszolók 14%-a vagy annál kevesebb 

írt (LÁZÁR 1996: 71). Érdemes ezzel szembeállítani ugyanennek a felmérésnek azon 

adatsorát, amikor tulajdonságokat kellett kiválasztani (azaz a válaszolóknak nem 

maguktól kellett jellemzőket írniuk, hanem felsoroltakból kellett választani), akkor 

74%-ban jelölték, hogy a romák összetartóak, 59% szerint vidámak, 37% vallotta, hogy 

büszkék, 22% pedig vendégszeretőnek vélte ezt a kisebbséget. 

Az adatokkal kapcsolatban az mondható el tehát, hogy míg egy szabadon 

kifejtős kérdésblokkban 30% és 50% között mozgó negatív sztereotipizáltság mellett 

14% körüli pozitív kép jelenik meg a romákról, addig a zártabb kérdésfeltevéssel a 

kedvező állítások 22%-nál nagyobb arányban fordultak elő. Ezzel az eredménnyel 

párhuzamba állítható E. ROPER kutatói tapasztalata, aki azt találta, hogy egy kísérletben 

az ellenséges attitűd 10% és 50% között mozgott annak függvényében, hogy a kérdés 

hogyan szólt /enyhe vagy erős kérdésfeltevés volt-e/ (ALLPORT 1999: 114). 

Meglátásom szerint a társadalmi távolságot mérő kutatások közül külön 

figyelmet kell fordítani azokra, amelyek felsőoktatásban tanulók, rendőri szervek vagy 

pedagógusok cigány- vagy zsidóellenességét hivatottak feltérképezni. Véleményem 

szerint ezek azért kiemelt jelentőségűek, mert mutatják az éppen megszülető, új 

értelmiségi generáció hozzáállását, illetőleg azokat az attitűdöket is, amelyek lefedik a 

sztereotipizálásban és a közvélekedés formálásában kulcsszerepet játszó két területet, az 

oktatást és a közbiztonságot. 

1994-ben egy kutatás azt az eredményt hozta, hogy több mint kétszer annyian 

nem szavaznának cigány származású jelöltre, mint zsidóra (FÁBIÁN –SIK  2006). 

1999-ben a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos hallgatói körében készült 

egy felmérés, melynek célja a hallgatók cigánysággal kapcsolatos előítéletességének 

vizsgálata volt. A kutatás tapasztalatait összegző tanulmány beszámol arról, hogy a 

kérdőívet kitöltő hallgatók igen nagy arányban vallanak szélsőséges nézeteket a 

cigánysággal kapcsolatban (KRÉMER–VALCSICSÁK 2001: 123). 

Az úgynevezett longitudinális vizsgálatok közé tartozik DENCSŐ BLANKA  és SIK 

ENDRE 2000-ben, 2002-ben és 2005-ben végzett kutatása. Felméréseik adatait elemezve 

azt mutatták ki, hogy a lakosság 19 százaléka cigányellenes (DENCSŐ–SIK 2007). 

VÁSÁRHELYI MÁRIA  2009-ben készített felmérése során azt tapasztalta, hogy a 

cigányokkal kapcsolatos tolerancia 17 százalékos (24.HU 2009). 
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2009-ben ezerfős reprezentatív felmérés készült, amelyben a cigányoknak 

tulajdonított tulajdonságok közül a többségi társadalom szerint a legjellemzőbbnek a 

„lármásak, hangosak” és a „jó a zenei érzékük” bizonyult (MARIÁN  2009: 18). A 

felsorolt jellemzők közül a cigányok magukról leginkább azt tartják, hogy 

családszeretők, azonban azzal is azonosulnak, hogy jó a zenei érzékük. 

2010 őszén az ELTE kutatócsoportja végzett toleranciavizsgálatot (CSEPELI–

MURÁNYI–PRAZSÁK 2011) ezerfős országos reprezentatív mintán, illetve további két 

100 fős mintán (radikális eszmékkel szimpatizálók és „zöld” szervezetek tagjai). Az 

adatokat mind a három csoport vonatkozásában megadták. A cigányokkal kapcsolatban 

azt mérték, hogy az elutasítás a társadalmi távolság mérésére alkalmas skála „partner” 

kategóriájában 76%. 

2015 áprilisában a TÁRKI kutatása alapján a mérlegelők között a legmagasabb 

az arabok elutasítása volt (94%), s ennél alig volt alacsonyabb a cigányok 

visszautasításának mértéke (TÁRKI 2015). 

A cigányellenességgel kapcsolatban – mint ahogyan arra BALASSA SZILVIA  

tanulmánya rámutat – lassan kibontakozó differenciálódó attitűd figyelhető meg: a 

korábban homogénebb, egydimenziós, nem strukturált érzelmi viszonyulást felváltani 

látszik egy erősebb, nyíltabb és egy puhább, rejtett előítélet (BALASSA 2007). 

A fenti adatok alapján azt látjuk, hogy ahány kutatás, ahány módszertan, 

annyiféle eredmény születik. Ez okból az egyes kérdőíves felmérések adatainak 

interpretálásakor (és főleg hivatkozási alapként történő használatakor) mindig 

körültekintés szükséges, s az egyes kutatások során kirajzolódó mutatószámok 

elemzésekor minden esetben törekedni kell a vizsgálati körülmények és a legfőbb 

adatok pontos ismertetésére. Ezzel elejét lehet venni torz, téves magyarázatok 

megszületésének és elterjedésének. 

Azonban akármelyik – fentiekben ismertetett – adatot nézzük is, egy közös 

bennük: a cigányellenesség jelen van a magyar társadalomban, ennek aránya nem 

alacsony, s ez jórészt lefedhető egy meghatározott sztereotípiakörrel. 

A kutatásokban megmutatkozó tendencia kirajzolódása okán CSEPELI GYÖRGY 

már 2008-ban lejegyezte, hogy: „Nincs tovább mit kutatni. Az újabb és újabb 

közvéleménykutatások nem hoznak új információt. A roma-nem roma viszony eljutott a 

forrpontig jutott (sic!). Eljött a tettek ideje” (CSEPELI 2008: 12). 
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4.2. Az előítéletességet mérő felmérések tapasztalatai a zsidósággal kapcsolatban 
 
 

A zsidósággal kapcsolatos tolerancia sokkal kedvezőbbnek mondható, mint a 

cigánysággal kapcsolatosan mért, ugyanakkor az is igaz, hogy az antiszemitizmus 

többször olyan elemekkel él, amelyek a cigányellenességben is megtalálhatók. 

Figyelemre méltó, hogy míg a különböző kisebbségekkel szemben mért 

toleranciaszint-vizsgálatok többnyire arról számolnak be, hogy a magasabb iskolai 

végzettséggel, a nagyobb társadalmi státussal nő a másságelfogadás, ez a zsidók 

megítélésében nem feltétlenül jelenik meg: többször a magasabb társadalmi státusúak 

között találni antiszemitákat. 

A cigányokkal kapcsolatban lejegyeztük, hogy a mért attitűd nagymértékben 

képes változni a kérdésfeltevési mód függvényében. Amikor E. ROPER kutatásában úgy 

tette fel a kérdést, hogy „Megítélése szerint a zsidóknak túlságosan sok hatalma és 

befolyása van az Egyesült Államokban?”, akkor 50%-os igen válasz érkezett. Amikor 

viszont a kérdés úgy hangzott, hogy „Véleménye szerint melyek azok a vallási, nemzeti 

vagy faji csoportok, amelyek fenyegetést jelentenek Amerikára nézve?”, akkor 10% 

mondta a zsidókat. A kísérletben egy harmadik módszerrel is éltek: kisebbségi 

csoportokat írtak egy kártyára (protestánsok, katolikusok, zsidók, négerek), s azt kellett 

eldönteni, hogy „Véleménye szerint vannak-e olyan csoportok ezek között, melyek 

bármely területen a kívánatosnál nagyobb mértékben rendelkeznek az Egyesült 

Államokban gazdasági hatalommal?”. Ekkor 35% választotta a zsidókat. Abban az 

esetben viszont, amikor spontán választ vártak – szintén ezzel a kártyás módszerrel – a 

„Véleménye szerint vannak-e olyan csoportok ezek között, melyek bármely területen a 

kívánatosnál nagyobb mértékben rendelkeznek az Egyesült Államokban politikai 

hatalommal?” kérdésre, akkor a válaszadók 20%-a mondta a zsidókat (ALLPORT 1999: 

113–114). 

Mint ahogyan ALLPORT írja: „Más vizsgálatok eredményei is alátámasztják, 

hogy jogos az a becslés, mely szerint a lakosságnak mintegy 10 százaléka érez heves és 

spontán módon felszínre törő ellenszenvet a zsidókkal szemben” (A LLPORT 1999: 114). 

Valamint ugyanő hivatkozik arra az adatra, mely szerint „a háború idején a lakosság 10 

százaléka helyeselte azt a módszert, ahogy Hitler »megoldotta a zsidókérdést«„ 

(ALLPORT 1999: 114).  

A Magyar Gallup Intézet felmérései kimutatták, hogy „az 1995 és 2001 közötti 

hat éves időszakban – egyetlen év kivételével – végig 10–11 százalék volt azok aránya, 
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akik nyíltan vállalták azt, hogy ők »nem kedvelik a zsidókat« és 40-45 százalék volt azok 

aránya, akik azt mondták, hogy »idegenkednek a cigányoktól«” (GALLUP 2003). 

 „1993 és 2003 között végzett vizsgálataink azt mutatják, hogy Magyarországon 

a felnőtt népesség körülbelül 10 százaléka szélsőséges antiszemita, és a népesség 

további 25 százaléka táplál még különféle zsidóellenes előítéleteket” (KOVÁCS 2005: 

2).9 

A 2005-ben végzett Tolerancia felmérés azt az eredményt hozta, hogy „a 

zsidóságra vonatkozó állítások esetében igen magas a »nem tudom« válaszok aránya, 

ami abból is eredhet, hogy a gyerekeknek voltaképpen sem tapasztalatai, sem jobban 

kikristályosodott kliséi nincsenek a zsidóságról” (L IGETI 2006: 382).  

2009-ben VÁSÁRHELYI MÁRIA  a következő eredményre jutott: „a lakosság 

kétharmada osztja azt az állítást a felmérés alapján, hogy számarányukhoz képest a 

zsidóknak túl nagy a befolyásuk az üzleti életre”, valamint kimutatta, hogy „a magyar 

fiatalok tíz százaléka nyíltan tagadja a holokausztot” (24.HU 2009). (Ez az adat az 

antiszemitizmus gazdasági és politikai aspektusát mutatja, s nem érintett például a 

vallási megközelítésben.) 

KOVÁCS ANDRÁS a holokauszttagadás mértékének változásakor az elmúlt 15 

évre vonatkozó kutatásai alapján megállapította, hogy 2009-ben a válaszolók az „Inkább 

egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy a koncentrációs táborokban nem is 

voltak gázkamrák?” kérdéssel 6%-ban inkább egyetértettek, 81%-uk inkább nem értett 

egyet ezzel, míg 13% nem tudta vagy nem válaszolt.  Az „Inkább egyetért vagy inkább 

nem ért egyet azzal, hogy a zsidó áldozatok száma sokkal kevesebb volt, mint azt 

általában állítják?” kérdéssel 2009-ben a válaszolók 12%-a inkább egyetértett, 64%-a 

inkább nem értett egyet, és 24% nem tudta vagy nem válaszolt. Az „Inkább egyetért 

vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy a szörnyűségek nagy részét a zsidók utólag 

találták ki?” kérdéssel 2009-ben a válaszolók 9%-a inkább egyetértett, 77% inkább nem 

értett egyet, míg 14% nem tudta vagy nem válaszolt (www.hdke.hu). 

A KOVÁCS ANDRÁS által feltett három kérdés kapcsán elmondható, hogy a 

holokauszt-tagadás mértéke két kérdés esetében nőtt az 1995-ös eredményekhez képest, 

egy kérdés esetében pedig azonos százalékban tagadják ezt a történelmi tényt 2009-ben 

és 1995-ben, igaz, a közbenső években a megoszlás hullámzott (www.hdke.hu). 

                                                 
9 Az elektronikusan megjelentetett V. fejezet oldalszámozása szerint az idézet a 2. oldalon található. 
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Egy 2010-es ELTE-s kutatás azt az eredményt hozta, hogy a megkérdezettek 

64%-a szerint a holokauszt nincs a három legnagyobb nemzeti tragédia között (csak az 

összehasonlítás kedvéért: a doni hadsereg pusztulása sincs benne ebben a háromban 

76% szerint). Ugyanitt a megkérdezettek 48%-a becsülte a holokauszt magyar 

áldozatainak számát százezer alattira (CSEPELI–MURÁNYI–PRAZSÁK 2011). 

Figyelemre méltóak a Magyar Gallup Intézet felmérései, amelyek azt mutatják, 

hogy „az elmúlt tíz évben a nyíltan vállalt zsidóellenesség jelentősen visszaszorult 

Magyarországon. Amíg 1993-94-ben még a felnőtt lakosság 14-15 százaléka mondta azt 

egy kérdőív adott kérdésére válaszolva, hogy ő »nem kedveli a zsidókat«, addig az így 

nyilatkozók aránya 2002-ben és 2003-ban már csak 6-7 százalék volt. A zsidókkal 

kapcsolatos előítéleteiket nyíltan vállalók aránya tehát tíz év alatt kevesebb, mint a 

felére esett vissza Magyarországon”  (GALLUP 2003).  

LÁZÁR GUY 1992-es kutatásában a zsidókra vonatkozó tulajdonságok 

kiválasztásakor a válaszolók 82%-a jelölte, hogy műveltek, 78%-a említette, hogy 

okosak és gazdagok, 77%-uk szerint összetartóak, ezzel ellentétben negatív jelzőt – 

egyet kivéve (anyagiasak-75%) – a válaszolók csupán 30%-a (akik szerint önzőek) vagy 

annál kevesebb írt (LÁZÁR 1996: 84–85). 

Egyetemi hallgatók három nemzedékének (1933; 1951; 1967) vizsgálata 

kapcsán KARLINS, COFFMAN és WALTERS megállapították, hogy „a zsidókról alkotott 

kép, legalábbis a ma használt jelzők alapján, igen hízelgő” (K ARLINS–COFFMAN–

WALTERS 1999: 351). 

2008-ban az Európai Unió nyolc tagországára, köztük Magyarországra kiterjedő 

felmérést végeztek, amely az egyes országokban tapasztalható idegenellenességet, 

rasszizmust, antiszemitizmust, iszlámellenességet, szexizmust és homofóbiát vizsgálta 

(G. MÁRKUS 2012). A zsidókkal kapcsolatban megfogalmazott „A zsidóknak 

(…országban) túl sok befolyásuk van” típusú mondattal a megkérdezettek 69,2%-a 

azonosult, ami a felmérésben részt vevő országok közül messze a legrosszabb helyre 

sorolta hazánkat.  

Az ELTE kutatói által végzett 2010-es vizsgálat adatai azt mutatták, hogy a 

válaszadók 51%-ban idegenkednek attól, hogy egy zsidóval partneri viszonyba 

kerüljenek (CSEPELI–MURÁNYI–PRAZSÁK 2011). Mint ahogyan azt a kutatásról szóló 

beszámoló kiemeli, ezen kérdésnél kiemelten magas (8%) volt a választól való 

tartózkodás, ami a kérdés érzékenységére utal. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy 
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ugyanebben a kérdéssorban szerepelt a „zsidómentes Magyarország” (ami a nyilas párt 

1944-es egyik programpontja volt), s az ezzel kapcsolatos egyetértés 13%-os volt. 

BALASSA SZILVIA  tanulmánya hangsúlyozza az antiszemitizmus három típusát: a 

politikai, a diszkriminatív és a vallásos antiszemitizmust (BALASSA 2007). A különböző 

felmérések tapasztalatait összegezve azt állapítja meg, hogy hazánkban sokkal kevésbé 

elfogadottak társadalmilag a zsidóellenes nézetek, s ez az egyik oka annak, hogy a 

zsidósággal szembeni tolerancia mérését célzó kérdőíves kutatásokban viszonylag 

nagyarányú a tartózkodás, a válaszolás hiánya. Míg ez átlagosan 24%-os a zsidósággal 

kapcsolatban, a cigányellenességnél ez átlagban 6%, míg a xenofóbiánál átlagosan 9%. 

 

4.3. Az előítéletességet mérő felmérések tapasztalatai a homoszexuálisokkal 
kapcsolatban 

 
Mint ahogyan arra már utaltam korábban: „Hosszú és fájdalmas előtörténete van 

társadalmunkban a homoszexuális hajlamú embertársaink kirekesztésének. (GRAU 

2001: 15). Azonban teljességgel egyet kell érteni azzal, hogy „A tolerancia 

megköveteltetik, éspedig ezzel a kisebbséggel szemben is” (GRAU 2001: 15). Mivel a 

társadalom még a modern korban is idegenkedve fogadja az azonos neműek szerelmét, 

sok esetben a homoszexuális férfiak azt választják, hogy megnősülnek, mivel ezzel 

legalább látszatra produkálják a többségi társadalom tagjai számára „normálisként” 

elfogadott életmódot. Egy kutatási adat szerint a homoszexuális férfiak 20%-a megnősül 

(VARGO 1999: 112).  

A TÁRKI Omnibusz-kutatása alapján a felnőtt magyar lakosság 36%-a homofób 

(DENCSŐ–SIK 2007). Egy 1995-ös felmérés tanúsága szerint a homoszexuálisok – az 

AIDS-esek, a kábítószeresek és a bőrfejűek mellett – a leginkább ellenszenves csoport 

(FÁBIÁN –SIK 2006). 

A zsidókkal kapcsolatos előítéletességi mutatóknál már ismertetett 2008-as, az 

Európai Unió nyolc tagországában végzett felmérés a homoszexuálisokkal szembeni 

toleranciát is feltérképezte. Arra az eredményre jutottak, hogy a homofóbia a lengyelek 

után a leginkább ránk, magyarokra volt jellemző. Nálunk a megkérdezettek 67,7%-a 

utasította el „A homoszexualitásban nincs semmi erkölcstelen” állítást (G. MÁRKUS 

2012).  

A homoszexualitással kapcsolatos, a sajtó oldaláról tapasztalható attitűd 

megváltozását mutatja be a következő tanulmányrészlet: „A homofóbia kérdése – 
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egészen a 2007-es, majd leginkább a 2008-as melegfelvonuláson történt erőszakos 

atrocitásokig – nem tartozott a kiemelten kezelt társadalmi problémák közé, azzal együtt 

sem, hogy a hétköznapi együttélésben érzékeltette hatását. A 2008-as melegek elleni 

atrocitásokat sem lehet önmagukban, politikai környezetükből kiragadva értelmezni, 

ugyanis a szereplők, az eszközök, de még a szlogenek is a 2006-tól kezdődő 

kormányellenes tüntetéseket idéztek. Hazánkban a sajtó és a nyilvánosság alapvetően 

toleráns a homoszexuálisokkal szemben, ugyanakkor a látványos melegellenes 

fellépések (ha folytatódnak) a homofóbiát nyíltan vállalható vélekedéssé tehetik egyes 

körökben” (GIMES–JUHÁSZ–KISS–KREKÓ–SOMOGYI 2008: 30). 

Az USA-ban 1970-ben 3018 személy vett részt egy kutatásban, mely azt az 

eredményt hozta, hogy a válaszadók 90%-a valamilyen százalékban elítélte az azonos 

neműek szexuális vonzalmát (TÓTH 2008: 60).  

Az 1990-es évek elején Nagy-Britanniában a megkérdezettek 63%-a rosszallta 

két férfi szexuális kapcsolatát. Ezzel szemben – 1991-ben – a skandináv országok 

megkérdezett lakosainak több mint 50%-a teljesen elfogadhatónak tartotta az ilyen 

érintkezést (TÓTH 2008:60). 

A szocialista országokban 1989-ben a válaszadók 33%-a mondta, hogy a 

homoszexuálisokat „agyon kellene lőni”, s majdnem ennyien (30%) bebörtönözték 

volna őket. Ugyanúgy 30% kényszergyógykezelésre ítélte volna a homoszexuális 

embereket (TÓTH 2008:61). 

Egy 1991-es (2000-es elemszámú) és egy 1996-os (3600-as elemszámú) 

országos reprezentatív felmérés feltérképezte a többségi társadalom homoszexualitással 

kapcsolatos attitűdjeit. 1996-ra jelentősen emelkedett a homoszexualitást bűnnek vagy 

betegségnek tartó vélekedés: míg 1991-ben ez 28% volt, 1996-ra már 50%-ot tett ki. 

Ezzel párhuzamosan csökkent az ezt magánügynek, alapvető emberi jognak tartók 

aránya (TÓTH 2008: 63). Az adminisztratív lépéseket, szabályozásokat igenlők aránya is 

szignifikánsan emelkedett 1996-ra. Ugyanakkor erre az időszakra fordulat állt be: a 

homoszexualitás elutasítása – az 1991-es több mint 69%-hoz képest – több mint felére, 

30,8%-ra mérséklődött. Ezzel párhuzamosan a homoszexualitás elfogadásának mértéke 

háromszorosára, több mint 45%-ra nőtt. Kedvező tendencia továbbá, hogy a HIV, 

illetve AIDS és a homoszexualitás elszakadt egymástól (TÓTH 2008: 64–65). Mindez 

úgy értelmezhető, hogy a szexuális másság elfogadása kedvezően változott a két 

vizsgálati időpont közötti időszakban. 
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4.4. Egy lingvisztikai alapokon nyugvó előítéletességi felmérésről10 
 

2009-ben online kérdőíves felmérésben térképeztem fel a Budapesti 

Kommunikációs és Üzleti Főiskola (akkor még ezen a néven létezett, ma: Budapesti 

Metropolitan Főiskola) hallgatóinak előítéletességi szintjét – többek között – a 

cigányság, a zsidóság és a homoszexuálisok vonatkozásában. 

A kérdőívet strukturális szempontból három nagy blokkra osztottam: az elsőben 

kisebbségeket érintő szépirodalmi idézetekhez kapcsolódó, a másodikban kisebbségi 

csoportokról szóló aktuálpolitikai eseményekhez kötődő, a harmadikban pedig 

kisebbségi viccekhez fűződő kérdésekre kellett válaszolni. Mind a három egységben – a 

logika és a kérdőív különböző kérdéseire adott válaszok összehasonlíthatóságának elvét 

alapul véve – ugyanazok a kisebbségi csoportok, s ugyanolyan sorrendben szerepeltek: 

romák, zsidók, homoszexuálisok, nők és politikai menekültek.  

A kérdőív válaszlehetőségeinek összeállításakor bizonyos kérdések esetében a 

LIKERT és BOGARDUS skálákat használtam. Előbbi esetében a páros változatot 

alkalmaztam, mert a válaszadás jobban „billen” valamelyik irányba, ha a középső 

válaszopciót („határozatlan”) nem ajánljuk fel. Az ilyen típusú kérdéseknél a következő 

válaszokat lehetett megjelölni: nagymértékben egyetértek, egyetértek, nem értek egyet, 

kis mértékben értek egyet. Utóbbinál a kategóriákat átfogalmaztam mai, közérthetőbb 

formára, mert az eredeti szövegezést ódivatúnak tartottam, amely szóhasználat – 

meglátásom szerint – semmiképpen nem szerencsés olyan célcsoport esetében, ahol az 

adatszolgáltatók jó része fiatal.  

Az akkori 5509 fős aktív hallgatói bázisból 1795 fő töltötte ki a kérdőívet, ez 

32%-os, azaz teljes mértékben elfogadott, átlagos részvételi arányként értelmezhető. 

A kutatás során tapasztalható volt, hogy néhány hallgató felháborodottan adott 

hangot nemtetszésének a felmérést illetően, valamint a kérdéssort manipulatívnak és 

felháborítónak nevezte. ÖRKÉNY ANTAL a jelenséggel kapcsolatban a következőket 

jegyzi meg: „A kérdőív rákérdez olyan gyakran hallható attitűdökre vagy véleményekre, 

amelyek sokszor felháborodást keltenek a válaszadókban. Ez önmagában nem 

kifogásolható, hiszen ha a közvéleményben előfordulnak ilyen jellegű nézetek, akkor 

ezekről igenis fontos kikérni az emberek véleményét” (RÁCZ 2008). 

                                                 
10 A fejezetben írt egyes tartalmak már megjelentek nyomtatásban. Erre lásd: HORVÁTH 2012 és 
HORVÁTH 2013b. 
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4.4.1. A felmérés cigányokra vonatkozó válaszainak vizsgálata 
 
 

A kérdőív romákkal kapcsolatos szépirodalmi idézethez kötődő kérdései közül 

„A cigányok lopnak” állítással a kitöltők 26%-a nagymértékben egyetértett és további 

30%-a egyetértett, ami azt jelenti, hogy a kijelentéssel a válaszolók több mint fele 

többé-kevésbé azonosult. Ez igen magas szám. A „Minden cigány lop” állítás 

értelemszerűen az összes romát magában foglalja, ilyenformán az előző kérdéshez 

képest sokkal konkrétabb véleményformálást indukál. A második kérdésre adott 

válaszok az elsőhöz mérten kevésbé mutattak előítéletességet (ám ez is jelentős arány): 

a kijelentéssel a válaszolók 7%-a nagymértékben egyetértett, 10%-uk egyetértett. A 

„Csak az lop, aki cigány” állításra érkezett válaszmegoszlás még inkább egyértelműen 

mutatja a hallgatók romákkal szembeni vélekedését: 1,2%-uk nagymértékben 

egyetértett a kijelentéssel, illetve további 2%-uk egyetértett vele.  

Mindebből látható, hogy ha a nagymértékben egyetért és az egyetért 

kategóriákat összevonjuk, akkor a fenti három állítással sorrendben a következő 

arányban figyelhető meg az előítéletesség: 56% (a cigányok lopnak) - 17% (minden 

cigány lop) – 3,2% (csak az lop, aki cigány), vagyis a válaszolók több mint fele szerint a 

romák lopnak, ám ezt minden roma esetében a kérdőívet kitöltők szűk ötöde vallja.  

Ez azért figyelemre méltó adat, mert a „cigányok lopnak” és a „minden cigány 

lop” mondatok között nincsen lényeges tartalmi, értelmi különbség: míg az első állítás 

általánosít a népcsoporttal kapcsolatban, azaz az összes tagját magában foglalja, addig a 

második állításban mindez explicit módon jelenik meg. Ennek ellenére azt látjuk, hogy 

a „minden” szó olyan nyomatékot adott a kijelentésnek, hogy az első kérdés kapcsán 

észlelhető 56%-os előítéletesség 17%-ra módosult a második kérdésre. A „Csak az lop, 

aki cigány” állítás ugyanazt a kiindulási véleményt járja körül újabb szempontból. Az 

adatokból látszik, hogy itt a válaszokból mérhető előítéletesség 3,2%-os, amely meg 

sem közelíti az ezt megelőző két kérdéssel kapcsolatban mért arányt. 

Az akkori aktuálpolitikai kérdésblokk cigányokat érintő kérdéseiről elmondható, 

hogy az „Elképzelhetőnek tartja, hogy a várandós roma asszonyok valóban 

gumikalapáccsal ütik a hasukat?” kérdésre a válaszolók 54,4%-a igennel válaszolt. A 

következő, „Ön szerint lényeges, hogy a hírben romákról van szó?” kérdésre 67,7% 

felelt igennel, míg az utolsó, „Elképzelhetőnek tartja, hogy más etnikumhoz tartozó 

asszonyok ilyesmit tegyenek?” kérdésre a hallgatók 33%-a válaszolta az igent.   
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Ezen blokk kapcsán kiemelendő, hogy a hallgatók 77%-a nem tartotta 

elképzelhetőnek, hogy nem romák is képesek gumikalapáccsal ütni a hasukat, ami 

gyakorlatilag azzal egyenlő, hogy ezt a cselekedetet ennyien romaspecifikusnak ítélték. 

Ez ugyan a kérdésfeltevés módjából eredően indirekt módon nyert eredmény, ám igen 

nagyfokú előítéletet jelez, sokkal magasabbat, mint az első kérdésblokkban mért – 

amúgy is kiemelkedő – 56%. Ugyanezt támasztja alá a kérdőívkitöltők azon 67,7%-a, 

akik szerint lényeges, hogy a hír romákról szól, azaz a szemelvény kapcsán nem az 

eseményre koncentrált, hanem arra, hogy ez milyen kisebbséggel azonosítható. 

Az utolsó kérdésblokk roma vonatkozású viccéhez kapcsolódó kérdései közül a 

„Talál kivetnivalót az efféle viccekben?”-re 55,3% válaszolt igennel, a „Szokott Ön ilyen 

vicceket mesélni?”-re 22,1%-uk mondott igent, és a „Ha Ön a viccben szereplő 

kisebbséghez tartozna, zavarná, ha Önnek ilyen vicceket mesélnének?” kérdésre 54,9 

%-uk írta, hogy igen, ami jelentős empátiabeli hiányosságokra utal.  

A kérdőívet kitöltők 4,7%-a fogadna el roma személyt házastársnak, 21,3% 

kedves barátnak, 4% szomszédnak, 18,4% munkatársnak, 17,8% állampolgárnak, 

14,9% turistának és 19% kizárná Magyarországról. Ugyanakkor a megkérdezettek 

39,4%-a állította, hogy van roma barátja.  

Úgy vélem, nem tipikus, hogy egy magas (56%-os) és egy még magasabb (77%-

os) romákkal kapcsolatos előítéletesség-mértékkel az párosul, hogy a válaszadók 

39,4%-ának van cigány barátja. Nehezen értelmezhető továbbá, hogy a válaszolók közül 

volt 42 fő (az összes válaszoló 2,3%-a), aki azt írta, hogy kizárná a romákat az 

országból és (!) van roma barátja. 

Az eredmények ismeretében roma vonatkozásban az is kijelenthető, hogy a 

kérdőívben szereplő kisebbségi csoportok közül a kérdőívet kitöltő hallgatók leginkább 

ezzel az etnikummal szemben tápláltak negatív érzelmeket.  

4.4.2. A felmérés zsidókra vonatkozó válaszainak vizsgálata 
 

A zsidókkal kapcsolatos szépirodalmi idézethez tartozó „A zsidók bűnösök” 

állítással a válaszolók 2%-a nagymértékben egyetértett, 3,7%-a egyetértett, azaz 

nagyjából 5,7%-uk azonosult a kijelentéssel. „A zsidókkal szemben igazságos volt, hogy 

koncentrációs táborba zárták őket” állítással 1,2% értett nagymértékben egyet és 1,4% 

értett egyet, ami összesen 2,6%. „A zsidók megérdemelték, hogy tömegesen kivégezzék 

őket” állítással a kérdőívet kitöltők 1,1%-a nagymértékben egyetértett, míg további 

1,1% értett egyet. 
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Az irodalmi idézet kapcsán feltett kérdések válaszai alapján elmondható, hogy a 

zsidókkal szemben sokkal kisebb a mért előítéletesség, mint a romákkal kapcsolatosan. 

A bűnösség–koncentrációs táborba zárás–tömeges kivégzés logikai láncolatra felfűzött 

kérdések közül az utóbbi kettőre nagyjából azonos mértékű egyetértő válasz érkezett. 

Ha a két kategóriát (nagymértékben egyetért és egyetért) összevonjuk, mindez a 

következők szerint alakul: 5,7% - 2,6% - 2,2%.  

Mindebből levonható az a következtetés, hogy aki szerint a zsidók koncentrációs 

táborba történő elhurcolása igazságos cselekedet volt, azok majdnem mindegyike úgy 

vélekedik, hogy a tömeges kivégzésük is helyénvaló volt. Ezen felül van nagyjából 3%, 

akik ugyan a zsidókat bűnösnek gondolják, de mégsem tartják helyes dolognak sem a 

koncentrációs táborba zárást, sem a tömeges kivégzést. 

Az akkori közelmúlt eseményeihez, híreihez kötődő kérdések közül az „Elítéli, 

ha nyilvános eseményen zászlót égetnek?” kérdésre a válaszolók 67,5 %-a válaszolt 

igennel. A következő, „Ön szerint lényeges, hogy melyik nemzet zászlajáról van szó?” 

kérdésről 36,4% gondolta, hogy lényeges, míg az „Alkalom adtán Ön is részt venne 

ilyen eseményen?” kérdésre 2,9% válaszolta azt, hogy igen.  

A zsidókról szóló vicc kapcsán feltett „Talál kivetnivalót az efféle viccekben?” 

kérdésre 69,7%-os volt az igenek aránya. A „Szokott Ön ilyen vicceket mesélni?” 

kérdésre 16,3% válaszolta, hogy igen, és a „Ha Ön a viccben szereplő kisebbséghez 

tartozna, zavarná, ha Önnek ilyen vicceket mesélnének?” kérdésről a válaszadók 

67,4%-a vallotta, hogy igen. A kérdőívkitöltők 25,3%-a fogadna el zsidó személyt 

férjnek/feleségnek, 34,8% kedves barátnak, 8,1% szomszédnak, 8,3% munkatársnak, 

12,3% állampolgárnak, 7,2% turistának, míg 4,1% kizárná Magyarországról. 

Ugyanakkor a megkérdezettek 51,4%-a állította, hogy van zsidó barátja. 

A második és a harmadik kérdésblokk válaszai szintén azt a korábbi 

következtetést támasztják alá, hogy a zsidókkal kapcsolatban kisebb az ellenszenv, mint 

a romákkal kapcsolatban. Ezt egyrészt mutatja az, hogy a válaszadók több mint felének 

van zsidó barátja, másrészt az, hogy 4,1% nem engedné be őket Magyarországra 

(szemben azzal, hogy a cigányokat 19%.) Ez szignifikáns különbség. (Magam azért 

óvatosan élek a gyanúperrel, hogy ebben az eltérésben az is közrejátszik, hogy a 

romákat sokkal könnyebb azonosítani a külső jegyeik alapján, mint a zsidókat, azaz egy 

romáról általában első ránézésre megállapítható az etnikai hovatartozása, míg ugyanez 

általában nem mondható el egy zsidó személyről, kivéve, ha ortodox az illető.) 



 51 

4.4.3. A felmérés homoszexuálisokra vonatkozó válaszainak vizsgálata  
 

A homoszexualitást megjelenítő vershez kapcsolódó „A melegeket meg kell 

bélyegezni” állítással a megkérdezettek 2%-a nagymértékben egyetértett, 3%-a 

egyetértett. Ez összesen 5%-ot jelent, amely csoport változó mértékben ugyan, de 

azonosult a kijelentéssel. „A melegeket megkülönböztetett bánásmódban kell 

részesíteni” állítással kapcsolatban a fenti kérdéshez hasonló volt a véleménymegoszlás. 

Az ominózus mondattal a válaszolók 1,9%-a nagymértékben egyetértett, 2,5%-a 

egyetértett. Az utolsó irodalmi vonatkozású, a „Melegnek lenni bűn” állításnál sem 

mutatkozik lényegesebb eltérés: ezzel a kérdőívkitöltők 2,9%-a nagymértékben 

egyetértett, további 3,8%-a egyetértett vele. 

Az akkori aktuálpolitikai blokk első kérdése ez volt: „Helyesnek véli, hogy egy 

diákot nemi beállítódása alapján kizárjanak egy felsőoktatási intézményből?”. Ezt a 

cselekedetet a hallgatók 6,1%-a helyeselte. Az „Önt zavarná, ha meleg csoporttársa 

lenne?” kérdésre 8,3%-nyi igen válasz érkezett. A „Helyesnek tartotta volna, ha nem a 

melegsége miatt, hanem mozgás- és beszédsérült mivoltára hivatkozva tanácsolták 

volna el?” a hallgatót kérdésre 3,8%-nyi igen válasz érkezett.  

A fenti számadatok alapján elgondolkodtató, hogy a hallgatók 6,1%-a hogyan 

helyeselheti azt, ha egy meleg diákot kizárnak egy felsőoktatási intézményből. Ha a 

kizárás oka mozgás- és beszédsérültség lett volna, az is akceptálható 3,8%-uk szerint. 

Mindez annak tudatában különösen megdöbbentő, hogy a Budapesti Kommunikációs és 

Üzleti Főiskola hallgatói között akkoriban több mozgássérült is volt, köztük egy 

paralimpikon (!). 

A melegekkel kapcsolatos vicc – már ismeretes első kérdésére – a „Talál 

kivetnivalót az efféle viccekben?”-re a válaszolók 44,4%-a válaszolt igennel. A 

megkérdezettek 23,1%-a szokott ilyen vicceket mesélni. A „Ha Ön a viccben szereplő 

kisebbséghez tartozna, zavarná, ha Önnek ilyen vicceket mesélnének?” kérdésre 40,7% 

válaszolta, hogy igen. A kérdőívkitöltők 2%-a fogadna el egy meleg személyt regisztrált 

élettársi kapcsolatban párnak, 57,8% kedves barátnak, 8,1% szomszédnak, 9,4% 

munkatársnak, 13,5% állampolgárnak, 5,2% turistának, míg 4% kizárná 

Magyarországról. Ugyanakkor a megkérdezettek 45,2%-a állította, hogy van 

homoszexuális barátja. 
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5. A média 

5.1. A média működése 
 

Ahhoz, hogy a jelenkori médiát, pontosabban annak működési elvét 

megérthessük, szükséges legalább nagyvonalakban szólni arról a változásról, amely az 

elmúlt nagyjából húsz évben végbement. SIPOS BALÁZS a médiarendszer öt 

változásának harmadik lépcsőjeként írja a politika mediatizálódását (SIPOS 2010: 29). 

Ez a kisebbségi hírekkel való összefüggésben több okból is kiemelt jelentőségű: 

egyrészt a kisebbségi tematika erőteljesen politikai beágyazottságú, másrészt a 

sajtóhírek szerkesztési módját tudatosság jellemzi, harmadrészt: politikai érdekeket 

(ki)szolgálva épültek fel médiabirodalmak, illetve lapkiadó vállalatok. Ehhez teszi 

hozzá DUPCSIK CSABA, hogy „…még a társadalomtudományos szövegek sem lehetnek 

mentesek  bizonyos olyan implikációktól, amelyeket általában »politikainak« szoktunk 

nevezni” (DUPCSIK 2005: 255, 257). Ebben döntőnek, árulkodónak tartja a használt 

kategóriákat, a kontextust, a kirajzolódó diskurzust. 

A média működésével kapcsolatban a figyelem középpontjában állnak a 

manipuláció fókuszú médiahatás-vizsgálatok. Ezek arra keresik a választ, hogy a média 

vajon befolyásolja-e a befogadót, s ha igen, akkor miképpen teszi azt. Noha 

tanulmányok egyértelműsítik azt is, hogy ez a hatás kétirányú (a befogadó is alakítja a 

médiát).  

Mint ahogyan azt BAJOMI-LÁZÁR PÉTER írja: a hatások vizsgálatában két 

irányzat bontakozott ki, a médiaoptimista és a médiapesszimista (BAJOMI-LÁZÁR 

2006a). Előbbi követői az információ terjesztésének-terjedésének vívmányát tartják 

szem előtt, utóbbi szimpatizánsai azonban a média káros hatásaitól tartanak. A hatást 

vizsgáló elméletek vagy direkthatás-modellek vagy korlátozotthatás-modellek. 

Kezdetben homogén masszaként képzelték el a befogadói oldalt, ahol az elgondolás 

szerint a közönség passzív volt (ezek a média hatására fókuszálnak), majd megjelentek 

azok az elméletek, amelyek a közönség sokszínűsége mellett azok aktív szerepét 

hangsúlyozták (itt a hangsúly a befogadói oldalon van).  

Úgy tűnik azonban, hogy a számos különböző médiahatás- és befogadáselmélet 

közös lényegi tapasztalata – mint ahogyan azt BAJOMI-LÁZÁR ebben az idézett 

munkában lejegyzi – az, hogy „a médiának az emberek gondolkodására és 

viselkedésére gyakorolt hatásának mértéke és iránya megjósolhatatlan – ám az biztos, 

hogy ez a hatás nem nagy, nem közvetlen és nem egyirányú.” Emellett azonban azt is 
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érdemes megfontolnunk, hogy „népszerű médiaszemélyiségek és újságírók képesek – 

akár akaratukon kívül – divatba hozni egy-egy kifejezést, beszédmódot” (K ÁLMÁN  

2004). 

Amikor az írott média szövegelemzésére kerül sor, a mennyiségelvű 

(kvantitatív) és a minőségelvű (kvalitatív) szemlélet adta lehetőségek közül kell 

választani. A médiakutatás kezdeti időszakát a kvantitatív vizsgálatok túlsúlya 

jellemezte, amelyet lassanként kvalitatív dominancia váltott fel. A mennyiségelvű 

szemléleten nyugvó tartalomelemzés előnye, hogy mentes a kódolás okozta 

szubjektivitástól, hiszen a szavak előfordulását, annak gyakoriságát, a variabilitást nézi, 

amely teljesen függetleníthető a kutató személyétől. Ezzel a módszerrel azonban az 

igazi kontextus, valamint a járulékos jelentéstartalmak és egyéb összefüggések nem 

mutathatóak ki, márpedig a nyelvhasználatban nem csupán a konkrét szavak vagy 

kifejezések előfordulási gyakoriságának a felismerése a lényeges. Ennek okán a kritikai 

diskurzuselemzés módszere egyre inkább terjedőben van. 

Azért is lényeges túlmenni a konkrét szó mikrokörnyezetének vizsgálatán, mert 

úgy elemezhetővé válnak a különböző nyelvhasználati stratégiák. Így felszínre kerül a 

hagyományos, elsődleges, konvencionális jelentés mellett a deskriptív jelentés, valamint 

az érzelmi-értékelő komponens, a konnotáció is.  

A politikai sajtó nyelvét elemezve kimutatták, hogy a nyelvhasználat (például 

cselekvő vagy elszenvedő ábrázolás) politikai szimpátiát tükröz, s a hír kedvezőségének 

vagy épp kedvezőtlenségének függvényében alakul a nyelvhasználat: ha egy esemény 

megítélése kedvezőtlen, akkor az ellentétes csoport vagy egy tagja aktív cselekvőként 

jelenik meg, ha viszont az esemény kedvező, akkor a rokonszenves csoport vagy egy 

tagja lesz alanyi pozícióban. 

Ha sajtócikket elemzünk, nem csupán arra lényeges figyelni, hogy az írás mely 

lapban jelenik meg, hanem arra is, hogy lapon belül hol kap helyet, hogy milyen a 

tördelés és a tipográfia, mert ezek mind-mind emel(het)ik vagy súlytalanná teszik 

(tehetik) a jelentést (TRÖMBÖCZKY 2006: 135). 

5.2. A sajtó felelőssége 
 
 Noha közhelynek tűnik, nem lehet elégszer kidomborítani, hogy a 

tömegtájékoztatásban mekkora szerepe van a sajtónak, illetve hogy milyen „hatalmas a 

szólni tudók felelőssége” (CSEPELI 1998: 8). Mindez természetesen nem új keletű 

gondolat, hiszen például BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE is „kiemelt fontosságot 
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tulajdonított a sajtónak, jól látva annak népnevelő, világnézet-formáló erejét” (PASKA 

2012: 73). 

Nem meglepő tehát, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetségének 

Újságírói Etikai Kódexében az etikus magatartás ismérvei mellett éppen a felelősség 

kérdése kap nyomatékot: „…az etikus újságírói magatartás négy alapelvét, amely: a 

tisztesség, a függetlenség, a megbízhatóság és az érzékenység. […] Az újságírók, mint 

állampolgárok számára, a sajtószabadság jogokat és kötelezettségeket jelent, de az 

újságírói szakma egyben előjogokkal és felelősséggel jár.” 

Újságíróként nem csupán arra kell (kellene) figyelemmel lenni, hogy a 

mondandó nyelvileg igényes legyen (nyelvhelyességi és stilisztikai kritériumok), hanem 

arra is, hogy a tájékoztatás kiegyensúlyozott módon történjen. Ez a kívánalom az 

Országgyűlés által 2010-ben elfogadott törvény11 hatályos változatának szövegezésében 

is megjelenik: „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások 

kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint 

Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró 

eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket 

szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes 

szabályait a törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása 

követelményeinek megfelelően állapítja meg.”  

Ez az elvárás valójában nem volna más, mint a tárgyilagosság, ami azt jelenti, 

hogy „a tárgyi közlés céljához kapcsolódó információk, argumentumok érzelmektől és 

törekvésektől mentesek” (BARLAI–SZATMÁRINÉ  1997: 66). Emellett azonban arra is 

figyelmet kell fordítani, hogy bizonyos szavaknak van-e jelentéstöbblete, esetleg nem 

használták-e őket egykor más kontextusban, amitől jelenkori használatuk aggályos vagy 

veszélyes lehet; időről időre „meg kell küzdenünk a jó szavakért” (CSEPELI 1990: 7). 

Amit olvasunk vagy hallunk az egyes médiumok csatornáin keresztül, 

befolyással van ránk, még akkor is, ha ez nem tudatosul bennünk: „A média adja a 

szánkba a szavakat, amiket kiejtünk, a gondolatokat, amelyeket megfogalmazunk […] és 

amit magunk is fenntartunk mindennapos beszélgetéseinken, interakcióinkon keresztül” 

(SILVERSTONE 2008: 21). 

Elcsépelt megállapítás, hogy az újságíró szakma felhígult, de – többek szerint – 

részben ez az oka annak az állapotnak, ahol most a mai magyar újságírás tart. Noha 

                                                 
11 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 13.§. 
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1992-től az újságírók több mint fele diplomás volt, ez mégsem eredményezte a szakma 

presztízsének emelkedését, még akkor sem, ha 2006-ban a médiában dolgozók 32%-a 

kommunikáció, média vagy újságírás szakon végzett (SIPOS 2010: 195). 

Minden egyes médiumra azért is nehezedik kiemelt felelősség, mert az emberek 

a mai rohanó világban mindenre a legminimálisabb időt és energiát fordítják (képesek 

fordítani), így általában egyetlen forrásból értesülnek a világ eseményeiről: „ az elitek 

számára a média csupán egy információforrás a sok közül, míg a »tömegeknek« az 

információ kizárólagos forrása” (BAJOMI-LÁZÁR 2006b: 131). 

A kérdéskörben lüktető feszültség ott érhető tetten, hogy míg „az újságírók 

legfontosabb feladata a hiteles, kritikus és felelős tömegtájékoztatás” (lenne), addig a 

Gallup nevéhez fűződő 2005-ös és 2006-os nemzetközi felmérés tanúsága szerint 

hazánkban tíz válaszadóból csak minden harmadik gondolja úgy, hogy a média magas 

színvonalú és tisztességes munkát végez (BAJOMI-LÁZÁR 2010: 94–95). 

Kisebb kérdőíves felmérésben12 magam is feltérképeztem a sajtóval kapcsolatos 

általános olvasói szokásokat valamint benyomásokat. A felmérés – többek között – 

azzal a tapasztalatszerzéssel zárult, hogy eredeti, hagyományosnak tekintett hitelesség- 

és objektivitásfogalmaink átalakulóban vannak, s ezzel párhuzamban az elvárásaink is 

formálódnak. Ezt az attitűdváltást tükrözi, hogy a kérdőívkitöltők 25,3%-a szerint az 

objektivitás nem fontos ismérve egy újságcikknek, amivel még akkor is igen nehéz 

azonosulni, ha elfogadjuk, hogy „a teljes objektivitás […] mítosz és annak is kell 

tekinteni” (CSÁKVÁRI–MALINÁK  1998: 275).  

Az objektivitás-szubjektivitás kettőse részben azzal magyarázható, hogy az 

újságírók elsősorban csak szükségszerű torzításokat tartalmazó, objektív tájékoztatást 

tartanak kívánatosnak, míg „a nagyközönség jó része a saját szubjektív (ám szubjektíve 

objektívnek hitt) álláspontjának megerősítését várja a médiától” (BAJOMI-LÁZÁR 2010: 

97).  

Tekintettel arra, hogy itt eltérő igények és elvárások feszülnek egymásnak, nem 

jöhet létre maradéktalan elégedettség. A valós és meg nem kerülhető probléma azonban 

szerintem ott van, hogy a Sajtószabadság Központ felmérésében azt tapasztalta, hogy a 

válaszadók a napilapok tájékoztatását csupán 5%-ban gondolták teljesen tárgyilagosnak, 

s 46%-ot inkább tárgyilagosan tájékoztatónak véltek. Hitelesség tekintetében pedig 

ugyanez a két komponens 3% és 42% volt (BAJOMI-LÁZÁR–BAJOMI-LÁZÁR 2001). A 

                                                 
12 A kérdőíves felmérés 2010 decemberében folyt 100 fő bevonásával (Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola, valamint Atalanta Oktatási Központ hallgatói). 
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Freedom House 2015. áprilisi jelentésében arról számol be, hogy „csak minden hetedik 

ember él olyan országban, ahol a politikai eseményekről megfelelő tájékoztatás van” 

(MTI 2015). 

Én ugyanerről – a fentiekben hivatkozott felmérésben – a következő arányokat 

mértem: válaszadóim 26,9%-a vélte úgy, hogy az általuk olvasott újságok sem 

hitelességi, sem objektivitási tekintetben nem megbízhatóak. 37,6%-uk szerint a sajtó 

hiteles, ám objektívnek nem mondható. További 6,5% vélekedett úgy, hogy a sajtó 

objektív, de nem hiteles, és rajtuk kívül volt még 29%, amelyik nem bízott meg sem az 

olvasottak hitelességében, sem azok objektivitásában.  

Ezek a felmérési adatok elgondolkodtatóak. Hiszen ha az olvasott hírt/híreket, 

illetve az azt/azokat megjelentető orgánumot/orgánumokat nem tartjuk mérvadónak – és 

fennáll a lehetősége, hogy nem is az/azok, – akkor hogyan érhetjük el az áhított jól 

informáltságot, méghozzá a valós adatokon és információkon nyugvót? Ugyanis, ha a 

sajtó hamis tényeket közöl, torzít vagy manipulál, akkor az olvasónak félinformációi 

lesznek féligaz eseményekről, ami nem csupán etikátlan, hanem felelőtlen és 

megengedhetetlen is. S mindezt végiggondolva egyáltalán nem meglepő az, ha az 

emberben a következő MARK TWAIN-i (vagy legalábbis neki tulajdonított) mondat 

idéződik fel: „Ha nem olvasol újságot, tájékozatlan vagy. Ha olvasol, félretájékozott.”  

Valójában ugyanezt fogalmazta meg RAFFERTY a következő módon: „The man 

who never looks into a newspaper is better informed than who reads them, inasmuch as 

he who knows nothing is nearer the truth than he whose mind is filled with falsehoods 

and errors” (idézi HACHTEN 2001: 29).13 

A sajtóban időnként tetten érhető manipuláció tudatosan hibás érvelésen alapul, 

amely érvek „akadályozzák a hallgatók vagy olvasók ösztönös kritikai 

szövegértelmezését”, továbbá „nem megalapozott, logikailag helytelen következtetés 

levonására késztetnek” (Á RVAY  2007: 3). ZENTAI ISTVÁN megfogalmazásában 

„manipulációnak azokat a befolyásolási folyamatokat nevezzük, ahol a célszemély nincs 

tudatában a befolyásoló szándékának, de végül mégis annak megfelelő reakciót ad” 

(idézi BÁRTHÁZI  2008: 445). 

                                                 
13 Az idézet magyarul így hangzik (a saját fordításomban): „Az az ember, aki soha bele sem néz egy 
újságba sem, jobban tájékozott, mint az, aki olvassa őket, mivel az, aki semmit sem tud, közelebb van az 
igazsághoz, mint az, akinek a feje tele van valótlanságokkal és hibákkal.” 
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Sok esetben a manipuláció a következőképpen valósul meg: „elég a »varázsige« 

kimondása, és amihez hozzákapcsolják, az a hallgató számára automatikusan azzá 

válik, amivé a minősítő fél kívánja” (BOTOND 2007: 153). 

Annak érdekében, hogy az ember mégiscsak megpróbáljon jártasságot szerezni a 

világ dolgait illetően, ha ideje engedi, több újságba is belelapoz. Bár – mint ahogyan 

arra már a korábbiakban kitértem – az az általános tapasztalat, hogy a felfokozott 

életvitel okán a többség egyetlen forrásból tájékozódik, saját kutatásomban a kérdőív 

kitöltőinek mégis 74,4%-a állította, hogy ugyanazt a hírt többféle sajtótermékben is 

elolvassa. Úgy vélem, hogy ez az alaposság talán kiváltképp azokra a hírekre, 

eseményekre lehet érvényes, amelyek az adott személy érdeklődésének fókuszában 

vannak.  

Ez a körültekintőbb tájékozódási igény szoros összefüggésben állhat azzal, hogy 

a kérdőívkitöltőim elsöprő többsége (95,5%) tapasztalta, hogy ugyanarról az 

eseményről más-más újságban eltérő tényeket közöltek. Fontos leszögezni, hogy itt nem 

az újságíró egyéniségéből és egyéni hangjából eredő különbségtételről és -észlelésről 

van szó, hanem arról, hogy alapvető adatokban nem egyeznek meg az egyes 

tájékoztatási csatornákon áramló információk. Ez a jelenség az általam megkérdezett 

legtöbb személyt zavarta (40%), sokakat szórakoztatott (29%), kicsit kevesebbjük 

természetesnek fogta fel (21%), többekből pedig felháborodást váltott ki (19%).  

Mindez azt jelenti, hogy a médiáról mint egészről nekünk, felhasználóknak nincs 

kedvező benyomásunk, s a BAJOMI-LÁZÁR PÉTER és BAJOMI-LÁZÁR DÁVID  szerzőpáros 

által használt demokratikus deficit fogalom többféleképpen is létjogosult (BAJOMI-

LÁZÁR–BAJOMI-LÁZÁR 2001). 

5.3. A politikai korrektség14 
 

Mivel munkámban a sajtóhírek nyelvezetét vizsgálom, pontosabban azt a 

módozatot, ahogyan egy-egy eseményről a különböző sajtótermékekben olvashatunk, 

első ízben a politikai korrektség fogalmával foglalkozom. A meghatározás szerint ez 

„olyan kifejezések és cselekedetek elkerülése, amelyek kizárnak vagy marginalizálnak 

faji vagy kulturális kisebbségeket; explicit multikulturalizmus” (idézi KONTRA 2004a: 

93).  

                                                 
14 A fejezetben írt egyes tartalmak már megjelentek nyomtatásban. Erre lásd: HORVÁTH 2013a és 
HORVÁTH 2014. 
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A politikai korrektség (political correctness) eszméje – később mozgalommá 

növekedve – az Amerikai Egyesült Államokból indult hódító útjára, s abból a 

meggondolásból indult ki, hogy az érzékeny, bántó vagy sértő, esetleg tabunak számító 

kifejezések használata helyett tartalmi és hangulati szempontból – lehetőség szerint – 

megfelelőbb szavakat válasszunk gondolataink kifejezésére. Ez a meggondolás – 

érzékenységük miatt – természetesen kihatással volt a kisebbségekkel kapcsolatos, így 

dolgozatom szempontjából releváns nyelvhasználatra is.  

Olyannyira így volt ez, hogy éppen e politikai korrektségre törekvő 

nyelvhasználat jegyében – bár jóval a modern PC-mozgalom életre keltése előtt – 

született meg a homoszexualitás szó is a 19. század végén.  

Ez a gondolkodásmód a kutatásomban érintett másik kisebbség, a cigányság 

megnevezésével kapcsolatban is fordulópontot hozott: hazánkban a rendszerváltást 

követően a cigány szó helyett sokkal inkább a roma megnevezést kezdték használni. 

Ennek a váltásnak az okát én egyrészt abban látom, hogy a cigány szóhoz az idők 

folyamán egyre több indulat és pejoratív jelentésárnyalat tapadt, másfelől azonban talán 

reflektálni kívánt arra a jelenségre, hogy a rendszerváltozás előtti időkben az etnikai 

kérdések tabunak számítottak, így az ezekről való tudósítás csak erősen cenzúrázottan 

jelenhetett meg az újságok hasábjain. Talán a – részben tudatosan formált – médianyelv 

így kívánta elérni, hogy a kisebbséggel kapcsolatos megnyilatkozásokban afféle tabula 

rasa történhessen. Ezt a szemléletbeli fordulatot követően természetesen tovább él(t) a 

nyelvhasználatban az eredetileg használt cigány alak is; egyes szóösszetételekben 

egyeduralkodó módon (pl. cigányzene, cigánykerék, cigánypecsenye).15 

Bármilyen kisebbséget érintően a politikailag korrekt nyelvhasználat az én 

olvasatomban azt jelenti, hogy a lehető legudvariasabban és legtapintatosabban fejezzük 

ki mondandónkat, ügyelve arra, hogy az adott kisebbségi csoporttal kapcsolatban 

használt (leírt) jelzők vagy kifejezések csírájukban se hordozzanak pejoratív élt vagy 

negatív jelentéstartalmat. A kisebbség megnevezése (akár jelzői minőségben is), 

kizárólag akkor indokolt, ha az a mondanivaló szempontjából meghatározó, vagyis a 

leírt tartalomhoz szervesen hozzátartozik.  

Mindezt azért tartom fontosnak, mert – GERŐ ANDRÁS-sal egyetértve – vallom, 

hogy a leírt szavaknak önsúlyuk van, s ezek befolyásol(hat)ják a véleményalkotást: „ha 

a beszédünk elindul egyfajta kánonban, egyfajta menetben […] kialakul az a 

                                                 
15 A cigány és a roma alak sajtónyelvi és szakirodalmi használatáról a disszertáció 4.1.1.2. fejezetében 
részletesebben szólok. 
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beszédmód, amelynek szellemében nem lehet bizonyos dolgokról elfogadott módon 

másként beszélni, mint ahogy” (MTI  2004a).  

Ez minden esetben felelősséget és megfontoltságot kíván a tollforgatóktól, de 

kiemelten így van ez a kisebbségekkel kapcsolatos megnyilatkozások esetében, amelyek 

szélsőséges indulatok gerjesztői vagy katalizátorai lehetnek, s amelyek végső soron azt 

eredményez(het)ik, hogy a rémhírből egyszer csak pogrom, a pletykából pedig 

észrevétlenül népirtás lesz. 

Ezen felismerés tudatosításának fontossága fokozottan érvényes akkor, amikor 

birtokában vagyunk annak az ismeretnek, hogy a szavak miképpen válhatnak 

tettekké,hiszen  nagyjából hetven év politikai antiszemitizmusa elegendő volt ahhoz, 

hogy aztán végül a hitleri érában intézményesüljön a hátrányos megkülönböztetés. Azt 

kell szem előtt tartani tehát, hogy minden a szavakkal kezdődik, így első lépcsőben 

minden a nyelvhasználat milyenségén múlik. 

Ezt realizálva a politikai korrektséget zászlajára tűző irányzat abból indult ki, 

hogy a nyelv használata befolyással van a gondolkodásra. Hitük szerint a politikailag 

korrekt fogalmazásmód elejét veheti hibás következtetések levonásának, 

megakadályozhatja a sztereotípiák kialakulását, illetve máshonnan nézve: a 

nyelvhasználat hozzá is járulhat a közbeszéd eldurvulásához.  

Lényegesnek tartom, hogy ezt az eszmeiséget a nyelvészek, a politikusok és az 

oktatók mellett (akik talán a leginkább érintettek ennek a tudatosításában) a gyakorló 

újságírók is magukévá tegyék.  

A HVG online portálján a píszí vonatkozásában olyan beszédmódról 

olvashat(t)unk, „amely a többség és kisebbség egymással kapcsolatos jogos, legitim 

problémáira egyaránt nyitott. Mely egyikkel sem akar a másik rovására kivételezni. S 

amely egyikből sem akar univerzális, örök mártírt vagy bűnbakot csinálni” (PAPP 2010). 

Természetesen nem muszáj a PC-nyelv elvakult hívének és követőjének lenni, 

azonban vannak olyan témák, amelyekkel kapcsolatban az érzékenység ezt megkívánja, 

s meglátásom szerint a kisebbségekkel összefüggő tájékoztatás ilyen. Igaz ugyanakkor, 

hogy ez az írott vagy íratlan szabályozás könnyen átcsaphat szélsőségekbe, amelyek 

túlzásokhoz vezet(het)nek, s a PC túlhajszolása mindenképpen káros. Véleményem 

szerint ebbe a túlszabályozott kategóriába esik 2013 őszének az az eseménye is, amikor 

Németországban átnevezték a cigánypecsenyét rasszista jellege miatt. Az ajánlás szerint 

e megnevezés helyett inkább a kisebbségi pecsenye vagy az etnikai szelet megjelölés 

volna kívánatos. Hasonló tendenciáról számolnak be az amerikai lapok is a he/she 
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névmások körültekintőbb használatával kapcsolatban, valamint olvashatunk példákat 

arról is, hogy ilyen meggondolásból egyes helynevek átnevezésének lehetősége is 

felmerült.  

Én úgy hiszem, hogy ebben a kérdésben (is) a helyes arányok megtalálása, s a 

szabályozó eszmék meghatározása volna a cél. Nem tartom követendőnek, s 

meglehetősen furcsa is lenne, ha a jövőben romaútra menne az a falat, amit 

félrenyelünk, romakereket vetnének a kertben játszó gyerekek, s afroamerikai csók 

lenne a jól ismert édesség neve. 

A PC-elvakultság imént említett túlzásai mellett reális félelem lehet az is, hogy 

valamely fogalom vagy dolog az eredetitől nagyon elrugaszkodó módon történő 

körülírása kommunikációs nehézségekhez vezethet, s mint ilyen, a megértés gátjává 

válhat.  

Noha világosan látszik, hogy a politikailag korrekt nyelvhasználat ab ovo 

eufemizál (hiszen végső soron egyfajta szépítő körülírással van dolgunk), nem hinném, 

hogy ebben a problémák elkendőzése, a ki nem mondás lenne a mozgatórugó. A sejtető 

utalás természetszerűleg alkalmas lehet bizonyos lényegi elemek elhallgatására, de nem 

gondolom, hogy az irányzat alapelveiből kiindulva ez lenne benne a meghatározó elem, 

mint ahogyan azt sem hiszem, hogy a politikai korrektség célja az orwelli újbeszélig 

történő eljutás lenne. Ezekkel szemben én célként az arra való törekvést látom, hogy a 

kommunikációnkban igenis jelenjen meg a szándékolt nyelvi tapintat. 

Noha vannak többé-kevésbé világosan deklarált elvárások, számos esetben 

valójában csak az íratlan normák jelentenek támpontot a nyelvhasználatban. Éppen ez 

okból teljesen egyetértek azzal a kijelentéssel – amelyet az egyik legnépszerűbb 

internetes hírportál, az Index munkatársa fogalmazott meg – miszerint „az illemszabály 

és a törvény közé lehet elhelyezni a píszi-t” (idézi SZEGŐ 2010). Ugyanis a helyes, 

leginkább értéksemleges tartalom kifejezésére irányuló törekvés tulajdonképpen valahol 

az egészséges etikai érzéknél kezdődik. Más szóval – GALGÓCZI LÁSZLÓ-t idézve –: aki 

politikailag korrekt, az társadalmilag becsületes (GALGÓCZI 2004). 

A fentiek nyomán azt mondhatjuk, hogy a szóhasználatot általában (le nem írt) 

erkölcsi vagy ízlésbeli egyéni preferenciák mozgatják, ami viszont kiemelten lényeges a 

sajtónyelv vonatkozásában, hiszen „az újságíróerkölcs nem egyszerűen az újságírók 

erkölcse, hanem egy társadalmi csoport valóságos viszonyainak tükröződése e csoport 

tudatában, s más csoportokhoz, rétegekhez fűződő kapcsolataiban” (FODOR 1971: 123). 
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Annak érdekében, hogy az érzékenyítő szó-, illetve nyelvhasználat mégiscsak 

kívánalom legyen – egyben a kérdés fajsúlyát bizonyítandó – több nyelvi orientációjú 

előírás már jogszabályi szinten jelenik meg. Ezek közül – meglátásom szerint – az 

elmúlt évek egyik legnagyobb vívmánya a holokauszt tagadásának büntetőjogi 

kategóriába emelése volt. 

Emellett vannak olyan törvénymódosítási javaslatok, amelyek a „másik oldalról” 

kísérelnék meg valamely szóhasználat szigorú keretek közé szorítását. A Jobbik például 

2010 őszén olyan változást kívánt bevezettetni, amely alapján börtönbüntetéssel lehetett 

volna sújtani mindazokat, akik a „cigánybűnözés” létezését tagadják. Történt ez annak 

ellenére, hogy az Országos Kriminológiai Intézet korábbi, még 2009-ből származó 

állásfoglalása deklarálta a „cigánybűnözés” kategória használatának tarthatatlan voltát 

(BERNÁTH 2014: 103). 

A kisebbségekkel kapcsolatos nyelvhasználat során egyfelől a politikailag 

korrekt megfogalmazásra, valamint a gyűlöletbeszéd elkerülésére kell törekedni, 

ugyanakkor biztosítani kell a véleménynyilvánítás szabadságát, márpedig éppen ezen 

jogok és értékek kereszteződéséből szoktak kialakulni a legélesebb viták. Érezhető 

ugyanis, hogy a sajtószabadság alapvető joga és a nyelvi uszítás, a gyűlöletbeszéd 

között néha igen keskeny a határ.  

Azt, hogy mennyire vékony az a mezsgye, mik sem bizonyítják jobban, mint a 

médiahatóság és a bíróság ebben a témában hozott döntései. A KOLTAY  ANDRÁS által 

ismertetett esetekben (KOLTAY  2013) több ízben a roma, a zsidó vagy a homoszexuális 

kisebbséggel kapcsolatban állapítottak meg jogsértést (gyűlöletbeszéd). 

Véleményem szerint a sajtószabadság nem ott és abban érhető tetten, hogy nem 

kell dolgokat elhallgatni, hanem abban, hogy a tájékozódás és tájékoztatás a 

legkülönbözőbb csatornákon lehet szabad. Ám ennek korántsem kellene, illetőleg 

szabadna azt jelentenie, hogy bárki bármiről bármit és bárhogyan írhat. CSEPELI 

GYÖRGY szerint „félreértése a szólásszabadság demokratikus alapjogának, ha valaki 

arra az álláspontra helyezkedik, hogy az előítéletes beszéd ártalmatlan, s a 

véleménynyilvánítás körébe tartozik” (CSEPELI 2008: 3). 

Nem értek egyet azzal, hogy „a nyelvben tetten érhető diszkrimináció elleni 

küzdelem nem a nyelvészet feladata” (idézi KONTRA 2004a: 93). Épp ellenkezőleg: azt 

gondolom, hogy – még ha áttételes módon is – a nyelvészetnek a stilisztika eszközeivel 

harcolnia kell egy toleránsabb, demokratikusabb, egyszersmind élhetőbb társadalomért, 
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s inkább osztom SÁNDOR KLÁRA  álláspontját, aki azt hangsúlyozza, hogy nem lehet 

valami „kicsit politikailag nem korrekt” (SÁNDOR 2004: 96).  

 

6. A vizsgált kisebbségek megjelenése a médiában 

 
A magyar média működésének már több jellemzőjéről esett szó, azonban a 

kisebbségekkel kapcsolatos írások vizsgálata előtt még szükséges néhány további 

gondolatot is rögzíteni a működésmódról.  

A kisebbségek médiabeli reprezentációja, pontosabban az abban működő aktív 

vagy passzív szerep szempontjából nem lényegtelen az adott csoport közéleti részvétele, 

hiszen a média végső soron, lecsupaszítva a társadalmi folyamatok és események 

megjelenítője. Ezzel nem azt kívánom mondani, hogy nem fordulhat elő, hogy egy 

újságban valamely kisebbséggel összefüggő esemény aktív szereplőjéről passzív 

szereplőként való ábrázolás jelenjen meg, csupán a következőket szeretném kiemelni: 

ha egy kisebbség a társadalom bizonyos fősodrú területein alulreprezentált, akkor az 

kihatással lesz a róluk szóló hírek számára is, hiszen a fő hírek közé – vélhetőleg – a 

társadalom nagyobb százaléka számára érdekes események kerülnek be.  

A magam részéről természetesnek és indokoltnak is tartom, hogy a 

tömegtájékoztatásban nem játszanak kiemelt szerepet a kisebbségekkel kapcsolatos 

tudósítások, hiszen a napi legfontosabb események általában nem velük függnek össze. 

Emellett azt is el tudom fogadni, hogy a média egyes területein természetszerűleg 

alacsonyabb a kisebbségi társadalom tagjainak az aránya, hiszen a többségi 

társadalomhoz tartozók – bármely posztot nézve is – nagyobb számban jelentenek 

potenciális munkaerőt. Azonban mindezekkel együtt számolnunk kell azzal, hogy a 

kisebbségek médiabeli reprezentációja eleve nem lehet elfogulatlan, hiszen ezáltal a 

kisebbségi csoportok tagjai igen kis százalékban vesznek részt a különböző 

médiatermékek előállításában. Egy 1986-os, az USA-ban végzett felmérés azt az 

eredményt hozta, hogy az afroamerikaiak az írott médiában csupán 1%-ban 

képviseltetik magukat, egy 1996-os kutatás pedig arról számolt be, hogy a vezető 

újságírói-szerkesztői pozíciókban ez az arány 10%-nál kevesebb (SÍKLAKI 2010: 240). 

Természetesen nem kijelölt irány „a kisebbségekkel szembeni általános 

ábrázolás médiára kényszerítése” (GIMES–JUHÁSZ–KISS–KREKÓ–SOMOGYI 2008: 80), 

azonban az ábrázolás hitelessége és korrektsége, a megjelentetés súlyának és 

relevanciájának fókuszban tartása elvárható lenne a médiamunkásoktól. Márpedig 
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számos vizsgálat szól arról, hogy a kisebbségeket igen gyakran szerepeltetik az áldozat 

vagy a bűnöző kategóriájában. Ez Amerikában is megfigyelhető a négerekkel 

kapcsolatban, akik a bűnügyi hírek szereplőiként legalább kétszer olyan gyakran 

láthatók, mint mások (GERBNER 2000: 76). 

A kanadai sajtó elemzői is arról számolnak be, hogy az áldozat és gazember 

címke igen gyakori, illetve az alulreprezentáltság is megjelenik általános problémaként 

(UNGERLEIDER 1991). 

GUSSE a La Presse és a Devoir 855 cikkét elemezve megállapította, hogy ezek az 

írások több szempontból is erősen hozzájárulnak a québeci társdalomban jelen lévő rasszizmus 

reprodukciójához /többek között: bemutatás áldozatként, negatív ábrázolás/ (MCANDREW–

POTVIN 2008). 

Hangsúlyozandó, hogy – mint láttuk – a média működésével kapcsolatban eddig 

elmondottak nem csak a hazai sajtóra érvényesek: a külföldi média elemzői épp ilyen 

tendenciákról számolnak be. 

 A médiaelemzők kiemelik, hogy a széles spektrumú értelmezhetőséghez három 

faktor vizsgálata lenne elengedhetetlen: annak elemzése, aki előállítja a terméket 

(szerkesztőség, újságíró stb.), magának az előállított terméknek az elemzése, és végül a 

befogadó vizsgálata. Mint ahogyan azt tudni lehet, ritkán valósul meg ilyen komplex 

kutatás, többnyire erőforrás-problémák miatt.  

Ezen faktorok közül magam is csupán a másodikra fókuszálok. Én elsősorban 

azt nézem, hogy hogyan írnak, s hogy az a nyelvhasználat mit eredményez; a miért csak 

másodlagos ebben a kérdésben. 

 Annak érdekében, hogy a tájékoztatás valamiféle rendezőelvhez igazodhasson, 

az újságíróknak szánt etikai kódexben számos, nem egyszer etnikai vonatkozású 

útmutatás is található: „Az újságíró nem maradhat semleges, ha a demokratikus értékek 

védelméről van szó. Kötelessége fellépni megfelelő újságírói műfaj alkalmazásával a 

terrorizmus, a bármilyen szempontú – faj, vallás, kultúra, nemzetiség, nem, életkor 

miatti – gyűlöletkeltés ellen. Nem támogathatja az erőszakot” (Magyar Újságírók Etikai 

Kódexe). 

 Nem szigetszerű az a jelenség sem, hogy a nagyobb médiumok saját etikai 

kódexet dolgoznak ki. Az RTL Klub például 2008-ban az alábbiakat rögzítette 

kifejezetten a cigánysággal összefüggő megnyilvánulásokkal kapcsolatos elvárásként16 

                                                 
16 Kotroczó Róbert; Sinka Zoltán (szerk.), Az RTL Klub televízió hírigazgatóságához tartozó műsorok 
szakmai, etikai és jogi kódexe, Klub Publishing Kft., 2008 
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(idézi TÓTH 2011: 37): „…kerüljük az általánosítás csapdáját. Az általánosítás ugyanis 

az előítéletek egyik megjelenési formája. A legjobb példa erre a cigányság 

megjelenítése a hírműsorokban. Vannak cigányok vagy romák, de nincsenek 

cigány/roma bűnözők. (Mint ahogy nincsenek fehér vagy magyar bűnözők sem, csak és 

kizárólag bűnözők.) A hír szereplőjének etnikai, vallási hovatartozásával csak akkor 

foglalkozzunk, ha az a hír releváns része.” 

6.1. A cigányság megjelenése a médiában 
 

 Vélhetően a legnépesebb hazai kisebbség okán a cigányság 

médiareprezentációjának vizsgálata az 1980-as évektől kezdve aktív. Az 1960-as évek, 

illetve a későbbi évtizedek roma vonatkozású sajtóelemzéseiről MUNK VERONIKA 

tanulmánya ad kiváló összefoglalót (MUNK 2013a). Az elkövetkezendő bekezdésekben 

írtak és idézettek – a külön hivatkozott adatok kivételével – az ő munkájából valók. 

Az első vizsgálatot, amely a cigányság médiabeli megjelenését volt hivatott 

feltérképezni, LENDVAY  JUDIT végezte el az 1960-as években, megyei napilapokon. 

Akkor 5 év viszonylatában laponként összesen hat cikket talált. Mindez főként azzal 

magyarázható, hogy abban az időben a politikai hatalom erőteljes kívánalma volt, hogy 

a különböző etnikai kérdések ne jelenjenek meg a sajtótermékek hasábjain.  

1961-ben mérföldkő volt, amikor az MSZMP központi bizottsági határozata 

lehetővé tette a cigányok művészi és tudományos tevékenységének ábrázolását. 

Ekkortól lendült fel valamelyest az erről való írás, illetve több kulturális esemény is a 

figyelem középpontjába terelte a cigányságot. 

A megjelenések erőteljesen tematizáltak voltak: „Az 1960-as évek első felében 

egyértelműen a munka-lakás-iskola hármas uralta a sajtó romaképét, ekkor az összes 

cikk 88 százaléka, az 1970-es évek második felében pedig 79 százaléka foglalkozott a 

cigányok település- és lakásviszonyaival, munkába állításukkal és iskolázottságukkal.” 

Ha megfigyeljük, a (kisebbségi) tematizálás a kortárs sajtóra is jellemző, azzal 

az eltéréssel, hogy a jellegzetes témák áthelyeződtek, azokat más dominancia jellemzi. 

Lényegi különbség azonban – s ez az előítéletesség vizsgálatának szempontjából 

kiemelten fontos –, hogy az akkori, fősodorba tartozó (lakhatással, munkavállalással 

vagy iskolával összefüggő) cikkek alaphangulata optimista, már-már „túlzóan 

bizakodó” volt. Teljesen más hangulat jellemezte azonban azokat az írásokat, amelyek a 

bűnözéssel voltak kapcsolatosak: „A cigányokkal kapcsolatba hozott bűnözést az 1972–
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1976 között vizsgált cikkek 17 százaléka említi, ami kevesebb, mint a napjainkban,”[…] 

azonban „a sajtó tapintata mindössze a cikkek mennyiségére értendő, hangvételük már 

nem bánt kesztyűs kézzel a kisebbségi csoport tagjaival.” 

Tíz évvel később a HEGEDÜS T. ANDRÁS által megvizsgált cikkek nagy része 

csupán felületesen foglalkozott a témával. Az írásoknak több mint a fele hír volt, ami 

nem csupán információs hátrányt eredményez, hanem a kérdés bagatellizálását is jelenti 

(HEGEDÜS 1987: 83). Mint írja, már 1985–1986-ban is „sok szó esik a 

»cigánybűnözésről«„ (HEGEDÜS 1987: 96). 

MUNK VERONIKA a fentiekben idézett munkájában írja a következőket: „Az 

1980-as évek végén már erőteljesen érzékelhető volt az a duális cigánykép a médiában, 

amely napjainkat is jellemzi: a skála egyik végén a cigányokat halmozottan hátrányos 

helyzetben mutató, gyakran kriminalizáló, dehumanizáló, parazitaként ábrázoló írások, 

a másik végén az olykor rajongásig túlfűtött, de legalábbis barátságos hangvételű 

cikkek állnak, amelyek a zenében jeleskedő cigányokról írnak.” 

A kép az 1990-es évekre megváltozott: „1995-ben még csak minden harmadik-

negyedik nap jelent meg az országos napilapokban hír a cigánysággal kapcsolatban, de 

1998-ra már minden második nap szerepeltek.” Ebben az időszakban a cigányságról 

leginkább rövidebb lélegzetvételű írások szóltak, amelyek nem segítették elő azt, hogy a 

befogadónak kellően mély és szükségszerűen differenciált ismeretei legyenek erről a 

kisebbségről. 

A romaság médiabeli reprezentációjának első nagy kutatása MESSING VERA és 

BERNÁTH GÁBOR nevéhez fűződik, amelyet 1998-ban végeztek el (BERNÁTH–MESSING 

1998). Ők többségi és kisebbségi médiumokat is vizsgáltak: két országos terjesztésű 

napilap (Népszabadság, Mai Nap) és négy országos terjesztésű megyei napilap 11 

hónapnyi számát. A vizsgált cikkeknek nagyjából az egyharmada volt rövidhír, s több 

lett a kisebbséggel foglalkozó hosszabb írás, az interjú. Ezekben az írásokban 

leggyakrabban a bűnözés, a szegénység, a szociális ügyek és a helyi konfliktusok 

jelentek meg. A kutatás egyik leglényegesebb megállapítása az volt, hogy a bűnügyi 

hírek csak akkor említették az elkövetők etnikai hovatartozását, ha történetesen 

cigányok voltak. Amikor 1997-ben adatvédelmi és kisebbségi ombudsmani állásfoglalás 

született arról, hogy a bűnügyeknél az etnikai hovatartozás ne kerüljön elő, a 

későbbiekben már sokkal kevesebb ilyen cikk látott napvilágot. 

A 2000-es évekre szintén az volt a jellemző, hogy a cigányság mint téma 

leginkább a politika, a szegénység, a bűnözés és a kultúra vonatkozásában jelent meg. 
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Az évtizedet TERESTYÉNI TAMÁS és BERNÁTH GÁBOR ilyen irányú kutatásai fémjelzik. 

Előbbi a 2002-es parlamenti választási időszak roma vonatkozású sajtómegjelenéseit 

vizsgálta: 32 napilap és 8 hetilap 3400 számának 826 írását (TERESTYÉNI 2004). Akkor 

nagyjából minden negyedik számban lehetett olvasni a cigányságról, ami a választások 

megnövekedett hírtömegéhez képest nem tekinthető kiugró számnak. A vizsgált 

korpusz 18%-ában lehetett pozitívumokat, kedvező megállapításokat olvasni (sikerek, 

eredmények), azonban 29%-ában kedvezőtlen tartalmak jelentek meg (szegénység, 

kirekesztettség, deviancia). A cikkek túlnyomórészt rövidek voltak, s 76%-ban 

főtémaként foglalkoztak a cigánysággal. A legjellemzőbbek a következők voltak: 

országgyűlési választások (39%), társadalmi helyzet (31%), többség-kisebbség 

konfliktusok (26%), felemelkedést szolgáló programok (20%), oktatás-képzés (19%), 

kultúra (15%), roma önkormányzatok (12%), illetve egyéb külföldi vonatkozás (4%). 

Mint TERESTYÉNI írja: a választásokkal kapcsolatos hírekben a cigányság úgy 

jelenik meg, mint „állampolgári öntudat és önálló politikai öntudat nélküli népség.” 

Amellett, hogy a cigányokról szóló írások jórészt rövid terjedelműek, jellemző, 

hogy a romákkal kapcsolatos eseményeket csupán kis százalékban látjuk az ő 

szemszögükből, azaz általában nem szólaltatják meg őket. Mindez azt eredményezi, 

hogy árnyaltabb képünk csak elvétve lehet erről a kisebbségről, hiszen kevés az ezzel 

kapcsolatos átfogó, elemző vagy hosszabb lélegzetvételű írás. Kiemelendő, hogy a 

cigánysággal kapcsolatban pozitív eseményekről, illetve kifejezetten sikerekről csak 

kulturális témában esik szó, és emellett jól láthatjuk, hogy tipikusak és nagyon jól 

körülhatárolhatóak azok a témakörök is, amelyekben egyéb vonatkozásban 

megjelennek. 

Bár a cigányságot általában passzív szereplőként ábrázolják az egyes 

médiumokban, MESSING VERA pozitív tapasztalatairól, a kisebbség aktív cselekvőként 

történő bemutatásáról is beszámol (MESSING 2004). Kimutatja azonban, hogy a vizsgált 

időszakok sajtó- és közéleti diskurzusát a cigánysággal kapcsolatos sztereotípiák 

színezik, úgymint: deviancia, agresszió, bűnözés, lustaság, ingyenélés, dologtalanság, 

szegénység, kitaszítottság. 

A 2006 és 2013 közötti időszak romaképét a tematika megváltozása jellemzi: 

részben előtérbe kerül a „cigánybűnözés”  kifejezés használata, részben – az olaszliszkai 

események kapcsán – minden korábbinál erőteljesebben jelenik meg az agresszívnek 

titulált cigányság képe. Emiatt ezt több kutató fordulópontnak értékeli a cigányság 

médiamegjelenítésének szempontjából. Ugyanilyen katalizátorszerepet töltött be a 
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2009-es Marian Cozma-gyilkosság, illetve bizonyos mértékig a tatárszentgyörgyi 

gyilkosságok is. Akkoriban ezek az események olyannyira a média középpontjába 

kerültek, hogy KARÁCSONY GERGELY és RÓNA DÁNIEL közvélemény-kutatása azt az 

eredményt hozta, hogy „amikor a válaszadókat a legfontosabb ügyekről kérdezték, a 

Cozma-gyilkosságot, valamint az olaszliszkai lincselést többen tartották fontos ügynek, 

mint például az európai parlamenti választást.” 

Talán a bűnözési téma közéletbeli dominanciája eredményezi, hogy egy 2009-es 

felmérés tanúsága szerint a nem roma társadalom tagjai a bűnözést említik második 

leggyakrabban mint a cigányság legégetőbb problémáinak egyikét (41%) (MARIÁN  

2009: 22).  

A Kurt Lewin Alapítvány nemzetközi kutatásában arra az eredményre jutott a 

romákkal kapcsolatos írások elemzésekor, hogy azok leginkább a konfliktusokról, a 

szociális problémákról és a diszkriminációról szólnak (LIGETI 2007). A tanulmány 

összegzően megállapítja, hogy „hiteles és használható roma hírforrás alig található az 

országban, a különböző szervezetek nem kommunikálnak elég hatékonyan a sajtóval.”  

MESSING VERA egyik tanulmányában két kiköltöztetéses eset (1989: Miskolc, 

1997: Székesfehérvár) sajtómegjelenését elemezte (MESSING 2003). Mint írja, a 

kategorizáció mind a két esetre jellemző volt. A rendszerváltozás előtti esetnél a 13 

roma családot érintő esemény a sajtóban mint székesfehérvári, majd mint össznépi 

romaügy jelent meg. MESSING VERA kimutatja azt is, hogy amikor egy eseményre 

gyorsan kell reagálni, akkor az újságírók a kis reakcióidő elérése érdekében 

társadalmilag mélyen beidegződött kliséket alkalmaznak. Később, az ügy 

előrehaladtával ezek a klisék lazulnak, s egyre valósabb részletek jelennek meg az 

ügyekkel kapcsolatban. 

Más jellemzi viszont a televíziós szórakoztató műfajok, illetve a zenés 

tehetségkutatók cigány médiasztárjait. Ott általában a szegénységi sztereotípia 

nyomvonalán haladva a nehéz sorból való kitörés, a mesehősi jelleg dominál (MUNK–

MORVAY–SZABÓ 2012). 

Mint ahogyan arra ugyanez a tanulmány rámutat: az implicit médiatartalmak 

vizsgálata azért is fontos, mert több esetben nem hangzik el a cigány vagy a roma 

kifejezés, azonban a nyelvi megformálás és a kontextus egyértelművé teszi az 

identitásjelölést, például: „nagycsalád”, „temperamentum”, „kivételes vagy örökölt 

muzikalitás”, „szórakoztató vagy bohóc szerep” (MUNK–MORVAY–SZABÓ 2012). A 

szerzők megjegyzik, hogy a médiára jellemző kétpólusú ábrázolás (nagyon szegény 



 68 

sorsú, elesett romák és nagyon sikeres romák) abból a szempontból is veszélyeket rejt 

magában, hogy támogathatja az „ismerek rendes cigányt is” vélekedést.  

Figyelemre méltó eredményt hozott MUNK VERONIKA kutatása abban a 

tekintetben is, hogy kimutatja: a celebekkel kapcsolatos és a cigányokkal kapcsolatban 

megfogalmazott kommentek több tekintetben is rokoníthatóak egymással: mind a kettő 

negatív kontextusú, pejoratív. A kétpólusú ábrázolás úgy is tetten érhető, hogy míg a 

hírmédiában a problémaorientált bemutatás a jellemző, addig a szórakoztató 

műfajokban az ábrázolás barátságos, az attitűd támogató (MUNK 2013b). 

MESSING VERA arra a lényeges elemre is felhívja a figyelmet, hogy egy-egy 

kisebbségnek (és kiemelten a cigányságnak) nem csupán az árt, ha a média „az 

ellenérzéseknek megfelelő képet mutat egy-egy csoport tagjairól, hanem azzal is, ha 

jóindulatúan bár, de irreális, a valós élettapasztalatnak ellentmondó képet fest” 

(MESSING 1998).  

A „ cigánycsalád”, „ cigánygyerek”, „ cigánybűnöző” szavakkal kapcsolatban 

MESSING VERA megjegyzi a következőket: „Az ilyen szóösszetételek azt sugallják, hogy 

egy cigány gyerek, család vagy bűnöző alapvetően és belsőleg (inherensen) különbözik 

nem cigány társától. Az ilyen szóösszetételek gyakori használata erős kategorizációt és 

nyelvi diszkriminációt hordoz, már csak azért is, mert más csoportokkal kapcsolatban 

nem léteznek hasonló kifejezések (»magyarcsalád«, »magyarbűnöző« stb.)” (M ESSING 

2003). 

A Jobbik médiareprezentációját vizsgálja egy 2011-es publikáció, többek között 

a Magyar Nemzetre, a Népszabadságra, a Magyar Narancsra és a Heti Válaszra 

fókuszálva (BÁRSONY–GYENGE–KOVÁCS 2011). Ami rögtön kirajzolódott a kutatásban, 

az az, hogy az egyes lapokat olvasva egészen más kép alakulhat ki bennünk a pártról. A 

Jobbik megjelenése a médiában erősen összefonódik a cigánysággal, hiszen 

pártprogramjuk jelentős mértékben épít a „cigánykérdés”-re. Ennek eredményeképpen, 

ha a cigányság médiabeli megjelenését nézzük – az átpolitizált téma okán – célszerű 

kitekinteni annak a pártnak a nyomtatott sajtóban elfoglalt helyére, amellyel 

tematikailag a roma kisebbség összeforr. (Mint ahogyan az a későbbiekben, a 

sajtócikkek elemzésekor látható lesz, a cigánysággal foglalkozó írások egy részének 

állandó, kapcsolt szereplője a Jobbik és a Magyar Gárda).  

A BÁRSONY FANNI, GYENGE ZSUZSANNA és KOVÁCS ÁDÁM kutatói hármas által 

vizsgált időszakban a Népszabadságban 44, a Magyar Nemzetben 36 cikk jelent meg a 

Jobbikkal kapcsolatban. A legtöbb írás (30%) a párttal kapcsolatos botrányokról szólt 
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(BÁRSONY–GYENGE–KOVÁCS 2011). Nagy csoportban voltak jelen emellett az olyan 

írások is, amelyek a Jobbikot veszélyforrásként azonosítják. Mint írják: a Magyar 

Nemzet esetében összesen két cikkben fordul elő a roma vagy a cigány szó. 

Hozzáteszik, hogy a lap elsődlegesen erkölcsi és értékrendbeli támpontot kíván adni. A 

Magyar Narancs pedig azt vizsgálja, hogy mi az oka a párt megerősödésének. 

Kiemelendő, hogy a Jobbikon kívül az összes, választásokon induló párt lehetőséget 

kapott arra, hogy a programját bemutassa a Magyar Narancs hasábjain, kivéve a 

Jobbikot, mert azt a lap nem tartja demokratikus pártnak (BÁRSONY–GYENGE–KOVÁCS 

2011). 

Mint ahogyan arra MUNK VERONIKA rávilágít, a korábbi kutatások gyakran nem 

eléggé cizelláltak, illetve kevéssé képesek reflektálni az újkori média- és 

tartalomelemzésben jelentkező kihívásokra: „A hírmédia romaképéről a magyar 

kvantitatív kutatások szikáran tudósítanak, megközelítésük alapján több helyen 

normatívak: a jó/helyes és a rossz/helytelen romaképről értekeznek. A kinek és mihez 

képest rossz, illetve a kinek mihez képest jó kérdéseket elemzéseikben nem teszik fel”  

(MUNK 2013a).  

Olvasni lehet olyan kutatásokról is, ahol a kisebbségek ábrázolásmódját és az 

előítéletesség alakulását együtt próbálják meg értelmezni. Így MUNK VERONIKA utal 

egy 2013-as BERNÁT–JUHÁSZ–KREKÓ–MOLNÁR-kutatásra, amelyben a következő 

megállapításra jutnak: „noha a nyíltan rasszista megnyilvánulások aránya 

megszaporodott a médiumokban, ám ezzel párhuzamosan érdekes módon a romákkal 

kapcsolatos attitűdök nem változtak” (M UNK 2013a).  

6.2. A zsidóság megjelenése a médiában 
 

 Amikor a zsidóság médiareprezentációját kívánjuk vizsgálni, el kell különíteni 

azokat az eseteket, amikor a kisebbséget nevén nevezik, azoktól az esetektől, amikor 

különböző jellemzőkkel, tulajdonságokkal, a sorok között derül csak ki, hogy a cikk 

írója valójában a zsidóságra gondol. Noha egyfelől az figyelhető meg napjaink 

médiájában, hogy a zsidóság mint téma az eddigieknél kendőzetlenebb formában és 

kevésbé moderáltan jelenik (jelenhet) meg, másfelől kialakult egyfajta olyan újságírói 

magatartás, amely mindenféle körülíró jelzővel vagy ráutalással „teszi egyértelművé”, 

hogy írásának tárgyai a zsidók.  
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MIHANCSIK ZSÓFIA két szélsőjobboldali újság (Magyar Fórum, Magyar 

Demokrata) és egy eszmeiségében ezekkel egyivású rádióműsor (Vasárnapi újság) 

zsidósággal kapcsolatos szóhasználatát vizsgálta 2000-es és 2001-es korpuszon 

(M IHANCSIK 2001 és MIHANCSIK 2002). Példákkal kimutatta, hogy a két lap azonos 

szinonimákat használ a zsidó szó helyettesítésére, körülírására: SZDSZ-es; kommunista, 

bolsevik; nemzetközi, liberális, homoszexuális, hermafrodita, kozmopolita; 

globalizmus, globalizáció; idegen, idegenszívű, idegenszerű; farizeus (MIHANCSIK 

2001). 

Egyebekben élénk vita folyik arról, hogy a – többek között a zsidósággal is 

kapcsolatban álló – szélsőjobboldali eseményeknek mennyire kell médiapublicitást 

adni, hiszen felmerülhet a – nem szándékolt – támogatás és az eszmék – akaratlan – 

terjesztése önmagában a bemutatásnak köszönhetően. Mint ahogyan arra BARTA JUDIT 

rámutat (BARTA 2008): a szélsőséges témák kezelési módjával kapcsolatban kevés 

útmutatást kapnak az itthoni újságírók (nemzetközi jó gyakorlatok vannak erre).  Ennek 

az az egyik eredménye, hogy a mai médiában az ilyen jelenségek bemutatása vagy 

túldramatizált, vagy bagatellizált, vagy támogató. Ráadásul a médiamegjelenéseket 

végső soron a szélsőséges csoportok és személyek maguk irányítják. 

6.3. A homoszexuálisok megjelenése a médiában 
 

A homoszexualitás sajtóbeli megjelenése erősen tematizált, s sokkal kevésbé 

termékeny, mint a cigányságé. Nagy biztossággal számíthatunk cikkek megjelenésére 

akkor, ha egy ismert ember coming out-ol, azaz nyilvánosan bevallja a saját neméhez 

vonzódását. Ugyanezt tapasztalhatjuk melegfelvonulások idején vagy akkor, amikor 

melegjogi kérdések (például örökbefogadás, házasságkötés) vannak napirenden – 

tegyük hozzá: általában nemzetközi kontextusban. 

Az azonos neműekhez vonzódó emberekkel kapcsolatos közléseket bizonyos 

médiumok bizonyos időszakokban szinte kizárólagosan a melegfelvonulásokról szóló 

tudósításokra korlátozzák, amit aránytalannak és veszélyesnek érzek már csak azért is, 

mert a homoszexuális embereknek csak egy kis szelete képviselteti magát ezeken a 

rendezvényeken.   

Kulcsfontosságúnak tartom viszont az alábbiak szem előtt tartását: „We must 

remember that even if homosexuals portray themselves in a certain way, that is not 

necessarily the way all homosexuals are” (SAPHIRO és szerzőtársai (é.n.)). Vagyis: 
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emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy még ha egy bizonyos módon ábrázolják is 

magukat a homoszexuális emberek, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy minden 

homoszexuális ember ilyen. És látnunk kell, hogy pontosan az ilyen közlések válnak 

kiválóan alkalmassá arra, hogy túláltalánosításokhoz, kategorizációhoz vezessenek. 

Egy vizsgálat a homoszexuális személyekkel szemben elkövetett erőszakos 

cselekményekről szóló tudósításokat hasonlította össze olyanokkal, amely esetekben az 

illető szexuális orientációja nem volt ismert (SÍKLAKI  2010: 242). Az elemzést egy 

érzékenyebb (San Francisco Chronicle) és egy átlagos lap (The Washington Post) 

írásain végezték el – többek között – a nominalizáció szemszögéből. Az eredmény az 

lett, hogy – a toleráns lappal ellentétben – az átlagos újságban „a homoszexuálisok 

rovására elkövetett erőszakos bűncselekményeket nagyobb arányban írták le 

nominalizált formákkal, mint az ismeretlen szexuális irányultságú áldozatok ellen 

elkövetett tetteket” (SÍKLAKI  2010: 242).  

1992–93-ban az ELTE Szociológiai Intézetében készült egy kutatás, amely a 

homoszexualitás sajtóbeli ábrázolásával foglalkozott. A szövegelemzés módszerével 

elvégzett vizsgálat magában foglalta a Népszabadság ötévenkénti első számát az 1968 

és 1992 közötti időszakból, illetve a többi országos napilap 1998-ban és 1992-ben 

megjelent összes számát (TÓTH 2008: 61).  A vizsgálat kimutatta, hogy az 1970-es évek 

elején a homoszexualitás témája tabunak számított. Akkoriban jobbára sejtelmes 

utalások formájában lehetett találkozni a homoszexualitással, s akkor is leginkább 

bűnügyek ismertetésekor. (Itt jó figyelemmel lenni arra a párhuzamra, hogy a romák 

esetében éppen ugyanígy a bűnözési kontextus dominanciájáról számolnak be a 

tanulmányok.) Később a kép változott: politikusok vagy művészek központba 

helyezésével jelent meg a téma, azután pedig emberi jogi problémaként volt jelen. A 

multikulturalizmus szemléletmódjának térhódításával a homoszexualitás is egyre többet 

szerepelt az újságokban, azonban az 1993-as év elejéig idegenkedés jellemezte (TÓTH 

2008: 61).   

A BERNÁTH–MESSING szerzőpáros – az 1996 novembere és 1997 októbere 

között megjelent egyes sajtótermékekre irányuló – vizsgálatában (BERNÁTH–MESSING 

1998) marginálisan helyet kapott az is, hogy a melegekkel kapcsolatban milyen a 

konfliktusábrázolási arány: a cikkek 37%-a számolt be konfliktusról (ugyanez az arány 

a romákkal kapcsolatban 62% volt). 

A homoszexuálisokról lényegesen kevesebb hír szól, mint a cigányokról vagy a 

zsidókról. Ezt egy 1996–1997-es megjelenésű, a sajtótermékeket nemzeti és etnikai 
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szempontból vizsgáló kutatás is alátámasztja: „A melegekkel kapcsolatos kérdésekkel a 

magyar sajtó nemigen foglalkozott, kivéve a szubjektív, értékítéletektől telített 

bulvárlapot, a Mai Napot” (M ESSING 1998: 90). 
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7.  Kutatási szempontok 
 

A kommunikációban, illetve a hatáskeltésben a címeknek kiemelt szerep jut, 

hiszen meghatározzák, hogy „egy cikkből, tudósításból mi marad meg a befogadóban, 

sőt már arra is hat, hogy miként értelmezi magát a hírt” (SÍKLAKI  2010: 241). A címek 

sok esetben azt is befolyásolják, hogy a cikket elolvassuk-e vagy sem. Éppen ezért ezek 

elsődleges funkciója, hogy figyelemfelkeltőek legyenek; egy jól eltalált, hangzatos cím 

ugyanis továbbolvasásra sarkall. A rohanó életvitel hozadéka, hogy sokszor csak 

átlapozzuk az újságokat, átfutjuk a főbb címeket, ami ahhoz vezet, hogy a kiemelésben 

megfogalmazottak (esetleg sugalmazottak) jobban megmaradnak. 

SIKLAKI  ISTVÁN a főcímekkel kapcsolatban a következő tényezők kiemelt 

szerepére hívja fel a figyelmet: keretezés hatása, gondolkodás nélküli reagálások, 

elaboráció valószínűségét befolyásoló tényezők, valamint az érzelmek hatása az 

információfeldolgozásra (SÍKLAKI  1997: 97). A keretezés működésmódjával 

kapcsolatban kiemeli, hogy a megfogalmazási mód jelentősen befolyásolja az észlelést, 

az értelmezést, s ebben kifejezetten lényeges az, hogy mi az, ami le van írva, s mi az, 

amire csak következtetni lehet.  

Az érzelmekre gyakorolt (esetenként manipulatív) hatás jelentőségét ÁRVAY  

ANETT is kulcsfontosságúnak tartja. Írott reklámokra fókuszáló vizsgálatában kimutatta, 

hogy az érzelmekre hatás a leggyakrabban előforduló érvelési hiba. A vizsgálati 

korpuszában 125 hibás érvet gyűjtött össze, amelynek 41,6%-a apellált a befogadó 

érzelmeire (ÁRVAY  2007: 8). 

A címadással kapcsolatban – 1985-ös és 1986-os sajtótartalmakra irányuló 

vizsgálatában – HEGEDŰS T. ANDRÁS lejegyzi, hogy „az a benyomás alakul ki, hogy a 

probléma nem is olyan feszítő, az állam, a társadalom, a tanácsok mindig, mindenütt 

megoldást találnak” (HEGEDŰS 1987: 102). 

MESSING VERA egy romákat érintő kiköltöztetéses eset sajtómegjelenését 

vizsgálva arra hívja fel a figyelmet, hogy az újságcímekben a nem tranzitív 

mondatszerkezetek dominálnak, azaz mellőzik a konfliktusban érintett mindkét felet. 

Mint írja: ez „nem véletlen, hanem az autoritárius politikai rendszer tekintélyelvű 

diskurzusának nyelvi megnyilvánulása.” Leszögezi ugyanakkor: „az egyenjogúság 

kérdése fel sem merülhet egy olyan médiadiskurzusban, amelyben az egyik érdekelt felet 

a sajtóban közölt írások egyetlen egyszer sem jelenítenek meg” (M ESSING 2003). 
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A felületes újságolvasó az olvasottakat a legkevesebb mentális erőfeszítéssel 

kívánja értelmezni, vagyis a már rendelkezésre álló sémákat szereti használni. A 

mindless reading-nek nevezett jelenség azzal is együtt jár, hogy a sajtócikkekben 

felkínált érzelmi kereteket az olvasó elfogadja, nem törekszik arra, hogy megváltoztassa 

a rutinszerű információfeldolgozást, így például ilyenkor a korábbi sztereotípiák 

előszeretettel aktiválódnak. Ennek az a veszélye, hogy akár egyetlen jól eltalált hívószó 

alkalmazása teljes összefüggésrendszer előmozdítója lehet, anélkül, hogy ez a 

befogadóban tudatosodna. 

 BAŃCZEROWSKI JANUSZ a következő jelenségeket jelöli meg a véleményt 

nagyban befolyásolni képes eszközként: személytelen szerkezetek terjedése, 

szándékosan hiányzó objektumok, a „mi” forma segítségével történő azonosítás, 

metaforizáció, hiperbolák, valamint többértelmű szavak használata (BAŃCZEROWSKI 

2006).  

MESSING VERA – a fentiekben már említett tanulmányában – foglalkozik a 

tranzitivitás kérdésével is. Kiemeli: a tranzitivitás azért fontos, mert alá-fölérendeltségi 

viszonyokat tükröz. A tranzitív mondatok jelölik a cselekvőt (alanyt) és azt, akire/amire 

a cselevés irányul (tárgyat). Azonban ha a mondatban nem szerepel a cselekvő, akkor az 

alkalmas elkendőzni az ok-okozati viszonyt, így a felelősség is rejtve marad (MESSING 

2003).  

A későbbiekben azt is lejegyzi, hogy a nominalizáció (főnevesítés) szintén ennek 

a médianyelvnek sajátja, amely tovább erősíti az elszemélytelenedést, a felelősség 

rejtését. A szerző hangsúlyozza azonban, hogy más volt a jelentősége ezeknek a 

főnevesített szerkezeteknek a két vizsgálati anyagnál: míg a korábbi esetben mindez a 

politikai hatalom felsőbbrendűségét szolgálta, a későbbi inkább a „konfliktus 

dehumanizálódás”-át tükrözte. 

JOBST ÁGNES a – politikai tartalmú – médiaüzenetek elemzésekor kiemeli a 

retorikai megközelítés fontosságát (benne az érvrendszer és a metafora-használat 

kitüntetett szerepével), valamint lényegesnek tartja a névmáselemzést (JOBST 2010). 

Sok szempontból tanulságos kísérletről számol be MOLNÁR CECÍLIA SAROLTA 

(MOLNÁR 2015). Az M1 híradásainak és az ezek tartalmainak felhasználásával a 444.hu 

internetes portálon a menekültüggyel kapcsolatban elhangzott mondatokban a 

„menekült” és a „bevándorló” szavakat „gyerek”-re cserélte, s kimutatta, hogy 

bármilyen csoportból – még a teljesen ártalmatlan gyermekekből is – rögvest lehet 

gyűlöletes ellenséget csinálni. A kísérlet célja az volt, hogy „rámutassunk a 
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gyűlöletkeltő híradások nyelvi jellegzetességeire.” Szemléltető példákat is tartalmazó 

tanulmányában a következő – gyűlöletkeltés szempontjából célravezető – eszközök 

használatát emeli ki: kategorizáció, „mi” és „ők” csoportjának szembeállítása, általános 

kijelentések használata, körülmények elhagyása (pl. konkrétumok, idő, hely, személy), 

minősítéssel érzelmek, vélemények becsempészése objektívnek tűnő állításokba, 

fokozás használata. 

SÍKLAKI ISTVÁN megfogalmazásában az előítéletes kommunikáció „a sztereotip 

vélekedések, előítéletes attitűdök vagy diszkriminatív törekvések nyílt vagy burkolt 

kifejezése” (SÍKLAKI 2010: 201), melyhez hozzáteszi, hogy a gyűlöletkeltő, 

előítéletekkel tarkított kommunikáció „gazdaságos, mert egy-egy címkével rengeteg 

jelentést képes közvetíteni” (SÍKLAKI 2010: 202). 

7.1. Kutatási szempontok a cigányság médiaábrázolásának vizsgálatában 
 

Ebben a fejezetben arra törekszem, hogy bemutassam azokat az elemzési 

szempontokat, amelyeket az 1970-es évektől kezdve az egyes kutatók felállítottak a 

cigányság médiareprezentációjának vizsgálatakor. Ezeket a vizsgálati egységeket 

időrendben haladva ismertetem, s ahol rendelkezésre állnak további adatok, ott azokat is 

megadom (például azt, hogy a vizsgálat melyik időtartamra vonatkozik vagy mennyi 

volt a vizsgált cikkek darabszáma).  

 LENDVAY  JUDIT 1977-ben 10 év sajtótermését, 334 cikket elemzett. Munkája 

során a vizsgált anyagokat a következő kategóriák szerint különítette el: munka; lakás; 

iskola; kultúra, nevelőmunka; előítélet; demográfia; bűnözés (ld. VICSEK 1997). 

HEGEDÜS T. ANDRÁS 2 év (1985–1986) termését, összesen 232 cikket vizsgált 

meg (HEGEDÜS 1987). Ő elemzésében sokkal differenciáltabb szempontrendszert 

alakított ki, mint LENDVAY . Az általa felállított egyes kategóriákat az alábbiakban 

egymás után ismertetem. 

A cikkek megoszlása az újságok jellege szerint a következőképpen alakult: 

országos, politikai napilapok (44 cikk - 19%), hetilapok, magazinok (20 cikk - 8,6%), 

egyéb országos lapok (10 cikk - 4,3%), megyei, városi politikai napilapok (158 cikk - 

68,1%). 

A cikkek jellege szerint a következő elosztást mutatta ki: riport, portré (46 db - 

12,8%), leírás, jelentés (45 db - 19,4%), hír (120 db - 51,7%), recenzió (14 db - 6%), 

olvasói levél (7 db - 3%). 



 76 

A cikkek témája szerint a megoszlás a következők szerint alakult: 

helyzetjelentés (67 db - 28,2%), klub, szervezet, közösség (53 db - 22,3%), életút (28 db 

- 11,8%), asszimiláció (54 db - 22,7%), előítéletek, cigánykérdés (20 db - 8,4%), 

kitüntetés (4 db - 1,8%), egyéb (12 db - 5%). 

Az említett foglalkozások a következő megoszlást mutatták: szakértelmiségi (11 

db - 7,4%), művész (45 db - 30,4%), szellemi foglalkozású (8 db - 5,4%), szakmunkás 

(12 db - 8,1%), egyéb fizikai (27 db - 18,2%), alkalmi munkás (11 db - 7,4%), diák (17 

db - 11,5%), nyugdíjas (4 db - 2,7%), egyéb pl. vajda (9 db - 6,1%), nem dolgozik (4 db 

- 2,7%). 

A közéleti szereplés jellege a következő eloszlású volt a vizsgált cikkekben: 

MSZMP tagja (2 db - 2,2%), KISZ tag (6 db - 6,3%), szakszervezeti tisztségviselő (2 db 

- 2,2%), tanácstag (2 db - 2,2%), cigány érdekvédelmi szervezet tagja (44 db - 48,4%), 

cigány kulturális szervezet tagja (11 db - 12,1%), egyéb pl. úttörő, Vöröskereszt (24 db 

- 26,4%). 

A cigánysággal kapcsolatos problémák a következő fő témakörökben voltak 

jelen: iskolázás (52 db - 15,5%), lakáshelyzet (51 db - 15,2%), munkanélküliség, 

foglalkoztatottság (41 db - 12,2%), hátrányos helyzet (38 db - 11,4%), egészségügyi 

higiéné (30 db - 8,9%), normasértő viselkedés, devianciák (28 db - 8,3%), 

népszaporulat, létszámnövekedés (28 db - 8,3%), diszkrimináció, előítéletek (27 db - 

8%), negatív sztereotípiák felsorolása (36 db - 10,7%), egyéb (5 db - 1,5%). 

A cigányság helyzetének javítása érdekében tett eredmények a következők 

szerint jelentek meg: lakáshelyzet (30 db - 10,2%), telepfelszámolás (53 db - 18,1%), 

népszaporulat csökkenése (6 db - 2%), foglalkoztatás (26 db - 8,9%), óvodázás-

iskolázás (48 db - 16,4%), javuló helyzet általában (34 db - 11,6%), segélyezés (17 db - 

5,8%), társadalmi beilleszkedés (37 db - 12,6%), egyéb, olvasótáborok, klubok stb. (44 

db - 15%). 

A cigány gyermekekről a következő kép rajzolódott ki: hátrányos helyzetűek (33 

db - 35,5%), veszélyeztetettek, betegesek (17 db - 18,3%), kisegítő iskolások (11 db - 

11,8%), nyelvi nehézségei vannak (8 db - 8,6%), rossz tanulók (3 db - 3,2%), 

normasértő viselkedés, devianciák (9 db - 9,7%), tehetségesek (2 db - 2,2%), 

szeretetigénylők (3 db - 3,2%), egyéb, külső jegyek, jó modor (7 db - 7,5%). 

A cigányság önképe a következőképpen volt jelen a vizsgált anyagban 

(sztereotípiák): kisebbrendűségi érzés (6 db - 11,8%), elmaradott (6 db - 11,8%), lassan 

javuló helyzetű (10 db - 19,6%), italozó (2 db - 2,2%), munkakerülő (2 db - 2,2%), 
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pazarló (2 db - 2,2%), rossz egészségű (4 db - 4,4%), előítéletesek, rivalizálók (3 db - 

3,3%), alkotó, lelkes, kulturált (5 db - 5,5%), szorgalmas, ambiciózus (6 db - 11,8%), 

egyéb (5 db - 5,5%). 

A csoportképző jegyek a következők szerint voltak kimutathatóak: hátrányos 

helyzetű, szegény (36 db - 26,5%), iskolázatlan (30 db - 22,1%), agresszív, fenyegető, 

durva (20 db - 14,7%), nem dolgozó, csavargó (10 db - 7,4%), ambiciózus, törekvő (8 

db - 5,9%), dolgos (5 db - 3,7%), iszákos (5 db - 3,7%), sokgyerekes (5 db - 3,7%), 

megbízhatatlan (4 db - 2,9%), önérzetes (3 db - 2,2%), feszült (2 db - 1,5%), piszkos (2 

db - 1,5%), egyéb (6 db - 4,4%). 

A cikkekből a következő személyes tulajdonságok rajzolódtak ki: népszerű (12 

db - 17,9%), ambiciózus, törekvő (12 db - 17,9%), külső jegyek (10 db - 14,9%), 

agresszív, durva (8 db - 11,9%), dolgos (7 db - 10,4%), becsületes (4 db - 5,9%), jóeszű 

(4 db - 5,9%), büszke (4 db - 5,9%), módos (3 db - 4,5%), egyéb (3 db - 4,5%). 

A cigányság társadalmi integrációjával kapcsolatosan a következő témák 

jelentek meg: integráció említése általában (4 db - 3,5%), saját kultúra őrzése (33 db - 

30,1%), saját nyelv őrzése (6 db - 5,3%), művészet, művészeti együttesek (20 db - 

17,7%), folklór, folklóregyüttesek (11 db - 9,7%), hagyományos mesterségek (3 db - 

2,7%), cigányklub, játszóház (16 db - 14,2%), cigány - KISZ (6 db - 5,3%), egyéb 

cigány szervezetek, közösségek (22 db - 19,5%). 

A cigányság asszimilációja mint téma a következőképpen volt jelen a cikkekben: 

beolvadás, asszimiláció általában (1 db - 7,1%), saját kultúra elvesztése, tagadása (6 db 

- 42,9%), gyökértelenség (3 db - 21,4%), beolvadás házasság révén (4 db - 28,6%). 

A cigányság meghatározása a következők szerint alakult: „cigány származású” 

(11 db - 31,6%), etnikum (10db - 27,8%), etnikai kisebbség (8 db - 22,2%), szociális 

réteg (4 db - 11,1%), kisebbség, közösség (3 db - 8,3%). 

A cigányság problémák megoldása érdekében teendő feladatai közül a 

következőket érintették a cikkek: a gyerekek taníttatása (63 db - 22,7%), társadalmi 

beilleszkedés (37 db - 13,3%), fegyelmezett állampolgári magatartás (24 db - 8,6%), 

felemelkedés, felzárkózás (23 db - 8,3%), rendezett életmód, takarékoskodás (23 db - 

8,3%), munkavállalás (19 db - 6,8%), a kulturális örökség őrzése (16 db - 4,2%), 

lakásteremtés (15 db - 5,4%), az egészségügyi helyzet javítása (14 db - 5%), közösségi, 

politikai aktivitás (13 db - 3,4%), együttműködés általában (11 db - 4%), a bűnözés 

elkerülése (12 db - 3,2%), egyéb (8 db - 2,1%). 
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Ugyanebben a témában a társadalom feladatai közül a következők kerültek elő: 

támogatás, megértés, előítélet-mentesség (70 db - 22,5%), büntetés, megtorlás, szigor 

(44 db - 14,1%), nevelés, gondozás, meggyőzés (68 db - 21,9%), lakásépítés, 

telepfelszámolás (38 db - 12,3%), munkahelyteremtés (22 db - 7,1%), beilleszkedés 

elősegítése (30 db - 9,6%), közegészségügy javítása (12 db - 3,5%), kulturális örökség 

őrzése (18 db - 5,8%), egyéb (10 db - 3,3%). 

A cigány kulturális örökség elemei a következő kategóriaelosztást mutatták: 

nincs önálló kultúra (2), van önálló kultúra, de csak negatív (46), van önálló kultúra és 

pozitív (71). 

Ezen kategórián belül a kultúra elemei a következőképpen jelentek meg: 

szokások, tradíciók (11), magatartásrendszer (4), életmód (7), hiedelemvilág (5), nyelv 

(8), művészet, folklór (41), mesterségek (8), egyéb (33). 

 VICSEK LILLA  1995 márciusa és júniusa között országos napilapokban megjelent 

cikkeket elemzett, összesen 339-et (VICSEK 1997). Munkája során a következő 

szempontokat figyelte: terjedelem, ábrázolásmód (egyéni vagy csoportos), nem, életkor, 

anyagi helyzet, foglalkozás, megélhetési forrás, túlélési technikák, a cikk írójának 

véleményközvetítő technikája (a cikk írójának viszonyulása a cigánysághoz), eredmény- 

vagy problémaorientált-e. 

A fenti szempontrendszer mellett a következő elemzési kategóriákat is 

felállította: előítélet, diszkrimináció, etnikai konfliktus; kisebbségi önkormányzati 

választás; bűnözés, börtön, tettlegesség; kisebbségi önkormányzat működése; művészet, 

könyv; szegénység, segélyek; cigány szervezetek alakulása, működése; munka, 

foglalkoztatás, munkanélküliség; gyerekek; általános helyzetjelentés, életkép; iskola, 

oktatás, tanfolyamok; deviáns viselkedés (bűnözésen kívül); egyéb (sport, demográfia, 

egészségügy, lakásügy). 

BERNÁTH GÁBOR és MESSING VERA (BERNÁTH–MESSING 1998) két országos 

napilap (Népszabadság, Mai Nap) és négy vidéki napilap (Hajdú-Bihari Napló, Dél-

Magyarország, Észak-Magyarország, Kisalföld) 1996 novembere és 1997 októbere 

között megjelent cikkeit vizsgálta, illetve külön még egy rövidebb időszakban a 

székesfehérvári „gettóügy” sajtóvisszhangját is elemezte. A cikkek átlagos terjedelme a 

vizsgált időszakban 2400 karakter volt (a csak a romákról szóló részé). A vizsgált 

cikkek száma 508 volt. Elemzésükben a következő témamegjelenítési szempontokat 

különítették el: cigány politikai szervezetek, kisebbségi önkormányzatok működése; 

kormányzati politika, támogatások; jogi kérdések, kisebbségi jogok; általános 
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háttéranyag; szociális kérdések; munkaerőpiac; gazdaság; kultúra; kisebbségi oktatás; 

kisebbségi média; egészségügy; bűnözés, rendőrségi tudósítások; interetnikus helyi 

konfliktusok; külügyi vonatkozású témák; egyéb témák, 

A roma szereplők megjelenése a vélemények szerint (közvetlen megszólaltatás 

vagy megkérdezés nélkül) a következők szerint volt jelen: jogi, politikai; kisebbségi 

önkormányzat; kultúra, művészet; civil; gazdasági; bűnügyekkel kapcsolatos; 

cigányságról általában; egyéb. 

 A fentiek mellett újabb témamegjelenítési dimenzióként vizsgálták a 

következőket is: konfliktusok ábrázolása (kisebbségi csoportok szerint, köztük cigány 

és meleg), konfliktusok tartalma (azon belül 10 alegység), a konfliktusokról szóló 

cikkekben szereplő romák társadalmi szerepe (azon belül 8 alegység). 

TERESTYÉNI TAMÁS a 2002-es választási időszak sajtóját vizsgálta. Elemzése az 

összes országos és megyei (valamint néhány városi) napi- és hetilap 2002 első négy 

hónapjában megjelent cikkeit felölelte (TERESTYÉNI 2004). Kutatásában fő- és 

alkategóriákat állított fel, amelyeket az alábbiakban ismertetek. 

Nyolc főkategóriával dolgozott: a romák és az országgyűlési választások (azon 

belül: általános alkotmányossági-törvényi kérdések; Lungo Drom és Fidesz-MPP 

szövetsége, kampányesetek; baloldali kampányesemények; Lungo Drom és MIÉP 

kapcsolata; roma szervezetek, jelöltek és programok; választási viták, ütközések; 

romákat ábrázoló választási plakátok; választási manipulációk, csalások), a cigányok 

társadalmi helyzete (azon belül: emberi jogok, szociális helyzet, lakáskörülmények, 

egészségügyi helyzet, munkapiaci lehetőségek, oktatási helyzet), romák oktatása, 

képzése (azon belül: általános jellemzők, iskolai szegregáció, támogató oktatási 

programok, roma sikerek a tanulásban), roma kultúra (azon belül: a roma és a többségi 

kultúra viszonya, roma zenei események és sikerek, roma kulturális események és 

sikerek, roma hagyományőrző és egyéb rendezvények, a Biblia lovári nyelven), romákat 

támogató programok (azon belül: munkalehetőséget teremtő programok, szociális 

támogatások, oktatási programok, egészségügyi programok), a roma önkormányzatok 

működése (azon belül: a roma önkormányzatok eredményei, sikerei; a roma 

önkormányzatok tiltakozó, érdekvédő akciói; viták, viszályok a roma 

önkormányzatokban), többség-kisebbség konfliktusok (azon belül: Jászladány, Zámoly, 

egyéb konfliktusok, a konfliktusok okai) és külföldi roma vonatkozások. 
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MESSING VERA 2003-as vizsgálatában a következő vizsgálati szempontokkal 

dolgozott (MESSING 2003): kategorizáció, hierarchikus viszony (tranzitivitás), 

nominalizáció, passzív és aktív ábrázolás, sztereotípiák. 

2004-ben pedig az érvelési keretre fordította a figyelmét (MESSING 2004): 

alkotmányjogi, oktatásszakmai, antidiszkriminációs, szociális, adminisztratív, politikai-

ideológiai. 

BERNÁTH GÁBOR és MESSING VERA 2012-es vizsgálata két országos napilapra 

(Népszabadság, Magyar Nemzet), két vidéki nyomtatott napilapra (Új Dunántúli Napló, 

Észak-Magyarország), két internetes hírportálra (origo, index, illetve index-velvet), két 

bulvárlapra (Blikk, Vasárnapi Blikk) és négy televíziós esti híradóra (MTV, RTL Klub, 

TV2, HírTV) terjedt ki (BERNÁTH–MESSING 2012a). Elemző munkájukban a következő 

kategóriákat vették fel: politika, közpolitika (kormányzati és önkormányzati); roma 

önszerveződés, önkormányzatiság; kivándorlás; külföldi romák; jogvédelem, kisebbségi 

jogok; szegénység, szociális helyzet; oktatás; foglalkoztatás, munkaerőpiac; gazdaság, 

vállalkozás; kultúra (külön: celeb); egészségügy; diszkrimináció, előítéletek, roma-

többségi konfliktus; bűnözés; külpolitika, EU; természeti katasztrófa. 

A roma szereplők ábrázolási szempontjai a következők voltak: politikus; jogász 

(törvény embere); roma érdekképviselet képviselője; közszolgáltatásban dolgozó; 

foglalkoztatott, vállalkozó; utca embere, gyerek; művész, zenész celeb; bűnöző (vagy 

bűncselekmény feltételezett elkövetője); áldozat; független szakértő; civil szervezet, 

egyház képviselője. 

Emellett vizsgálták még a következőket is: szegénység-klaszter; aszociális 

viselkedések, devianciák-klaszter; pozitív képzetek klaszter. 

MUNK VERONIKA, MORVAY JUDIT és SZABÓ KITTI  2012 januárja és áprilisa 

között 125 tévéadást és 189 bulvár lapszámot vizsgált abból a szempontból, hogy 

hogyan, milyen sztereotípiák mentén jelennek meg cigány származású celebek a 

tévéadásokban, illetve a bulvárlapokban (MUNK–MORVAY–SZABÓ 2012). Ők a 

következő kategóriákkal dolgoztak: magánélet; celebélet, munka; cigánysággal 

kapcsolatos aktualitások; kultúra. 

A cikkekben megjelent sztereotípiák kategóriái a következők voltak: család, 

zene, bűnözés, szegénység, cigányos környezet. 

DUPCSIK CSABA a cigányvizsgálatok „politikai” megközelítésének három 

fajtájról ír: „deviancia-orientált”, „leíró” és „emancipatórikus” (DUPCSIK 2005: 255). 

Mint írja, az első kategóriába azok a megközelítések tartoznak, amelyek a cigányok 
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„beilleszkedési képtelenségére”, „elmaradottságára” hivatkoznak. Ezzel szemben az 

emancipatórikus megközelítés a cigányság elnyomására, kirekesztésére, hátrányos 

megkülönböztetésére, megfosztottságára helyezi a hangsúlyt. A módszertani 

dimenzióban esszencialista és strukturalista nézőpontot különít el (DUPCSIK 2005: 256). 

Előbbi esetben a kutató a cigányok jellemzőit etnikai, kulturális, „faji” okokból 

eredezteti, utóbbi esetben pedig a kisebbség és a többség kölcsönhatásából.  

7.2. Kutatási szempontok a zsidóság médiaábrázolásának vizsgálatában  
 

A zsidóság médiaábrázolása nem rendelkezik olyan szakirodalommal, mint 

ahány tanulmány a cigányság médiabeli megjelenítését elemzi. Magam nem is találtam 

olyan forrást, amely kifejezetten ezzel foglalkozott volna. Olyan tanulmányokhoz 

jutottam csupán hozzá, amelyek az antiszemita közbeszéd vizsgálatára irányultak 

(M IHANCSIK 2001 és 2002). Ő amellett, hogy figyelte a zsidósággal és Izraellel 

kapcsolatban megjelent cikkek szóhasználatát, kontextusát, összegyűjtötte azokat a 

kódszavakat, amelyeket a zsidó szó kiváltására használnak az újságok. 

7.3. Kutatási szempontok a homoszexualitás médiaábrázolásának vizsgálatában 
 
 A homoszexualitás sajtóbeli megjelenésével kapcsolatban szintén sokkal 

kevesebb elemző munkát sikerült fellelnem, mint a cigánysággal kapcsolatban tapasztalt 

bőséges szakirodalom-mennyiség volt. 

A melegek magyarországi médiareprezentációját TAKÁCS JUDIT vizsgálta a 

HVG 1993 januárja és 2000 decembere között megjelent 181 cikke alapján (TAKÁCS 

2004). Ő a következő elemeket vette figyelembe az elemzéskor: melyik évben hány 

megjelenés volt; melyik rovatban; volt-e említés az AIDS-re; a cikk kapcsolatba 

hozható-e bűnténnyel (pl. pedofília) – amit homoszexuálisok követtek el, vagy amelyet 

ellenük követtek el –; a cikkekben megjelent ismert személyek; diszkrimináció, 

megkülönböztetés, emberi jogok említése; pozitív vagy negatív kontextus. 

Az ELTE Szociológiai Intézetének kutatása (1992–93) magának a témának a 

megjelenését vizsgálta (jelen van-e vagy tabunak számít), illetve később a megjelent 

téma tartalmát nézte (kik által, hogyan jelenik meg) (TÓTH 2008: 61).  
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7.4. A saját kutatás módszertana 
 

Disszertációs kutatásom tudományos besorolását és főbb jellemzőit K ISS JENŐ 

(KISS 2002) és FÓRIS ÁGOTA (FÓRIS 2008) osztályozási elvét követve adom meg. A 

gyűjtésemben található nyelvi adatok nem tudatosan közölt objektív nyelvi adatok, 

amelyek előnye, hogy „a tényleges nyelvhasználatról a leghívebben […] vallanak” 

(KISS 2002: 31). A vizsgálatom alapegységei objektív nyelvi adatnak tekinthetők, 

hiszen nem a nyelvről szólnak, hanem a nyelvhasználat során mutatkoznak meg, s nem 

tudatosan közöltek, hiszen nem valamely dolog vagy tárgy tudatos nyelvi 

megnevezésére irányulnak. 

Az anyaggyűjtés módszertanából eredően mind az adatközlők 

reprezentativitásának elve, mind a megfelelő adatok elve maradéktalanul teljesül. Jelen 

esetben minden lap, illetőleg annak újságírói köre egy-egy reprezentáns. A megjelent 

sajtócikkek pedig biztosítják a hiteles adatokat. Mivel a nyelvhasználatról a valóságnak 

megfelelő, hiteles adatok állnak rendelkezésre, így a deskriptív adekvátság szempontja 

is teljesül (KISS 2002: 33). 

A mintavétel módját tekintve reprezentatív mintavétellel dolgoztam, hiszen a 

kiválasztott sajtótermékek egy negyedévnyi számainak összes cikkét elemeztem, s - 

amennyiben ezen alkategóriákat jelen kutatásban is célszerű megadni – aktív és 

közvetlen (direkt) gyűjtésről beszélhetünk (KISS 2002: 34; 41). 

Kutatásom alapkutatás, mert „olyan új ismeretek létrehozását célozza meg, 

amelyek az adott tudományterületnek és ezen keresztül az egész tudomány alapvető 

összefüggéseinek, objektumainak, azok tulajdonságainak, a lejátszódó folyamatok 

törvényszerűségeinek megismeréséhez járulnak hozzá” (FÓRIS 2008: 42–43). 

A kutatási módszer szerint empirikus kutatást végeztem, mert ennek a fajtának a 

jellemzője, hogy „különböző tapasztalati módszerekkel összegyűjtött adatokból vonnak 

le következtetéseket” (FÓRIS 2008: 49). Azon belül én a megfigyelés módszerével 

dolgoztam. 

A kutatási folyamat iránya alapján induktív kutatásról beszélhetünk, amely „sok 

egyedi esetből következtet az általánosra” (FÓRIS 2008: 51), hiszen magam az újságok 

egyes cikkeinek szóhasználati jellemzőiből állapítom meg a sajtótermék globális nyelvi 

jellemzőit. 
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Kutatásom kvalitatív és kvantitatív irányokkal egyaránt rendelkezik, hiszen 

egyfelől vizsgálok – példának okáért – szógyakoriságot /kvantitatív rész/, másfelől 

elemzésem „a vizsgált nyelvi jelenségek minőségének feltárását és leírását célozza 

meg” /kvalitatív rész/ (FÓRIS 2008: 58). Emellett kutatásom primer és szekunder 

elemeket is tartalmaz, hiszen a szakirodalomból ismert jelenségeket, tendenciákat új, 

saját gyűjtésből származó információkkal egészítem ki (FÓRIS 2008: 59). Az anyag, 

amivel dolgozom elsődleges (primer) forrás, hiszen „eredeti állapotában képezi a 

kutatás feldolgozott anyagát” (FÓRIS 2008: 129). 

A sajtóanyagok összegyűjtését első körben a Magyar Rádió sajtóarchívumában17 

végeztem. A kutatásom szempontjából releváns cikkek megtalálásában keresőszavas 

belső program volt segítségemre, amely az egyes sajtótermékek és a kiválasztott 

időintervallum vonatkozásában kilistázta azokat az – általam vizsgálni kívánt 

kisebbségekkel kapcsolatos – írásokat, amelyeket a munkatársak kódoltak.  

Az anyaggyűjtést nehezítette – mint ahogyan az a kutatás első fázisában már 

kiderült –, hogy volt olyan időszak, valamint olyan sajtótermék, amelyet az archívum 

munkatársai nem dolgoztak fel. Ennek az volt az oka, hogy volt olyan periódus, amikor 

bizonyos lapok (és ezek közé tartozott több általam vizsgált is) nem jártak a Magyar 

Rádiónak. Emiatt az is világossá vált, hogy csak úgy juthatok teljes vizsgálati 

korpuszhoz, ha a lapok internetes archívumában is elmélyedek, s az abban mutatkozó 

további releváns találatokkal kiegészítem a Magyar Rádióban összeszedett 

alapgyűjteményt. (Mint később kiderült, nagyságrendileg több cikket találtam 

kiegészítésként az internetes archívumban, mint ahányat eredetileg megkaptam mint 

kódolt cikket.) 

Így második gyűjtési körben az egyes lapok online archívumában a „cigány”, 

„roma”, „zsidó”, „izraelita/Izrael”, „homoszexuális” és „meleg” szavakra kerestem rá. 

Az ilyen módon fellelt cikkek feldolgozásának gördülékenységét hátráltatta, hogy nem 

egy esetben ugyanazt a cikket több eltérő dátummal, valamint helyenként eltérő 

terjedelemben, esetleg ugyanazzal a tartalommal, de más címmel is meg lehetett találni 

az archív találatok között. Emellett az is előfordult, hogy két eltérő időpontban 

ugyanazokkal a kulcsszavakkal dolgozva és ugyanarra az időintervallumra keresve, más 

találat- és cikkszámhoz jutottam.  

                                                 
17 A kutatási munka lehetővé tételéért külön köszönettel tartozom az ott dolgozó munkatársaknak. 
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Tekintettel arra, hogy az összegyűjtött cikkek adataiból (szerző neve, cikk címe, 

megjelenés ideje, megjelenés helye) adatbázist építettem, a kiadott duplikációkat 

viszonylag könnyedén ki tudtam szűrni. Minden esetben – amennyiben volt terjedelmi 

különbség két szinte azonos cikk között – a hosszabbat hagytam meg. (Megjegyzendő: a 

kutatás szempontjából egyáltalán nem kedvező, hogy ugyanazt a cikket két eltérő 

időpontra /például hónapra/ datálva is kiadta az archívumi kereső, hiszen nehezen 

dönthető el, melyik a helyes dátum, melyik időszakra kellene elkönyvelni az adott cikk 

megjelenését.)  

A felépített adatbázis segítségével biztosítható, hogy minden írás csak egyszer 

szerepel a cikkgyűjteményben, azaz minden egyes cikk tartalmát csupán egy 

alkalommal dolgoztam fel. A kétkörös gyűjtés módszerével ugyanakkor feltételezhető, 

hogy nincs olyan cikk, amely elkerülte a figyelmemet, s kimaradt a gyűjteményből.  

Mint ahogyan arról a bevezetőben már szóltam: a gyűjtés során találkoztam 

áthidalhatatlan problémával is: a Népszabadság archív anyagaihoz nem lehet online 

hozzáférni, legalábbis tematikusan és időintervallumra keresve semmiképpen. 

Megpróbáltam magától a szerkesztőségtől elkérni adathordozón a 2008 első 

negyedévére eső lapszámokat, de nem tudták ezeket a rendelkezésemre bocsátani, 

mondván: csak belső használatra létezik az online változat, azonban nincs rá mód, hogy 

azt külsősök használják, arra pedig végképp nincsen kapacitás, hogy a kért anyagokat 

számomra összegyűjtsék. Ez a nem várt akadály meggátolt abban, hogy a Népszabadság 

vonatkozásában a Magyar Rádió sajtóarchívumában összegyűjtött alapgyűjteményt 

kiegészítsem, márpedig arról kiderült, hogy jelentősen foghíjas. A Heti Válasz kapcsán 

is hasonló nehézséggel szembesültem: az archív kereső csak 10 oldalnyi találatot jelenít 

meg, függetlenül attól, hogy ennél jóval több releváns találatszámot mutat. Ezek okán – 

a kezdeti elképzelésemhez képest – egy napi- és egy hetilaptól búcsúzni kényszerültem 

a vizsgálatban.  

A HVG esetében a kutatást egy harmadik körrel is kiegészítettem: mivel a HVG 

a 2008-as évről kiadott CD-s archívumot az abban az évben nyomtatott formában 

napvilágot látott összes cikkről, s mindezt keresőszavas programmal is ellátta, az abban 

lévő cikkeket is kigyűjtöttem. 

A fentiek okán remélhetem, hogy a vizsgálati körből nem hiányzik egyetlen 

olyan, online vagy offline formában napvilágot látott sajtótartalom sem, amely az adott 

időszakban a kiválasztott sajtótermékekben a megjelölt kisebbségekkel kapcsolatosan 
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jelent meg. Így kvalitatív és kvantitatív vizsgálatomat hiánytalan korpuszon tehetem 

meg. 

A kutatás során azokat a cikkeket gyűjtöttem össze, amelyekben a cigány, a 

roma, a zsidó, az izraelita/Izrael, a homoszexuális és a meleg szavak előfordultak 

(ezekre a kulcsszavakra kerestem rá a lapok internetes archívumában az anyaggyűjtés 

második körében). Emiatt a vizsgálati korpuszba bekerültek mindazon cikkek, amelyek 

főtémájukban az adott kisebbséggel foglalkoznak, ám ezek mellett azok is, amelyek 

csak érintik valamely általam vizsgált kisebbséget.  

Mindenekelőtt azt is szükséges leszögezni, hogy a keresési módszer 

megválasztása azt eredményezi, hogy azok a cikkek, amelyek kizárólag a „sorok 

között”, a cigányság, a zsidóság vagy a homoszexualitás explicit említése nélkül írnak 

róluk, nem kerültek be a vizsgálati anyagba.18 

Minden egyes kisebbséggel kapcsolatban a hírek elemzésekor a következő 

szempontokat figyelem: címek; az írás terjedelme (szavak száma); a kisebbség 

megnevezése (roma vagy cigány, zsidó vagy izraelita, homoszexuális vagy meleg); a 

kisebbség megnevezésére szolgáló szavakkal alkotott szóalakok és szóösszetételek 

(szám és variabilitás) és azok környezete; a cikk témája; a kisebbség főtémaként vagy 

marginálisan jelenik-e meg a cikkben; a kisebbség aktív vagy passzív szereplő-e. 

Az egyes kisebbségek tartalmi szempontú aktív vagy passzív megjelenését 

ugyanúgy vizsgálom, mint MESSING VERA (MESSING 2003). Aktívnak minősítem a 

megjelenést, ha a kisebbség tagjait vagy képviselőjüket megszólaltatják (vagy utalnak 

nyilatkozataikra), passzívnak minősítem a cikket, ha a kisebbségről csak beszélnek, a 

megszólaltatásuk nélkül. Amennyiben a cikkben megszólaló személy polgármester, 

igazgató vagy EP-képviselő, azt nem tekintem aktív írásnak, mivel ezek a személyek 

ebben az értelemben nem képviselőik a kisebbségnek. Érdemi képviselőnek tekintem 

viszont – a cigányság szempontjából – például Kállai Ernő kisebbségi ombudsmant, 

Farkas Flóriánt, a Lungo Drom elnökét, Kolompár Orbánt, az Országos Cigány 

Önkormányzat elnökét, ifj. Bogdán Jánost, az Országos Cigány Önkormányzat 

szóvivőjét és Csík Tamást, a C-Press Hírügynökség főszerkesztőjét. 

Alapvetően azokat a cikkeket tekintem főtémájúnak, ami döntően az adott 

kisebbségről szól. Ez általában magával hozza azt, hogy a kisebbséggel kapcsolatos 

                                                 
18 Többek között ez a magyarázata annak, hogy a Magyar Hírlapban a vizsgált időszakban megjelent 
cikkek között nincs egyetlen sem, amelynek – a publicisztikáival egyébként mély indulatokat kiváltó – 
Bayer Zsolt lenne a szerzője. Feltételezhetően más következtetéseket tudtunk volna levonni a Magyar 
Hírlap szóhasználatáról, ha az elemzett cikkek között Bayer-írás is helyet kapott volna. 
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szóalakok bővelkednek a cikkben. Vannak azonban ettől eltérések is a korpuszban, mert 

előfordulnak olyan cikkek, amelyek egyértelműen valamely kisebbséghez kötődnek, ám 

a vizsgált szóalakok előfordulási gyakorisága erre nem utal (pl. Olaszliszka). Olyan 

esetek is előfordulnak, ahol az érvelés vagy a logikai keret mondja meg, hogy a cikk 

főtémája valójában a kisebbségi csoport.  

Mindenképpen rögzítésre érdemes az a megfigyelés, hogy nem mindig azok a 

cikkek főtémájúak, ahol a címben megjelenik a kisebbség, illetve fordítva: ahol a 

címben jelen is van valamelyik minoritás, attól még a cikk nem feltétlenül szól 

valójában az adott csoportról. 

A következőképpen határozom meg azt, hogy egy cikket fő- vagy 

melléktémájúnak minősítek-e az adott kisebbség szempontjából: a főtémájú cikkek 

azok, amelyek döntően a kisebbségről szólnak. Ha a kategorizálásnál több 

témakategória is szóba jöhet, akkor a dominánsabb kategóriát választom 

főkategóriaként. Ezzel biztosítható, hogy minden sajtótartalom csak egyetlen 

kategóriába tartozzon, s csak egyszer számítson. A melléktémájú cikkekhez a 

kisebbséghez kapcsolódó szövegtartalom alapján rendelem hozzá a kategóriát. Azaz itt 

nem a cikk egésze a mérvadó, hanem csak a kisebbségre utaló tartalom. 

A cikk témája szerint mind a három kisebbségnél más kategóriákat vettem fel, 

annak érdekében, hogy azok a leginkább idomuljanak az adott kisebbséggel 

kapcsolatosan 2008 első negyedévében megjelent cikkek témaeloszlásához. 

A cigánysággal kapcsolatban a következő kategóriákat (6) vettem fel: cigányok 

által elkövetett bűncselekmények; cigányok sérelmére elkövetett bűncselekmények; 

kultúra; politika, kisebbségi önkormányzat; Magyar Gárda; egyéb. 

A zsidósággal kapcsolatban a következő kategóriákat (6) vettem fel: izraeli–

palesztin viszony; holokauszt, megemlékezés, Auschwitz; kultúra; vallás; Izrael; egyéb. 

A homoszexuálisokkal kapcsolatban a következő kategóriákat (6) vettem fel: 

azonos neműek házassága, regisztrált élettársi kapcsolat; melegfelvonulás; egészségügy 

(betegségek); Szetey Gábor; jogalkotás (egyenjogúság); egyéb. 

Ez a választás mindenképpen önkényes, hiszen meg lehetett volna határozni más 

vizsgálati szempontokat (vagy más vizsgálati szempontokat is). A kategóriaválasztást az 

elemzés időtartamára eső politikai események tematikája és a megvizsgált hírek 

témadominanciája határozta meg. A kiválasztásban szerepet játszott továbbá az is, ha 

valamely téma szerepét, súlyát kifejezetten meg akartam vizsgálni a sajtótermékekben. 

Minden írás, ami az első öt kategóriában nem kap helyet, az „egyéb” csoportba fog 
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tartozni. Ezzel a – meglátásom szerint többé-kevésbé kezelhető – 5+1 kategóriás 

elemzéssel biztosítható, hogy a kutatás nem vész el a részletekben, nem lesz túl 

szerteágazó, s hogy a figyelem megmaradhat azokon a fókuszpontokon, amelyek 

napjainkban kurrensek a cigánysággal, a zsidósággal és a homoszexuálisokkal 

kapcsolatban. 

A fentiek alapján vizsgálom egyfelől, hogy az egyes kisebbségekről átlagosan 

hány hír szól, hogy mely szófordulatok, szókapcsolatok fordulnak elő az egyes 

lapokban (kvantitatív rész), másfelől vizsgálni kívánom az uralkodó diskurzust, 

kontextust (kvalitatív rész).  

Vizsgálom továbbá, hogy az egyes lapokban megjelent cikkek témája és 

mennyisége milyen összefüggést mutat az MTI által a vizsgált időszakra vonatkozóan 

kiadott közlemények számával és tartalmával. Ennek a vizsgálatához természetesen 

szükség volt a 2008. január 1-je és 2008. március 31-e között kiadott MTI-közlemények 

összegyűjtésére is. 

A jelenkori tanulmányok a kvantitatív és kvalitatív módszerek, illetve eszközök 

szimultán használatának kívánalmát rögzítik. Ennek előnye, hogy a nem explicit 

tartalmak, összefüggések is vizsgálhatóvá válnak. Mint ahogyan azt BERELSON 

megfogalmazza: „A tartalomelemzés a kommunikáció manifeszt tartalmának objektív, 

szisztematikus és kvantitatív leírására szolgáló kutatási technika” (idézi MÓRÉ 2010). 

Egy másik definíció szerint a tartalomelemzés tulajdonképpen nem más, mint az az 

eljárás, „amelynek során közlemények törvényszerűen visszatérő sajátságai alapján 

olyan következtetéseket vonunk le, amelyek a közleményben nyíltan kimondva 

nincsenek” (idézi TRÖMBÖCZKY 2006: 72). 

Én munkám során az általam meghatározott szempontokra fókuszálva vizsgálom 

a cikkek kvalitatív jellegét, s végzek tartalomelemzést. A vizsgálatom esetében ez az 

explicit megjelenő tartalmakon nyugszik. Hogyha a tartalomelemzés leírására a 

berelsoni definíciót fogadjuk el, akkor elmondható, hogy a vizsgálatom 

tartalomelemzés, azonban ha a másik definíciót tartjuk mérvadónak, akkor le kell 

szögezni, hogy az általam elvégzett kvalitatív elemzés nem azonos a klasszikus 

tartalomelemzéssel, tekintettel arra, hogy vizsgálatom a látens tartalmakra nem irányul. 

A disszertáció most következő fejezetei azt a logikát követik, hogy – az MTI-

sajátosságok lejegyzését követően – előbb a napi-, majd a hetilapok cikkeiről szólok, 

méghozzá a cigányság, a zsidóság, végül a homoszexuálisok sorrendjében. Ezen 
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tapasztalatok birtokában fogok összegző megállapításokat tenni arról, hogy az adott 

sajtótermék kisebbségeket érintő nyelvhasználatának milyen sajátosságai vannak.  

Elemzésem során a cigánysággal kapcsolatban 606, a zsidósággal kapcsolatban 

473, a homoszexuálisokkal kapcsolatban 105 cikket vizsgálok meg, ami összesen 1184 

sajtócikk elemzését jelenti. Ezt egészítik ki az összegyűjtött MTI-közlemények. 

Ezek között van 43 olyan cikk, amely két vagy akár mind a három kisebbséghez 

is kötődik. Ezeket az írásokat nem tekintem duplikációnak (s ily módon az összes 

cikkszámot sem csökkentik) a következőben részletezett okok miatt. Először is mind a 

három kisebbségnél más kulcsszavak előfordulási gyakoriságát vizsgálom meg, 

amelyek között a három minoritásnál nincsen azonos. Emiatt a találatszám nem is 

torzul. Másodszor: a szövegkörnyezet és a kontextus az egyes kisebbségeknél eltérően 

értelmezhető ugyanazon szövegnél, ami külön-külön vizsgálati szempontot jelent. 

Végül: az egyes kisebbségek eltérő súllyal szerepelhetnek ugyanabban a cikkben, ami 

befolyásolja azt az elemzési szempontot, hogy az adott minoritás főtémaként van-e jelen 

abban a cikkben, vagy szerepe csak érintőleges. 

A közös 43 cikk a következő: A farizeusoknak abba kellene hagyni az aggódást 

(cigány, zsidó); A holokauszt áldozataira emlékeztek Auschwitzban (cigány, zsidó); 

Állami kitüntetések március 15-e alkalmából (cigány, zsidó); Álságos, hiteltelen 

aggódás (cigány, zsidó); Antidogma: Kartácsok (cigány, zsidó); Átértékelődő 

multikulturalizmus (cigány, zsidó); Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélete a szegregált 

oktatásról - Az ostravai tizennyolcak (cigány, homoszexuális); Az MSZP szerint nem 

helytállóak az államfő jogi érvei (cigány, zsidó); Bíróság előtt a háromszázmilliós 

csalás ügye (cigány, zsidó); Boldogan magyar (cigány, zsidó, homoszexuális); Botrány 

a gárda tárgyalásán (cigány, homoszexuális); Botrányok az Anglikán Egyházban 

(zsidó, homoszexuális); Börtön helyett bujkál a volt OCÖ-vezető (cigány, zsidó); 

Demszky Gábor: A Fidesz a felelős a nyilas mozgalomért (cigány, zsidó, 

homoszexuális); Emlékművek a náci időkben üldözött romáknak, melegeknek (cigány, 

homoszexuális); Fecsegő felszínen mozgó mese (cigány, zsidó); Flódnival a félelem 

ellen (zsidó, homoszexuális); Gaug, Csepeli, Hajdú (cigány, zsidó); Gyurcsány újra 

blogol (cigány, zsidó); Hatvanhárom éve szabadult fel Auschwitz (cigány, zsidó); 

Jönnek az iszlamofasiszták (cigány, zsidó); Képíró ellen eljárást sürget a Wiesenthal 

Központ (cigány, zsidó); Kordonok, rohamrendőrök a Petőfi-szobornál (cigány, zsidó); 

Kórusban rasszistáz az MSZP és az OCÖ (cigány, zsidó); Kották lakat alatt (cigány, 

zsidó); Kritika Gyurcsány kormányának (cigány, zsidó); Kultiplex: zárófesztivál 
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(cigány, zsidó); Másnak más a más - A politikai korrektség a sajtó hétköznapjaiban 

(cigány, zsidó); Mi a bajunk egymással? (cigány, zsidó); Nemzet a célkeresztben 

(cigány, zsidó, homoszexuális); Neonácik a Hősök terén: helyszíni riport (cigány, zsidó, 

homoszexuális); Olaszliszka öreg hídja (cigány, zsidó); Osztrák kárpótlás: bíróság előtt 

a háromszázmilliós csalás (cigány, zsidó); Pajeszkonjunktúra - A KDNP „izraelita 

műhelyéről”  (zsidó, homoszexuális); SZDSZ: a sikertelen hiteltelenség éve (cigány, 

homoszexuális); Szélsőjobboldali terrorveszély Magyarországon? (cigány, zsidó); 

Szombati zsidózás az avatás után (cigány, zsidó); Titokban egyeztek meg (cigány, 

zsidó); Toroczkai László elemezte a 12 pontot (cigány, zsidó); Tömegoszlatás: súlyos 

összecsapások a belvárosban (cigány, zsidó); Utak az elmúlt időbe (cigány, zsidó); 

Vámpirológia (cigány, zsidó, homoszexuális); Zsidózás kontra intellektuális 

lincskampány (cigány, zsidó). 

A fentiek között 38 cikk van, amelynél két kisebbség érintett, s 5, amely 

esetében mind a három. Emellett volt két olyan eset is, amikor a cikk címe, tartalma és 

megjelenési dátuma ugyanaz, ugyanarról a kisebbségről (zsidóság) is szól, de eltérő 

lapokban jelent meg az írás. Mivel mind a két cikket az MTI jegyzi, feltételezhető a 

teljesen szöveghű átvétel. Ezek a következők: Hamis volt a farkasos holokauszt-történet 

(HVG, Népszava); Hiányolják a kiegészítő normatívát az egyházi kórházak (HVG, 

Népszava). 

7.5. A vizsgált kisebbségek megjelenése az MTI hírekben 
 

Ahhoz, hogy akár kvalitatív, akár kvantitatív vizsgálatot végezzünk egy adott 

időszakra eső sajtóbeli korpuszon, át kell tekintenünk, hogy az aktuális időszakban 

mennyire voltak jelen a cigánysággal, a zsidósággal és a homoszexuálisokkal 

kapcsolatos események, hírek.  

Ennek fokmérőjeként az MTI hírarchívumát választottam, ahol kulcsszavak 

megadásával tökéletesen nyomon követhető, hogy a vizsgálni kívánt időintervallumban 

hány hírben szerepeltek a kisebbségek, s ezek milyen témák köré csoportosultak. Mivel 

hazánkban egyetlen nagy hírügynökség van, az MTI, abból a feltételezésből indulok ki, 

hogy minden szerkesztőséghez nagyságrendileg ugyanazon hírek jutnak el.19 Emiatt, ha 

megvizsgálom ezeket a főbb kulcseseményeket, s összevetem ezeket az egyes 

                                                 
19 Ez okból az MTI-nek óriási szerepe van a hazai média alakításában. Még egy megjegyzés 
idekívánkozik: az MTI helyét és szerepét a 2008-as év első három hónapjára vonatkozóan szükséges 
megítélni, függetlenül attól, hogy a szervezet azóta teljesen más pozícióval és szerepkörrel bír. 
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sajtótermékekben tapasztalható megjelenésekkel, kidomborodik az újságok egyéni 

jellege, arculata, illetve hírgyártási gyakorlata.  

Már csak azért is ideális választásnak tűnik az MTI-vel való összevetés, mert a 

hat kiválasztott sajtótermék számos elemzett cikke MTI-s forrásra hivatkozik. 

7.5.1. A cigányság megjelenése az MTI hírekben 
 

Az MTI hírarchívumában a cigány kisebbséggel kapcsolatban a cigány és a 

roma kulcsszóra is rákerestem a 2008. január 1-je és 2008. március 31-e közötti 

időszakban megjelent cikkekre fókuszálva. A roma esetében némi nehézséget okozott a 

nem releváns találatok kiszűrése (pl. AS Roma sportklub vagy Róma város „Roma” 

alakban írva).  

A cigány szóra a vizsgálati időintervallumban – csak a „Hírek” rovatot 

kiválasztva – 143 találat mutatkozott, melyből 45 januárra, 35 februárra és 63 márciusra 

esett. A legtöbb találatot (124) az archívum a belpolitika rovathoz sorolta, s 123 volt 

általános kód alatt. Harmadik helyen (116 találattal) a társadalmi kérdés rovathoz 

tartozó cikkek voltak. Földrajzi kód szerint 139 Európához, 137 a Magyar 

Köztársasághoz tartozott.  

Mind a rovathoz tartozás, mind a földrajzi besorolás a számok ismeretében csak 

úgy értelmezhető, ha egy-egy cikk egyszerre több rovathoz, illetve több földrajzi 

területhez is besorolt. 

A számok értelmezéséhez még fontos tudni, hogy ha egy cikket az MTI frissít, 

akkor az új találatként jelenik meg; növelve ezzel a találatszámot. Jelen esetben is több 

ízben előfordult olyan, hogy egy cikk később egyszer vagy akár kétszer is frissült. (A 

vizsgált időszakban 50 frissített cikk volt a három kisebbség vonatkozásában.) 

A cigány kulcsszóra kiadott 143 találatot tovább elemezve láthatóvá vált, hogy a 

cikkek eloszlása nem csak havi periódust nézve, hanem napi szinten is eltéréseket 

mutat: vannak napok találat nélkül, ellenben más napokra 5-6 megjelenés is jutott.  

Az MTI hírarchívumában a kulcsszavas kereséssel minden olyan cikket 

megtalálhatunk, ami akár periférikusan, akár fő témájában a cigánysággal foglalkozik. 

Előfordulnak így olyan találatok is, ahol a cikkben csupán egyszer szerepel a keresett 

szó, míg vannak olyanok is, ahol többször találkozhatunk a keresett kifejezéssel. 



 91 

A roma szóra keresve 398 találat mutatkozott, ami jelentősen csökkent a nem 

releváns találatok kiszűrését, valamint a cigány szóra keresve is kiadott – és emiatt 

egyszer már számba vett – cikkek kiiktatását követően.  

Mind a cigány, mind a roma szóra kiadott – releváns és nem duplikált – találatok 

címét kigyűjtöttem annak érdekében, hogy összevethessem az egyes lapokban 

megjelent hírekkel, hiszen kíváncsi voltam, vajon mennyi a tematikus egyezés, milyen 

átfedések figyelhetők meg az MTI-hírek és az egyes sajtóorgánumok sajtóanyagai 

között.  

A cigány és a roma szavakra keresve kiadott összesített találatok száma így 276 

volt, melyből januárra és februárra 84-84 esett, márciusra 108. Ezt szemlélteti a 

mellékletek között található 1. számú ábra. 

7.5.2. A zsidóság megjelenése az MTI hírekben 
 
 Az archívumban a zsidó és az izraelita szavakra kerestem rá. A zsidó szóra 355 

találat mutatkozott. Ebből januárra 128, februárra 91, márciusra 132 esett. A három 

legnépszerűbb kategóriában 325 általános kódú volt, 229 a belpolitikai rovatban 

szerepelt, 146 pedig a jog, bűnügy és igazságszolgáltatás címke alatt volt feltüntetve. 

Földrajzi megoszlás szerint 223 Európához, 139 Ázsiához és 136 a Magyar 

Köztársasághoz tartozott. 

Az izraelita szóra 16 találat volt: 4–4 januárra és februárra és 8 márciusra. A 

legtöbb cikket felmutató 3 kategóriában 16 (azaz mind) általános kódú megjelölést 

kapott, vallás és hit kategóriába 15 esett, míg 14 belpolitikai jellegű volt. 

A – zsidó és az izraelita szóra is kiadott – duplikációkat kiszűrve a vizsgálati 

időtartam alatt összesen 356 cikk volt. Ebből 129 esett januárra, 91 februárra s 136 

márciusra. Ezt mutatja a mellékletek között található 2. számú ábra. 

7.5.3. A homoszexuálisok megjelenése az MTI hírekben 
 

A homoszexuális kisebbséggel kapcsolatban a homoszexuális és a meleg 

kulcsszavakra kerestem rá. Itt a meleg szó – a romához hasonlóan – eredményezett jelen 

kérdéskörben nem releváns cikkeket (például időjárás, hőmérséklet, szín, étkezés); ezek 

kiszűrésére szintén szükség volt. 

A homoszexuális szóra keresve 35 találatot kaptam. Ebből 18 volt januári hír, 4 

februári s 13 márciusi. A három legnépszerűbb téma társadalmi kérdés volt (29), 
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általános kód (28) és jog, bűnügy, igazságszolgáltatás (17). Földrajzi kód szerint – 

szintén a 3 legtöbb találatot felmutató kategóriában – 22 európai, 12 amerikai és 7 

ausztráliai és óceániai érdekeltségű hír volt. 

A meleg szóra keresve 118 találat mutatkozott, melyből azonban – ahogyan arra 

fentebb utaltam is – nem volt mind releváns. A valódi találatokat a homoszexuális szóra 

kiadott találatszámmal összesítve 55 cikk esett a vizsgált időintervallumba. Ebből 25 

januárra, 9 februárra és 21 márciusra. Ezt mutatja a mellékletek között található 3. 

számú ábra. 

 

7.5.4. Az általam vizsgált kisebbségek megjelenése az MTI hírekben 
 

Mint láthattuk, a legtöbb hírt az MTI 2008 első negyedévében a zsidósággal 

kapcsolatban adta ki (356), annál kevesebb volt a cigánysággal foglalkozó írás (276), s 

ettől nagyságrendileg elmaradt a homoszexuálisokat érintő sajtóanyag (55). A 

cigányságról és a zsidóságról a három hónap viszonylatában a legtöbb hír márciusban 

látott napvilágot, a homoszexuálisokkal kapcsolatban pedig januárban. 

A fenti számokat az alábbi táblázat és a mellékletek között megtalálható 4. 

számú ábra szemlélteti: 

 cigány/roma zsidó/izraelita homoszexuális/meleg 

2008. január 84 129 25 

2008. február 84 91 9 

2008. március 108 136 21 

összesen 276 356 55 

 
A kisebbségekről szóló MTI-hírek száma befolyással lehet arra, hogy az egyes 

sajtóorgánumok milyen mértékben tartalmaznak kisebbségekkel kapcsolatos híreket, 

ugyanis nem ritkán a hírek forrása az MTI. Az alábbi táblázat arról nyújt összefoglalót, 

hogy az MTI-hírek és az általam vizsgált hat lap cikkmegjelentetési gyakorlata hogyan 

viszonyul egymáshoz. 
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MTI 84 84 108 276 129 91 136 356 25 9 21 55 
Magyar Hírlap 12 9 10 31 15 10 14 39 3 0 1 4 
Magyar Nemzet 100 107 122 329 58 70 85 213 14 12 9 35 
Népszava 30 29 50 109 23 15 29 67 13 3 5 21 
Magyar Demokrata 6 7 11 24 3 9 5 17 0 0 2 2 
HVG 32 29 35 96 34 37 44 115 13 8 9 30 
Magyar Narancs 8 4 5 17 3 10 9 22 4 6 3 13 
 
 

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a cigánysággal kapcsolatos hírek esetében 

a napilapok közül a Magyar Nemzet több cikket produkált, mint amennyit az MTI 

közzétett; a Magyar Hírlap és a Népszava ettől nagyságrendileg elmaradt. A hetilapok 

közül az MTI cikkmennyiségét egyik általam vizsgált sajtóterméké sem közelíti meg. A 

HVG azonban majdnem annyi cikket jelentetett meg, mint a Népszava, annak ellenére, 

hogy az egyik napi-, a másik pedig hetilap. Azt gondolom, hogy ennek az lehet az oka, 

hogy a napi- és hetilapok határai elmosódnak a digitalizált világban: offline megjelenési 

periódustól függetlenül elvárás friss tartalmak megjelenése a lapok webes felületein. A 

vizsgálatom későbbiekben részletezendő adatai is ezt támasztják alá, hiszen több hetilap 

esetében is találtam releváns tartalmat akár 1-2 naponta, ráadásul az a jelenség sem 

szigetszerű, hogy egy hetilap egy adott napon 5-6 cikket is közzétesz. 

A zsidósággal kapcsolatban minden vizsgált napi- és hetilap havi cikkszáma 

elmarad az MTI-hírek számától. Ez kifejezetten igaz a hetilapokra; a napilapok közül – 

ugyanúgy, mint a cigányság esetében – a Magyar Nemzet az, amelyik ezt a számot a 

legjobban közelíti. 

A homoszexuálisokkal kapcsolatos híreknél is igaz az, hogy egyik sajtótermék 

sem éri el az MTI által egy negyedév alatt megjelentetett hírek számát, bizonyos 

esetekben azonban (Magyar Nemzet – 2008. február) a havi cikkszám több, mint az 

MTI-hírek száma. 

A táblázat számainak értelmezéséhez néhány szempont rögzítése és figyelembe 

vétele szükséges, hiszen az általam mért adatok csak a kiválasztott módszertan 

ismeretében értelmezhetőek megfelelően.  

Tekintettel arra, hogy a cikkek összegyűjtésekor a cigány/roma, zsidó/izraelita 

és homoszexuális/meleg szavakra kerestem rá, a találati listában nincsenek benne azok 
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az írások, amelyek valamelyik kisebbséget másképpen, példának okáért „a sorok 

között” jelenítik meg, illetőleg amelyek nem tartalmazzák ezeket a szavakat. Ennek 

okán az általam összegyűjtött korpuszban kizárólag olyan cikkek vannak, amelyek 

explicit tartalmakkal rendelkeznek kisebbségi szempontból. 

A másik rögzítendő alapelv az, hogy a gyűjtésembe belekerült minden olyan írás 

is, amely csak periférikusan foglalkozik a kisebbséggel (szélsőséges esetben akár 

csupán egyetlen releváns szót tartalmazva). Ennek okán mélyebb összefüggések 

megállapításához annak figyelembevétele is szükséges, hogy az egyes lapok cikkeiben 

az adott kisebbség főtémaként van-e jelen.  

A számok vizsgálatakor továbbá figyelni kell arra, hogy amennyiben egy MTI-s 

hír a későbbiekben (akár többször is) frissül, az mind újabb találatot eredményez az 

MTI-hírek számosságában, azonban az témáját tekintve azonos, ráadásul nem biztos, 

hogy a frissített tartalom bármelyik napi- vagy hetilapban érdemesnek bizonyul a 

kiegészítve megismételt közzétételre. 

Ha az ismétlésekre fókuszálunk, akkor a cigánysággal kapcsolatban a Magyar 

Távirati Iroda saját jelzése alapján 27 frissített tartalmú vagy összefoglaló cikk van. A 

zsidósággal kapcsolatban a frissített vagy összefoglalónak jelölt tartalmak száma 20, a 

homoszexuálisokkal kapcsolatban pedig 3 ilyen tartalom mutatkozott. 

Vizsgálandó továbbá, hogy milyen témaazonosság mutatkozik az MTI-hírek és a 

napi- és hetilapokban közzétett hírek között.20  

 

                                                 
20 Ezen felvetésem közül többre a disszertáció későbbi fejezeteiben visszatérek. 
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8.  A vizsgált sajtótermékek  

 
Mint ahogyan arról fentebb már írtam, az elemzésre szánt sajtótermékek körének 

meghatározásakor bizonyos kompromisszumokat kellett kötnöm annak érdekében, hogy 

a munkának megfelelő keretet szabjak. Ezekkel a végiggondolásokkal jutottam el a 

következő napi- és hetilapok három hónapnyi vizsgálati anyagához: Népszava, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap, HVG, Magyar Narancs, Magyar Demokrata.  

Noha egyensúlyt kívántam fektetni arra, hogy a bal- és jobboldali kötődés ne 

csupán a lapok össz-számát illetően valósuljon meg, hanem típus szerint is (napi- és 

hetilapok külön-külön), bizonyos lapok archív anyagaihoz való korlátozott hozzáférés 

okán erről le kellett mondanom.  

Hipotézisem szerint politikai állásfoglalástól függően eltérő kisebbségi retorika 

jelenik meg az egyik és a másik politikai oldalhoz kötődő sajtótermékekben. Az 

elemzésre országos terjesztésű lapokat választottam, hiszen ezeken lehet jól mérni a 

közvélemény-formálás erejét, sokkal jobban, mint például a kerületi kiadványokon.  

Magam mind a hat kiválasztott sajtóterméket az országos terjesztésűek közé 

sorolom, még akkor is, ha egyesek szerint a „Magyar Hírlap, illetve a fokozatosan 

lecsúszó Népszava az alacsony példányszáma miatt már csak formálisan tekinthető 

országosnak” (JUHÁSZ 2003). 

Nem könnyű egy-egy újság politikai kötődését meghatározni, hiszen a jelleg 

nem mindig egyértelmű vagy vállalt, ráadásul az időben előrehaladva változni is képes. 

Egyszerű (volt) a helyzet akkor, amikor egyes kiadványok pártpénzen, így világos, hogy 

az adott párt érdekeit képviselendő működtek. Mára már viszont azt látjuk, hogy a 

jobboldali és baloldali eszmék vagy hívószavak nem feltétlenül maradtak a „saját” 

politikai oldalukon.  

SIPOS BALÁZS a Magyar Nemzet fejlődéséről például megállapítja, hogy míg a 

lapot 1990-ben és 1991-ben pluralizmus jellemezte (amely megnehezítette annak 

kategorizálását), 1993-ban eltolódott jobboldali, konzervatív-liberális irányba, 2000 

után pedig már csupán jobboldali lapként működik. A Magyar Hírlapról írja, hogy 

sokáig baloldali újság volt, majd 2006-ban radikális jobboldalivá vált. A HVG-t 

liberális gazdasági lapként jellemzi, amely minden párttól igyekszik távolságot tartani. 

A Magyar Narancs vonatkozásában írja, hogy – az MDF-éra idején – ellenzéki lap volt, 
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míg a Magyar Demokrata az ő besorolásában jobboldali radikális kiadvány (SIPOS 2010: 

124, 126–127).  

BERNÁTH GÁBOR 2013-ban interjúkutatást végzett annak feltérképezésére, hogy 

az egyes médiumok miképpen kezelik a szélsőjobboldali tematikát, milyen stratégiával 

élnek ennek kezelésében (BERNÁTH 2014). A kutatás során interjút készített a – jelen 

munkához kapcsolódó – Népszava és Magyar Hírlap akkoriban kulcspozícióban lévő 

munkatársaival is. A tervezett körből egyedül a Magyar Nemzet nem adott számára 

alkalmat az interjú elkészítésére. A 24 interjúból világossá vált: a fősodrú médiumok 

igen heterogének (bagatellizálnak, túldramatizálnak vagy támogatnak).   

 

8.1. A vizsgált napilapok 

 
Az általam vizsgált három politikai napilap (Magyar Nemzet, Magyar Hírlap és 

Népszava) nyelvhasználatát NEMESI ATTILA  LÁSZLÓ is elemezte egy konkrét, 2003-as 

esemény kapcsán (lakáshitelek szigorítása). Azt nézte meg, hogy a négy médium – a 

Népszabadsággal kiegészítve – a címoldalon miképpen ír az eseményről. A címek, 

alcímek és kulcskifejezések vizsgálatával arra a megállapításra jutott, hogy a Magyar 

Nemzet ellenzéki pozíciót mutat, a Magyar Hírlap igyekszik minél több negatív 

érzelmi-értékelő tartalmat megjeleníteni a Fidesszel kapcsolatban, míg a Népszava 

inkább kormányoldali értelmezési keretet használ (NEMESI 2011: 194). 

 

8.1.1. Népszava 
 

JUHÁSZ GÁBOR a Népszava esetében 1995-re vonatkozóan 278 ezres 

olvasottságról ír, ami 2002-re 109 ezer főre csökkent (JUHÁSZ 2003). Mégis 

bizonytalannak érzem az olvasói kört, mert ugyanakkor a Népszava-példányszámok 

tekintetében 2002 első negyedévére vonatkozóan 31 611-es adatról számol be. A cikk 

egy későbbi részében pedig van egy 31 780-as adat is, ami ugyanúgy 2002 első 

negyedévére vonatkozik (JUHÁSZ 2003). 

A Népszava példányszámadataival kapcsolatban a Magyar Terjesztés-ellenőrző 

Szövetség (MATESZ) a következő adatokat közölte a 2015. évi I. negyedéves 

gyorsjelentésében (www.matesz.hu): nettó nyomott példányszám: 26 805 db., aktívan 

vásárolt példányszám: 13 182 db., összesen értékesített példányszám: 13 344 db., 

összesen terjesztett példányszám: 13 491 db. 
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8.1.1.1. A cigánysággal kapcsolatos írások nyelvezete a Népszavában 
  

 A Népszavában januárban 30, februárban 29, márciusban 50 releváns cikk jelent 

meg – összesen 109. A cikkek napi eloszlását a mellékletek között található 5. ábra 

szemlélteti. Mint ahogyan azon is látható: az egy napra eső, ezzel a kisebbséggel 

foglalkozó legtöbb cikk 6 volt. 

 A 109 írásból 22 volt olyan, amelynek a címében is megjelent a cigány 

kisebbség (20,1%). Ezek a következők: Gyurcsány Ferenc a romák integrációja melletti 

elkötelezettségét hangsúlyozta; Roma politikusok levélben tiltakoztak Erdő Péter 

bíboros prímásnál; A politika és a roma szervezetek egyként utasították el a Magyar 

Gárda akcióját; A cigányértelmiség árulása fájóbb; Cigányellenes a volt 

agrárminiszter; A Magyar Gárdától való elhatárolódásra szólít fel a baranyai cigány 

kisebbségi önkormányzat; A roma gyerekek heti kétszer, külön járhattak iskolába; Erős 

roma lobbi; Konferencia a romák helyzetéről és értékeik megvédéséről; Romaellenes, 

szélsőjobb milíciaként mutatják be a Gárdát; Feldúlták egy roma család házát 

Putnokon; Roma vezetők szerint manipuláció és lejáratás a célja a Hír TV felvételeinek; 

Elítélte a romáknak élelmiszert osztogató fideszes kampánystábtagot a bíróság; 

Tiltakozik a roma lakosság, bezúzták a városi lapot; Roma újságíró-gyakornokok; 

Együttműködés a romák és rendőrök között; Több mint hatvanezer büszke cigányember 

és hozzájuk csatlakozó együttgondolkodó; Kolompár Orbán: kiemelt tisztelet jár a roma 

nőknek; Roma hősi halottak tiszteletére állítottak emléktáblát a Hadtörténeti 

Múzeumban; A Beszélő a romák helyzetéről; Tájékoztatná a romákat Kállai; OCÖ: 

valódi roma képviseletet.                

A cikkekben a következő szavak iránymutatóak még arra nézve, hogy cigány 

kisebbséggel kapcsolatos témával van dolga az olvasónak: Magyar Gárda, OCÖ, 

szegregáció, Olaszliszka, Farkas Flórián, Kolompár Orbán, egyenlő bánásmód, 

vajdaság, rasszista, kirekesztés, etnikai alapú.  

Megfigyelhető, hogy a Népszavában 16 címben is szerepelt a Magyar Gárda, 

ami azt mutatja, hogy ez a lap kiemelten foglalkozott a gárda ügyével, s hogy erős 

összefonódás van a cigányság és a Magyar Gárda témája között. 

Figyelemre méltó, hogy a cikkek elsöprő többségét vagy az MTI vagy a 

Népszava jegyzi (a 109-ből 99-et), s alig jelenik meg személynévvel vagy 

monogrammal azonosított cikk. Ez azt is jelentheti, hogy a legtöbb hír átvett, miáltal az 

kevéssé az újságíró személye által formált, megszerkesztett. A hírügynökségtől egy az 
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egyben átvett írások jótékonyan hathatnak a megjelentetett cikkszámra is, hiszen azok 

előállítása nem igényel befektetett energiát és extra ráfordítási időt az újságíróktól. 

Azonban megnézve az MTI által megjelentetett híreket, kitetszik, hogy nem átvételről 

van szó, mégsem találni a cikkek alatt vagy fölött az MTI-től különböző szerzőt. 

 Ha megnézzük az MTI cikkcímeit, akkor a Népszava és az MTI címei között 

23-at találni, amely szó szerint vagy szinte szó szerint azonos. Ez ugyan még nem 

magyarázza azt, hogy 74 esetben találkoztunk a cikkeknél MTI megjelöléssel, de jól 

mutatja a többi laphoz képesti tendenciát, ugyanis a Népszava-beli és az MTI-címek 

között ennél a lapnál volt a legnagyobb arányú az átfedés. 

A szóalakok, szóösszetételek igen változatos képet mutatnak a Népszavában. A 

cigány szó, illetve azok különböző toldalékolt formái 36-féle alakban fordulnak elő, a 

roma szó és alakjai 19-féleképpen.  

A cigány alakok a korpuszban összesen 258-szor találhatóak meg, a roma 

szóalakok pedig 283-szor. Ezeket ábécérendben, a gyakoriságot feltüntetve a 

következőkben közlöm: „cigánybűnözés” (1), „cigánybűnözéssel” (5), „cigányellenes 

megmozdulás” (1), „cigánybűnözésről” (1) , „díszcigánymandátumok” (1), cigány 

(128) – ebből tulajdonnévként 55, cigánybálra (1), cigánybűnözés (2), cigánybűnözésről 

(5), cigányellenes (7), cigányellenesek (1), cigányellenesnek (1), cigányember (3), 

cigányértelmiség (2), cigányként (1), cigánykérdésről (1), cigányok (20) – ebből 

tulajdonnévként 5, cigányokat (6), Cigányokért (4) – az összes előfordulás tulajdonnév, 

cigányoknak (5), cigányoznak (1), cigányozni (1), cigánypolitika (1), cigánypolitikai 

(1), cigánypolitikáját (1), cigányprobléma (1), cigányprogramot (1), cigányság (28), 

cigányságban (2), cigánysággal (3), cigányságnak (6), cigányságot (11), cigányságról 

(1), cigánytelepek (1), cigányügyi (2) – ebből tulajdonnévként 1, cigányzenekar (1). 

A roma szóval alkotott alakok a következők: „roma ügy” (1), roma (182) – 

ebből tulajdonnévként 16, romaellenes (2), romaellenességet (2), romagondokról (1), 

romák (51), romákat (17), romaként (1), romakérdéssel (1), romákkal (2), romáknak 

(8), romákról (2), romáktól (1), romának (2), romaság (1), romatelep (1), romatelepen 

(1), romaügyi (6), romavigasságra (1). 

A roma és a cigány szóalakok összes előfordulása a vizsgált 3 hónap alatt 541. 

Kiemelendő, hogy találni idézőjelbe tett szavakat, kifejezéseket, amelyek nem 

feltétlenül szó szerinti idézetet jelölnek, hanem távolságtartást az adott formától, a leírt 

tartalomtól. A szavak között 6-féle, idézőjelbe tett alak található, melyek összes 

előfordulása 10. 
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A Népszava cikkeiben legtöbbször a cigány (128), cigányság (28) és cigányok 

(20) szavak fordulnak elő, emellett a roma (182), romák (51) és romákat (17) szerepelt 

a legnagyobb számban.  

Vannak olyan szóalakok is, amelyek csak a Népszavában szerepelnek: 

„cigányellenes megmozdulás” (1), „cigánybűnözésről” (1) , „díszcigánymandátumok” 

(1), cigányellenesnek (1), cigányozni (1), cigányprogramot (1), „roma ügy” (1), 

romagondokról (1), romakérdéssel (1), romaság (1), cigányértelmiség (2). 

Találtam olyan szóalakokat is, amelyeket érdemesnek tartottam a mélyebb 

vizsgálatra. A romaság-ot atipikusnak vélem, hiszen a kisebbséget döntően a 

cigányság-gal szokták kifejezni (igaz, én is használom néhány alkalommal jelen 

munkában ezt az alakot). Talán a romaság szóalak a politikai korrektség jegyében 

született meg; egyszeri előfordulást okozva a korpuszban. A kontextus érzékenyítő: „A 

romaság és szegénység ma szorosabban karol egymásba, mint az országban 

általában.”21 A másik, vizsgálatra érdemes szóalak a lap által idézőjelben használt 

„díszcigánymandátumok”. Ezt a szót Kolompár Orbán használta, s a lapban a következő 

kontextusban jelent meg: „Meg kell teremteni a kisebbségek parlamenti képviseletének 

rendszerét, és meg kell szüntetni a »díszcigánymandátumok« osztását a jobb- és 

baloldalon ahhoz, hogy a romáknak valódi országgyűlési képviselete lehessen – 

jelentette ki az Országos Cigány Önkormányzat elnöke a testület elnökségi ülésén.”22 A 

szóhasználat erősségét és furcsaságát meglátásom szerint az az elemi és sürgető igény 

indokolta, hogy a cigányság végre valódi, érdemleges képviselettel kíván rendelkezni. 

Mint ahogyan a fejezet elején írtam, a Népszavában januárban 30, februárban 

29, márciusban 50, a cigánysággal összefüggő cikk jelent meg. Ha ezt összevetjük az 

MTI által megjelentetett cikkek számával (84-84-108), akkor a gyakorisági tendencia 

bámulatos párhuzamosságot mutat. 

Amennyiben megvizsgáljuk, hogy milyen kulcsszavak, illetve témák vannak az 

MTI által megjelentetett cikkek címében, s milyenek a Népszava címeiben, akkor 

található egyezés, de még érdekesebb, ha az MTI témáit a Népszava cikkeinek valódi 

tartalmával, kulcsszavaival vetjük össze. 

Az alábbi táblázatban a témákat az egyes hónapokon belül ábécérendben 

tüntetem fel, s az azonos találatokat félkövérrel szedve jelölöm. 

                                                 
21 Népszava, 2008.01.09., MTI, Gyurcsány Ferenc a romák integrációja melletti elkötelezettségét 
hangsúlyozta  
22 Népszava, 2008.03.26., MTI, OCÖ: valódi roma képviseletet                 
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 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Népszava  
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Devecser 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Farkas Flórián 
holokauszt 
integráció 
Jászladány 
Jobbik 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Nemzeti Őrsereg 
OCÖ 
romák elleni támadás 
szegregált oktatás 
uniós roma stratégia 

Farkas Flórián 
gyűlöletkeltés, cigányellenesség 
integráció 
Jobbik 
kitelepítés 
Magyar Gárda 
OCÖ 
Olaszliszka 
panasz, tiltakozás 
politikai ügyek 
rendőrségi vizsgálat 
szegregáció 

2008. február 

Devecser 
esélyegyenlőség 
FCÖ 
Kerepes 
kisebbségi önkormányzati választások 
konferenciák 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
romák házainak feldúlása 
romastratégia 
szegénység 
szegregáció 

cigányellenesség 
félelem 
Kerepes 
kisebbségi önkormányzat 
konferencia 
lobbi 
Magyar Gárda 
munkalehetőségek 
oktatásügy 
ösztöndíj 
rasszizmus 
roma vezetők 
romák házai elleni erőszak 
stratégia 
szavazatvásárlás 
vajda 

2008. március 

bűnözés 
FCÖ 
Jobbik 
Kanada 
kisebbségi önkormányzat 
Kolompár Orbán 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
országgyűlési ügyek 
rendbontás, atrocitás 
romák házaira támadás 
szegregáció 
tanárbántalmazás 

Farkas Flórián 
gyújtogatások 
Jobbik 
Kolompár  Orbán 
kulturális ügyek 
Magyar Gárda 
munkaerőpiac 
OCÖ 
rasszizmus 
rendőrségi ügyek 
szavazatvásárlás 
szegregáció 

 

Mint ahogyan a címekből kiderül, az MTI és a Népszava címtartalmainak (havi) 

közös elemei a következők: Farkas Flórián, integráció, Jobbik, Kerepes, kisebbségi 

önkormányzat, Kolompár Orbán, konferencia, Magyar Gárda, OCÖ, romák házainak 

feldúlása, romastratégia, szegregáció. 
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Vannak olyan kulcsszavak, illetőleg témák, amelyek a lapok közül csak a 

Népszava címeiben jelennek meg: cigányellenesség, gyűlöletkeltés, kitelepítés, lobbi, 

panasz, tiltakozás, vajda. 

A lap cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a cigánysággal 

összefüggő 109 írás közül 69-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként (63,3%). Ezen 

cikkek terjedelme 66 és 1831 szó között változik. A 69 cikkből éppen az egyharmad, 23 

olyan, amelyben a kisebbség aktív szerepű (azaz ők maguk vagy a képviselőjük 

megszólal, illetőleg hivatkoznak álláspontjukra). 46 cikkben úgy írnak a kisebbségről, 

hogy a véleményük nem tükröződik. 

A 109 írás jól láthatóan néhány főbb kulcstéma, kulcsszó, illetőleg kulcsszemély 

köré szerveződik. A cikkekben előforduló kulcsszemélyek a következők: ifj. Bogdán 

János, Farkas Flórián, Horváth Aladár, Kállai Ernő, Kolompár Orbán, Mohácsi 

Viktória, Szabó János, Szögi Lajos, Veres János, Vona Gábor. 

A tudósításokban a következő főbb szervezetek fordulnak elő: FCÖ, Gój 

Motorosok Egyesülete, Jobbik, Lungo Drom, Magyar Gárda, Nemzeti Őrsereg, OCÖ. 

A cikkekben előforduló kulcshelyszínek a következők: Babócsa, Devecser, 

Jászladány, Kanada, Kaposvár, Kerepes, Olaszliszka, Putnok, Tiszaroff. 

Az írásokban előforduló főbb témák a következők: cigányok által elkövetett 

bűncselekmények (cigánybűnözés, pedagógusok elleni atrocitás, gyermekkorúak 

bűntettei), cigányok elleni bűntettek (gyújtogatás, házfeldúlás, falfirkálás), egészségügy 

(vizitdíj, romatelep), felzárkózás, foglalkozásügy (munkahelyteremtés), integráció, 

kisebbségi önkormányzatok, kulturális események (díjátadás), politikai hírek 

(önkormányzati választások, sikkasztás, szavazatvásárlás), oktatásügy (szegregáció). 

Amennyiben a Népszava cikkeit megvizsgálom az általam felvett kategóriák 

függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

cigányok által elkövetett bűncselekmények 4,59 
cigányok sérelmére elkövetett bűncselekmények 10,09 
kultúra 4,59 
politika, kisebbségi önkormányzat 22,02 
Magyar Gárda 31,19 
egyéb 27,52 

 

Látszik, hogy a Népszavában a legtöbb hír a Magyar Gárdával kapcsolatos 

(31,19%), s a második legtöbb cikk politikai eseményről, kisebbségi önkormányzat 

tevékenységéről tudósít (22,02%). Mindez kiválóan alátámasztja azt a tapasztalatot, 
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hogy a cigányság mint téma erősen átpolitizált, illetőleg: a Magyar Gárda politikai 

színrelépése erősen hat a kisebbségre.  

8.1.1.2. A zsidósággal kapcsolatos írások nyelvezete a Népszavában 
 
 A zsidósággal kapcsolatban a Népszavában a vizsgált időtartamban összesen 67 

cikk jelent meg: 23 januárban, 15 februárban és 29 márciusban. Megállapítható, hogy 

egyetlen írást sem nevesít „konkrét” személy: 57 cikket az MTI jegyez, 10-et pedig 

Népszava megjelölés alatt olvashatunk.  

A címeket vizsgálva látható, hogy összesen tíz tartalmazza a zsidó vagy az 

izraelita szavakat, azaz nagyjából minden 7. cím teszi egyértelművé, hogy a hír a 

zsidóságról szól. Ezek a következők: Több zsidó szervezet tiltakozott; Zsidószervezetek 

nem elégedettek; A zsidó állam kormányfői hivatala tagadja, hogy köze lenne a 

gyilkossághoz; Riadókészültségben a követségek és a zsidó intézmények; Semjén Zsolt: a 

Biblia a keresztények és a zsidók közös öröksége; 16 éve nem járt magyar államfő a 

zsidó államban; „A hős zsidó honvédek nem hiába ontották vérüket”; Felavatták 

Nagykapornakon a felújított zsidó temetőt; A zsidóság a szélsőjobbot vádolja; Szombati 

zsidózás az avatás után. 

Viszonylag sok címben szerepel az Izrael, izraeli szó, valamint a holokauszt, az 

antiszemita, a Jeruzsálem, a Gázai övezet és a rasszista, nácizmus szavak, amelyek 

erőteljesen utalnak arra, hogy a cikkben valamilyen mértékben érintett a zsidóság. 

 A tudósítások eloszlása nem egyenletes: több napon nem volt megjelentetett 

tartalom erről a kisebbségről, azonban volt olyan nap, amikor 4 írás is napvilágot látott. 

Ezt az eloszlást szemlélteti a mellékletek között található 6. ábra. 

 A zsidósággal kapcsolatos cikkekben a zsidó szóalakok száma változatos. Ez 23-

féle, az izrael(ita) szóalakok pedig 13 különböző alakban fordulnak elő. Darabszámát 

tekintve az összes találat a zsidó, illetve származékai esetében 215, az izraeli, illetve 

származékai esetében 185. Ezt az összesen 400 előfordulást az alábbiakban 

ábécérendben részletezem, a darabszámok feltüntetésével. 

A zsidó szóval alkotott alakok a következők: indok-zsidóink (2), zsidó (143) – 

ebből tulajdonnévként 23, zsidó-e (1), zsidóellenes (2), zsidók (17) – ebből 

tulajdonnévként 1, zsidókat (7), zsidókhoz (1), zsidókkal (2), zsidóknak (6), zsidókra (1), 

zsidómentő (2), zsidónak (2), zsidóság (16), zsidóságból (1), zsidósággal (1), 

zsidóságukat (1), zsidószervezetek (3), zsidóüldözés (1), Zsidóvárosban (1) – ez 

tulajdonnévként, zsidózás (2), zsidóztak (1), zsidózva (1), zsidóságtól (1). 
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Az Izrael, izraelita szavakkal alkotott alakok a következők: Izrael (41), Izraelbe 

(6), Izraelben (8), Izraelből (1), Izrael-ellenes (1), izraeli (90) – ebből tulajdonnévként 

3, izraeliek (3), izraelieket (1), izraelita (5) – ebből tulajdonnévként 3, Izraellel (3), 

Izraelnek (4), Izraelre (1), Izraelt (21). 

Megállapítható, hogy – szemben a cigánysággal – ezzel a kisebbséggel 

kapcsolatban nem találni idézőjelbe tett szavakat, kifejezéseket. 

A legtöbbször a zsidó (143), zsidók (17) és a zsidóság (16) szavak fordultak elő 

ezekben a cikkekben.  

A csak a Népszavában előforduló szavak a következők: zsidó-e (1), zsidóságból 

(1), zsidóságtól (1), zsidóságukat (1), Zsidóvárosban (1), zsidózva (1), zsidószervezetek 

(3). 

Találtam olyan szóalakokat, szókapcsolatokat is, amelyeket érdemesnek 

tartottam a mélyebb vizsgálatra. Az indok-zsidóink egy Magyar Hírlap-beli Bayer Zsolt-

cikkre utal a következők szerint: „Ők a mi indok-zsidóink - értsd: a puszta létezésük 

indokolja az antiszemitizmust…”23 Ez a súlyosan antiszemita kijelentés egyébiránt 

széleskörű tiltakozást váltott ki a liberális(abb) sajtó és értelmiség körében. A 

Zsidóvárosban szó meglehetősen furcsán hat, főleg nagybetűvel írva, s nem csak azért, 

mert így tulajdonnévi attribútummal felruházott szóvá avanzsált. A cikk, amelyben 

szerepel, Csehországról szól, s a szó az alábbi szövegkörnyezetben fordul elő: „»A 

szólásszabadságért« jelszóval szerveződő menetet magánszemélyek kezdeményezték 

azzal az indoklással, hogy így akarnak tiltakozni az ellen, hogy a rendőrség 

novemberben megakadályozta a neonácik menetelését az egykori prágai 

Zsidóvárosban.”24 Meglátásom szerint itt arról van szó, hogy az a város egykor zsidók 

által lakott település volt. Szokatlan továbbá a zsidómentő szóalak is, de mivel ez több 

lapban is előfordul, lehetséges, hogy csak az én fogalmazási preferenciám használná 

inkább a „zsidókat mentő” vagy „zsidókat megmentő” alakot. 

A szidóságról szóló cikkek száma a Népszavában (január: 23, február: 15, 

március: 29) csak abban a tekintetben követi az MTI-hírek megoszlását, hogy ott a 

legtöbb cikk szintén márciusi volt; annál kevesebb volt a januári, s a legkevesebb 

februárra esett (január: 129, február: 91, március:136).  

Az MTI és a Népszava címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi táblázat, 

amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

                                                 
23 Népszava, 2008.03.28.,  MTI, A liberálisok a jövőben nem kíváncsiak a Magyar Hírlapra 
24 Népszava, 2008.01.17.,  MTI, Öt-hatezerre tehető a neonácik száma Csehországban 
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 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Népszava 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Anna Frank 
Auschwitz 
egyházi ügyek 
Gázai övezet 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
izraeli–palesztin viszony 
Jeruzsálem 
keresztény-zsidó viszony 
Közel-Kelet 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Mazsihisz 
neonácizmus, szélsőjobb 
Tom Lantos 
zsidó negyed 

antiszemitizmus 
egyházi kórházak 
gárda 
holokauszt 
integráció 
kulturális események 
neonácik 
rasszizmus 
zászlóégetés 
zsidó szervezetek 

2008. február 

Abbász 
Anna Frank 
antiszemitizmus 
Ciszjordánia 
díjátadás 
Gáza 
Hezbollah 
holokauszt 
Izrael 
KDNP - izraelita műhely 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
megemlékezés 
oktatás 
Raoul Wallenberg 
Tom Lantos 
tudományos hírek 
Wiesenthal Központ 
zsidó negyed 
zsidó temető megrongálása 

Hezbollah 
Izrael 
Jad Vasem-díjak 
nacionalizmus 
vallás 
zsidó állam 
zsidó szervezetek 

2008. március 

antiszemitizmus 
Auschwitz 
Bayer Zsolt írása elleni tiltakozás 
Ciszjordánia 
emigráció 
Gáza 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
Jeruzsálem 
jogi ügyek 
Közel-Kelet 
kulturális hírek 
Mazsihisz 
merénylet 

Abbász 
antiszemitizmus 
Gázai övezet 
holokauszt 
Izrael 
Jeruzsálem 
kóser 
Közel-Kelet 
nácizmus 
rasszizmus 
szélsőjobb 
zsidó állam 
zsidó temető 
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palesztin-izraeli viszony 
rabbi 
Szíria 
vallási ügyek 
zsidó temető 

 

Mint ahogyan a címekből kiderül, az MTI és a Népszava címtartalmainak (havi) 

közös elemei a következők: egyházi ügyek, holokauszt, Magyar Gárda, kulturális 

események, neonácizmus, Hezbollah, Izrael, antiszemitizmus, Gázai övezet, 

Jeruzsálem, Közel-Kelet, zsidó temető. 

A csak a Népszava címeiben megjelenő kulcsszavak, illetőleg témák a 

következők: egyházi kórházak, integráció, kóser, nacionalizmus, zászlóégetés, zsidó 

szervezetek. 

A Népszava cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

zsidósággal kapcsolatos 67 írás közül 44-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(65,7%). Ezen cikkek terjedelme 54 és 738 szó között változik. A 44 írásból csak 4 

olyan van, amelyben a kisebbség aktív szerepű (azaz ők maguk vagy a képviselőjük 

megszólal, esetleg hivatkoznak álláspontjukra), vagyis 90,9%-ban passzív ábrázolásról 

van szó. 

Amennyiben a Népszava cikkeit megvizsgálom az általam felvett kategóriák 

függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

izraeli–palesztin viszony 17,91 
holokauszt, megemlékezés, Auschwitz 14,93 
kultúra 8,96 
vallás 4,48 
Izrael  20,90 
egyéb 32,84 

 

A Népszavában – az egyéb címkébe került híreket nem számítva – a legtöbb írás 

izraeli eseményekkel (20,9%) vagy kifejezetten az izraeli–palesztin viszonnyal 

(17,91%) foglalkozott. Ettől alig maradtak el az olyan cikkek, amelyek a holokauszttal 

vagy Auschwitzcal voltak összefüggésben, vagy valamely megemlékezésről 

tudósítottak (14,93%). 
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8.1.1.3. A homoszexuálisokkal kapcsolatos írások nyelvezete a Népszavában 
 

A homoszexuálisokkal kapcsolatban több hír volt januárban (13), mint 

februárban (3) és márciusban (5) összesen. Az összesen 21 cikk között voltak olyanok 

is, amelyek ugyanazon a napon jelentek meg. Az írások eloszlását mutatja a mellékletek 

között található 7. ábra. 

A tudósítások közül 4 olyan van, amelynél a címben is szerepel a meleg vagy a 

homoszexuális szó, ami 19%-os aránynak felel meg. Egyes címekben a szexuális 

másság és a leszbikus szavak lehetnek orientálóak a cikk témájára nézve, illetve Szetey 

Gábor neve (utóbbi elsősorban azoknak, akik akkoriban a médiában követték az ő 

coming out-ját).  

A kisebbség nevét tartalmazó címek a következők: Harminchét meleg pár hideg 

esküvője; Homoszexuálisok tüntettek a Vatikán előtt; Idősek otthona, csak melegeknek; 

45 ezer eurót költött homoszexuális bordélyházakban. 

A cikkeket – 2 kivételével – az MTI jegyzi; 2-t a Népszava. Gyakorlatilag ezt 

tapasztaltuk a lapban a másik két kisebbségről szóló írások esetében is. Elképzelhető, 

hogy ez tudatos újságírói–szerkesztői gyakorlat a Népszava esetében, ugyanakkor 

meglehetősen furcsa, hogy nincsenek névvel (vagy monogrammal) vállalt cikkek. 

Valószínűleg ez az offline tartalmaknál másképpen jelentkezik (jelentkezne), mint az 

online-ok esetében. 

A vizsgált időszakban a Népszavában a homoszexuális szó és annak 

szószármazékai 6-féle alakban fordultak elő, a meleg szó, illetve az abból származtatott 

alakok több mint kétszer annyi, 14-féleképpen voltak megtalálhatóak. Az összes 

előfordulás a homoszexuális szóval kapcsolatban 30 volt, a meleg szóval pedig 42, ami 

összesen 72 előfordulást jelent. 

A homoszexuális szóval alkotott szóalakok a következők voltak: homoszexuális 

(15), homoszexuálisok (8), homoszexuálisokat (1), homoszexuálisokkal (1), 

homoszexualitás (4), homoszexualitást (1). 

A meleg szóval alkotott szóalakok a következők: „melegház” (1), meleg (22) – 

ebből tulajdonnévként 1, melegek (7), melegekből (1), melegeket (2), melegekkel (1), 

melegeknek (1), melegellenes (1), melegházasság (1), melegházasságok (1), 

melegházasságokról (1), melegházasságot (1), melegjogok (1), melegotthonának (1). 
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Az előfordulási gyakoriságból kiemelkedik a homoszexuális (15) és a 

homoszexuálisok (8) alakok túlsúlya, emellett a meleg (22) és a melegek (7) szavak 

voltak még gyakoriak. A vizsgálati korpuszban összesen 1 idézőjeles szó fordul elő. 

Vannak olyan szóalakok is, amelyek csak egyetlen lapban szerepelnek. A 

Népszavában ezek a szavak a következők: homoszexuálisokkal (1), „melegház” (1), 

melegekből (1), melegellenes (1), melegházasságot (1), melegotthonának (1). 

Találtam olyan szóalakot, szókapcsolatot is, amelyet érdemesnek tartottam a 

mélyebb vizsgálatra. A „melegház”-at például csak az idézőjeles írásmód védi meg 

attól, hogy ne legyen félrevezető, hiszen a melegház hagyományos értelemben 

növények termesztőhelye. A szó akkor nyer tökéletes értelmet, mikor a cikk bevezetése 

magyarázatot ad rá: „Kirobbanó sikere van Európa első melegotthonának, amelynek 

kizárólag idős homoszexuálisok a lakói.”25 

Az MTI-híreknél a havi eloszlás a három hónapban 25-9-21 volt. Ha ezt a 

számsort összehasonlítjuk a Népszavában a homoszexuálisokkal kapcsolatban 

megjelenő cikkeinek számával (13-3-5), a következő mondható el: mind a Magyar 

Távirati Iroda által kiadott közleményekben, mind pedig a népszavás cikkeket tekintve 

– a három hónap viszonylatában – februárban volt a legkevesebb releváns tartalom.  

Az MTI és a Népszava címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi táblázat, 

amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Népszava 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

családjog 
egészségügy: AIDS 
Emberi Jogi Bíróság 
esküvő 
holokauszt 
kulturális hírek 
Szetey Gábor 
szexbotrány 
szexuális másság 
tüntetés 

családjog 
esküvő 
Szetey Gábor 
szexuális másság 
tüntetés 

2008. február 

családjogi ügyek 
divat 
egészség: AIDS 
kulturális hírek 

erotikus fehérneműk 
meleg idősek otthona 

2008. március 

egészségügy: HIV 
jogi ügyek 
kulturális hírek 
melegek megdobálása 
pedofil bűnök 

bordélyház 
fertőzöttek 
jogi szabályozás 
leszbikusok 

                                                 
25 Népszava, 2008.02.01., MTI, Idősek otthona, csak melegeknek 
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szexbotrány 
turizmus 

 

Mint ahogyan a címekből kiderül, az MTI és a Népszava címtartalmainak (havi) 

közös elemei a következők: családjog, jogi ügyek, esküvő, Szetey Gábor, szexuális 

másság, tüntetés. 

A csak a Népszava címeiben megjelenő kulcsszavak, illetőleg témák a 

következők: bordélyház, erotikus fehérneműk, leszbikusok, meleg idősek otthona. 

A Népszava cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

homoszexuálisokkal összefüggő 21 írás közül 13-ban jelenik meg a kisebbség 

főtémaként (61,9%). Ezen cikkek terjedelme 78 és 519 szó között változik. A 13 

cikkből csak 1 olyan van, amelyben a kisebbség aktív szerepű (azaz ők maguk vagy a 

képviselőjük megszólal, vagy hivatkoznak álláspontjukra), vagyis 92,3%-ban passzív 

ábrázolásról van szó. 

Amennyiben a Népszava cikkeit megvizsgálom az általam felvett kategóriák 

függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

azonos neműek házassága, regisztrált élettársi kapcsolat 33,33 
melegfelvonulás 0,00 
egészségügy (betegségek) 9,52 
Szetey Gábor 9,52 
jogalkotás (egyenjogúság) 4,76 
egyéb 42,86 

 

A Népszavában – az egyéb címkébe került híreket nem számítva – a legtöbb írás 

a melegek házasulásával és a regisztrált élettársi kapcsolattal foglalkozott (33,33%). A 

második legnépszerűbb téma – holtversenyben – Szetey Gábor személye és a különböző 

betegségek említése volt (9,52%). A lap nem írt sem főtémaként, sem utalás szintjén a 

melegfelvonulásokról. 

8.1.1.4. A Népszava kisebbségeket érintő nyelvezetéről összességében 
 
 Az általam vizsgált három hónap alatt a Népszavában a cigánysággal 

kapcsolatban összesen 109, a zsidósággal kapcsolatban összesen 67 és a 

homoszexuálisokkal kapcsolatban összesen 21 hír jelent meg, így a három kisebbségről 

összesen a negyedév alatt 197 cikk látott napvilágot. 
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Mindenképpen megjegyzendő, hogy az összes cikk (197) közül 150-et MTI és 

további 37-et a Népszava aláírás jelöl, ami a három kisebbség vonatkozásában 

megjelent cikkek kiemelkedően nagy százaléka (94,9%). 

A megjelent hírek közül 36 alkalommal van a címben egyértelmű utalás a 

kisebbség valamilyen elnevezésére, ami azt jelzi, hogy az esetek 18%-ában lehet a cím 

alapján beazonosítani a cikk igazi témáját. 

A Népszavában a három vizsgált kisebbséggel kapcsolatban összesen 111-féle 

szóalak szerepelt, amely mindösszesen 1016 megjelenést jelentett. A cigányságot 

érintően volt a legtöbbféle szóalak (55). Ennél kevesebb volt a zsidósággal kapcsolatos 

alakok száma (36), s még kevesebb a homoszexuálisokat illető (20).  Az összes találatot 

tekintve ugyanilyen a tendencia: cigányság (541), zsidóság (400), homoszexuálisok 

(72). 

Az egyes kisebbségekkel kapcsolatos megnyilatkozásokban a legáltalánosabb, 

az egyszerű többes számú és a –ság képzővel ellátott alakok fordultak elő a legtöbbször: 

cigány (128), cigányság (28), cigányok (20), roma (182), romák (51), romákat (17), 

zsidó (143), zsidók (17), zsidóság (16), homoszexuális (15), homoszexuálisok (8), meleg 

(22), melegek (7). 

A Népszavában 24 olyan szót találtam, amely csak ott fordul elő. Ebből a 

cigánysághoz 11, a zsidósághoz 7 és a homoszexuálisokhoz 6 köthető. A legtöbb 

szóalak (22) ebben az esetben is csak egyszer kerül elő. Ennél többször a 

cigányértelmiség (2) és a zsidószervezetek (3) jelent meg. 5 olyan szóalak van, amely 

idézőjelbe van téve. 

8.1.2. Magyar Nemzet 
 

SIPOS BALÁZS megállapítása szerint a Magyar Nemzet – a HVG mellett – a 

rendszerváltozás környékén, illetve az azt követő évtizedben a legfontosabb lapnak 

számított (SIPOS 2010: 72).  

A Magyar Nemzet olvasottságával kapcsolatban JUHÁSZ GÁBOR azt jegyzi le, 

hogy a lapot 1995-ben 106 ezer fő olvasta, ami 2002-re már 248 ezres létszámot ért el 

(JUHÁSZ 2003). Ugyanakkor azt is írja, hogy a 2002 első negyedévében mért 

példányszámadat a Magyar Nemzetnél 85 697 volt. A cikkben azonban van egy 75 247-

es, 2002 első negyedévére vonatkozó példányszámadat is (JUHÁSZ 2003). Emiatt 

ugyanúgy bizonytalanná válik az adatok hitelessége, mint a Népszava esetében. 
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KÁDÁR JUDIT közlése alapján 1989-ben a Magyar Nemzetből még 180 ezer 

példányt árusítottak (KÁDÁR 2001). 

A Magyar Nemzet példányszámadataival kapcsolatban a Magyar Terjesztés-

ellenőrző Szövetség (MATESZ) a következő adatokat közölte a 2015. évi I. negyedéves 

gyorsjelentésében (www.matesz.hu): nettó nyomott példányszám: 51 192 db., aktívan 

vásárolt példányszám: 32 837 db., összesen értékesített példányszám: 33 129 db., 

összesen terjesztett példányszám: 33 267 db. 

A Magyar Nemzet saját honlapján „csaknem 57 ezer napi nyomott példány”-ról 

beszél, melyből „ az értékesített példányszáma a hét átlagában megközelíti a 39 ezret” 

(Magyar Nemzet Médiaajánlat 2015). 

8.1.2.1. A cigánysággal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Nemzetben 
 

A Magyar Nemzetben a vizsgált 3 hónap alatt a cigánysággal kapcsolatban 

összesen 329 cikk jelent meg, melyek havi eloszlása a következő volt: januárban 100, 

februárban 107, márciusban 122. Ez kiegyensúlyozott eloszlást mutat.  

A cikkek napi eloszlása ettől függetlenül vegyes képet fest: egyes napokra nem 

jutott cigánysággal kapcsolatos tájékoztatás, más napon pedig 10 is volt. Ezt szemlélteti 

a 8. ábra. 

Az összesen 329 cikkből 76 olyan, amelynek a címében megjelenik a kisebbség 

(ez 23,1%-ot tesz ki). A többi esetben – többek között – a Kolompár Orbán név, az 

esélyegyenlőség, a szegregáció, a Magyar Gárda, az integráció, Jászladány, Olaszliszka, 

az OCÖ és a Mortimer név utal arra, hogy a cikk tartalma kapcsolódik a cigánysághoz. 

A kisebbség megnevezését magában hordozó címek a következők: Romákra 

támadtak bőrfejűek Szlovákiában; Százmilliárdos programcigányok; Szociális program: 

lakásokat építenek ötezer cigány családnak; Tüntettek a devecseri cigányok; Járóka 

Lívia: A roma gyermekek oktatása jó befektetés; A kormány rasszistázik a 

cigányprobléma megoldása helyett?; Dusan Caplovic magyar asszimilációtól félti a 

romákat; Ötvenszeresére nőtt a cigányok száma a felsőoktatásban; Egyoldalú 

konferencia a romákról; Elítéli a cigány holokauszt emlékmű meggyalázását a KDNP; 

Járóka: Uzsora helyett hitelt a romáknak is!; Romákat is várnak tűzoltónak; Továbbra 

sincs WC – a cigányság csak addig érdekes, míg szavaz; Nyolcvanezer cigányt 

telepíttetne át egy cseh politikus; MSZP: cigány- és munkástagozat igen, 

társadalompolitikai nem; A maffia hozta Pestre a késelő cigány fiút?; „A roma elit nagy 

része korrupt…”; Egységes roma stratégiát sürget az Európai Parlament; Előzetesbe 
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kerültek a két cigány nőt megverő fiatalok; Az OCÖ üdvözli az EP romastratégiáról 

szóló állásfoglalását; Elkezdődött a lincselő romák pere; Egymás ellen fordultak az 

olaszliszkai romák; Roma nőket vertek meg Szigetváron; Nem mehettek be a cigányok: 

bírságot kapott az iskola; Esélyteremtő összefogás – Visszaintegrálnák a romákat; 

Kumin: Nincs idő, hogy tétlenkedjünk a romák ügyében; Fidesz: Olcsóbb képezni egy 

romát, mint segélyezni; Cigány fiatalokat vár soraiba a borsodi rendőrség; Uniós 

romastratégia: a bizottság válaszát várja a parlament; Büntetőfeljelentés: szabolcsi 

cigányokat pénzelnek Veresék?; Roma gyerek írta a gyalázkodó feliratokat a romák 

falára; Büntetőfeljelentés: romákat pénzel Veres stábja az otthon maradásért?; Politikai 

indíték vagy pénzhiány miatt marad a cigánytelep Váralján?; Egy kortárs roma múzeum 

létrehozása lerombolhatja az előítéleteket; Felhívást írtak alá a roma stratégia 

kidolgozására; Gucci-cigányok; Járóka: Közös feladat a roma integráció; Menekült 

cigány családdal reklámozták Bartókot – bocsánatot kérnek; Kolompár hamarosan 

„nem tudja visszafogni a cigányságot”?; Őrizetben az itáliai cigány vajda; Balog: A 

mélyszegény cigányság utasítsa el a vizitdíjat és a tandíjat; Cigány vezetők ismerték el a 

2006-os szavazatvásárlást; Sértette a romákat, bezúzták az újságot; 100 rugóért vett 

falunyi roma szavazat – Célpont; Kolompár cigányokat „szervezett” a gárda 

rendezvényére?; Lopott és gyilkolt az ösztöndíjas roma; Valóban megvették a szabolcsi 

romák voksait?; Iroda a roma érdekvédőknek, ha az MSZP-re szavaznak?; Cigány 

kisebbségi önkormányzat alakult Csongrádban; Roma kapcsolattartók a hevesi 

rendőrségnél; Szavazatvásárlás Veres körzetében: a romák is így tudják; Nem kell 

vízum, újra Kanadába készülnek a mohácsi cigányok; A cigányzenészek is „elhúznák a 

kormány nótáját”; Kampányolásra kényszerítette a romákat egy szocialista politikus?; 

Wittner, Morvai felszólalna: cigányok fenyegetőztek; Kényes kérdés a roma programok 

hatékonysága; Keresik a Jászság legszebb cigány lányát; Se munkahelyük, se pénzük: 

romák az igenek mellett; Cigány gárda alakult Kőszegen?; Hevesi és borsodi falvakat 

tartanak rettegésben a romák; Cigány voksok: újabb leleplezés; Emlékkő a 

szabadságharc cigány hőseinek; Magyar Gárda-per: összeverekedtek a romák és a 

gárdisták; A romák beismerték, de Veres tagad; A szabadságharc roma honvédeinek 

állítottak emléket; Együtt koszorúzott a gárda a megyei roma vezetőkkel; Újabb roma 

szavazási ügy; Kenyérből sem esznek eleget, Kanadába készülnek a cigányok; A „bármi 

áron” Kanadába vágyó romákat nem érdekelte a konzul; Időközi cigány kisebbségi 

választás Veszprémben; A cigányság képviselői is ellenőrzik a Heves megyei iskolákat; 

Feketén akarnak dolgozni Kanadában a mohácsi cigányok?; Kállai kiadványban 
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tájékoztatja a Kanadába vágyó cigányokat; Falvakat tartanak rettegésben a romák; 

Doktornőt vertek a romák Gyöngyösön; Kanada óvatosságra inti a romákat. 

Az írások nagyjából felét az MTI, az MNO vagy az MN jegyzi, míg a másik 

felét teljes újságírói név vagy monogram jelöl. Emellett elvétve van Hír TV vagy 

Magyar Nemzet aláírás, valamint van néhány szerző nélküli tudósítás is. 

A Magyar Nemzetben a cigány szóval alkotott különböző szóalakok száma 96, 

amely összesen 993 esetben fordul elő a vizsgált időszakban. Ugyanez a roma szóval 

kapcsolatban 44-féle eltérő alakot eredményez, amely összesen 784 alkalommal jelenik 

meg. Fontos leszögezni, hogy mind a szóalakok variabilitása, mind az összes 

előfordulás – akár a cigány, akár a roma alakot nézve – a hat lap közül a Magyar 

Nemzetben a legnagyobb. 

A cigány szóval alkotott szóalakok a következők voltak: „cigányellenes 

megmozdulásnak” (2), „er őszakos cigány bűnözőktől” (2) , „cigány” (2) , 

„cigánybűnözés” (10), „cigánybűnözéssel” (1), „cigánybűnözést” (2), „cigányellenes” 

(1), „cigányképet” (1), „cigányozott” (1), „cigányügy” (1), cigány (503) – ebből 

tulajdonnévként 94, cigány- és munkástagozat (1), cigány-, a munkás- és a nyugdíjasok 

tagozata (1), cigányai (1), cigányaink (1), cigánybálra (1), cigánybűnöket (1), 

cigánybűnözés  (6), cigánybűnözésről (4), cigánybűnözéssel (2), cigánycsoportok (1), 

Cigánydal (1) – tulajdonnévként, Cigánydalt (1) – tulajdonnévként, cigányellenes (8), 

cigányellenesség (4), cigányellenességben (1), cigányért (1), cigányeskü (1), 

cigánygyerek (2), cigánygyűlölet (1), cigánygyűlölő (1), cigányhoz (1), 

cigányiskolákban (1), cigánykárpótlás (2), cigánykérdés (2), cigányközösség (1), 

cigánymissziós (1), cigánymisszióval (1), cigánymuzsikus (1), cigánymuzsikus-képzés 

(1), cigánynak (3), cigányok (159) – ebből tulajdonnévként 9, cigányokat (18), 

cigányokból (1), cigányoké (1), Cigányokért (3) – mind tulajdonnévként, cigányokkal 

(12), cigányoknak (21), cigányokra (1), cigányoktól (3), cigányozás (3), cigányoznak 

(1), cigányozott (1), cigányozta (1), cigánypalotában (1), cigánypolitika (1), 

cigánypolitikai (1), cigánypolitikájára (1), cigánypolitikáját (1), cigánypolitikáról (1), 

cigányprobléma (1), cigányság (85), cigányságban (2), cigányságért (1), cigánysághoz 

(3), cigányságnak (7), cigányságon (4), cigányságot (14), cigányságra (2), cigányságról 

(1), cigánysoron (4), cigányszavazat-vásárlásairól (1), cigányt (6), cigánytábor (1), 

cigánytagozatának (1), cigánytelep (3), cigánytelepen (2), cigánytelepi (1), 

cigánytelepre (1), cigánytelepülésen (1), cigányügy (3), cigányügyet (1), cigányügyi (2), 

cigányverés (2), cigányvezető (2), cigányzene (1), cigányzenéhez (1), cigányzenekar (3) 
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– ebből tulajdonnévként 2, cigányzenész (3), cigányzenészek (14) – ebből 

tulajdonnévként 5, cigányzenészt (3), cigányzenével (1), Gucci-cigányok (1), 

oláhcigányok (2), oláhcigányoknak (1), programcigányok (1). 

A roma szóval alkotott szóalakok a következők: „roma bűnözés” (1), „roma 

integrációnak” (1), „romológiát” (1), leromázta (1), roma (463) – ebből 

tulajdonnévként 29, romabűnözés (1), romaellenes (1), romaellenességet (2), 

romagyűlölet (1), romaholokauszt-kárpótlás (2), romaholokauszt-kárpótlási (1), romák 

(173) – ebből tulajdonnévként 29, romákat (48), romákból (2), romakérdés (2), 

romakérdésben (1), romákkal (5), romáknak (15), romákra (4), romákról (2), romáktól 

(1), romának (12), romapolitika (2), romapolitikai (1), romapolitikáját (1), 

romaprogramokat (1), romastratégia (3), romastratégiáról (3), romaszavazat-vásárlási 

(1), romát (8), romatelep (1), romatelep-felszámolási (1), romaügy (1), romaügyben (1), 

romaügyekért (1), romaügyi (8), romával (3), romavédő (1), romavezetők (1), 

romavigasságra (1). romázták le (1), romológiai (2), romológiát (1), romológus (1). 

Az összesen 329 cikkben leggyakrabban a cigány (503), a cigányok (159) és a 

cigányság (85) alak fordult elő, emellett pedig a roma (463), a romák (173) és a 

romákat (48) szavakat találjuk sokszor. Ez teljesen megfeleltethető a többi újságban 

tapasztalt tendenciának. A szavak között – a többi lappal összehasonlításban – sok, 13-

féle, idézőjelbe tett alak található, melyek összes előfordulása 26. 

Vannak olyan szóalakok, amelyek csak egyetlen lapban szerepelnek. A Magyar 

Nemzetnél ezek a szavak a következők: „cigánybűnözéssel”(1), „cigányellenes” (1), 

„cigányképet” (1), „cigányozott” (1), „cigányügy” (1), cigány- és munkástagozat (1), 

cigány-, a munkás- és a nyugdíjasok tagozata (1), cigányai (1) , cigányaink (1), 

cigánybűnöket (1), cigánycsoportok (1), Cigánydal (1), Cigánydalt (1), 

cigányellenességben (1), cigányért (1), cigányeskü (1), cigánygyűlölő (1), cigányhoz 

(1), cigányiskolákban (1), cigányközösség (1), cigánymissziós (1), cigánymisszióval (1), 

cigánymuzsikus (1), cigánymuzsikus-képzés (1), cigányokból (1), cigányoké (1), 

cigányozott (1), cigányozta (1), cigánypalotában (1), cigánypolitikájára (1), 

cigánypolitikáról (1), cigányszavazat-vásárlásairól (1), cigánytábor (1), 

cigánytagozatának (1), cigánytelepülésen (1), cigányügyet (1), cigányzenéhez (1), 

cigányzenével (1), Gucci-cigányok (1), oláhcigányoknak (1), programcigányok (1), 

„roma bűnözés” (1), „roma integrációnak” (1), „romológiát” (1) , leromázta (1), 

romabűnözés (1), romagyűlölet (1), romaholokauszt-kárpótlási (1), romakérdésben (1), 

romapolitikáját (1), romaprogramokat (1), romaszavazat-vásárlási (1), romatelep-
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felszámolási (1), romaügy (1), romaügyben (1), romaügyekért (1), romavédő (1), 

romavezetők (1), romázták le (1), romológiát (1), „cigányellenes megmozdulásnak” (2), 

„cigány” (2) , „cigánybűnözést” (2), cigánykárpótlás (2), cigányságra (2), cigányvezető 

(2), oláhcigányok (2), cigányozás (3), cigányzenészt (3), romával (3), „cigánybűnözés” 

(10). 

Találtam olyan szavakat, szókapcsolatokat is, amelyeket érdemesnek tartottam a 

mélyebb vizsgálatra. A cigánypalotában egy filmajánlóban szereplő utalás, ami elveszi 

a szó lehetséges élét. A Gucci-cigányok meglepő szóalkotás, ami egy cikk címeként 

szerepel a lapban. Noha számomra nem teljesen érthető ez a szóválasztás, a cikk arról 

szól, hogy a cigányok miként jelennek meg a nyugat-európai sajtóban. A harmadik 

ilyen szó a programcigányok volt. Ez szintén egy írás címében jelent meg (a teljes cím: 

Százmilliárdos programcigányok). A tudósítás arról szól, hogy a kormány milyen 

pénzeket mozgósít a cigánysággal kapcsolatos programokra. Számomra szokatlan 

továbbá a romavédő szóalak. Magam inkább a „romákat védő” megfogalmazással 

szimpatizálnék. A szó előfordulási helye egyébiránt egy olaszliszkai eseményekről 

szóló cikkben van, s egészen pontosan a „romavédő ügyvéd” szókapcsolat tagja. A 

témát megvizsgálva úgy érzem, hogy ebben a szóalakban összpontosul a 

bűncselekményt elkövető cigányok felé irányuló agresszió, amelyet ebben a 

szóösszetételben a politikailag korrektebb roma szóalak sem tompít. Ugyanígy 

szokatlan a romabűnözés szó használata, ami lágyabb (vagy legalábbis lágyabbnak 

szánt), mint a cigánybűnözés, de felemás hatást kelt. Az igen erőteljes, terhelt bűnözés 

szó mellé kerülő, PC-bb roma alakkal alkotott szóösszetétel meghasonlik kissé. A szó 

külpolitikai kontextusba beágyazott: „Sőt Argint decemberben személyesen ajánlotta fel 

segítségét a Rómában tárgyaló Calin Popescu-Tariceanu román kormányfőnek a 

romabűnözés megfékezése érdekében.”26 A cigányverés szót sem tartom megszokottnak. 

A Magyar Nemzetben ez két alkalommal fordul elő. Egyszer egy alcímben mint 

„Politikailag korrekt cigányverés Magyarországon,” másodszor pedig ekképpen: 

„…rendőri cigányverés önmagában nem is lehet figyelmeztető jel.” 27 Túl az általánosító 

tartalmán, számomra a szóalkotás is furcsának hat. Magam inkább használnám a 

„cigányok megverése” szókapcsolatot. (Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a cigányverés 

szóalak a Magyar Hírlapban is előfordul, ami azt mutatja, hogy nem elszigetelt 

jelenségről van szó.) 

                                                 
26 Magyar Nemzet, 2008.02.28., Rostás Szabolcs, Őrizetben az itáliai cigány vajda 
27 Magyar Nemzet, 2008.01.31., Löffler Tibor, Gyurcsány gárdája és a perui állampolgár 
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A cigánysággal kapcsolatos MTI-hírek eloszlása a következőket mutatta: január 

– 84 cikk, február – 84 cikk, március – 108 cikk. Ezzel összehasonlításban a Magyar 

Nemzetben januári cikk 100 volt, februári 107, márciusi pedig 122. Ebben a tekintetben 

a Magyar Nemzet és az MTI cigánysággal kapcsolatos megnyilatkozásainak aránya, 

tendenciája teljesen megegyező.  

Az MTI és a Magyar Nemzet címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi 

táblázat, amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Magyar Nemzet  
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Devecser 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Farkas Flórián 
holokauszt 
integráció 
Jászladány 
Jobbik 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Nemzeti Őrsereg 
OCÖ 
romák elleni támadás 
szegregált oktatás 
uniós roma stratégia 

„Maugli” 
asszimiláció 
csalás, korrupció 
Devecser 
erőszak 
esélyegyenlőség 
Farkas Flórián 
Gój Motorosok 
holokauszt 
integrált oktatás, oktatásügy, 
felsőoktatás 
Járóka Lívia 
Jászladány 
Jobbik 
Kolompár Orbán 
konferencia 
Magyar Gárda 
Mortimer 
munkaügyek 
Nemzeti Őrsereg 
OCÖ 
Olaszliszka 
önkormányzat 
politika 
rasszizmus 
romák elleni támadás 
romastratégia 
SZDSZ 
szegregáció 
szociális ügyek, népesség 
zene 

2008. február 

Devecser 
esélyegyenlőség 
FCÖ 
Kerepes 
kisebbségi önkormányzati választások 
konferenciák 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
romák házainak feldúlása 

„Maugli” 
Auschwitz 
Babócsa 
diszkrimináció 
integráció 
Jászladány 
Kerepes 
Kolompár Orbán 
kulturális ügyek 
Magyar Gárda 
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romastratégia 
szegénység 
szegregáció 

MSZP 
munkaügy 
OCÖ 
oktatásügy 
Olaszliszka 
rasszizmus 
romák elleni erőszak 
romastratégia 
szavazatvásárlás 
szegénység 
szegregáció 
szélsőjobboldal 

2008. március 

bűnözés 
FCÖ 
Jobbik 
Kanada 
kisebbségi önkormányzat 
Kolompár Orbán 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
országgyűlési ügyek 
rendbontás, atrocitás 
romák házaira támadás 
szegregáció 
tanárbántalmazás 

cigányzenészek 
erőszak, rettegés 
Farkas Flórián 
FCÖ 
Gój Motorosok 
Kanada 
kisebbségi önkormányzatok 
Kolompár Orbán 
kulturális hírek 
Lungo Drom 
Magyar Gárda 
OCÖ 
Olaszliszka 
rasszizmus 
roma programok 
szavazatvásárlás-MSZP 
SZDSZ 

 

Mint ahogyan a címekből kiderül, az MTI és a Magyar Nemzet címtartalmainak 

(havi) közös elemei a következők: bűnözés, Devecser, FCÖ, Jászladány, Jobbik, 

Kanada, Kerepes, kisebbségi önkormányzat, Kolompár Orbán, kulturális hírek, Magyar 

Gárda, Nemzeti Őrsereg, OCÖ, romák elleni támadás, romák házainak feldúlása, 

romastratégia, szegénység, szegregáció, uniós roma stratégia. 

A csak a Magyar Nemzet címeiben megjelenő kulcsszavak, témák a következők: 

asszimiláció, Auschwitz, csalás, korrupció, diszkrimináció, Járóka Lívia, Lungo Drom, 

Maugli, Mortimer, MSZP, roma programok, szélsőjobboldal. 

A Magyar Nemzet cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

cigánysággal kapcsolatos 329 írás közül 196-ban jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(59,6%). Ezen cikkek terjedelme 31 és 3120 szó között változik. A 196 cikkből 57-ben 

(29%) aktív szerepű a kisebbség (azaz ők maguk vagy a képviselőjük megszólal, illetve 

hivatkoznak álláspontjukra). 138 tudósításban úgy írnak a kisebbségről, hogy a 

véleményük nem tükröződik. 
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A 329 írás jól láthatóan néhány főbb kulcstéma, kulcsszó, illetőleg kulcsszemély 

köré szerveződik. A cikkekben előforduló kulcsszemélyek a következők: ifj. Bogdán 

János, Horváth Aladár, Farkas Flórián, Kállai Ernő, Kolompár Orbán, „Maugli”, 

„Mortimer”, Szögi Lajos, Veres János, Vona Gábor. 

A cikkekben a következő főbb szervezetek fordulnak elő: FCÖ, Gój Motorosok 

Egyesülete, Jobbik, Lungo Drom, Magyar Gárda, OCÖ. 

A tudósításokban előforduló kulcshelyszínek a következők: Babócsa, Devecser, 

Jászladány, Kanada, Kaposvár, Kerepes, Mosonmagyaróvár, Olaszliszka, Ózd, Putnok, 

Tiszaroff, Veszprém. 

A cikkekben előforduló főbb témák a következők: asszimiláció, cigányok által 

elkövetett bűncselekmények (pedagógusokat érintő atrocitás, gyerekbűnözés, 

cigánybűnözés), cigányok elleni bűntettek (gyújtogatás, házfeldúlás, falfirkálás), 

egészségügy (vizitdíj, TBC, dohányzás), felzárkózás, foglalkozásügy (munkahelyek 

támogatása, tűzoltóság, rendőrség), integráció, kisebbségi önkormányzatok, kulturális 

események (emlékmű, cigányzenészek, díjátadás, tradíciók, film, zene, tánc, színház), 

külföldi lapszemle vonatkozó találatai, politikai hírek (szavazatvásárlás, roma 

kárpótlás), romastratégia, oktatásügy (tandíj, szegregáció). 

A Magyar Nemzet esetében több jellegzetesség is megfigyelhető a cigánysággal 

kapcsolatos írások tekintetében. Egyrészt – a többi laphoz képest – feltűnően nagy 

számban ad tudósítást a „Mortimer”-ügyről és a „Maugli”-ügyről, másrészt sokszor – a 

többi lappal összevetve egyedüliként – hangsúlyozza a roma származást ezeknél az 

eseteknél. Jellegzetesség, hogy a hírekben, kiváltképp azok büntetőügyekkel összefüggő 

részeiben sok az összefonódás az MSZP-vel és az SZDSZ-szel. Megemlítendő még, 

hogy a Magyar Nemzet több alkalommal vesz át más laptól cikket vagy utal más 

sajtóorgánumban megjelent írásra. Ez az általam vizsgált többi lapra nem jellemző. 

Amennyiben a Magyar Nemzet cikkeit megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

cigányok által elkövetett bűncselekmények 17,63 
cigányok sérelmére elkövetett bűncselekmények 3,04 
kultúra 10,03 
politika, kisebbségi önkormányzat 29,48 
Magyar Gárda 10,33 
egyéb 29,48 
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A legtöbb hír politikai eseményről, kisebbségi önkormányzat tevékenységéről 

tudósít (29,48%), a második legtöbb írás pedig – nem számítva az „egyéb” kategóriát – 

a cigányok által elkövetett bűncselekményekről számol be. Ez azt mutatja, hogy a 

Magyar Nemzet előszeretettel kriminalizálja a cigányságot. Ez visszás újságírói 

gyakorlat, hiszen – emlékezzünk rá –: már 1997-ben ombudsmani állásfoglalás 

szorgalmazta, hogy a bűnügyekkel összefüggésben az etnikai hovatartozás ne kerüljön 

elő. A Magyar Nemzet pedig nemhogy ezt nem tartja szem előtt, hanem kifejezetten 

minden alkalmat megragad arra, hogy a bűnözést hangsúlyozza a cigánysággal 

kapcsolatban. 

A HVG hosszasabb írást közölt A Magyar Nemzet és a cigányok28 címmel (HVG 

2008), amely beszámol arról, hogy az  Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) 

vizsgálatot kért az Országos Rádió és Televízió Testülettől (ORTT), a kisebbségi 

ombudsmantól és a Magyar Újságírók Szövetségének (MÚOSZ) Etikai Bizottságától. 

Az indok a romákkal kapcsolatos előítéletes ábrázolás, amely a Magyar Nemzetben 

tapasztalható. Ennek apropójából a HVG megvizsgálta a 2008. január 1-je és március 

10-e között megjelent – azaz az én vizsgálati intervallumommal majdnem teljesen 

egybeeső – Magyar Nemzet-lapszámokat. Mint írják: „113 cikket találtunk, amelyekben 

a szereplők hangsúlyosan romákként/cigányokként jelennek meg.” Hozzáteszik: „A 

legtöbb közülük – 45 cikk – valamilyen bűnügyi híradás, a kriminalitással kapcsolatos 

írás, s anélkül hogy előre szaladnánk, tapasztalataink szerint sok közülük cigány 

elkövetőkkel, olykor nevesítve a »cigánybűnözéssel« foglalkozik.” 

8.1.2.2. A zsidósággal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Nemzetben 
 

A zsidósággal kapcsolatos hírek száma a Magyar Nemzetben 2008 januárjában 

58 volt, februárban 70, márciusban pedig 85. Ez összesen 213 cikket tesz ki, ami 

jelentősen kevesebb a cigányságról szóló írások mennyiségénél. 

Ezen hírek napi eloszlása változatos képet mutat: a legtöbb napra 2-3 cikk esett, 

ám vannak olyan napok is, amikor 6 ilyen tematikájú hír is megjelent. Ezt szemlélteti a 

9. ábra. 

A 213 cikk közül mindösszesen 10 olyan (4,7%), aminek a címében szerepel a 

zsidó vagy az izraelita szó. Ezek a következők: Elfogták a kaposvári zsidó temető 

sírköveinek összefirkálóit; A nagypénteki ima egy részével elégedetlenek zsidó 

                                                 
28 Ez a cikk is része az elemzett korpuszomnak. 
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szervezetek; Zsidó kárpótlás: új fejezet; Izraelita műhely alakul a Kereszténydemokrata 

Néppártban; Izraelita magyarok a KDNP-ben; UNESCO: Gondok vannak a pesti zsidó 

negyeddel; Meg lehet-e menteni a pesti zsidó negyed építészeti arculatát?; 1848 zsidó 

hőseire emlékeztek a Dohány utcában; Rombolás folyt a zsidó negyedben; A katolikus 

egyház nem térít a zsidóság körében. 

Emellett vannak olyan címek, amelyek a Jeruzsálem, az Izrael, a Gáza, az 

Auschwitz, a holokauszt, a rabbi, az antiszemita vagy a Mazsihisz szavakat tartalmazva 

vetítik előre a cikk témáját, témakötődését. 

A cikkek majdnem pontosan egyharmadánál jelenik meg az MTI vagy az MNO 

szerzőként; a többi tartalmon számos újságíró osztozik. 

A zsidósággal kapcsolatban is jellegzetesség, hogy a Magyar Nemzet átvesz 

tartalmakat más lapoktól (pl. Népszabadság). 

A zsidó szót tartalmazó szóalakok száma 51, az izraeli vagy Izrael szavakkal 

alkotott különböző alakok száma pedig közel a fele: 23. Az összes szóalak, ami a zsidó 

szót vagy annak származékát tartalmazza 581, az izraelitával kapcsolatos előfordulások 

száma pedig 458. Ez együttesen 1039 előfordulást eredményez. Ez a Magyar Nemzetet 

– ugyanúgy, ahogyan a cigányság esetében is így történt – első helyre sorolja mind a 

szóalakok változatosságát, mind összes előfordulási számát tekintve. 

A zsidó szóval alkotott szóalakok a következők: „díszzsidózására” (1), „síró 

zsidókkal teli vagonokat” (1), „zsidó államnak” (1), „zsidó és demokratikus” (1), 

„zsidó” (1), „zsidó-judeokrata zsurnaliszták” (1), „zsidók” (1), „zsidókérdés” (2), 

„zsidókkal” (1), lezsidózta (1), zsidó (362) – ebből tulajdonnévként 38, zsidóból (1), 

zsidóellenes (1), zsidóellenesnek (1), zsidóirtó (1), zsidók (78) – ebből tulajdonnévként 

1, zsidókat (15), zsidókból (1), zsidóké (4), zsidóként (1), zsidókérdés (3), zsidókét (1), 

zsidókhoz (1), zsidókkal (4), zsidóknak (11), zsidóknál (1), zsidókra (2), zsidókról (2), 

zsidómentő (1), zsidónak (2), zsidóság (37), zsidóságának (1), zsidósággal (7), 

zsidóságnak (4), zsidóságon (1), zsidóságot (4), zsidót (8), zsidótörvény (1), 

zsidótörvények (1), zsidótörvényeket (1), zsidótörvényt (1), zsidóüldözésbe (1), 

zsidóüldözések (1), zsidóval (1), zsidózás (2), zsidóznak (1), zsidózni (1), zsidózókat (1), 

zsidózott (1), zsidózták (1), zsidóztam (1). 

Az Izrael, izraelita szavakkal alkotott szavak a következők: Izrael (119), Izrael-

barát (1), Izrael-barátsága (1), Izraelbe (20), Izraelben (26), Izraelből (3), Izrael-

ellenes (1), Izraelért (1), izraeli (202) – ebből tulajdonnévként 6, izraeliek (18), 

izraelieket (3), izraelieknek (1), izraelit (1), izraelita (13) – ebből tulajdonnévként 1, 
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izraelitáknak (1), izraelivel (1), Izraellel (7), Izraelnek (11), Izrael-párti (1), Izraelre 

(3), Izraelről (1), Izraelt (20), Izraeltől (3). 

A fentiek közül legtöbbször a zsidó (362), a zsidók (78) és a zsidóság (37), az 

izraeli (202), az Izrael (119) és az Izraelben (26) szavak fordultak elő a kisebbséggel 

összefüggésben. A szavak között 9-féle, idézőjelbe tett alak található, melyek összes 

előfordulása 10. 

A csak a Magyar Nemzetnél előforduló szavak a következők: „díszzsidózására” 

(1), „síró zsidókkal teli vagonokat” (1), „zsidó államnak” (1), „zsidó és demokratikus” 

(1), „zsidó” (1), „zsidó-judeokrata zsurnaliszták” (1), „zsidók” (1), „zsidókkal” (1), 

lezsidózta (1), zsidóellenesnek (1), zsidóirtó (1), zsidókét (1), zsidóságon (1), 

zsidótörvényeket (1), zsidóüldözésbe (1), zsidózókat (1), zsidóztam (1), Izrael-barát (1), 

Izrael-barátsága (1), Izraelért (1), Izrael-párti (1), zsidóké (4). 

Találtam olyan szóalakokat, szókapcsolatokat is, amelyeket érdemesnek 

tartottam a mélyebb vizsgálatra. A „díszzsidózására” szóalak egy MSZP-re utaló 

szövegkörnyezetben szerepel: „Felhívta a figyelmet Pásztor Tibor V. kerületi szocialista 

frakcióvezető »díszzsidózására…«„.29 Ebből a kontextusból nem derül ki, hogy mi is 

értendő ezen. A „zsidó-judeokrata zsurnaliszták” alak – népszabadsági forrásokra 

hivatkozva – a következő összefüggésrendszerben fordul elő: „Egyébként – állapítja 

meg az egyházvezető – a »holokausztmítoszt« amerikai »zsidó-judeokrata 

zsurnaliszták« ötlötték ki – írja a napilap.”30 Ez a mondat kifejezetten antiszemita és 

igen bántó a zsidó kisebbségre nézve. Mint ahogyan más lap esetében már kitértem rá: 

számomra szokatlan a zsidómentő szóalak, de mivel nem egyedi előfordulásról van szó, 

lehetséges, hogy csak az én fogalmazási gyakorlatom használná inkább a „zsidókat 

mentő” vagy „zsidókat megmentő” alak valamelyikét. Ugyanezen analógiával a 

zsidóirtó szó is lehetne két szóban írva „zsidókat irtó” alakban. 

A zsidósággal kapcsolatban kiadott MTI-hírek száma januárban 129, februárban 

91, márciusban pedig 136 volt. Ehhez a Magyar Nemzet-beli hírek 58-70-85-ös 

eloszlása csak annyiban hasonul, hogy mind a kettő esetében a legtöbb hír márciusban 

jelent meg.  

Az MTI és a Magyar Nemzet címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi 

táblázat, amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 

                                                 
29 Magyar Nemzet, 2008.02.07., Joó István, Zsebők Csaba, Kórusban rasszistáz az MSZP és az OCÖ 
30 Magyar Nemzet, 2008.02.01., MNO, Ördögűzők, antiszemiták? 
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 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Magyar Nemzet 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Anna Frank 
Auschwitz 
egyházi ügyek 
Gázai övezet 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
izraeli–palesztin viszony 
Jeruzsálem 
keresztény-zsidó viszony 
Közel-Kelet 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Mazsihisz 
neonácizmus, szélsőjobb 
Tom Lantos 
zsidó negyed 

antifasizmus 
Auschwitz 
egyházi ügyek 
Gáza 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
Jeruzsálem 
Közel-Kelet 
OCÖ 
palesztinok 
Raoul Wallenberg 

2008. február 

Abbász 
Anna Frank 
antiszemitizmus 
Ciszjordánia 
díjátadás 
Gáza 
Hezbollah 
holokauszt 
Izrael 
KDNP - izraelita műhely 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
megemlékezés 
oktatás 
Raoul Wallenberg 
Tom Lantos 
tudományos hírek 
Wiesenthal Központ 
zsidó negyed 
zsidó temető megrongálása 

antiszemitizmus 
egyházi ügyek 
Gárda 
Gáza 
Hezbollah 
Izrael 
kárpótlás 
kulturális események 
nyilas mozgalom 
OCÖ 
oktatás 
Olaszliszka 
palesztin ügyek 
rasszizmus 
szélsőjobboldal 
vallás 
zsidó temető megrongálása 

2008. március 

antiszemitizmus 
Auschwitz 
Bayer Zsolt írása elleni tiltakozás 
Ciszjordánia 
emigráció 
Gáza 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
Jeruzsálem 
jogi ügyek 
Közel-Kelet 
kulturális hírek 
Mazsihisz 
merénylet 

Abbász 
antiszemitizmus 
Auschwitz 
Ciszjordánia 
emberi jogi ügyek 
emlékezés 
Gáza 
holokauszt 
Izrael 
Jeruzsálem 
KDNP-izraeliták 
Közel-Kelet 
kulturális ügyek 
Mazsihisz 
rabbik  
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palesztin-izraeli viszony 
rabbi  
Szíria 
vallási ügyek 
zsidó temető 

szélsőségesek 
vallás 
zsidó negyed 

 

Mint ahogyan a címekből kiderül, az MTI és a Magyar Nemzet címtartalmainak 

(havi) közös elemei a következők: antiszemitizmus, Auschwitz, Ciszjordánia, egyházi 

ügyek, Gáza, Hamász, Hezbollah, holokauszt, Izrael, Jeruzsálem, Közel-Kelet, 

kulturális események, Mazsihisz, oktatás, rabbik, vallás, zsidó temető megrongálása. 

Vannak olyan kulcsszavak, illetőleg témák, amelyek a lapok közül csak a Magyar 

Nemzet címeiben jelennek meg: antifasizmus, emberi jogi ügyek, nyilas mozgalom, 

OCÖ, Olaszliszka. 

A Magyar Nemzet cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

zsidóságot érintő 213 írás közül 106-ban jelenik meg a kisebbség főtémaként (49,8%). 

Ezen írások terjedelme 16 és 4024 szó között változik. A 106 cikkből csak 8 olyan, 

amelyben a kisebbség aktív szerepű (azaz ők maguk vagy a képviselőjük megszólal, 

vagy hivatkoznak álláspontjukra), vagyis 92,4%-ban passzív ábrázolásról van szó. 

Amennyiben a Magyar Nemzet cikkeit megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

izraeli–palesztin viszony 15,49 
holokauszt, megemlékezés, Auschwitz 9,86 
kultúra 8,45 
vallás 10,80 
Izrael  13,15 
egyéb 42,25 

 

A legtöbb írás – vegyes témája okán – az „egyéb” csoportban kapott helyet, de a 

kategóriába sorolt cikkek legtöbbje (15,49%) az izraeli–palesztin viszony aktuális 

állapotáról írt (béketárgyalások, támadások). Ettől kevéssé maradtak el az egyéb 

összefüggésben Izraelről szóló írások (13,15%). A lapban magas a vallással foglalkozó 

cikkek aránya is (10,8%). 
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8.1.2.3. A homoszexuálisokkal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Nemzetben 
 

A homoszexuálisokkal kapcsolatban januárra 14, februárra 12, márciusra 9 cikk 

esett (összesen 35), ami a legalacsonyabb mind a három vizsgált kisebbséget nézve. 

Már ez a szám is sejteti, hogy nagyjából minden 3. nap jelent meg ilyen tartalom, ám a 

valóságban olyan nappal is találkozni lehet, amikor 3, melegekkel kapcsolatos hír is 

napvilágot látott. Ezt mutatja a 10. ábra. 

A 35 cikk közül összesen 2-nek a címében szerepelt ez a kisebbség (5,7%): 

Küszöbön a melegházasság?; Nem bűn a tojásdobás a homoszexuális menetre. 

A többi cím esetében csak egy-egy nagyon távoli utalószó (pl. HIV-fertőzés) 

jelezheti, hogy a cikkben a homoszexualitás témája is megjelenhet, de ezek nem 

tekinthetők erős összefonódásnak. 

Tíz cikk van, amely nem újságírói névvel vagy monogrammal ellátott; ezeket az 

MN, az MNO vagy az MTI jegyzi. 

A homoszexuális szóval alkotott szóalakok száma 7, az összes találat 23, míg 

ugyanez a meleg szó vonatkozásában 18 és 41.  

A homoszexuális szóval alkotott szavak a következők: homofób (1), homofóbnak 

(1), homofóbvád (1), homoszexuális (11), homoszexuálisok (5), homoszexuálisokat (2), 

homoszexualitását (2). 

A meleg szóval összefüggő szavak a következők: „kirakatmeleg” (1), 

„melegházasságra” (1), meleg (8), melegek (11), melegekkel (1), melegeknek (1), 

melegektől (1), melegfelvonulás (1), melegfelvonuláson (2), melegfesztivál (2), 

melegházasság (2), melegházasságnak (2), melegházasságok (1), meleghonlap (1), 

melegjogi (2), melegjogok (1), meleglobbi (2), melegnek (1). 

A fentiek közül leggyakrabban a homoszexuális (11), homoszexuálisok (5) és a 

melegek (11), meleg (8) szavak fordulnak elő. A szavak között 2-féle, idézőjelbe tett 

alak található, melyek 2 alkalommal fordulnak elő. 

A csak a Magyar Nemzetben előforduló szóalakok a következők: homofóbnak 

(1), homofóbvád (1), „kirakatmeleg” (1), „melegházasságra” (1), melegektől (1), 

melegfelvonulás (1), meleghonlap (1), melegnek (1), melegfelvonuláson (2), 

melegfesztivál (2), melegházasságnak (2), melegjogi (2), meleglobbi (2). 

Találtam olyan szókapcsolatokat is, amelyeket érdemesnek tartottam a mélyebb 

vizsgálatra. A „kirakatmeleg” szót Szetey Gábor alkalmazza olyan összefüggésben, 

hogy nem kíván bizonyos ügyekben nyilatkozni mint homoszexuális személy. 
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Valószínűleg ez úgy értendő, hogy nem akar a homoszexuálisok emblematikus 

figurájává, vezéralakjává válni. A meleglobbi szintén Szetey Gáborral áll 

összefüggésben: „a meleglobbi óhaját teljesítvén…”31 illetve „a meleglobbi embereként 

került a kormányba,”.32 Meglátásom szerint nem helyes egy államtitkár közéleti-

politikai megítélését összefüggésbe hozni nemi identitásával, illetőleg a szerepét erre a 

kérdéskörre redukálni. A meleghonlap szóösszetételt magam nem alkalmaznám, 

helyette inkább a „melegeknek szóló honlap” körülírást preferálnám. 

Az MTI-közleményekben a homoszexuális kisebbségről januárban 25, 

februárban 9, márciusban 21 hír jelent meg. ezzel nem mutat minden tekintetben 

párhuzamosságot a Magyar Nemzet 14-12-9-es megjelenésszáma.  

Az MTI és a Magyar Nemzet címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi 

táblázat, amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Magyar Nemzet 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

családjog 
egészségügy: AIDS 
Emberi Jogi Bíróság 
esküvő 
holokauszt 
kulturális hírek 
Szetey Gábor 
szexbotrány 
szexuális másság 
tüntetés 

Heath Ledger 
kulturális hírek 
melegházasság 
SZDSZ 
Szetey Gábor 
vallási ügyek 

2008. február 

családjogi ügyek 
divat 
egészség: AIDS 
kulturális hírek 

egyház 
Gál J. Zoltán 
Szetey Gábor 

2008. március 

egészségügy: HIV 
jogi ügyek 
kulturális hírek 
melegek megdobálása 
pedofil bűnök 
szexbotrány 
turizmus 

gárda 
HIV fert őzés 
homoszexuálisok megdobálása tojással 
pedofil bűnök 
Szetey Gábor 

 

Mint ahogyan a címekből kiderül, az MTI és a Magyar Nemzet címtartalmainak 

(havi) közös elemei a következők: kulturális hírek, melegházasság, Szetey Gábor, HIV 

fertőzés, homoszexuálisok megdobálása tojással, pedofil bűnök. 

Vannak olyan kulcsszavak, illetőleg témák, amelyek a lapok közül csak a 

Magyar Nemzet címeiben jelennek meg: Gál J. Zoltán, gárda, Heath Ledger, SZDSZ. 
                                                 
31 Magyar Nemzet, 2008.02.08., Bodacz Balázs, Zsebők Csaba, Oszlik a Gyurcsány-csapat  
32 Magyar Nemzet, 2008.02.02., Bodacz Balázs, Szetey Gábor teljesítette a küldetést 
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A Magyar Nemzet cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

homoszexuálisokat érintő 35 írás közül 5-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(14,3%). Ezen cikkek terjedelme 55 és 700 szó között változik. Az 5 cikk 

mindegyikében passzív szerepű a kisebbség. 

Amennyiben a Magyar Nemzet cikkeit megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

azonos neműek házassága, regisztrált élettársi kapcsolat 22,86 
melegfelvonulás 11,43 
egészségügy (betegségek) 5,71 
Szetey Gábor 22,86 
jogalkotás (egyenjogúság) 2,86 
egyéb 34,29 

 

A Magyar Nemzetben – az egyéb címkébe került híreket nem számítva – a 

legtöbb írás – holtversenyben – a melegek házasulásával és a regisztrált élettársi 

kapcsolattal, valamint Szetey Gábor személyével foglalkozott (22,86%). A második 

legnépszerűbb téma a melegfelvonulás volt (11,43%). 

8.1.2.4. A Magyar Nemzet kisebbségeket érintő nyelvezetéről összességében 
 

A Magyar Nemzetben a három kisebbségről összesen 577 cikk szólt, ami messze 

a legmagasabb az összes vizsgált napi- és hetilap között. Ebből a legtöbb, 329 a 

cigánysággal foglalkozott, kevesebb, 213 szólt a zsidóságról, s még kevesebb, csupán 

35 érintette a homoszexuálisokat. 

Az 577 írás közül 88-nak a címében egyértelműen megnevezett a kisebbség, ami 

15,2%-ot jelent. A cikkek közel felét (254) nevesíti az MTI, az MN vagy az MNO. 

A Magyar Nemzetben a három vizsgált kisebbséggel kapcsolatban összesen 239-

féle szóalak szerepelt, amely mindösszesen 2880 megjelenést jelentett. Ez a 

legmagasabb szám az összes többi lappal összevetve. A cigánysággal kapcsolatban volt 

a legtöbbféle szóalak (140). Ennél kevesebb volt a zsidósággal kapcsolatos szóalakok 

száma (74), s még kevesebb a homoszexuálisokat érintő (25). Az összes találatot 

tekintve ugyanilyen a tendencia: cigányság (1777), zsidóság (1039), homoszexuálisok 

(64). 

A leggyakrabban a következő szóalakokkal találkozhattunk a Magyar Nemzet 

cikkeiben: cigány (503), cigányok (559), cigányság (85), roma (463), romák (173), 
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romákat (48), zsidó (362), zsidók (78), zsidóság (37), izraeli (202), Izrael (119), 

Izraelben (26), homoszexuális (11), homoszexuálisok (5), melegek (11), meleg (8). Ezek 

között a legtöbb a kisebbség általános vagy többes számú megjelölése; ezek sorából a 

romákat és az Izraelben alak lóg csak ki előfordulási gyakoriság tekintetében. 

A Magyar Nemzetben összesen 106, csak ott előforduló szóalak volt, ami jórészt 

a magas cikk- és találatszámmal magyarázható. 89 szóalak leírására a cikkekben csak 1 

példa van. Emellett van 12 szó, amelyet 2 alkalommal olvashatunk. Ennél több a 

cigányozás (3), a cigányzenészt (3), a romával (3), a zsidóké (4) és a „cigánybűnözés” 

(10) alakok előfordulási gyakorisága.  

Kiemelendő, hogy ez a lap a „cigánybűnözés” szó idézőjeles írásmódját a többi 

laphoz képest és a korpuszban is kiemelkedő számban használja. A 106 szóalakból a 

cigánysággal kapcsolatos 71, a zsidósággal kapcsolatos 22 és a homoszexuálisokkal 

kapcsolatos 13. Idézőjellel meglepően sok, 22-féle alak szerepel. 

A Magyar Nemzetben megjelenő írások nyelvezetével egy nemzetközi méretű 

kutatás is foglalkozott (LIGETI 2007), s noha a felmérés nem minden eleme tartozik az 

én vizsgálati körömhöz, a következő megállapítás mindenképpen figyelemre méltó. A 

kutatók azt találták, hogy ebben a médiumban továbbra is használják a sváb és a tót 

népelnevezéseket, annak ellenére, hogy ezeket a legtöbb esetben a politikai korrektség 

már lecserélte. Kiemelik, hogy a lap olyan eseményeknek is etnikai jelleget ad, ahol az 

nem releváns, illetve ahol azt egyetlen másik vizsgált lap sem tette. A tanulmány 

megállapítja továbbá: „A kisebbségek és a bevándorlók témakörét egyetlen magyar 

médium használja apropóként távlatibb politikai célok támogatására, a jobboldali 

Magyar Nemzet.” 

A „jászladányi iskolaügy” médiabeli megjelenítését vizsgálta meg MESSING 

VERA, többek között a Magyar Nemzet kapcsolódó írásait is elemezve (MESSING 2004). 

A konkrét eset kapcsán arra a megállapításra jutott, hogy ezzel kapcsolatban – a lapban 

megjelenő nyilatkozatra támaszkodva – „nyilvánvaló csúsztatás” jelent meg, amelyet a 

„ lap újságírói ellenőrizetlenül átvettek.” A Magyar Nemzet érvelési kerete az ügyben 

előszeretettel kárhoztatja a baloldali értelmiséget, valamint a baloldali médiát.  

BERNÁTH GÁBOR és MESSING VERA sajtónyelvi kutatása magában foglalta a 

Magyar Nemzet 2010. november 1-je és 2012. március 31-e között megjelenő számait 

is (BERNÁTH–MESSING 2012a). Mint írják, ebben a lapban a kriminalitás hangsúlyosan 

jelent meg: vizsgált számokban 45%-os volt a bűnözéssel foglalkozó anyagok aránya, 

illetve „hangsúlyosan olyan esetekről számoltak be, amelyekben romák voltak a 
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bűnügyek (vélt) elkövetői.” A lappal kapcsolatban megállapítják továbbá, hogy 

„negligálta az előítéletek jelenségét” (71 cikkből csupán 5-ben volt erről említés). A 

romákkal kapcsolatos hírek tartalomelemzésének lényeges szempontja, hogy milyen 

arányban szólaltatják meg az érintetteket egy-egy ügy kapcsán. E tekintetben a Magyar 

Nemzet az esetek 51%-ában írt a kisebbség megszólaltatása nélkül, illetve az ő 

álláspontjuk rögzítése nélkül. Emellett megállapítják, hogy a Magyar Nemzetben a 

negatív képzettársítások (bűnözés, agresszió, beilleszkedni nem akarás) voltak 

jellemzőek.  

A BERNÁTH–MESSING szerzőpáros egy másik tanulmányban is megjelenít 

kutatási adatokat a Magyar Nemzetről (BERNÁTH–MESSING 2012b). Amikor azt 

vizsgálták, hogy milyen mértékű az olyan esetek aránya, amikor a romákat személyként 

jelenítik meg, névvel, ez 39% volt. A sztereotípiák közül a szegénység-klaszter 

megjelenítése a Magyar Nemzetben 25%-os volt, az aszociális viselkedést, devianciát 

megjelenítő klaszter 56%-os, míg pozitív képzettársítások, konnotációk a megjelenések 

18%-ában fordultak elő. 

8.1.3. Magyar Hírlap 
 

A JUHÁSZ GÁBOR tanulmányában szereplő adatok szerint a Magyar Hírlapot 

1995-ben még 173 000-en olvasták, ami 2002-re 139 000 főre csökkent; ugyanakkor a 

2002 első negyedévére vonatkozóan 35 265-ös példányszámról ír. Emellett a cikkben 

ugyanerre az időszakra nézve van egy 33 774-es példányszámadat is (JUHÁSZ 2003).  

Mindez – ahogyan azt a többi lapnál is rögzítettem – bizonytalanságot okoz a helyes 

olvasói létszámadatok megállapításában. 

A Magyar Hírlap példányszámával kapcsolatban KÁDÁR JUDIT azt írja, hogy 

2000 második negyedévében a napi példányszáma 37 634 volt, míg a rendszerváltás 

idején legalább 90 ezer példányt árultak belőle (KÁDÁR 2001). 

8.1.3.1. A cigánysággal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Hírlapban 
 

2008 januárjában 12, 2008 februárjában 9, 2008 márciusában 10 cikk volt, 

amely főtémaként a cigánysággal foglalkozott vagy érintőlegesen összefüggésbe 

hozható a romákkal. Ez – az összesen 31, egy negyedév alatt mutatkozó megjelenés – 

nagyjából egyenlő eloszlást jelent az egyes hónapokra nézve; a hónapok között 

mutatkozó eltérések semmiképpen sem tekinthetők kiugrónak. A 31 megjelenés 3 

hónapra vetítve egyúttal azt is jelenti, hogy átlagosan nagyjából minden 3. napra jut egy 
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cikk, azonban a szórás nem egyenletes: vannak napok, amelyekre 2 vagy 3 

sajtómegjelenés is esik, illetőleg vannak hosszabb periódusok a cigány kisebbségről 

szóló írások megjelentetése nélkül. Cigánysággal kapcsolatos tartalom összesen 22 

napon jelent meg. A cikkek napi eloszlását a mellékletek között található 11. ábra 

szemlélteti. 

A 31 tudósításból 7 volt olyan, amelynek a címében is megjelent a kisebbség, 

így az esetek 22,6%-ában az olvasó már első ránézésre, felületes rápillantással is 

tudhatja, hogy az a hír a cigányságról szól. Ezek a következők voltak: Negyven roma 

család kap szociális lakást; Politikai pórázon rángatják a cigány vezetőket; Sötét jövő a 

romák és képviselőik előtt; Igenre buzdít a roma vezető; Zala megyei romák szerint nem 

a levesről kell szavazni; Kanadába készülnek a romák; Ismét több száz roma készül a 

vakvilágba.           

A fentiekben jelölt címek mellett vannak olyanok is, amelyek nem tartalmazzák 

sem a cigány, sem a roma szóalakot, ám az mégis – bizonyos kulcsszavak okán – 

árulkodó a témájára nézve. Ezek a következők: gój motorosok, Jászladány, Farkas 

Flórián, Magyar Gárda, kisebbségi. 

A szerzőket nézve megjegyzendő, hogy 12 esetben szerző feltüntetése nélküliek 

a cikkek, 6 esetben monogrammal jelölt az írás, s csak a többi (13) találathoz tartozik – 

8 különböző – teljes név.  

Ami a szóalakokat illeti: a cigány szó, illetve annak származékai 27-féle 

(ragozott, jellel ellátott vagy összetett szavas) alakban, összesen 144-szer fordulnak elő: 

áldíszcigányt (1), cigány (61) – ebből 8 tulajdonnévként, cigányait (3), cigánybűnözés 

(2), cigánybűnözéssel (1), cigányellenesség (1), cigánykérdésnek (1), cigánynak (1), 

cigányok (14), cigányokat (1), cigányokkal (4), cigányoknak (3), cigánypolitika (1), 

cigánypolitikai (2), cigányról (1), cigányság (24), cigányságért (1), cigánysággal (5), 

cigánysághoz (1), cigányságnak (6), cigányságot (2), cigányságról (1), cigányságtól 

(3), cigányt (1), cigányverés (1), cigányvezér (1), vándorcigányok (1). 

Mint látható, a gyakorisági skálán az első három helyen a cigány (61), cigányság 

(24) és cigányok (14) alakok állnak. Ezen szavak dobogós helye a lehető 

legtermészetesebbnek hat. 

Figyelemre méltó a cigány és a cigányság szavak megjelenése: előbbi 19-féle 

szóalakban összesen 101-szer, utóbbi 8-féle szóalakban összesen 43-szor fordul elő. (Itt 

emlékeznünk kell arra, hogy a sajtóvizsgálati fókuszú szakirodalmak a cigányság 
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homogén ábrázolásáról számolnak be, amelyet – többek között – éppen a cigányság 

szóalak is erősít.) 

Ehhez képest a roma, illetőleg annak a változatai szerényebb, 10-féle 

előfordulást mutatnak a vizsgált időintervallumban, összesen 76 megjelenéssel: roma 

(39) – ebből 2 tulajdonnévként, romáinak (1), romák (18), romákat (8), romáknak (4), 

romának (1), romapolitika (1), romatelep (1), romatelepek (1). 

A roma szóval alkotott szavak közül a leggyakrabban a roma (39) és a romák 

(18) fordultak elő. Megállapítható, hogy a Magyar Hírlap a cigánysággal kapcsolatban 

nem alkalmaz idézőjelben írt szavakat. 

Mint ahogyan az a fentiekből kiderül: az összes, 220 előfordulás 65,4%-ában a 

cigány, 34,6%-ában a roma szó szerepelt, tehát elmondható, hogy a Magyar Hírlap 

majdnem kétszer annyiszor használja a kisebbség megjelölésére a cigány szót, mint a 

romát. Nem igaz azonban ez a címekre: 7 esetből 6-nál a roma jelenik meg. 

Vannak olyan szóalakok, amelyek csak egyetlen lapban szerepelnek. A Magyar 

Hírlapban ezek az alábbiak (növekvő találatszámban ismertetve): áldíszcigányt (1), 

cigánykérdésnek (1), cigányról (1), cigányvezér (1), vándorcigányok (1), romatelepek 

(1), cigányait (3), cigányságtól (3). 

Találtam olyan szóalakokat, szókapcsolatokat is, amelyeket érdemesnek 

tartottam a mélyebb vizsgálatra. Az áldíszcigányt szó környezete a következő: 

„…Győzikéből mulatságos, tehetős áldíszcigányt teremtett.”33 Talán érteni lehet, hogy 

mi volt a kritikája a szerzőnek a Győzike-féle reality show-kal kapcsolatban, de nem 

vagyok benne biztos, hogy ennek érzékeltetésére megfelelő szót választott. A 

cigányverés szó előfordul itt is, csakúgy, mint a Magyar Nemzetben. Mint ahogyan ott 

írtam: magam helyette inkább a „cigányok megverése” alakot használnám. A szó 

egyébként a Magyar Gárdával összefüggésben hangzik el, a következőképpen: „…a 

Magyar Gárda demonstratívan tiltakozott a cigánybűnözés terjedése, brutalitása ellen, 

feltehetőleg nem a morálfilozófiai diskurzus lebonyolításának aktuális szándéka vezette, 

viszont talán nem is a cigányverés ad hoc ötlete.”34 A cigányvezér alakot pejoratívnak 

érzem, helyette lehetne használni például a „cigányvezető” szót vagy a még jobban 

hangzó „cigányok/cigányság vezetője” megjelölést. A szó egyébként alcím, ami a 

kisebbségi önkormányzattal kapcsolatban jelent meg, s így hangzik: Cigányvezér a 

cigányok ellen?. 

                                                 
33 Magyar Hírlap, 2008.02.12., „A gárda, a gárda” 
34 Magyar Hírlap, 2008.02.12., „A gárda, a gárda” 
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Mint ahogyan a fentiekben láttuk, a Magyar Hírlap 2008 januárjában 12, 2008 

februárjában 9, 2008 márciusában 10, a cigánysággal összefüggő írást jelentetett meg. 

Érdemes ezt összevetni az MTI által kiadott ilyen témájú közlemények számával. Az 

MTI esetében a következő gyakoriságot tapasztaltuk: januárban és februárban 84-84, 

márciusban 108 találati szám volt.  

Az MTI és a Magyar Hírlap címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi 

táblázat, amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Magyar Hírlap 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Devecser 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Farkas Flórián 
holokauszt 
integráció 
Jászladány 
Jobbik 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Nemzeti Őrsereg 
OCÖ 
romák elleni támadás 
szegregált oktatás 
uniós roma stratégia 

cigány vezetők 
Farkas Flórián 
gój motorosok 
Jászladány 
kölcsönös félelem 
szociális ügyek 

2008. február 

Devecser 
esélyegyenlőség 
FCÖ 
Kerepes 
kisebbségi önkormányzati választások 
konferenciák 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
romák házainak feldúlása 
romastratégia 
szegénység 
szegregáció 

cigány vezetők 
gárda 
közmunka 
politika 
SZDSZ 

2008. március 

bűnözés 
FCÖ 
Jobbik 
Kanada 
kisebbségi önkormányzat 
Kolompár Orbán 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
országgyűlési ügyek 
rendbontás, atrocitás 
romák házaira támadás 
szegregáció 
tanárbántalmazás 

Kanada 
Magyar Gárda 
szavazás 
szegénység 
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Amint az a címekből kiderül, az MTI és a Magyar Hírlap címtartalmainak (havi) 

közös elemei a következők: Farkas Flórián, Jászladány, Magyar Gárda, Kanada. Ez a 

címekben mutatkozó témaazonosság lényegesen szegényebb, mint a másik két napilap 

esetében volt, ám ez vélhetően magyarázható a sokkal szerényebb cikkszámmal (31). 

Vannak olyan kulcsszavak, illetőleg témák, amelyek a lapok közül csak a 

Magyar Hírlap címeiben jelennek meg: közmunka, szavazás. 

A Magyar Hírlap cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

cigánysággal kapcsolatos 31 írás közül 22-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(70,1%). Ezen cikkek terjedelme 113 és 1620 szó között változik. A 22 cikkből relatíve 

kevés, 6 olyan van (27,3%), amelyben a kisebbség aktív szerepű (azaz ők maguk vagy a 

képviselőjük megszólal, illetőleg hivatkoznak álláspontjukra). 16 cikkben úgy írnak a 

kisebbségről, hogy a véleményük nem tükröződik. 

A 31 írás az alábbi főbb kulcstémák, kulcsszavak, illetőleg kulcsszemélyek köré 

szerveződik. A cikkekben előforduló kulcsszemélyek a következők: Farkas Flórián, 

Kállai Ernő, Kolompár Orbán, „Mortimer”. 

A tudósításokban a következő főbb szervezetek fordulnak elő: Gój Motorosok 

Egyesülete, Lungo Drom, Magyar Gárda, OCÖ. 

A cikkekben megjelenő kulcshelyszínek a következők: Jászladány, Kanada, 

Olaszliszka. 

Az írásokban előforduló főbb témák a következők: kisebbségi önkormányzatok, 

kulturális események (film, zene, díjazás), lakhatási ügyek, politikai hírek (választási 

győzelemhez segítés), oktatásügy (iskolabezárás, iskola megmentése). 

A Magyar Hírlappal kapcsolatban kiemelendő, hogy sem a politikai, sem a 

bűnözési tematika (akár az elkövetői, akár az áldozati oldalt tekintve) nincs 

hangsúlyosan jelen a cikkekben. Eltérés továbbá a másik két napilaphoz képest, hogy 

nincs összefonódás a Jobbikkal és nem jelenik meg a „Maugli”-ügy sem. 

Amennyiben a Magyar Hírlap cikkeit megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

cigányok által elkövetett bűncselekmények 6,45 
cigányok sérelmére elkövetett bűncselekmények 0,00 
kultúra 12,90 
politika, kisebbségi önkormányzat 38,71 
Magyar Gárda 6,45 
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egyéb 35,48 
 

A lappal kapcsolatban kiemelendő, hogy nem számol be cigányok sérelmére 

elkövetett bűncselekményekről. A legtöbb írás politikai jellegű, illetve kisebbségi 

önkormányzati munkával fonódik össze (38,71%). Ha az „egyéb” kategóriát nem 

nézzük, akkor a második helyen a kulturális eseményekről szóló tudósítások vannak 

(12,9%). 

8.1.3.2. A zsidósággal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Hírlapban 
 

A zsidósággal kapcsolatban a vizsgált 3 hónap alatt összesen 39 cikk jelent meg: 

15 januárban, 10 februárban és 14 márciusban, ami alapján azt mondhatjuk, hogy az 

egyes hónapokban viszonylag kiegyensúlyozott az erről a kisebbségről szóló tudósítás. 

Az írások napi eloszlását a mellékletek között található 12. ábra szemlélteti. Mint 

ahogyan az az ábrán is látható, az ezzel a kisebbséggel foglalkozó, egy napra eső 

legtöbb hír 3 volt. 

A 39 cikk között összesen 3 olyan volt, amelynek a címében is megjelent a zsidó 

kifejezés: Külföldön élő magyar zsidók csak felmentéssel kárpótolhatók; Zsidó műhely a 

KDNP támogatásával; Zsidók és cigányok harca a magyar szabadságért. Egyéb 

esetekben a címben megmutatkozó Jeruzsálem, Izrael, Gáza, gettó, Mazsihisz vagy 

holokauszt szavak utalnak az írás kisebbségi témájára.  

Az írások szerzői között található teljes névvel azonosított és monogramos 

személy is. Emellett van olyan, ahol szerzőként az MTI vagy az MH-összeállítás jelzés 

szerepel. Az esetek kicsit több mint felében (20) a cikkeknek nincs feltüntetett szerzője, 

ami jobbára az online megjelenésekre szokott jellemző lenni. 

A vizsgált időszakban a zsidó és abból származott szavak 21-féle alakban, 

összesen 138 alkalommal fordultak elő, míg az Izrael, izraelita szavak és azok 

képzettjei 16-féle alakban, összesen 112-szer mutatkoztak meg. 

A zsidó szóval alkotott szavak a következők: „..indok-zsidóink” (1), „felvetett 

zsidókérdés” (1), „pénzes, szent harács-zsidóság” (1), zsidó (92) – ebből 

tulajdonnévként 14, zsidóellenesség (1), zsidógyűlölő (1), zsidóink (1), zsidók (6), 

zsidókat (6), zsidóként (1), zsidókérdés (1), zsidókkal (1), zsidókról (2), zsidóktól (1), 

zsidónegyed (4), zsidóság (11), zsidóságát (1), zsidósággal (3), zsidóságnak (1), 

zsidóságot (1), zsidót (1). 
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Az Izrael, izraelita szavakkal alkotott szóalakok a következők: Izrael (25), 

Izraelbe (4), Izraelben (3), Izraelből (2), Izrael-ellenesség (1), Izrael-ellenességéről (1), 

Izraelen (2), izraeli (54) – ebből tulajdonnévként 1, izraeliek (2), izraelieknek (1), 

izraelita (1), Izraellel (2), Izraelnek (5), Izraelről (1), Izraelt (7), Izraeltől (1). 

A legtöbb találat a cikkekben a zsidó (92) és a zsidóság (11), valamint az izraeli 

(54) és Izrael (25) szavakra volt. A szavak között 3-féle, idézőjelbe tett alak található, 

melyek a korpuszban összesen 3-szor fordulnak elő. 

Vannak olyan szóalakok, amelyek csak egyetlen lapban szerepelnek. A Magyar 

Hírlapban ezek a következők (növekvő találatszámban ismertetve): „..indok-zsidóink” 

(1), „felvetett zsidókérdés” (1), „pénzes, szent harács-zsidóság” (1), zsidógyűlölő (1), 

zsidóink (1), zsidóságát (1), Izrael-ellenességéről (1). 

Találtam olyan szóalakokat, szókapcsolatokat is, amelyeket érdemesnek 

tartottam a mélyebb vizsgálatra. Az „..indok-zsidóink” ugyanabban az összefüggésben 

jelent meg, mint a Népszavában, Bayer Zsolt írására utalva: „Ők a mi indok-zsidóink - 

értsd: a puszta létezésük indokolja az antiszemitizmust…”35 Megint csak azt 

állapíthatjuk meg, hogy a kijelentés súlyosan antiszemita és sértő. 

Az MTI zsidósággal kapcsolatban kiadott anyagainak száma januárban 129, 

februárban 91, márciusban pedig 136 volt. A Magyar Hírlapban 15, 10 és 14 cikkel 

találkoztunk, ami azt jelenti, hogy az MTI-hírekhez képest sokkal alacsonyabb 

mértékben foglalkozik a Magyar Hírlap ezzel a kisebbséggel.  

Az MTI és a Magyar Hírlap címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi 

táblázat, amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Magyar Hírlap 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Anna Frank 
Auschwitz 
egyházi ügyek 
Gázai övezet 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
izraeli–palesztin viszony 
Jeruzsálem 
keresztény-zsidó viszony 
Közel-Kelet 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Mazsihisz 

Jeruzsálem 
Gáza 
gettó 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
Közel-Kelet 
megemlékezés 
palesztin állam 

                                                 
35 Magyar Hírlap, 2008.03.18., A medence és környéke 



 134 

neonácizmus, szélsőjobb 
Tom Lantos 
zsidó negyed 

2008. február 

Abbász 
Anna Frank 
antiszemitizmus 
Ciszjordánia 
díjátadás 
Gáza 
Hezbollah 
holokauszt 
Izrael 
KDNP - izraelita műhely 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
megemlékezés 
oktatás 
Raoul Wallenberg 
Tom Lantos 
tudományos hírek 
Wiesenthal Központ 
zsidó negyed 
zsidó temető megrongálása 

kárpótlási törvény 
KDNP: zsidó műhely 
külföldön élő zsidók 
Mazsihisz 
vallás 

2008. március 

antiszemitizmus 
Auschwitz 
Bayer Zsolt írása elleni tiltakozás 
Ciszjordánia 
emigráció 
Gáza 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
Jeruzsálem 
jogi ügyek 
Közel-Kelet 
kulturális  hírek 
Mazsihisz 
merénylet 
palesztin-izraeli viszony 
rabbi 
Szíria 
vallási ügyek 
zsidó temető 

Gáza 
kisebbségellenesség 
kulturális események 
vallás 

 

Mint ahogyan az a címekből kiderül, az MTI és a Magyar Hírlap 

címtartalmainak (havi) közös elemei a következők: Gázai övezet, Hamász, holokauszt, 

Izrael, Közel-Kelet, KDNP - izraelita műhely, kulturális események, vallás. 

Vannak olyan kulcsszavak, illetőleg témák, amelyek a lapok közül csak a 

Magyar Hírlap címeiben jelennek meg: kisebbségellenesség, külföldön élő zsidók. 
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 A Magyar Hírlap cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

zsidósággal kapcsolatos 39 írás közül 27-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(69,2%). Ezen tudósítások terjedelme 66 és 907 szó között változik. A 27 cikkből csak 

2-ben aktív szerepű a kisebbség (azaz ahol ők maguk vagy a képviselőjük megszólal, 

illetve ahol hivatkoznak álláspontjukra), vagyis a cikkek 92,6%-ban az ábrázolás 

passzív.  

Amennyiben a Magyar Hírlap cikkeit megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

izraeli–palesztin viszony 20,51 
holokauszt, megemlékezés, Auschwitz 17,95 
kultúra 5,13 
vallás 15,38 
Izrael  5,13 
egyéb 35,90 

 

Az érdemi kategóriák közül a lap a legtöbbet az izraeli–palesztin viszonnyal 

foglalkozott (20,51%). Sok volt a holokauszttal, valamilyen megemlékezéssel vagy 

Auschwitzcal foglalkozó cikkek aránya is (17,95%). A harmadik legtöbb írás vallási 

összefüggésben említette a kisebbséget (15,38%). 

8.1.3.3. A homoszexuálisokkal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Hírlapban 
 

A Magyar Hírlapban a homoszexuálisokkal kapcsolatban a vizsgált 

negyedévben elenyészően kevés cikk jelent meg, ami azt jelzi, hogy ennek a 

kisebbségnek a helyzete, a velük kapcsolatos történések ebben a sajtótermékben teljesen 

marginálisak. Összesen 4 cikk volt, amelyben érintve voltak, ebből 3 esett januárra és 1 

márciusra (februári kapcsolódó tartalom nem volt). Ezt a szóródási arányt mutatja a 13. 

ábra. 

Ha a címeket nézzük, akkor összesen 1-ben szerepel a meleg szó (Varsó nem 

támogatja a melegek regisztrált élettársi kapcsolatát), tehát a címek 25%-a 

egyértelműsíti a cikk témáját. Az írások felét névvel ellátott szerző jegyzi, a másik 

felénél azonban semmi nincs feltüntetve. 

A nagyon alacsony cikkszámnak köszönhetően a homoszexuális szó és annak 

képzettjei, illetőleg a meleg szó és annak származékai összesen 2-2-féle variánsban, 

mindössze 2 és 5 alkalommal fordulnak elő a tudósításokban. A megnevezésenkénti 2-2 
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szóalak a következő volt: homokosokat (1), homoszexuális (1) valamint meleg (2), 

melegek (1). 

A fentiekkel összefüggésben megjegyzendő, hogy a „homokosokat” alak az 

aktuális társadalmi felfogás szerint egyáltalán nem tekinthető politikailag korrektnek. 

Ilyen vagy ehhez hasonló alakkal más sajtóorgánumban nem találkoztam. A 

szövegkörnyezet a következő volt: „…s elképzelem a teherautók platóján vonagló, 

kifestett, tollakba bugyolált, csókolódzó homokosokat Európa nagyvárosaiban a meleg 

büszkeség napján…” 36 

Noha mind a három napilapnál azt tapasztaltam, hogy a három vizsgált 

kisebbség közül a legkevesebb hír a homoszexuálisokkal kapcsolatban volt, ez – a 

napilapok között – a legalacsonyabb mértékű a Magyar Hírlapban. Természetesen ebből 

eredően igaz ez a kulcsszavak variabilitására és összes előfordulására is. Mindez 

elmondható – a másik két napilappal történő összevetéskor – a másik két kisebbségre is. 

Az MTI és a Magyar Hírlap címeinek megvizsgálása kevés eredménnyel 

kecsegtethet, hiszen februárban eleve nem volt a Magyar Hírlapban ilyen témájú írás, s 

januárban és márciusban is csak nagyon kevés. Ezekben a cikkcímekben nem volt 

azonos kulcsszó. 

Vannak olyan témák, amelyek a lapok közül csak a Magyar Hírlap címeiben 

jelennek meg: esélyegyenlőség, regisztrált élettársi kapcsolat. 

A Magyar Hírlap cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

homoszexuálisokkal foglalkozó 4 írás közül 1-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(25%), s ebben a kisebbség passzív szerepű. Ezen cikkek terjedelme 225 és 1027 szó 

között változik.  

Amennyiben a Magyar Hírlap cikkeit megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

azonos neműek házassága, regisztrált élettársi kapcsolat 25,00 
melegfelvonulás 50,00 
egészségügy (betegségek) 0,00 
Szetey Gábor 0,00 
jogalkotás (egyenjogúság) 0,00 
egyéb 25,00 

 

                                                 
36 Magyar Hírlap, 2008.01.18., A neurotikus ateizmus 
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Bár a 4 cikk nem alkalmas reprezentatív eredmények kimutatására, az 

adatainkból megállapítható, hogy a szerény számú cikkben a melegfelvonulással 

kapcsolatos hírek, utalások domináltak (50%). Ennél kevesebb volt az azonos neműek 

házasságkötési lehetőségével, regisztrált élettársi kapcsolattal foglalkozó írások száma 

(25%). A lapban nem jelent meg témaként sem az egészségügy (betegségek), sem 

Szetey Gábor, sem a jogalkotás (egyenjogúság) kérdése. 

8.1.3.4. A Magyar Hírlap kisebbségeket érintő nyelvezetéről összességében 
 

A Magyar Hírlapban 2008 első negyedévében a cigány, a zsidó és a 

homoszexuális kisebbséggel kapcsolatban összesen 74 cikk jelent meg. Ebből 31 

foglalkozott a cigánysággal, 39 a zsidósággal és 4 a homoszexuálisokkal. Mint ahogyan 

arra fentebb utaltam: ez a másik két napilappal való összevetésben a legalacsonyabb 

szám (emlékeztetőül: a Magyar Nemzetben összesen 577, a Népszavában 197 cikk 

volt). 

A szerzővel ellátott cikkek száma 38, ami nagyjából a cikkek felét jelenti; a 

többi – egy-két kivétellel – szerző feltüntetése nélküli írás. Csupán 11, azaz körülbelül 

minden 7. cikk címe tartalmaz egyértelmű azonosítást az egyes kisebbségekkel. 

A Magyar Hírlapban a három vizsgált minoritással kapcsolatban összesen 78-

féle szóalak szerepelt, amely mindösszesen 475 megjelenést jelentett. A cigánysággal és 

a zsidósággal kapcsolatos alakok száma megegyezik (37-37). Ennél lényegesen 

kevesebb volt a homoszexuálisokkal kapcsolatos szóalak (4). Az összes találatot 

tekintve a tendencia úgy alakul, hogy a legmagasabb előfordulás a zsidóságnál 

mutatkozik (250), annál kevesebb a cigányságé (220), s ettől jelentősen elmarad a 

homoszexuálisoké (5). 

A legtöbbször előforduló szóalakok a következők voltak: cigány (61), cigányság 

(24), cigányok (14), roma (39), romák (18), zsidó (92), zsidóság (11), izraeli (54) Izrael 

(25), meleg (2). 

A csak a Magyar Hírlapban előforduló szóalakok száma 16, melyből 14 csupán 

egyetlen egyszer fordul elő. A cigányait (3) és a cigányságtól (3) található meg ennél 

többször. Ezen szavakról elmondható, hogy semleges értéktartalmúak. A 16 szóalak 

közül 8 a cigánysággal, 7 a zsidósággal és 1 a homoszexuálisokkal kapcsolatos. 

Közülük 3 szó idézőjelek közé tett. 

A 2000-es évek elején a sajtóban csak „jászladányi iskolaügy”-ként elhíresült 

esemény médiabeli ábrázolásának módját vizsgálta meg MESSING VERA (MESSING 
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2004). A vizsgált sajtótermékek között a Magyar Hírlap is szerepelt. Mint írja: az ebben 

a lapban megjelent „diskurzus az egyetlen, amelyben valóban ellentétes nézetek 

ütköztek, és amely egyúttal több, mint egyszerű értelmiségi vita.” Mint M ESSING VERA 

írja a kvalitatív elemzés alá vont 8 Magyar Hírlap-cikkről: azokban hatféle érvelési 

keret mutatkozott meg. Ezek a következők: alkotmányjogi érvelés, antidiszkriminációs 

érvelés, oktatásszakmai érvelés, szociális érvelés, adminisztratív érvelés és politikai 

érvelés. Az utóbbival kapcsolatban megjegyzi, hogy a lap – mint ahogyan az a 

jobboldali sajtóra egyébként is jellemző – a jászladányi esetet előszeretettel értelmezi 

jobb- és baloldali politikai erők vitájaként. Mint írja, a sajtódiskurzus fő jellemzője, 

hogy az érvelésük eltérő gondolati keretben mozog, így leginkább ezek az érvek csak 

„elbeszélnek egymás mellett”. 

Figyelemre méltó, hogy a Magyar Hírlap 2013. január 5-ei, Ki ne legyen? című 

cikkével kapcsolatban a Médiatanács azt állapította meg, hogy az a romák elleni 

gyűlöletkeltésre alkalmas /802/2013 (V.8.) számú határozat/ (KOLTAY  2013: 67). 

 

8.2. A vizsgált hetilapok  

8.2.1. HVG37 
 

Az újság előéletéről szólva: a lap – a Magyar Nemzet mellett – a 

rendszerváltozás idején, illetve az azt követő évtizedben nem csupán az egyik 

legfontosabb, de a legsikeresebb lapnak is számított. Példányszáma 1983-ban 23 ezer 

volt, 1986 elején már 132 ezer, s az év végén ez már elérte a 275 ezret (SIPOS 2010: 72-

73). 

A HVG példányszámadataival kapcsolatban a Magyar Terjesztés-ellenőrző 

Szövetség (MATESZ) a következő adatokat közölte a 2015. évi I. negyedéves 

gyorsjelentésében (www.matesz.hu): nettó nyomott példányszám: 50 592 db., aktívan 

vásárolt példányszám: 37 080 db., összesen értékesített példányszám: 37 288 db., 

összesen terjesztett példányszám: 38 074 db. 

                                                 
37 A HVG 2006-os, 2007-es, 2008-as és 2009-es számainak cigány, zsidó és homoszexuális kisebbséggel 
kapcsolatos nyelvhasználatáról lásd HORVÁTH 2013a. 
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8.2.1.1. A cigánysággal kapcsolatos írások nyelvezete a HVG-ben 
 

A HVG-ben a cigánysággal kapcsolatban összesen 96 írás jelent meg 2008 első 

negyedévében. Ebből 32 esett januárra, 29 februárra és 35 márciusra, ami azt jelenti, 

hogy ennek a kisebbségnek az ügyei nagyjából egyenletesen voltak napirenden. 

Talán első ránézésre szokatlan egy hetilaptól, hogy szinte minden 3-4. nap 

jelentet meg tartalmat, azonban tekintettel arra, hogy online felülete is van az újságnak, 

amely folytonosan friss információkat szolgáltat, valójában kevéssé viselkedik 

másképpen, mint egy napilap. Sőt egyes napilapokkal összevetve sokkal több írást 

prezentált a vizsgált időszakban. Volt olyan nap/lapszám, amikor/amelyben 8 cikk is 

napvilágot látott. A HVG-beli, cigánysággal kapcsolatos cikkek eloszlását mutatja a 14. 

ábra. 

A 96 írás között 22-t találunk (22,9%), ahol a címben is megjelenik a cigány 

vagy a roma szó. Ezek a következők: Két településen támadtak romákra bőrfejűek 

Szlovákiában; Gyurcsány a cigányok integrációja mellett; Romaügyek: Csehországban 

bírálat, Szlovákiában fenyegetés; Cigány nőket vertek meg Szigetváron; Emlékművek a 

náci időkben üldözött romáknak, melegeknek; Romániai cigányok perlik a londoni 

bulvárt; Vásárhelyen már nincs cigány iskola; Uniós romastratégia; Rangos díj magyar 

roma művészeti szakembernek; Halmozottan hátrányos helyzetben a cigány oktatási 

programok; Romák a fizetős egészségügyi rendszerben; „Kedves roma barátom, 

barátaink!” - lapbezúzás egy cikk miatt; Kiégett egy roma képviselő háza Tiszaroffon; 

Romák megakadályozták a gárdisták tagtoborzóját; A Magyar Nemzet és a cigányok; 

Kanada újra csábítja a romákat; Magyar cigányokról jelent meg családregény 

Londonban; Gyurcsány: nem tűrjük a romaellenességet; Kanadába készülnek a mohácsi 

romák; Nem vette fel a roma takarítónőket, megbüntették; Roma gyerekek 

szocializációja: „anyuka úgyis otthon van”; Romapedellus-program Ózdon. 

Más címekben a Jászladány, a Magyar Gárda, Kerepes, az FCÖ vagy az OCÖ 

lehet a téma szempontjából orientáló jellegű. Az időszak cikkei közül a Magyar Gárda 

11-nek a címében jelenik meg, ami relatíve hangsúlyos megjelenésként értelmezhető. 

Az írások közül többnek nincs szerzője, s ezek majdnem pontosan felét, 47-et 

jegyez a hvg.hu vagy az MTI. 

Ha megnézzük a HVG és az MTI cikkcímeit, akkor 14-et találni, amely szó 

szerint vagy szinte szó szerint azonos. Ez ugyan még nem magyarázza azt, hogy 43 

esetben találkozunk a cikkeknél MTI megjelöléssel, de jól mutatja a többi laphoz 
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képesti tendenciát, ugyanis a HVG-beli és az MTI-címek között ennél a lapnál volt a 

második legnagyobb arányú az átfedés (a legtöbb a Népszavánál fordult elő). 

A cigány szó és annak szóalakjai 47-féle változatban, összesen 245-ször 

fordulnak elő a cikkekben, míg a roma szó és annak származékai 26-féle alakban, 

összesen 268 alkalommal.  

A cigány szóval megjelent alakok a következők voltak: „átlag cigány” (1), 

„cigánybűnözés” (3), „cigánybűnözési” (1), „cigánybűnözéssel” (6), „cigánybűnözést” 

(1), „cigánybűnözői csoportok terrorjáról” (1), „cigánykérdés megoldása érdekében” 

(1), „cigányos” (1), „cigányvonalakat” (1), „er őszakos cigány bűnözőktől” (1) , cigány 

(119) – ebből tulajdonnévként (19), cigány-, a munkás és a nyugdíjas tagozat (1), 

cigánybűnözés  (3), cigánycsalád (1), cigányellenes (4), cigányellenesek (1), 

cigányellenesség (3), cigányellenessége (1), cigányember (1), cigányfóbia (1), 

cigánygyűlöletté (1), cigányképe (1), cigányképről (1), cigánykérdésről (1), 

Cigányliszka (1) – ez tulajdonnévként, cigánymuzsikával (1), cigánynak (1), cigányok 

(38) – ebből tulajdonnévként 4, cigányokat (8), cigányokkal (2), cigányokként (1), 

cigányoknál (1), cigányokra (1), cigányokról (5), cigányság (12), cigánysággal (2), 

cigányságnak (2), cigányságot (5), cigányságról (1), cigánytelepen (1), cigánytelepéről 

(1), cigánytelepet (1), cigánytelepi (1), cigánytelepre (1), cigányvédők (1), cigányzene 

(1), cigányzenét (1). 

A roma szóval alkotott alakok a következők voltak: roma (147) – ebből 

tulajdonnévként 7, romaellenességet (3), romafóbia (1), romaholokauszt-kárpótlás (1), 

romák (66) – ebből tulajdonnévként 1, romákat (19), romaként (1), romákkal (2), 

romákként (1), romáknak (8), romákra (1), romákra (1), romákról (1), romának (2), 

romapedellus (1), romapedellus-program (1), romastratégia (1), romastratégiát (1), 

romát (2), romatelepén (1), romatelepének (1), romaügyek (1), romaügyi (2), 

Romazsaru (1) – ez tulajdonnévként, Romazsarut (1) – ez tulajdonnévként, romológus 

(1). 

A tudósításokban legtöbbször a cigány (119), a cigányok (38) és a cigányság 

(12), valamint a roma (147), romák (66) és romákat (19) szóalakok szerepeltek. A 

szavak között 10-féle, idézőjelbe tett alak található, melyek összes előfordulása 17. 

A csak a HVG-ben szereplő szóalakok a következők: „átlag cigány” (1), 

„cigánybűnözési” (1), „cigánybűnözést” (1), „cigánybűnözői csoportok terrorjáról” 

(1), „cigánykérdés megoldása érdekében” (1), „cigányos” (1), „cigányvonalakat” (1), 

cigány-, a munkás és a nyugdíjas tagozat (1), cigánycsalád (1), cigányellenessége (1), 
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cigányfóbia (1), cigánygyűlöletté (1), cigányképe (1), cigányképről (1), Cigányliszka 

(1), cigánymuzsikával (1), cigányokként (1), cigányoknál (1), cigánytelepéről (1), 

cigányvédők (1), romafóbia (1), romákként (1), romapedellus (1), romapedellus-

program (1), romastratégiát (1), romatelepének (1), romaügyek (1), Romazsaru (1), 

Romazsarut (1), cigányokról (5). 

Találtam olyan szókapcsolatokat is, amelyeket érdemesnek tartottam a mélyebb 

vizsgálatra. Az „átlag cigány” a következő szövegkörnyezetben fordult elő: „…Mert 

így az »átlag magyar« épp olyan homályos kategória marad, mint az »átlag 

cigány«…”38 A „cigányvonalakat” a következő mondatban szerepel: „…a 

»cigánybűnözés« visszaszorítására létrejött külön rendőrségi egységeket, az úgynevezett 

»cigányvonalakat« is a Kádár-rendszer építette ki és erősítette meg.”39 Így a kontextus 

ismeretében már érthetővé válik, hogy a szavak mit jelentenek. A cigányfóbia nagyon 

erős tartalmú szó (gondoljunk csak például az arachnofóbiára). A szövegben ez a 

Magyar Hírlap cigánysággal kapcsolatos retorikáját bíráló cikkben fordul elő, annak 

zárómondata, mely így hangzik: „Kár volt visszautasítani, nagyon is ráférne lapjára 

valamivel több empíria és jelentősen kevesebb cigányfóbia.”40 Figyelemre méltó, hogy 

ennek a szelídebb párja, a romafóbia is megtalálható az egyik cikkben. A romafóbia 

ugyanúgy felemásan hat, mint mondjuk a romabűnözés, hiszen egy politikailag 

korrektebb előtagot egy nagyon súlyos jelentésű, nehéz utótag követ, ami miatt az 

ember hirtelen nem is tudja, hogy hogyan interpretálja a szót. A Cigányliszka 

tulajdonnév nyilvánvalóan Olaszliszkára utal, ami játékosságából eredően akár 

szellemes is lehetne, de mégis inkább érzem bántónak, stigmatizálónak, még akkor is, 

ha a szándék nem feltétlenül ez volt. Hogyha megnézem, hogy hol és milyen 

kontextusban fordul elő a szövegben, akkor rögvest világossá is válik a születése: ez a 

szó Bayer Zsolt egyik 2006. októberi cikkének címe, s a HVG-ben erre csak utalás 

történik. 

Az MTI-hírek eloszlása az egyes hónapokban 84-84-108 volt. Ehhez a HVG 

cigánysággal kapcsolatos megjelenései a következőképpen viszonyulnak: 32-29-35. 

Az MTI és a HVG címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi táblázat, 

amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

                                                 
38 HVG, 2008.02.02., Pócsik Andrea, Átértékelődő multikulturalizmus  
39 HVG, 2008.01.05., Zádori Zsolt, Érpatak és patak vér 
40 HVG, 2008.03.18., A Magyar Nemzet és a cigányok 
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 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A HVG 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Devecser 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Farkas Flórián 
holokauszt 
integráció 
Jászladány 
Jobbik 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Nemzeti Őrsereg 
OCÖ 
romák elleni támadás 
szegregált oktatás 
uniós roma stratégia 

bűnözés 
Devecser 
esélyegyenlőség 
foglalkoztatás 
integráció 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Nemzeti Őrsereg 
oktatásügy 
politika 
romák elleni támadás 

2008. február 

Devecser 
esélyegyenlőség 
FCÖ 
Kerepes 
kisebbségi önkormányzati választások 
konferenciák 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
romák házainak feldúlása 
romastratégia 
szegénység 
szegregáció 

Babócsa 
egészségügy 
foglalkoztatás 
Jászladány 
Kerepes 
kulturális ügyek 
Magyar Gárda 
Mohácsi Viktória 
oktatás 
szavazatvásárlás 
uniós romastratégia 

2008. március 

bűnözés 
FCÖ 
Jobbik 
Kanada 
kisebbségi önkormányzat 
Kolompár Orbán 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
országgyűlési ügyek 
rendbontás, atrocitás 
romák házaira támadás 
szegregáció 
tanárbántalmazás 

emberi jogok 
FCÖ 
Kanada 
kisebbségi önkormányzat 
kultúra 
Magyar Gárda 
multikulturalizmus 
munkaügy 
oktatás 
politika 
roma ház felgyújtása 
romaellenesség 
tanárverés 

 

Mint ahogyan a címekből kiderül, az MTI és a HVG címtartalmainak (havi) 

közös elemei a következők: Devecser, integráció, kulturális hírek, Magyar Gárda, 

Nemzeti Őrsereg, romák elleni támadás, Kerepes, romastratégia, FCÖ, Kanada, 

kisebbségi önkormányzat, romák házaira támadás, tanárbántalmazás. 
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Vannak olyan kulcsszavak, illetőleg témák, amelyek a lapok közül csak a HVG 

címeiben jelennek meg: egészségügy, emberi jogok, Mohácsi Viktória, 

multikulturalizmus. 

A HVG cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a cigánysággal 

kapcsolatos 96 írás közel felében, 43-ban jelenik meg a kisebbség főtémaként (44,8%). 

Ezen tudósítások terjedelme 74 és 3128 szó között változik. A 43 cikkből relatíve kevés, 

8 olyan van (18,6%), amelyben a kisebbség aktív szerepű (azaz ők maguk vagy a 

képviselőjük megszólal). 34 cikkben úgy írnak a kisebbségről, hogy a véleményük nem 

tükröződik. 

A 96 cikk az alábbi főbb kulcstémák, kulcsszavak, illetőleg kulcsszemélyek köré 

szerveződik. Az írásokban előforduló kulcsszemélyek a következők: ifj. Bogdán János, 

Kállai Ernő, Kolompár Orbán, Szabó János, Veres János, Vona Gábor. 

A tudósításokban a következő főbb szervezetek jelennek meg: Jobbik, Lungo 

Drom, Magyar Gárda, Nemzeti Őrsereg, OCÖ. 

Az írásokban előforduló kulcshelyszínek a következők: Babócsa, Devecser, 

Jászladány, Kanada, Kaposvár, Kerepes, Olaszliszka, Ózd, Tiszaroff. 

A cikkekben előforduló főbb témák a következők: foglalkozásügy (romák 

helyzete, támogatás), kulturális események (díj, fesztivál, film, könyv, hagyomány, 

emlékmű, zene), külpolitikai ügyek (Szlovákia, Koszovó, Isztambul, Anglia, 

Olaszország), oktatásügy (digitális tábla, iskolabezárás, oktatók, cigányság esélyei). 

Amennyiben a HVG cikkeit megvizsgálom az általam felvett kategóriák 

függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

cigányok által elkövetett bűncselekmények 1,04 
cigányok sérelmére elkövetett bűncselekmények 8,33 
kultúra 8,33 
politika, kisebbségi önkormányzat 21,88 
Magyar Gárda 13,54 
egyéb 46,88 
 

A táblázat mutatószámai alapján elmondható, hogy a kategóriaválasztás ennél a 

lapnál azt eredményezte, hogy a cikkek közel felét nem lehetett besorolni egyik 

választott témakörbe sem. A legtöbb hír politikai, kisebbségi önkormányzati 

tevékenységről szólt (21,88%), s emellett erősen jelen voltak a Magyar Gárdával 

kapcsolatos írások is (13,54%). 
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8.2.1.2. A zsidósággal kapcsolatos írások nyelvezete a HVG-ben 
 
 A vizsgált időszakban a zsidósággal kapcsolatban összesen 115 cikk jelent meg 

a HVG hasábjain, ami több, mint a cigányságról szóló cikkek száma. Januárban 34 írás 

volt, februárban 37, márciusban 44, ami fokozatos növekedést mutat. Az egy napra eső 

legtöbb cikk 7 volt, de voltak olyan napok, amelyek a zsidósággal kapcsolatos hírek 

megjelentetése nélkül teltek el. Ezt mutatja a 15. ábra. 

 A 115 cikk közül elenyésző, 9 volt olyan, amelyikben megjelent a zsidó vagy az 

izraelita szó (7,8%): Felszámolják a zsidó telepeket Ciszjordániában; 

Terrorfenyegetések németországi zsidó létesítmények ellen; Elfogták a kaposvári zsidó 

temető rongálóit; Nyilvánosságra hozták a zsidónegyedről szóló ICOMOS-jelentést; 

Analitikus és zsidó; Unesco-figyelmeztetés zsidónegyed-ügyben; Izraeli politikus a zsidó 

telepek gyorsabb felszámolását sürgeti; Zsidómentőről neveznek el közparkot 

Ferencvárosban; Zsidózás kontra intellektuális lincskampány. 

Egyéb esetekben az Izrael, Gáza, gettó, pogrom, náci, holokauszt, rabbi, 

Mazsihisz, Jeruzsálem vagy antiszemita szavak utaltak a kisebbség cikkbeli 

érintettségére.   

Az írások kicsit kevesebb mint felénél (45) az MTI vagy a HVG a megjelölt 

szerző.  

Ha megnézzük a HVG és az MTI cikkcímeit, akkor közöttük 11-et találni, amely 

szó szerint vagy szinte szó szerint azonos. Ez ugyan még nem magyarázza azt, hogy a 

tudósításoknál 34 esetben találkoztunk MTI megjelöléssel, de jól mutatja a többi laphoz 

képesti tendenciát, ugyanis a HVG-beli és az MTI-címek között ennél a lapnál volt a 

legnagyobb arányú az átfedés. 

A különböző zsidó szóalakok száma 58, összes előfordulása a szövegben 299. 

Az Izrael, illetve izraelita szavak szóalakjainak száma 18, összes megjelenése 408. 

A zsidó szóval alkotott szóalakok a következők voltak: „áljobbos zsidónak” (1), 

„zsidó méregnek” (1), indok-zsidóink (2), lemocskoszsidózta (1), lezsidózták (1), 

lezsidózzák (1), zsidó (174) – ebből tulajdonnévként 7, zsidóbérenc (2), zsidóbérencnek 

(1), zsidóból (1), zsidóellenes (1), zsidóellenesség (2), zsidók (34) – ebből 

tulajdonnévként 2, zsidókat (14), zsidóként (1), zsidókéra (1), zsidókérdés (1), 

zsidókérdést (1), zsidókhoz (1), zsidókkal (3), zsidóknak (1), zsidóknál (1), 

zsidókongresszuson (1), zsidókra (2), zsidóktól (2), Zsidókutató (1) – tulajdonnévként , 

zsidómentés (1), zsidómentő (1), zsidómentőről (1), zsidón (1), zsidónak (2), 
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zsidónegyed (1), zsidónegyedben (1), zsidónegyeddel (1), zsidónegyedről (1), zsidóság 

(11), zsidóságának (1), zsidósággal (1), zsidósághoz (1), zsidóságnak (1), zsidóságot 

(4), zsidóságra (1), zsidót (1), zsidótörvények (1), zsidótörvényektől (1), zsidótörvényt 

(1), zsidóüldözés (1), zsidóüldözések (1), zsidóüldözéssel (1), zsidóval (2), zsidózás (1), 

zsidózásnak (1), zsidózásra (1), zsidózással (1), zsidózik (1), zsidóznak (1), zsidózó (1), 

zsidózott (1). 

Az Izrael (izraelita) szavakkal alkotott változatok a következők voltak: Izrael 

(102), Izraelbe (22), Izraelben (25), Izraelből (2), Izraelen (1), Izraelhez (1), izraeli 

(189) – ebből tulajdonnévként 1, izraeliek (8), izraelinek (1), izraelit (1), izraelita (5) – 

ebből tulajdonnévként 1, izraelitáknak (1), Izraellel (7), Izraelnek (16), Izraelre (5), 

Izraelről (1), Izraelt (19), Izraeltől (2). 

A cikkekben legtöbbször a zsidó (174), a zsidók (34) és a zsidókat (14), illetve az 

izraeli (189), az Izrael (102) és az Izraelben (25) szavak fordultak elő. A szóalakok 

között 2-féle, idézőjelbe tett található, melyek 2-szer fordulnak elő. 

A csak a HVG-ben szereplő szavak a következők: „áljobbos zsidónak” (1), 

„zsidó méregnek” (1), lemocskoszsidózta (1), lezsidózták (1), lezsidózzák (1), 

zsidóbérencnek (1), zsidókéra (1), zsidókongresszuson (1), Zsidókutató (1), zsidómentés 

(1), zsidómentőről (1), zsidón (1), zsidónegyedben (1), zsidónegyeddel (1), 

zsidónegyedről (1), zsidóságra (1), zsidótörvényektől (1), zsidóüldözéssel (1), 

zsidózásnak (1), zsidózásra (1), Izraelhez (1), izraelinek (1). 

Találtam olyan szóalakokat, szókapcsolatokat is, amelyeket érdemesnek 

tartottam a mélyebb vizsgálatra. Mint ahogyan az a szövegkörnyezetből kiderül, az 

„áljobbos zsidó”41 kifejezést a kuruc.info alkalmazza Bayer Zsoltra, a HVG pedig erről 

számol be egyik cikkében. A „zsidó méreg” 42 Adolf Hitlertől származó idézet, aki 

Arthur Schnitzler életművét illette ezzel a kifejezéssel. A zsidóbérenc és zsidóbérencnek 

a következő kontextusokban fordul elő: „zsidóbérencnek titulált orgánum,”43 

„Zsidóbérenc banda,”44 „zsidóbérenc kereszteshorda.”45 Ezek mind-mind utalások 

álláspontokra, véleményekre, s nem a HVG értékrendjét közvetítik, nem is a lap 

szóalkotása. A Zsidókutató tulajdonnévi elem akkor nyer értelmet, amikor a cikkben a 

magyar antiszemitizmussal összefüggésben szó esik az 1944-es alapítású Zsidókutató 

                                                 
41 HVG, 2008.03.28., Papp László Tamás, Zsidózás kontra intellektuális lincskampány 
42 HVG, 2008.01.02., Pelle János, A forradalom mint színpadi botrány 
43 HVG, 2008.03.29., Serf András, A bulváretalon: az Est 
44 HVG, 2008.03.16., Szegő Péter, Videó az esti rendbontásokról 
45 HVG, 2008.03.26., A Róma–Jeruzsálem-törésvonal 
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Intézetről. Szokatlan továbbá a zsidómentő/zsidómentőről szóalak is, de mivel ez több 

lapban is előfordul, feltételezhető, hogy csak az én fogalmazási szokásaim alapján 

használnám inkább a „zsidókat mentő” vagy „zsidókat megmentő” alakok valamelyikét. 

Az MTI ebben az időszakban januárra 129, februárra 91, márciusra 136 

zsidósággal kapcsolatos tudósítást tett közzé. A HVG-ben januárban 34, februárban 37, 

márciusban 44 ezzel kapcsolatos írás volt, ahol az arányok csak kis ívben tükrözik az 

MTI-hírek havi arányait.  

Az MTI és a HVG címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi táblázat, 

amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A HVG 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Anna Frank 
Auschwitz 
egyházi ügyek 
Gázai övezet 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
izraeli–palesztin viszony 
Jeruzsálem 
keresztény-zsidó viszony 
Közel-Kelet 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Mazsihisz 
neonácizmus, szélsőjobb 
Tom Lantos 
zsidó negyed 

Bobby Fischer 
Ciszjordánia 
Gáza 
gettó 
Izrael 
Jeruzsálem 
Közel-Kelet 
kulturális ügyek 
Palesztina 
pogrom 
terrorfenyegetettség 
Tom Lantos 
vallás 
Wiesenthal Központ 
zsidó telepek 

2008. február 

Abbász 
Anna Frank 
antiszemitizmus 
Ciszjordánia 
díjátadás 
Gáza 
Hezbollah 
holokauszt 
Izrael 
KDNP - izraelita műhely 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
megemlékezés 
oktatás 
Raoul Wallenberg 
Tom Lantos 
tudományos hírek 
Wiesenthal Központ 
zsidó negyed 
zsidó temető megrongálása 

Gáza 
Hezbollah 
Hitler 
Izrael 
izraeli–palesztin helyzet 
Moszad 
multikulturalizmus 
neonácik 
Tom Lantos 
zsidó temető rongálás 
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2008. március 

antiszemitizmus 
Auschwitz 
Bayer Zsolt írása elleni tiltakozás 
Ciszjordánia 
emigráció 
Gáza 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
Jeruzsálem 
jogi ügyek 
Közel-Kelet 
kulturális hírek 
Mazsihisz 
merénylet 
palesztin-izraeli viszony 
rabbi  
Szíria 
vallási ügyek 
zsidó temető 

Abbász 
Anna Frank 
antiszemitizmus 
Gázai övezet 
holokauszt 
horogkereszt 
Izrael 
Jeruzsálem 
Mazsihisz 
német-izraeli helyzet 
palesztin állam 
rabbi  
zsidó telep 
zsidónegyed 
zsidózás 

 

Mint ahogyan a címekből kiderül, az MTI és a HVG címtartalmainak (havi) 

közös elemei a következők: Gáza, Izrael, Jeruzsálem, Közel-Kelet, kulturális ügyek, 

Tom Lantos, Hezbollah, zsidó temető megrongálása, antiszemitizmus, holokauszt, 

Mazsihisz, rabbi. 

Vannak olyan kulcsszavak, illetőleg témák, amelyek a lapok közül csak a HVG 

címeiben jelennek meg: Bobby Fischer, Hitler, horogkereszt, Moszad, 

multikulturalizmus, német-izraeli helyzet, pogrom, terrorfenyegetettség, zsidó telep, 

zsidózás. 

A HVG írásainak mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a zsidóságot 

érintő 115 tudósítás közül 46-ban jelenik meg a kisebbség főtémaként (40%). Ezen 

cikkek terjedelme 11 és 1641 szó között változik. A 46 cikkből csak 2 olyan van, 

amelyben a kisebbség aktív szerepű (azaz ők maguk vagy a képviselőjük megszólal, 

illetőleg hivatkoznak álláspontjukra), vagyis 95,6%-ban passzív ábrázolásról van szó. 

Amennyiben a HVG cikkeit megvizsgálom az általam felvett kategóriák 

függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

izraeli–palesztin viszony 13,91 
holokauszt, megemlékezés, Auschwitz 3,48 
kultúra 7,83 
vallás 2,61 
Izrael  16,52 
egyéb 55,65 
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Mint ahogyan a táblázat is mutatja, a legtöbb releváns cikk Izraellel (16,52%), 

illetve kifejezetten az izraeli–palesztin viszonnyal összefüggésben íródott (13,91%). A 

harmadik legtöbbször a lap kulturális összefüggésben említette a zsidóságot (7,83%). 

8.2.1.3. A homoszexuálisokkal kapcsolatos írások nyelvezete a HVG-ben 
 
 A HVG-ben a homoszexuálisokkal kapcsolatban – a másik két vizsgált 

kisebbséghez képest jóval kevesebb – összesen 30 írás jelent meg. Ennek havi eloszlása: 

13-8-9. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 4-5 nap is eltelt ezzel a kisebbséggel kapcsolatos 

hírek megjelentetése nélkül. A legtöbb egy napra vagy azonos lapszámra eső hír 3 volt. 

Ezt mutatja a 16. ábra. 

Az összesen 30 cikk közül mindössze 4-nek a címében szerepelt a 

homoszexuális vagy a meleg szó: Emlékművek a náci időkben üldözött romáknak, 

melegeknek; Megbékültek a melegházassággal a spanyolok; A homoszexuális amerikai 

elnök már megvolt?; A román felsőház megtiltotta a melegek házasságát. 

A fentiek mellett vannak olyan címek, amelyek a szexuális másság, a HIV vagy 

a homofób szavakat tartalmazzák, amelyek köthetőek ehhez a kisebbséghez. 

Az összes tartalom közül a HVG és az MTI összesen 12 cikket jegyez, emellett 

van szerző nélküli írás, illetve HavariaPress és Medipress forrással megjelölt is. 

A homoszexuális szó és a homo- előtagú alakok 11-féleképpen, összesen 36-szor 

fordulnak elő, a meleg szó és származékai 14 különböző alakban és 42-szer vannak 

jelen a korpuszban. 

A homoszexuális szó és alakjai a következők: homofób (4), homoszexuális (15), 

homoszexuális-házasság (1), homoszexuálisok (4), homoszexuálisokéhoz (1), 

homoszexuálison (1), homoszexualitás (3), homoszexualitása (2), homoszexualitását (2), 

homoszexualitással (1), homoszexualitást (2). 

A meleg szó és alakjai a következők: meleg (17) – ebből tulajdonnévként 1, 

melegek (10), melegeket (2), melegekkel (1), melegeknek (1), melegekről (1), 

melegfelvonulásokon (1), melegfesztiválon (1), melegházasság (3), melegházassággal 

(1), melegházasságok (1), melegházasságokról (1), melegjogok (1), melegségét (1). 

Mint ahogyan az a fentiekben látszik, leggyakrabban a korpuszban a 

homoszexuális (15), a homofób (4) és a homoszexuálisok (4) szóalak fordult elő a 

melegek (17), a meleg (10) és a melegházasság (3) szavak mellett. Jelen esetben nem 

találkoztunk idézőjeles szóhasználattal. 



 149 

A csak a HVG-ben szereplő szóalakok a következők: homoszexuális-házasság 

(1), homoszexuálisokéhoz (1), homoszexuálison (1), homoszexualitással (1), 

melegfelvonulásokon (1), melegfesztiválon (1), melegházassággal (1), melegségét (1). 

Az MTI a vizsgált időintervallumban a homoszexuálisokkal kapcsolatban 

januárban 25, februárban 9, márciusban 21 cikket jelentetett meg. Mindez a HVG-ben 

13, 8 és 9 volt, ami csak annyit mutat, hogy egy hónapban szinte azonos a megjelenések 

száma.  

Az MTI és a HVG címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi táblázat, 

amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A HVG 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

családjog 
egészségügy: AIDS 
Emberi Jogi Bíróság 
esküvő 
holokauszt 
kulturális hírek 
Szetey Gábor 
szexbotrány 
szexuális másság 
tüntetés 

drog 
egészségügy 
emlékmű 
házasság 
Szetey Gábor 
szexuális másság 

2008. február 

családjogi ügyek 
divat 
egészség: AIDS 
kulturális hírek 

egyházügy 
házasság 
kultúra 
neonácizmus 

2008. március 

egészségügy: HIV 
jogi ügyek 
kulturális hírek 
melegek megdobálása 
pedofil bűnök 
szexbotrány 
turizmus 

béranyaság 
HIV 
homofóbia 
Sharon Stone 
vérbaj 

 

Mint ahogyan a címekből kiderül, az MTI és a HVG címtartalmainak (havi) 

közös elemei a következők: egészségügy, házasság, Szetey Gábor, szexuális másság, 

HIV, kulturális ügyek. 

Vannak olyan témák, amelyek a lapok közül csak a HVG címeiben jelennek 

meg: béranyaság, drog, emlékmű, homofóbia, neonácizmus, Sharon Stone. 

A HVG cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

homoszexuálisokat érintő 30 írás közül 7-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(23,3%). Ezen cikkek terjedelme 77 és 435 szó között változik. A 7 cikkből 2-ben aktív 

a kisebbség (28,6%). 
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Amennyiben a HVG cikkeit megvizsgálom az általam felvett kategóriák 

függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

azonos neműek házassága, regisztrált élettársi kapcsolat 16,67 
melegfelvonulás 0,00 
egészségügy (betegségek) 10,00 
Szetey Gábor 10,00 
jogalkotás (egyenjogúság) 13,33 
egyéb 50,00 

 

A HVG – az egyéb kategóriát nem számolva – leginkább az azonos neműek 

házasságkötésének, regisztrált élettársi kapcsolatának témájával kapcsolatban jelentetett 

meg írásokat (16,67%). Ennél kicsit kevesebbet foglalkozott a jogalkotás egyes 

dimenzióival (13,33%), s kevésbé meghatározó módon, de egyenlő arányban volt jelen 

Szetey Gábor személye és a különböző betegségek (10%). A lap a vizsgált időszakban 

nem foglalkozott a melegfelvonulásokkal. 

8.2.1.4. A HVG kisebbségeket érintő nyelvezetéről összességében 
 

A HVG-ben a három kisebbségről összesen – főtémaként vagy érintőlegesen – 

241 cikk szólt, ami kiemeli a másik két hetilap közül. A kiemelkedés a kisebbségek 

esetében külön-külön is igaz: a cigányságról 96, a zsidóságról 115, a 

homoszexuálisokról 30 hír szólt.  

Az összesen 241 tudósításból 35 címében szerepel egyértelműen a kisebbség 

(14,5%). Összesen 104 cikket jegyez az MTI vagy a HVG (43,1%), ami azt mutatja, 

hogy relatíve magas azon írások száma, amelyet nem újságíró nevesít. 

A HVG-ben a három vizsgált kisebbséggel kapcsolatban összesen 174-féle 

szóalak szerepelt, amely mindösszesen 1298 megjelenést jelentett. A zsidósággal 

kapcsolatban volt a legtöbbféle szóalak (76). Ennél egy hajszálnyival kevesebb volt a 

cigánysággal összefüggő szóalakok száma (73), s még kevesebb a homoszexuálisokat 

érintő (25).  

Megjegyzendő, hogy a homoszexuálisokkal és a zsidósággal kapcsolatos 

különböző szóalakok számának variabilitása ennél a lapnál a legmagasabb a vizsgált hat 

sajtótermék közül. Az összes találatot tekintve a következő a tendencia: zsidóság (707), 

cigányság (513), homoszexuálisok (78). 
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A cikkekben legtöbbször a cigány (119), a cigányok (38), a cigányság (12), a 

roma (147), a romák (66), a romákat (19), a zsidó (174), a zsidók (34), a zsidókat (14), 

az izraeli (189), az Izrael (102) és az Izraelben (25), a homoszexuális (15), a homofób 

(4), a homoszexuálisok (4), a melegek (17), a meleg (10) és a melegházasság (3) fordult 

elő. Ebből nem tipikus a homofób és a melegházasság szó relatíve magas előfordulási 

aránya; tipikusnak mondható azonban a kisebbség általános megnevezéseinek vagy a 

minoritás többes számú alakjainak a gyakori megjelenése. 

A csak a HVG-ben megjelenő szóalakok száma 60. Ebből a cigánysághoz 30, a 

zsidósághoz 22 és a homoszexuálisokhoz 8 köthető. Idézőjeles szóalak 9-féle van, 

amiből 7 a cigánysággal kapcsolatos. Ebből 3 a „cigánybűnözéssel” függ össze, ami azt 

jelzi, hogy a lap szándékoltan tapintatosan fogalmaz ilyen témákban. A cigányokról (5) 

szóalak kivételével minden szó csak egy alkalommal fordul elő.  

A melegek magyarországi médiareprezentációját TAKÁCS JUDIT vizsgálta a 

HVG 1993 januárja és 2000 decembere között megjelent írásai alapján (TAKÁCS 2004). 

A vizsgálatában kimutatta, hogy a homoszexualitás/homoszexuális személyek 

bűncselekménnyel összefüggésben történő említése viszonylag ritka, azonban a 

diszkrimináció és a homoszexuálisok jogai hangsúlyos szerepet kapnak (TAKÁCS 2004: 

110–113). Emellett megállapítja azt is, hogy a homoszexuálisokról kialakított kép a 

HVG-ben pozitívabb azokban az írásokban, amelyek kifejezetten róluk szólnak, mint 

azokban, amelyek csak érintik ezt a témát (TAKÁCS 2004: 113). 

TAKÁCS JUDIT is kiemeli, amit a cigánysággal kapcsolatban már rögzítettünk: 

nagyon kevés az olyan írás, amelyben a homoszexuálisokat közvetlenül is 

megszólaltatják (TAKÁCS 2004: 116). 

 

8.2.2. Magyar Narancs 
 

A Magyar Narancs nyomtatott példányszáma – a honlapjukon közzétett adatok 

alapján – számonként 20 000 és 23 000 közötti, s az eladott példányszám 13 000 és 

15 000 között mozog. A közölt adatok alapján az olvasók száma 40 000 és 55 000 

körülire tehető. Az előfizetők aránya 20% (http://magyarnarancs.hu/rolunk/az-ujsag-

maga-77331).  
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8.2.2.1. A cigánysággal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Narancsban 
 

A Magyar Narancsban a vizsgálati periódusban összesen 17 cikk jelent meg a 

cigánysággal kapcsolatban. Ebből januárra 8, februárra 4, márciusra pedig 5 esett. Ez a 

legalacsonyabb előfordulási arány a többi hetilappal összevetve. Az eloszlást tekintve az 

egy napra eső legtöbb, cigánysággal kapcsolatos cikk 3 volt. Ezt az eloszlást mutatja a 

17. ábra. 

A 17 cikkből összesen 1 volt olyan, amelynek a címében megjelent a roma szó 

(„Nagy súlyú új történelmi fejlemény” - Szalai Júlia szociológus a romák iskolai 

szocializációjáról). Ezen kívül 3 írás volt, amely tartalmazta a Kerepes, a szegregált 

oktatás és a Tarnabod szavakat, amelyek segíthetik az olvasót a cikk témájának 

megfejtésében. 

Kedvező arány, hogy a 17-ből 15 írást (88,2%) újságíró jegyez névvel vagy 

monogrammal, s csupán 2 tudósítás van, amelynél nincs szerző feltüntetve. 

Az összes cikkben a cigány szóalakok 39-féle alakban, összesen 141-szer 

fordultak elő. A roma alakok kevesebb, 14-féle előfordulást mutattak, azonban 

magasabb, 177-es össz-számban.  

A cigány szóval alkotott szóalakok a következők voltak: „cigány” (1) , 

„cigánybűnözés” (1), cigány (56) – ebből tulajdonnévként 2, cigánydalok (1), 

cigányellenes (3), cigányellenességről (1), cigánygyerek (1), cigánygyűlölet (3), 

cigányként (5), cigánykérdést (1), cigányklubokba (1), cigányközösségekben (1), 

cigánymentes (1), cigányok (17), cigányokat (11), cigányokét (1), cigányokkal (3), 

cigányoknak (2), cigányoktól (1), cigánypolitika (1), cigányprímás (1), cigányság (3), 

cigányságát (2), cigányságról (1), cigányságukra (1), cigányságuktól (1), cigányt (1), 

cigánytelep (2), cigánytelepeinek (1), cigánytelepek (4), cigánytelepeket (1), 

cigánytelepet (1), cigánytelepre (1), cigányügy (2), cigányügyhöz (1), cigányzenekar 

(1), cigányzenész (1), cigányzenét (3), elcigányosodó (1). 

A roma szóval a következő szóalakok fordultak elő: „roma” (1) , roma (105) – 

ebből tulajdonnévként 5, romák (49), romákat (6), romákból (1), romaként (1), 

romákkal (2), romáknak (5), romákra (1), romapolitikai (1), romát (1), romaügyet (2), 

romaügyi (1), romazenei (1). 

A legtöbbször a cigány (56), a cigányok (17) és a cigányokat (11), illetve a roma 

(105), romák (49) és romákat (6) alak fordult elő. A szavak között 3-féle, idézőjelbe tett 

szóalak található, melyek összesen 3-szor fordulnak elő. 
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A csak a Magyar Narancsban szereplő szavak a következők: „cigány” (1) , 

cigánydalok (1), cigányellenességről (1), cigánykérdést (1), cigányklubokba (1), 

cigányközösségekben (1), cigánymentes (1), cigányokét (1), cigányprímás (1), 

cigányságukra (1), cigányságuktól (1), cigánytelepeinek (1), cigánytelepeket (1), 

cigányügyhöz (1), elcigányosodó (1), „roma” (1) , romazenei (1), cigányságát (2), 

romaügyet (2). 

A Magyar Narancs cikkeiben egyetlen olyan szókapcsolatot találtam, amelyet 

érdemesnek tartottam a mélyebb vizsgálatra. Ez a cigánymentes szó meglátásom szerint 

kifejezetten erős, aggályos tartalmú. Egy Kerepesről szóló írásban található a 

következőképpen: „Németh János szerint már az önkormányzati kampány kezdete óta 

az a hír járta, hogy Kerepes cigánymentes övezet lesz.”46 Erről önkéntelenül is 

eszünkbe jut a nyilas párt 1944-es egyik jelmondata, a „zsidómentes Magyarország”. 

A romákkal kapcsolatban az MTI januárban és februárban 84-84, márciusban 

106 hírt jelentetett meg. Ehhez képest a Magyar Narancs 8-4-5-ös cikkszáma 

kifejezetten alacsony.  

Az MTI és a Magyar Narancs címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi 

táblázat, amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Magyar Narancs 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Devecser 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Farkas Flórián 
holokauszt 
integráció 
Jászladány 
Jobbik 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Nemzeti Őrsereg 
OCÖ 
romák elleni támadás 
szegregált oktatás 
uniós roma stratégia 

Gárda 
gyermekvédelem 
Kerepes 
kulturális hírek 
szegregáció 

2008. február 

Devecser 
esélyegyenlőség 
FCÖ 
Kerepes 
kisebbségi önkormányzati választások 
konferenciák 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 

felzárkóztatás 
kulturális események 
politikai korrektség 
Tarnabod 

                                                 
46 Magyar Narancs, 2008.01.17., Varró Szilvia, Lakossági fórum Kerepesen - A gárda mi vagyunk 
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romák házainak feldúlása 
romastratégia 
szegénység 
szegregáció 

2008. március 

bűnözés 
FCÖ 
Jobbik 
Kanada 
kisebbségi önkormányzat 
Kolompár Orbán 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
országgyűlési ügyek 
rendbontás, atrocitás 
romák házaira támadás 
szegregáció 
tanárbántalmazás 

iskolai szocializáció 
kulturális hírek 

 

Mint ahogyan a címekből kiderül, az MTI és a Magyar Narancs címtartalmainak 

(havi) közös elemei a következők: Magyar Gárda, kulturális hírek, szegregáció. Ezt a 

viszonylag szűk közös halmazt magyarázza a Magyar Narancs kevés cikkszáma. 

Vannak olyan kulcsszavak, illetőleg témák, amelyek a lapok közül csak a 

Magyar Narancs címeiben jelennek meg: felzárkóztatás, gyermekvédelem, iskolai 

szocializáció, politikai korrektség, Tarnabod. 

A Magyar Narancs cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

cigánysággal kapcsolatos 17 írás közül 7-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(41,2%). Ezen tudósítások terjedelme 382 és 2996 szó között változik, de döntően 2000 

szó felettiek, ami azt jelenti, hogy kifejezetten hosszú, elemzőbb típusú írások jellemzik 

a lapot. A 7 cikkből 4 olyan van (57,1%), amelyben a kisebbség aktív szerepű, 3 esetben 

úgy írnak a kisebbségről, hogy a véleményük nem tükröződik. 

A 17 írás az alábbi főbb kulcstémák, kulcsszavak, illetőleg kulcsszemélyek köré 

szerveződik. A cikkekben előforduló kulcsszemélyek a következők: Kolompár Orbán, 

Zsigó Jenő. 

Az írásokban a következő főbb szervezetek jelennek meg: Magyar Gárda, OCÖ. 

A cikkekben előforduló kulcshelyszínek a következők: Kerepes, Tarnabod. 

A tudósításokban megjelenő főbb témák a következők: oktatási diszkrimináció, 

felzárkózás, kulturális események (zene, film, képzőművészet, ajánlók), szocializáció. 

 A Magyar Narancs cigányokkal kapcsolatos cikkeinél mindenképpen feltűnő a 

kulturális eseményekkel összefüggő írások nagy száma. 
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Amennyiben a Magyar Narancs cikkeit megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

cigányok által elkövetett bűncselekmények 5,88 
cigányok sérelmére elkövetett bűncselekmények 0,00 
kultúra 41,18 
politika, kisebbségi önkormányzat 5,88 
Magyar Gárda 17,65 
egyéb 29,41 
 

A táblázat mutatószámai igazolják, amit a fentiekben írtam: a legtöbb hír 

kulturális kötődésű (41,18%). A lap nem számol be – a Magyar Hírlaphoz és a Magyar 

Demokratához hasonlóan – cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekről. A 

valamely érdemi kategóriába sorolt cikkek közül erős még a Magyar Gárdával való 

összefonódás is (17,65%).  

8.2.2.2. A zsidósággal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Narancsban 
 
 A zsidókkal kapcsolatban a Magyar Narancsban 22 cikk látott napvilágot 2008 

első negyedévében. Ebből 3 januárban, 10 februárban és 9 márciusban. Ez a 22 írás 

mindösszesen 9 napra oszlik el; az egyetlen napon megjelent legtöbb hír 6 volt. Ezt a 

napi eloszlást mutatja a 18. ábra. 

 A 22 megjelent cikkből összesen egyetlen van, amelynek a címében megjelenik 

az izraelita szó: Pajeszkonjunktúra - A KDNP „izraelita műhelyéről”.  

Ezzel a kisebbséggel kapcsolatban is elmondható, hogy a legtöbb cikket 

újságírói névvel jegyeznek (19-et, ami 86,3%). 3 írás van, amelynél nincs feltüntetve 

szerző. Figyelemre méltó, hogy – szemben a más lapokban tapasztaltakkal – itt egyetlen 

más cím sem tartalmaz utalószót, amely sugall(hat)ná, hogy az írás valamilyen fokban 

kapcsolódik a zsidósághoz. 

A zsidó szó 33-féle szóalakban, összesen 148-szor fordul elő, az Izrael (izraelita) 

szóalakok 8-féle különböző alakban vannak jelen, összesen 12-szer. 

A zsidó szóval alkotott szóalakok a következők: „alibizsidó” (1) , 

„lebüdöszsidózta” (1), „zsidógyártásnak” (1), „zsidókérdés” (1), lezsidózását (1), 

lezsidózni (1), zsidó (60) – ebből tulajdonnévként 1, zsidóellenes (2), zsidóellenességet 

(1), zsidók (35), zsidókat (7), zsidókérdés (5) – ebből tulajdonnévként 4, zsidókérdést 

(1), zsidókhoz (1), zsidókkal (5), zsidóknak (1), zsidóknál (1), zsidókra (2), zsidókról (1), 
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zsidóktól (1), zsidónak (1), zsidónál (1), zsidós (1), zsidóság (4), zsidósággal (1), 

zsidósághoz (1), zsidóságot (2), zsidót (3), zsidótörvény (1), zsidózásba (1), zsidózni (1), 

zsidózó (1), zsidózzák le (1). 

Az Izrael, izraelita szavak előforduló alakjai a következők voltak: „izraelita 

műhelyéről” (1) , „izraelita műhelyt” (1), „izraelita származása” (1), „izraelita” (2) , 

Izrael (1), izraeli (2), izraelita (3) – ebből tulajdonnévként 1, Izraelt (1). 

Mint ahogyan az a fentiekből látszik, a legtöbbször a zsidó (60), zsidók (35), 

zsidókat (7), valamint az izraelita (3), „izraelita” (2), izraeli (2) alak fordult elő. Most 

találkozunk először olyannal, hogy a gyakoriságot nézve az első 3 helyezett szóalak 

között idézőjeles is előfordul. Erre azért némi magyarázattal szolgál a szóalakok relatíve 

kis variabilitása és azok alacsony előfordulási gyakorisága. A szavak között 8-féle, 

idézőjelbe tett alak található, melyek összes megjelenése 9. 

A csak a Magyar Narancsban szereplő szavak a következők: „alibizsidó” (1) , 

„lebüdöszsidózta” (1), „zsidógyártásnak” (1), lezsidózását (1), lezsidózni (1), 

zsidóellenességet (1), zsidónál (1), zsidós (1), zsidózásba (1), zsidózzák le (1), „izraelita 

műhelyéről” (1) , „izraelita műhelyt” (1), „izraelita” (2). 

Találtam olyan szóalakokat a cikkekben, amelyeket érdemesnek tartottam a 

mélyebb vizsgálatra. Az „alibizsidó” és a „zsidógyártásnak” idézőjeles használatú. 

Előbbi ebben a mondatban tűnik fel: „Ám többen is jelezték, hogy a katonai és polgári 

áldozatok turulos emlékművén csak néhány »alibizsidó« szerepel, a túlnyomó többség 

pedig szegregálva az Igazak Falánál, azt a furcsa látszatot keltve, mintha azok nem 

lettek volna magyar polgári áldozatok.”47 A másik kiemelt szó ebben a tagmondatban 

olvasható: „…sőt »zsidógyártásnak« tekintették Gyurgyák gondolatmenetét.”48 

Az MTI a zsidósággal kapcsolatban 129 cikket jelentetett meg januárban, 91-et 

februárban és 136-ot márciusban. A Magyar Narancs 3-10-9-es száma azt jelzi, hogy a 

kisebbséggel kapcsolatos írások marginális szerepűek a lapban. Ezt a számarányt csak 

részlegesen indokol(hat)ja az a tény, hogy hetilappal van dolgunk.  

Az MTI és a Magyar Narancs címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi 

táblázat, amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

                                                 
47 Magyar Narancs, 2008.03.13., Félix Péter, Jogerős bírói döntés a Turul bontásáról – Dafke 
48 Magyar Narancs, 2008.03.20., Trencsényi Balázs, Vesztes csapaton ne változtass! - Gyurgyák János: 
Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története (könyv) 
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 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Magyar Narancs 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Anna Frank 
Auschwitz 
egyházi ügyek 
Gázai övezet 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
izraeli–palesztin viszony 
Jeruzsálem 
keresztény-zsidó viszony 
Közel-Kelet 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Mazsihisz 
neonácizmus, szélsőjobb 
Tom Lantos 
zsidó negyed 

a címben nincsen releváns kulcsszó 

2008. február 

Abbász 
Anna Frank 
antiszemitizmus 
Ciszjordánia 
díjátadás 
Gáza 
Hezbollah 
holokauszt 
Izrael 
KDNP - izraelita műhely 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
megemlékezés 
oktatás 
Raoul Wallenberg 
Tom Lantos 
tudományos hírek 
Wiesenthal Központ 
zsidó negyed 
zsidó temető megrongálása 

KDNP - izraelita műhely 
kulturális hírek 
politikai korrektség 
Tom Lantos 

2008. március 

antiszemitizmus 
Auschwitz 
Bayer Zsolt írása elleni tiltakozás 
Ciszjordánia 
emigráció 
Gáza 
Hamász 
holokauszt 
Izrael 
Jeruzsálem 
jogi ügyek 
Közel-Kelet 
kulturális hírek 
Mazsihisz 

kulturális hírek 
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merénylet 
palesztin-izraeli viszony 
rabbi 
Szíria 
vallási ügyek 
zsidó temető 

 

Mint ahogyan az a címekből kitetszik, az MTI és a Magyar Narancs 

címtartalmainak (havi) közös elemei a következők: KDNP - izraelita műhely, kulturális 

hírek, Tom Lantos. 

Figyelemre tarthat számot, hogy a kulcstémák közül a politikai korrektség a 

lapok közül csak a Magyar Narancs címeiben jelenik meg. 

A Magyar Narancs cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

zsidósággal kapcsolatos 22 írás közül 4-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(18,2%). Ezen cikkek terjedelme 801 és 2902 szó között változik. A 4 sajtótartalom 

mindegyikében passzív szerepű a kisebbség. 

Amennyiben a Magyar Narancs cikkeit megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

izraeli–palesztin viszony 0,00 
holokauszt, megemlékezés, Auschwitz 4,55 
kultúra 36,36 
vallás 4,55 
Izrael  0,00 
egyéb 54,55 

 

Mint ahogyan látható, a lap profiljában nem voltak jelen sem az izraeli–palesztin 

viszonnyal kapcsolatos írások, sem általában az Izraelről szóló tudósítások. Messze a 

legtöbb besorolt cikk kulturális kapcsolatot mutatott a zsidósággal (36,36%). Egyébiránt 

a kultúrával való erős összefüggés a cigánysággal kapcsolatos írásoknak is sajátja volt.  

8.2.2.3. A homoszexuálisokkal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Narancsban 
 
 A homoszexuálisokkal kapcsolatban 4 (január), 6 (február) és 3 (március) cikk 

látott napvilágot a Magyar Narancsban, illetve az online felületén. Ez az összesen 13 

cikk 8 napon jelent meg. A legtöbb, egy napra eső megjelenés 3 volt. Ezt mutatja a 19. 

ábra. 
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A többi vizsgált sajtótermékhez képest atipikus, hogy itt egyetlen címben sem 

szerepel a homoszexuális vagy a meleg szó, emellett nincs egyetlen, a kisebbségre utaló 

szó sem.  

A 13 cikkből 11 nevesített (84,6%); 2-nek nincs feltüntetett szerzője. 

Az írásokban a homoszexuális szó és annak alakjai 5-féleképpen fordultak elő 

(összes megjelenés: 8), a meleg szó és annak származékai 7-féle szóalakban (összes 

megjelenés: 18). 

A homoszexuális szóval alkotott alakok a következők: homoszexuális (4), 

homoszexuálisok (1), homoszexuálisokat (1), homoszexualitása (1), homoszexualitását 

(1). 

A meleg szóval alkotott szavak a következők voltak: meleg (8), melegek (5), 

melegeket (1), melegekről (1), meleget (1), melegfesztiválok (1), melegközösségen (1). 

A fentiekből látható, hogy leggyakrabban a homoszexuális (4) és a meleg (5), 

valamint a melegek (5) szavak fordultak elő. Ezekben a cikkekben nem találtam 

idézőjeles szóalakokat. 

A csak a Magyar Narancsban szereplő szavak a következők: meleget (1), 

melegfesztiválok (1), melegközösségen (1). 

Az MTI ebben az időszakban januárban 25, februárban 9, márciusban pedig 21 

közleményt adott ki. A Magyar Narancsban az eloszlás 4-6-3 volt, ami azt mutatja, 

hogy a Magyar Narancsban kevésbé kaptak hangsúlyt a homoszexuálisokat érintő 

események. 

Az MTI és a Magyar Narancs címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi 

táblázat, amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Magyar Narancs 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

családjog 
egészségügy: AIDS 
Emberi Jogi Bíróság 
esküvő 
holokauszt 
kulturális hírek 
Szetey Gábor 
szexbotrány 
szexuális másság 
tüntetés 

Emberi Jogi Bíróság 
kultúra 
szegregált oktatás 

2008. február 

családjogi ügyek 
divat 
egészség: AIDS 
kulturális hírek 

férfiprostitúció 
gyűlöletbeszéd 
KDNP izraelita műhely 
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2008. március 

egészségügy: HIV 
jogi ügyek 
kulturális hírek 
melegek megdobálása 
pedofil bűnök 
szexbotrány 
turizmus 

kultúra 

 

Mint ahogyan az a címekből kiderül, az MTI és a Magyar Narancs 

címtartalmainak (havi) közös elemei a következők: Emberi Jogi Bíróság, kulturális 

hírek. 

Vannak olyan kulcsszavak, illetőleg témák, amelyek a lapok közül csak a 

Magyar Narancs címeiben jelennek meg: férfiprostitúció, gyűlöletbeszéd, KDNP 

izraelita műhely, szegregált oktatás. Mint látható, ezek egyike sem kifejezetten 

homoszexuális-specifikus. 

A Magyar Narancs cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

homoszexuálisokkal összefüggő 13 írás közül egyben sem jelenik meg a kisebbség 

főtémaként. 

Amennyiben a Magyar Narancs írásait megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

azonos neműek házassága, regisztrált élettársi kapcsolat 15,38 
melegfelvonulás 7,69 
egészségügy (betegségek) 0,00 
Szetey Gábor 0,00 
jogalkotás (egyenjogúság) 0,00 
egyéb 76,92 

 

A Magyar Narancs – az érdemi kategóriába eső cikkek közül – a legtöbbet az 

azonos neműek házasságkötési lehetőségével, regisztrált élettársi kapcsolat kérdéseivel 

foglalkozott (15,38%). A lap tudósított még a melegfelvonulásról, illetőleg utalt rá 

(7,69%). A Magyar Narancsban a vizsgált időszakban nem kaptak helyet egészségügyi 

vonatkozású írások, Szetey Gábor személye, valamint jogalkotási kérdések. 

8.2.2.4. A Magyar Narancs kisebbségeket érintő nyelvezetéről összességében 
 

A Magyar Narancsban a zsidósággal, cigánysággal és homoszexuálisokkal 

kapcsolatban összesen 52 cikk jelent meg, ami a három hetilap között az egyik 

legalacsonyabb (ennél csak a Magyar Demokratában alacsonyabb az arány). A legtöbb 
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cikk a zsidósággal volt kapcsolatos (22), annál kevesebb volt a cigánysággal 

kapcsolatban álló írás (17), s a legalacsonyabb számú tudósítás a homoszexuálisokkal 

függött össze (13). 

 Az 52 érintett cikkből csupán 2-nek a címében van egyértelműen jelen a 

kisebbség valamely megjelölése, ami nagyon alacsony (3,8%). Sokkal kedvezőbbnek 

hat viszont, hogy 45 cikknek van konkrét szerzője (86,5%). A Magyar Narancsban a 

három vizsgált kisebbséggel kapcsolatban összesen 106-féle szóalak szerepelt, amely 

mindösszesen 504 megjelenést produkált. A legtöbb különböző szóalak a cigánysággal 

kapcsolatban jelent meg (53). Ennél kevesebb volt a zsidósággal kapcsolatos (41), s 

annál lényegesen kevesebb volt a homoszexuálisokkal kapcsolatos szóalakszám (12). 

Az összes találatot tekintve a tendencia úgy alakul, hogy a legmagasabb előfordulás a 

cigányságot jellemzi (318), annál kevesebb a zsidóságé (160), s ettől jelentősen elmarad 

a homoszexuálisoké (26). 

 A Magyar Narancsban legtöbbször a cigány (56), cigányok (17), cigányokat 

(11), roma (105), romák (49), romákat (6), zsidó (60), zsidók (35), zsidókat (7), izraelita 

(3), „izraelita” (2), izraeli (2), homoszexuális (4), meleg (5) és melegek (5) szóalakok 

jelentek meg.  

A Magyar Narancsban 35 szó van, amely csak ebben a lapban jelent meg. Ebből 

19 a cigánysághoz, 13 a zsidósághoz és 3 a homoszexuálisokhoz köthető. Összesen 8 

idézőjeles szó van. Nem tipikus tendencia, hogy abból 5 a zsidósággal kapcsolatos. A 

cigányságát (2), a romaügyet (2) és az „izraelita” (2) szavak kivételével minden más 

szóalak csak egyszer fordul elő a korpuszban. 

 

8.2.3. Magyar Demokrata 
 

A Magyar Demokrata példányszámadataival kapcsolatban a Magyar Terjesztés-

ellenőrző Szövetség (MATESZ) a következő adatokat közölte a 2015. évi I. negyedéves 

gyorsjelentésében (www.matesz.hu): nettó nyomott példányszám: 19 133 db.; aktívan 

vásárolt példányszám: 9148 db.; összesen értékesített példányszám: 10 186 db.; 

összesen terjesztett példányszám: 38 074 db. 
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8.2.3.1. A cigánysággal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Demokratában 
 
 A Magyar Demokratában a cigánysággal kapcsolatban januárban 6, februárban 

7, márciusban 11 cikk jelent meg, ami emelkedő tendenciát mutat. Ez az összesen 24 

írás 12 napon osztozik. A napi cikkek maximuma 3. Ezt mutatja a mellékletek között 

megtalálható 20. ábra. 

A címek közül 3-ban jelenik meg a kisebbség (A cigányság válasza: igen, Roma-

szavazatok, Húzd rá, cigány!). 

Az egyéb címekben két alkalommal találjuk meg a Gárda szót, ami azt jelzi, 

hogy ebben a sajtótermékben is van összefonódás a cigányság és a Magyar Gárda 

között.  

A szerzőkkel kapcsolatban az mondható el, hogy a 24-ből csak egy cikknek 

nincs szerzője. Egy írást jegyez a hirtv.hu, s a többi 22-t újságírói név jelöli (91,65%). 

A Magyar Demokratában a cigány szó és annak származékai 29-féle alakban, 

összesen 136-szor találhatóak meg, a roma szó és származékai 11-féle különböző 

megjelenéssel, összesen 65 alkalommal fordulnak elő.  

A cigány szóval alkotott szavak a következők: „cigánybűnözés” (2), cigány (47) 

– ebből tulajdonnévi elemként 5, cigánybűnözés (4), cigánybűnözésről (1), 

cigánybűnözéssel (1), cigánybűnözést (2), cigányellenes (2), cigánykép (1), 

cigánykérdés (2), cigányok (28), Cigányokért (1) – tulajdonnévi elemként, cigányokhoz 

(1), cigányság (20), cigányságért (1), cigánysággal (2), cigánysághoz (1), cigányságnak 

(2), cigányságon (1), cigányságot (3), cigányságról (2), cigánysor (1), cigánysora (1), 

cigánysori (1), cigánysoron (1), cigányszervezetek (1), cigánytól (1), cigányzenész (1), 

cigányzenészek (4) – ebből tulajdonnévi elemként 1, cigányzenészeket (1). 

A roma szóval alkotott szóalakok a következők: roma (38) – ebből tulajdonnévi 

elemként 1, romafejlesztő (1), romáinak (1), romajogi (1), romák (13), romákat (3), 

romakérdés (1), romáknak (4), romákra (1), romapolitikája (1), romát (1). 

A Magyar Demokratában a cigánysággal kapcsolatban a legtöbbször a cigány 

(47), a cigányok (28) és a cigányság (20) szót írták le. A szavak között egyetlen, 

idézőjelbe tett alak található, mely 2 alkalommal fordul elő. 

Vannak olyan szóalakok, amelyek csak egyetlen lapban szerepelnek. A Magyar 

Demokratában ezek a szavak a következők: cigánykép (1), cigányokhoz (1), cigánysor 

(1), cigánysora (1), cigánysori (1), cigányszervezetek (1), cigánytól (1), 
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cigányzenészeket (1), romafejlesztő (1), romajogi (1), romapolitikája (1), 

cigánybűnözést (2). 

Találtam olyan szókapcsolatot a Magyar Demokratában, amelyet érdemesnek 

tartottam a mélyebb vizsgálatra. A romafejlesztő – az előtagja okán – első ránézésre 

politikai korrektségre törekvő alak lenne, mégis azt a sugallt tartalmat hordozza 

magában, mintha a romák mint általános csoport minden tagja elmaradott lenne, s 

fejlesztésre szorulna. Mint ahogyan a cikkből kiderül, arról van szó, hogy „Létrehoztunk 

egy romafejlesztő házat, ahol a cigány és nem cigány gyerekek közös foglalkozásokon 

vesznek részt.”49 

A Magyar Demokrata januári 6, februári 7 és márciusi 11 cikkszáma messze 

elmarad az MTI-s 84, 84 és 108 megjelenéstől.  

Az MTI és a Magyar Demokrata címeinek kulcsszavait tartalmazza az alábbi 

táblázat, amelyben az azonos témákat félkövérrel szedve jelöltem. 

 Az MTI  
cikkcímeinek kulcsszavai 

A Magyar Demokrata 
cikkcímeinek kulcsszavai 

2008. január 

Devecser 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Farkas Flórián 
holokauszt 
integráció 
Jászladány 
Jobbik 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
Nemzeti Őrsereg 
OCÖ 
romák elleni támadás 
szegregált oktatás 
uniós roma stratégia 

Gárda 
jogállamiság 
politika 
Szögi család 

2008. február 

Devecser 
esélyegyenlőség 
FCÖ 
Kerepes 
kisebbségi önkormányzati választások 
konferenciák 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
romák házainak feldúlása 
romastratégia 
szegénység 
szegregáció 

szavazati ügyek 

2008. március bűnözés 
FCÖ 

Gárda 
nyomor 

                                                 
49 Magyar Demokrata, 2008.02.20., Szencz Dóra, Formáld te is a világot! 



 164 

Jobbik 
Kanada 
kisebbségi önkormányzat 
Kolompár Orbán 
kulturális hírek 
Magyar Gárda 
OCÖ 
országgyűlési ügyek 
rendbontás, atrocitás 
romák házaira támadás 
szegregáció 
tanárbántalmazás 

 

Mint ahogyan az a címekből kiderül, az MTI és a Magyar Demokrata (havi) 

címtartalmaiban csak a Magyar Gárda közös elem. 

Van két olyan kulcstéma, amely a lapok közül csak a Magyar Demokrata 

címeiben jelenik meg: jogállamiság, Szögi család. 

A Magyar Demokrata cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

cigánysággal kapcsolatos 24 írás közül 10-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(41,6%). Ezen tudósítások terjedelme 71 és 2952 szó között változik, de döntően 

hosszasabb írásokról van szó. 

A 10 cikkből összesen 1-ben aktív szerepű a kisebbség, ellenben 9 cikkben úgy 

írnak róluk, hogy a véleményük nem tükröződik. 

A 24 cikk az alábbi főbb kulcstémák, kulcsszavak, illetőleg kulcsszemélyek köré 

szerveződik. A cikkekben előforduló kulcsszemélyek a következők: Csintalan Sándor, 

Kolompár Orbán, „Mortimer”, Szögi Lajos, Veres János. 

Az írásokban a következő főbb szervezetek jelennek meg: Gój Motorosok 

Egyesülete, Lungo Drom, Magyar Gárda, OCÖ. 

A cikkekben megmutatkozó kulcshelyszínek a következők: Kerepes, 

Olaszliszka, Pécs, Sajóbábony.  

A tudósításokban a következő főbb témák fordulnak elő: a cigányság helyzete, 

hátrányos megkülönböztetés, kultúra (zene, díjátadás), bűntettek, külpolitika, 

szavazatvásárlás. 

A kis cikkszám miatt a fenti témák nem feltétlenül főtémaként jelennek meg, 

valahol csak utalás vagy kapcsolódás szintjén vannak jelen. 

Amennyiben a Magyar Demokrata cikkeit megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 
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kategória % 

cigányok által elkövetett bűncselekmények 8,33 
cigányok sérelmére elkövetett bűncselekmények 0,00 
kultúra 8,33 
politika, kisebbségi önkormányzat 29,17 
Magyar Gárda 8,33 
egyéb 45,83 
 

Mint látható: Magyar Demokrata nem számol be cigányok sérelmére elkövetett 

bűncselekményekről. A kategóriaválasztás ennél a lapnál is azt eredményezte, hogy a 

cikkek közel felét (45,83%) nem tudtam kategóriába sorolni. A legtöbb írás politikai 

eseményről tudósított vagy kisebbségi önkormányzati eseményről számolt be (29,17%). 

Emellett egyenlő arányban voltak jelen a Magyar Gárdával kapcsolatos hírek és a 

kulturális beszámolók (8,33%). 

8.2.3.2. A zsidósággal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar Demokratában 
 

A zsidósággal kapcsolatban összesen 17 írás jelent meg. Ebből 3 januárban, 9 

februárban és 5 márciusban. Ennek a napi eloszlását mutatja a 21. ábra.  

A 17 cím között összesen egy akadt, amely tartalmazza a kisebbség nevét (Zsidó 

férfiak zsidó asszonyokra várnak). Egyéb, a zsidósággal kapcsolatba hozható hívószó 

nem jelent meg a címekben.  A 17 cikkből 15-nél van szerző (88,2%), 2-nél nincsen. 

A zsidó szó és annak alakjai a Magyar Demokratában 26-féleképpen, összesen 

126-szor fordulnak elő. Az izraeli és izraelita alakok változatossága 11-féle; korpuszbéli 

összes előfordulása 50. 

A zsidó szóval alkotott szóalakok a következők: „zsidó bankárról” (1), zsidó 

(54) – tulajdonnévként 1, zsidóbérenc (1), zsidóellenes (1), zsidók (35), zsidókat (3), 

zsidókból (1), zsidókeresztény (1), zsidókkal (2), zsidóknak (5), zsidóktól (2), zsidómentő 

(2), zsidónak (1), zsidónegyed (2), zsidóság (3), zsidóságának (1), zsidósághoz (1), 

zsidóságot (1), zsidót (1), zsidótörvény (1), zsidótörvényeként (1), zsidóüldözések (1), 

zsidózás (2), zsidózással (1), zsidózik (1), zsidóznának le (1). 

Az izraelita- és Izrael-féle alakok a következők voltak: Izrael (19), Izraelbe (9), 

Izraelben (4), Izrael-ellenesség (1), izraeli (7) – ebből tulajdonnévként 1, izraelita (3), 

izraelivel (1), Izraellel (2), Izraelnek (2), Izraelről (1), Izraelt (1). 
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A Magyar Demokratában a leggyakrabban leírt szóalakok a következők voltak: 

zsidó (54), zsidók (35), zsidóknak (5), Izrael (19), Izraelbe (9), Izraelben (4). Ebben a 

készletben talán a –be és –ben ragos alakok relatív túlsúlya nem mondható tipikusnak. 

A szavak között egy idézőjelbe tett alak található, mely egyszer fordul elő a cikkekben. 

Vannak olyan szóalakok, amelyek csak egyetlen lapban szerepelnek. A Magyar 

Demokratában ezek a szavak a következők: „zsidó bankárról” (1), zsidókeresztény (1), 

zsidótörvényeként (1), zsidóznának le (1). 

Találtam olyan szóalakokat a Magyar Demokratában, amelyeket érdemesnek 

tartottam a mélyebb vizsgálatra. A zsidóbérenc szó – a HVG mellett – ebben a lapban is 

szerepel. A kontextust megvizsgálva látható, hogy Csintalan Sándor kapta meg a 

„ f…szopó zsidóbérenc”50 jelzőt. A zsidómentő szó olyan, amely – annak ellenére, hogy 

több sajtótermékben is előfordul – véleményem szerint kívánatosabban hangozna 

„zsidókat mentő” vagy „zsidókat megmentő” alakban. A zsidókeresztény szóösszetétel 

ezzel az írásmóddal számomra nem értelmezhető, még a szót körülvevő környezet 

ismeretében sem: „…a zsidókeresztény monoteizmusból eredő puritán messianizmus 

szövetségét.”51 

A vizsgált időszakban az MTI az egyes hónapokban 129, 91 és 136 tudósítást 

adott ki. Ettől messze elmarad a Magyar Demokrata 3, 9 és 5 cikkszáma.  

Az MTI és a Magyar Demokrata címei kulcsszavainak összevetése nem vezet 

eredményre, mert a Magyar Demokrata cikkcímeiben nincsen egyetlen kulcsszó vagy 

utalás sem.  

A Magyar Demokrata cikkeinek mélyebb elemzése kapcsán elmondható, hogy a 

zsidósággal kapcsolatos 17 írás közül 4-ben jelenik meg a kisebbség főtémaként 

(23,5%). A tudósítások terjedelme 371 és 3116 szó között változik. Ezen cikkek 

mindegyikében passzív szerepű a kisebbség. 

Amennyiben a Magyar Demokrata cikkeit megvizsgálom az általam felvett 

kategóriák függvényében, az alábbi eloszlás tapasztalható: 

kategória % 

izraeli–palesztin viszony 0,00 
holokauszt, megemlékezés, Auschwitz 5,88 
kultúra 0,00 
vallás 11,76 
Izrael  29,41 

                                                 
50 Magyar Demokrata, 2008.01.02., Bándy Péter, Túlléptünk egy határon 
51 Magyar Demokrata, 2008.02.04., Gazdag István, God, Gold & Colt 
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egyéb 52,94 
 

A Magyar Demokratában a zsidósággal kapcsolatban napvilágot látott cikkek 

nem érintették sem az izraeli–palesztin viszonyt – mint ahogyan a Magyar Narancs 

cikkei sem –, s kulturális összefüggést sem mutattak a kisebbséggel. A legtöbb besorolt 

írás Izraellel (29,41%) vagy vallási témával (11,76%) foglalkozott. A lapban jelen 

voltak még az Auschwitzcal, valamilyen megemlékezéssel vagy a holokauszttal 

kapcsolatos írások is (5,88%). 

MIHANCSIK ZSÓFIA – a Magyar Fórum című lap és a Vasárnapi újság című 

rádióműsor mellett – a Magyar Demokrata zsidósággal és Izraellel kapcsolatban 

megjelent cikkeinek szóhasználatát, kontextusát is vizsgálta 2000-es és 2001-es 

korpuszon (MIHANCSIK 2001 és MIHANCSIK 2002). A 2000-ben megjelent számokban 

47 olyan írást talált, amely a zsidókérdéssel foglalkozott, vagy amely más érintettségben 

rasszista felhangokat tartalmaz. Mint írja, azok a kódszavak, amelyeket a Magyar 

Demokrata a zsidó szó kiváltására használ, egyezik a Magyar Fórum gyakorlatával 

(M IHANCSIK 2001: 47). Így megfigyelése szerint a Magyar Demokrata (is) a következő 

szavakat alkalmazza előszeretettel: SZDSZ-es; kommunista, bolsevik; nemzetközi, 

liberális, homoszexuális, hermafrodita, kozmopilita; globalizmus, globalizáció; idegen, 

idegenszívű, idegenszerű; farizeus (MIHANCSIK 2001).  

8.2.3.3. A homoszexuálisokkal kapcsolatos írások nyelvezete a Magyar 
Demokratában 
 

A homoszexuálisokkal kapcsolatban az összes napi- és hetilap közül a Magyar 

Demokratában volt a legalacsonyabb találatszám. Összesen 2 megjelent cikk volt (mind 

a kettő szerzővel ellátott), amelyet márciusban tettek közzé, azonos napon (03.26.). A 

címükben nem szerepel sem a homoszexuális, sem a meleg szó, azonban az egyikben 

megjelenik kapcsolódási elemként az AIDS. 

A két írásban a homoszexuális szóval alkotott szavak 6-féle alakban jelentek 

meg (összesen 13 alkalommal), míg a meleg szóval alkotott szavakból 4-féle volt, 

melyet összesen 9-szer írtak le. 

A homoszexuális szóval, valamint a homo- előtaggal alkotott szóalakok a 

következők: homofil (1), homofób (4), homofóbia (4), homofóbia-felfogása (1), 

homoszexuális  (1), homoszexuálisok (2). 
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A meleg szóval alkotott szavak a következők: meleg (4), melegek (3), 

melegfelvonulók (1), melegverők (1). 

Még az alacsony cikkszám ellenére is feltűnő a homofób (4) és a homofóbia (4) 

szavak relatív túlsúlya. Ehhez képest a meleg (4) és a melegek (3) szavak dominanciája 

természetes. A cikkekben nem találtam idézőjeles szóhasználatot. 

Egyes szóalakok csak a Magyar Demokratában szerepeltek. Ezek a következők: 

homofil (1), homofóbia-felfogása (1), melegfelvonulók (1), melegverők (1), homofóbia 

(4). 

Találtam egy olyan szókapcsolatot, amelyet érdemesnek tartottam a mélyebb 

vizsgálatra. A melegverők szóösszetétel például indokolatlan szóalkotásnak tűnik 

számomra. A szó a homofóbiával kapcsolatban, egy interjúban tűnik fel, a 

következőképpen: „Az exhibicionista melegfelvonulók és a melegverők más kategória, 

ők a szélsőséget képviselik.”52 

 Noha az MTI sem adott ki sok tudósítást a homoszexuálisokról az egyes 

hónapokban (25-9-21), ettől a Magyar Demokrata 0-0-2-es cikkszáma messze 

alulmarad. 

A fentiek miatt az MTI és a Magyar Demokrata címei kulcsszavainak 

összevetése nem vezet lényegi eredményre, mert a Magyar Demokrata cikkcímeiben 

összesen egyetlen kulcsszó van, az AIDS. Ez a Magyar Demokratában márciusban van 

jelen, az MTI-hírek esetében pedig februárban.  

A Magyar Demokrata két cikke közül az egyik az egészségüggyel volt 

összefüggésben, a másik az „egyéb” kategóriába esett. Az egészségügyi témájú cikkben 

sem főtémájúként volt jelen a kisebbség, így nem volt benne aktív szerep sem. 

8.2.3.4. A Magyar Demokrata kisebbségeket érintő nyelvezetéről összességében 
 

A kisebbségekről szóló cikkek összes találatszáma a Magyar Demokratában 43 

volt, ami a legalacsonyabb az összes vizsgált napi- és hetilap között. Ez az egyes 

kisebbségek vonatkozásában is megállja a helyét: a cigányságról 24 hír szólt, a 

zsidóságról 17, a homoszexuálisokról pedig 2.  

A 43 cikkből összesen 4-nek, azaz nagyjából minden 10.-nek a címében jelenik 

meg a kisebbség. Összesen 39 írásnak van szerzője (90,6%), ami viszont kimagasló 

arány a többi laphoz képest. 

                                                 
52 Magyar Demokrata, 2008.03.26., Monostori Tibor, Boldogan magyar 
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A Magyar Demokratában a három vizsgált kisebbséggel kapcsolatban összesen 

87-féle szóalak szerepelt, amely mindösszesen 476 megjelenést produkált. A legtöbb 

különböző szóalak a cigányságot érintően volt jelen (40). Ennél kevesebb volt a 

zsidósággal kapcsolatos (37), s annál lényegesen kevesebb volt a homoszexuálisokkal 

összefüggő (10). Az összes találatot tekintve a tendencia úgy alakul, hogy a 

legmagasabb előfordulás a cigányságnál mutatkozik (201), annál kevesebb a zsidóságé 

(176), s ettől jelentősen elmarad a homoszexuálisoké (22). 

A Magyar Demokratában legtöbbször a cigány (47), cigányok (28), cigányság 

(20), zsidó (54), zsidók (35), zsidóknak (5), Izrael (19), Izraelbe (9), Izraelben (4), 

homofób (4), homofóbia (4), meleg (4) és melegek (3) szavakat írták le. 

Volt 21 szóalak, amely csak a Magyar Demokratában jelent meg. Ebből 12 a 

cigánysággal, 4 a zsidósággal és 5 a homoszexuálisokkal kapcsolatos. Összesen 1 alak 

van idézőjelek között írva. A cigánybűnözést (2) és a homofóbia (4) szóalak kivételével 

az összes többi alak csak egyszer fordul elő. 

A „jászladányi iskolaügy” médiabeli megjelenítését vizsgálva MESSING VERA a 

Magyar Demokrata írásait is elemezte (MESSING 2004). Megállapítja, hogy a lapban 

megjelenő diskurzus előszeretettel egyszerűsíti a problémát, s tereli hamis síkra. Azt a 

látszatot kelti ugyanis, mintha a kisebbségi jogok érvényesítése érdekében a többségi 

jogok csorbulnának, azaz mintha a többségi társadalom a kisebbségi társadalom 

nyomása alatt működne. A lap előszeretettel használja továbbá az érzelmi 

hangulatkeltésnek azt az eszközét, amikor valamilyenfajta háborúról beszél, illetve 

amikor összeesküvés-elméleteket jelenít meg. 

 
  



9. A kisebbségekkel kapcsolatos írások nyelvi jellege a vizsgált napi- és 
hetilapokban 

9.1. A cigánysággal kapcsolatos írások nyelvi jellege a vizsgált napi- és 
hetilapokban  
 
 Az MTI cigánysággal kapcsolatos híreiben kisebb kategóriatisztítással – a 

címek alapján – 26 kulcsszó (fogalom, személy vagy helyszín) rajzolódik ki. Ezt 

kiegészítve a vizsgált 6 lap kulcselemeivel, az összes ilyen kulcsszerepű egység 

68. A legtöbbféle kulcselemet a Magyar Nemzet címei tartalmazzák (44). Annál 

kevesebb a Népszaváé (27), a HVG-é (24), a Magyar Hírlapé (13), a Magyar 

Narancsé (9) és a Magyar Demokratáé (6). Ez az első 4 lap esetében teljesen 

követi a cigány kisebbséggel foglalkozó cikkek számát. A legtöbb írás a Magyar 

Nemzetben volt (329), annál kevesebb volt a Népszavában (109), a HVG-ben (96) 

és a Magyar Hírlapban (31). A párhuzamosság íve a Magyar Narancsnál és a 

Magyar Demokratánál bomlik fel, mert előzőben 17, utóbbiban 24 cikk volt (azaz 

sorrendjük fordított a kulcselemekhez képest). 

A kulcsszavak közül egyedül a Magyar Gárda van jelen mind a 6 vizsgált 

lap címeiben. Egy híján az összes lapnál találni politikai címtartalmat, s 4 

sajtótermék cigánysággal kapcsolatos címeiben kulturális elem is megjelenik. 

Emellett figyelemre méltó, hogy csak a napilapok címeiben találkozhatunk Farkas 

Flórián nevével, valamint a félelem szóval.  

A fenti számadatokból következik, hogy természetesen voltak olyan 

kulcstémák, amelyek csak az egyes lapok címeiben szerepeltek, az MTI-hírek 

címeiben nem. 

A hat lap közül a főtémájú cikkek a legnagyobb arányban a Magyar 

Hírlapban voltak jelen (70,1%). Ennél kisebb arány volt kimutatható a 

Népszavában (63,3%), a Magyar Nemzetben (59,6,3%), a HVG-ben (44,8%), a 

Magyar Demokratában (41,6%) és a Magyar Narancsban (41,2%). 

A főtémájú írások közül a legtöbb, kisebbségi szempontból aktív tartalmat 

a Magyar Narancs közölte (57,1%). Ennél kisebb arányú volt a Népszava (33,3%), 

a Magyar Nemzet (29,1%), a Magyar Hírlap (27,3%), a HVG (18,6%) és a 

Magyar Demokrata (10%). 

A fenti arányokat rögzíti az alábbi táblázat: 
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lap legtöbb 
kulcselem 

legtöbb 
cikk 

legtöbb 
főtémájú cikk 

legtöbb aktív 
cikk 

Magyar Hírlap 4. 4. 1. 4. 
Magyar Nemzet 1. 1. 3. 3. 
Népszava 2. 2. 2. 2. 
Magyar Demokrata 6. 5. 5. 6. 
HVG 3. 3. 4. 5. 
Magyar Narancs 5. 6. 6. 1. 

 

A fenti táblázat alapján úgy látszik, hogy a leginkább kiegyensúlyozott lap 

a Népszava. 

A lapok tartalma alapján megvizsgált kulcselemek közül a személyek 

vonatkozásában megállapítható, hogy csak Kolompár Orbán szerepel minden 

lapban.  

A szervezetek közül a Magyar Gárda és az OCÖ mind a hat vizsgált lap 

cikkeinek szövegében megjelenik. Emellé a Lungo Drom is felzárkózott: egy 

híján az összes sajtótermékben szerepel. A napilapok sajátossága – amellett, hogy 

mindegyik kitér a Lungo Dromra –, hogy mindegyik ír a Gój Motorosok 

Egyesületéről a cigánysággal összefüggésben. 

A helyszínek közül nincs olyan, amelyik mind a hat lapban teret kapott 

volna, ellenben Olaszliszka és Kerepes a 6-ból 5 sajtótermékben jelen volt. Ebből 

Olaszliszka csak a napilapok mindegyikében, Kerepes pedig csak a hetilapok 

mindegyikében. Ezek mellett Jászladány volt még olyan, amely hiánytalanul 

megjelent minden napilapban. 

A témák közül az összes lapot csak a kulturális eseményekről való 

tájékoztatás jellemezte. E tekintetben jellegzetes, hogy kisebbségi önkormányzati 

ügyekről csak a napilapok írtak. 

Ha az egyes újságok témaeloszlását megnézzük az általam felvett 

kategóriák szerint, akkor az eloszlást az alábbi táblázat mutatja. 
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cigányok által elkövetett bűncselekmények  4,59  17,63 6,45 5,88 8,33 1,04 
cigányok sérelmére elkövetett bűncselekmények 10,09 3,04 0,00 0,00 0,00 8,33 
kultúra 4,59 10,03 12,90 41,18 8,33 8,33 
politika, kisebbségi önkormányzat 22,02 29,48 38,71 5,88 29,17 21,88 
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Magyar Gárda 31,19 10,33 6,45 17,65 8,33 13,54 

egyéb 27,52 29,48 35,48 29,41 45,83 46,88 

 

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a legnagyobb arányban a Magyar 

Nemzet számolt be cigányok által elkövetett bűncselekményekről (17,63%). 

Érdekes a helyzet a cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekkel: három 

lap sem hozott le ilyen cikket (Magyar Hírlap, Magyar Narancs, Magyar 

Demokrata). A legtöbbet ezzel a témával a Népszava foglalkozott (10,09%). 

Egyúttal az is kimondható, hogy ezzel a témával kapcsolatban a hetilapok közül 

egyedül a HVG jelentetett meg írást. Kulturális hírek terén a Magyar Narancs volt 

a legaktívabb, cikkeinek majdnem felével (41,18%). Politikai és kisebbségi 

önkormányzati kötődésű hírekből a legtöbbet a Magyar Hírlap hozta le (38,71%). 

A Magyar Gárda legaktívabb jelenléttel a Népszavában bírt (31,19%). 

Ha mindezt megvizsgáljuk politikai kötődés szerint, akkor elmondható, 

hogy a jobboldali kötődésű lapok erőteljesebben foglalkoztak a cigányok által 

elkövetett bűncselekményekkel (a három jobboldali lap összesen 32,41%-ban), 

míg a baloldali lapoknál a cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekről 

szóló tudósítások domináltak (a három baloldali lap összesen 18,43%-ban). A 

kulturális cikkek szintén a baloldali sajtótermékekben voltak erősebbek (a három 

baloldali lap összesen 54,10%-ban), ám ez nagymértékben köszönhető a HVG 

egyedüli teljesítményének, amelyet a témában kifejtett. Politikai és kisebbségi 

önkormányzati ügyekről sokkal többet tudósítottak a jobboldali lapok (a három 

jobboldali lap összesen 97,36%-ban). A Magyar Gárdával nagyságrendileg többet 

foglalkoztak a baloldali lapok (a három baloldali lap összesen 62,38%-ban). 

A vizsgált lapokban 2008 első negyedévében a cigánysággal kapcsolatosan 

összesen 233-féle szóalak szerepelt és 3588 volt az összes megjelenés. Ebből 166 

alak és 1923 előfordulás a cigány szóval kapcsolatos, míg 67 alak és 1665 

előfordulás a roma szóval. 

A cigányságot érintően a legtöbbször előforduló szavak az összes lapra 

vetítve a cigány (914), a cigányok (276) és a cigányság (172) voltak. Ez a három, 

dobogós szó és a cigányságról (7) olyan szavak, amelyek mind a 6 vizsgált lapban 

előfordultak. A kisebbség másik megnevezését illetően a legtöbbször a roma 

(974), a romák (370) és a romákat (101) fordult elő. Ez a három szó és a 

romáknak (44) mind a hat lapban jelen volt. 
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Vannak olyan szavak, amelyek 5 sajtótermékben (azaz 1 híján az 

összesben) megtalálhatóak: cigánybűnözés (17), cigányellenes (24), cigányokat 

(44), cigányságnak (23), cigányságot (35). 

9.2. A zsidósággal kapcsolatos írások nyelvi jellege a vizsgált napi- és 
hetilapokban  

 

Az MTI zsidósággal kapcsolatos híreiben kisebb kategóriatisztítással – a 

címek alapján – 35 kulcsszó (fogalom, személy vagy helyszín) rajzolódik ki. Ezt 

kiegészítve a vizsgált 6 lap kulcselemeivel, az összes ilyen kulcsszerepű egység 

62. A legtöbbféle kulcselemet a HVG címei tartalmazzák (31). Annál eggyel 

kevesebb a Magyar Nemzeté (30), alacsonyabb a Népszaváé (19), a Magyar 

Hírlapé (16) és a Magyar Narancsé (4). A Magyar Demokrata címeiben – mint 

ahogyan azt már rögzítettem – egyetlen utalószó sem szerepelt. A Magyar 

Narancsnál is előfordult ilyen: a januári releváns cikkek szintén nem tartalmaztak 

utalószót. 

A kulcselemek mennyisége és a megjelent cikkek száma nem olyan 

párhuzamot mutat a zsidóság esetében, mint amilyet a cigánysággal kapcsolatban 

megfigyelhettünk. Itt a hat lap sorrendjében az élen van felcserélődés: a legtöbb 

cikket jegyző Magyar Nemzet esetében (213) volt a 2. legtöbb kulcsszó, míg a 

legtöbb kulcsszó, ami a HVG-nél volt, 2. a cikkek számában (115). A többi lap 

sorrendje híven követi a megjelent releváns cikkszámot és a kulcsszavak 

mennyiségét: Népszava (67 cikk), Magyar Hírlap (39 cikk), Magyar Narancs (22 

cikk), Magyar Demokrata (17 cikk). 

A kulcsszavak között nem találni olyat, amely jelen van mind a 6 vizsgált 

lap címében. A legtöbb újságban (5) jelen lévő tartalom a kulturális eseményekről 

szóló tájékoztatás volt (kivéve Magyar Demokrata). A fenti számadatokból 

következik, hogy természetesen voltak olyan kulcstémák, amelyek csak az egyes 

lapok címeiben szerepeltek, az MTI-híreknél nem. 

Jellegzetes, hogy minden napilap címében találkozhatunk a következő 

kulcsszavakkal: Gáza, holokauszt, Izrael, izraeli–palesztin helyzet, Közel-Kelet, 

vallás. Azonban ez nem kizárólagos a napilapoknál, egy-egy a hetilapoknál is 

előfordul. 

A hat lap közül a főtémájú cikkek a legnagyobb arányban a Magyar 

Hírlapban voltak jelen (69,2%). Ennél kisebb arány volt kimutatható a 
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Népszavában (65,7%), a Magyar Nemzetben (49,8%), a HVG-ben (40%), a 

Magyar Demokratában (23,5%) és a Magyar Narancsban (18,2%). Ez a tendencia 

pontosan megfelel annak, amit a cigánysággal kapcsolatban tapasztaltam. 

A főtémájú írások közül a legtöbb, kisebbségi szempontból aktív tartalmat 

– eltérően a cigánysággal kapcsolatban megfigyeltektől – a Népszava közölte 

(9,1%). Ennél kisebb arányú volt a Magyar Nemzet (7,5%) és a Magyar Hírlap 

(7,4%). A Magyar Narancs és a Magyar Demokrata esetében kizárólag passzív 

megjelenítéssel találkoztunk. 

Mindenképpen megjegyzendő, hogy a zsidóság esetében nagyságrendileg 

alacsonyabb mértékű aktív szereppel találkozunk, mint a cigányságnál. Ennek 

főleg az az oka, hogy a zsidósággal kapcsolatban a külpolitikai hírek (Izrael, 

palesztinok helyzete) dominálnak, illetve az, hogy rengeteg az olyan előfordulás, 

amely egy-egy cikkben csak említés vagy utalás a zsidóságra. 

A fenti arányokat rögzíti az alábbi táblázat. 

lap legtöbb 
kulcselem 

legtöbb 
cikk 

legtöbb 
főtémájú cikk 

legtöbb aktív 
cikk 

Magyar Hírlap 4. 4. 1. 3. 
Magyar Nemzet 2. 1. 3. 2. 
Népszava 3. 3. 2. 1. 
Magyar Demokrata 6. 6. 5. 5. 
HVG 1. 2. 4. 4. 
Magyar Narancs 5. 5. 6. 5. 

 

Ha az egyes lapok témaeloszlását megnézzük az általam felvett kategóriák 

szerint, akkor az eloszlást az alábbi táblázat mutatja. 
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izraeli–palesztin viszony 17,91 15,49 20,51 0,00 0,00 13,91 
holokauszt, megemlékezés, Auschwitz 14,93 9,86 17,95 4,55 5,88 3,48 
kultúra 8,96 8,45 5,13 36,36 0,00 7,83 
vallás 4,48 10,80 15,38 4,55 11,76 2,61 
Izrael  20,90 13,15 5,13 0,00 29,41 16,52 
egyéb 32,84 42,25 35,90 54,55 52,94 55,65 
 

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a legnagyobb arányban a Magyar 

Hírlap foglalkozott az izraeli–palesztin viszonnyal (20,51%) és a zsidóság mint 

vallás témakörével (15,38%). Ez a lap számolt be legtöbbször holokauszthoz 
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kapcsolódó ügyekről, megemlékezésekről, illetve említette Auschwitzot 

(17,95%). A kulturális kötődésű cikkek vitathatatlanul a Magyar Narancsban 

voltak jelen a legnagyobb arányban (36,36%). A Magyar Demokratában volt 

legnagyobb számban az egyéb szempontból Izraellel foglalkozó írás (20,90%). 

Ha mindezt megvizsgáljuk politikai kötődés szerint, akkor elmondható, 

hogy a jobboldali sajtó kissé nagyobb arányban foglalkozott az izraeli–palesztin 

helyzettel, a holokauszttal, megemlékezésekkel, Auschwitzcal és Izraellel. A 

kultúra mint téma összehasonlíthatatlanul nagyobb arányban volt jelen a baloldali 

lapokban, amelyben a HVG-nek oroszlánrésze van. A vallási kötődésű cikkek 

sokkal nagyobb arányban jellemezték a jobboldali sajtót. 

A zsidósággal kapcsolatban összesen 141 különböző szóalak jelent meg 

(109, zsidó szóval összefüggő és 32, izraelita szóval összefüggő), amely összesen 

2732 találatot eredményezett (1507-et a zsidó szóalakok esetében és 1225-öt az 

izraeli szóalakok esetében). 

A zsidóságot érintően a legtöbbször a zsidó (885), a zsidók (205) és a 

zsidóság (82) szavak voltak jelen a lapokban.  

Mind a három fenti szó megtalálható mindegyik lapban. Emellett még a 

zsidókat (52) és a zsidókkal (17) is jelen van minden sajtótermékben.  

Az izraelita szóalakkal kapcsolatban a leggyakrabban az izraeli (544), az 

Izrael (307) és az Izraelt (69) szavak fordulnak elő.  

Ezek is megjelennek mind a hat vizsgált lapban, s közös szó még az 

izraelita (30) is. 

Vannak olyan szavak, amelyek 5 sajtótermékben (azaz 1 híján az 

összesben) megtalálhatóak: zsidóellenes (7), zsidóknak (24), zsidónak (8), 

zsidósággal (13), zsidóságot (12), zsidót (14), Izraelbe (61), Izraelben (66), 

Izraellel (21), Izraelnek (38). 

9.3. A homoszexuálisokkal kapcsolatos írások nyelvi jellege a vizsgált napi- és 
hetilapokban  

 

Az MTI homoszexuálisokkal kapcsolatos híreiben kisebb 

kategóriatisztítással – a címek alapján – 15 kulcsszó (fogalom, személy vagy 

helyszín) rajzolódik ki. Ezt kiegészítve a vizsgált 6 lap kulcselemeivel, az összes 

ilyen kulcsszerepű egység 36. A vizsgált lapok közül a legtöbbféle kulcselemet a 

HVG címei tartalmazzák (13). Annál eggyel kevesebb a Magyar Nemzeté és a 
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Népszaváé (11), még kevesebb a Magyar Narancsé (5), a Magyar Hírlapé (2) és a 

Magyar Demokratáé (1). 

A kulcselemek mennyisége és a megjelent cikkek száma a 

homoszexuálisokkal kapcsolatban – a másik két vizsgált kisebbségtől eltérően – 

semmilyen összefüggést nem mutat. A legtöbb cikket jegyző Magyar Nemzet (35) 

például a kulcsszavak tekintetében osztott helyen második a Népszavával a 

kulcsszavak számában (11). 

A kulcsszavak között nem találni olyat, amely jelen volna mind a 6 

vizsgált lap címében. A legtöbb újságban (4) jelen lévő tartalom a betegségekkel 

való összefonódás (HIV, AIDS, vérbaj).  

A fenti számadatokból következik, hogy természetesen voltak olyan 

kulcstémák, amelyek csak az egyes lapok címeiben szerepeltek, az MTI-hírek 

címeiben nem. 

Semmilyen jellegzetességet nem figyelhetünk meg a napi- és a hetilapok 

címbeli kulcsszavait illetően. 

A hat lap közül a főtémájú cikkek a legnagyobb arányban a Népszavában 

voltak jelen (61,9%). Ennél kisebb arány volt kimutatható a Magyar Hírlapban 

(25%), a HVG-ben (23,3%) és a Magyar Nemzetben (14,3%). A Magyar 

Demokratában és a Magyar Narancsban nem volt főtémájú cikk. 

A főtémájú írások közül aktív tartalmat csak a HVG (28,6%) és a 

Népszava (7,7%) közölt. A Magyar Narancs, a Magyar Demokrata, a Magyar 

Hírlap és a Magyar Nemzet esetében kizárólag passzív megjelenítéssel 

találkoztunk. 

Az aktív szerep ennél a kisebbségnél még a zsidósággal kapcsolatos 

írásokban tapasztaltaknál is alacsonyabb mértékű, amit főleg a 4 lap kizárólagos 

passzív ábrázolása és 2 lap főtéma-nélkülisége magyaráz. 

Hasonlóan a zsidóságoz, a homoszexuálisokkal kapcsolatosan is sok az 

olyan előfordulás, amely egy-egy cikkben csak említés vagy utalás. 

A fenti arányokat rögzíti az alábbi táblázat. 

lap legtöbb 
kulcselem 

legtöbb 
cikk 

legtöbb 
főtémájú cikk 

legtöbb aktív 
cikk 

Magyar Hírlap 4. 5. 2. 3. 
Magyar Nemzet 2. 1. 4. 3. 
Népszava 2. 3. 1. 2. 
Magyar Demokrata 5. 6. 5. 3. 
HVG 1. 2. 2. 1. 
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Magyar Narancs 3. 4. 5. 3. 
 

Ha az egyes lapok témaeloszlását megnézzük az általam felvett kategóriák 

szerint, akkor az eloszlást az alábbi táblázat mutatja. 

kategória 
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azonos neműek házassága, regisztrált élettársi 
kapcsolat 33,33 22,86 25,00 15,38 0,00 16,67 
melegfelvonulás 0,00 11,43 50,00 7,69 0,00 0,00 
egészségügy (betegségek) 9,52 5,71 0,00 0,00 50,00 10,00 
Szetey Gábor 9,52 22,86 0,00 0,00 0,00 10,00 
jogalkotás (egyenjogúság) 4,76 2,86 0,00 0,00 0,00 13,33 

egyéb 42,86 34,29 25,00 76,92 50,00 50,00 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Hírlap összesen 4, a Magyar Demokrata 

pedig összesen 2 cikket jelentetett meg a homoszexuálisokkal kapcsolatban, mivel 

ez annyira kevés, ezt a két lapot nem veszem figyelembe az egyes lapok közötti 

témadominancia vizsgálatakor. 

Ennek alapján a fenti táblázatból kiolvasható, hogy a legnagyobb arányban 

a Népszava foglalkozott az azonos neműek házasságkötési lehetőségeivel, a 

regisztrált élettársi kapcsolattal (33,33%). A melegfelvonulások ügye érdemben a 

legtöbbször a Magyar Nemzetben szerepelt (11,43%). A különböző betegségekkel 

való együtt emlegetés szinte azonos arányban volt jelen a HVG-ben (10%) és a 

Népszavában (9,52%). Megállapítható, hogy Szetey Gábor személyével leginkább 

a Magyar Nemzet foglalkozott (22,86%), míg a jogalkotás különböző aspektusai 

leginkább a HVG-ben kaptak helyet (13,33%). 

A homoszexuálisok esetében a szóalakok variabilitása 54-féle előfordulást 

mutatott: 19 a homoszexuális szóval, 35 a meleg szóval kapcsolatosan. Az összes 

előfordulás száma a korpuszban: 267 (112 a homoszexuális szóval 

összefüggésben, 155 a meleg szóval összefüggésben). 

A homoszexuálisoknál a legtöbbször a homoszexuális (47) és a 

homoszexuálisok (20) alak volt jelen, melyből az előbbi mind a hat 

sajtótermékben szerepelt. A másik megnevezést választva a kisebbség 

megjelölésére a meleg (61) és a melegek (37) alakok voltak a leggyakoribbak. 

Mind a két szó megtalálható volt mind a hat vizsgált újságban. 
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A homoszexuálisok (20) szóalak 5 sajtótermékben (azaz 1 híján az 

összesben) megtalálható. 

9.4. A három kisebbséggel kapcsolatos írások nyelvi jellege a vizsgált napi- és 
hetilapokban  

 

A zsidósággal és a homoszexuálisokkal kapcsolatban megfigyelhető volt 

az „egyéb” kategóriába tartozó cikkek nagy száma, ami azt jelzi, hogy a 

zsidóságot és a homoszexualitást a legkülönfélébb témák érintették. Ez a fokú 

diverzitás talán nem is fedhető le kevés számú kategória használatával. A másik 

ok az „egyéb” kategória bővelkedő elemszámára az, hogy sok írásban csak 

egyetlen utalás található a zsidóságra, a zsidó származásra vagy például valaki 

homoszexualitására, ami azonban sem a kontextus, sem a cikk főtémája 

szempontjából nem jelentős. 

Tekintettel arra, hogy a zsidósággal kapcsolatos írások döntően 

külpolitikai kötődésűek (Izrael), a vizsgálati szempontrendszer nem igényli azt a 

fajta differenciáltságot, amelyet a cigánysággal kapcsolatban alkalmaztam.  

A Magyar Narancsnál tapasztalni lehetett, hogy – a vizsgált hat lap közül – 

ez közölte a legtöbb kulturális orientációjú cikket a zsidóság és a cigányság 

esetében is. Erre kézenfekvő magyarázat lenne, ha a lap kulturális hetilapként 

definiálná magát, azonban ez nem fedi a valóságot, hiszen „olvasóit […] 

tájékoztatja a politikai és kulturális közélet meghatározó eseményeiről” 

(http://magyarnarancs.hu/rolunk/az-ujsag-maga-77331). A hetilapok közül a HVG 

és a Magyar Demokrata e tekintetben nem árul el magáról semmit az 

impresszumában, mint ahogyan egyik napilap sem.  

A legtöbb különböző szóalak (223) és előfordulás (3588) is a cigánysággal 

kapcsolatos. Annál kevesebb szóalakszám (141) és összes előfordulás (2732) 

jellemi a zsidóságot. S még ennél is alacsonyabb számban voltak jelen a 

homoszexuálisokkal kapcsolatos szavak (54) és összes megjelenés (267) is. 

Figyelemre méltó, hogy egyes elő- vagy utótagok két vagy akár mind a 

három kisebbség nevével megtalálhatóak a korpuszban. Az egyszerűség kedvéért 

a ragozott vagy jellel ellátott alakokkal külön nem foglalkozom, csak a szótőig 

vizsgálom ezeket az összetételeket. A –bűnözés utólag például együtt jár a cigány 

és a roma előtaggal, az –ellenes utótag megtalálható a cigány, az Izrael, a meleg, a 

roma és a zsidó szavakkal is, a –fóbia megjelenik a cigány és a roma előtagokkal, 
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míg a –gyűlölet létezik a roma és a cigány szavakkal is. Emellett a –gyűlölő utótag 

megjelenik a zsidó és a cigány szavakkal, a –jog létezik a meleg és a roma 

előtagokkal, a –kérdés jelen van mind a zsidó, mind a cigány, mind a roma 

szavakkal, illetve a –közösség utótag összetételt alkot a cigány és a meleg 

szavakkal is. A –mentes utótagot megtaláljuk a cigány és a zsidó szavak mellett, a 

–politika, a –program és a –szavazat jelen van a cigány és a roma szavakkal. Az 

eddigieken túl a –szervezet megmutatkozik a cigány és a zsidó szavakkal, a –telep, 

az –ügy és a –védő, továbbá a –vezető és a –zene mind-mind megtalálható a 

cigány és a roma szóval is. Van két hasonló utótag, a –verés és a –verő, melyből 

az előbbi a cigány szóval, utóbbi a meleg szóval alkot összetételt a korpuszban. 

Az előtagok között csak egy átfedés van: a dísz– előtaghoz a zsidó és a cigány is 

kapcsolódik utótagként. 

A fenti felsorolásban feltűnő, hogy a közös utó- vagy előtagok (összesen 

20) majdnem fele (9) egyértelműen negatív jelentéstartalmú: –bűnözés; –ellenes; –

fóbia; –gyűlölet; –gyűlölő; –mentes; –szavazat; –verés/–verő; dísz–. Emellett az én 

értékítéletem szerint inkább negatív jelentésárnyalat tapad további 4-hez: –kérdés; 

–politika; –program; –ügy. Ezzel szemben pozitív értéktartalmú lényegesen 

kevesebb (2): –jog, –védő. Semleges értékkategóriába tartozik (5): –közösség; –

szervezet; –telep; –vezető; –zene. 

Nem állítom, hogy a sajtótermékek felelőssége vagy hibája lenne, hogy a 

vizsgált anyagban az eltérő kisebbségekhez döntően negatív utótagok tartoznak, 

de a társadalomról, melyben élünk és a megközelítésmódról, amellyel a 

kisebbségeinkhez viszonyulunk, mindenképpen sokat elmond. 

A hat vizsgált lap vonatkozásában megfigyelhető, hogy vannak szavak, 

amelyek csak egyetlen lapban nem szerepelnek. A cigánybűnözés (idézőjel nélküli 

alakban) a Magyar Narancsban, a cigányellenes a Magyar Hírlapban, a cigányokat 

a Magyar Demokratában, a cigányságnak és a cigányságot a Magyar Narancsban, 

a zsidóellenes, a zsidóknak, a zsidónak a Magyar Hírlapban, a zsidósággal a 

Magyar Demokratában, a zsidóságot és a zsidót a Népszavában, az Izraelbe, 

Izraelben, Izraellel, Izraelnek a Magyar Narancsban és a homoszexuálisok a 

Magyar Hírlapban nincsenek csupán jelen. 

A napi- és a hetilapok vonatkozásában megfigyelt tapasztalat, hogy a 

cigánypolitikai szóalak kizárólag a napilapokban van jelen, hetilapokban nincs. 



 180

Politikai orientáció szerint szemlélve a lapokat: a cigánybűnözéssel, a 

cigányságért és a cigánysághoz alak csak a jobboldali sajtótermékekben van jelen, 

ellenben a romaként és a melegeket csak a baloldali lapokban. 

9.5. Eltérő tájékoztatás ugyanarról 
 

Mint ahogyan arra a média működésével kapcsolatban már utaltam, a 

2010-es, kisebb ívű sajtónyelvi kutatásom azt az eredményt hozta, hogy a 

kérdőívkitöltők elsöprő többsége (95,5%) tapasztalta, hogy ugyanarról az 

eseményről más-más újságban eltérő tényeket közöltek.  

Mindezt nemcsak a laikus médiafogyasztók, hanem a sajtónyelv kutatói is 

így látják: „Az egyes médiumok között rendkívül nagyok az aránykülönbségek – 

mintha nem is ugyanakkor és ugyanabban az országban születtek volna a 

tudósítások” (BERNÁTH–MESSING 2012a). Más megfogalmazásban: „elfogadott 

lett, hogy ugyanazt többféle módon lehet leírni, és hogy az eltérő leírások 

egyenrangúak lehetnek” (SIPOS 2010: 99).  

Véleményem szerint a fő probléma nem is az (lenne), hogy az 

eseményekről nem szó szerint ugyanaz jelenik meg az egyes lapokban, hanem az, 

hogy ezek a variánsok nem tekinthetők egyenrangúnak. Sokszor tárgy- és ténybeli 

eltérések tapasztalhatóak ugyanazzal kapcsolatban, s akkor még nem is érintettük 

a stiláris minősítést. 

A 2010-es sajtónyelvi felmérésemben egy esemény visszhangját néztem 

meg több online portálon. A hír az volt, hogy a Franciaországban tartózkodó 

romákat a kormány hazaküldi. A három portálon megjelent cím a következő volt: 

• „Franciaország elkezdi kitoloncolni a romákat.” 

• „Franciaország megkezdte a romák kitoloncolását.” 

• „Kitoloncolják a cigányokat Franciaországból.” 

A címek között a válaszadók 84,5%-a érzett lényeges különbséget. Ez 

azért figyelemre méltó, mert stilisztikai szempontból nézve a kérdést, lényegi 

eltérés nincs köztük. Van differencia az igeidő-, illetve igekötő-használatban, 

valamint abban, hogy a szóban forgó kisebbséget romának vagy cigánynak 

nevezik-e, azonban nem „szakértő szemű”, azaz általános befogadói olvasással ezt 

nem nevezném lényeginek. Azt gondolom, hogy a kutató oldaláról természetesen 
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mások (lehetnek) a „lényegesség” kritériumai, mint egy átlagos újságolvasó felől 

közelítve. 

Nagyon tanulságos megnézni az igekötők használatát is a címben: az 

elkezdi és a megkezdi (megkezdte) alak bizonyos főnevek mellett felcserélhető, 

mások mellett pedig csak egyik formában áll(hat)nak. Megkezdeni és elkezdeni is 

lehet például egy előadást, azonban egy kenyeret megkezdeni szokás, míg a 

munkát inkább talán elkezdeni. Véleményem szerint az árnyalatnyi különbség ott 

érhető tetten, hogy valaminek az elkezdése alaposabb előkészítő munkát sejtet, 

így ennek az igekötős szónak a használata vélhetően elszántabb, átgondoltabb 

cselekvésre utal. Meglátásom szerint azonban nem valószínű, hogy a 

kérdőívkitöltők ezt az igekötő-használati eltérést észlelték mint lényegi 

különbséget. 

A fentieket összegezve: a címben még nem mutatkoztak lényeges 

eltérések.  

A következő feladat az volt a kérdőívkitöltők számára, hogy a cikkek 

egyes részleteiről kellett megmondani: érzékelhető-e szignifikáns eltérés köztük. 

•  „Először egy 79 fős csoportot küldenek haza repülővel.” 

• „A Franciaországban tartózkodó romák közül első körben 93 személyt 

utasítanak ki az országból.” 

• „Nagyjából hatvan romával a fedélzetén elindult Lyon városából 

Romániába a francia kormány által bérelt repülőgép.” 

A válaszadók 93,8%-a érzett itt már lényeges különbséget, ami nem is 

meglepő, hiszen az egyik cikk 79 főről beszél, a másik 93-ról, míg a harmadik 60-

ról. 

Elemzői szemmel a legtöbb izgalmat a következő kiragadott részlet hozta, 

az, amelyik egyben a legnagyobb számú kérdést és etikai (fogalmazásbeli) 

dilemmát vetette fel.  Az ominózus elemek az alábbiak voltak: 

• „A bel- és külföldi bírálatok ellenére a francia hatóságok csütörtökön 

visszatoloncolják Romániába a felszámolt illegális romatelepek lakóinak 

első csoportját.” 

• „Az illegálisan Franciaországban tartózkodó romák közül első körben 93 

személyt utasítanak ki az országból.” 
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• „A deportálás részét képezi a francia kormány illegális bevándorlás elleni 

politikai törekvéseinek.” 

Ezeknél a részleteknél a válaszolók 82,3%-a érzett lényeges különbséget a 

mondatok között, ami majdnem megegyezik a cím esetében tapasztaltakkal, 

azonban elmarad az előző kérdésnél mért mutatóktól.  

Teljesen érthető, hogy a létszámokat tartalmazó kérdésnél éreztek a 

legtöbben különbséget, azonban tüzetesebben vizsgálva a mondatszerkezetet, a 

legnagyobb ívű eltérést ezek a részletek mutatják. Nem derül ki ugyanis, hogy mi 

az illegális. Vajon a romatelepek? A bevándorlás? Az ott tartózkodás? Esetleg 

mindegyik? Vagy egyik sem? Vagy egy további másik, meg nem nevezett 

fogalom vagy cselekedet?  

A hírrészleteket elolvasva teljesen világos, hogy minden mondatban másra 

vonatkozik az illegális jelző. A kérdőívet kitöltők erre a következő 

magyarázatokkal szolgáltak: az illegális arra vonatkozik, hogy engedély nélküli, 

nem törvényes, nem legális (13 fő); az illegális a bevándorlásra vonatkozik (12 

fő); az illegális az ott tartózkodásra vonatkozik (10 fő); az illegális mindig másra 

vonatkozik /a romatelepre, a bevándorlásra és a tartózkodásra/ (7 fő); az illegális a 

romatelepekre vonatkozik (4 fő); az illegális arra vonatkozik, hogy nincs 

letelepedési engedélye (3 fő); az illegális arra vonatkozik, hogy kitiltott (1 fő), az 

illegális arra vonatkozik, hogy nincs vízuma (1 fő); az illegális arra vonatkozik, 

hogy nem ottani állampolgár (1 fő); az illegális arra vonatkozik, hogy önkényesen 

foglalták el a területet (1 fő). 

Mint ahogyan az a válaszok megoszlásából látható, a legtöbben nem a 

jelző és a jelzett szó viszonyát értelmezték az adott kontextusban, hanem 

megmagyarázták az illegális szó jelentését. Majdnem ugyanennyien állították, 

hogy az ominózus jelző a bevándorlásra vonatkozik. Azonban a valóságot, azaz 

azt, hogy mind a három idézetben más és más az, ami törvénybe ütköző, a 

válaszadók közül csupán 7-en írták.  

Ebből több dolog következik: először is a sajtó torzít, a megjelent cikkek 

tárgyi eltéréseket tartalmaznak, ami miatt nem megbízhatóak, másodszor (és jelen 

kérdéskörben ez elemi fontosságú): az egyik és a másik forrásból tájékozódva más 

és más, bizonyos esetekben egyértelműen hibás benyomásai, ismeretei lesznek a 

kisebbségről. 
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Kíváncsi voltam arra, hogy ezt a jelenséget a disszertációhoz összegyűjtött 

korpusz esetében is tapasztalom-e, már csak azért is, mert ez aktív szerepet 

játszhat a kisebbségek megítélésében. Tekintettel arra, hogy az összegyűjtött 1184 

elemből álló sajtóanyag ilyen szempontú részletes vizsgálata meghaladja a doktori 

értekezés nyújtotta terjedelmi kereteket, minden kisebbség esetében csupán azon 

kulcstémák esetében végzek összehasonlítást, amelyek a leginkább 

meghatározóak voltak az egyes kisebbségek szempontjából 2008 első 

negyedévében, illetőleg a vizsgált 6 lap közül több is értekezett róla. 

A cigánysággal kapcsolatban a következő kulcsesemények (5) 

sajtóvisszhangját nézem meg tüzetesebben: jászladányi ügy, kerepesi ügy, kanadai 

ügy, Magyar Gárda szereplése, Veres János szavazatvásárlási ügye. 

A zsidósággal kapcsolatban a kulcstémákat hazai vonatkozásban 

választottam ki (5): zsidónegyed ügye, a KDNP izraelita műhelye, holokauszt 

megjelenése, kárpótlási ügy, temetőrongálás. Úgy vélem, hogy az izraeli–

palesztin helyzet vagy az általánosságban izraeli események hazai 

sajtómegjelenése – amely egyébként a legtöbb témát szolgáltatta – egyfelől 

kevésbé jelenhet meg differenciáltan, másfelől nagyon kevés a valódi 

kapcsolódása a hazai zsidósággal, harmadrészt pedig hozzá kell számítani, hogy 

ezekben az írásokban sokkal több a csak érintőleges tartalom, mint a 

„f őtémájúság”. 

A cigányság és a zsidóság esetében 5-5 kiemelt témát választottam ki az 

elemzésre, amelyhez 606 és 473 cikk tartozik. Ezzel szemben az alacsonyabb 

cikkszám (105) és a döntően periférikus kisebbségi cikkbeli szerep okán a 

homoszexuálisok esetében kevesebb (3) kulcstémát határoztam meg: azonos 

neműek házasságáról, regisztrált élettársi kapcsolatról szóló írások; egészségügyi 

vonatkozású írások; Szetey Gábor ügye. 

A cigányság témakörén belül Jászladánnyal kapcsolatban 6 cikk jelent 

meg – főtémaként vagy érintőlegesen –, amelyen 4 lap osztozik: Magyar Nemzet 

(3), Népszava (1), Magyar Hírlap (1), HVG (1).  

Ennél több, 16 volt a kanadai kivándorlással foglalkozó cikkek száma, 

amely ugyanebben a 4 lapban volt jelen: Magyar Nemzet (8), Népszava (3), HVG 

(3), Magyar Hírlap (2).  
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A kerepesi szegregációs ügyekről 15 cikk szólt, amely 5 lapban kapott 

helyet: Magyar Nemzet (8), Népszava (3), HVG (2), Magyar Demokrata (1), 

Magyar Narancs (1).  

Toronymagasan a legtöbb cikk (106) valamilyen formában a Magyar 

Gárdát érintette. Ez mind a hat vizsgált lapban megjelent a következők szerint: 

Magyar Nemzet (42), Népszava (38), HVG (17), Magyar Hírlap (4), Magyar 

Demokrata (3), Magyar Narancs (2).  

Veres János szavazatvásárlási ügyét 28 cikk érintette 4 különböző lapban: 

Magyar Nemzet (20), Népszava (4), HVG (3), Magyar Demokrata (1). 

A zsidósággal foglalkozó kiemelt témájú cikkek közül a legtöbb a 

holokauszttal volt összefüggésben (20). Ez mind a hat lapban valamilyen 

formában jelen volt: Magyar Nemzet (10), Népszava (5), Magyar Hírlap (1), HVG 

(2), Magyar Demokrata (1), Magyar Narancs (1).  

A KDNP izraelita műhelyével 6 cikk foglalkozott, amelyek 4 lapban 

jelentek meg: Magyar Nemzet (3), Magyar Hírlap (1), Magyar Demokrata (1), 

Magyar Narancs (1). 

A kárpótlási ügyekre53 11 cikk tért ki, összesen 3 lapban: Magyar Nemzet 

(7), Magyar Hírlap (3), Népszava (1).  

A temetőrongálásról 2 lap 4 cikke tett említést: Magyar Nemzet (3), HVG 

(1). 

A zsidónegyeddel kapcsolatos építészeti ügyről 17 cikk számolt be, 

melyeken 3 lap osztozott: HVG (8), Magyar Nemzet (5), Magyar Hírlap (4). 

A homoszexuálisokkal kapcsolatos kiemelt írások közül egészségügyi 

kontextusban 8 írás jelent meg, 4 lapban: HVG (3), Magyar Nemzet (2), Népszava 

(2), Magyar Demokrata (1). 

Lényegesen több, 24 cikk szólt az azonos neműek házasságáról, illetve a 

regisztrált élettársi kapcsolatról.54 Ezek 5 vizsgált lapban kaptak helyet: Magyar 

Nemzet (8), Népszava (7), HVG (5), Magyar Hírlap (2), Magyar Narancs (2).  

Szetey Gábor coming out-járól és az ő személyéről 13 írás jelent meg, 

összesen 3 lapban: Magyar Nemzet (8), HVG (3), Népszava (2). 

                                                 
53 Ehhez a kategóriához soroltam mindazon cikkeket, amelyek a kárpótlási ügyekkel 
összefüggésben voltak, még akkor is, ha egyéb tekintetben a holokauszttal is foglalkoztak. 
54 Ehhez a kategóriához soroltam mindazon cikkeket, amelyek a melegek házasságával 
összefüggésben voltak, még akkor is, ha például érintőlegesen Szetey Gáborral is foglalkoztak. 
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A fentieket összegezve: a cigánysággal kapcsolatban összesen 171, a 

zsidósággal kapcsolatban 58 és a homoszexuálisokkal kapcsolatban 45 kiemelt 

írás elemző összevetését végzem el, azok tartalmi elemeire fókuszálva. 

9.5.1. A cigánysággal kapcsolatban kiemelt hírek elemzése 
 

A cigányságot érintő első kiemelt témával, a jászladányi iskolaüggyel 

kapcsolatban 4 lapban jelent meg írás, összesen 6 cikk.55 Ezek közül kiemelendő a 

Magyar Nemzet egyik írása, amely összeszedte a kérdéskört érintő legfontosabb 

kérdéseket és válaszokat, ezzel segítve az olvasót a teljes körű informálódásban. 

Egy érdekesség figyelhető meg a cikkek között: a Népszava egyetlen, a témával 

foglalkozó, „Szegregáció miatt perelnek” című cikke szövegileg teljes egészében 

megegyezik a Magyar Nemzet „Ismét bíróság előtt a jászladányi iskolaügy” című 

írásával. Feltehetően az MTI adta ki a közleményt, mert a Magyar Nemzetnél az 

MTI fel van tüntetve forrásként.  

A megjelent írásokról összességében elmondható, hogy lényegi (ténybeli 

vagy tárgybeli) eltérés nincs közöttük. Amiben eltérnek, azok a szubjektív 

kapcsolódó tartalmak, egyéb utalások, ismertetett álláspontok és hivatkozások.  

A második kiemelt üggyel, a kanadai kivándorlással kapcsolatban a 

Népszava egyik cikke56 utalásszinten említi csak a cigányságot: „Bár a 

vízumkényszer bevezetésekor kanadai részről nem hangzott el kijelentés a 

kérelmezők származására vonatkozóan, sajtóinformációk egyértelműen arra 

utaltak, hogy a menekültstátusért folyamodók nagy része roma.” S noha a cikk 

címében egyértelműsíteni látszik, hogy nem kell vízum a kiutazáshoz, a cikkben 

szerepel, hogy „A három hónapnál hosszabb tartózkodás továbbra is 

vízumköteles.” A Népszava egy másik cikkében57 részleteket is feltár: a romák 

Mohács környékéről utaznak ki nagy számban munkavállalási céllal. Mint 

ahogyan a cikk írja: „jelenleg több tucatnyian készülnek erre.” Az írás említést 

tesz arról is, hogy sokan becsapják a cigányokat kecsegtető, ám hamis külföldi 

                                                 
55 Népszava, 2008.01.25., Népszava, Szegregáció miatt perelnek 
    Magyar Nemzet, 2008.01.22., Farkas Melinda, Az oktatási tárca jászladányi bumerángja 
    Magyar Nemzet, 2008.01.25., MNO, Ismét bíróság előtt a jászladányi iskolaügy 
    Magyar Nemzet, 2008.02.19., Farkas Melinda, Jászladányi kérdezz-felelek 
    Magyar Hírlap, 2008.01.14., WT, Öngólt lőtt az oktatási tárca Jászladányban 
    HVG, 2008.02.02., Még mindig Jászladány                    
56 Népszava, 2008.03.01., MTI, Vízum és munkavállalási nélkül 
57 Népszava, 2008.03.17., MTI, Képzettségüknek megfelelő munkát kínálnak nekik 
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ajánlatokkal. Emiatt a kisebbségi ombudsman tájékoztatást is tartott számukra, s 

egy kiadványban is összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat.58 A Magyar 

Nemzet a Népszavánál több, 8 cikkben ír a kanadai kivándorlásról. A „Kanada 

megszüntette a vízumkötelezettséget hazánkkal szemben” tudósítás megegyezik a 

Népszava „Vízum és munkavállalási nélkül” című cikkével, mint ahogyan a 

„Kenyérből sem esznek eleget, Kanadába készülnek a cigányok” című Magyar 

Nemzet-írás teljesen megegyezik a Népszavában megjelent „Képzettségüknek 

megfelelő munkát kínálnak nekik” című cikkel. Ezekben az esetekben is az MTI 

adta ki a tudósításokat, mint ahogyan erre mind a két lapnál történik is hivatkozás. 

Egy másik Magyar Nemzet-cikk59 utal arra, hogy a cigányok „Most vízum nélkül 

utazhatnak Kanadába, a féléves kint lét alatt azonban nem vállalhatnak munkát.” 

Ez meglehetősen új értelmet ad az ügynek, ugyanis a kiutazó romák célja éppen a 

jobb boldogulás, a kinti munkavállalás. Noha a Magyar Nemzet március 18-ai 

cikke60 arról ír – a kanadai nagykövetség bevándorlási osztálya tanácsosának 

szavait idézve –, hogy „a bevándorlás szándékával érkezőknek vízumra van 

szükségük, melynek hiányában visszafordítják őket,” a március 1-jei Népszava-

írás ezzel szemben éppen arról számol be, hogy már nem szükséges a vízum, csak 

abban az esetben, ha 3 hónapnál tovább szeretnének maradni. Míg a Népszava 

több tucat kivándorlóról ír, a Magyar Nemzetben ennek a többszöröse olvasható: 

„csak a baranyai városban legalább százan fontolgatják állítólag, hogy 

kivándorolnak Kanadába.”61 Ebben a cikkben – szemben a Népszavában 

olvasottakkal – a következő áll: „a vízumkényszer márciusi megszüntetésével csak 

annyi változott, hogy a büntetlen előéletűek érvényes útlevéllel átjuthatnak a 

határon, és legfeljebb hat hónapig az országban maradhatnak, de ezen időszak 

alatt nem vállalhatnak munkát. A hat hónapnál hosszabb tartózkodáshoz ezentúl 

is vízum kell.” A Magyar Nemzet is említést tesz a szélhámosokról és az 

uzsorásokról, ami miatt megtörtént az ombudsmani tájékoztatás és a tájékoztató 

kiadványok is elkészültek.62 Egy másik cikkben a kiutazók számával kapcsolatban 

                                                 
58 Népszava, 2008.03.20, Markotay Csaba, Tájékoztatná a romákat Kállai      
59 Magyar Nemzet, 2008.03.04., MNO, Nem kell vízum, újra Kanadába készülnek a mohácsi 
cigányok 
60 Magyar Nemzet, 2008.03.18., MNO, Külügy: Nem adják csomagban a kanadai bevándorlási 
engedélyt 
61 Magyar Nemzet, 2008.03.18., FH, A „bármi áron” Kanadába vágyó romákat nem érdekelte a 
konzul 
62 Magyar Nemzet, 2008.03.19., MNO, Kállai kiadványban tájékoztatja a Kanadába vágyó 
cigányokat 
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a következő áll: „a városban élő mintegy három és fél ezer roma javarésze, az 

időseket leszámítva, el akar menni, annyira el vannak keseredve.”63 Ebben az 

írásban olvasni először olyat, hogy „a Kanadába készülők turistaként utaznak, 

feketén akarnak munkát vállalni, és az engedélyezett hat hónaponként 

hazajönnének érvényesíteni az útlevelüket”. Az utolsó, ezzel a témával foglalkozó 

Magyar Nemzet-cikk64 bizonyos arányú egyezést mutat egy korábbi írásával, ám 

ebben kitér arra, hogy a Magyar Gárda részéről fenyegetettséget éreznek (erre 

még egy utalás történt egy másik cikkben is). A Magyar Hírlap 2 cikkben 

foglalkozott a kérdéssel. Az első cikkben65 ismerős, visszatérő tartalmakkal 

találkozunk, amelyeket olvasni lehetett a már elemzett két sajtóorgánum esetében. 

A másik hírlapos cikk66 azt írja, hogy „a figyelmeztetések ellenére Baranya 

megyéből több százan útnak indulnának, akár úgy is, hogy a kitoloncolást 

kockáztatva feketén vállalnak munkát.” A HVG 3 cikkben foglalkozik a kérdéssel. 

Az első67 annak a lehetőségéről ír, hogy „száz helyi roma próbál szerencsét 

Kanadában,” míg a másodikban ez szerepel: „most ismét több száz mohácsi roma 

tervezi, hogy szerencsét próbál Kanadában.”68A harmadik írás69 szinte szó szerint 

megegyezik a Magyar Nemzet-beli „Kenyérből sem esznek eleget, Kanadába 

készülnek a cigányok” és a Népszava-beli „Képzettségüknek megfelelő munkát 

kínálnak nekik” cikkel. A közös kapocs természetesen az MTI. 

A következő kiemelt témával, a kerepesi üggyel 5 újság is foglalkozott, 

összesen 15 cikkben. Az ügy hátterében az áll, hogy „ legalább hat roma 

származású gyerek csak egyéni tanrendben tanulhatott az intézményben, azaz csak 

hétfőn és szerdán járhattak iskolába” 70 Ez az írás arról is beszámol, hogy „a 

gyerekek újra – mint minden tanköteles – naponta járhatnak iskolába,” és hogy az 

Oktatási Hivatal határozata hamarosan megszületik a vizsgálat eredménye alapján. 

A második cikk71 már 200 000 forintos kiszabott bírságról számol be, azonban az 

okok között az szerepel, hogy a roma diákok (6 fő) „csak délutáni 

foglalkozásokon vehettek részt.” Itt máris ellentmondás mutatkozik a két tudósítás 

                                                 
63 Magyar Nemzet, 2008.03.19., MNO, Feketén akarnak dolgozni Kanadában a mohácsi cigányok? 
64 Magyar Nemzet, 2008.03.29., Kanada óvatosságra inti a romákat 
65 Magyar Hírlap, 2008.03.17., Kanadába készülnek a romák 
66 Magyar Hírlap, 2008.03.20., BR, Ismét több száz roma készül a vakvilágba           
67 HVG, 2008.03.04., MTI, Kanada újra csábítja a romákat 
68 HVG, 2008.03.07., Vízummentességek 
69 HVG, 2008.03.17., MTI, Kanadába készülnek a mohácsi romák 
70 Népszava, 2008.02.04., M. I., Munka nélkül maradhat a legtöbb magántanuló      
71 Népszava, 2008.02.05., MTI, A vizsgálat tovább folytatódik 
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tartalma között, noha azonos újságban jelentek meg. A harmadik Népszava-cikk72 

megerősíti a 200 000 forintos pénzbüntetést. Ez az írás megint „legalább hat roma 

származású gyerek”-ről beszél és arról, hogy „csak hétfőn és szerdán járhattak 

iskolába.”A Magyar Nemzet több, 8 írásban foglalkozott a kérdéssel. Az első 

cikk73 – népszabadsági forrást megadva – csak utal erre a tényre, a következő 

módon: „voltak olyan cigány gyerekek, akik hetente csak két napot járhattak 

iskolába.” Egy másik tudósítás74 a 200 ezer forintos bírság említése mellett azt 

erősíti meg, hogy „hat roma diáknak megtiltották, hogy bejárjanak az 

intézménybe, és csak délutáni foglalkozásokon vehettek részt.” Farkas Melinda 

február 10-ei írása75 – népszabadságos forrásokra támaszkodva – szintén heti két 

napos iskolába járási lehetőségről beszél („csak hetente kétszer, hétfőn és szerdán 

járhat iskolába”), azonban a cikk dominánsan cigányszavazatok megszerzéséről 

szól, s az MSZP és az SZDSZ szándékos politikai támadásáról értekezik. Farkas 

Melinda eggyel későbbi cikke76 megerősíti a más lapokban is megjelent 200 000 

forintos bírságot és a 6 fős érintettséget, azonban behozza azt az új irányt, 

miszerint nem diszkrimináció történt, hanem szándékos iskolakerüléssel van 

dolgunk a diákok részéről. Noha a 200 000 forint ténye konstans, a cikken belül 

ellentmondás van abban, hogy ki kapta a bírságot. A cikk elején „Kétszázezer 

forintos pénzbüntetéssel sújtotta a kerepesi általános iskolát” szerepel, de a 

következő bekezdés már arról szól, hogy „Kétszázezer forintra büntette az 

Oktatási Hivatal a kerepesi önkormányzatot.” Itt újfajta érvvel találkozhatunk: „A 

diákok szinte egyáltalán nem jártak iskolába, 500 óra hiányzásuk volt, ezért 

rakták át őket egyfajta esti, felzárkóztató foglalkozásra.” A Magyar Nemzet 

következő írása77 egyenesen arról beszél, hogy „hat diáknak megtiltották, hogy 

iskolába járjanak. Délutáni foglalkozásokon, hetente kétszer tartózkodhattak az 

épületben.” Egy következő tudósítás78 újabb 800 000 forintos bírság kiszabásáról 

tudósít. Egy másik cikkben79 2 diákra történik utalás: „Azt mondja Verebes István 

Tamás Gáspár Miklósnak: »Szégyellem magamat, hogy olyan országban élek, 

ahol két gyereknek (két kerepesi cigány gyerekről van szó) azt mondják: ti ne 
                                                 
72 Népszava, 2008.02.06, Népszava, A roma gyerekek heti kétszer, külön járhattak iskolába 
73 Magyar Nemzet, 2008.01.29., MNO, Tóth Ákos: Ráció 
74 Magyar Nemzet, 2008.02.05., MNO, Nem mehettek be a cigányok: bírságot kapott az iskola 
75 Magyar Nemzet, 2008.02.10., Farkas Melinda, Diszkrimináció vagy iskolakerülés? 
76 Magyar Nemzet, 2008.02.16., Farkas Melinda, Pénzbüntetés a kerepesi iskolának 
77 Magyar Nemzet, 2008.02.25., MNO, Kerepes elismer és fellebbez 
78 Magyar Nemzet, 2008.02.28., Farkas Melinda, Rémisztő tandíjtervek 
79 Magyar Nemzet, 2008.02.28., Seszták Ágnes, Korunk hősei 
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gyertek délelőtt iskolába, hanem délután, külön.«„ Ez az írás hangnemét tekintve 

kilóg a többi, eddig ismertetett cikk közül, s inkább arról értekezik, hogy „a két 

gyerek egy egész osztály életét teszi tönkre, hogy naponta leköpik, megverik, 

lekurvázzák a tanárt.” Több tudósítás80 arról számol be, hogy a kerepesi általános 

iskola igazgatója elismeri a jogsértést, de a kiszabott összeg miatt fellebbez. A 

Magyar Demokrata egyetlen, ezzel kapcsolatos cikke81 a címében azt erősíti meg, 

hogy 6 tanulóról van szó. Ebben az írásban olyan információk is szerepelnek, 

amelyek egyik másik lapban sem kaptak említést: „A helyzetet bonyolítja, hogy az 

intézményben enyhén értelmi fogyatékos, illetve diszgráfiás, diszlexiás gyerekek 

gyógypedagógiai oktatása is folyik.” Majd hozzáteszi, hogy: „az iskolában hat 

nebuló, mind a hat roma, renitens magatartása komolyan veszélyeztette az oktatás 

minőségét, és a hat gyerek rendszeresen bántotta, terrorizálta gyengébb társait.” 

Ezzel és az ehhez hasonló mondatokkal gyakorlatilag negligálják a szegregáció 

tényét, s az írást elviszik az agresszív cigányság képét megerősítendő irányba. A 

cikk egy újabb változatot közöl a bejárás intenzitására vonatkozóan: „A kiemelt 

diákoknak speciális órarend készült, ugyanis mindennap bejártak, és az éppen 

lyukas órán lévő szaktanárok oktatták őket.”  De miután a diákok renitens 

viselkedése ezt sem tette lehetővé, emiatt az a döntés született, hogy „csak heti két 

alkalommal járjanak be ezek a gyerekek az iskolába: hétfőn és szerdán.” Ez az 

egyetlen forrás arra is, hogy „Az iskola egyébként a törvénysértést elismeri, a 200 

ezer forintos büntetést elfogadja és méltányosnak tartja,”  hiszen több, más cikk a 

fellebbezés tényét erősítette meg. A HVG mind a két témába vágó írása82 6 

tanulóról beszél, s ennél a lapnál jelenik még meg – ami már az egyik Magyar 

Nemzet-cikkben is szerepelt – az összesen 1 millió forintos bírságösszeg. A 

Magyar Narancs egyetlen, hosszabb írást83 szentelt az ügynek. A cikk bevezetése 

lakossági fórumról és a Magyar Gárda felvonulásáról szól. Ez az egyetlen 

sajtótartalom, ahol a cigányság szemszögéből látjuk az eseményeket, hiszen 

szülőket szólaltatnak meg. Itt megerősítést nyer, hogy az egyik gyerek „Most 

egyéni tanrend szerint tanul: heti kétszer kell csak bejárnia,” s hogy „zavarta az 

órát”. A cikk további megerősítéssel szolgál a magatartásbeli problémákra: „Az 

                                                 
80 Magyar Nemzet, 2008.03.07., MTI, Röviden 
    Magyar Nemzet, 2008.02.25., MNO, Kerepes elismer és fellebbez 
81 Magyar Demokrata, 2008.02.13., Váli János , Hat nebuló      
82 HVG, 2008.02.05., MTI, Kétszázezer forintos bírság a kerepesi iskolának 
    HVG, 2008.02.25., MTI, Kerepes: elismerte a törvénysértést az iskola és a polgármester 
83 Magyar Narancs, 2008.01.17., Varró Szilvia, Lakossági fórum Kerepesen - A gárda mi vagyunk 
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osztályban nem lehet tanítani, mert ez a néhány gyerek ellehetetleníti az órát. Nem 

tudtak mást kitalálni, mint hogy kiemeljék őket.” 

A negyedik kiemelt téma a Veres János-féle szavazatvásárlási ügy. Erről 4 

lap összesen 28 cikkben számolt be. A Népszava első írásában84 Kolompár Orbán 

manipulációnak és lejáratásnak nevezte az ügyet. A cikkben szerepel egy Tóth 

József nevű roma férfi, Tóth Viktor, Veres János pénzügyminiszter 

kampányfőnöke és Tejfel László, a Lungo Drom képviselője. Az írás közli, hogy 

„a szocialista párt anyagi ellenszolgáltatást kínál a környékbeli romáknak azért, 

hogy otthon maradjanak március 9-én,” s az ismertetés alapján a szavazatvásárlás 

tényét telefonbeszélgetésekről készült felvételekkel igazolni is tudják. Teljesen 

világos, hogy itt a politikai kontextus igen erős. A második Népszava-cikk85 csak 

érintőleges a téma szempontjából, de a következőket közli: „A másik esetben 

szabolcsi roma önkormányzati képviselőket kerestek meg telefonon, hogy pénzért 

tartsák otthon a népszavazáskor a helyi romákat.” A következő írás86 egy 

hasonló, 2002-es üggyel hozza párhuzamba ezt az esetet. Az előző cikkhez képest 

itt arról van szó, hogy „telefonon arra buzdítja a cigány önkormányzati 

képviselőket, győzzék meg a romákat, ne voksoljanak, vagy nemmel szavazzanak.” 

Vagyis eltérés mutatkozik a választási csalás részleteiben (otthon maradás, 

nemmel szavazás). Az utolsó kapcsolódó Népszava-írás87 is a 2002-es 

szavazatvásárlási ügyre vonatkozik, de a Veres János-féle eseménnyel 

kapcsolatban leírja, hogy az volt a cél, „hogy győzzék meg a romákat az 

otthonmaradásról vagy a nem szavazatról.” Az ügy igazát a Hír TV úgy próbálta 

meg bizonyítani, hogy Tóth Viktor nevében felhívott cigány kisebbségi 

önkormányzati vezetőket, s az ott elhangzottak alapján büntetőfeljelentést is tett – 

derül ki az első Magyar Nemzet-cikkből.88 A Magyar Nemzet egyébként 

kiemelten, 21 írásban említi a Veres János-ügyet. Ezek közül a 

„Büntetőfeljelentés: romákat pénzel Veres stábja az otthon maradásért?” című 

tudósítás nagy arányban megegyezik a „Büntetőfeljelentés: szabolcsi cigányokat 

pénzelnek Veresék?” című cikkel. A következő beszámoló új részleteket közöl: 

                                                 
84 Népszava, 2008.02.25., Népszava, Manipuláció a szavazatvásárlási ügyben 
85 Népszava, 2008.02.27., Népszava, Kampány: hazugságok észérvek helyett 
86 Népszava, 2008.02.29., Népszava, Elítélte a romáknak élelmiszert osztogató fideszes 
kampánystábtagot a bíróság 
87 Népszava, 2008.03.01., Népszava, Bizonyított a fideszes szavazatvásárlás 
88 Magyar Nemzet, 2008.02.23., MNO, Büntetőfeljelentés: szabolcsi cigányokat pénzelnek 
Veresék? 
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„Első ízben fordul elő, hogy a romák közül többen vállalták a választási 

visszásságok leleplezésének segítését, és nyíltan hadat üzentek a szavazási 

manipulációknak.” Ezen írás szerint „az egyik beszélgetés a 2006-os kampányt, a 

másik pedig a népszavazás mostani kampányát érinti.” A Magyar Nemzet 

következő cikke arról számol be, hogy a nyilvánosságra hozott 

telefonbeszélgetések miatt Veres János feljelentést tervez a Hír TV ellen.89 A cikk 

100 000 forint kifizetéséről számol be: „összesen 100 ezer forintot kapott a 

szocialistáktól a 2006-os választásokkor,” mint ahogyan egy másik is ezt erősíti 

meg: „százezer forintért teljesítették Tóth Viktor parlamenti választásokra 

irányuló egyértelmű kérését.”90 Van olyan tudósítás is, ami más összegről szól: 

„50 ezer forint ütötte a markukat a legutóbbi országgyűlési választásnál.”91 Egy 

másik írás92 2002-es és 2006-os választásokkal kapcsolatban ír MSZP-s 

szavazatvásárlásról. A cikk szerint az MSZP azt ígérte, hogy „a roma szavazatok 

fejében egy külön irodát ad helyben a cigány kisebbségi önkormányzatnak a 

választások után.” A cikkek egymásra fűzéséből látszik, hogy itt politikai 

oknyomozásról van szó, ráadásul a Magyar Nemzet sűrűn hivatkozik a Hír TV 

felvételeire, amely csatornától nem áll távol, hogy az ellenzéki párt különböző 

ügyeit próbálja meg leleplezni. Az egyik cikk93 így ír: „Megerősítették a szabolcsi 

romák, hogy Veres János pénzügyminiszter választókerületében gyakorlat a 

szavazatvásárlás.” Sőt más lapértesülésekre is hivatkozik: „A Népszabadság 

munkatársa ellenőrizte a Hír Tévében elhangzottakat. A kormánypárti napilapnak 

a szabolcsi cigányok megerősítették, a nyírbátori választókörzetben szocialista 

gyakorlat a szavazatvásárlás.” Másutt – szintén a Népszabadságra hivatkozva – 

ez áll: „adományokat kaptak a szavazataikért. Egyikük megjegyezte: az 

élelmiszer-utalványt elfogadta.”94 Egy másik írás95 arról szól, hogy „Közmunkájuk 

elvesztésével fenyegette Pádár László, a győri MSZP elnökségi tagja, 

önkormányzati képviselő a romákat, ha nem kapcsolódnak be aktívan a 

szocialisták 2002-es és 2006-os kampányába.” Más értesülések96 szerint 

                                                 
89 Magyar Nemzet, 2008.02.26., MNO, Veres ismét a Hír Televíziót fenyegeti 
90 Magyar Nemzet, 2008.03.06., Bodacz Balázs, „… mert kellene egy kis dohány is már!” 
91 Magyar Nemzet, 2008.03.11., Cigány voksok: újabb leleplezés 
92 Magyar Nemzet, 2008.03.02., MNO, Iroda a roma érdekvédőknek, ha az MSZP-re szavaznak? 
93 Magyar Nemzet, 2008.03.03., MNO, Szavazatvásárlás Veres körzetében: a romák is így tudják 
94 Magyar Nemzet, 2008.03.14., A romák beismerték, de Veres tagad 
95Magyar Nemzet, 2008.03.05., MNO, Kampányolásra kényszerítette a romákat egy szocialista 
politikus? 
96 Magyar Nemzet, 2008.03.15., Haraszti Gyula, Tésztáért és tejfölért vett szavazat 
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ajándékcsomagokkal akartak szavazatokat venni: „például olyan vörös, MSZP 

feliratú sapkát viselő személyekről számoltak be lapunknak, akik romlott bébiételt 

és tésztacsomagokat osztogattak,” illetve „Akire ez sem hatott, találhatott a 

szatyrokban kártyanaptárt, noteszt, golyóstollat Veres János nevével és 

arcképével.” A Magyar Demokrata egyetlen, témába vágó cikke97 rövid, 

lényegretörő. A HVG 3 írásban foglalkozik az üggyel. Az egyik cikkben98 arra 

történik utalás, hogy „a romák ajándékcsomagokról és pénzről beszéltek.” A HVG 

következő írásában99 megjelenik, hogy roma vezetők szerint az ügy célja 

„manipuláció és lejáratás.” A HVG arra is emlékeztet, hogy „A megyében 

korábban több választási csalást is megállapított már bíróság.”100 

A cigánysággal kapcsolatban kiválasztott ötödik kiemelt téma a Magyar 

Gárda működése. Az 5 téma közül ebben született messze a legtöbb – akárcsak 

érintőleges – írás: összesen 106 cikk. Emlékeznünk kell arra is, hogy ez a téma 

mind a hat vizsgált lapban jelen volt. Tekintettel a releváns írások nagy számára, 

nem fogom mindegyiket felsorolni, illetve nem fogok mindegyikből idézni sem, 

vagy hivatkozni rájuk; helyette a tipikus viszonyulást keresem a cigánysággal 

kapcsolatos megjelenítésben. A Népszava 38 cikket közöl a témában. A cigányság 

és a Magyar Gárda a következő főbb kontextusokban van jelen a Népszava-

cikkekben (csökkenő előfordulási gyakorisággal): cigánybűnözés, 

cigányellenesség, aláírásgyűjtés a Magyar Gárda ellen, szélsőjobb előretörése, 

roma társadalom ellen irányuló rendezvények, tiltakozás a Magyar Gárda ellen, 

OCÖ és Magyar Gárda viszonya, romák elleni demonstráció. A Magyar Nemzet 

valamelyest több, 42 cikket közöl a témában. Az itt fellelhető kontextus (csökkenő 

tendenciával) a következő: aláírásgyűjtés a Magyar Gárda ellen, cigánybűnözés, 

cigányellenesség, OCÖ és Magyar Gárda viszonya, roma társadalom ellen 

irányuló rendezvények, cigányügy, közös megemlékezés. A Magyar Demokrata 

szerényebb mennyiségű, 3 cikket közöl a témában. Az egyik írásban101 a 

cigánybűnözés az összekötő kapocs a Magyar Gárda és a cigányság között, a 

másikban102 az Országos Cigány Önkormányzattal összefüggésben történik 

                                                 
97 Magyar Demokrata, 2008.02.27, hírtv.hu, Roma-szavazatok 
98 HVG, 2008.02.24., MTI/Hír Tv/hvg.hu, Nyírségi voksvásárlás: a Hír Tv viszontvádjai 
99 HVG, 2008.02.24., MTI, Tejfel lenne a rejtélyes mihálydi "Tóth József"? 
100 HVG, 2008.02.29., Durvul a kampány 
101 Magyar Demokrata, 2008.01.02., Bencsik András, Csapdában a Gárda 
102 Magyar Demokrata, 2008.03.12., Lass Gábor, Kettős kordon 
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említés, a harmadikban103 pedig – a cigánybűnözés említése mellett – a 

„magyarországi cigány kisebbség szabadságjogainak korlátozása” olvasható. A 

HVG 17 releváns cikke közül a legtöbb a cigánybűnözés kontextusában jelent 

meg. Annál kevesebb volt a cigányellenességre utalás, a Magyar Gárda elleni 

aláírásgyűjtésre utalás, az OCÖ és a Magyar Gárda viszonyára való utalás, a roma 

társadalom ellen irányuló rendezvényekre történő utalás és a cigánygyűlöletre, 

illetve cigánykérdésre való utalás. A Magyar Narancs 2 cikket jelentetett meg a 

témában. Az egyik egy hosszasabb interjú,104 amelyben a Magyar Gárda mint 

fenyegetés, veszélyforrás jelenik meg a cigányságra nézve, a másikban105 olyan 

szervezetként utalnak rá, amelynek „célja a cigányok megrendszabályozása, 

megfélemlítése, elkülönítése, lenyomása, megalázása.” A Magyar Hírlapnak 4 

cikke kapcsolódott a Magyar Gárdához. Az első kettő (amely tartalma között 

nagyarányú átfedés tapasztalható)106 Farkas Flórián véleményét tükrözi, aki a 

szervezetet ártónak, előítéletesnek, rasszistának, elítélendőnek tartja. A következő 

cikk107 a cigányellenesség, cigánybűnözés, cigányügy kontextusában jelenik meg, 

míg az utolsó írásban108 az összekötő kapocs az Országos Cigány Önkormányzat 

fellépése a tárgyaláson.  

A cigánysággal kapcsolatban a kiemelt hírek közül a kanadai kiutazásról 

szóló sajtócikkek elemzése számos tapasztalattal zárult: rengeteg eltérést lehetett 

olvasni az egyes cikkekben. Nem volt konszenzus többek között abban, hogy a 

vízummentesség mennyi időre szól, s ez milyen jogokat jelent a kiutazókra nézve. 

Az egyik leglényegesebb kérdés, hogy ha a kiutazás nem biztosít munkavállalási 

lehetőséget, akkor az egész elveszíti a célját, az értelmét, hiszen a kiutazni vágyók 

éppen megélhetési szándékkal mennének Kanadába. Nagyságrendbeli eltérések 

voltak tapasztalhatóak az érintett kör nagyságát illetően, melyek esetében 

gyakorta ugyanarra a forrásra történt a hivatkozás. Emellett a nyelvhasználatban 

megfigyelhető volt – akár csak a címeket nézve is –, hogy egyes esetekben 

általánosítás jelent meg („a romák”, „a cigányok”), máskor szűkítéssel 

találkoztunk („a mohácsi cigányok”). Mindez azt sugallta, hogy egy homogén 
                                                 
103 Magyar Demokrata, 2008.03.19., Bencsik András, A Gárda megy tovább 
104 Magyar Narancs, 2008.01.10., Miklós Gábor , "Hányingerem van a képmutatástól"       
105 Magyar Narancs, 2008.03.20., Be akartak menni 
106 Magyar Hírlap, 2008.01.27., Politikai pórázon rángatják a cigány vezetőket 
     Magyar Hírlap, 2008.01.28., Gulyás István interjúja Farkas Flóriánnal 
107 Magyar Hírlap, 2008.02.12., „A gárda, a gárda” 
108 Magyar Hírlap, 2008.03.13., Swendt Pál, Kordonnal és dulakodással indult a Magyar Gárda 
pere                   
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masszaként „a” cigányokkal történik valami, holott csak egy részüket – s még 

ebben a számban sem volt konszenzus – érintette a kiutazási szándék. 

A kerepesi iskolaüggyel kapcsolatban megfigyelhető volt, hogy nem 

lehetett pontosan tudni, hány hallgatót érint az ügy (6 vagy legalább 6, egy 

forrásban 2) és hogy pontosan milyen eljárással merítették ki a hátrányos 

megkülönböztetés tényét (csak délutáni iskolába járási lehetőség, vagy heti 

kétszer, csak hétfői és szerdai napokon járhattak iskolába, vagy esti/délutáni 

órákra kötelezték őket, egyébként nem járhattak iskolába, vagy mindennap 

bejártak). Ezek az eltérések sokszor még azonos lapon belül is megtalálhatóak 

voltak (Népszava), csakúgy, mint az, hogy a bírságot mely intézmény kapta: az 

iskola vagy az iskola fenntartója, az önkormányzat (Magyar Nemzet). Az írások 

közül kilóg a Magyar Demokrata cikke, amelyik a kerepesi ügyet a terrorizáló 

cigányság képének igazolására használja fel. Emellett több olyan információt 

közöl, amely ellentétben áll más lapok értesüléseivel (például: elfogadják a 

bírságot). A Magyar Demokratában írt magatartásbeli gondokat a HVG cikke is 

írja, azonban utóbbi kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekszik. Megemlítendő, 

hogy a HVG az egyetlen lap, amely cikkében az érintett romák is megszólalnak. 

A Veres János ügyével összefüggésben megjelentetett írások elolvasása 

után a legkisebb mértékben sem áll össze az olvasó fejében, hogy mi történt. Az 

egyes tudósításokban váltakoznak a szavazatvásárlás körülményei, az 

ellenszolgáltatások, az évek, hogy éppen melyik választási periódusról beszélünk, 

s az írások csak úgy dúskálnak a különböző nevekben, utalásokban. Ez alapján 

egy valami biztosnak látszik: a politikai kérdések kifejezetten nagy port kavarnak, 

főleg akkor, ha a cigányság is érintett az ügyben. 

A Magyar Gárda kiemelt témájával kapcsolatban elmondható, hogy a 

legtöbb – érdemben több témabeli cikket felmutató lap – a szervezetet a 

cigánybűnözés és a cigányellenesség viszonyában említi, illetve sokszor szerepel 

még az OCÖ aláírásgyűjtése is a szervezet ellen mint összekötő elem. 

9.5.2. A zsidósággal kapcsolatban kiemelt hírek elemzése 
 

A zsidósággal kapcsolatban az első kiemelt téma a KDNP izraelita 

műhelye. Ezzel kapcsolatban figyelemre méltó, hogy egyedül a Magyar Hírlap 

nevezi „zsidó” műhelynek cikke címében, a többi lap – ahol ez szintén jelen van a 
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címben, „izraelita műhelyként” aposztrofálja. A Magyar Hírlap tájékoztatása 

alapján „a műhely nem vallási vagy teológiai kérdések megvitatására jött létre, 

célja elsősorban az, hogy párbeszédet indítson, valamint választ adjon a mai 

társadalmi kihívásokra,”109ezzel szemben a Magyar Nemzet a „szakadás 

fenyegeti a neológ rabbikart” gondolatmenettel indít, majd „a zsidó–keresztény 

értékrend szolgálatára hivatott szakcsoport”-ról 110 beszél, amely egyértelműen 

teológiai-vallási kontextusba helyezi a témát. Ugyanakkor a cikk politikai 

kitekintést is tesz: az SZDSZ-re és a Népszabadságra is említést tesz. A Magyar 

Demokrata egy interjú részletében arra utal, hogy „Konzervatív beállítottságúak, 

követik az ószövetségi törvényeket, a tízparancsolat szelleme szerint élnek,”111 

amely szintén a kérdéskör vallási kontextusát erősíti. Talán ez az eltérő 

értelmezési keret leképezi a társadalomban is megmutatkozó zavart a „zsidó mint 

vallás” és a „zsidó mint származás” értelmezés között, amelyet még az izraelita 

szó használati helyénvalóságának nehézsége is tetéz. Ez utóbbit egyébként a 

Magyar Narancsban megjelent cikk112 egyértelműsíti: „Az »izraelita« felekezetet 

jelölő finomkodó megnevezés, izraelita származású ember nincs.” Talán ez lehet 

az oka annak, hogy a Magyar Narancs idézőjeles szóhasználattal ír a műhelyről 

(„ izraelita műhelyéről”). A címben egy igen meghökkentő, már-már 

provokatívnak is minősíthető „pajeszkonjunktúra” szó is domináns, amiből 

sejthető, hogy az írás bíráló hangnemű, amelyben egyébként az SZDSZ mellett az 

MSZP-re is történik utalás. 

A zsidósággal kapcsolatban a második kiemelt téma a kárpótlási ügy, 

amelynek magja főként a holokauszt-túlélők és az ő leszármazottaik számára 

fizetendő „kártérítés”. A Magyar Hírlap egyik cikkéből113 kiderül, hogy nem 

tisztázott ebben a Mazsök szerepe, illetve nem tudni, hogy a külföldön lakó 

túlélők vagy utódaik jogosultak-e a pénzre. Az írás az OKM, a Mazsök és a 

Mazsihisz 21 millió dolláros szerződéséről szól. A tudósítás utal a támogatási 

szerződés nem mindenre kiterjedő szövegezésére és a korábbi gyakorlatra, amikor 

„az Osztrák Megbékélési Alapítvány szigorú szabályokhoz kötötte az úgynevezett 
                                                 
109 Magyar Hírlap, 2008.02.20., LR, Zsidó műhely a KDNP támogatásával        
110 Magyar Nemzet, 2008.02.19., Joó István, Izraelita műhely alakul a Kereszténydemokrata 
Néppártban 
111 Magyar Demokrata, 2008.02.27., Sinkovics Ferenc, Megmenteni a középosztályt 
112 Magyar Narancs, 2008.02.28., Vári György, Pajeszkonjunktúra - A KDNP "izraelita 
műhelyéről" 
113Magyar Hírlap, 2008.02.06., Lánczi Richárd, Külföldön élő magyar zsidók csak felmentéssel 
kárpótolhatók 
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osztrák kárpótlást.” A Magyar Hírlap egy másik cikke114 arra emlékeztet, hogy 

egy korábbi kárpótlási ügyben összegyűjtött kérelmek alapján nem történtek még 

meg a kifizetések. A Magyar Nemzet következő írása115 az osztrák kárpótlással 

kapcsolatban arról számol be, hogy „Háromszázmillió forintot meghaladó csalás 

miatt folyik büntetőeljárás 39 cigány ellen.” Itt a zsidóság szóba sem kerül, csak 

annyiban, hogy a Mazsök intézi a kárpótlást. Ez alapján feltételezhető, hogy 

visszaélés csak a deportált cigányokkal kapcsolatban történt, zsidók nem voltak 

ebben érintettek. A Magyar Nemzet következő cikke116 szintén a bírósági üggyel 

foglalkozik, de már az OCÖ-vezetőre fókuszálva, azaz a kérdést tulajdonképpen 

egy politikai alapokon nyugvó kisebbségi önkormányzatos „cigányproblémává” 

minősítette át. Egy következő Magyar Nemzet-írás117 nagyarányú tartalmi 

egyezést mutat a 10 nappal korábban megjelent írásával. Ezt a megszólalásig 

hasonló cím és az azonos szerző is megerősíti. Tovább olvasva a Magyar Nemzet 

releváns témájú cikkeit, kiviláglik, hogy születtek tudósítások, amelyek a zsidó 

kárpótlással foglalkoznak. Az egyik ilyen írás118 „A magyar kormány 

decemberben átutalt 2.3 milliárd forint kártalanítást a Magyarországi Zsidó 

Örökség Közalapítvány (Mazsök) számlájára” nyitása azt valószínűsíti, hogy egy 

újabb (másik) kárpótlási üggyel van dolgunk. A következő két cikk119 „mintegy 

2,3 milliárd forint”-ról beszél. Az egyik a „még élő és rászoruló holokauszt-

túlélők további anyagi támogatására”  fordítandó összegről beszél, a nélkül, hogy 

említené, hogy ez mely kisebbségeket érint (a cikkben egyetlen utalás történik a 

zsidóságra). A másik tudósítás hangsúlyozza is ezeket a bizonytalanságokat: 

„Kérdés az is, hogy miért csak a zsidó származású áldozatok kapnak az újabb 

milliárdokból, miközben a cigány áldozatok vagy az antifasiszta ellenállók nem.” 

Van még egy Magyar Nemzet-tudósítás,120 ami „az örökös nélkül elhalt zsidó 

származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségi 

vagyoni igények rendezését koordináló tárcaközi bizottság” létrehozásáról számol 

be, ami megint mintha a zsidóság érintettségére szűkítené a témát. A Népszava 

                                                 
114 Magyar Hírlap, 2008.02.14., Lánczi Richárd, Megfeledkeztek egy kárpótlási törvényről 
115 Magyar Nemzet, 2008.01.19., Dombi Margit, Osztrák kárpótlás: bíróság előtt a 
háromszázmilliós csalás 
116 Magyar Nemzet, 2008.01.24., Joó István, Börtön helyett bujkál a volt OCÖ-vezető 
117 Magyar Nemzet, 2008.01.29., Dombi Margit, Bíróság előtt a háromszázmilliós csalás ügye 
118 Magyar Nemzet, 2008.02.07., Kulcsár Anna, Zsidó kárpótlás: új fejezet    
119 Magyar Nemzet, 2008.02.18., Huth Gergely, Ki és mire költi a túlélők pénzét? 
      Magyar Nemzet, 2008.02.18., Huth Gergely, Titokban egyeztek meg. 
120 Magyar Nemzet, 2008.03.04., MNO, OKM, Mazsihisz: még nincs vége a kárpótlásnak 
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cikke121 utal a Magyar Nemzetben írtakra, s erősen bírálja az abban foglalt 

következő részt: „Nem is beszélve arról, hogy a szovjet megszállás vagy a 

kommunista diktatúra áldozatai nem is számíthatnak hasonló kártérítésre.” Mint 

ahogyan a népszavás cikkből kirajzolódik: nem ildomos és kifejezetten 

félrevezető olyan, egyébként szintén elnyomást elszenvedett csoportokkal 

párhuzamba állítani a holokauszttal összefüggő kárpótlási ügyet, amelyre „a pénzt 

nem a magyar kormány adja, hanem az amerikaiak az »aranyvonat« 

kárvallottjainak kompenzálására.” 

 A zsidósággal kapcsolatos következő kiemelt téma a kaposvári zsidó 

temető megrongálásáról való tájékoztatás. A Magyar Hírlapnál a témában 

megjelent mind a három cikk közös abban, hogy 24 meggyalázott sírról beszél, 

azonban eltér abban, hogy a sírokra milyen feliratok kerültek: „tiltott náci 

jelképeket: horogkeresztet, nyilaskeresztet és a német fasiszta párt rövidítését 

rajzolták,”122 „egyebek mellett horogkeresztet, nyilaskeresztet festettek, továbbá 

áthúzott Dávid-csillagot, valamint »A hazánk nem eladó!« feliratot,”123 

„különböző önkényuralmi jelképeket (horogkeresztet, nyilaskeresztet, SS-jelet).”124 

A HVG arról számol be, hogy „önkényuralmi jelképeket és antiszemita 

jelszavakat” 125 írtak a sírokra. Az összes cikk – beleértve a HVG írását is – 

megegyezik abban, hogy 15 és 16 éves tettesekről beszél és 24 megrongált 

sírkőről. 

A zsidósággal kapcsolatban a negyedik kiemelt téma a zsidónegyedben 

(több újság írásmódjában „zsidó negyed”) történt építkezés. A vita alapját az adja, 

hogy világörökségi helyszínként megengedhető-e a Dohány utcai építkezés, nem 

változtat-e a negyed arculatán. A 4, erről szóló Magyar Hírlap-cikk126 egyike 

hangsúlyozza, hogy ez már túlnyúlik azon, hogy belpolitikai kérdés legyen, hiszen 

az ICOMOS, „a kulturális örökségi helyszínek megőrzésére és védelmére 

létrehozott szervezet is vizsgálóbiztost küldött Pestre.” A Magyar Nemzet 

                                                 
121 Népszava, 2008.02.12., Népszava, Csizma az asztalon 
122 Magyar Nemzet, 2008.02.05., MNO, Elfogták a kaposvári zsidó temető sírköveinek 
összefirkálóit 
123 Magyar Nemzet, 2008.02.14., MTI, Röviden 
124 Magyar Nemzet, 2008.02.16., Gulyás J. Attila, Sírgyalázás Somogyban 
125 HVG, 2008.02.05., hvg.hu, Elfogták a kaposvári zsidó temető rongálóit 
126 Magyar Hírlap, 2008.01.24., Bontás és tiltakozás 
    Magyar Hírlap, 2008.01.24., A védőzóna védelme 
    Magyar Hírlap, 2008.02.12., Lánczi Richárd, A tiltás ellenére is építhetnek Tordai Péterék a Síp    
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erőteljesen politikai kontextusba ágyazza a kérdést, az egyik írásban egy francia 

lapra utalva „féktelen ingatlanspekuláció” 127-ként definiálja az ügyet. Egy másik 

tudósítás címe is erősen fogalmaz „Rombolás folyt a zsidó negyedben”. A HVG 

írásai is utalnak ingatlanspekulációra. Az ICOMOS-jelentés így foglalja össze a 

helyzetet: „a bontásokhoz-építkezésekhez kapcsolódó problémák szabályozási, 

kulturális, szociális és örökségvédelmi természetűek, de mindenekelőtt gazdasági 

jellegűek.” 128 

A zsidósággal kapcsolatban kiemelt témák ötödik tagja a holokauszt. Az 

öt, részletesen megvizsgált téma közül ez a leginkább szerteágazó, hiszen nem egy 

konkrét ügyre összepontosít; több, kisebb, teljesen eltérő vonatkozású írásban is 

helyet kap. Talán ez lehet a magyarázata annak is, hogy ehhez a témához 21 cikk 

sorolt, ami jelentősen több a temetőrongálással foglalkozó 4, az izraelita 

műhellyel foglalkozó 6 és a kárpótlási üggyel foglalkozó 10 cikknél, s megelőzi a 

zsidónegyeddel kapcsolatos 17-es cikkszámot is. 

Fontos emlékeznünk arra is, hogy ez az egyetlen kulcstéma, amely mind a 

6 vizsgált lapban megjelenik. A Magyar Hírlap egyedüli cikke129 a holokauszt-

emléknappal foglalkozik. A Magyar Nemzet írásai (10) közül 3 szintén az 

emlékezés jegyében született, ebből 1 érintőlegesen foglalkozik ezzel.130 Utóbbi 

főtémája a Világ Igaza kitüntetés átadása. Ezen emlékező jellegű írások hangneme 

ill ő, tisztelettudó. Két cikk131 a holokausztoktatás új módszeréről, a képregény 

segítségével történő tanításról szól (az egyik külföldi, a másik magyar 

vonatkozásban). Egy írás egy vándorkiállításról tájékoztat, kettő pedig ismeretkör-

bővítő jelleggel utal a holokausztra. Az aktuális események között a legnagyobb 

vihart kavaró az, hogy az Élet a farkasokkal (más cikkekben „Túlélni a 

farkasokkal”) című, holokausztról szóló, önéletrajzinak vallott műről 

bebizonyosodott, hogy a történet hamis, sok helyütt a fantázia szüleménye. A 

Népszava 5 cikket jelentetett meg a holokauszttal kapcsolatban. Ebből egy 

                                                 
127 Magyar Nemzet, 2008.02.04., Lovas István, Napi sajtószemle 
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holokauszt-emléknappal foglalkozik,132 kettő azzal az eseménnyel, hogy a riói 

karneválon olyan élőkép bemutatását tervezték, amely holokausztos témát mutat 

meg.133 A következő írás134 egy holokauszt-túlélő vagyonának állítólagos 

elsikkasztásáról szól, míg az utolsó, témába vágó Népszava-cikk135 az 

antiszemitizmus jelenéről értekezik. A Magyar Demokrata is foglalkozik a hamis 

alapokon nyugvó holokausztkönyvvel (itt „Túlélni a farkasokkal” fordításban 

írnak róla).136 Ennek hangneme meglehetősen ironikus, s egy sor példát hozva 

még hamisított, ám a szerzőnek jól jövedelmező holokauszt-történetekre, itt-ott 

talán már lázító is. Vélhetően már a címadás sem véletlen: „Antidogma - 

Holomemoárok: üzem- és üzletszerű hamisítás”. A HVG szintén megjelentetett 

írást137 a farkasos történet hamisságáról (a cikkben a mű a Magyar Demokratához 

hasonlóan „Túlélni a farkasokkal”-ként jelenik meg). A HVG másik, téma 

szempontjából releváns cikke138 is a hazugságokon alapuló sikerművekről szól. A 

Magyar Narancs139 nem fordítja le a farkasos történet címét (Survivre avec les 

loups), de beszámol a hamisításos történetről. 

A zsidóságról szóló „kiválasztott” cikkek mélyebb elemzése a következő 

megállapításokat hozta. Értelmezési ellentmondás mutatkozott az izraelita műhely 

valódi céljával kapcsolatban, amelyhez időnként szélesebb körű politikai 

kitekintés is hozzátartozott. A kárpótlási üggyel foglalkozó írások 

szerteágazóbbak, hiszen nem egyetlen kárpótlási ügy került napirendre, hanem 

több is, illetve az egyikkel összefüggésben még egy csalás miatti vádemelés is a 

látókörbe került. Az olvasó elolvasva a cikkeket kissé elveszíti a fonalat a 

tekintetben, hogy vajon itt egyetlen, összetett kárpótlási ügyről van-e szó, vagy 

több, korábbi és újabb kori ügyekről szólnak-e a beszámolók. Ezt a 

bizonytalanságérzetet az is erősíti, hogy felváltva olvashat a zsidóságot érintő 

kártérítésről, a cigányságot érintő kárpótlásról vagy a holokauszt-túlélők 
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kárpótlásáról (utóbbi nyilvánvalóan bővebb kategória az előző kettőnél). Ezzel a 

témával kapcsolatban a Magyar Nemzetben találni egy – egyébként a Népszava 

által is bírált – félrevezető kontextus felé nyitást. A temető megrongálásáról szóló 

hírek között a legnagyobb eltérés abban volt tetten érhető, hogy a felfirkált 

szavak, szimbólumok mennyire voltak precízen felsorolva, ezek mennyiben estek 

egybe az egyes lapoknál. A zsidónegyeddel kapcsolatos írások szigorúan véve 

nem is kisebbségspecifikusak (csak a helyszín nevét illetően), mert az írásokban 

sokkal jobban dominál az építészeti, a műemlékvédelmi vagy a politikai jelleg. A 

holokauszttal kapcsolatban megjelent írások közül a hamisnak ítélt 

holokausztkönyvről szóló cikkek mutatták a legvegyesebb képet. Magyar 

Demokrata írása egyértelműen túl kívánt nyúlni ezen egyetlen eset, illetve az arról 

tudható körülmények ismertetésén, s az úgynevezett „holokausztipar” teljes 

egészére kívánja ráhúzni a vizes lepedőt. S noha a HVG-ben is jelenik meg 

tudósítás, amely számos, az idők folyamán bizonyítottan hamisított 

holokauszttörténetről szól, ez – a Magyar Demokrata cikkével ellentétben – nem 

kívánt hangnemével érzelmeket felkorbácsolni. 

Jól megfigyelhető, hogy egyes írások a tényközlésre helyezik a hangsúlyt, 

míg más cikkek törekednek magyarázó jellegű megközelítésre, egyéni vélemény 

megfogalmazására. Ez önmagában nem elítélhető, hiszen az egyes 

sajtótermékekben nem csupán hír típusú írásokkal találkozunk. 

9.5.3. A homoszexuálisokkal kapcsolatban kiemelt hírek elemzése 
 

A homoszexuálisokkal kapcsolatban az első kiemelt téma az egészségügyi 

tényezőkkel való említés. Ilyen cikkekből összesen 8 van, amelyen 4 újság 

osztozik. A Magyar Nemzet egyik írása140 egy új, antibiotikumnak ellenálló 

baktériumtörzs terjedéséről számol be, s hozzáteszi, hogy „döntő többségükben 

homoszexuális férfiakat” támad meg, „akik 13-szor nagyobb eséllyel fertőződnek 

meg, mint a heteroszexuálisok.” A másik Magyar Nemzet-cikk141 HIV-fertőzéssel 

kapcsolatos: „az új fertőzöttek nagy része továbbra is homoszexuális.” A 

Népszava két írása közül az első142 szintén az új baktériumtörzsről ír: 

„mindennapi életben átadásának legnagyobb esélye a homoszexuális férfiak 
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között van.” Ez a cikk is írja továbbá a 13-szoros fertőzési esélyt. A Népszava 

másik írása143 szintén párhuzamba állítható a második, a HIV-fertőzésről szóló 

Magyar Nemzet-cikkel, olyannyira, hogy szövegileg teljesen egyeznek. A Magyar 

Demokrata figyelemfelkeltőbb címet144 választott a HIV-fertőzés terjedéséről 

szóló írásához. A cikk bizonyos elemei átfedésben vannak a másik két lap azonos 

témájú cikkével, hiszen a forrás ugyanaz (MTI), a Magyar Demokrata írása 

azonban új elemeket hoz be: „Közülük legtöbben szexuális partnerüket sűrűn 

váltogató homoszexuálisok”. A másik két tudósítás is írta, hogy a homoszexuális 

férfiak a leginkább kockázati csoport, s azokban is volt utalás arra, hogy nőtt a 

felelőtlenség és a partnerek sűrű váltogatása, ám a három lap közül egyedül a 

Magyar Demokrata mosta össze ezt a két dolgot. Ezzel rögtön táptalajt is ad annak 

a sztereotípiának, hogy minden homoszexuális sűrűn váltogatja szexuális 

partnerét. Emellett a Magyar Demokrata-cikk – a többi között egyedüliként – utal 

arra is, hogy sokan szándékosan tovább akarják adni a vírust, ami a cikk szerint 

igaz a homoszexuális prostituáltakra is. Mindebből az is látható, hogy az eredeti 

MTI-közleményt a legnagyobb mértékben a Magyar Demokrata írta át, szabta 

saját arculatára, s formázta saját szándékai szerint. A HVG is ír a 

szuperbaktériumról.145 Itt is ugyanazt a két adatot találjuk: a 13-szor nagyobb 

esélyt és a homoszexuális férfiak érintettségét. A HVG második146 cikke – a már 

ismertetett lapokban is megtalálható – HIV-fertőzésről szól. A törzsszöveg itt is 

nagyarányú egyezést mutat, s ugyanazzal a megállapítással találkozunk: „az új 

fertőzöttek nagy része továbbra is homoszexuális.” A HVG-nek van egy, az 

eddigiektől eltérő témájú írása is, ami a vérbajról szól.147 A tudósításban több 

utalás is van a homoszexuálisokra: „A kulcsüzenet az, hogy a szifilisz újra terjed, 

főként a homoszexuális férfiak körében,” „A betegek 64 százalékát homoszexuális 

és biszexuális férfiak teszik ki az 1999-es 5 százalékhoz képest,”„ha a 

homoszexuális férfiak körében kezd is terjedni, valószínű, hogy hamarosan más 

körökben is felüti a fejét.” 

A következő kiemelt téma az azonos neműek házassága, illetve a 

regisztrált élettársi kapcsolat megjelenése a sajtótermékekben. Ehhez a csoporthoz 
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tartozik a legtöbb cikk (24), amely 5 különböző lapban jelent meg. A Magyar 

Hírlap egyik írása148 külpolitikai vonatkozású, s arról számol be, hogy 

Lengyelország nem támogatja az azonos neműek regisztrált élettársi kapcsolatát. 

A másik cikk149 hazai vonatkozású, s az utalás szintjén megjelenik benne Szetey 

Gábor, akiről ez olvasható: „Nem nézték jó szemmel azt sem, hogy eközben a 

meleg párok regisztrált élettársi kapcsolatának elismerésére fordította energiája 

nagy részét.” A Magyar Nemzet több, 8 cikket is megjelentetett a témában. Az 

elsőben150 utalás történik arra, hogy „XVI. Benedek bírálta azokat az országokat, 

amelyek engedélyezik a homoszexuális házasságokat.” A második írás151 Tony 

Blairrel kapcsolatban utal arra, hogy támogatta „a meleg párok együttélésének 

polgári törvényesítését.” A következő tudósításban152 utalás történik arra, hogy a 

spanyol kormány hét főbűne között egy 2004-es katolikus röpirat szerint a 

melegek házassága is helyet kapott. A következő cikk153 az SZDSZ-szel 

kapcsolatban írja, hogy felkarolta a homoszexuálisok házasságának ügyét. Egy 

másik írás154 – Szetey Gáborra is kitérve – teljes cikknyi terjedelmet szentel az 

azonos neműek házassági témájának. Az írás hangneme véleményem szerint nem 

minden elemében kifogástalan, hiszen olyan kifejezéseket használ, mint „burkolt 

melegházasság,” „ a homoszexuális lobbi kakukktojása” vagy „kirakatmeleg,” – 

bár utóbbi esetében úgy tűnik, hogy Szetey Gábor szavait idézi a lap. A következő 

cikk155 írója azt rója fel a politikusoknak, hogy a fontos témákról elterelik a 

figyelmet, s helyette – többek között – a melegek házasságával foglalkoznak. Egy 

másik Magyar Nemzet-írás156 arról számol be, hogy a spanyol katolikus püspöki 

kar bírálja a kormányt – egyebek mellett – az azonos nemű párok 

házasságkötésének engedélyezéséért. Az utolsó Magyar Nemzet-cikkben157 

egyetlen utalás van a „burkolt melegházasságnak helyet szorító regisztrált 

élettársi törvény”-re. A Népszava 7 cikket jelentetett meg a témában. Az első 
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írás158 37 meleg pár esküvőjéről tudósít. A második cikk159 a Vatikán előtti 

tüntetésről szól, ahol 100 homoszexuális ember tiltakozik a „homoszexuálisok 

hátrányos megkülönböztetése ellen.” A következő írás160 utal arra, hogy az egyház 

még nem tette túl magát „a két év alatt megkötött 4200 homoszexuális polgári 

házasságkötés” tényén. Egy másik cikk161 arról számol be, hogy az angolok a 

korábbinál kedvezőbben vélekednek a homoszexualitásról és a meleg házaspárok 

gyermekneveléséről. A következő három írás szintén külpolitikai jellegű: az egyik 

a csehországi homoszexuális párkapcsolatokról szól,162 a másik a spanyolországi 

melegek jogairól,163 a harmadik pedig a görögországi leszbikusokról.164 A HVG 5 

homoszexuális érintettségű cikket jelentetett meg. Az elsőben165 utalás van a 

spanyolországi homoszexuális-házasság engedélyezésére. A következő írásban166 

brit kontextusban kerül szóba a „homoszexuális együttélés” és a „leszbikus 

partneri kapcsolatok legitimitása.” A másik három tudósítás is külpolitikai 

vonatkozású: a spanyolországi melegjogokról,167 a romániai melegek 

házasságkötéséről szóló vitáról168 és az amerikai McCain céljai között szereplő 

melegházasság betiltásának elvetéséről169 olvashatunk. A Magyar Narancs két 

cikkéből az egyik már ismert, mert a zsidósággal kapcsolatban is a kiemelt írások 

közé tartozott (Pajeszkonjunktúra - A KDNP „izraelita műhelyéről” ). Ennek 

homoszexuális vonatkozása annyiban van, hogy az SZDSZ kapcsán utalás 

történik „a melegek házasságának kérdésé”-re, valamint a „melegek 

diszkriminációjá”-ra. A másik cikk170 arra tesz utalást, hogy Obama és Clinton is 

„ellenzik a melegek házasságát, de támogatják a hivatalos élettársi viszonyt.”  

A homoszexuálisokkal kapcsolatban meghatározott utolsó kiemelt téma 

Szetey Gábor coming out-ja és személye volt, amellyel kapcsolatban 13 cikk látott 

napvilágot, összesen 3 lapban. A Magyar Nemzet kiemelten foglalkozott a 
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témával: összesen 8 írása érintette az ügyet. Az egyik cikk171 július hónap 

eseményei között jegyzi a következőt: „Felfedte homoszexualitását Szetey Gábor, 

a kormányzati személyügyekért felelős államtitkár a legtöbb emberben nem kis 

visszatetszést keltő melegfesztivál megnyitóján.” Egy másik írás172 tárgyilagos 

hangnemben tudósít Szetey Gábor távozásáról. A szexuális orientációja így kerül 

szóba: „az államtitkár aktív kormánytagként kívánta megvívni coming outtal 

egybekötött harcát a meleg párok regisztrált élettársi kapcsolatának 

elismeréséért.” A következő írás173 kiemeli Szetey Gábor saját állítása szerinti 

érdemét abban, hogy változást hozott a melegekkel kapcsolatos előítéletekben. A 

soron következő cikk174 utolsó mondatában utal Szetey Gáborra: „A 

homoszexualitását büszkén vállaló államtitkárnak ugyanakkor a melegeknek is 

jogilag szentesített kapcsolatot lehetővé tévő törvény ügyében sikerült 

támogatókra találnia az MSZP-ben.” Egy másik írás175 kiemeli, hogy „Szetey 

»személyes küldetésének érezte« a melegjogok kiszélesítését,” s megemlíti a Hit 

Gyülekezet lapjában írtakra hivatkozva, hogy „Szetey a meleglobbi embereként 

került a kormányba, tevékenységének lényege a homoszexuálisok életének 

»családjogi« rendezése volt.” Még ha Szetey sokat küzdött is a melegek jogainak 

elismeréséért, akkor is túlzásnak érzem, hogy ezt a „tevékenysége lényege”-ként 

aposztrofálják. Pilhál György írásának176 hangnemét pikírtnek érzem, főleg az „ott 

szép lenni most melegnek” félmondatával. A következő Magyar Nemzet-cikk177 

arról beszél, hogy Szeteynek a „meleglobbi óhaját teljesítvén […] megszűnt a 

valódi munkája.” Az írás zárójelben egy belsőnek feltüntetett információt is 

megoszt az olvasókkal: „Szetey Gábor egy személyes titkot is megosztott a 

sajtóval: azt tervezi, hogy párjával egy év múlva első kíván lenni, aki itt 

»melegházasságra« lép.” Az utolsó, a témában született Magyar Nemzet-írás178 

címe a köztisztviselői teljesítményértékelési rendszerre (tér) utal, amellyel 

kapcsolatban olvasható: „Az azóta lemondott, kormányzati személyügyekért felelős 

államtitkár legutóbbi nyilatkozatai szerint – a melegházasság ügyén túl – a tér 
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kidolgozását tartotta az egyik legfontosabb feladatának.” A Népszava két cikket 

jelentetett meg a témában. Az egyik, tárgyilagos írás179 két lényegi ponton utal az 

egykori államtitkárra: „Úgy tudjuk, Szeteynek nagy szerepe volt abban, hogy az 

MSZP-frakció is támogatta a regisztrált élettársi kapcsolatokról szóló 

jogszabályt, mely a melegek kapcsolatát is intézményesíti. Az államtitkár volt 

egyébként az első az aktív kormányzati politikusok sorában, aki nyíltan felvállalta, 

hogy meleg.” A másik cikk180 arról tesz említést, hogy Szetey Gábor változást 

kívánt előidézni a melegekkel kapcsolatos előítéletekben, s írja továbbá, hogy 

„nem volt politikai feladata, hogy a melegjogok területén tegyen valamit, de 

büszke arra, hogy már a melegek is élhetnek regisztrált élettársi kapcsolatban.” A 

cikkben megtalálhatjuk azt az elemet is, amelyet egy Magyar Nemzet-beli írásban 

is: „Terveim szerint 2009 januárjában párommal elsők között fogunk regisztrált 

élettársi kapcsolatot kötni.” A HVG három írást jelentetett meg Szetey Gáborról. 

Az első és a második181 arra utal, hogy „a melegek regisztrált élettársi 

kapcsolatának elismeréséért kormánytagként kívánt harcolni.” Az utolsó HVG-

írás182 tartalmi azonosságot mutat az egyik Népszava-cikkel, így új kontextusok 

Szetey Gábor személyével kapcsolatban nem jöttek elő. 

A homoszexuálisokat érintő első kiemelt téma, az egészségügyi 

vonatkozás kapcsán elmondható, hogy a lapok döntően két – több esetben 

szövegileg teljesen megegyező – témáról értekeztek: egy új baktériumtörzsről és a 

HIV vírusról. (Ettől egy lap /HVG/ tért el, ahol a vérbaj is szerepet kapott egy 

cikk erejéig.) Az írások hangneme és érvrendszere megfelelő, s véleményem 

szerint nem állítanak olyasmit, amely árt a homoszexuálisok megítélésének. Ez 

alól kivételt képez a Magyar Demokrata „AIDS robbanás” című cikke, amely a 

többi lappal összehasonlítva egyedüliként tesz utalást partnerüket sűrűn váltogató 

homoszexuális férfiakra. 

Az azonos neműek házasságának, illetve a regisztrált élettársi viszony 

kérdéskörében – a sok külföldi vonatkozású cikknek köszönhetően – az olvasó 

mélyebb ismereteket szerezhet arról, hogy a lengyelek, az angolok, a csehek, a 

spanyolok, a görögök, a románok és az amerikaiak hogyan viszonyulnak az 
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azonos neműek házasságkötéséhez és együttéléséhez, s megtudhatja azt is, hogy a 

kérdésben mi az egyház álláspontja. Ezekben a cikkekben nem találtam semmi 

tapintatlanságot vagy bántót, a fentiekben jelzett egyik Magyar Nemzet-írást 

leszámítva. 

A Szetey Gáborról írtakkal kapcsolatban apró pontatlanság a lapok között, 

hogy a Magyar Hírlap arról beszélt, hogy a melegfesztivál megnyitóján fedte fel 

szexuális orientációját, míg a Népszava és a HVG a 12. Leszbikus, Meleg, 

Biszexuális és Transznemű Film- és Kulturális Fesztiválról szól. A cikkek 

általában tisztelettudó hangnemben íródtak, kivéve egy-két – a fentiekben jelzett – 

Magyar Nemzet-cikket. 
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10. Összegzés: a kisebbségekkel kapcsolatos írások nyelvi jellege és az 
előítélet kapcsolata 

 

A Népszava kisebbségekkel kapcsolatos megnyilatkozásairól (összesen 

197 cikk) elmondható, hogy a megjelentetett írások több mint fele fő témaként 

foglalkozott a minoritásokkal: a cigányság esetében ez 63,3% volt, a zsidósággal 

kapcsolatban 65,7%-os, a homoszexuálisokkal kapcsolatban 61,9%-os. Ez azt 

mutatja, hogy a kisebbségekről többször ír direkt módon, mint amennyi esetben 

periférikusan kerülnek elő. A főtémájú cikkek arányát nézve az egyes 

kisebbségeket tekintve nincs szignifikáns különbség, ami arra vall, hogy a lap 

egyenletes és kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekszik. A legtöbb írásban a 

kisebbségek passzív szerepűek, ami a homoszexuálisokkal foglalkozó cikkek 

esetében a legnagyobb (92,3%). Ennél alacsonyabb ez az arány a zsidóságnál 

(90,9%), és még kisebbet mértem a cigánysággal kapcsolatos cikkeknél (66,6%).  

A Népszava legtöbb híre a cigányság kapcsán a Magyar Gárdával volt 

összefüggésben (31,19%). Ez ebben a tekintetben az élre emelte az összes vizsgált 

lap közül. A zsidóságot érintően leginkább – az izraeli–palesztin helyzeten kívül 

eső – izraeli eseményekkel foglalkozott a lap (20,9%), míg a homoszexuális 

kisebbséggel kapcsolatban az azonos neműek házassága és a regisztrált élettársi 

kapcsolat témája volt a domináns (33,33%). 

A vizsgált hat sajtótermék közül ez a lap számolt be a legtöbbször a 

cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekről (10,09%). A Népszavában 

jelent meg a zsidósággal kapcsolatban a legtöbb aktív ábrázolású írás (9,1%) és a 

homoszexuálisokat érintően a legtöbb főtémájú cikk (61,9%). Azon lapokat nem 

számítva, amelyek összesen csak 2-4 cikket jelentettek meg a homoszexuálisokkal 

kapcsolatban, a Népszava végzett az élen abban a tekintetben is, hogy a 

legnagyobb arányban közölt cikket az azonos neműek házasságával, illetőleg a 

regisztrált élettársi kapcsolattal összefüggésben (33,33%). 

A Népszava esetében nem találtam olyan témájú írást, amely 

szóhasználatában vagy hangnemében kifogásolható lett volna. Több vizsgált 

paraméter alapján is úgy tűnik, hogy a Népszava a legkiegyensúlyozottabb lap a 

vizsgáltak között. 

A Magyar Nemzet összességében 577 cikkben foglalkozott a három 

kisebbséggel, ami messze a legmagasabb arány a vizsgált lapok közül. A 
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cigányságról 59,6%-ban, a zsidóságról 49,8%-ban és a homoszexuálisokról 

14,3%-ban írt főtémaként. Mint látható, az egyes kisebbségeknél eltérő a főtémájú 

cikkek aránya: a legtöbb főtémájú írás a cigánysággal kapcsolatban jelent meg. 

Ami az ábrázolási módot illeti: a cigányokkal kapcsolatos cikkek 29%-ában volt 

aktív a kisebbség ábrázolása, a zsidóság esetében 7,6%-ban, míg a 

homoszexuálisok esetében nem találkoztunk aktív ábrázolással.  

A Magyar Nemzet esetében a legtöbb, cigánysággal kapcsolatos hír 

politikai vagy kisebbségi önkormányzati témájú volt (29,48%). Meg kell 

jegyeznünk, hogy a második leggyakoribb téma (17,6%) a cigányok által 

elkövetett bűncselekményeké, ami nem csupán a többi laphoz képest jelent 

gyakorisági többletet, de magában hordozza azt a jelenséget is, hogy a lap – 

észrevétlenül – a cigányság kriminalizálására törekszik. A vizsgált hat lap közül a 

Magyar Nemzet írt a legnagyobb arányban a cigányok által elkövetett 

bűncselekményekről (17,63%). Megfigyelhető továbbá, hogy ez a lap jelentette 

meg messze a legtöbb írást a „Mortimer”-ügyről és „Maugliról”, ráadásul sokszor 

hangsúlyozva a cigány származást. Történik ez annak ellenére, hogy már az 1997-

es ombudsmani állásfoglalás szorgalmazta az etnikai adatok elhagyását a 

bűnügyekről szóló tudósításokban. Ezek a tapasztalataim megegyeznek a 

BERNÁTH–MESSING szerzőpáros által leírtakkal, akik azt találták, hogy a Magyar 

Nemzet-cikkekben hangsúlyos a kriminalitás (BERNÁTH–MESSING 2012a), illetve 

megerősítik LIGETI GYÖRGY eredményeit arról, hogy az etnikai jelleg adása 

erőteljes a Magyar Nemzet cikkeiben (LIGETI 2007). 

A fentiek mellett több olyan szóval, szókörnyezettel találkoztam a 

cikkekben, amelyek nem a kisebbség melletti tisztelet vagy tolerancia jegyében 

születtek: Gucci-cigányok, programcigányok, romavédő ügyvéd, romabűnözés, 

cigányverés. Megjegyzendő ugyanakkor a lapnál a „cigánybűnözés” szó 

idézőjeles írásának nagy aránya.  

Noha meg kell állapítani, hogy a Magyar Nemzet volt az egyetlen a 

vizsgált lapok közül, amely a jászladányi ügy esetében egy kérdéseket és 

válaszokat tematikusan összegyűjtött írásban próbált teljesebb körű információt 

nyújtani az olvasóknak, más esetekben a cigányság számára kifejezetten káros 

érvelés vagy megtévesztő logika mutatkozott meg. A kerepesi üggyel 

kapcsolatban például a lapok közül egyedüliként ez hozta összefüggésbe az esetet 

a cigányszavazatok megszerzésével, illetőleg utal politikai támadásra. Ugyanígy a 
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lap egy másik cikke a szegregáció kérdését félretéve szándékos iskolakerülésről 

beszél. 

A Magyar Nemzet zsidósággal kapcsolatos írásai szintén tartalmaznak 

nem szokványos szóalakokat: „díszzsidózására”, „zsidó-judeokrata 

zsurnaliszták”, „holokausztmítosz”. 

A legtöbb, zsidóságot érintő téma az izraeli–palesztin viszonyról szólt 

(15,49%), de a vallási témájú írások aránya is nagy volt a Magyar Nemzetben 

(10,8%), főként a többi laphoz képest.  

A lap a zsidóságot érintően is jelentetett meg kifogásolható tartalmú írást: 

a kárpótlási üggyel kapcsolatban olyan párhuzamra építette a gondolatmenetét, 

amely kifejezetten megtévesztő, s negatív irányú befolyásoló hatású. 

A Magyar Nemzet az általam vizsgált harmadik kisebbséggel, a 

homoszexuálisokkal sem nyilvánult meg kellő nyelvi tapintattal, hiszen többek 

között olyan szavakat használ, mint a meleglobbi. 

A legtöbb, homoszexuális érintettségű írás – egyenlő arányban – a 

melegek házasságával és Szetey Gáborral foglalkozott (22,86%). 

Azon lapokat nem számítva, amelyek összesen csak 2-4 cikket jelentettek 

meg a homoszexuálisokkal kapcsolatban, a Magyar Nemzetben volt a legtöbb szó 

a melegfelvonulásokról (11,43%), s a Szetey Gábor ügyével való törődés 

(22,86%) is az élre emelte a többi lap viszonylatában. 

Az azonos nemű párok házasságáról szóló cikkek hangneme nem minden 

esetben kifogástalan a Magyar Nemzetnél, hiszen olyan kifejezésekkel 

találkozhatunk, mint „burkolt melegházasság”, „ a homoszexuális lobbi 

kakukktojása”, „ a meleglobbi óhaját teljesítvén” vagy „ott szép lenni most 

melegnek”.  

A Magyar Hírlap összesen 74 cikkben foglalkozott a három kisebbséggel, 

amelyből a legtöbb a zsidóságról szólt (39), a második legtöbb a cigányságról (31) 

és a legkevesebb a homoszexuálisokról (4). A legnagyobb arányban a lap 

főtémaként a cigánysággal foglalkozik (70,1%), ezt követi – kis különbséggel – a 

zsidósággal kapcsolatos főtémájú írások aránya (69,2%), s ettől messze elmarad a 

homoszexuálisokkal főtémaként tudósító cikkek aránya (25%). Az egyes 

kisebbségek a következő aktív ábrázolási aránnyal voltak jelen az újságban: 

cigányság (27,3%), zsidóság (7,4%), homoszexuálisok (0%). 
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Megjegyzendő, hogy a cigánysággal (70,1%) és a zsidósággal (69,2%) 

kapcsolatos, főtémájú írások is itt fordulnak elő a legnagyobb arányban a hat lap 

közül. Szintén ez az a sajtótermék, amelyik a legnagyobb arányban foglalkozik a 

kisebbségi önkormányzati és a politikai ügyekkel a vizsgált újságok közül 

(38,71%). Továbbá a Magyar Hírlapra igaz az is a leginkább, hogy a legtöbbet 

foglalkozik az izraeli–palesztin helyzettel (20,51%) és a zsidóság mint vallás 

témakörével (15,38%). Emellett ebben a lapban volt a legtöbb utalás a 

holokausztra, Auschwitzra és különböző megemlékezésekre a hat újság közül 

(17,95%). 

A Magyar Hírlap esetében találkoztam olyan alakokkal, amelyeket nem 

tartok megfelelőnek. Ilyenek például az áldíszcigányt, a cigányverés és a 

cigányvezér. A cigánysággal kapcsolatban a legtöbb írás politikai jellegű, illetve 

kisebbségi önkormányzati hírekkel volt összefüggésben (38,71%). A második 

legtöbb hír kulturális kötődésű volt a lapban (12,9%).  

Meg kell jegyezni azt is, hogy a Magyar Hírlap egyáltalán nem tudósított 

cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekről (ellenben 6,45%-ban írt 

cigányok által elkövetett bűncselekményekről). Ez biztosan nem meríti ki az 

objektív tájékoztatás tényét, hiszen – mint ahogyan az a többi lapból – kiderül, a 

vizsgált időszakot jellemezték cigányok ellen elkövetett bűncselekmények is. Így 

van ez még abban az esetben is, ha a bűnözési tematika nem a tartozik a leginkább 

domináns témák közé a Magyar Hírlap esetében. 

A zsidósággal kapcsolatban a legtöbb írás az izraeli–palesztin helyzettel 

foglalkozott (20,51%). Ettől valamelyest elmaradt a holokausztot, valamilyen 

megemlékezést vagy Auschwitzot érintő cikkek aránya (17,95%). 

A homoszexuálisokkal kapcsolatos írások száma a vizsgált időszakban 

összesen 4 volt. S bár ez alapján a cikkmennyiség alapján csak megfigyeléseket 

rögzíthetünk, lényegi következményeket nem vonhatunk le, megállapítható, hogy 

ezekben a melegfelvonulással kapcsolatos témák domináltak (50%). 

Az írások szóhasználatával kapcsolatban megjegyzendő, hogy az egyik 

cikk használja a homokosokat alakot, ami a legkevésbé sem politikailag korrekt, s 

kifejezetten sértő a homoszexuális emberekre nézve. 

A HVG-ben összesen 241 cikk volt a kisebbségekkel összefüggésben. 

Ebből a legtöbb a zsidóságot érintette (115). Kevesebb szólt a cigányságról (96), s 

még kevesebb tudósított a homoszexuálisokról (30). Meg kell jegyezni, hogy ez a 
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cikkszám – akár összesen, akár külön-külön nézzük – a HVG-t messze kiemeli a 

hetilapok közül.  

A három kisebbség közül a legnagyobb arányban a cigányság jelent meg 

főtémájúként (44,8%). Ennél kisebb arányú volt a zsidósággal kapcsolatos 

főtémájú írások aránya (40%), s még kevesebb a homoszexuálisokat érintő cikkek 

aránya (23,3%). 

A lap kiemelkedik a homoszexuálisokról szóló írások aktív ábrázolásának 

tekintetében (28,6%). A cigánysággal kapcsolatban ez 18,6%, a zsidósággal 

kapcsolatban pedig 4,4%.  

A HVG cigánysággal kapcsolatos írásaiban használt szóalakok közül 

kitűnik a romafóbia szó, amely – a tompító, politikailag korrekt előtag ellenére – 

az én értékítéletem szerint nem kívánatos szóalak. 

Az írások nagy része a kisebbségi önkormányzatok munkájával, illetve 

politikai eseményekkel volt összefüggésben (21,88%). Jelentős volt még a 

Magyar Gárdával foglalkozó cikkek aránya is (13,54%). 

Megjegyzendő, hogy ez az egyetlen lap, ahol a kerepesi ügyet a kisebbség 

szemszögéből is látjuk, megszólalnak érintett szülők. Emellett ez az egyetlen a 

hetilapok közül, amely foglalkozik a cigányok sérelmére elkövetett 

bűncselekményekkel (8,33%). 

A HVG-ben a zsidósággal kapcsolatos írások legtöbbje (16,52%) – nem az 

izraeli–palesztin viszony kontextusában – az izraeli eseményekkel foglalkozott.  

Az újság a homoszexuálisokkal kapcsolatban a legtöbbször az azonos 

neműek házasságkötési lehetőségéről és a regisztrált élettársi kapcsolatról szólt 

(16,67%). Ez volt az a lap, amely a legtöbb aktív tartalmat közölte a hat 

sajtótermék közül a homoszexuálisok vonatkozásában (28,6%). Ez nem igazolja 

TAKÁCS JUDIT tapasztalatait, aki azt mutatta ki, hogy kevés cikkben szólaltatják 

meg a homoszexuálisokat, vagyis hogy az ábrázolás leginkább passzív (TAKÁCS 

2004). Azon lapokat nem számítva, amelyek összesen csak 2-4 cikket jelentettek 

meg a homoszexuálisokkal kapcsolatban, a HVG volt a legaktívabb a betegségek 

kontextusában említésben (10%), illetve a jogalkotás egyes aspektusai is 

leginkább itt kaptak helyet (13,33%). 

A HVG-vel kapcsolatban megjegyzendő a többféle, idézőjeles szó 

használata, amelyek zöme a cigánysággal és a „cigánybűnözéssel” kapcsolatos, 

ami kifejezetten a nyelvi tapintatra törekvésre utal. 
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A Magyar Narancs cikkei közül összesen 52 érintette a három kisebbség 

valamelyikét (22 a zsidóságot, 17 a cigányságot és 13 a homoszexuálisokat). Az 

írásokban a cigányságot 41,2%-ban látjuk főtémaként, a zsidóságot 18,2%-ban, 

míg a homoszexuálisokról egyetlen főtémás cikk sem szól. A zsidósággal 

foglalkozó cikkek mindegyikében passzív a kisebbség, ellenben a cigánysággal 

kapcsolatos írások 57,1%-ában aktív, ami a legmagasabb arány az összes lap 

közül. 

Az újságra a cigánysággal (41,18%) és a zsidósággal (36,36%) 

kapcsolatban is a kulturális témák túlsúlya volt jellemző. A Magyar Narancs-

cikkek 41,18%-a kulturális érintettségű. A cigánysággal összefüggésben erős volt 

még a Magyar Gárdáról szóló írások aránya is (17,65%). 

Megjegyzendő, hogy a baloldalinak tartott lapok közül – a jobboldali 

Magyar Demokrata és Magyar Hírlap mellett – egyedül a Magyar Narancs volt 

olyan, amely nem jelentetett meg írást a cigányok sérelmére elkövetett 

bűncselekményekről. Mivel azonban a cigányok által elkövetett 

bűncselekményekről tudósított, az objektív tájékoztatás kívánalma csorbult. 

A Magyar Narancs a homoszexuálisokkal összefüggésben leggyakrabban 

az azonos neműek házasságáról, élettársi kapcsolatáról szólt (15,38%). 

A Magyar Demokrata összesen 43 cikkéből – amely szám a 

legalacsonyabb az összes vizsgált lap közül – 24 érintette a cigányságot, 17 a 

zsidóságot és 2 a homoszexuálisokat. A cigányság az esetek 41,6%-ában jelent 

meg főtémaként, a zsidóság az esetek 23,5%-ában, ellenben a homoszexuálisoknál 

nem volt főtémájú írás. A cigánysággal foglalkozó írásokat 10%-os aktív 

ábrázolás jellemzi, míg a zsidóság és a homoszexuálisok esetében passzív 

ábrázolásról beszélhetünk.  

A lap a cigányokkal kapcsolatban legtöbbször politikai jellegű, illetőleg 

kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatos írásokat közölt (29,17%). A 

cigányokkal kapcsolatban vannak olyan írások, amelyek – a többi újsággal 

összevetve – más kontextusba helyezik például a kerepesi ügyet. A Magyar 

Demokrata az egyetlen, amelyik a cigányság érintettsége mellett ír arról is, hogy 

az intézménybe enyhén értelmi fogyatékos, diszgráfiás és diszlexiás gyerekek is 

járnak. Magam nem érzem, hogy ez a történtek értelmezéséhez sokat hozzátenne, 

azonban téves asszociációkat kelthet az olvasóban. Emellett megjelenik az 

agresszív cigány tanulók képe, amely egyértelműen nem arra törekvés, hogy az 
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érintett kisebbséget jó színben tüntesse fel, ráadásul lehetőség arra is, hogy a cikk 

valójában ne is szegregációról szóljon, illetőleg lehetőséget nyújt arra, hogy más 

irányba vigye el a írás gondolatmenetét. A pénzbüntetést illető, s az egyes 

lapokban megjelent, egymásnak ellentmondó információk közül egyedül ez a lap 

írta, hogy az intézmény elfogadja a büntetést (a többi újság fellebbezésről számolt 

be). 

A Magyar Demokrata a zsidósággal kapcsolatban leginkább – a nem az 

izraeli–palesztin helyzettel összefüggő – izraeli eseményekről számolt be 

(29,41%). Ez az összes lap viszonylatában az élre emelte. Megemlítendő, hogy 

vallási témák is viszonylag nagy arányban jellemezték (11,76%). Egy-két olyan 

szó volt az írásokban, amelyet nehezen tudtam értelmezni: az egyik a 

zsidókeresztény, a másik a holomemoárok. Míg előzőnél főleg az írásmód teszi 

számomra értelmezhetetlenné a szót, a második esetben érzek némi direkt 

tiszteletlen felhangot a szóösszetételben (a holokauszt-memoár írása egyebekben 

kifogástalan). A Magyar Demokrata-cikkek között lehetett olyannal találkozni, 

amelynek hangneme kifejezetten ironikus. 

Noha a Magyar Demokrata a homoszexuálisokkal kapcsolatban 

mindösszesen 2 írást jelentetett meg, rögzítendő a homofóbia és a homofób szavak 

relatív túlsúlya a szövegben. Egyebekben vannak olyan szavak is ezekben az 

írásokban, amelyeket nem tekintek kifogástalannak. Ezek közé tartozik a 

melegverők is. Annak ellenére, hogy minden lapban kevés volt a 

homoszexuálisokról szóló írás, az összehasonlítás azt mutatja, hogy egyedül a 

Magyar Demokrata mossa össze a partnerek sűrűn váltogatását és a 

homoszexuális mivoltot. A többi lap ezt külön-külön említi. Emellett egyedül ez 

az újság utal arra, hogy egyes homoszexuálisok szándékosan tovább akarják adni 

a HIV-fertőzést. Ezek az adalékok nem kedveznek a homoszexuálisok 

megítélésének.  

Disszertációm bevezető részében abból a megfigyelésből indultam ki, 

hogy a baloldali és a jobboldali sajtónak sok tekintetben egymástól eltérő, ám 

sajátos a kisebbségi retorikája, ami esetenként tetten érhető a nyelvhasználati 

jellemzőkben, valamint a tudósításra kiválasztott témákban is.  

Egyúttal utaltam arra a tapasztalatra is, hogy a jobboldali sajtótermékek 

hajlamos(abb)ak a kisebbségeket negatív színben feltüntetni, ami alapján 
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feltételezhető, hogy az ezeket a lapokat olvasók kevésbé lesznek toleránsak a 

kisebbségekkel szemben, attitűdjeik távolságtartóbbá, ellenségesebbé válhatnak.  

A bevezető gondolatok között megfogalmaztam azt is, hogy a baloldali 

sajtótermékeket liberálisabbnak, egyúttal a kisebbségekkel szemben 

toleránsabbnak, érzékenyebbnek, ugyanakkor politikailag korrektebbnek vélem, 

amely alapján – vélhetően – kisebb mértékben erősítik olvasóik minoritásokkal 

kapcsolatos esetleges előítéleteit. 

A vizsgálataim azt mutatják, hogy a cigánysággal kapcsolatban a baloldali 

lapokban megjelent hírek – a teljes korpuszt tekintve – hajlamosabbak a cigányok 

sérelmére elkövetett bűncselekményekről tájékoztatni (18,43%). Ezzel szemben a 

jobboldali sajtótermékekben inkább a cigányok által elkövetett 

bűncselekményekről szóló tudósítások dominálnak (a teljes korpuszban 32,41%). 

Ebből nyilvánvaló, hogy azok a lapok, amelyek a cigányság tagjait mint 

bűnelkövetőket ábrázolják hangsúlyosan, vélhetően abba az irányba befolyásolják 

az olvasóikat, hogy ne legyen kedvező benyomásuk a cigányság tagjairól. 

A baloldali sajtótermékek a cigányság vonatkozásában sokkal többször 

szóltak kulturális témákról (a teljes korpuszban 54,1%), amely nagy részben 

köszönhető a HVG-nek. A kulturális témákat kedvezőnek tekinthetjük a 

cigányság szempontjából, mert a kultúra értékteremtő volta miatt szimpátiát 

válthat ki az olvasóban. 

A jobboldali sajtótermékek a cigánysággal kapcsolatban többször szóltak 

kisebbségi önkormányzati és politikai ügyekről (a teljes korpuszban 97,36%), 

mint a baloldaliak. Ennek részben magyarázata lehet az is, hogy a kisebbségi 

önkormányzati viták, nézeteltérések, aláírásgyűjtési akciók iránt talán jobban 

érdeklődnek a jobboldali lapok újságírói és olvasói. Mivel ezt nem állíthatjuk 

biztosan, ebben a témában további vizsgálatok volnának szükségesek. 

Ezzel szemben a baloldali lapok többet foglalkoznak a Magyar Gárdával 

(az összes korpuszban 62,38%). Erre talán magyarázattal szolgálhat az, hogy a 

baloldali sajtótermékeknél dolgozó sajtómunkások aggodalommal figyelik a 

Magyar Gárda tevékenységét. Ebben az esetben sem tudjuk, hogy ez a magyarázat 

helytálló-e, így ezt igazolandó vagy cáfolandó, további elemzések lennének 

szükségesek.  

Az elemzéseim alapján bebizonyosodott, hogy a jobboldali sajtó nagyobb 

arányban számol be az izraeli–palesztin helyzetről, egyéb izraeli ügyekről, s 
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többet ír a holokausztról, Auschwitzról és megemlékezésekről. A vallási témák is 

erőteljesebben voltak jelen a jobboldali sajtótermékekben. 

A szóhasználat és a kontextus vizsgálatára irányuló kutatásom azt mutatja, 

hogy az általam vizsgált baloldali sajtótermékek nyelvhasználata túlnyomórészt 

tapintatos, hangneme higgadt, hiszen a Népszava esetében egyáltalán nem 

találtam kifogásolható tartalmat, a HVG-nél egyetlen szóalkotást emeltem ki 

negatívként, s a Magyar Narancsnál egy téma esetében hívtam fel a figyelmet az 

objektív tájékoztatás csorbulására. 

Ezzel szemben az elemzett jobboldali lapok mindegyikénél találtam a 

kisebbséget negatív színben feltüntető írást: a Magyar Nemzet és a Magyar 

Demokrata esetében mind a három kisebbség érintett volt, a Magyar Hírlap 

esetében a cigányság és a homoszexuálisok. 

Az cigányság megnevezésével kapcsolatban az nyert megerősítést, hogy a 

jobboldali sajtótermékekben döntően a cigány alakkal, a baloldali lapokban pedig 

döntően a roma alakkal találkozunk. Ez arra enged következtetni, hogy a baloldali 

lapok törekednek a politikailag korrektebbnek minősített megnevezés 

használatára. 

A homoszexuális kisebbség megnevezését illetően azt tapasztaltam, hogy a 

Magyar Demokrata kivételével minden lap a meleg szót alkalmazza többször, ami 

vélhetően nem csak a szóösszetételek előtagjainak előfordulási – szinte – 

monopolhelyzete miatt van, hanem a cigánysággal kapcsolatban már fejtegetett 

politikai korrektség és nyelvi tapintat miatt. 

Mint ahogyan azt a bevezetésben írtam: az egyes lapokkal kapcsolatban 

feltételeztem, hogy a Népszava, a HVG, valamint a Magyar Narancs toleránsabb 

kisebbségi diskurzust jelenít meg, mint a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap és a 

Magyar Demokrata. Ezekre a reflexiót már részben megtettem a fentiekben, 

amikor a bal- és a jobboldali újságokban tapasztaltakról szóltam, de a főbb 

sajátosságokat, jellemzőket minden egyes sajtótermék esetében összegzem. 

A Népszava (baloldali napilapként) viszonylag magas, több mint 60%-os 

arányban foglakozik főtémaként az általam vizsgált kisebbségekkel. Ebből az a 

következtetés mindenképpen levonható, hogy a Népszava olvasóinak viszonylag 

sok találkozása van ezekkel a minoritásokkal.  

Noha a zsidósággal és a homoszexuálisokkal kapcsolatban magas, 90% 

feletti passzív ábrázolással találkozhatunk, s a cigányságról szóló írások aktív 
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aránya is relatíve kevés, nagyjából egyharmad, ezek az arányok a többi vizsgált 

laphoz képest igen kedvezőnek mondhatók. Ha elfogadjuk, hogy a széleskörű 

tájékoztatáshoz hozzájárul a kisebbségek minél magasabb fokú aktív 

szerepeltetése, akkor a Népszava – a többi vizsgált lap tekintetében – ezt a 

szempontot nézve is jól teljesít.  

Az a tény, hogy az elemzésbe bevont hat sajtótermék közül ez a lap 

számolt be a legtöbbször a cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekről, 

véleményem szerint a kisebbséggel szemben pozitív, óvó attitűdöt tanúsít. 

Mivel a Népszava volt az a lap, amelyik az azonos neműek házasságával, 

illetőleg a regisztrált élettársi kapcsolattal összefüggésben a legtöbb írást jelentette 

meg, azt mondhatjuk, hogy az újság kiemelten kezeli a témát, feltehetően a 

jelenlegi helyzet nyugvópontra jutásának céljából. Minderre az is vall, hogy a 

cikkek szóhasználata, hangneme és kontextusa – az én megítélésem szerint – a 

vizsgálati anyagban nem volt aggályos. 

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy a Népszava a kisebbségi témák 

megjelenítési módját nézve jól vizsgázott, s a lap vélhetően nem járul hozzá az 

előítéletek elmélyítéséhez. 

A Magyar Nemzet (jobboldali napilap) a legnagyobb cikkszámban 

foglalkozott mind a három kisebbséggel, ami azt eredményezi, hogy a Magyar 

Nemzet-olvasók rengeteg írásban találkoznak a minoritásokkal. A kvantitatív adat 

pozitivitása azonban még nem elegendő ahhoz, hogy az újságot korrektnek 

minősíthessük, hiszen vannak szép számban kvalitatív jellemzők is, amelyekben 

azonban a Magyar Nemzet nem könyvelhetett el jó eredményeket. 

A cigánysággal kapcsolatban kifejezetten károsnak gondolom a cigányok 

által elkövetett bűncselekmények témadominanciáját. Ez a Magyar Nemzetben a 

2. leggyakoribb téma, ám a többi lappal összevetve a legmagasabb arányban 

megjelent cikkszámot is jelenti. A kisebbség kriminalizálását nem csupán ez 

mutatja, hanem a „Mortimer”-ügyről és „Maugliról” szóló írások nagy száma is, 

amelyekben ráadásul – tiltó iránymutatás ellenére – kiemelt hangsúlyt kap a 

cigány származás. 

A fentiek mellett a Magyar Nemzet írásaiban találkozni lehet 

kifogásolható szóhasználattal, hangnemmel, káros érveléssel és megtévesztő 

logikával is, amelyek nem arra vallanak, hogy a lap igyekezne a kisebbségeket 

nem ártó, nem negatív színben feltüntetni.  
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Megfigyelhető, hogy viszonylag nagyarányú volt a vallási témával 

foglalkozó írások aránya, ami, azt gondolom, hogy a képviselt konzervatív 

értékrenddel függ össze. 

Az, hogy a többi laphoz képest a Magyar Nemzet nagyobb arányban 

jelentetett meg írásokat a melegfelvonulásokról és Szetey Gáborról, azt jelzi, hogy 

kiemelten kezeli ezeket az eseményeket. 

A fentiek alapján összességében úgy gondolom, hogy a Magyar Nemzet 

témadominanciája, írásmódja és hangneme több esetben ártó a kisebbségekre 

nézve, ami azt eredményezi, hogy a lap olvasói a cikkekben nem, illetve nem 

feltétlenül jó színben feltüntetve találkoznak a kisebbségekkel. Ez az 

ábrázolásmód pedig összességében hozzájárulhat az esetlegesen meglévő 

előítéletek erősítéséhez. 

A Magyar Hírlap (jobboldali napilap) a másik két napilaphoz képest jóval 

kevesebb cikket jelentetett meg, ami természetesen azt jelenti, hogy – a Népszavát 

és/vagy a Magyar Nemzetet olvasókhoz képest – ennek a lapnak az olvasói 

kevesebb fórumon találkoznak a kisebbségek ügyeivel.  

Ennek ellenére a kutatás eredményei több paramétert tekintve az első 

helyre sorolták a Magyar Hírlapot: ebben fordulnak elő a legnagyobb arányban a 

cigánysággal és a zsidósággal kapcsolatos, főtémájú írások a hat lap közül; ez a 

lap foglalkozik leginkább a kisebbségi önkormányzati és a politikai ügyekkel a 

vizsgált sajtótermékek közül; ebben olvashatunk a legtöbbet az izraeli–palesztin 

helyzetről és a zsidóság mint vallás témáról; s végül a hat lap közül itt szerepel a 

legtöbbet a holokauszt vagy Auschwitz témája és ebben vannak jelen legnagyobb 

számban a különböző megemlékezések. Ugyancsak pozitívumként értékelhetjük, 

hogy a cigánysággal kapcsolatban a második legtöbb hír kulturális kötődésű volt a 

lapban. 

A fenti témadominancia önmagában impozáns, de a kvalitatív jellemzők 

ezt a kezdeti pozitív benyomást némileg csökkentik. Egyfelől a Magyar Hírlap 

cikkeiben vannak nem kifogástalan szóalakok, másfelől nem mondható, hogy 

tökéletes objektivitás valósul meg a lapban. Ugyanis a Magyar Hírlap egyáltalán 

nem tudósított cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekről, ellenben 

cigányok által elkövetett bűncselekményekről beszámolt. Ez kisebbségi 

szempontból kedvezőtlen ábrázolásmód. Ezt némileg tompítja az a tény, hogy a 

bűnözési tematika nem tartozik a leginkább domináns Magyar Hírlap-témák közé. 
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A Magyar Hírlappal kapcsolatban összességében az mondható el, hogy 

korrektebb és kisebbségi szempontból kevésbé ártalmas nyelvhasználatú, mint a 

Magyar Nemzet, de nem éri el a Népszava kisebbségekkel kapcsolatos 

tájékoztatási morálját. 

A HVG-ben (baloldali hetilap) megjelent cikkszámok – mind összesen, 

mind az egyes kisebbségek vonatkozásában – messze magasabbak, mint a többi 

hetilapban. 

A főtémájú cikkek a cigányság és a zsidóság esetében is 40% körül vagy a 

felett vannak, s noha ez a homoszexuálisok esetében csak ezeknek körülbelül a 

fele, ezek mindegyike a legjobb arány a hetilapok között. Mindez azt jelenti, hogy 

a hetilapok közül a HVG-t olvasva jutunk a legtöbb információhoz az egyes 

kisebbségekről. 

A HVG kiemelkedik a többi 5 lap közül a homoszexuálisokról szóló írások 

aktív ábrázolásában, s a hetilapok közül egyedül ez az újság ábrázolja a zsidókat 

is bizonyos százalékban aktívan. S noha a napilapok a cigányságról írt főtémájú 

cikkek arányában fej-fej melletti eredményt könyvelhetnek el, a HVG e 

tekintetben egy hajszállal jobb a Magyar Narancsnál és a Magyar Demokratánál. 

A HVG erényei közé tartozik, hogy ez az egyetlen lap, amelyben a 

kerepesi ügyet a kisebbség szemszögéből is látjuk (megszólaltatnak érintett 

szülőket), valamint ez az egyetlen a hetilapok közül, amely foglalkozik a cigányok 

sérelmére elkövetett bűncselekményekkel. Emellett a HVG közölte a legtöbb 

aktív tartalmat a hat lap közül a homoszexuálisokról, valamint a jogalkotás egyes 

aspektusai is leginkább ebben a sajtótermékben kaptak helyet. Szintén a HVG az – 

azon lapokat leszámítva, amelyek összesen csak 2-4 cikket jelentettek meg a 

kisebbségről –, amelyik a legaktívabb volt a betegségek kontextusának 

említésében. 

Szintén a HVG pozitív megítélésének kedvez, hogy többféle kontextusban 

is törekszik idézőjeles szóhasználatra, amely több esetben távolságtartást, a leírt 

tartalomtól való elhatárolódást jelöl. 

S noha volt egy szó a lap esetében (romafóbia), amely érzékelhetően a 

politikai korrektségre törekvés jegyében született, s amelyet én mégis kritikával 

illettem, mindezzel együtt a HVG kisebbségekkel kapcsolatos retorikáját és 

ábrázolásmódját messzemenően korrektnek vélem. 
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A Magyar Narancs (baloldali hetilap) a HVG cikkszámának nagyjából 

negyedét jelentette meg kisebbségi tartalmat tekintve. Az egyes kisebbségek 

ábrázolása vegyes: a cigányságot 41,2%-ban látjuk főtémaként, a zsidóságot 

18,2%-ban, míg a homoszexuálisokról egyetlen főtémás cikk sem szól. S noha a 

zsidósággal foglalkozó cikkek mindegyikében passzív ábrázolású a kisebbség, a 

cigánysággal kapcsolatos írások esetében az aktív ábrázolás a legmagasabb arányú 

az összes lap közül. 

A Magyar Naranccsal kapcsolatban kiemelendő, hogy a cigányság és a 

zsidóság esetében is a kulturális témák túlsúlya volt jellemző, illetőleg a Magyar 

Narancs-cikkek 41,18%-a kulturális érintettségű. Ez a jelenség a toleranciát 

növelő tényezők közé tartozik.  

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Magyar Narancs esetében kissé sérült 

az objektív tájékoztatás kívánalma, ugyanis a baloldali lapok közül egyedül ez 

nem jelentetett meg írást a cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekről 

(azonban tudósított a cigányok által elkövetett bűncselekményekről). 

A fentiek alapján a Magyar Narancsról elmondható, hogy a kisebbségekkel 

kapcsolatos írásokat alapvetően rendben lévőnek gondolom, s a lap a 

nyelvhasználatával nem növeli az olvasóiban esetlegesen meglévő előítéleteket. 

A Magyar Demokrata (jobboldali hetilap) közel azonos cikkszámot 

jelentetett meg, mint a Magyar Narancs, ám ez a legalacsonyabb szám a hetilapok 

között. A cikkek főtémájú eloszlását és az aktív ábrázolást tekintve szinte ugyanaz 

mondható el a Magyar Demokratáról is, mint amit a Magyar Narancsnál 

megállapítottam, azonban egy lényeges paraméterben eltérnek: a cigányság aktív 

ábrázolása csupán 10%-os, ami az összes lap vonatkozásában a legalacsonyabb.  

A Magyar Demokrata írásaiban több ízben lehet olyannal találkozni, hogy 

a lap a többi sajtótermékben megjelent tartalomhoz képest eltérő tényeket, más 

kontextust, eddig elő nem került adatokat rögzít. Ezek több esetben félrevihetik a 

gondolatmenetet, s alkalmasak téves vagy torz asszociációk keltésére.  

A lappal kapcsolatban kiemelendő, hogy az összes vizsgált sajtótermék 

közül ez foglalkozott a legnagyobb arányban – a nem az izraeli–palesztin 

helyzettel összefüggő – izraeli eseményekkel, megemlítendő továbbá, hogy vallási 

téma és kontextus is viszonylag nagy arányban jellemzi. 

A Magyar Demokrata írásainak hangneme vagy szóhasználata egyik 

vizsgált kisebbség esetében sem mindig kifogástalan, illetve egyes kontextusok, 
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konnotációk, szógyakoriságok kifejezetten negatív színben tüntetik fel a 

kisebbségeket, aminek jelentőségét a viszonylagosan alacsony cikkszám 

érzetszinten növeli. 

A fentiek miatt a Magyar Demokratát nem tartom kisebbségi szempontból 

ártalmatlannak, mint ahogyan azt is gondolom, hogy a lap alkalmas lehet arra, 

hogy az olvasókban előítéleteket szítson. 

A különböző lapokban az ugyanabban a témában született írások eltérései 

fokozzák az olvasó tájékozatlanságát vagy félretájékozottságát. Az elemzésem 

igazolt több eltérést is bizonyos témacsoportoknál. A cigányság esetében nem 

egyezett minden részlet például a kanadai kiutazással, a kerepesi üggyel és Veres 

János szavazatvásárlási esetével kapcsolatban. A zsidóság esetében ellentmondás 

volt a KDNP izraelita műhelyének célját illetően, illetve igen szerteágazó 

információk láttak napvilágot a kárpótlási üggyel kapcsolatban. A harmadik 

kisebbség, a homoszexuálisok esetében is találtam erre a jelenségre példát: apró 

pontatlanságok jellemezték a Szetey Gáborral kapcsolatos írásokat is. 

Arra is volt példa, amit MESSING VERA is megállapított a kiköltözéses eset 

vizsgálatakor (MESSING 2003): az ábrázolás vegyesen utal egyöntetűen a 

cigányságra vagy azok kisebb csoportjára. Ezt figyeltem meg a kanadai 

kiutazásról szóló írások nyelvhasználatában is. Több alkalommal „a cigányok” 

vagy „a romák” szó jelent meg az egyes cikkekben, mintegy az egész kisebbségre 

utalandó, máskor pedig „a mohácsi cigányok”-ról beszélt az írás, ami 

egyértelműen a kisebbség csak egy csoportjára szűkítette a kört. 

A cigánysággal kapcsolatos tudósítások legtöbbje – négy lapban is – a 

kisebbségi önkormányzati ügyekkel vagy politikai ügyekkel volt összefüggésben 

(Magyar Hírlap – 38,71%; Magyar Nemzet – 29,48%; Magyar Demokrata – 

29,17%; HVG – 21,88%). Ez alátámasztja a téma erősen átpolitizált jellegét. 

A zsidósággal kapcsolatban a lapok felében az izraeli – de nem az izraeli–

palesztin helyzettel foglalkozó – események domináltak (Magyar Demokrata – 

29,41%; Népszava – 20,9%; HVG – 16,52%). Ezt abból a szempontból nem 

tekinthetjük kedvező aránynak, hogy a háborúval sújtott övezetről, a 

merényletekről és a jobbára meddő béketárgyalásokról szóló hírek a zsidó nép 

békétlenségét, összeférhetetlen jellegét sugallhatják az olvasónak. 

A homoszexuálisokkal foglalkozó írások a legtöbb lapban (4) házassági és 

élettársi kapcsolati témadominanciát mutatnak: Népszava (33,33%), Magyar 
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Nemzet – megosztott helyen Szetey Gábor ügyével – (22,86%), HVG (16,67%), 

Magyar Narancs (15,38%). 

A lapok vizsgálatának összesített eredményeiről elmondható, hogy az 

egyes kisebbségek átfedésében a közös elő- vagy utótagot tartalmazó szavak 

döntő része negatív jelentéstartalmú, ami azt mutatja, hogy az, ami 

nyelvhasználatban közös a kisebbségekben, egyáltalán nem kedvező kontextusban 

fordul elő. Ez véleményem szerint tovább erősítheti a kisebbség-többség 

helyenként feszült és előítéletekkel tarkított viszonyát. 

Emellett szükséges (vissza)utalnunk arra is, hogy egyes vizsgált 

sajtótermékek bizonyos sajtócikkei éppen azokkal a kisebbségekkel szemben nem 

mutatnak empátiát, nem tanúsítanak nyelvi kifinomultságot és tudatos 

tapintatosságot, amelyekkel kapcsolatban az előítéletességi felmérések a 

leginkább társadalmi távolságtartást mérnek. 

Mivel az előítéletesség alakulásának rettentően sok összetevője van, nem 

tudunk vitatkozni BERNÁTH GÁBOR egyik, a médiához erősen köthető 

interjúalanyának szavaival, miszerint „Az én közönségem nem lesz egy cikk után 

rasszista, aki eddig úgy gondolta, az meg úgyis úgy gondolja” (BERNÁTH 2014: 

110), azonban nem negligálhatjuk a média felelősségét a kisebbségekkel 

kapcsolatos közvélekedés formálásában. 

Disszertációm írását az a fő gondolati mozgatórugó ihlette, hogy miképpen 

lenne elérhető egy – főképp nyelvi értelemben véve – toleránsabb társadalom. A 

tolerancia megteremtéséhez az előítéletek visszaszorítására, illetve az előítéletes 

közlésmód felszámolására volna szükség, hiszen „az előítélet irracionális: ha 

többet tudunk, csökken” (idézi GÁRDOS 2007: 289). Ehhez fontosnak tartom 

hozzátenni azt a szempontot is, hogy nem elég sokat tudni (olvasni) az egyes 

kisebbségekről, lényeges az olvasott tartalom minősége is, hiszen a sulykolt téves 

vagy manipulált közléselem éppen az előítéletek meggyökeresedéséhez, 

igazolásához járulhat hozzá. 

Tekintettel arra, hogy a disszertáció terjedelmi keretei és a kapcsolódó 

kutatáshoz rendelkezésre álló humánkapacitás nem tette lehetővé azt a teljes körű 

elemzési munkát, amelyet el kívántam végezni, alábbiakban a további kutatási 

irányokat veszem sorra, amelyekkel a kutatói munkát folytatni kívánom a 

jövőben. 
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Az egyazon sajtótermék online és offline változatának összehasonlító 

elemzése mellett érdemes lesz a jövőben teljes körűen foglalkozni a különböző 

blogok kisebbségekkel kapcsolatos megnyilatkozásaival, hiszen napjainkban igen 

aktív a blogkultúra, s többen csak ezekről a fórumokról szereznek elsődleges 

tapasztalatokat a minoritásokat illetően. Emiatt – bizonyos tekintetben – ezek a 

speciális online tartalmak mára sokkal nagyobb közösségi erővé váltak, mint a 

médiatermékek. 

A jövőben szintén sor kerülhetne arra az összehasonlító vizsgálatra, amely 

– kezdeti terveimnek megfelelően – az összegyűjtött 4 évnyi sajtóanyagot felöleli, 

mert azzal mélyebb ismereteink lehetnének a kisebbségekkel kapcsolatos 

írásmódról, valamint célszerű volna megvizsgálni azt is, hogy a hat lap 

vizsgálatán nyugvó megfigyeléseket, kutatási eredményeket igazolná-e egy olyan 

kutatás, amely kiterjed az összes napi- és hetilap vagy az összes bal- és jobboldali 

sajtótermék elemzésére. 

Továbbra is fontosnak tartanám azon sajtóanyagok vizsgálatát, amelyek 

választási időszakban születnek, mert a politika a kisebbségeket kiemelten kezeli a 

kampányidőszakban. 

Az összegyűjtött, s a disszertációban elemzett 3 hónapnyi korpusz szintén 

tartogat még további vizsgálati lehetőségeket: egyfelől be lehetne vonni az 

elemzése a nem explicit tartalmakat (amelyekre én jelen munka során nem 

fókuszáltam), illetve ki lehetne egészíteni a kutatást fókuszcsoportos vizsgálattal, 

amely segítségével még közelebb kerülhetnénk annak a hatásnak a 

megfogalmazásához, amelyet a cikkek kiváltanak. 

Úgy hiszem, hogy a jövőben új alapokra kellene helyezni a 

kisebbségkutatói attitűdökön nyugvó médiahatás-vizsgálatot, annak érdekében, 

hogy hatékonyabban tehessünk kijelentéseket a sajtónyelv előítéletességre 

gyakorolt hatásáról. 

A – vélhetően nem rövidtávon jelentkező – pozitív változásokban hinni 

azért nem alaptalan, mert például „bő fél évszázad alatt a feketékkel szembeni 

törvényes diszkriminációtól az amerikai társadalom eljutott oda, hogy ma 

afroamerikai az elnök” (SÍKLAKI  2010: 263). 
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11. Mellékletek 

11.1. A kutatásokban használt kérdőívek 

11.1.1. A lingvisztikai alapokon nyugvó előítéletességi felmérés kérdőíve 
(2009) 
 

 

0.Demográfiai adatok: 
 
A, életkor: 
□ 18-25 év között 
□ 26-35 év között 
□ 36-45 év között 
□ 46 év felett 
 
B, nem: 
□ férfi 
□ nő 
 
C, iskolai végzettség: 
□ középfokú 
□ felsőfokú 
 
D, lakóhely: 
□ nagyváros 
□ város 
□ község 
□ falu 
 
I. Kérem, olvassa el az alábbi szépirodalmi idézeteket és válaszoljon a hozzájuk 
kapcsolódó kérdésekre! 
 
 1. „A cigányt csak üldözik. Ha dolgozni akar, alig fizetnek neki valamit: 
cigány…Ha éhes, vetnek neki valamit, s fát vágatnak érte három 
nap…Letelepedni nem hagyják. Kirendelik hajtónak. Ha pénzzel fizet: lopta. Ha 
nem fizet: lop.”  
(Kodolányi János: Rókatánc, in: Küszöb, Millenniumi Könyvtár, Osiris, 141. o.) 
 
A, Olvasta a fenti művet?     
□ Igen 
□ Nem 
 
B, Mit gondol „A cigányok lopnak” állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
C, Mit gondol „A minden cigány lop” állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
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□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
D, Mit gondol a „Csak az lop, aki cigány” állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
2. „ Egyszóval- szuszogta- a tények a következők: amikor egy transzport az 
ideiglenes állomás előtt levetkőzik…Setzler…természetesen szolgálati 
beosztásánál fogva jelen van…Ebben semmi rendellenes nincs…Egyszóval 
félreállíttat egy zsidó lányt…rendszerint a legcsinosabbat…és amikor az egész 
transzport bemegy a gázkamrába, magával vonszolja a lányt…tessék elgondolni, a 
lány meztelen…ami a dolgot súlyosbítja…Magával vonszolja egy félreeső 
szobába…és ott…[…] …ott a csuklójánál fogva…két, a mennyezetre erősített 
kötélre akasztja…Láttam a köteleket, Herr Sturmbannführer…Egyszóval a lány 
meztelen, csuklójánál fogva a köteleken lóg…és Setzler pisztollyal lövöldöz rá…”  
(Merle: Mesterségem a halál, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005, 270.o.) 
 
A, Olvasta a fenti művet?     
□ Igen 
□ Nem 
 
B, Mit gondol „A zsidók bűnösök.” állításról?  
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
C, Mit gondol „A zsidókkal szemben igazságos volt, hogy koncentrációs táborba 
zárták őket” állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
D, Mit gondol „A zsidók megérdemelték, hogy tömegesen kivégezzék őket” 
állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
3.  „A buzikat a Dunába, a zsidókat meg utána! 
Az ÁVH egykor elődeinket üldözte, 
és ma ÁVH-snak neveznek, 
gyaláznak, homokkal és tojással dobálnak, 
még az anyanyelvünket is felkoncolják: 
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már csak szitkozódni jó.”  
(Gerevich András, Verjen a Sors keze, in: Barátok, Kalligram, 2009, 
http://www.litera.hu/irodalom/gerevich-andras-baratok) 
 
A, Olvasta a fenti verset?     
□ Igen 
□ Nem 
 
B, Mit gondol „A melegeket meg kell bélyegezni” állításról?  
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
C, Mit gondol „A  melegeket megkülönböztetett bánásmódban kell részesíteni” 
állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
D, Mit gondol „A melegnek lenni bűn” állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
4. „A férfiak egy csomó mindent elvárnak a nőktől, miközben nem segítik őket. 
Elvárják az is, hogy a nő megfelelő külsővel is rendelkezzen, miközben a pasi 
meg egy dagadt, elhanyagolt disznó.”  
(Dr. Csernus Imre: A nő, Jaffa Kiadó, 2007, 
http://www.citatum.hu/konyv/A_n%F5)  
 
A, Olvasta a fenti művet?     
□ Igen 
□ Nem 
 
B, Mit gondol az „Egy férfinak és egy nőnek egyenlő esélyt kell biztosítani a 
társadalmi érvényesülésre” állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
C, Mit gondol a „Reális elvárás egy nőtől, hogy sokkal több feladatban álljon 
helyt, mint egy férfi” állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
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D, Mit gondol az „Egy nőnek a fakanál mellett a helye” állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
5. „Pofozták, a fülét csavarták, a haját húzták, fél lábra állították, nem engedték 
vizelni, éles fénnyel az arcába világítottak, míg a szeme megtelt könnyel; 
mindezzel azonban csak az volt a céljuk, hogy megalázzák, és képtelenné tegyék 
az érvelésre és a magyarázkodásra.” (Orwell:1984, Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1989, 267.o.) 
 
A, Olvasta a fenti művet?     
□ Igen 
□ Nem 
 
B, Mit gondol a „Vallatás során minden eszköz használata megengedett” 
állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
C, Mit gondol a „Politikai okokból be lehet valakit börtönözni” állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
D, Mit gondol a” Pártszimpátia alapján lehet valakit üldözni” állításról? 
□ Nagymértékben egyetértek 
□ Egyetértek 
□ Nem értek egyet 
□ Kis mértékben értek egyet 
 
II. Kérem, olvassa el az alábbi aktuálpolitikai, illetve közelmúltbeli eseményeket 
és válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre! 
 
1. „Rágalmazás miatt feljelentést tett egy roma kisebbségi szervezet Molnár 
Oszkár edelényi polgármester ellen, amiért az azt állította, hogy cigány asszonyok 
direkt szülnek fogyatékos gyereket. A feljelentést a szendrőládi és laki romák 
nevében nyújtották be.” (http://www.origo.hu/itthon/20090910-feljelentettek-a-
romak-az-edelenyi-polgarmestert.html) 
 
A, Hallott a fenti esetről?     
□ Igen 
□ Nem 
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B, Elképzelhetőnek tartja, hogy a várandós roma asszonyok valóban 
gumikalapáccsal ütik a hasukat? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
C, Ön szerint lényeges, hogy a hírben romákról van szó? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
D, Elképzelhetőnek tartja, hogy más etnikumhoz tartozó asszonyok ilyesmit 
tegyenek? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
2. „Igazságot remél a tárgyalástól M. Giorgio Richard, a három férfi egyike, aki 
részt vett egy izraeli zászló elégetésében a Tilos Rádió előtti tüntetésen. A 27 éves 
fiatalember egy vasárnap késő esti televíziós műsorban megerősítette, csupán 
„homályos emlékei” vannak arról, ami a demonstráción történt, mivel olyan 
cukorkát kapott egy ismeretlentől, amely kábítószert tartalmazott, s tiszta fejjel 
már elítéli a zászlóégetést.”  
(http://www.origo.hu/itthon/20040125igazsagos.html) 
 
A, Hallott a fenti esetről?     
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
B, Elítéli, ha nyilvános eseményen zászlót égetnek? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
C, Ön szerint lényeges, hogy melyik nemzet zászlajáról van szó? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
D, Alkalom adtán Ön is részt venne ilyen eseményen? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
3. „ 2004 januárjában nyíltan vállalta homoszexualitását a budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem egyik hallgatója. A 24 éves, mozgás- és beszédsérült fiú 
kizárását az egyetem Kari Tanácsa jóváhagyta, mire a diák beperelte az 
egyetemet. A bíróság végül hatályon kívül helyezte az oktatási intézmény kizáró 
határozatát, ugyanakkor a Magyarországi Református Egyház zsinatának májusi 
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határozata kimondta, hogy a homoszexualitás összeegyeztethetetlen a lelkipásztori 
tevékenységgel.”  
(http://hvg.hu/karrier/20070325_meleg_munkavallalok_diszkriminacio.aspx ) 
 
A, Hallott a fenti esetről?     
□ Igen 
□ Nem 
 
B, Helyesnek véli, hogy egy diákot nemi beállítódása alapján kizárjanak egy 
felsőoktatási intézményből? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
C, Önt zavarná, ha meleg csoporttársa lenne? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
D, Helyesnek tartotta volna, ha nem a melegsége miatt, hanem mozgás- és 
beszédsérült mivoltára hivatkozva tanácsolták volna el? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
 
4. „ Sajnos sokszor súlyos diszkrimináció éri felvételkor a kisgyermekes anyákat. 
Ezért soha nem szabad beírni az életrajzba a családi állapotukat, a gyerekeik 
számát, sem azt, hogy jelenleg gyesen/gyeden vannak.” 
(http://www.babafalva.hu/hp/csalad-es-vagy-karrier/) 
 
A, Hallott a fentihez hasonló esetről?     
□ Igen 
□ Nem 
 
B, Véleménye szerint megengedető, hogy a kismamákat hátrányosan 
megkülönböztessék a munkáltatók? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
C, Önt zavarja, hogy ezeket a személyes információkat nem ajánlott feltüntetni az 
önéletrajzban? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
D, Ha Ön lenne döntési helyzetben, alkalmazna kismamát vagy családanyát? 
□ Igen 
□ Nem 
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□ Nem tudom 
 
5. „Magyarországon a lakosság több mint fele, a diplomásoknak pedig több mint 
54 százaléka nő. A közgazdaság, illetve jogi diplomások között ez az arány 60 
százalék. Országgyűlési képviselőinknek viszont csupán 10 százaléka nő. Az 
Európai Unióban csupán Máltában vannak kisebb arányban nők a 
parlamentben.[…] világ 98 országban alkalmaznak jelenleg valamilyen kvótát, 
hogy a parlamenti képviselőjelöltek vagy képviselők nagyobb százaléka legyen 
nő. Van, ahol az alkotmányban, van, ahol a választójógi törvényben rögzítik, de a 
legtöbb helyen a pártok önként vállalják érvényesítését.” 
(http://index.hu/belfold/noikv1001/) 
 
A, Hallott a fenti törekvésről?     
□ Igen 
□ Nem 
 
B, Ön problémának tartja, hogy alacsonyabb a nők aránya a politikai életben? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
C, Ön problémának tartja, hogy alacsonyabb a nők aránya vezetői beosztásban? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
D, Ön szerint jobb vezető lehet egy férfi, mint egy nő? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
 
III. Kérem, olvassa el az alábbi vicceket és válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó 
kérdésekre! 
 
1.  A cigány, a hátában egy késsel, a rendelés vége előtt esik be az orvoshoz:  
– Há', doktor úr szedje mán ki ezt a kíst a hátambú'!  
Mire a doktor:  
– Itt már vége van a rendelésnek, de tudja mit?-  
Kihúzza a cigány hátából a kést, beleszúrja a szemébe, és így szól:  
– A szemészeten még rendelnek! 
(http://s-net.uw.hu/vicc/roma.html) 
 
A, Talál kivetnivalót az efféle viccekben?     
□ Igen 
□ Nem 
  
B, Szokott Ön ilyen vicceket mesélni? 
□ Igen 
□ Nem 
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C, Ha Ön a viccben szereplő kisebbséghez tartozna, zavarná, ha Önnek ilyen 
vicceket mesélnének? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
D, Az alábbi állítások a romákra vonatkoznak. Ön melyikkel ért egyet? 
 
Elfogadnék egy romát…  
□ …férjnek/ feleségnek 
□ …kedves barátomnak 
□ … szomszédnak 
□ …munkatársnak 
□ …állampolgárnak 
□ …turistának 
□ …kizárnám Magyarországról 
 
E, Van Önnek roma barátja? 
□ Igen 
□ Nem 
 
2. Hitler kiáll a lágerben a zsidók elé: 
 
-Emberek, magukat ma elengedjük. 
-Éljen, éljen, köszönjük. 
- A kéményen át. 
(http://mark93.uw.hu/index.php?menu=viccek&vicc=durvaviccek)  
 
A, Talál kivetnivalót az efféle viccekben?     
□ Igen 
□ Nem 
  
B, Szokott Ön ilyen vicceket mesélni? 
□ Igen 
□ Nem 
 
C, Ha Ön a viccben szereplő kisebbséghez tartozna, zavarná, ha Önnek ilyen 
vicceket mesélnének? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
D, Az alábbi állítások a zsidókra vonatkoznak. Ön melyikkel ért egyet? 
 
Elfogadnék egy zsidót…  
□ …férjnek/ feleségnek 
□ …kedves barátomnak 
□ … szomszédnak 
□ …munkatársnak 
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□ …állampolgárnak 
□ …turistának 
□ …kizárnám Magyarországról 
 
E, Van Önnek zsidó barátja? 
□ Igen 
□ Nem 
 
3. Két buzi a kórházban haldoklik. Az egyik elfingja magát. 
Mire a másik: - Hogy beszélhetsz a szerelemről, amikor mi haldoklunk. 
(http://v.grocceni.com/buziviccek.html)  
 
A, Talál kivetnivalót az efféle viccekben?     
□ Igen 
□ Nem 
 
B, Szokott Ön ilyen vicceket mesélni? 
□ Igen 
□ Nem 
 
C, Ha Ön a viccben szereplő kisebbséghez tartozna, zavarná, ha Önnek ilyen 
vicceket mesélnének? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
D, Az alábbi állítások a melegekre vonatkoznak. Ön melyikkel ért egyet? 
 
Elfogadnék egy meleget…  
□ …férjnek/ feleségnek (regisztrált élettársi kapcsolatban páromnak) 
□ …kedves barátomnak 
□ … szomszédnak 
□ …munkatársnak 
□ …állampolgárnak 
□ …turistának 
□ …kizárnám Magyarországról 
 
E, Van Önnek meleg barátja? 
□ Igen 
□ Nem 
 
4.- Miért szorítja a szöszi mindkét kezét a fülére? 
 - Hogy nehogy elröppenjenek a gondolatai. 
(http://www.lka.hu/cikk.php?sorszam=27) 
 
A, Talál kivetnivalót az efféle viccekben?     
□ Igen 
□ Nem  
 
B, Szokott Ön ilyen vicceket mesélni? 
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□ Igen 
□ Nem 
 
C, Ha Ön szőke nő lenne, zavarná, ha Önnek ilyen vicceket mesélnének? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
D, Az alábbi állítások a színes bőrű nőkre (férfiakra) vonatkoznak. Ön melyikkel 
ért egyet? 
 
Elfogadnék egy színes bőrűt…  
□ …férjnek/ feleségnek 
□ …kedves barátomnak 
□ … szomszédnak 
□ …munkatársnak 
□ …állampolgárnak 
□ …turistának 
□ …kizárnám Magyarországról 
 
E, Van Önnek színes bőrű barátja? 
□ Igen 
□ Nem 
 
5.  A szocializmus öt törvénye: 
 
- Ne gondolkodj! 
- Ha már gondolkodsz, ne beszélj! 
- Ha gondolkodsz, beszélsz, ne írj! 
- Ha gondolkodsz, beszélsz és írsz, akkor ne írj alá! 
- Ha gondolkodsz, beszélsz, írsz és még alá is írod, akkor ne csodálkozz! 
 
(http://www.viccesviccek.hu/Politika_viccek) 
 
A, Ön szerint van igazság az efféle politikai viccekben?     
□ Igen 
□ Nem 
  
B, Az efféle viccek befolyásolják az Ön politikai meggyőződését? 
□ Igen 
□ Nem 
 
C, Zavarja, ha a politikai meggyőződését érintő sértő vicceket mesélnek Önnek? 
□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 
 
D, Az alábbi állítások politikai menekültekre vonatkoznak. Ön melyikkel ért 
egyet? 
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Elfogadnék egy politikai menekültet…  
□ …férjnek/ feleségnek 
□ …kedves barátomnak 
□ … szomszédnak 
□ …munkatársnak 
□ …állampolgárnak 
□ …turistának 
□ …kizárnám Magyarországról 
 
E, Van Önnek olyan barátja, aki más politikai nézeteket vall, mint Ön? 
□ Igen 
□ Nem 
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11.1.2. Sajtónyelv-vizsgálati kérdőív (2010) 
 
Neme: 

□ nő 

□ férfi 

 
Életkora: 

□ 18-25 

□ 26-35 

□ 36 felett 

 
1.  Szokott Ön nyomtatott vagy online sajtót olvasni? 

□ igen 

□ nem 

 
2.  Vannak preferált napilapjai, hetilapjai vagy azok online változata, amelyeket 
rendszeresen olvassa? 

□ igen 

□ nem 

 
3. Fontosnak tartja, hogy a sajtó tájékoztatása hiteles és objektív legyen? (Csak 
egy választ jelöljön meg!) 

□ Számomra fontos, hogy a sajtó tájékoztatása hiteles és objektív legyen. 

□ Számomra fontos, hogy a sajtó tájékoztatása hiteles legyen, de az objektivitást 
nem tartom lényegesnek. 

□ Számomra fontos, hogy a sajtó tájékoztatása objektív legyen, de a hitelességet 
nem tartom lényegesnek. 

□ Számomra nem fontos, hogy a sajtó tájékoztatása hiteles és objektív legyen. 
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4.  Megbízik az Ön által olvasott sajtótermék(ek) tájékoztatási hitelességében, 
objektivitásában? (Csak egy választ jelöljön meg!) 

□ Igen, megbízom mind a hitelességében, mind az objektivitásában. 

□ A hitelességében megbízom, az objektivitásában azonban nem. 

□ Az objektivitásában megbízom, a hitelességében azonban nem. 

□ Nem, nem bízom meg sem a hitelességében, sem az objektivitásában. 

 
5.  Fontos Önnek, hogy egy-egy eseményről szóló tudósítást többféle 
sajtótermékben is elolvasson vagy elegendőnek tartja, ha egyetlen forrásban 
olvassa azt? 

□ Többféle sajtótermékben is utánaolvasok ugyanannak a hírnek. 

□ Megelégszem azzal, ha egy hírről egyetlen forrásból értesülök. 

 
6.  Tapasztalta valaha, hogy ugyanarról az eseményről más-más újságban eltérő 
tényeket közöltek? 

□ igen 

□ nem 

 
7.  Amennyiben tapasztalt ilyet, milyen hatást váltott ki Önből? (Több válasz is 
megadható) 

□ zavart 

□ felháborított 

□ természetesnek fogtam fel 

□ szórakoztatott 

□ egyéb: 

 
8.  Mely alábbi kijelentés(ek)kel ért egyet? (Több válasz is megadható) 

□ A sajtónak felelőssége van abban, hogy mely eseményről hogyan tudósít. 

□ A sajtónak befolyása van arra, hogy az emberek miről mit gondolnak. 

□ A sajtó esetenként manipulatív is lehet. 

□ Sajtóterméket csak kellő kritikával szabad olvasni. 
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□ A sajtó nem befolyásolja az egyén véleményét. 

□ Sajtószabadság van, tehát mindenki azt ír, amit akar. 

□ A sajtó feladata a tájékoztatás, s nem létezik egyetlen igazság. 

 
9.  Ön mit tart fontosnak egy hír szövegében? (Több válasz is megadható) 

□ fogalmazásmód pontossága 

□ szubjektív elemek kizárása 

□ korrekt nyelvhasználat 

□ kifogástalan helyesírás 

□ egyéb: 

 
10.  Alábbiakban három címet olvas ugyanarról az eseményről. Érez lényeges 
különbséget a címek között? 
 
1. „Franciaország elkezdi kitoloncolni a romákat.” 

2. „Franciaország megkezdte a romák kitoloncolását.” 

3. „Kitoloncolják a cigányokat Franciaországból.” 

□ igen 

□ nem 

 

11.  Alábbiakban három részletet olvas ugyanarról az eseményről. Érez lényeges 

különbséget a hírrészletek között? 

1. „Először egy 79 fős csoportot küldenek haza repülővel.” 

2. „A Franciaországban tartózkodó romák közül első körben 93 személyt 

utasítanak ki az országból.” 

3. „Nagyjából hatvan romával a fedélzetén elindult Lyon városából Romániába a 

francia kormány által bérelt repülőgép.” 

□ igen 

□ nem 
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12.  Alábbiakban három részletet olvas ugyanarról az eseményről. Érez lényeges 
különbséget a hírrészletek között? 
 

1. „A bel- és külföldi bírálatok ellenére a francia hatóságok csütörtökön 

visszatoloncolják Romániába a felszámolt illegális romatelepek lakóinak első 

csoportját.” 

2. „Az illegálisan Franciaországban tartózkodó romák közül első körben 93 

személyt utasítanak ki az országból.” 

3. „A deportálás részét képezi a francia kormány illegális bevándorlás elleni 

politikai törekvéseinek.” 

□ igen 

□ nem 

 
 
13.  Egyértelmű Ön számára, hogy a 12. kérdés hírrészleteiben az „illegális” jelző 
mire vonatkozik? 

□ igen, éspedig: 

□ nem 

 

14.  Alábbiakban egy részletet olvas az ugyanarról az eseményről szóló egyik 
hírből. Mi a véleménye a „bűnözőcigány” kifejezésről? 
 
„Azok a bűnözőcigányok amelyek törvényt sértettek, azonnal Bulgária és 
Románia felé lesznek toloncolva.” 
 

□ nincs bajom a kifejezéssel 

□ aggályosnak tartom a kifejezést 

 
15.  Mi a véleménye a „cigánybűnözés” kifejezésről? 

□ nincs bajom a kifejezéssel 

□ aggályosnak tartom a kifejezést 

 
16.  Ön fontosnak tartja, hogy „cigány” vagy „roma” kifejezés szerepel-e a 
hírben? 

□ igen 
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□ nem 

 

17.  Mit gondol, a „cigánybűnözés” és a „bűnözőcigány” kifejezések rossz 
színben tüntetik fel ezt a kisebbséget? 

□ igen 

□ nem 

 

18.  Ön használja (használná) ezeket a kifejezéseket? 

□ igen 

□ nem 

 
19.  Mit gondol, a „magyarbűnözés” és a „bűnözőmagyar” kifejezések rossz 
színben tüntetik fel a magyarságot? 

□ igen 

□ nem 

 
20.  Ön használja (használná) ezeket a kifejezéseket? 

□ igen 

□ nem 
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11.2. Ábrák és azok jegyzéke 
 

11.2.1 Ábrák jegyzéke 
 

1. ábra: Az MTI archívumában 2008 januárja és 2008 márciusa között kiadott 
találatok száma a cigány és a roma szavakra 
 

2. ábra 
Az MTI archívumában 2008 januárja és 2008 márciusa között kiadott találatok 
száma a zsidó és az izraelita szavakra 
 

3. ábra 
Az MTI archívumában 2008 januárja és 2008 márciusa között kiadott találatok 
száma a homoszexuális és a meleg szavakra 
 

4. ábra 
Az MTI archívumában 2008 januárja és 2008 márciusa között kiadott találatok 
száma a cigány, a roma, a zsidó, az izraelita, a homoszexuális a meleg szavakra 
 

5. ábra 
A cigánysággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 
2008. március közötti időszakban a Népszavában 
 

6. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 2008. 
március közötti időszakban a Népszavában 
 

7. ábra 
A homoszexuálisokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január 
és 2008. március közötti időszakban a Népszavában 
 

8. ábra 
A cigányokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 2008. 
március közötti időszakban a Magyar Nemzetben 
 

9. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 2008. 
március közötti időszakban a Magyar Nemzetben 
 

10. ábra 
A homoszexuálisokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január 
és 2008. március közötti időszakban a Magyar Nemzetben 
 

11. ábra 
A cigánysággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 
2008. március közötti időszakban a Magyar Hírlapban 
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12. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 2008. 
március közötti időszakban a Magyar Hírlapban 
 

13. ábra 
A homoszexuálisokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január 
és 2008. március közötti időszakban a Magyar Hírlapban 
 

14. ábra 
A cigánysággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 
2008. március közötti időszakban a HVG-ben 
 

15. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 2008. 
március közötti időszakban a HVG-ben 
 

16. ábra 
A homoszexuálisokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január 
és 2008. március közötti időszakban a HVG-ben 
 

17. ábra 
A cigánysággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 
2008. március közötti időszakban a Magyar Narancsban 
 

18. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 2008. 
március közötti időszakban a Magyar Narancsban 
 

19. ábra 
A homoszexuálisokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január 
és 2008. március közötti időszakban a Magyar Narancsban 
 

20. ábra 
A cigánysággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 
2008. március közötti időszakban a Magyar Demokratában 
 

21. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 2008. 
március közötti időszakban a Magyar Demokratában 
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11.2.2 Ábrák 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 
Az MTI archívumában 2008 januárja és 2008 márciusa között 

kiadott találatok száma a cigány és a roma szavakra 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra 
Az MTI archívumában 2008 januárja és 2008 márciusa között kiadott 

találatok száma a zsidó és az izraelita szavakra 
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3. ábra 

Az MTI archívumában 2008 januárja és 2008 márciusa között 
kiadott találatok száma a homoszexuális és a meleg szavakra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ábra 
Az MTI archívumában 2008 januárja és 2008 márciusa között 
kiadott találatok száma a cigány, a roma, a zsidó, az izraelita, a 

homoszexuális a meleg szavakra 
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5. ábra 
A cigánysággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. 

január és 2008. március közötti időszakban a Népszavában 
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6. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. 

január és 2008. március közötti időszakban a Népszavában 
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7. ábra 
A homoszexuálisokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 
2008. január és 2008. március közötti időszakban a Népszavában 
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8. ábra 
A cigányokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. 

január és 2008. március közötti időszakban a Magyar Nemzetben 
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9. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. 

január és 2008. március közötti időszakban a Magyar Nemzetben 
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10. ábra 
A homoszexuálisokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 

2008. január és 2008. március közötti időszakban a Magyar 
Nemzetben 
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11. ábra 
A cigánysággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. 
január és 2008. március közötti időszakban a Magyar Hírlapban 
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12. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január 

és 2008. március közötti időszakban a Magyar Hírlapban 



 251

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ábra 
A homoszexuálisokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 

2008. január és 2008. március közötti időszakban a Magyar Hírlapban 
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14.  ábra 
A cigánysággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 

2008. március közötti időszakban a HVG-ben 
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15. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 

2008. március közötti időszakban a HVG-ben 
 



 254

 
 

16. ábra 
A homoszexuálisokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. 

január és 2008. március közötti időszakban a HVG-ben 
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17. ábra 
A cigánysággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 

2008. március közötti időszakban a Magyar Narancsban 
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18. ábra 

A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 
2008. március közötti időszakban a Magyar Narancsban 
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19. ábra 

A homoszexuálisokkal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. 
január és 2008. március közötti időszakban a Magyar Narancsban 
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20. ábra 
A cigánysággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 

2008. március közötti időszakban a Magyar Demokratában 
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21. ábra 
A zsidósággal kapcsolatban megjelent cikkek eloszlása a 2008. január és 

2008. március közötti időszakban a Magyar Demokratában
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11.3. A disszertációban elemzett sajtócikkek listája 

11.3.1. A Magyar Hírlapban elemzett cikkek listája (cigányság) 
 
2008.01.08., Swendt Pál, Áldozatból gyanúsított            
2008.01.08., Wiedemann Tamás, Megbékélési terv a kölcsönös félelem ellen   
2008.01.08., WT, 2 perces interjú: Papp Lajos, szívsebész, a gój motorosok 
delegációjának vezetője 
2008.01.09., Horváth Attila, Nehéz kijutni a gödörből Vasboldogasszonynál         
2008.01.09, WT, Negyven roma család kap szociális lakást     
2008.01.14., WT, Öngólt lőtt az oktatási tárca Jászladányban 
2008.01.21., Swendt Pál, A vádlottak nem emlékeznek 
2008.01.25., Somogyvári D. György Megszólal az ördög trombitája 
2008.01.25., ZSZ, Változatlanul 
2008.01.27., Politikai pórázon rángatják a cigány vezetőket 
2008.01.28., Horváth Attila, Sötét jövő a romák és képviselőik előtt  
2008.01.28., Gulyás István interjúja Farkas Flóriánnal 
2008.02.03., Sándor Csilla, Pista bácsi, majd jövünk magához közmunkára! 
2008.02.03., Továbbra is nyomozás folyik az SZDSZ frakcióvezetője ellen 
2008.02.07., br, Kisebbségi koncepció a parlamenti képviseletre 
2008.02.12., „A gárda, a gárda” 
2008.02.12., Hárommillió eurós bírság Romániának 
2008.02.19., Mali Zoltán: a Kóka-éra végéhez közeledik az SZDSZ 
2008.02.20., Matuz Gábor interjúja Mali Zoltánnal 
2008.02.29., Igenre buzdít a roma vezető 
2008.02.29., Tamáska Péter, Na megállj, nyuszi!?        
2008.03.02., Sándor Csilla, Négy ország négy települése hívja életre a 
népfőiskolát 
2008.03.04., Kába tehenek levágás előtt 
2008.03.07., Horváth Attila, Zala megyei romák szerint nem a levesről kell 
szavazni 
2008.03.10., Román rendező filmje nyerte el az idén az Aranyszarvas díjat 
2008.03.13., Swendt Pál, Kordonnal és dulakodással indult a Magyar Gárda pere                   
2008.03.14., Csákó Attila, Újabb elvonás a lakosságtól? 
2008.03.14., A szabadságharc és a zene 
2008.03.17., Kanadába készülnek a romák 
2008.03.20., BR, Ismét több száz roma készül a vakvilágba           
2008.03.28., Faggyas Sándor, Ne a szegénységben legyünk egyenlők! 
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11.3.2. A Magyar Hírlapban elemzett cikkek listája (zsidóság) 
 

2008.01.02., MH-összeállítás, Csúcstalálkozó Jeruzsálemben a palesztin állam 
jegyében 
2008.01.04., Véres akciók a Hamasz ellen Gázában 
2008.01.07., A terepen próbál közvetíteni George W. Bush amerikai elnök 
2008.01.09., George Bush a békéért kampányol 
2008.01.11., Speidl Bianka, Közel-keleti mintaállam születhet 
2008.01.11., Kalászszedés szombaton 
2008.01.17., Dombormű egy sötét kapualjban 
2008.01.18., KD, Hatvanhárom éve omlott le a gettó fala 
2008.01.20., sb, Megalázó ajánlatot tettek Izraelnek 
2008.01.20., KD, Kormány nélküli megemlékezés 
2008.01.23., Botrány tört ki a Kárpátia reklámja miatt 
2008.01.24., Bontás és tiltakozás 
2008.01.24., A védőzóna védelme 
2008.01.25., Hol van az Édenkert? 
2008.01.27., A holokauszt-emléknap ötvözi a gyászt, a reményt s a könnyeket 
2008.02.01., Az irgalmas szamaritánus 
2008.02.04., KD, Erdő Péter az ökumenikus párbeszédért 
2008.02.05., Lánczi Richárd, Aranyvonat vagy uratlan vagyon? 
2008.02.06., Lánczi Richárd, Külföldön élő magyar zsidók csak felmentéssel 
kárpótolhatók 
2008.02.12., Lánczi Richárd, A tiltás ellenére is építhetnek Tordai Péterék a Síp 
utcában 
2008.02.14., Nyolcezer katona vigyázott a rendre a bejrúti temetésen 
2008.02.14., Lánczi Richárd, Megfeledkeztek egy kárpótlási törvényről 
2008.02.15., Torkos Matild, Az eszkimó tőke ellen is tiltakoznék 
2008.02.19., Lánczi Richárd,  A Mazsihisznek sem tetszik az építkezés 
2008.02.20., LR, Zsidó műhely a KDNP támogatásával        
2008.03.01., Scheiber Sándor- díjakat adtak át Budapesten 
2008.03.04., MTI, Összeomló békefolyamat 
2008.03.07., Tartós válság sújtja a Gázai övezet lakóit 
2008.03.14., Lázin Miklós András, Zsidók és cigányok harca a magyar 
szabadságért 
2008.03.17., HA, Példaértékű együttműködés 
2008.03.18., A medence és környéke 
2008.03.21., Máté T. Gyula, Moszkva újra fenyeget 
2008.03.21., Miért maradt ki Isten a Bibliából? 
2008.03.25., Még egyszer a medencéről 
2008.03.27., Tőkés László a NATO segítségét kérte 
2008.03.28., Pelle János, Bayer Zsolt és a verem 
2008.03.28., Bíró Zoltán, Elhatárolódás „medence”-ügyben 
2008.03.28., Megint jönnek, tiltakoznak 
2008.03.29., Kisebbségellenes falfirkák Kolozsváron 
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11.3.3. A Magyar Hírlapban elemzett cikkek listája (homoszexuálisok) 
 
2008.01.07., Kovács Orsolya Zsuzsanna, Varsó nem támogatja a melegek 
regisztrált élettársi kapcsolatát        
2008.01.18., A neurotikus ateizmus 
2008.01.22., Németh Era, Gyurcsány Ferenc mehet, ha nem lép 
2008.03.07., Alázat és esélyegyenlőség 
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11.3.4. A Magyar Nemzetben elemzett cikkek listája (cigányság) 
 
2008.01.02., MNO, Romákra támadtak bőrfejűek Szlovákiában 
2008.01.03., MNO, Csak a pénzt veszik fel: nem működik igazán az integrált 
oktatás 
2008.01.03., Lőcsei Gabriella, Missziós lendületben 
2008.01.04., MNO, Egyirányúsították az önkormányzati telefont – csődben 
Tiszaderzs 
2008.01.04., MNO, Ónody-Molnár Dóra: Kolompár keze 
2008.01.06., Kiss Anita, A legkisebb gyerek is tud imádkozni 
2008.01.06., Néző László, Százmilliárdos programcigányok 
2008.01.07., Haraszti Gyula, Akinél eldőlnek a dolgok 
2008.01.09., MNO, Szociális program: lakásokat építenek ötezer cigány családnak 
2008.01.10., Joó István, „A fehér papír mindent elbír…” 
2008.01.13., Farkas Melinda, Hiller István kontra SZDSZ 
2008.01.13., Kiss Boldizsár János, Iskolabezárások és esélyegyenlőség 
2008.01.14., MN, Köszönet újságjuk szerkesztőinek! 
2008.01.14., Sashegyi Zsófia, Művészek rang(sor) nélkül 
2008.01.14., Szenvedi Zoltán, Őrizetben Mortimer leszúrt „áldozata”  
2008.01.14., MNO, Szegregáció: Tamás Gáspár, Bolgár segítségét kérik a Gój 
Motorosok 
2008.01.14., MNO, Tüntettek a devecseri cigányok 
2008.01.15., Lippai Roland, A szegények háborúja elkezdődött? 
2008.01.15., Pilári Darinka, Időutazás a kisvasúttal 
2008.01.15., MNO, Járóka Lívia: A roma gyermekek oktatása jó befektetés 
2008.01.15., Szenvedi Zoltán, Ma döntenek Patairól 
2008.01.16., Konopás Noémi, A kormány rasszistázik a cigányprobléma 
megoldása helyett? 
2008.01.16., MNO, Átadták a román hatóságoknak „Mauglit” 
2008.01.16., D. Horváth Gábor, Kint vagy bent van-e „Maugli”? 
2008.01.16., MNO, Megbánta tettét a gyermekét elsodró autósra támadó ózdi apa 
2008.01.17., MNO, Beindultak a civilek – Nemzeti Akció Program kezdődik 
2008.01.17., Körmendy Zsuzsanna, Kit védjünk: a földön fekvőt vagy az őt 
rugdosót? 
2008.01.17., Patait harminc napra előzetesbe helyezték 
2008.01.17., Bodacz Balázs, SZDSZ: a sikertelen hiteltelenség éve 
2008.01.18., Néző László, A Magyar Gárda tiltakozott, Kendét rendőrök vitték el  
2008.01.18., MNO, Demszky Gábor most már egy órán át parkolt a tilosban 
2008.01.18., MNO, Dusan Caplovic magyar asszimilációtól félti a romákat  
2008.01.18., Pethő Tibor, Fecsegő felszínen mozgó mese 
2008.01.18., Bóka Máté Ciprián, Holland hajóskapitány Gerde főszponzora 
2008.01.18., Farkas Melinda, Kudarc az integrált oktatás? 
2008.01.18., Ludwig Emil, Útszélre vetett népoktatás 
2008.01.19., MNO, Jobbik: a Magyar Gárda lesz a 21. század csendőrsége 
2008.01.19., Dombi Margit, Osztrák kárpótlás: bíróság előtt a háromszázmilliós 
csalás 
2008.01.19., MNO, Ötvenszeresére nőtt a cigányok száma a felsőoktatásban 
2008.01.20., Pilári Darinka, Egyoldalú konferencia a romákról 
2008.01.20., MNO, Mini gengszterek, tehetetlen hatóságok - Keresztmetszet  
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2008.01.21., MNO, A bíróság elutasította a Nemzeti Őrsereg hivatalos 
bejegyzését  
2008.01.21., MNO, Czene Gábor: Defekt 
2008.01.21., Kiss Eszter Veronika, Farsang csángó muzsikával 
2008.01.21., Magyar Nemzet, Nyoma sincs a késelő fiúnak – hol bukkan fel újra? 
2008.01.22., Farkas Melinda, Az oktatási tárca jászladányi bumerángja 
2008.01.22., MNO, Elítéli a cigány holokauszt emlékmű meggyalázását a KDNP 
2008.01.22., MNO, Szabó János: A Magyar Gárda is a civil kurázsi része  
2008.01.22., Berta Hajnal, Urbán Péter, Tovább bűnözhet a késelő fiú 
2008.01.23., MNO, Az OCÖ aláírásokat gyűjt a Magyar Gárda betiltásáért 
2008.01.23., MNO, Járóka: Uzsora helyett hitelt a romáknak is! 
2008.01.23., MNO, Kolompár: Farkas mondjon le! 
2008.01.24., Joó István, Börtön helyett bujkál a volt OCÖ-vezető 
2008.01.24., MNO, Fokozott felügyelet: őrző-védő cég is figyel a Blaha Lujza téri 
késelőre 
2008.01.24., Keresztes Lajos, Gyurcsány, a török miniszterelnök 
2008.01.24., Olaszliszka a nyolcadik kerületben 
2008.01.24., MNO, Romákat is várnak tűzoltónak 
2008.01.24., Seszták Ágnes, Tezsvírke 
2008.01.24., Konopás Noémi , Továbbra sincs WC – a cigányság csak addig 
érdekes, míg szavaz 
2008.01.25., MNO, Gyurcsány: „Nem hiszem, hogy hazudtam” 
2008.01.25., MNO, Ismét bíróság előtt a jászladányi iskolaügy 
2008.01.25., MNO, Nincs bizonyíték: feljelenti a HVG-t a Magyar Gárda 
2008.01.25., MNO, Nyolcvanezer cigányt telepíttetne át egy cseh politikus 
2008.01.25., Ludwig Emil, Tegyünk mindent a maga helyére! 
2008.01.26., Pilári Darinka, Csökkenő népesség, változó társadalom 
2008.01.26., MNO, MSZP: cigány- és munkástagozat igen, társadalompolitikai 
nem 
2008.01.26., MNO, Több pénz jut új munkahelyek létrehozására  
2008.01.27., A késelő hazament, az erőszak maradt 
2008.01.27., Szabóné Kármán Judit, A szegregáció mint társadalmi zsákutca 
2008.01.27., Tolcsvai L. László, Bántalmazott sofőr Ózdon 
2008.01.27., Berta Hajnal, Bezárhatták volna a suhancot 
2008.01.27., MNO, Gyermekbanditák és csicskák - Célpont 
2008.01.27., G. Juhász Judit, Hazaküldték a szurkálót 
2008.01.27., Tolcsvai L. László, Hétfőtől bíróság előtt az olaszliszkai lincselők 
2008.01.27., MN, Nem volt fogadókészség 
2008.01.27., Velkei Tamás, Tovább tombol az erőszak a fővárosban 
2008.01.28., G. Juhász Judit, Rostás Szabolcs, A maffia hozta Pestre a késelő 
cigány fiút? 
2008.01.28., A maffia hozta Pestre a kisfiút? 
2008.01.28., Seszták Ágnes, Beérett a liberális vetés 
2008.01.28., Velkei Tamás, Budán is gyakran villan a penge 
2008.01.28., MNO, Ismét a sikkasztó polgármestert választotta meg Gilvánfa 
2008.01.28., Varga Attila, Lomisok paradicsoma 
2008.01.28., Kiss Eszter Veronika, Népzenei tanszékfoglaló 
2008.01.29., Joó István, „A roma elit nagy része korrupt…” 
2008.01.29., Dombi Margit, Bíróság előtt a háromszázmilliós csalás ügye 
2008.01.29., György Zsombor, Dadaprogram 
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2008.01.29., Tóth Szabolcs Töhötöm, Egyre láthatatlanabb 
2008.01.29., MNO, Egységes roma stratégiát sürget az Európai Parlament 
2008.01.29., MNO, Előzetesbe kerültek a két cigány nőt megverő fiatalok 
2008.01.29., Rostás Szabolcs, Elszökött a Blaha Lujza tér réme 
2008.01.29., MN, Röviden 
2008.01.29., MNO, Tóth Ákos: Ráció 
2008.01.29., Pilhál Tamás, Zavaros rendőrvallomások 
2008.01.30., MNO, Az OCÖ elfogadta az évi költségvetést 
2008.01.30., MNO, Kartal Zsuzsa: Nem kívánságműsor 
2008.01.31., MNO, A holokauszt áldozataira emlékeztek Auschwitzban 
2008.01.31., MNO, Dr. Bársony János: Ideje van a változásnak! 
2008.01.31., Löffler Tibor, Gyurcsány gárdája és a perui állampolgár 
2008.01.31., MNO, Tarlós: Aggasztó a közterületi erőszak elharapódzása 
2008.01.31., Seszták Ágnes, Új jégkorszak 
2008.02.01., Borsodi Attila, „Öljétek meg a magyart, mert meghalt a gyerek!” 
2008.02.01., MNO, Az OCÖ üdvözli az EP romastratégiáról szóló állásfoglalását  
2008.02.01., Tolcsvai L. László, Elkezdődött a lincselő romák pere 
2008.02.01., Tolcsvai L. László, Megkezdődött az olaszliszkai lincselők pere 
2008.02.01., Keresztes Lajos, Szélsőjobboldali terrorveszély Magyarországon?  
2008.02.02., Szarka Ágota, „Ilyen árulás a rendszerváltás óta nem volt” 
2008.02.02., Pilhál György, Olaszliszka és a többiek 
2008.02.02., MTI, Röviden 
2008.02.02., Rostás Szabolcs, Visszavitték Csíkszeredára a késelőt 
2008.02.03., Barna inggel riogatnak 
2008.02.03., Joó István, Egy éhségsztrájk tanulságai 
2008.02.03., Tolcsvai L. László, Egymás ellen fordultak az olaszliszkai romák 
2008.02.03., Muray Gábor, Erdély felszínesen 
2008.02.04., MNO, Babócsán nem lesz bőgőtemetés? 
2008.02.04., Pilhál Tamás, Belső vizsgálat a Magyar Gárdánál 
2008.02.04., Zsebők Csaba, Duraynak nincs pénze a büntetésre 
2008.02.04., Gulyás J. Attila, Hírbe hozta a késelő fiú Csíkszeredát 
2008.02.04., Berta Hajnal, Roma nőket vertek meg Szigetváron 
2008.02.04., MNO, Tóth Ákos: Ez a valódi politika 
2008.02.05., Temesi Ferenc, A falu bolondja (2.) 
2008.02.05., Pilhál Tamás, Egerben is megvertek egy diákot 
2008.02.05., Pósa Zoltán, Költői dokumentumok, valósághű művészfilmek 
2008.02.05., MNO, Nem mehettek be a cigányok: bírságot kapott az iskola  
2008.02.05., MN, Röviden 
2008.02.06., MNO, Családi csata figyelmeztető lövésekkel 
2008.02.07., MNO, Esélyteremtő összefogás – Visszaintegrálnák a romákat  
2008.02.07., Joó István, Hatvanhárom éve szabadult fel Auschwitz 
2008.02.07., Joó István, Zsebők Csaba, Kórusban rasszistáz az MSZP és az OCÖ 
2008.02.07., MNO, Ötvenezer aláírást szeretne az OCÖ a Magyar Gárda ellen  
2008.02.08., Megyeri Dávid, A globalizációs lobbik zsoldjában 
2008.02.08., MNO, Kumin: Nincs idő, hogy tétlenkedjünk a romák ügyében 
2008.02.08., MNO, Mégis eltemették a nagybőgőt Babócsán 
2008.02.08., Pilhál Tamás, Nem rúgják ki a sikkasztó szocialistát 
2008.02.08., MN, Röviden 
2008.02.08., MNO, Tolnában is gyűjtik az aláírást a Prikezsia Gárda ellen 
2008.02.09., „Maugli” megint szökne 
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2008.02.09., Seszták Ágnes, A farizeusoknak abba kellene hagyni az aggódást 
2008.02.09., MNO, Az OCÖ elfogadta a Magyar Gárda elleni aláírásgyűjtést 
2008.02.09., Dr. Kende Péter , Ha engedjük, engeditek ezt a spirált beindulni… 
2008.02.09., Pósa Zoltán, Utak az elmúlt időbe 
2008.02.10., Ludwig Emil, Az adóhivatal esernyős trükkje 
2008.02.10., Joó István, Botrány a román gimnázium átadása körül 
2008.02.10., Farkas Melinda, Diszkrimináció vagy iskolakerülés? 
2008.02.11., Erdélyi Gábor, Álságos, hiteltelen aggódás 
2008.02.11., Olvasóinktól 
2008.02.11., MTI, Röviden 
2008.02.12., Konkoly Edit, Angyalok az alagsorban 
2008.02.12., Lukács Csaba, Kották lakat alatt 
2008.02.12., Ludwig Emil, Olaszliszka öreg hídja 
2008.02.13., MNO, Demszky Gábor: A Fidesz a felelős a nyilas mozgalomért 
2008.02.14., MNO, Fidesz: Olcsóbb képezni egy romát, mint segélyezni 
2008.02.14., MNO, Megduplázódik a Gárda Békésben 
2008.02.14., Tolcsvai L. László, Olaszliszkaiak elkeseredett levele Takácshoz 
2008.02.15., Pósa Zoltán, Életek éneke: őrzi a szeretetet 
2008.02.15., Joó István, Rovott múltú OCÖ-vezetőség               
2008.02.16., MNO, Munkahelyteremtés – szigorodó feltételek 
2008.02.16., Farkas Melinda, Pénzbüntetés a kerepesi iskolának 
2008.02.16., Keresztes Lajos, Szvatopluk visszatért? 
2008.02.17., Csontos János, Kóka szava kicsit ér 
2008.02.18., MNO, Cigány fiatalokat vár soraiba a borsodi rendőrség 
2008.02.18., MNO, Magyar Gárda a szekszárdi „Csikágóban” 
2008.02.18., Huth Gergely, Titokban egyeztek meg 
2008.02.19., Lovas István, A kirekesztő magyar társadalom 
2008.02.19., Farkas Melinda, Jászladányi kérdezz-felelek 
2008.02.19., MN, Kumin: nincs idő…  
2008.02.19., Joó István, Várják a jogerős ítéletet 
2008.02.19., Hanthy Kinga, Vizsgálati minta 
2008.02.19., Száraz Miklós György, Zátonyi 
2008.02.20., MNO, Uniós romastratégia: a bizottság válaszát várja a parlament 
2008.02.21., MNO, Döntöttek: soron kívül tárgyalják a Magyar Gárda elleni pert 
2008.02.21., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.21., MTI, Röviden 
2008.02.22., MNO, Egy hónappal előbbre hozzák a Magyar Gárda elleni pert  
2008.02.22., Salamon Konrád, Mi a bajunk egymással? 
2008.02.22., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.22., MNO, Több tízezer aláírást gyűjtött az OCÖ a Magyar Gárda ellen 
2008.02.23., MNO, Bartók-portré helyett  
2008.02.23., MNO, Büntetőfeljelentés: szabolcsi cigányokat pénzelnek Veresék? 
2008.02.23., MNO, Roma gyerek írta a gyalázkodó feliratokat a romák falára 
2008.02.24., MNO, Balsai: Mit tesz Veres a szavazatvásárlás ügyében? 
2008.02.24., MNO, Büntetőfeljelentés: romákat pénzel Veres stábja az otthon 
maradásért? 
2008.02.24., MNO, Politikai indíték vagy pénzhiány miatt marad a cigánytelep 
Váralján? 
2008.02.25., Rostás Szabolcs, „Maugli” hazatérhet 
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2008.02.25., MNO, Egy kortárs roma múzeum létrehozása lerombolhatja az 
előítéleteket  
2008.02.25., MNO, Felhívást írtak alá a roma stratégia kidolgozására  
2008.02.25., MNO, Kerepes elismer és fellebbez 
2008.02.25., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.26., MN, „Köszönöm szépen, jól vagyok” 
2008.02.26., Szabó Anna, Lovas István, Bajnaiék késnek a nagy projektekkel 
2008.02.26., Balavány György, Far-hát 
2008.02.26., Keresztes Lajos, Sobieski Tamás, Tompos Ádám, Gucci-cigányok 
2008.02.26., Tóth Szabolcs Töhötöm, Jönnek az iszlamofasiszták 
2008.02.26., Seszták Ágnes, Részvétlenül 
2008.02.26., MNO, Veres ismét a Hír Televíziót fenyegeti 
2008.02.27., MNO, Járóka: Közös feladat a roma integráció 
2008.02.27.,, MNO, Menekült cigány családdal reklámozták Bartókot – 
bocsánatot kérnek 
2008.02.28., MNO, Kolompár hamarosan „nem tudja visszafogni a cigányságot”? 
2008.02.28., Seszták Ágnes, Korunk hősei 
2008.02.28., Rostás Szabolcs, Őrizetben az itáliai cigány vajda 
2008.02.28., Farkas Melinda, Rémisztő tandíjtervek 
2008.02.28., MN, Röviden 
2008.02.29., MNO, „Az is meglehet, hogy ott sem voltam” 
2008.02.29., MNO, Balog: A mélyszegény cigányság utasítsa el a vizitdíjat és a 
tandíjat 
2008.02.29., MNO, Cigány vezetők ismerték el a 2006-os szavazatvásárlást 
2008.02.29., Varga Attila, Egyéves a vizitdíj, keserű a mérleg 
2008.02.29., Rostás Szabolcs, Hazavitték családjához a késelő fiút 
2008.02.29., MNO, Sértette a romákat, bezúzták az újságot 
2008.03.01., MNO, 100 rugóért vett falunyi roma szavazat - Célpont  
2008.03.01., MNO, Kanada megszüntette a vízumkötelezettséget hazánkkal 
szemben 
2008.03.01., MNO, Kolompár cigányokat „szervezett” a gárda rendezvényére? 
2008.03.01., MNO, Kolompár Orbán szerint szélsőségesek házat gyújtottak fel 
2008.03.01., Velkei Tamás, Lopott és gyilkolt az ösztöndíjas roma 
2008.03.01., MNO, Lungo Drom: három igennel kell szavazni március 9-én!  
2008.03.01., MNO, Valóban megvették a szabolcsi romák voksait?  
2008.03.02., MNO, Iroda a roma érdekvédőknek, ha az MSZP-re szavaznak? 
2008.03.02., MNO, Ombudsmanhoz fordult az FCÖ 
2008.03.02., MNO, Több állami támogatás a kisebbségi önkormányzatoknak? 
2008.03.03., MNO, „Gyurika” bejutott a Dialektus-fesztivál döntőjébe 
2008.03.03., MNO, Cigány kisebbségi önkormányzat alakult Csongrádban 
2008.03.03., MNO, Gyakorlat a szavazatvásárlás Veres választókerületében? 
2008.03.03., Kulcsár Anna, Lomnici Zoltán és a legkisebb közös többszörös 
2008.03.03., Keresztes Lajos, Pogromveszély Magyarországon? 
2008.03.03., MNO, Roma kapcsolattartók a hevesi rendőrségnél 
2008.03.03., MNO, Szavazatvásárlás Veres körzetében: a romák is így tudják  
2008.03.04., Balavány György, Édestestvérek 
2008.03.04., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.03.04., MNO, Nem kell vízum, újra Kanadába készülnek a mohácsi 
cigányok 
2008.03.04., Hegyi Zoltán, Ragyogás, szenny, bölcsesség, téli sport 
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2008.03.05., MNO, A cigányzenészek is „elhúznák a kormány nótáját” 
2008.03.05., MNO, Balavány György: Tibor, a hazugságszolgáltató 
2008.03.05., MNO, Befejeződött az OCÖ aláírásgyűjtése 
2008.03.05., MNO, Kampányolásra kényszerítette a romákat egy szocialista 
politikus?  
2008.03.05., MNO, Ma még alá lehet írni a gárda ellen 
2008.03.06., Bodacz Balázs, „… mert kellene egy kis dohány is már!” 
2008.03.06., Varga Attila, „Megyünk az örvényben lefelé” 
2008.03.06., MNO, Farkas: Szánalmas Gyurcsány és Kolompár színjátéka  
2008.03.06., MNO Félelem és rettegés Siófok belvárosában 
2008.03.06., Lóránt Károly, Hírünk Európában 
2008.03.06., Pethő Tibor, Nemzetiségi színházak fesztiválja Budapesten 
2008.03.06., Urbán Péter, Rasszizmus helyett gyermekcsíny 
2008.03.06., Kiss Eszter Veronika, Rekonstruált örmény muzsika 
2008.03.06., Trükkök sora a kampányban 
2008.03.06., Konopás Noémi, Wittner, Morvai felszólalna: cigányok 
fenyegetőztek 
2008.03.07., Bodacz Balázs, Fenyegetésözön, mint mindig 
2008.03.07., MNO, Kényes kérdés a roma programok hatékonysága 
2008.03.07., MNO, Keresik a Jászság legszebb cigány lányát 
2008.03.07., MNO Magyar koncertsiker Lyonban  
2008.03.07., OS, OCÖ: Farkas Flórián lépjen be a „Prikézsia Gárdába” 
2008.03.07., Tolcsvai L. László, Olaszliszkai per gój motorosokkal 
2008.03.07., MTI, Röviden 
2008.03.07., Borsodi Attila, Pál Gábor, Se munkahelyük, se pénzük: romák az 
igenek mellett 
2008.03.08., MNO, Cigány gárda alakult Kőszegen?  
2008.03.08., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.03.08., Hír TV, Röviden 
2008.03.09., Sebestyén Imre, Állandósult menekülthullámok 
2008.03.09., Rostás Szabolcs, Korán érő romániai gyermekek 
2008.03.09., Sashegyi Zsófia, Snétberger társas örömmuzsikája 
2008.03.10., Joó István, „Egyre több gyereket nem íratnak be az iskolába” 
2008.03.10., MNO, Baranyai: Semmi köze a Világ Nemzetőrségnek a Magyar 
Gárdához 
2008.03.10., Magyar Nemzet, Hevesi és borsodi falvakat tartanak rettegésben a 
romák 
2008.03.10., T.L.L., Kolompár burkoltan fenyeget                                            
2008.03.11., Cigány voksok: újabb leleplezés 
2008.03.11., MNO, Emlékkő a szabadságharc cigány hőseinek 
2008.03.11., MNO, Gyurcsány: Munkaalapú társadalmat és gazdaságot szeretnék 
2008.03.11., Rostás Szabolcs, Klánháború Romániában 
2008.03.11., György Zsombor, Misszió 
2008.03.12., MNO, „Kék virág” az erőszak ellen  
2008.03.12., MNO, A Magyar Gárda feloszlatásáról tárgyal a bíróság  
2008.03.12., MNO, Magyar Gárda: erős rendőri jelenlét a bírósági tárgyaláson 
2008.03.12., MNO, Magyar Gárda-per: összeverekedtek a romák és a gárdisták 
2008.03.12., MNO, Májusban folytatódik a gárda pere – botrány a tárgyaláson 
2008.03.13., MNO, Állami kitüntetések március 15-e alkalmából 
2008.03.13., MTI, Pál Gábor, Farkas elhatárolódik a bajkeverőktől 
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2008.03.13., Hír TV, Röviden 
2008.03.14., A romák beismerték, de Veres tagad 
2008.03.14., MNO, A szabadságharc roma honvédeinek állítottak emléket 
2008.03.14., MNO, Kolompár tudja, hogyan kell március 15-ét ünnepelni 
2008.03.14., MNO, Magyar Gárda-per: „sajnálatos” volt Kolompárék jelenléte? 
2008.03.14., Szavazási értesítőket égettek el 
2008.03.15., MNO, A Gój Motorosok „példát statuáltak” a politikusoknak  
2008.03.15., Megyeri Dávid, A kormány célkeresztjében az orvostársadalom? 
2008.03.15., Dombi Margit, Javul a kéki kislány állapota 
2008.03.15., MNO, Kitakarítják a tél szemetét 
2008.03.15., MNO, Kordonok, rohamrendőrök a Petőfi-szobornál 
2008.03.15., Haraszti Gyula, Tésztáért és tejfölért vett szavazat 
2008.03.15., Balavány György, Tibor, a hazugságszolgáltató 
2008.03.16., MNO, Együtt koszorúzott a gárda a megyei roma vezetőkkel 
2008.03.16., Kormánybosszútól tartanak 
2008.03.16., Epress József, Fürst Ádám, Kovács András, Lippai Roland, 
Tömegoszlatás: súlyos összecsapások a belvárosban  
2008.03.16., Joó István, Tolcsvai L. László, Újabb roma szavazási ügy 
2008.03.17., MNO, Draskovics rendőrökkel kergettetné el a bíróságon tüntetőket 
2008.03.17., Joó István, Együtt rasszistáztak         
2008.03.17., MNO, Kenyérből sem esznek eleget, Kanadába készülnek a 
cigányok 
2008.03.18., FH, A „bármi áron” Kanadába vágyó romákat nem érdekelte a 
konzul 
2008.03.18., MNO, Időközi cigány kisebbségi választás Veszprémben 
2008.03.18., MNO, Külügy: Nem adják csomagban a kanadai bevándorlási 
engedélyt 
2008.03.18., MNO, Összevertek egy férfit Tapolcán – előzetesben a támadók 
2008.03.19., MNO, A cigányság képviselői is ellenőrzik a Heves megyei 
iskolákat  
2008.03.19., MNO, Árpádsávos zászlóval tüntettek az SZDSZ-es Mali mellett 
2008.03.19., MNO, Feketén akarnak dolgozni Kanadában a mohácsi cigányok? 
2008.03.19., MNO, Kállai kiadványban tájékoztatja a Kanadába vágyó 
cigányokat. 
2008.03.20., Falvakat tartanak rettegésben a romák      
2008.03.20., Velkei Tamás, Feria, flamenco, bikafark 
2008.03.22., MNO, Fekete március: a magyar-román konfliktus áldozataira 
emlékeztek  
2008.03.22., Borsodi Attila, Gyurcsány „forró krumplija” 
2008.03.22., Balavány György, Nemzet a célkeresztben 
2008.03.22., MTI, Röviden 
2008.03.23., Velkei Tamás, Botrány a gárda tárgyalásán 
2008.03.23., Tolcsvai L. László, Doktornőt vertek a romák Gyöngyösön     
2008.03.23., Elnapolták a Magyar Gárda-pert 
2008.03.23., Kiss Eszter Veronika, Veszélyben a Dankó-jubileum 
2008.03.24., Zord Gábor László, Kritika Gyurcsány kormányának 
2008.03.26., MNO, Kunczét sms-ben informálta Mali a csalásról? 
2008.03.26., Bóka Máté Ciprián, Mali Zoltán: Kóka János nulla közeli állapotban 
van 
2008.03.27., MNO, Leköpte tanárát: sztrájkolnának az iskolában 
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2008.03.27., MNO, Szétvertek egy házat Szihalomban 
2008.03.27., Farkas Melinda, Zolika  
2008.03.28., MNO, A Hit Gyülekezete is felügyelheti a Duna Televíziót 
2008.03.28., Varga Klára, Díj nélküli József 
2008.03.28., Pál Gábor, Kondorosi nem távozik a cukrásziparba 
2008.03.28., Lukács Csaba, Második mérés 
2008.03.28., Hegyi Zoltán, Vámpirológia 
2008.03.28., Haraszti Gyula, Veres ismét dulakodott 
2008.03.29., Bodacz Balázs, Az SZDSZ válsága egyre mélyebb lesz 
2008.03.29., Néző László, Für Lajos: Ki kell tisztítani a rablók barlangjává tett 
országot 
2008.03.29., Kanada óvatosságra inti a romákat 
2008.03.29., Varga Klára, Kordáékkal győzikésedni 
2008.03.30., Rostás Szabolcs, Kihasznált toloncturizmus 
2008.03.31., MNO, Aggasztóan terjed a fertőző tuberkulózis Kárpátalján 
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11.3.5. A Magyar Nemzetben elemzett cikkek listája (zsidóság) 
 
2008.01.01., Tóth Szabolcs Töhötöm, Műanyag üdvtörténet 
2008.01.01., MNO, Olmert: Engednünk kell 
2008.01.01., Fáy Zoltán, Valódi itt 
2008.01.02., MNO, Izraeli légicsapás – Négy Hamász-aktivista halt meg 
2008.01.03., MNO, Márciusban sorsolják ki az ORTT-be delegáló civil 
szervezeteket 
2008.01.03., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.01.04., MNO, Bush fogadására ünnepi díszben Jeruzsálem 
2008.01.05., Kun Zsuzsanna, Az USA kiáll a szaúdi blogger mellett 
2008.01.06., Csontos János, Gárdák 
2008.01.08., Lőcsei Gabriella, Az élet zománca 
2008.01.08., Villányi Károly, Tóth Szabolcs Töhötöm, Egykori kémfőnök a körön 
kívül 
2008.01.08., Margittai Gábor, Major Anita, Három á 
2008.01.10., MNO, Göncz: Magyarország elkötelezett a palesztinok segítésében 
2008.01.10., MTI, Röviden 
2008.01.12., MNO, Kepecs Ferenc: Sajnos, van aki vevő a keresztállításra 
2008.01.12., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.01.14., MNO, Aczél Endre: Nagy utazás 
2008.01.15., Szarka Ágota, A Leviatán és a rendszer 
2008.01.15., Fáy Zoltán, Bámész nemzet 
2008.01.15., Lukács Csaba, Kibuczárás 
2008.01.15., Ludwig Emil, Vörös barátok 
2008.01.17., MNO, Raoul Wallenbergre emlékeztek az Újlipótvárosban 
2008.01.18., MNO, Általános zárlat a Gázai övezet ellen 
2008.01.18., Pethő Tibor, Fecsegő felszínen mozgó mese 
2008.01.19., Tőkéczki László, A magyar nacionalizmus története 
2008.01.19., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.01.19., Dombi Margit, Osztrák kárpótlás: bíróság előtt a háromszázmilliós 
csalás 
2008.01.20., Pósa Zoltán, A szenvedések hiteles könyve 
2008.01.20., Tőkéczki László, Az antifasizmus álságos küzdelme 
2008.01.20., Sitkei Levente, Furcsa izraeli kémügyek az Egyesült Államokban 
2008.01.20., MNO, Határlezárás: humanitárius katasztrófa fenyeget Gázában 
2008.01.20., Közel-Kelet: Bush békekísérlete 
2008.01.20., Nem szállt el Clinton reménye 
2008.01.21., MNO, Brüsszel: nem megoldás az izraeli blokád 
2008.01.21., Bush az izraeli megszállás ellen 
2008.01.21., Zord Gábor László, Kati Marton a kivándoroltakról 
2008.01.22., Végh Alpár Sándor, Köznapló 
2008.01.22., Külön úton a Hamász 
2008.01.22., Novák Miklós, Versengő interpretációk 
2008.01.23., MNO, Palesztinok törtek be a Gázai övezetből Egyiptomba 
2008.01.24., Lovas István, Akit majd a nagykereszt takar 
2008.01.24., Joó István, Börtön helyett bujkál a volt OCÖ-vezető 
2008.01.25., Joó István, „Boldog, aki olvassa…” 
2008.01.26., Joó István, Egy marslakó, aki mindhalálig magyar volt 
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2008.01.27., MNO, Az egyiptomi határra is biztonsági falat húzna fel Izrael 
2008.01.27., MNO, Emlékezés a holokauszt áldozataira 
2008.01.27., MNO, Pénzhiány: nem kapnak kiegészítő normatívát az egyházi 
kórházak 
2008.01.28., MNO, Honvédségünk Izraeltől tanulja a terrorizmus elleni harcot? 
2008.01.28., MNO, Kepecs Ferenc: Újra győzött a Hamász 
2008.01.29., Dombi Margit, Bíróság előtt a háromszázmilliós csalás ügye 
2008.01.29., Körmendy Zsuzsanna, Diplomatatáska és tricikli 
2008.01.29., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.01.29., Száraz Miklós György, Tisztességtelen ajánlat 
2008.01.30., Keresztes Lajos, Nem működik az osztrák nagykoalíció 
2008.01.31., MNO, A holokauszt áldozataira emlékeztek Auschwitzban 
2008.01.31., Szerető Szabolcs, Megyesi Gusztáv, az Élet és Irodalom bunkója 2. 
2008.01.31., MNO, Nyíregyháza 4 milliárdot akar uniós városfejlesztésből 
2008.01.31., P. T. Gy, Röviden 
2008.02.01., MNO, A református egyház kapta a legtöbb szja felajánlást 
2008.02.01., Középkori állapotok Gázában 
2008.02.01., MNO, Ördögűzők, antiszemiták? 
2008.02.01., Keresztes Lajos, Szélsőjobboldali terrorveszély 
Magyarországon? 
2008.02.02., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.03., Sitkei Levente, Menekültek kálváriája 
2008.02.03., Varga Klára, Perlasca-szobrot avattak 
2008.02.04., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.05., Kormos Valéria,  Együtt Picassóval 
2008.02.05., MNO, Elfogták a kaposvári zsidó temető sírköveinek összefirkálóit 
2008.02.05., Bilek István, Hatvannégy mező 
2008.02.05., Bodacz Péter, Izraeli beruházókkal tárgyalt Medgyessy 
2008.02.05., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.05., Kovács István, Pilecki küldetése 
2008.02.06., MNO, A nagypénteki ima egy részével elégedetlenek zsidó 
szervezetek 
2008.02.07., Joó István, Hatvanhárom éve szabadult fel Auschwitz 
2008.02.07., Joó István, Zsebők Csaba, Kórusban rasszistáz az MSZP és az OCÖ 
2008.02.07., Kulcsár Anna, Zsidó kárpótlás: új fejezet    
2008.02.08., L.I., Művészet vagy hamisítás? 
2008.02.09., Seszták Ágnes, A farizeusoknak abba kellene hagyni az aggódást 
2008.02.09., Major Anita, Történelem vagy politika? 
2008.02.09., Pósa Zoltán, Utak az elmúlt időbe 
2008.02.10., MNO, „Izrael megtorol minden palesztin rakétatámadást” 
2008.02.10., Zord Gábor László, McCain célegyenesbe fordult 
2008.02.11., Erdélyi Gábor, Álságos, hiteltelen aggódás 
2008.02.12., MNO, Antifasiszták koszorúztak a vizafogói emlékműnél 
2008.02.12., Margittai Gábor, Kérdez a komisszár 
2008.02.12., Lukács Csaba, Kották lakat alatt 
2008.02.12., Végh Alpár Sándor, Köznapló 
2008.02.12., Margittai Gábor, Németlövő őrei 
2008.02.12., Ludwig Emil, Olaszliszka öreg hídja 
2008.02.13., MNO, Demszky Gábor: A Fidesz a felelős a nyilas mozgalomért 
2008.02.13., MNO, Háborús bűnösök is vannak a 301-es és a 298-as parcellában? 
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2008.02.14., Lukács Csaba, Biztonságos kirándulás bibliai tájakra 
2008.02.14., Joó István, Flódnival a félelem ellen 
2008.02.14., MTI, Röviden 
2008.02.14., MNO, Százezren vonultak fel Rafik Hariri meggyilkolásának 
évfordulóján 
2008.02.15., Öngyilkos merénylet Izraelben 
2008.02.15., MNO, Tűzszünetet fontolgat a Hamász 
2008.02.16., Gulyás J. Attila, Sírgyalázás Somogyban 
2008.02.16., D. Horváth Gábor, Szadisták 
2008.02.16., Pósa Zoltán, Tényfeltáró dokumentumok 
2008.02.17., Sitkei Levente, Napi sajtószemle 
2008.02.18., Huth Gergely, Ki és mire költi a túlélők pénzét? 
2008.02.18., Huth Gergely, Titokban egyeztek meg 
2008.02.19., Lőcsei Gabriella, Hemzsegjenek, nyüzsögjenek! 
2008.02.19., MNO, Holokauszt-képregénnyel tanítanak a magyar iskolákban 
2008.02.19., Joó István, Izraelita műhely alakul a Kereszténydemokrata 
Néppártban 
2008.02.19., Margittai Gábor, Japán selyem 
2008.02.19., Sándor György, Kivezetés az újságolvasásból (6.) 
2008.02.19., Kun Zsuzsanna, Újabb halogatás a palesztin béke ügyében 
2008.02.20., MNO, NATO-katonák mennek Ciszjordániába az izraeli kivonulás 
után? 
2008.02.22., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.22., Salamon Konrád, Mi a bajunk egymással? 
2008.02.23., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.23., Neszméri Sándor, Slotáékat zavarják a kétnyelvű táblák 
2008.02.24., Borsodi Attila, Kiss Péter a Fideszt okolja a gárdáért 
2008.02.24., Megölték a Hezbollah befolyásos vezetőjét 
2008.02.25., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.25., MTI, Röviden 
2008.02.26., Megyeri Dávid, Beszélő iszony 
2008.02.26., Margittai Gábor, Csendőrtánc 
2008.02.26., Tóth Szabolcs Töhötöm, Jönnek az iszlamofasiszták 
2008.02.26., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.28., MNO, „A megmentőkre a Mindenható glóriájának dicsfénye 
sugárzik” 
2008.02.28., Pilhál György, Mindhalálig Fradi 
2008.02.28., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.02.28., V. T., Röviden 
2008.02.29., Hanthy Kinga, Kelj fel, Jancsi, egy kicsit másképp 
2008.02.29., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.03.01., MNO, „George Bush autópálya” Afrikában 
2008.03.01., Joó István, Izraelita magyarok a KDNP-ben 
2008.03.01., Joó István, Meghátráltak a fiatal rabbik – nem szakad a rabbitestület 
2008.03.02., MNO, Abbász felfüggesztette a tárgyalásokat 
2008.03.02., MNO, Sólyom László és felesége többnapos vizitre érkezett Izraelbe 
2008.03.03., Lőcsei Gabriella, „Isten a szabadító” 
2008.03.03., Joó István, „Tartozunk egy élettel Istennek” 
2008.03.03., MNO, Az USA véget vetne a gázai erőszaknak 
2008.03.03., MNO, Miskolcon a holokauszt-vándorkiállítás 
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2008.03.03., MNO, Visszavonulás: izraeli csapatok a Gázai övezet határán 
2008.03.04., MNO, Az izraeli tankok ismét beléptek a Gázai övezetbe 
2008.03.04., Molnár Csaba, Fáy Zoltán, Bubó doktor 
2008.03.04., MNO, Demszky Gábor sürgeti a turulszobor lebontását 
2008.03.04., Sándor György, Kivezetés az újságolvasásból (8.) 
2008.03.04., Tőkéczki László, Miniszteriális lejárató kampány Amerikában 
2008.03.04., MNO, OKM, Mazsihisz: még nincs vége a kárpótlásnak 
2008.03.05., MNO, UNESCO: Gondok vannak a pesti zsidó negyeddel 
2008.03.05., Keresztes Lajos, Ypsilantinak nem lesz könnyű hazudni 
2008.03.06., MNO, Egyre elkeserítőbb a gázai palesztinok emberi jogi helyzete 
2008.03.06., MNO, Elkeserítő a palesztinok emberi jogi helyzete 
2008.03.06., Borsodi Attila, Előállítás az internetes név miatt 
2008.03.06., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.03.06., Szélsőséges írót díjazott Hiller István 
2008.03.07., MNO, Lövöldözés egy jeruzsálemi iskolában – Nyolc halott 
2008.03.07., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.03.07., MNO, Vérfürdő a rabbiképzőben: palesztin csoport vállalta el a 
támadást 
2008.03.08., Stefan Lázár, Diszkriminál az NZZ 
2008.03.08., MTI, Röviden 
2008.03.09., MNO, Izrael újabb telepet hoz létre Ciszjordániában 
2008.03.09., MNO, Németh Zsolt: Esterházy János nem a múltunk, hanem a 
jelenük 
2008.03.10., MNO, Meg lehet-e menteni a pesti zsidó negyed építészeti arculatát? 
2008.03.11., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.03.11., Lovas István, Régi mítoszok, új történészek 
2008.03.11., Sitkei Levente, Szóba se jöhet az együttélés 
2008.03.11., Hanthy Kinga, Törzsasztal 
2008.03.13., MNO, Állami kitüntetések március 15-e alkalmából 
2008.03.13., MNO, Az egyházak is támogatták az 1848-as forradalmat 
2008.03.13., Lovas István, Csalás a holokausztmű 
2008.03.13., Kíméletlen izraeli offenzíva 
2008.03.14., Zord Gábor László, Ma eldőlhet Hillary Clinton politikai jövője 
2008.03.14., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.03.15., MNO, Kettős kordonok mögött ünnepel a hatalom 
2008.03.15., MNO, Kordonok, rohamrendőrök a Petőfi-szobornál 
2008.03.15., Per Amerika ellen 
2008.03.16., MNO, 1848 zsidó hőseire emlékeztek a Dohány utcában 
2008.03.16., MNO, A virágvasárnap kifejezi a keresztények összetartozását 
2008.03.16., MNO, Merkel nem kíváncsi a palesztinokra 
2008.03.16., Tölgyesi Gábor, Rombolás folyt a zsidó negyedben 
2008.03.16., Lippai Roland, Epress József, Fürst Ádám, Kovács András, 
Tömegoszlatás: súlyos összecsapások a belvárosban  
2008.03.17., Bodacz Balázs, Kóka: Hatalomvágy hajtja a Fideszt 
2008.03.17., Nyolc embert öltek meg Jeruzsálemben 
2008.03.18., S.L.S., Izraeli razzia Kelet-Jeruzsálemben 
2008.03.19., MNO, A XXI. század legkorábbi húsvétját ünnepeljük 
2008.03.19., MNO, Auschwitzba küldené a diákokat a szlovák miniszter 
2008.03.19., Pósa Zoltán, Krisztus feltámadása az öröklétet hozta el 
2008.03.19., MNO, Szász István: A szégyen 
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2008.03.20., MNO, Lovas István: A kettős mérce bilincsei 
2008.03.20., MN, Röviden 
2008.03.21., Sitkei Levente, Fegyverek bűvöletében a Közel-Keleten 
2008.03.22., Keresztes Lajos, A katolikus egyház nem térít a zsidóság körében 
2008.03.22., MNO, Körmenettel emlékezünk Jézus Krisztus feltámadására 
2008.03.22., Balavány György, Nemzet a célkeresztben 
2008.03.24., Rosonczy Ildikó, Közös ihlet 
2008.03.24., Zord Gábor László, Kritika Gyurcsány kormányának 
2008.03.24., Pilhál Tamás, Pál Gábor, Szélsőségesekkel riogat a rendőrség. 
2008.03.26., MNO, Salkaházi Sáráról neveznek el közparkot a Ferencvárosban 
2008.03.27., MNO, Magyarellenes és antiszemita feliratok Kolozsvár 
belvárosában 
2008.03.27., S.L., Merkel németül beszélhet a knesszetben 
2008.03.27., Nacionalista helykeresés Ukrajnában 
2008.03.27., MN, Röviden 
2008.03.27., Washington szerint nő az antiszemitizmus 
2008.03.28., Tóth Gy. László , Alaptalan vádaskodás Magyarország ellen 
2008.03.28., Muray Gábor, Klaus Barbie – Amerika szolgálatában 
2008.03.28., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.03.28., Lőcsei Gabriella, Negyvenötezer lövés 
2008.03.28., Joó István, Szálasi-retorikával élt a kormányfő 
2008.03.28., Hegyi Zoltán, Vámpirológia 
2008.03.29., MNO, Erdő Péter felszentelte II. János Pál pápa szobrát 
2008.03.29., Hallgat a kormány a nyilas kiszólásról 
2008.03.29., Pilhál György, Hatvannégy éve 
2008.03.29., Csontos János, Írástudók árulása 8.2 
2008.03.30., Lovas István, A kettős mérce bilincsei 
2008.03.30., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.03.31., Lovas István, Napi sajtószemle 
2008.03.31., Balavány György, Szentírás nélkül a világ… 
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11.3.6. A Magyar Nemzetben elemzett cikkek listája (homoszexuálisok) 
 
2008.01.01., MN, Röviden 
2008.01.01., MNO, XVI. Benedek: A hagyományos család út a világbékéhez 
2008.01.03., Sitkei Levente, Egyre több a brit katolikus hívő 
2008.01.10., Sobieski Tamás, A szocialisták főbűnei 
2008.01.10., Zsebők Csaba, Bodacz Balázs, Pál Gábor, 2007: lejtmenetben az 
ország, ébredező civilek 
2008.01.13., Sobieski Tamás, Szappanoperák a politikában 
2008.01.15., MNO, Szuperbaktérium támad Amerikában 
2008.01.17., Bodacz Balázs, SZDSZ: a sikertelen hiteltelenség éve 
2008.01.20., Joó István, Küszöbön a melegházasság? 
2008.01.22., MNO, Feszült viszony: távozik Szetey Gábor is a kormányból? 
2008.01.23., MNO, Túl az életen – meghalt Heath Ledger 
2008.01.28., Muray Gábor, Filmcsík 
2008.01.28., MNO, Szetey „büszkén” távozik 
2008.01.31., Széll Kálmán, A nép türelme egyszer elfogy 
2008.02.01., Zsebők Csaba, Pál Gábor, Családi okból távozik Gál J. Zoltán? 
2008.02.02., Bodacz Balázs, Szetey Gábor teljesítette a küldetést 
2008.02.04., Pilhál György, Veszik a kalapjukat 
2008.02.08., Bodacz Balázs, Zsebők Csaba, Oszlik a Gyurcsány-csapat 
2008.02.13., MNO, Demszky Gábor: A Fidesz a felelős a nyilas mozgalomért 
2008.02.14., Sobieski Tamás, Zapatero az egyházzal vitatkozik 
2008.02.14., Joó István, Flódnival a félelem ellen 
2008.02.19., MTI, Röviden 
2008.02.26., Neszméri Sándor, Börtönben a szerkesztő 
2008.02.26., Fáy Zoltán, Tiltott határ 
2008.02.26., Gy. Zs., Tükörreflex 
2008.02.28., Temesi Ferenc, Magyar camp: a ciki 
2008.03.02., Bákonyi Ádám, Elbukhat Szetey fő műve 
2008.03.08., MNO, Rohamosan nő a HIV-fertőzöttek száma Magyarországon 
2008.03.22., Balavány György, Nemzet a célkeresztben 
2008.03.22., Szenvedi Zoltán, Pedofil bűnök a volt rendőr számláján 
2008.03.23., Sobieski Tamás, Négy évet hosszabbít a spanyol zsonglőr 
2008.03.23., Velkei Tamás, Botrány a gárda tárgyalásán 
2008.03.27., Vitézy Zsófia, Női nap hiányosságokkal 
2008.03.27., MNO, Nem bűn a tojásdobás a homoszexuális menetre 
2008.03.28., Hegyi Zoltán, Vámpirológia 
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11.3.7. A Népszavában elemzett cikkek listája (cigányság) 
 
2008.01.09., MTI, Gyurcsány Ferenc a romák integrációja melletti 
elkötelezettségét hangsúlyozta 
2008.01.14., MTI, Több mint 750 panasz 
2008.01.14., MTI, A „kitelepítésük” ellen tiltakoznak 
2008.01.17., Népszava, Nagy, nyilvános szellentés 
2008.01.18., MTI, Az ÖCO a bíróságot sürgeti a gárda feloszlatásának ügyében 
2008.01.18., MTI, Roma politikusok levélben tiltakoztak Erdő Péter bíboros 
prímásnál 
2008.01.18., MTI, A Magyar Gárda a Józsefvárosban demonstrált 
2008.01.19., Népszava A politika és a roma szervezetek egyként utasították 
el a Magyar Gárda akcióját 
2008.01.19., MTI, Kisebb összetűzés is volt 
2008.01.19., MTI, A Magyar Gárda nyilatkozataira reagált 
2008.01.21., MTI, Nem pótolták a hiányosságokat 
2008.01.21., Népszava, A Magyar Gárda lesz a XXI. század csendőrsége? 
2008.01.22., MTI, Gárdavédő exminiszter 
2008.01.22., MTI, Ismeretlen tettes ellen nyomoznak 
2008.01.22., MTI, Az MDF elhatárolódik Szabó a Magyar Gárdát pártoló 
kijelentéseitől 
2008.01.23., MTI, „A Magyar Gárda és a Jobbik ámokfutásával a 21. század 
egyik legszörnyűbb történelme kezdődik” 
2008.01.23., MTI, A cigányértelmiség árulása fájóbb 
2008.01.23., Lengyel Tibor, Cigányellenes a volt agrárminiszter       
2008.01.24., MTI, Győri közgyűlés: nemkívánatosak a gyűlöletkeltő szervezetek a 
városban 
2008.01.24., MTI, A volt agrárminiszter ügye körülményeinek tisztázását kérte 
2008.01.24., MTI, A sértettek könnyű sérüléseket szenvedtek 
2008.01.24., Lengyel Tibor, Lemondatják Szabó Jánost?       
2008.01.25., MTI, A Magyar Gárda feljelenti a HVG-t 
2008.01.25., Népszava, Szegregáció miatt perelnek 
2008.01.26., Népszava, Elhatárolódnak Farkas Flóriántól 
2008.01.26., Népszava, Volt zsaru véd két olaszliszkai gyanúsítottat 
2008.01.28., MTI, A választójogát nem korlátozták 
2008.01.28., MTI, Rendőrségi vizsgálat 
2008.01.31., MTI, Az ítélet nem jogerős 
2008.01.31., Millei Ilona, Szigorú szabályok írják elő, ki lehet magántanuló         
2008.02.01., MTI, A Magyar Gárdától való elhatárolódásra szólít fel a baranyai 
cigány kisebbségi önkormányzat 
2008.02.04., M.I., Munka nélkül maradhat a legtöbb magántanuló      
2008.02.05., MTI, A vizsgálat tovább folytatódik 
2008.02.06., Népszava, A roma gyerekek heti kétszer, külön járhattak iskolába 
2008.02.07., MTI, „Elég a félelemből” 
2008.02.08., MTI, Erős roma lobbi 
2008.02.08., MTI, Konferencia a romák helyzetéről és értékeik megvédéséről 
2008.02.13., MTI, Romaellenes, szélsőjobb milíciaként mutatják be a Gárdát 
2008.02.14., MTI, A szülők megállapodtak a frigyről 
2008.02.16, MTI, Nagy segítség a leghátrányosabb kistérségeknek 
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2008.02.18., MTI, Ösztönzés ösztöndíjjal 
2008.02.18., MTI, Három évvel ezelőtt éledt újra a vajdaság intézménye 
2008.02.20., MTI, Nincs idő a teketóriázásra 
2008.02.20., Népszava, Gyűlöletbeszéd: csak ideiglenes a határ? 
2008.02.21., MTI, Draskovics nélkül is soron kívül 
2008.02.22., MTI, Soron kívüli eljárást rendeltek el a gárda-ügyben 
2008.02.23., MTI, Feldúlták egy roma család házát Putnokon 
2008.02.23., Népszava, A tervezettnél előbb tárgyalják a Magyar Gárda ügyét 
2008.02.23., MTI, Rasszista vandálok Putnokon? 
2008.02.24., MTI, Roma vezetők szerint manipuláció és lejáratás a célja a Hír TV 
felvételeinek 
2008.02.24., Népszava, Nem volt fenyegetettség csak gyerekcsíny 
2008.02.25., MTI, „Új stratégiát kell kidolgozni” 
2008.02.25., Népszava, Manipuláció a szavazatvásárlási ügyben 
2008.02.26., S.E., „Nem emberölés, kivégzés volt”                           
2008.02.27., Népszava, Kampány: hazugságok észérvek helyett 
2008.02.28., MTI, Népirtás? 
2008.02.29., Népszava, Elítélte a romáknak élelmiszert osztogató fideszes 
kampánystábtagot a bíróság 
2008.02.29., MTI, Tiltakozik a roma lakosság, bezúzták a városi lapot 
2008.02.29., Roma újságíró-gyakornokok          
2008.03.01., MTI, A Szolnok megyei tűzben senki sem sérült meg 
2008.03.01., Népszava, Bizonyított a fideszes szavazatvásárlás 
2008.03.01., MTI, Vízum és munkavállalási nélkül 
2008.03.01., MTI, Farkas Flórián igent „mond” 
2008.03.02., MTI, A rendőrség eljárást indított a kiégett ház ügyében 
2008.03.02., MTI, Az általános támogatáson felül pályázhatnak továbbira 
2008.03.02., MTI, Fekete ruhában masíroztak a rasszisták 
2008.03.03., Scipiades Erzsébet, „Segítsenek, nézzék meg, él-e még az apukám!”         
2008.03.03., MTI, Együttműködés a romák és rendőrök között 
2008.03.03., Népszava, Értelmetlen, szándékos gyújtogatások 
2008.03.03., MTI, Személyes találkozó 
2008.03.03., MTI, Vizsgálatot kér az ombudsman 
2008.03.05., MTI, Több mint hatvanezer büszke cigányember és hozzájuk 
csatlakozó együttgondolkodó 
2008.03.06., MTI, Egymilliárd forint öt évre 
2008.03.06., MTI, Gyurcsány: nem tűrjük a kirekesztést! 
2008.03.07., MTI, „Vissza kell szorítani a szegregációt” 
2008.03.07., MTI, Kolompár Orbán: kiemelt tisztelet jár a roma nőknek 
2008.03.10., Muhari Judit, Pénz van, de a gyökerek visszahúznak             
2008.03.11., MTI, A Btk. radikális szigorítását kezdeményezte Sajóbábony 
önkormányzata 
2008.03.11., MTI, Minden eddiginél nagyobb az éves növekedés 
2008.03.11., MTI, Roma hősi halottak tiszteletére állítottak emléktáblát a 
Hadtörténeti Múzeumban 
2008.03.12., MTI, Feszülten kezdték 
2008.03.12., MTI, Magyar Gárda - rendőri biztosítás mellett kezdődik a tárgyalás 
2008.03.12., MTI, Az EP-ben is sokszor szóba került a gárda ügye 
2008.03.12., MTI, Magyar Gárda-per - tömegjelenet a tárgyalás megkezdése előtt 
2008.03.12., MTI, A besorozás nem egyeztethető össze az önkéntességgel 
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2008.03.12., MTI, Kirekesztő magatartás 
2008.03.13., Népszava, Botrány már az elején 
2008.03.14., MTI, A Jobbik és a Magyar Gárda március 15-ei megemlékezése 
Debrecenben 
2008.03.14., MTI, Bírósági rendbontás - a MÚOSZ kivizsgálást kér 
2008.03.14., Népszava, A Beszélő a romák helyzetéről       
2008.03.14., Népszava, Tovább borzolja az idegeket a gárda 
2008.03.15., MTI, Példa kétkeréken 
2008.03.17., Népszava, Toroczkai László elemezte a 12 pontot 
2008.03.17., Népszava, Gaug, Csepeli, Hajdú 
2008.03.17., Népszava, Boóc, Turai, Héja 
2008.03.17., Népszava, Csabai, Besenyei, Hága 
2008.03.17., MTI, Képzettségüknek megfelelő munkát kínálnak nekik 
2008.03.18., MTI, Előzetesben a tettesek 
2008.03.18., Népszava, Határozottabb fellépés a Gárda-per után 
2008.03.18., MTI, Döntött az OVB az időpontról 
2008.03.20., Civil erővel a szegregáció ellen     
2008.03.20., Markotay Csaba, Tájékoztatná a romákat Kállai      
2008.03.21., MTI, Rasszizmus elleni világnap 
2008.03.26., MTI, OCÖ: valódi roma képviseletet                 
2008.03.27., MTI, Pedagógusok elleni atrocitás egy kaposvári szakiskolában 
2008.03.27., MTI, Etnikai alapú támadás? 
2008.03.29., Népszava, Országos avatót tart ma a feloszlatás előtt álló egyesület 
2008.03.29., MTI, A diákot kitiltották Újpest összes önkormányzati iskolájából 
2008.03.31., Népszava, Szombati zsidózás az avatás után 
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11.3.8. A Népszavában elemzett cikkek listája (zsidóság) 
 
2008.01.03., MTI, Az esetek zömében a szerencse dönt 
2008.01.04., MTI, A hírességek szemüvegeit a kiállítás után jótékonysági céllal 
elárverezik 
2008.01.05., MTI, Az USA továbbra is törekszik a rendrakásra 
2008.01.07., MTI, Eltitkolt jelentés? 
2008.01.08., MTI, Kati Marton: sikeres lehet az amerikai magyar kulturális évad 
2008.01.09., Népszava, Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a 
világot 
2008.01.09., MTI, Az első elnöki út 
2008.01.09., MTI, Amerikai és izraeli zászlókat égettek 
2008.01.09., MTI, Neve nem szerepel a magyar történelemkönyvekben 
2008.01.12., Népszava, A zagyvaság kifizetődik 
2008.01.12., MTI, És még sokan mások? 
2008.01.14., MTI, A pénzt összejött, lassan a felújítás is kész 
2008.01.16., MTI, Tárgyalási bojkott 
2008.01.17., MTI, Öt-hatezerre tehető a neonácik száma Csehországban 
2008.01.21., Népszava, Az új integrációs hullám 
2008.01.21., MTI, Rasszizmus Németországban 
2008.01.26., MTI, Antiszemita megjegyzései vihart kavartak 
2008.01.27., MTI, Az ENSZ 2005. november 1-jén nyilvánította a mai napot a 
holokauszt-emléknapjának 
2008.01.27., MTI, Hiányolják a kiegészítő normatívát az egyházi kórházak 
2008.01.27., MTI, A mai nap „magában ötvözi a gyászt és a reményt, a könnyeket 
és a jövőbe vetett hitet” 
2008.01.30., MTI, Holokauszt-élőkép a riói karneválon? 
2008.01.31., MTI, 15 gárdista volt a teremben 
2008.01.31., MTI, Több zsidó szervezet tiltakozott 
2008.02.03., MTI, Akiknek semmi sem szent 
2008.02.05., MTI, Zsidószervezetek nem elégedettek 
2008.02.07., MTI, Hős, vagy nem? 
2008.02.12., Népszava, Nyolcvan éves korában elhunyt a magyar származású 
amerikai kongresszusi képviselő 
2008.02.12., Népszava, Csizma az asztalon 
2008.02.13., MTI, A zsidó állam kormányfői hivatala tagadja, hogy köze lenne a 
gyilkossághoz 
2008.02.13., MTI, Visszatérő jobboldali nacionalizmus 
2008.02.14., MTI, Riadókészültségben a követségek és a zsidó intézmények 
2008.02.15., MTI, A svéd kormány több mint 1000 dokumentumot tett 
nyilvánossá 
2008.02.16., MTI, A Hezbollah nem nevezte meg az új parancsnokot 
2008.02.19., MTI, Semjén Zsolt: a Biblia a keresztények és a zsidók közös 
öröksége 
2008.02.22., Népszava, Ízlések és hatalmas pofonok 
2008.02.25., MTI, Komoly vita egy társasjátékon 
2008.02.28., MTI, Átadták az idei Jad Vasem-díjakat 
2008.02.29., MTI, Vasárnaptól Izraelbe látogat a magyar köztársasági elnök 
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2008.03.01., MTI, Hamis volt a farkasos holokauszt-történet 
2008.03.02., MTI, Ban Ki Mun: Izrael „túlzott mértékben” alkalmaz erőszakot a 
Gázai övezetben 
2008.03.02., MTI, Többen megsebesültek az izraeli rakétatámadásban 
2008.03.02., MTI, Abbász felfüggesztett minden kapcsolatot Izraellel 
2008.03.02., MTI, 16 éve nem járt magyar államfő a zsidó államban 
2008.03.03., MTI, Sólyom László és Simon Peresz ma Jeruzsálemben találkozott 
2008.03.04., MTI, Izrael és a palesztinok közötti béke a cél 
2008.03.04., MTI, Két légitámadás gázai övezeti célpontok ellen 
2008.03.04., MTI, A köztársasági elnök a szent helyeket látogatta 
2008.03.06., MTI, Az Iszlám Dzsihád vállalta a reggeli merényletet 
2008.03.07., MTI, Elítélték az Izrael-ellenes akciót 
2008.03.07., MTI, Nagy-Britannia óva inti Izraelt az „illegális telepek” 
bővítésétől 
2008.03.10., MTI, Kóserségi konferencia 
2008.03.10., MTI, Dick Cheney rendezné a közel-keleti helyzetet 
2008.03.14., MTI, Több mint 60 évvel a holokauszt után az antiszemitizmus nem 
történelem 
2008.03.16., MTI, „A hős zsidó honvédek nem hiába ontották vérüket” 
2008.03.17., Népszava, Toroczkai László elemezte a 12 pontot 
2008.03.17., Népszava, Gaug, Csepeli, Hajdú 
2008.03.21., MTI, Esély a megújulásra 
2008.03.21., MTI, Az orosz külügyminiszter a Gázai övezet zárlata ellen 
2008.03.26., MTI, Felavatták Nagykapornakon a felújított zsidó temetőt 
2008.03.27., MTI, A zsidóság a szélsőjobbot vádolja 
2008.03.28., MTI, Olmert: Damaszkusz hagyjon fel a síiták támogatásával 
2008.03.28., MTI, A liberálisok a jövőben nem kíváncsiak a Magyar Hírlapra 
2008.03.28., MTI, Széles szerint nem lehet boszorkányüldözést folytatni egyetlen 
szerző ellen sem 
2008.03.29., MTI, Bevallotta tettét a rasszista román fiatalember 
2008.03.31., Népszava, Engedményekre biztatják Izraelt 
2008.03.31., MTI, Családi vonzódása a nácizmushoz 
2008.03.31., Népszava, Szombati zsidózás az avatás után 
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11.3.9. A Népszavában elemzett cikkek listája (homoszexuálisok) 
 
2008.01.01., MTI, Harminchét meleg pár hideg esküvője 
2008.01.08., Népszava, Három idézet 
2008.01.10., MTI, Továbbra is kockázatos felvállalni itthon a szexuális másságot 
2008.01.10., MTI, Csevegés a legjobb barátommal 
2008.01.13., MTI, Homoszexuálisok tüntettek a Vatikán előtt 
2008.01.15., MTI, A megelőzés egyszerű: szappanos víz 
2008.01.19., MTI, Tavaly indítványozták a családjogi reformot 
2008.01.21., MTI, „Poliszerelem” 
2008.01.23., MTI, Távozik posztjáról a kormány személyügyi államtitkára 
2008.01.24., MTI, Az angol társadalom egyre liberálisabb 
2008.01.28., MTI, Szetey Gábor január 31-vel távozik posztjáról 
2008.01.30., MTI, Változások Spanyolországban 
2008.01.30., MTI, A férfiak merészebbek? 
2008.02.01., MTI, Idősek otthona, csak melegeknek 
2008.02.20., MTI, Erotikus férfi fehérneműk 
2008.02.28., Népszava, Az érzékek csapdájában 
2008.03.07., MTI, Amikor a dolgok elkezdtek megváltozni 
2008.03.07., MTI, Lopós pap 
2008.03.08., MTI, A fővárosban él a legtöbb fertőzött 
2008.03.13., MTI, 45 ezer eurót költött homoszexuális bordélyházakban 
2008.03.13., MTI, Görög leszbikusok megtalálták a joghézagot 
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11.3.10. A Magyar Demokratában elemzett cikkek listája (cigányság) 
 
2008.01.02., Bencsik András, Csapdában a Gárda 
2008.01.02., Lass Gábor, A Szögi család karácsonya 
2008.01.02., Ágoston Balázs, Jogállam felé, félúton 
2008.01.11., Sayfo Omar, Amerika Kapitány halott 
2008.01.17., KÁRMENTÉS - Kenyába menni 
2008.01.17., Bándy Péter, A kormány csak ront a helyzeten            
2008.02.06., Gazdag István, Antidogma: Kartácsok 
2008.02.13., Váli János, Hat nebuló      
2008.02.20., Ágoston Balázs, Lassan becsavarodunk 
2008.02.20., Szencz Dóra, Formáld te is a világot! 
2008.02.26., Herbák Dóra, „Nem muszáj, hogy gagyi legyen” 
2008.02.27., bándy, A cigányság válasza: igen 
2008.02.27., hírtv.hu, Roma-szavazatok 
2008.03.05., László Zoltán, Befalazva a nyomorba       
2008.03.05., Bándy Péter, A demokrácia győzelemre áll 
2008.03.05., Fehérváry Krisztina, Jobbá tenni a világot 
2008.03.12., Lass Gábor, Kettős kordon 
2008.03.12., Lázár András, Kikérem magamnak, hogy valaki kártyának nézzen! 
2008.03.19., Bencsik András, A Gárda megy tovább 
2008.03.19., Váli János, Szentek útján 
2008.03.19., Lázár András, Húzd rá, cigány! 
2008.03.26., Ágoston Balázs, Sajóbábony rendet akar 
2008.03.26., MR, London bezáratná Guantanamót 
2008.03.26., Monostori Tibor, Boldogan magyar 
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11.3.11. A Magyar Demokratában elemzett cikkek listája (zsidóság) 
 
2008.01.02., Bándy Péter, Túlléptünk egy határon 
2008.01.02., Sayfo Omar, Zsidó férfiak zsidó asszonyokra várnak 
2008.01.11., Türelem 
2008.02.04., Sayfo Omar, Leszállóág 
2008.02.04., Gazdag István, God, Gold & Colt 
2008.02.06., Gazdag István, Antidogma: Kartácsok 
2008.02.14., Ágoston Balázs, Tisztelet a Kormányzónak 
2008.02.20., Pozsgai András Tamás, Feladatot kaptunk Krisztustól 
2008.02.20., Sayfo Omar, Seria Európában - Tévedés vagy megoldás? 
2008.02.26., Sayfo Omar, Kendőzetlen különbségek 
2008.02.27., Sinkovics Ferenc, Megmenteni a középosztályt 
2008.02.27., Hankó Ildikó, Ajándék ez a nap - Szökőhónaptól a szökőévig 
2008.03.05., Gazdag István, Antidogma - „Civilek válogatás nélküli legyilkolása” 
2008.03.19., Gazdag István, Antidogma - Holomemoárok: üzem- és üzletszerű 
hamisítás 
2008.03.26., Monostori Tibor, Boldogan magyar 
2008.03.26., Barta Boglárka, Párhuzamok 
2008.03.28., Magyarellenes feliratok Kolozsvár belvárosában 
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11.3.12. A Magyar Demokratában cikkek listája (homoszexuálisok) 

 
2008.03.26., Ágoston Balázs, AIDS robbanás 
2008.03.26., Monostori Tibor, Boldogan magyar 
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11.3.13. A HVG-ben elemzett cikkek listája (cigányság) 
 
 
2008.01.02., MTI, Két településen támadtak romákra bőrfejűek Szlovákiában 
2008.01.05., Zádori Zsolt, Érpatak és patak vér 
2008.01.09., MTI, Gyurcsány a cigányok integrációja mellett 
2008.01.10., hvg.hu, Gyurcsány újra blogol 
2008.01.11., Kovács Andrea - Nagy Gergely, Született 1989-ben 
2008.01.12., MTI, Romaügyek: Csehországban bírálat, Szlovákiában fenyegetés 
2008.01.12., MTI, Az idén már bővülhet a foglalkoztatás 
2008.01.12., Dobszay János, Mérlegen az esélyegyenlőség 
2008.01.14., Zádori Zsolt, Titkos pártszerv tartotta rövid pórázon a bíróságokat 
2008.01.14., MTI, Lomgyűjtők tüntettek Devecserben 
2008.01.19., Kultiplex: zárófesztivál 
2008.01.19., Precedens 
2008.01.19., Schweitzer András, A Freedom House jelentése 
2008.01.20., Pelle János, Gönczöl Katalin a gyerek- és fiatalkori bűnözés 
megfékezéséről 
2008.01.21., MTI, Képíró ellen eljárást sürget a Wiesenthal Központ 
2008.01.21., MTI, Elutasították a Nemzeti Őrsereg bejegyzését 
2008.01.22., MTI, Volt agrárminiszter állt ki a Magyar Gárda mellett 
2008.01.22., MTI, A Fidesz lemondásra szólítja fel a gárdavédő exminisztert 
2008.01.24., MTI, Cigány nőket vertek meg Szigetváron 
2008.01.24., Csikász Brigitta, Csődbe viheti a falvakat a fertőtlenítés 
2008.01.25., MTI, Fidesz-MSZP vita a győri közgyűlés javaslatáról 
2008.01.26., MTI, Többet akarnak beszélni a reformokról 
2008.01.26., Őrsereg elutasítva 
2008.01.26., Priuszosok a Gárdavezérkarban 
2008.01.26., Pálmai Erika, Felmérés az oktatási rendszerekről 
2008.01.26., Iszlámszámtan 
2008.01.26., Átalakulóban a Soros-alapítványok 
2008.01.26., Vitéz F. Ibolya, Filmkörkép szemle előtt 
2008.01.26., Fleck Zoltán, Szabó Sándor, Fordított ítélet 
2008.01.28., MTI, 2,3 milliárd forint jut új munkahelyek teremtésére 
2008.01.28., MTI, Emlékművek a náci időkben üldözött romáknak, melegeknek 
2008.01.29., hvg.hu, Romániai cigányok perlik a londoni bulvárt 
2008.02.01., Pelle János, Vásárhelyen már nincs cigány iskola 
2008.02.02., Még mindig Jászladány                    
2008.02.02., Kovács Andrea, Zálogházak szezonja 
2008.02.02., Pócsik Andrea, Átértékelődő multikulturalizmus 
2008.02.05., MTI, Nem engedélyezték a bőgőtemetést Babócsán 
2008.02.05., MTI, Kétszázezer forintos bírság a kerepesi iskolának  
2008.02.09., Szabó Yvette, Uniós foglalkoztatási támogatások 
2008.02.09., Uniós romastratégia 
2008.02.10., Szegő Péter, Neonácik a Hősök terén: helyszíni riport  
2008.02.10., MTI, Rangos díj magyar roma művészeti szakembernek 
2008.02.11., MTI, Munkanélküliből vállalkozó 
2008.02.13., hvg.hu, Halmozottan hátrányos helyzetben a cigány oktatási 
programok 



 287

2008.02.13., MTI, Mohácsi Viktória bocsánatkérésre szólítja fel Berlusconit 
2008.02.16., MTI, Új munkahelyek: 260 millióra lehet pályázni 
2008.02.16., Tóth Vali, Külföldi gyerekbűnözők Angliában 
2008.02.20., MTI, Draskovics soronkívüliséget kért a Magyar Gárdának 
2008.02.22., MTI, Előbbre hozták a Magyar Gárda elleni pert  
2008.02.23., Eva Bettoni, Susanna Mastalli, Budapesti hétvége olasz szemmel 
2008.02.23., Marinov Iván, Összeurópai nemzetkép a Youtube-on 
2008.02.23., Európa új állama 
2008.02.23., Demirkan Tarik, Isztambul: kulturális főváros 
2008.02.23., Kosik Attila, Szlovénia terhe 
2008.02.23., Kiricsi Gábor Tamás, Nagy Gergely, Digitális tábla 
2008.02.24., MTI/Hír Tv/hvg.hu, Nyírségi voksvásárlás: a Hír Tv viszontvádjai  
2008.02.24., MTI, Tejfel lenne a rejtélyes mihálydi „Tóth József”? 
2008.02.25., MTI, Kerepes: elismerte a törvénysértést az iskola és a polgármester 
2008.02.28., Pelle János, Romák a fizetős egészségügyi rendszerben  
2008.02.29., Durvul a kampány 
2008.02.29., MTI, „Kedves roma barátom, barátaink!” - lapbezúzás egy cikk miatt 
2008.03.01., MTI, Kiégett egy roma képviselő háza Tiszaroffon 
2008.03.02., MTI, Szándékos gyújtogatás Tiszaroffon 
2008.03.02., MTI, Gémesi: több támogatást kaphatnak a kisebbségi 
önkormányzatok 
2008.03.02., MTI, Működési feltételei biztosítását kéri az FCÖ  
2008.03.03., MTI/hvg.hu, Romák megakadályozták a gárdisták tagtoborzóját 
2008.03.04., MTI, Kanada újra csábítja a romákat 
2008.03.04., MTI, Az MSZP szerint nem helytállóak az államfő jogi érvei 
2008.03.05., MTI, Magyar cigányokról jelent meg családregény Londonban 
2008.03.05., MTI, OCÖ: sikeres a Magyar Gárda elleni aláírásgyűjtés 
2008.03.06., MTI, Gyurcsány: nem tűrjük a romaellenességet 
2008.03.07., Tiszaroffi gyújtogatás 
2008.03.07., Másnap 
2008.03.07., Vízummentességek 
2008.03.07., hvg.hu, Egyházak kisiskolákban: lélekhalászat vagy misszió? 
2008.03.07., Szabó Yvette, Települések rangsora 
2008.03.11., MTI, Emberi jogok Magyarországon: van min változtatni 
2008.03.11., MTI, Szerdán kezdődik a Magyar Gárda feloszlatására irányuló per 
2008.03.12., MTI, Dulakodás és elnapolás a Magyar Gárda perén 
2008.03.13., Szegő Péter, A gárda „egy cél, egy akarat” irányába mozdulna 
2008.03.13., Dobszay János, Új érettségi tárgyak: Biblia, euritmia, sajtó 
2008.03.13., MTI, Gárda-per: a biztonsági őrök kérték a BRFK segítségét 
2008.03.15., Pálmai Erika, Új örökbefogadási szabályok 
2008.03.17., MTI, Kanadába készülnek a mohácsi romák 
2008.03.18., Nem vette fel a roma takarítónőket, megbüntették  
2008.03.18., A Magyar Nemzet és a cigányok 
2008.03.22., Gárdaper  
2008.03.25., „Ha hátranéznek, látni fogják a bontáson dolgozni kezdő 
munkagépeket” 
2008.03.26., Farkas Zoltán, A gazdasági helyzet és a háztartások 
2008.03.26., MTI, Nyolc milliárd forint a foglalkoztatás támogatására 
2008.03.27., Roma gyerekek szocializációja: „anyuka úgyis otthon van” 
2008.03.27., MTI, Újabb tanárt alázott meg egy diák 
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2008.03.28., Pelle János, Tanárverés ellen van orvosság 
2008.03.28., Papp László Tamás, Zsidózás kontra intellektuális lincskampány 
2008.03.28., Nagy Gergely, Magyarok a multikulturális Szlovákiában 
2008.03.29., Kovács István, Romapedellus-program Ózdon 
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11.3.14. A HVG-ben elemzett cikkek listája (zsidóság) 

 

2008.01.01., MTI, Olmert: vissza az 1967-es határok mögé 
2008.01.02., Pelle János, A forradalom mint színpadi botrány 
2008.01.04., MTI, Felszámolják a zsidó telepeket Ciszjordániában 
2008.01.05., Keresztes Imre, Törökország középhatalmi ambíciói  
2008.01.05., Bőhm Ágnes, Lax Péter matematikus  
2008.01.09., MTI, Izrael komolyan gondolja az útiterv-programot 
2008.01.10., Pelle János, Hogy is állunk Szvatoplukkal?  
2008.01.10., MTI, Bush: „segíteni akarunk önöknek” 
2008.01.10., Shiri Zsuzsa, Kikiáltják Palesztinát 2008-ban?  
2008.01.10., hvg.hu, Gyurcsány újra blogol 
2008.01.12., Visszavonul Tom Lantos 
2008.01.18., hvg.hu, Meghalt Bobby Fischer, a legendás sakkozó 
2008.01.18., MTI, Megemlékeztek a fővárosi gettó felszabadításáról  
2008.01.19., Jogerős döntés Herzog-ügyben 
2008.01.19., Keresztes Imre, Bush a Közel-Keleten  
2008.01.19., Boris Johnson: London élére törő showman 
2008.01.19., Kultiplex: zárófesztivál 
2008.01.19., Újabb vallási szórakoztatóparkok 
2008.01.19., Bőhm Ágnes, Nézőpontok 
2008.01.20., Shiri Zsuzsa, Tanulhatnánk az izraeli gazdasági csodából 
2008.01.20., MTI, Leáll a legnagyobb gázai erőmű, pánikszerű felvásárlás a 
boltokban 
2008.01.21., MTI, Terrorfenyegetések németországi zsidó létesítmények ellen 
2008.01.21., MTI, Képíró ellen eljárást sürget a Wiesenthal Központ 
2008.01.22., Lőrincz Zsolt, Fritule, blini, Hámán füle 
2008.01.22., hvg.hu, Jézust naponta többször keresztre feszítik 
2008.01.22., Papp László Tamás, Könyv az 1945 utáni pogromokról  
2008.01.25., hvg.hu/MTI, Kicsoda Szeva bácsi, a maffiavezér?  
2008.01.26., Új műemlékek 
2008.01.26., Izraeli milliárdos Londonban  
2008.01.26., Lindner András, Bobby Fischer, a különc sakklegenda  
2008.01.26., Ungváry Krisztián, Megosztó történelmi emlékezés  
2008.01.27., MTI, Hiányolják a kiegészítő normatívát az egyházi kórházak 
2008.01.30., MTI, Hóesés Jeruzsálemben 
2008.01.30., MTI/hvg.hu, Ismertették a Szeva bácsi elleni vádat 
2008.02.02., Kezesek és kezesebbek 
2008.02.02., Keresztes Imre, Humanitárius válság Gázában  
2008.02.02., Pócsik Andrea, Átértékelődő multikulturalizmus 
2008.02.03., P.J., Rockzenészektől rettegő hatalom 
2008.02.04., Szegő Péter, Különös figurák az ellen-Operabálon 
2008.02.05., hvg.hu, Elfogták a kaposvári zsidó temető rongálóit 
2008.02.08., Pelle János, „Szeva bácsi kollégái a Liszt Ferenc téren” 
2008.02.10., hvg.hu, Már mindennapos, hogy masíroznak a nácik? 
2008.02.10., Szegő Péter, Neonácik a Hősök terén: helyszíni riport 
2008.02.11., hvg.hu, „Megbuktatni a vörösfasiszta kormányt!” 
2008.02.11., HVG/hvg.hu, Elhunyt Tom Lantos 
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2008.02.11., MTI, Hogyan reagált Amerika Tom Lantos halálhírére? 
2008.02.12., hvg.hu, Eljöttünk, vagy ott vagyunk a Kossuth téren?  
2008.02.13., hvg.hu/MTI, A Moszad ölte meg a világ egyik legkeresettebb 
terroristáját? 
2008.02.13., MTI, Izrael tagadja a Hezbollah-vezető kivégzését 
2008.02.13., MTI, „Háborús bűnösök is vannak a 301-es és 298-as parcellában” 
2008.02.14., hvg.hu, Nyílt háborút hirdetett Izrael ellen a Hezbollah egyik 
vezetője 
2008.02.16., Izsák Norbert, Beatles-botrányok 
2008.02.18., travelline.hu, Hitler-lakosztály Belgrádban 
2008.02.20., MTI, Nem történt előrelépés az újabb izraeli–palesztin 
csúcstalálkozón  
2008.02.23., Szabó Gábor, Hiányos világörökségi jogszabályok  
2008.02.23., Manyasz Róbert, Káosz Libanonban  
2008.02.23., Sarkozy és a történelem 
2008.02.23., Vajna Tamás, Egy meg nem épült sugárút  
2008.02.23., Vendégnappalok 
2008.02.23., Kovács Andrea, Gyurcsányék Isten büntetése. Egy éj a Fidesz-
irodában 
2008.02.23., Murányi Gábor, Álneves temetések Magyarországon  
2008.02.24., P.J., 57 éve végezték ki a Fehér Gárda vezetőit 
2008.02.25., Zádori Zsolt, Hány magyar áldozata volt a kommunizmusnak? 
2008.02.26., Papp László Tamás, Politikai erőszak Hunniában: Zách Felicián és 
társai  
2008.02.27., hvg.hu, Tényleg szexista az Oscar-díj? 
2008.02.28., A dal, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz  
2008.02.29., Gázai tüntetés 
2008.02.29., Muharay Katalin, Újramelegített elmélet Kolumbusz származásáról 
2008.02.29., Izsák Norbert, Botrányok az Anglikán Egyházban 
2008.02.29., Nagy Gábor, Nyugdíjban a villamosszék  
2008.02.29., Szegő Péter, Oda kell figyelni: február 29-én történt 
2008.03.01., MTI, Hamis volt a farkasos holokauszt-történet 
2008.03.02., hvg.hu/MTI, Folytatódik az izraeli hadsereg „Meleg tél” 
hadművelete 
2008.03.02., MTI, Az Abbász felfüggesztette izraeli kapcsolatait 
2008.03.02., hvg.hu, A Mazsihisz és a fiatal rabbik lázadása  
2008.03.02., MTI, Sólyom László Izraelben 
2008.03.04., Szegő Péter, „Egyedül Izraelben beszélhetnek szabadon az arab 
képviselők”  
2008.03.04., MTI, Az MSZP szerint nem helytállóak az államfő jogi érvei 
2008.03.05., MTI, Nyilvánosságra hozták a zsidónegyedről szóló ICOMOS-
jelentést 
2008.03.06., MTI, Egyiptom védőfal épít a Gázai övezet határán  
2008.03.07., Németh András, Medvegyev–Putyin-tandem Oroszországban  
2008.03.07., Keresztes Imre, Harcok Izrael és a Hamász között  
2008.03.07., Vass Péter, Musical Anna Frank naplójából  
2008.03.07., Heimer György, Habsburg Ottó Európa-politikus és Habsburg 
György a Magyar Vöröskereszt elnöke  
2008.03.10., Shiri Zsuzsa, Izrael az elektromos autók Kánaánja lehet 
2008.03.12., Pelle János, Egy hiteles magyar krimi  
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2008.03.13., Pelle János, Analitikus és zsidó 
2008.03.13., Krisztina O'Brien, Milliókat keresni jókora hazugságokkal – videók 
2008.03.14., Katona Tamás, Mohai V. Lajos, „Jó jel! A szurony hegye Bécs felé 
mutat” - március 15. percről percre 
2008.03.15., Földvári Zsuzsa, A rögtönzött Anschluss 
2008.03.15., Merénylet Jeruzsálemben 
2008.03.15., Arkagyij Gajdamak: királycsináló Izraelben? 
2008.03.15., Vass Péter, Modigliani Madridban 
2008.03.15., Izsák Norbert, A kellemetlen Táncsics Mihály 
2008.03.15., Sághy Erna, Unesco-figyelmeztetés zsidónegyed-ügyben 
2008.03.15., MTI, Izraeli politikus a zsidó telepek gyorsabb felszámolását sürgeti  
2008.03.16., Szegő Péter, Videó az esti rendbontásokról 
2008.03.16., Szegő Péter, Március 15. – ahogy a radikális nacionalisták ünneplik  
2008.03.17., Pelle János, Rögeszme és végítélet  
2008.03.19., MTI, Horogkereszt alakú nyugdíjasotthont építenek át az USA-ban 
2008.03.21., MTI, Vádemelést sürgetnek a Google ellen 
2008.03.22., Német–izraeli barátság 
2008.03.22., Murányi Gábor, Miniszterelnök-szobrok históriái  
2008.03.23., MTI, Cheney kiállt a palesztin állam létrehozása mellett 
2008.03.26., MTI, Százan fordultak a Magyar Hírlap ellen  
2008.03.26., A Róma–Jeruzsálem-törésvonal 
2008.03.26., MTI, Zsidómentőről neveznek el közparkot Ferencvárosban 
2008.03.26., MTI, Barak újabb gesztusokat tesz a palesztin félnek 
2008.03.28., Papp László Tamás, Zsidózás kontra intellektuális lincskampány 
2008.03.29., MTI, Megnyílt a damaszkuszi csonka arab csúcs  
2008.03.29., Serf András, A bulváretalon: az Est 
2008.03.29., Bőhm Ágnes, Gazdátlan művek tárlata Jeruzsálemben 
2008.03.29., MTI, Őrizetbe vettek egy Kolozsvárott antiszemita és 
magyargyűlölőt  
2008.03.29., Del Medico Imre, Veszélyzóna 
2008.03.30., MTI, Rice javítaná a palesztinok életkörülményeit 
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11.3.15. A HVG-ben elemzett cikkek listája (homoszexuálisok) 

 
2008.01.05., Harsányi Ottó, Védett férfi 
2008.01.05., Sztárokból lett politikusok  
2008.01.10., MTI, Kockázatos felvállalni a szexuális másságot 
2008.01.15., MTI, Antibiotikumoknak ellenálló halálos baktérium terjed 
2008.01.19., Tálas Andrea, Vass Péter,Weyer Béla, Gondban az európai baloldal  
2008.01.22., MTI, Miért ment el Gyurcsány kabinetfőnöke? 
2008.01.22., HavariaPress, Nem kommentálják Szetey távozását 
2008.01.23., Újabb sztár áldozata van a drognak 
2008.01.28., MTI, Emlékművek a náci időkben üldözött romáknak, melegeknek 
2008.01.28., Krisztina O'Brien, Haldoklik a házasság intézménye?  
2008.01.28., MTI/hvg.hu, Már biztos: Szetey a hó végén távozik 
2008.01.30., MTI, Megbékültek a melegházassággal a spanyolok 
2008.01.31., MTI, Giuliani is kiszállt a harcból 
2008.02.04., Marinov Iván, Magyar vagy? Mit nézel? 
2008.02.07., hvg.hu, A homoszexuális amerikai elnök már megvolt? 
2008.02.10., Szegő Péter, Neonácik a Hősök terén: helyszíni riport 
2008.02.13., Irházi János, A román felsőház megtiltotta a melegek házasságát 
2008.02.19., Kozma Zsolt, Az evés és az ürítkezés fesztiválja 
2008.02.24., MTI, A „kártékony koránról” szóló film veszélyes premierje 
Hollandiában 
2008.02.25., Pölös Zsófia, Ahol kiütik magukat - miért jó Amsterdam? 
2008.02.29., Izsák Norbert, Botrányok az Anglikán Egyházban  
2008.03.07., Sindelyes Dóra, Az átértelmezett Simone de Beauvoir  
2008.03.07., Madridi visszajátszás 
2008.03.08., MTI, Másfélszer több HIV-fertőzött Magyarországon, mint egy éve 
2008.03.08., MTI/hvg.hu, Sharon Stone 50 éves 
2008.03.15., MTI, Halálos fenyegetéseket kapott egy homofób amerikai 
képviselőnő 
2008.03.15., Nagy Gábor, Amerikai előválasztási maraton  
2008.03.20., Medipress, Visszatért a vérbaj, ritkán ismerik fel? 
2008.03.21., Ki segítene, ha egy szökőár elöntené az országot? 
2008.03.22., Schweitzer András, Béranyaság Indiában 
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11.3.16. A Magyar Narancsban elemzett cikkek listája (cigányság) 
 
2008.01.10., galeri - Arisztokratikus, egzotikus és brutál 
2008.01.10., Miklós Gábor, „Hányingerem van a képmutatástól”       
2008.01.10., Sisso, „Semmit nem lehet rám erőltetni” 
2008.01.17., Somlyódy Nóra, Pécs, Európa Kulturális Fővárosa - Ötölnek 
2008.01.17., Varró Szilvia, Lakossági fórum Kerepesen - A gárda mi vagyunk 
2008.01.24., Varró Szilvia, „Ezek a gyerekek senkinek sem hiányoznak” - 
Herczog Mária szociológus a gyermekvédelem hiányosságairól 
2008.01.24., Miklósi Gábor, Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélete a szegregált 
oktatásról - Az ostravai tizennyolcak 
2008.01.31., Matkovich Ilona, Az eltűnt sajóládi erdő nyomában - Csonkolás 
2008.02.07., Kovács Péter, Befogadó Falu Program Tarnabodon - Fedél alatt 
2008.02.14., kyt, 8 kis kritika 
2008.02.14., Ligeti György, Másnak más a más - A politikai korrektség a sajtó 
hétköznapjaiban 
2008.02.28., Bogár Zsolt, Felzárkóztatási esélyek a Csereháton - Értük, de 
nélkülük 
2008.03.06., Kovács Bálint, 8 kis kritika 
2008.03.13., Hungler Tímea, „A harmadik halott” - Bereczki Csaba filmrendező 
2008.03.13., kg, Egy húron - Bereczki Csaba: Életek éneke (film) 
2008.03.20., Bundula István, „Nagy súlyú új történelmi fejlemény” - Szalai Júlia 
szociológus a romák iskolai szocializációjáról 
2008.03.20., Be akartak menni 
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11.3.17. A Magyar Narancsban elemzett cikkek listája (zsidóság) 
 
2008.01.24., Kovács Bálint, Iszony 
2008.01.24., kovácsy, Az önromboló legenda - Robert James Fischer (1943-2008) 
2008.01.31., chili & vanilia - Savanyú, de nem ecet: verjus 
2008.02.07., Kovács Bálint, 8 kis kritika 
2008.02.07., kulthírek 
2008.02.07., dercsényi, Beszélve mind a vérpadig - Fonyó Gergely: Ocskay 
László, az elfelejtett hős (dokumentumfilm) 
2008.02.14., Eörsi Mátyás, Vigyázni kell - Tom Lantos (1928-2008) 
2008.02.14., Kriston László, kyt, barotányi , Hol van bin Ládin? 
2008.02.14., Ligeti György, Másnak más a más - A politikai korrektség a sajtó 
hétköznapjaiban 
2008.02.21., kovácsy, Füvek a csőrben - Démoni ragály: a pestis(kiállítás) 
2008.02.28., Vári György, Pajeszkonjunktúra - A KDNP „izraelita műhelyéről” 
2008.02.28., Radics Viktória, Posztödipusz - Igor Stiks: Illés próféta széke 
2008.02.28., Jászberényi Sándor, „Szegény barátom kitömték” - Péterfy Gergely 
író 
2008.03.06., Tischler János, Ki a vámpír? - A Félelem a Visztula mentén 
2008.03.06., kulthírek 
2008.03.13., Kőszeg Ferenc, Építész 
2008.03.13., Kádár Judit Látlak, Amerika - Mario Puzo: Mamma Lucia, 
Cynthia Ozick: Egy letűnt világ örököse (könyv) 
2008.03.13., Vári György, Parvenük és impotensek - Zsolt Béla: Házassággal 
végződik (könyv) 
2008.03.13., Félix Péter Jogerős bírói döntés a Turul bontásáról - Dafke 
2008.03.13., Kiss Barnabás, 3,14 - Tökéletes hamisítvány 
2008.03.13., Bérczes Tibor, „Az a bizonyos érzelmi tőke” - David Endt, az Ajax 
Amsterdam sajtófőnöke 
2008.03.20., Trencsényi Balázs, Vesztes csapaton ne változtass! - Gyurgyák 
János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus 
története (könyv) 
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11.3.18. A Magyar Narancsban cikkek listája (homoszexuálisok) 

 
2008.01.17., Kulthírek 
2008.01.24., Miklósi Gábor, Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélete a szegregált 
oktatásról - Az ostravai tizennyolcak  
2008.01.24., Greff András, Barack Obama esélyei - Kemény menet  
2008.01.31., csontzene - Szegény Csajkovszkij 
2008.02.07., Bogár Zsolt, Somlyódy Nóra, „Attól jó, hogy élvezem” 
2008.02.07., Jászberényi Sándor, Férfiprostitúció - „Mindenki igénybe veszi”  
2008.02.14., Greff András, John McCain az élre tört - A derék katona 
2008.02.28., Vári György, Pajeszkonjunktúra - A KDNP „izraelita műhelyéről” 
2008.02.28., Bányai György, „Hatékony és arányos legyen a büntetés” - Fazekas 
Judit szakállamtitkár az uniós gyűlöletbeszéd-tervezetről 
2008.02.28., Kriston László, „Voltam én sztriptíztáncos is!” - Javier Bardem 
színész 
2008.03.13., Somlyódy Nóra, Liverpool, Európa Kulturális Fővárosa - Tele a 
persely a Mersey partján 
2008.03.13., Kovács Bálint, 8 kis kritika 
2008.03.20., sisso, 8 kis kritika 
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11.3.19. Az MTI által megjelentetett cikkek listája (cigányság) 
 
2008.01.02., Vállalkozásfejlesztési támogatás 2007-ben uniós és nemzeti forrásból  
2008.01.02., Két településen támadtak romákra bőrfejűek Szlovákiában  
2008.01.02, Két településen támadtak romákra bőrfejűek Szlovákiában - 
ÖSSZEFOGLALÓ  
2008.01.03., Megdöbbentő felmérés az integrált oktatást folytató iskolákról - 
Népszabadság  
2008.01.03, Hagyomány - Böllérverseny Napkoron  
2008.01.03., Beszüntette tevékenységét a Magyar Soros Alapítvány  
2008.01.03., OKM: a roma integráció létjogosultságát ma már senki sem 
kérdőjelezi meg  
2008.01.03., A Munkáspárt 2006 továbbra is ügyészségi fellépést sürget a 
Nemzeti Őrsereg ellen  
2008.01.07., Átadták a Solt Ottília-díjakat  
2008.01.07., A Legfőbb Ügyészséghez fordul a Munkáspárt 2006 a Nemzeti 
Őrsereg ellen  
2008.01.08., Történelem - Berlin az emlékezés és az emlékművek városa  
2008.01.09., Az OCÖ idén negyven roma család lakhatási problémáját kívánja 
megoldani  
2008.01.09., Fotó - Mágikus szemek  
2008.01.09., Gyurcsány Ferenc a romák integrációja melletti elkötelezettségét 
hangsúlyozta  
2008.01.09., Bűnügy - Újabb román bűncselekmények Olaszországban  
2008.01.10, Kultúra - Német elismerés az első velencei Roma Pavilon magyar 
kurátorának  
2008.01.10., Munkáspárt 2006: van lehetőség a Nemzeti Őrsereg elleni jogi 
fellépésre  
2008.01.10., Kultúra - Európai díj a velencei Roma Pavilon magyar kurátorának 
ÖSSZEFOGLALÓ  
2008.01.12., Belpolitikai vihart kavart romákat minősítő kijelentésével egy 
koalíciós politikus Csehországban  
2008.01.14., Lomgyűjtők demonstráltak Devecserben - a „kitelepítésük” ellen 
tiltakoznak  
2008.01.14., „Tanszékfoglaló” népzenei konferencia és gálahangverseny 
Budapesten  
2008.01.14., Egyenlő Bánásmód Hatóság: tavaly 29 elmarasztaló határozat 
született  
2008.01.15., Uniós gyermekjogi stratégiáról folytat vitát az Európai Parlament  
2008.01.15., Szerb kommentár Koszovóról az ENSZ-nek - HÁTTÉR  
2008.01.15., Uniós gyermekjogi stratégiáról folytatott vitát az Európai Parlament 
- FRISSÍTETT (új: Járóka Lívia)  
2008.01.15., Uniós gyermekjogi stratégiáról folytatott vitát az Európai Parlament 
- FRISSÍTETT-2 (ÚJ: Kósáné)  
2008.01.16., A KDNP szerint őszintén kellene beszélni az integráció gondjairól  
2008.01.16., A KDNP szerint őszintén kellene beszélni az integráció gondjairól -
FRISSÍTETT (új: oktatási államtitkár)  
2008.01.16., Az unió gyermekjogi stratégiájáról fogadott el jelentést az Európai 
Parlament  
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2008.01.16., Ideiglenesen tartják egy csíkszeredai gyermekvédelmi intézetben a 
Budapesten késelő kisfiút  
2008.01.16., Zene - A Fonogram 2008 jelöltjei  
2008.01.16., Egységes uniós romastratégiát sürgetnek az Európai Parlament 
képviselői  
2008.01.17., Bódis Kriszta „Báriséj” című dokumentumfilmjét kedden mutatják 
be  
2008.01.17., VII. ÁLTALÁNOS UNIÓS INFORMÁCIÓK / Az unió gyermekjogi 
stratégiájáról fogadott el jelentést az Európai Parlament  
2008.01.17., Koncertek, fesztiválok az A38 Hajón programjában  
2008.01.18., Szélsőjobboldalinak nevezte a Magyar Gárdát a veszprémi érsek  
2008.01.18., Az OCÖ tiltakozik a Magyar Gárda fővárosi rendezvénye miatt  
2008.01.18., A Magyar Gárda a Józsefvárosban demonstrált  
2008.01.19., Teleki László: öt év alatt csaknem ötvenszeresére emelkedett a roma 
egyetemisták száma  
2008.01.19., Jobbik: a 21. század csendőrsége a Magyar Gárda lesz  
2008.01.21., Fico szerint Szlovákiában tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek 
jogait  
2008.01.21., Átadták a Magyar Kultúra Követe címeket - életrajzok  
2008.01.21., A szabolcsi bíróság elutasította a Nemzeti Őrsereg bejegyzését  
2008.01.22., Pályázati furcsaságok  
2008.01.22., Festékkel fújták le a holokauszt roma áldozatainak emlékművét  
2008.01.22., A magyar kultúra napja - idegen nyelvi könyvtári részleg Egerben  
2008.01.22., Magyar vonatkozású hírek  
2008.01.22., Gárdavédő exminiszter - Kisalföld  
2008.01.22., Gárdavédő exminiszter - a Fidesz lemondásra szólítja fel Szabó 
Jánost, az MDF elhatárolódik  
2008.01.22., Gárdavédő exminiszter - a kisebbségi ombudsman vizsgálatot indít  
2008.01.22., Új civil ház, gondozóközpontot és könyvtár Egerben  
2008.01.23., Farkas Flórián: Nem a Magyar Gárdával kell foglalkozni, hanem a 
cigányértelmiség árulásával - lapinterjú  
2008.01.23., Önálló roma múzeumra lenne szükség szakemberek szerint  
2008.01.23., Gárdavédő exminiszter - a Szabó-ügyben már a bizottsági elnök 
lemondását követelik  
2008.01.23., Aláírásgyűjtésbe kezd a Magyar Gárda betiltásáért az OCÖ  
2008.01.23., Berényi József lett az ET kisebbségi jogi albizottságának elnöke  
2008.01.23., Roma vezetők elhatárolódnak Farkas Flórián kijelentéseitől  
2008.01.24., Évforduló - 100 éve született Stéphane Grappelli  
2008.01.24., Roma nőket bántalmazott öt fiatal Szigetváron  
2008.01.24., Roma nőket bántalmazott öt fiatal Szigetváron FRISSÍTETT (új: 
részletek)  
2008.01.24., MSZP-küldöttség Washingtonban, vízummentesség  
2008.01.24., Ötszázötven új tűzoltó az idén - romákat is várnak  
2008.01.24., Történelem - Kiállítás a holokauszt és a német államvasutak  
2008.01.24., Győri közgyűlés: nemkívánatosak a gyűlöletkeltő szervezetek a 
városban  
2008.01.24., Megvonta a bizottsági külső tagságot Szabó János volt kisgazda 
minisztertől a győri önkormányzat  
2008.01.25., Évforduló - Holokauszt Emléknap - HÁTTÉR  
2008.01.25., A Magyar Gárda feljelenti a HVG-t  
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2008.01.25., Az OCÖ arra kéri a Fideszt, hogy szólítsa fel lemondásra Bíber 
Józsefet és Farkas Flóriánt  
2008.01.25, Együttműködési megállapodás a rendőrség és a roma kisebbség 
között Szabolcsban  
2008.01.25, Újabb per kezdődött a jászladányi alapítványi iskola ügyében  
2008.01.25, Mckinsey-jelentés - átalakítások szükségesek a magyar oktatási 
rendszerben  
2008.01.26, MSZP-választmány: többet kell beszélni a reformokról  
2008.01.26, MSZP-választmány: többet kell beszélni a reformokról - 
FRISSÍTETT (új: háttér)  
2008.01.27, Filmszemle - 18 játékfilm a versenyprogramban  
2008.01.27., Filmszemle - 33 dokumentumfilm a versenyprogramban  
2008.01.27, Az OCÖ kegyelettel adózik a holokauszt áldozatai előtt  
2008.01.28, Büntetett előéletű Gilvánfa régi-új polgármestere  
2008.01.28, Rendőrségi vizsgálat iskolai verekedés miatt Egerben  
2008.01.29, Az Európai Roma Információs Iroda brüsszeli konferenciája  
2008.01.30, Palya a pálya csúcsán - Felcím: A lélek követe  
2008.01.30, Elfogadta az OCÖ ez évi költségvetését és munkatervét  
2008.01.31, Uniós romastratégia kialakítását sürgeti az Európai Parlament  
2008.01.31, Csapdába zárva - dokumentumfilm ólomszennyezéstől szenvedő 
romákról  
2008.01.31., Börtönbüntetésre ítélték a cigány kisebbség volt borsodi elnökét  
2008.02.01, A Magyar Gárdától való elhatárolódásra szólít fel a baranyai cigány 
kisebbségi önkormányzat vezetője  
2008.02.01, AZ OCÖ üdvözli az Európai Parlament romastratégiáról szóló 
állásfoglalását  
2008.02.01, CineFest - újdonságok a miskolci fesztivál 5. születésnapjára  
2008.02.04, Nagyobb, hosszabb és vágatlan - Felcím: Terjeszkedik a Filmszemle  
2008.02.05, Program - Mango Gadzi és a Kalengo Ethnic Groove az A38 hajón  
2008.02.05, OKM: kétszázezer forintos bírság a kerepesi iskolának - a vizsgálat 
tovább folytatódik  
2008.02.06, Kitüntetés - Az első Kairos-díjas magyar nő  
2008.02.06, „Magyarországon a romák művészeti tárlatot kapnak ölelés helyett” - 
The New York Times  
2008.02.07, Magyar vonatkozású hírek  
2008.02.07., Együttműködési megállapodás az FCÖ és a munkaügyi központ 
között  
2008.02.07., Csehország - országismertető - HÁTTÉR  
2008.02.07., Az OCÖ országos aláírásgyűjtésbe kezd a Magyar Gárda ellen  
2008.02.07., VMSZ: összefognak a magyarok Szerbiában egy előrehozott 
választáson  
2008.02.08., Mégis eltemették a bőgőt a romák Babócsán - Somogyi Hírlap  
2008.02.08., Konferencia a romák helyzetéről és értékeik megvédéséről  
2008.02.10., Kitüntetés - Európai kulturális díjat kapott Junghaus Tímea magyar 
roma művészettörténész  
2008.02.11., Munkanélküliből vállalkozó - 107,5 millió forintos támogatási keret  
2008.02.12., Az én városom: Amszterdam - holland programok az A38 Hajón és a 
Millenárison  
2008.02.13., A Magyar Gárda előretöréséről ír egy amerikai konzervatív lap  
2008.02.13., Elkészült a Magyar Nemzeti Ifjúságpolitikai Riport  
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2008.02.13., Mohácsi Viktória bocsánatkérésre szólítja fel Berlusconit  
2008.02.13., Kökényesi: jó munkát végeztek a somogyi rendőrök  
2008.02.14., Filmművészet - Madonnának megtetszett a rendezés  
2008.02.14., Magyar vonatkozású hírek  
2008.02.14., Társadalom - Hatéves kislányt jegyeztek el szülei Romániában  
2008.02.14., Segítséget nyújt a Fidesz a romáknak Brüsszelben az uniós 
szervekkel való kapcsolatfelvételre  
2008.02.15., Sportolással a kamaszkori agresszió ellen  
2008.02.15., Magyar vonatkozású hírek  
2008.02.16., Pályázati kiírás az új munkahelyek támogatására  
2008.02.18., Már tizenhét megyében van cigányvajda - Észak-Magyarország  
2008.02.18., Roma rendvédelmi konferencia Budapesten  
2008.02.18., Az MCF nyerte az időközi cigány területi kisebbségi önkormányzati 
választást Csongrád megyében  
2008.02.18., Mohácsi elítéli az olaszországi jobboldal romaellenes kampányát  
2008.02.18., Cigány fiatalokat vár soraiba a rendőrség Borsodban  
2008.02.19., MSZP: indokolt a gyűlöletbeszédről szóló törvény - FRISSÍTETT-2 
(új: Teleki László)  
2008.02.20., Tizenöt film versenyez a nemzetiségi filmszemlén  
2008.02.20., Draskovics Tibor a Magyar Gárda elleni per soron kívüli intézését 
kérte  
2008.02.20., Képzőművészet - Kicsiny Balázstól Kodály Zoltánig - bemutatók 
Finnországban  
2008.02.21., Rendezvénysorozat Izraelről Zalaegerszegen  
2008.02.21., Stabil a Nógrád megyei közbiztonság - évértékelés  
2008.02.21., A Fővárosi Bíróság elnöke már döntött a Magyar Gárda elleni per 
soron kívüli tárgyalásáról  
2008.02.22., Több tízezer aláírást gyűjtött össze az OCÖ a Magyar Gárda ellen  
2008.02.22., Az esélyegyenlőség ma már jogalkalmazási és szemléletformálási 
kérdés - közmeghallgatás  
2008.02.22., Az egészségügyi reform negatívan érinti a zalai cigányságot  
2008.02.22., Olaszországban a románok követik el a legtöbb súlyos 
bűncselekményt a bevándorlók közül  
2008.02.22., Snétberger Ferenc és barátai a Művészetek Palotájában  
2008.02.22., Egy hónappal előbbre hozták a Magyar Gárda elleni pert  
2008.02.22., Országos konferencián tárgyaltak a Roma Chartáról  
2008.02.23., Nyomozás a Nyírbátor környéki szavazatvásárlásra utaló telefonok 
ügyében - FRISSÍTETT (új: a Hír TV riportere volt a telefonáló)  
2008.02.23., ARCUSFEST - kezdődik a nemzetiségi színházi találkozó  
2008.02.23., Feldúlták egy roma család házát Putnokon  
2008.02.23., Feldúlták egy roma család házát Putnokon - FRISSÍTETT (új: RPA)  
2008.02.23., Feldúlták egy roma család házát Putnokon - FRISSÍTETT 2 (új: egy 
szomszéd kislány dúlta fel a házat)  
2008.02.24., Roma vezetők szerint manipuláció és lejáratás a célja a Hír TV 
felvételeinek  
2008.02.24., Szavazatvásárlásra utaló ügy - Farkas Flórián  
2008.02.24., Roma vezetők szerint manipuláció és lejáratás a célja a Hír TV 
felvételeinek - FRISSÍTETT (új: részletek)  
2008.02.25., Veres János: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek becsületes 
emberek  
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2008.02.25., Veres János: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek becsületes 
emberek - FRISSÍTETT (új: fokozott ügyészségi felügyelet a nyomozásnál)  
2008.02.25., BELPOLITIKA HÍREK RÖVIDEN - 14.00  
2008.02.25., Elismerte a törvénysértést Kerepes önkormányzata és az iskola 
vezetése  
2008.02.25., Elismerte a törvénysértést Kerepes önkormányzata és az iskola 
vezetése - FRISSÍTETT (új: Szabó Zoltán)  
2008.02.25., Felhívást írtak alá az európai roma stratégia kidolgozására  
2008.02.25., Felhívást írtak alá az európai roma stratégia kidolgozására - 
FRISSÍTETT (új: OCÖ)  
2008.02.25., Felhívást írtak alá az európai roma stratégia kidolgozására - 
FRISSÍTETT-2 (új: ombudsman)  
2008.02.26., Közoktatási esélyegyenlőségi akcióterv Salgótarjánban  
2008.02.26., EBESZ-főbiztos: fontos a nemzetközi jelenlét Koszovóban  
2008.02.26., Horn Gábor: tudatos hazugság az ezer forintos vizitdíj  
2008.02.26., Az OCÖ elítéli mindazokat, akik politikai érdekből kihasználják a 
romákat  
2008.02.26., Sikeres a szegedi deszegregációs program - minisztérium  
2008.02.26., Megalakult az Országgyűlés iskolai esélyegyenlőségi és integrációs 
albizottsága  
2008.02.26., Fidesz: a kormány folytatja a hazugságokat - FRISSÍTETT (új: 
MSZP)  
2008.02.27., Csalódottak a szlovákiai magyar katolikusok és lelkipásztorok  
2008.02.27., Roma újságíró-gyakornoki program - tíz roma fiatal kapott újságírói 
oklevelet  
2008.02.27., Harangozó a hátrányos helyzetű csoportok szegregációjának területi 
összefüggéseiről  
2008.02.27., EU-biztos a szegregáció elleni fellépésre biztatja az iskolákat  
2008.02.27., A brit nagykövettől kért segítséget a szélsőségesek ellen az OCÖ 
elnöke  
2008.02.28., VII. ÁLTALÁNOS UNIÓS INFORMÁCIÓK / EU-biztos a 
szegregáció elleni fellépésre biztatja az iskolákat  
2008.02.28., VII. ÁLTALÁNOS UNIÓS INFORMÁCIÓK / Harangozó a 
hátrányos helyzetű csoportok szegregációjának területi összefüggéseiről  
2008.02.28., Kútmérgezés egy szlovákiai roma telepen  
2008.02.28., Szlovákiában elítélték a roma férfit halálra kínzó rendőröket  
2008.02.29., Balog Zoltán (Fidesz): a cigányság 50 százaléka mélyszegénységben 
él  
2008.02.29., Társadalom - Klánháború elmaradt gyermekházasság miatt  
2008.02.29., Simon Gábor a gazdasági növekedés és a szociálpolitikai feladatok 
összefüggését hangsúlyozta Brüsszelben  
2008.02.29., Botrány Devecserben: tiltakozik a roma lakosság - bezúzták a városi 
lapot  
2008.03.01., Kiégett egy ház Tiszaroffon  
2008.03.01., Kiégett egy ház Tiszaroffon - FRISSÍTETT (új: polgármester, 
háztulajdonos)  
2008.03.01., Kiégett egy ház Tiszaroffon - FRISSÍTETT-2 (új: Teleki László)  
2008.03.01., Megszűnik a kanadai vízumkötelezettség Magyarországgal, 
Lengyelországgal, Litvániával és Szlovákiával szemben  
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2008.03.01., A népszavazásra buzdítottak a Lungo Drom kongresszusán Jász-
Nagykun-Szolnok megye  
2008.03.02., A rendőrség szándékos gyújtogatás miatt indított eljárást a 
Tiszaroffon kiégett ház ügyében  
2008.03.02., Iroda nélkül dolgozik az FCÖ, az ombudsman a főpolgármestertől 
vizsgálatot kér  
2008.03.02., Gémesi: a korábbinál több támogatást kaphatnak a kisebbségi 
önkormányzatok  
2008.03.02., Szkínhedek fenyegettek romákat Devecserben  
2008.03.03., Meglepték a Magyar Gárdát a romák - Heves Megyei Hírlap  
2008.03.03., Roma rendőrségi kapcsolattartók Hevesben - együttműködési 
megállapodás  
2008.03.03., Nemzetiségi színházi találkozó - díjazottak  
2008.03.03., VI. BELSŐ ÜGYEK / Simon a növekedés és a szociálpolitikai 
feladatok összefüggését hangsúlyozta Brüsszelben  
2008.03.03., Újjáalakult a Csongrád Megyei Területi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat  
2008.03.03., OGY - Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás - általános vita  
2008.03.03., OGY - Általános vitára alkalmas a kisebbségi beszámoló  
2008.03.03., OGY - Interpellációk (1. rész)  
2008.03.04., Kanada újra csábítja a romákat - Új Dunántúli Napló  
2008.03.04., MSZP: nem helytállóak az államfő jogi érvei  
2008.03.04., Az MSZP-frakció tematikus ülése a roma integrációs programról  
2008.03.04., Kiss Péter a politikai radikalizmus károkozásáról - sajtótájékoztató 
Gyöngyösön  
2008.03.05., Könyvkiadás - Brit regény magyar cigányokról  
2008.03.05., Egri János dzsesszbőgős estje a Roma Parlamentben  
2008.03.05., OCÖ: sikeres a Magyar Gárda elleni aláírásgyűjtés  
2008.03.06., Mintaóvoda adományból hátrányos helyzetű gyermekeknek 
Nyírpilisen  
2008.03.06., Gyurcsány Ferenc: nem tűrjük a kirekesztést  
2008.03.06., Gyurcsány: nem tűrjük a kirekesztést - FRISSÍTETT (új: Kolompár-
nyilatkozat)  
2008.03.06., Gyurcsány: nem tűrjük a kirekesztést - FRISSÍTETT-2 (új: Fidesz, 
Farkas Flórián)  
2008.03.06., Az EU-tagországok romaügyi beszámoltatását sürgette egy EP-
konferencia  
2008.03.07., Roma nőket és asszonyokat köszöntötték  
2008.03.07., Hiller: Új Tudás, Új Iskola a szegregáció visszaszorításáért  
2008.03.07., Az uniós romaprogramok értékelését kérte egy magyar EP-képviselő 
az EU-biztostól  
2008.03.10., Lemondott a Jobbik három alapítója a Magyar Gárda miatt  
2008.03.10., Görög, román és magyar díjazottak a Dialektus filmfesztiválon  
2008.03.10., IV. AZ EU ÉS MAGYARORSZÁG / Az uniós romaprogramok 
értékelését kérte egy magyar EP-képviselő az EU-biztostól  
2008.03.10., A román többségű Zsombolyán átlagon felül kell teljesítenie a 
magyar polgármesternek - INTERJÚ  
2008.03.10., Film - Nemzetközi környezetvédelmi dokumentumfilm, magyar 
részvétellel  
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2008.03.11., Szerdán kezdi tárgyalni a bíróság a Magyar Gárda feloszlatására 
irányuló pert - HÁTTÉR  
2008.03.11., Minden eddiginél nagyobb mértékben nőtt a bűnözés Nógrád 
megyében  
2008.03.11., Váci Tavaszi Fesztivál  
2008.03.11., OGY - rendészeti bizottság - a halálbüntetés visszaállítását 
kezdeményezte Sajóbábony önkormányzata  
2008.03.11., OGY - Emberi jogi bizottság: igen a kisebbségek helyzetéről szóló 
kormánybeszámolóra  
2008.03.11., Program - A Kultur Shock és a Fanfare Savale az A38 Hajón  
2008.03.11., Roma hősi halottak tiszteletére állítottak emléktáblát a Hadtörténeti 
Múzeumban  
2008.03.11., KÖRNYEZETVÉDELEM (Hírlevél) 2008. március 11. - Globális 
környezeti hírek - Nemzetközi környezetvédelmi dokumentumfilm, magyar 
részvétellel  
2008.03.12., Magyar Gárda - rendőri biztosítás mellett kezdődik a tárgyalás  
2008.03.12., Magyar Gárda-per - tömegjelenet a tárgyalás megkezdése előtt  
2008.03.12., Megkezdődött a Magyar Gárda feloszlatására irányuló per  
2008.03.12., Magyar Gárda-per: májusban folytatódik  
2008.03.12., Magyar Gárda-per: májusban folytatódik (FRISSÍTETT: új: a 
bíróság majd közleményben reagál)  
2008.03.12., Magyar Gárda-per: Kolompár Orbán szerint jogsértően viselkedtek a 
gárdisták  
2008.03.12., Erőszak elleni mozgalmat indítottak roma és nem roma értelmiségiek  
2008.03.13., Március 15. - állami kitüntetéseket adtak át a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumban (2. rész)  
2008.03.13., Bírósági rendbontás - BRFK: a bíróság biztonsági őreinek kérésére 
történt intézkedés  
2008.03.14., Bírósági rendbontás - A Fővárosi Bíróság elnökhelyettese 
sajnálatosnak nevezte az OCÖ jelenlétét  
2008.03.14., Bírósági rendbontás - a MÚOSZ kivizsgálást kér  
2008.03.14., Bírósági rendbontás - a MÚOSZ kivizsgálást kér - FRISSÍTETT (új: 
Lomnici Zoltán)  
2008.03.14., Bírósági rendbontás - Kolompár Orbán azt reméli, nem történt 
megkülönböztetés  
2008.03.14., Bírósági rendbontás - Kolompár Orbán azt reméli, nem történt 
megkülönböztetés - FRISSÍTETT (új: Fővárosi Bíróság)  
2008.03.14., Március 15. - kitüntetések - ÖTM (1. rész)  
2008.03.14., Az 1848-49-es szabadságharc roma honvédeinek állítottak emléket 
Budapesten  
2008.03.14., A Jobbik és a Magyar Gárda március 15-ei megemlékezése 
Debrecenben - Kolompár Orbán  
2008.03.14., Befejeződött a Roma Polgárjogi Alapítvány esélyegyenlőségi 
szakemberképzése  
2008.03.14., Március 15. - Demszky Gábor fokozott rendőri figyelmet kért  
2008.03.15., Március 15. - Felvonulást tartott a Goj Motoros Egyesület  
2008.03.15., Március 15. - Kossuth-díj - Kertész Ákos író, forgatókönyvíró  
2008.03.15., Március 15. - Először adtak át Márciusi Ifjak Díjakat  
2008.03.17., Ismét Kanadába készülnek roma csoportok  
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2008.03.17., Határozottabb rendőri fellépést szorgalmaz Draskovics a bírósági 
tárgyalásokon  
2008.03.17., OGY - Azonnali kérdések és válaszok (1. rész)  
2008.03.17., OGY - Oktatási bizottság: igen a nemzeti és etnikai kisebbségekről 
szóló beszámolóra 
2008.03.18., OGY - A nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló 
beszámoló  
2008.03.18., OGY - A nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló 
beszámoló - általános vita  
2008.03.18., OGY - A nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló 
beszámoló - általános vita (2. rész)  
2008.03.18., OGY - A nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló 
beszámoló - általános vita (3. rész)  
2008.03.18., OGY - PARLAMENTI HÍREK RÖVIDEN - 15.30  
2008.03.18., Megfontoltságra kérték a Kanadába készülőket a nagykövetség és a 
Külügyminisztérium munkatársai Mohácson  
2008.03.18., Döntött az OVB: június 1-jén lesz az időközi cigány kisebbségi 
választás Veszprémben  
2008.03.19., Kisebbségi ombudsman: tájékoztató füzet a kivándorlásra készülő 
romáknak  
2008.03.19., Kisebbségi ombudsman: tájékoztató füzet a kivándorlásra készülő 
romáknak - FRISSÍTETT (új: OCÖ)  
2008.03.19., MSZP: az államnak megtakarítást jelenthet a Start régió kártya  
2008.03.19., Jelzőrendszert építettek a deszegregációért  
2008.03.20., Örömtánc pályázat - eredményhirdetés a Hagyományok Házában  
2008.03.20., Hadilábon állnak a betűkkel (1.rész) - Felcím: Újratermelődik az 
analfabétizmus  
2008.03.20., Hadilábon állnak a betűkkel (2.rész)  
2008.03.21., Rasszizmus elleni világnap - a szélsőséges eszme erősödésére 
figyelmezet az OCÖ  
2008.03.25., Roma szakmunkásképzés Szabolcsban  
2008.03.25., OCÖ: meg kell szüntetni a pártok díszcigánymandátumait  
2008.03.25., Zene - Fischer Iván egy hónapja a Concertgebouw-ban  
2008.03.25., EMBARGÓ - A brit kormány emberjogi jelentése: „Guantánamót be 
kell zárni” - FELHASZNÁLHATÓ KEDDEN 19:00 ÓRÁTÓL  
2008.03.26., A jogaikról, jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatták a kisebbségek 
képviselőit Kaposváron  
2008.03.26., A roma közösség társadalmi integrálását célzó öt éves terv 
irányelveit fogadta el a szlovák kormány  
2008.03.27., Pedagógusok elleni atrocitás egy kaposvári szakiskolában  
2008.03.27., Pedagógusok elleni atrocitás egy kaposvári szakiskolában - 
FRISSÍTETT (új: bírósági szóvivő)  
2008.03.27., Elismerést kap roma programjáért a magyar kormány  
2008.03.27., Szétvertek egy házat Hevesben  
2008.03.27., Új Magyarország Pont Tiszavasváriban - Danuta Hübner, Bajnai 
Gordon  
2008.03.27., Cigányság - Rendezvények Brüsszelben a roma integrációról  
2008.03.28., Tizenöt film versenyez a nemzetiségi filmszemlén  
2008.03.28., Az OCÖ is üdvözli a tanárokat ért atrocitások miatt tett házelnöki 
kezdeményezést  
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2008.03.28., Szakmai segítséget és tanácsot kérnek roma újságírók a 
nagykövetségektől  
2008.03.28., A Számkivetettek nyert az V. Magyarországi Nemzetiségi 
Filmszemlén  
2008.03.29., Észak-Alföld: 5,5 milliárd forint a Társadalmi Megújulás Operatív 
Programban a foglalkoztatásra  
2008.03.29., Újabb tanárbántalmazás Budapesten - a diákot kitiltották Újpest 
összes önkormányzati iskolájából  
2008.03.29., Újabb tanárbántalmazás Budapesten - a diákot kitiltották Újpest 
összes önkormányzati iskolájából - FRISSÍTETT (Új: Fidesz)  
2008.03.30., Évforduló - Világnapok 2008 áprilisában (1. rész)  
2008.03.31., VII. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK / Rendezvények Brüsszelben a 
roma integrációról  
2008.03.31., Egészség - Kárpátalja: súlyos a tébécéhelyzet 
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11.3.20. Az MTI által megjelentetett cikkek listája (zsidóság) 
 
2008.01.01., Olmert: Izraelnek engedményeket kell tenni a palesztinoknak - 
ÖSSZEFOGLALÓ  
2008.01.02., RÖVIDÍR - Négy Hamász-aktivista halt meg egy izraeli 
légicsapásban  
2008.01.02., Kalendárium 2008., 3-4. hét (1. rész)  
2008.01.02., Kalendárium 2008., 3-4. hét (2. rész)  
2008.01.02., Kalendárium 2008., 3-4. hét (3. rész)  
2008.01.02., Gyanús fehér port tartalmazó csomag érkezett több nagykövetségre 
Ausztráliában  
2008.01.02., Január 10-én csúcstalálkozót tart Bush, Abbász és Olmert 
Jeruzsálemben  
2008.01.03., ORTT: március 28-án sorsolják ki a médiakuratóriumokba delegáló 
civil szervezeteket  
2008.01.03., Izraeli illetékes szerint Egyiptom ártott az izraeli–palesztin 
békefolyamatnak a zarándokok rafahi áteresztésével  
2008.01.03., Tom Lantos visszavonul - reagálások, méltatások  
2008.01.03., A madárinfluenza H5N1 altípusát azonosították Izraelben - 
ÖSSZEFOGLALÓ  
2008.01.03., Bush: közel-keleti körutam egyik célja Irán befolyásának 
feltartóztatása  
2008.01.04., Ramón: Izrael rövidesen megkezdi az engedély nélkül létesített zsidó 
telepek felszámolását  
2008.01.04., Kellemetlen moszkvai évforduló(k) - ELEMZÉS  
2008.01.04., Olmert hű akar maradni ahhoz az alapeszméhez, amely Saront 
vezérelte  
2008.01.04., Bush szerint megegyezhetnek az izraeliek és a palesztinok, még 
mielőtt ő távozik hivatalából  
2008.01.04., Holokauszt - Daniel Radcliffe holokausztkiállításnak adományozta 
szemüvegét  
2008.01.05., Bush: Irán továbbra is fenyegetést jelent Izraelre nézve  
2008.01.06., Történelem - Musical lesz Spanyolországban Anna Frank naplójából  
2008.01.07., Történelem - Vita Anna Frank vadgesztenyefájáról  
2008.01.07., Izrael nem akar közzétenni egy a telepépítésekről szóló jelentést, 
mert kényelmetlenségektől tart  
2008.01.07., Amerikai erőfeszítések a közel-keleti békéért - HÁTTÉR  
2008.01.07., Évforduló - 100 éve született Simone de Beauvoir  
2008.01.07., Izrael a vadtelepek gyors lebontását fogja ígérni Bushnak  
2008.01.07., Emléktáblát avattak Budapesten a holokauszt áldozatainak  
2008.01.07., Szlovák történészek, régészek, nyelvtudósok vették védelmükbe az 
„ősszlovákság” eszméjét hirdető Ficót  
2008.01.07., Történelem - Zsidó sírkövekkel kövezték ki a prágai sétáló utcákat?  
2008.01.07., Két nap múlva a boltokban Kati Marton új könyve  
2008.01.08., Híresség - Carla Bruni: topmodell, majd Premiere Dame - PORTRÉ 
(FOTÓ)  
2008.01.08., Izraeliek ezrei tüntettek Jeruzsálemben Bush látogatása előtt  
2008.01.08., Olmert és Abbász megpróbálja felgyorsítani a tárgyalásokat a Bush-
látogatás előtt  
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2008.01.08., Kati Marton: sikeres lehet az amerikai magyar kulturális évad  
2008.01.09., Bushsal vacsorázik egy izraeli miniszer, aki nem léphet be az 
Egyesült Államokba  
2008.01.09., Megérkezett Izraelbe az amerikai elnök  
2008.01.09., Elítélték a kémkedést bevalló izraeli tartalékos tisztet  
2008.01.09., Rice: Washington ellenzi a kelet-jeruzsálemi Har Homa zsidó 
lakónegyed tervezett bővítését  
2008.01.09., Zsidómentő magyar tisztről vetítettek filmet az Európai 
Parlamentben  
2008.01.10., Sikeres Ámos Imre és Anna Margit állandó kiállítása Szentendrén  
2008.01.10., Bush Abbásszal tárgyalt Ramalláhban  
2008.01.10., Al-Malki: megszakadhatnak a tárgyalások az izraeli telepépítés miatt  
2008.01.10., Bush: az izraelieknek és a palesztinoknak egyaránt fájdalmas 
engedményeket kell tenniük  
2008.01.10., Keresztény-Zsidó Társaság: Magyarországon megerősödött a 
szélsőjobboldal  
2008.01.10., Keresztény-Zsidó Társaság: Magyarországon megerősödött a 
szélsőjobboldal - FRISSÍTETT (új: háttér)  
2008.01.11., A jeruzsálemi Jad Vasem holokausztmúzeumba látogatott az 
amerikai elnök  
2008.01.11., Évforduló - A doni katasztrófa - HÁTTÉR  
2008.01.11., Irodalom - Kertész Imre Németországról, Magyarországról, 
demokráciáról  
2008.01.11., Bush elnök májusban visszatér a Közel-Keletre  
2008.01.11., Bush: bombáznunk kellett volna az Auschwitzhoz vezető utakat - 
HÁTTÉR  
2008.01.12., Átadták a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány díjait  
2008.01.13., Pécsett látható január végétől az Anne Frank-kiállítás  
2008.01.13., Megkezdik a legfontosabb kérdések megvitatását az izraeli–palesztin 
tárgyalásokon  
2008.01.14., Az idén elkészül a felújított váci zsinagóga  
2008.01.14., Megkezdődött a legfontosabb kérdések megvitatása az izraeli–
palesztin tárgyalások keretében  
2008.01.14., Kultúra - 75 éve született Susan Sontag  
2008.01.14., Olmert: Izrael nem zár ki egyetlen lehetőséget sem Iránnal 
kapcsolatban  
2008.01.14., Játékfilm készülhet a Bibliáról  
2008.01.14., Szaúd-Arábiában tárgyal Bush amerikai elnök, többek között 
fegyvereladásról  
2008.01.15., Kalendárium 2008., 5-6. hét (1. rész)  
2008.01.15., Kalendárium 2008., 5-6. hét (2. rész)  
2008.01.15., Kalendárium 2008., 5-6. hét (3. rész)  
2008.01.15., Hatvan lakás épül zsidó családoknak egy kelet-jeruzsálemi arab 
negyedben - Háárec  
2008.01.15., Életmód - Vidal Sassoon 80 éves  
2008.01.15., A szíriai nagymufti nem hisz a szent háború gondolatában  
2008.01.16., Izraeli katonák megölték az Iszlám Dzsihád ciszjordániai katonai 
vezetőjét  
2008.01.16., Kilép az izraeli kormányból egy ultranacionalista miniszter  
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2008.01.16., Történelem - Vita a Brandenburgban meggyilkolt magyar zsidók 
tömegsírjának feltárása körül  
2008.01.16., Évforduló - Tudományos ülésszak a Teller Ede-centenáriumon  
2008.01.17., Betiltottak egy tervezett neonáci menetet Csehországban  
2008.01.17., Livnit aggasztják az Iránba szállított orosz nukleáris fűtőelemek  
2008.01.17., Koncertek, fesztiválok az A38 Hajón programjában  
2008.01.17., Emléktáblát avattak Szőnyi István festőművész tiszteletére  
2008.01.17., Az embermentő Raoul Wallenbergre emlékeztek az Újlipótvárosban  
2008.01.17., Ahmadinezsád: Izrael nem merné megtámadni Iránt  
2008.01.17., A Hamász négy tagja vesztette életét egy újabb izraeli légicsapásban  
2008.01.17., Izrael lezárja a Gázai övezetbe vezető összes átkelőt  
2008.01.18., A fővárosi gettó felszabadításáról emlékezett meg a Budapesti Zsidó 
Hitközség  
2008.01.18., Két napig látható Budapesten a Carl Lutz-kiállítás  
2008.01.20., Izrael nem tárgyal Libanonban elesett katonáinak maradványairól a 
Hezbollahhal  
2008.01.20., Üzemanyaghiány miatt leáll a legnagyobb gázai erőmű  
2008.01.20., Üzemanyaghiány miatt leáll a legnagyobb gázai erőmű - 
FRISSÍTETT (Új: Gáza városa sötétségbe borult)  
2008.01.21., Terrorfenyegetések németországi zsidó létesítmények ellen  
2008.01.21., Obama igyekszik eloszlatni a muzulmán meggyőződésével 
kapcsolatos tévhitet  
2008.01.21., A gázai fűtőanyagblokád feloldására sürgeti Izraelt az EU  
2008.01.21., Izrael mégis beenged erőművi fűtőanyagot a Gázai övezetbe  
2008.01.22., Palesztin kormányfő: nincs békeszerződés, ha Izrael folytatja a 
telepek építését  
2008.01.22., Film - Palesztin rapperek a Sundance fesztiválon  
2008.01.22., Palesztin tüntetők újabb rohama a rafahi határátkelőhely ellen  
2008.01.22., Évforduló - 25 éve halt meg George Cukor  
2008.01.23., Több ezer palesztin özönlött át Egyiptomba a Gázai övezetből  
2008.01.23., Több tízezer palesztin özönlött át Egyiptomba a Gázai övezetből - 
FRISSÍTETT (ÚJ: behatolók száma, kerítés)  
2008.01.23., Több tízezer palesztin özönlött át Egyiptomba a Gázai övezetből - 
FRISSÍTETT (ÚJ: behatolók száma, kerítés, letartóztatások)  
2008.01.23., Felavatták Giorgio Perlasca mellszobrát az Olasz Kultúrintézetben  
2008.01.23., Jog - From Russia: polémiák közepette rajtol a londoni orosz 
kiállítás (FOTÓ)  
2008.01.23., Több tízezer palesztin özönlött át Egyiptomba a Gázai övezetből - 
FRISSÍTETT (ÚJ: Mubarak engedélye)  
2008.01.23., A Le Monde a régi pesti zsidó negyed megmentéséért  
2008.01.23., Történelem - Megmentik Anna Frank vadgesztenyefáját  
2008.01.23., A Gázai övezetben kialakult veszélyes helyzetre figyelmeztetett a 
palesztin miniszterelnök  
2008.01.23., Olmert nem hagy nyugtot a Gázából támadó terroristáknak  
2008.01.23., A BT-ben ismét elnapolták a gázai övezeti humanitárius helyzet 
vitáját  
2008.01.24., Január végéig 11,8 milliárd forintot kapnak az egyházak az szja-ból  
2008.01.24., Ban Ki Mun az emberi jogok folyamatos védelmére int holokauszt-
emléknapi üzenetében  
2008.01.24., Történelem - Kiállítás a holokauszt és a német államvasutak  
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2008.01.25., Annapolistól a Gázai határig - ELEMZÉS  
2008.01.25., Program - A Budapest Klezmer Band az A38 Hajón  
2008.01.25., Évforduló - Holokauszt Emléknap - HÁTTÉR  
2008.01.25., A holokauszt áldozataira emlékezett a német parlament  
2008.01.25., MSZP: érdekből védi a szélsőjobbot a Fidesz - FRISSÍTETT (új: 
Fidesz)  
2008.01.25., Könyvkiadás - Magyar történet kapta meg a képregény nagydíját 
Franciaországban  
2008.01.25., Horogkeresztet festettek a révkomáromi zsinagóga falára  
2008.01.26., Gandhi unokája antiszemita megjegyzései miatt lemondott az általa 
alapított intézet éléről  
2008.01.26., Ausztriában is megemlékeztek a holokauszt áldozatairól  
2008.01.26., Egyiptomi rohamrendőrök megpróbálták lezárni a rafahi átkelőt - 
ÖSSZEFOGLALÓ  
2008.01.27., Filmszemle - 33 dokumentumfilm a versenyprogramban  
2008.01.27., Hiányolják a kiegészítő normatívát az egyházi kórházak  
2008.01.27., Holokauszt-emléknap Budapesten  
2008.01.27., A holokauszt áldozataira emlékezett Németország  
2008.01.27., Holokauszt-megemlékezés New Yorkban magyar részvevőkkel  
2008.01.27., A Mazsihisz vezetőinek látogatása Jeruzsálemben  
2008.01.27., Holokauszt-emléknap Budapesten  
2008.01.28., Izraeli-magyar tárgyalások a katonai szakértői kapcsolatok 
fellendítéséről  
2008.01.29., Magyar vonatkozású hírek  
2008.01.29., Kalendárium 2008., 7-8. hét (1. rész)  
2008.01.29., Kalendárium 2008., 7-8. hét (2. rész)  
2008.01.29., Kalendárium 2008., 7-8. hét (3. rész)  
2008.01.30., Politika - Tom Lantos 80 éves  
2008.01.30., Társadalom - Holokauszt-élőkép a riói karneválon?  
2008.01.31., Új felállásban a Nigun - koncert a Take Five-ban  
2008.01.31., Bíróság - Mégsem lesz holokauszt-élőkép a riói karneválon  
2008.01.31., Esztergom: elhatárolódás helyett nyilatkozat - Magyar Gárda  
2008.02.01., Megtámadták az izraeli nagykövetséget Mauritániában, legkevesebb 
egy sebesült  
2008.02.01., A reformátusoknak felajánlott szja nőtt a legjobban  
2008.02.03., Irodalom - 125 éve született Nagy Lajos  
2008.02.03., Társadalom - Az első világi zsidó temető Jeruzsálemben  
2008.02.03., Megrongálták a kaposvári zsidó temetőt  
2008.02.03., Egyiptom nem fog eltűrni újabb határsértési kísérleteket  
2008.02.04., Somogyi országgyűlési képviselők a kaposvári zsidó temetőben 
történt rongálásról  
2008.02.05., Elfogták a kaposvári zsidó temető sírjait megrongáló kamaszokat  
2008.02.05., Szerdán kezdődik a nagyböjt  
2008.02.05., A pápa módosította egy nagypénteki ima szövegét, de 
zsidószervezetek nem elégedettek  
2008.02.06., Még nem hozták nyilvánosságra az oktatási tárca támogatási 
szerződését - Magyar Hírlap  
2008.02.06., Társadalom - Botránysorozat Oxford Union elnökválasztásán  
2008.02.06., „Magyarországon a romák művészeti tárlatot kapnak ölelés helyett” - 
The New York Times  
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2008.02.06., A párbeszéd szüneteltetését akarják az olaszországi rabbik egy új 
katolikus imaszöveg miatt  
2008.02.07., Antiszemitizmus egy flandriai kávéházban  
2008.02.07., Spanyol-magyar cég rehabilitál két házat a Dohány utcában  
2008.02.07., Érdekes - Fizet a sikkasztással vádolt zsidómentő világháborús hős  
2008.02.08., Zsidó professzorokat felsoroló internetes „feketelista” 
Olaszországban  
2008.02.09., Tudomány - 110 éve született Szilárd Leó  
2008.02.09., A „becsület napja” - kronológia  
2008.02.09., Ciszjordániában, a Gázai övezetben és Kelet-Jeruzsálemben 3,76 
millió palesztin él  
2008.02.09., Gázai rakéta sebesített meg két izraeli gyereket  
2008.02.11., Mit is akart a canterburyi érsek? - HÁTTÉR  
2008.02.11., Hitelminősítés - Fitch: Izrael magasan elsőrendű adós  
2008.02.11., 2008. február 11., hétfő (MTI) - Hétfőn Marylandben meghalt Tom 
Lantos magyar származású amerikai politikus, kongresszusi képviselő, az 
amerikai politikai élet egyik legbefolyásosabb alakja.  
2008.02.11., Rendkívüli biztonsági intézkedések Berlinben az izraeli 
miniszterelnök látogatása kapcsán  
2008.02.11., Az ÓVÁS tiltakozik a Herzl Passage ellen  
2008.02.11., Meghalt Tom Lantos - SZDSZ  
2008.02.11., Elhunyt Tom Lantos amerikai képviselő - hírügynökségek  
2008.02.12., Az én városom: Amszterdam - holland programok az A38 Hajón és a 
Millenárison  
2008.02.12., Kalendárium 2008., 9-10. hét (1. rész)  
2008.02.12., Kalendárium 2008., 9-10. hét (2. rész)  
2008.02.12., Kalendárium 2008., 9-10. hét (3. rész)  
2008.02.12., Izraeli miniszter: pályázat lesz 1100 lakásra Kelet-Jeruzsálemben  
2008.02.12., Új Szó: Jóérzésű embereket provokált a szlovák miniszterelnök-
helyettes  
2008.02.12., A II. világháború áldozataira emlékeztek a fővárosban, a vizafogói 
emlékműnél  
2008.02.12., KÖH: a változtatási tilalom visszamenőleg nem érvényes  
2008.02.12., Új Szó: Jóérzésű embereket provokált a szlovák miniszterelnök-
helyettes - FRISSÍTETT (új: MKP)  
2008.02.12., A Perzsa-öböl menti országok szerint Izrael útját fogja állni az iráni 
atombombának  
2008.02.12., Ámosz Oz izraeli író tűzszünetet sürget a Hamásszal  
2008.02.12., A megújuló zsidó negyed egy részét 2009 decemberében átadják - 
Tordai  
2008.02.13., Magyar származású amerikai zsidómentőt tüntetett ki az ADL  
2008.02.13., A ciszjordániai úttorlaszok számának csökkentését szorgalmazzák 
izraeli tartalékos tisztek  
2008.02.13., Robbantásos merényletben megölték a libanoni Hezbollah egyik 
vezetőjét  
2008.02.13., Filmművészet - Coen-film lesz Chabon Pulitzer-díjas regényéből  
2008.02.13., A Magyar Gárda tünet egy amerikai liberális lap szerint  
2008.02.13., A Wiesenthal Központ tiltakozik a halogatás ellen Zentai Károly 
ausztráliai kiadatása ügyében  
2008.02.13., A The Washington Post méltatta az elhunyt Tom Lantost  
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2008.02.14., Mugnije megölése miatt Izrael szigorította biztonsági intézkedéseit  
2008.02.14., HIBAIGAZÍTÁS - A megújuló zsidó negyed egy részét 2009 
decemberében átadják - Tordai  
2008.02.14., Mugnije megölése miatt Izrael szigorította biztonsági intézkedéseit - 
FRISSÍTETT (ÚJ: légi járatok külföldi védelme)  
2008.02.14., Oktatás - Sarkozy javaslata a holokauszt iskolai tanítására  
2008.02.15., Svédországban feltették az internetre a Raoul Wallenberggel 
kapcsolatos dokumentumokat  
2008.02.15., A Hezbollah kijelölte megölt katonai parancsnokának utódját  
2008.02.16., Évforduló - Szabó István 70 éves  
2008.02.16., A Gázai övezet zárlatának feloldását követeli Kochner  
2008.02.17., A ciszjordániai zsidó kolóniák egyharmada kisajátított palesztin 
telken épült  
2008.02.17., Tom Lantost méltatja a The Washington Post  
2008.02.17., Történelem - Polémia Franciaországban a holokauszt iskolai 
megemlékezéséről  
2008.02.18., Olmertnek kétségei vannak a Hamásszal való fogolycsere ügyében  
2008.02.19., Kiállítás - Elárvult mesterművek az Izrael Múzeumban  
2008.02.19., Kultúra - Odaítélték a legjobb magyar irodalmi mű francia 
fordításáért járó díjat  
2008.02.19., Megalakult a KDNP izraelita műhelye  
2008.02.19., Megalakult a KDNP izraelita műhelye - FRISSÍTETT (új: Feldmájer 
Péter)  
2008.02.20., Nem történt előrelépés az újabb izraeli–palesztin csúcstalálkozón  
2008.02.20., Abbász tanácsadója szerint a palesztinok fontolóra vehetik a 
függetlenség egyoldalú kikiáltását  
2008.02.20., Abbász tanácsadója szerint a palesztinok fontolóra vehetik a 
függetlenség egyoldalú kikiáltását - FRISSÍTETT (ÚJ: Abbász elveti)  
2008.02.21., Történelem - Virtuális múzeum zsidómentő portugál diplomata 
emlékére  
2008.02.21., A bíróság szerint nem lehet betiltani a neonácik menetét Pilsenben  
2008.02.21., Rendezvénysorozat Izraelről Zalaegerszegen  
2008.02.22., Múzeum - Környezetvédelmi múzeum nyílik a 200. éves riói 
Botanikus Kertben  
2008.02.22., Film - A Piaf és a Titok a francia César-díj nagy esélyesei  
2008.02.22., Jog - Börtön vár a feszületet ellenző bíróra  
2008.02.22., Történelem - Aláírásgyűjtés Franciaországban a holokauszt iskolai 
megemlékezése ellen  
2008.02.23., Kultúra - Kechiche és a Piaf az idei francia César-díj két nagy 
győztese  
2008.02.25., Izraeli légicsapásokban több palesztin meghalt vagy megsebesült  
2008.02.25., Érdekes - „Hontalan” városok a Monopoly honlapján  
2008.02.26., Kalendárium 2008., 11-12. hét (1. rész)  
2008.02.26., Kalendárium 2008., 11-12. hét (2. rész)  
2008.02.26., Kalendárium 2008., 11-12. hét (3. rész)  
2008.02.26., Hatvanba utazik az Anne Frank-kiállítás  
2008.02.26., Történelem - Anne Frank múzeumában kiállítják nagy szerelme 
fényképét  
2008.02.27., A kitaszított - bemutató a Budapesti Kamaraszínházban  
2008.02.28., Füvészkerti grund az irodalmi múzeumban  
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2008.02.28., Izrael tiltakozik egy második világháborús litván partizán ügyében 
folyó vizsgálat ellen  
2008.02.28., Clinton stábja szerint Obama nem eléggé Izrael-barát, Newsweek  
2008.02.28., Világ Igaza - átadták az idei Jad Vasem-díjakat  
2008.02.28., Eltemették Patarkacisvilit  
2008.02.29., Magyar-izraeli felsőszintű kapcsolatok - KRONOLÓGIA  
2008.02.29., Emigrált lengyel zsidók állampolgárságának visszaadását követelik 
lengyel művészek és tudósok  
2008.02.29., KÖRNYEZETVÉDELEM (Hírlevél) 2008. február 29. - Változó 
természeti környezet, érdekességek - Környezetvédelmi múzeum nyílik a 200. 
éves riói Botanikus Kertben  
2008.03.01., Könyvkiadás - Hamis volt a farkasos holokauszt-történet  
2008.03.01., Három palesztin veszítette életét Gázában izraeli akciókban  
2008.03.01., Hét palesztin veszítette életét Gázában újabb izraeli akciókban - 
ÖSSZEFOGLALÓ  
2008.03.01., Újabb izraeli akciókban meghalt tíz palesztin a Gázai övezetben - 
ÖSSZEFOGLALÓ 2.  
2008.03.01., Irodalom - 25 éve halt meg Arthur Koestler  
2008.03.01., Újabb izraeli akciókban meghalt 25 palesztin a Gázai övezetben - 
ÖSSZEFOGLALÓ 2. - FRISSÍTÉS (ÚJ: áldozatok száma)  
2008.03.02., A palesztin elnök felfüggeszti a béketárgyalásokat az izraeli 
hadműveletek miatt  
2008.03.02., Az izraeli hadsereg légicsapást mért egy Hamász-vezető gázai 
hivatalára  
2008.03.02., Ban Ki Mun: Izrael „túlzott mértékben” alkalmaz erőszakot a Gázai 
övezetben  
2008.03.02., Sólyom László Izraelben  
2008.03.02., Két palesztin meghalt izraeli légicsapásban a Gázai övezetben  
2008.03.03., Magyar vonatkozású hírek  
2008.03.03., Az izraeli alakulatok zöme visszavonult a Gázai övezet határára  
2008.03.03., Az izraeli alakulatok zöme visszavonult a Gázai övezet határára - 
ÖSSZEFOGLALÓ  
2008.03.03., Több ezren tüntettek Szíriában a Gázai övezetben végrehajtott izraeli 
katonai akció ellen  
2008.03.03., A gázai helyzetről és az izraeli-magyar kapcsolatokról is tárgyalt a 
magyar és az izraeli elnök  
2008.03.03., Átadták az idei Scheiber Sándor-díjakat  
2008.03.03., Miskolcra érkezett a holokausztot bemutató vagonkiállítás  
2008.03.03., Az izraeli alakulatok zöme visszavonult a Gázai övezet határára - 
NAPI ÖSSZEFOGLALÓ  
2008.03.04., Rice a béketárgyalások felújítására biztatta Izraelt és a palesztinokat  
2008.03.04., Izrael két légitámadást intézett gázai övezeti célpontok ellen  
2008.03.04., Lemezkiadás - Jávori Ferenc, a klezmer mestere  
2008.03.04., Sólyom László a jeruzsálemi Óvárosban  
2008.03.04., MSZP: nem helytállóak az államfő jogi érvei  
2008.03.04., Előrehaladt a holokauszt áldozatainak kárpótlása  
2008.03.04., Sólyom László az izraeli külügyminiszterrel találkozott 
Jeruzsálemben  
2008.03.04., Tűzszünetet kell kötni a Hamásszal - The Washington Post  
2008.03.04., A lengyel kormány visszaadja az emigrált zsidók állampolgárságát  
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2008.03.06., A Gázai övezet határán felrobbantottak egy izraeli katonai terepjárót  
2008.03.06., Róka fogta csuka a Közel-Keleten - ELEMZÉS  
2008.03.06., Egyiptom védőfal építését kezdte meg a Gázai övezet határán  
2008.03.06., Meggyalázták Elimeleh rabbi lengyelországi sírját  
2008.03.07., Az amerikai elnök kiállt Izrael mellett a jeruzsálemi merénylet után  
2008.03.07., Nem született megállapodás az ENSZ BT-ben a jeruzsálemi 
merénylet elítéléséről  
2008.03.07., London óva inti Izraelt az „illegális telepek” bővítésétől  
2008.03.08., Meghalt az auschwitzi haláltábor egyetlen brit foglya  
2008.03.08., Kaczynski: Visszakapják az emigrált zsidók a lengyel 
állampolgárságot  
2008.03.09., Izrael újabb telepet hoz létre Ciszjordániában  
2008.03.09., Izrael újabb telepet hoz létre Ciszjordániában - FRISSÍTETT (ÚJ: 
palesztin reagálás)  
2008.03.10., Vallás - Felülbírálták a német ifjúsági minisztert  
2008.03.10., Olmert izraeli kormányfő nemkívánatos a jeruzsálemi Merkaz Harav 
jesivában  
2008.03.10., Kelet-jeruzsálemi új lakások építését jelentette be Izrael  
2008.03.10., Berlin a telepek építésének leállítását követeli Izraeltől  
2008.03.10., Olmert: Izrael nem kötött fegyverszünetet a Hamásszal  
2008.03.10., Kóserségi konferencia lesz Budapesten  
2008.03.10., Az amerikai alelnök a közel-keleti térségbe utazik  
2008.03.10., Peresz üdvözölte a Földközi-tengeri Unió létrehozásának francia 
tervét  
2008.03.11., Tavaszi ünnepeink - Felcím: Emlékezés és megújulás  
2008.03.11., Kalendárium 2008., 13-14. hét (1. rész)  
2008.03.11., Kalendárium 2008., 13-14. hét (2. rész)  
2008.03.11., Kalendárium 2008., 13-14. hét (3. rész)  
2008.03.11., Hetven évvel az Anschluss után is a múlttal hadakozik Ausztria - 
HÁTTÉR  
2008.03.11., A bori munkatáborról készül monográfia  
2008.03.11., Diplomácia - Peresz olajfaligetet ajándékozott Sarkozynek  
2008.03.12., Belgium 110 millió eurót fizet a holokauszt-áldozatokat ért anyagi 
veszteségek kárpótlására  
2008.03.12., Tudomány - 125 éve halt meg Marx  
2008.03.12., Sport - Szpasszkij ellátogatott Fischer sírjához  
2008.03.12., A belgiumi zsidóság örömmel fogadja a milliós nagyságrendű 
kárpótlást  
2008.03.12., Varsó kárpótlást ígér az államosított javakért  
2008.03.13., Március 15. - Az egyházak a média szerepét játszották - történész  
2008.03.13., Március 15. - állami kitüntetéseket adtak át a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumban (1. rész)  
2008.03.13., Peresz nyitotta meg a párizsi könyvvásárt, ahol Izrael idén a 
díszvendég  
2008.03.14., A virágvasárnap a keresztények összetartozását is kifejezi - Tarjányi 
Béla  
2008.03.14., Világszerte növekszik az antiszemitizmus az amerikai 
külügyminisztérium szerint  
2008.03.14., Az EU jogellenesnek minősíti az izraeli lakásépítéseket a megszállt 
területeken  
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2008.03.14., Elmaradt a szlovák újfasiszták nyitrai felvonulása  
2008.03.15., Izraeli politikus zsidó telepek gyorsabb felszámolását sürgeti  
2008.03.15., Március 15. - Kossuth-díj - Szenthelyi Miklós hegedűművész  
2008.03.16., Az 1848-1849-es szabadságharc zsidó hőseire emlékeztek  
2008.03.16., Az 1848-1849-es szabadságharc zsidó hőseire emlékeztek-
FRISSÍTETT (új: történész konferencia)  
2008.03.16., Merkelt fogadva Olmert stratégiai szövetségesnek nevezte 
Németországot  
2008.03.16., Bombariadó volt a párizsi könyvvásáron  
2008.03.16., Izraeli ultranacionalisták és rendőrök csaptak össze Kelet-
Jeruzsálemben  
2008.03.17., Évforduló - Philip Roth 75 éves  
2008.03.17., Június 1-jén adják át a felújított váci zsinagógát  
2008.03.17., Együttes német-izraeli kormányülést tartottak Jeruzsálemben  
2008.03.17., Kutatás - Arany amulett tanúsítja a zsidók III. századi letelepedését 
Ausztria területén  
2008.03.17., Izraelita, keresztény és iszlám közös kiállítás nyílt a Müpában  
2008.03.18., Merkel Németország Izraellel szembeni történelmi felelősségét 
hangsúlyozta a kneszetben  
2008.03.19., Izraelben kampányolt McCain  
2008.03.19., Fokozott rendőri készültség Izraelben a közelgő purim miatt  
2008.03.19., Történelminek nevezte a német kancellár izraeli látogatását a 
Németországi Zsidók Központi Tanácsa  
2008.03.19., Az évszázad legkorábbi húsvétját ünneplik az idén - csillagász  
2008.03.19., Oktatás - Auschwitzi tanulmányútra küldené a szlovák oktatási tárca 
a diákokat  
2008.03.19., Ünnep - Purim-fesztivál Budapesten  
2008.03.19., Építészet - Újabb horogkereszt alakú épületet alakítanak át 
Amerikában  
2008.03.20., Kritikus hangok Merkel izraeli vizitje után - ELEMZÉS  
2008.03.20., Évforduló - 50 éve halt meg Mike Todd  
2008.03.20., A politikai konfliktusok vezettek Jézus kereszthalálához - Tarjányi 
Béla  
2008.03.20., Pokolgépes merénylet izraeli zsidókeresztények ellen - egy sebesült  
2008.03.21., Zarándokok ezrei járták végig a keresztutat nagypénteken 
Jeruzsálemben  
2008.03.21., Ünnep - A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe  
2008.03.21., Gyurcsány Ferenc húsvéti üzenete: nyugodtabb hétköznapok 
jöhetnek  
2008.03.21., Lavrov bírálja a zsidó telepek létesítését és a Gázai övezet zárlatát  
2008.03.23., Cheney kiállt a palesztin állam létrehozása mellett  
2008.03.24., Műemlék - Újjávarázsolták a bécsi Otto Wagner templomot  
2008.03.24., Demográfia - 111. születésnapját ünnepli a legidősebb svájci asszony  
2008.03.24., Naszrallah: a Hezbollah megbosszulja Mugnije meggyilkolását  
2008.03.24., Kémkedésért letartóztattak egy izraeli katonát  
2008.03.25., Kalendárium 2008., 15-16. hét (1. rész)  
2008.03.25., Kalendárium 2008., 15-16. hét (2. rész)  
2008.03.25., Kalendárium 2008., 15-16. hét (3. rész)  
2008.03.25., Nemszeretem Gáza - HÁTTÉR  
2008.03.25., Zene - Fischer Iván egy hónapja a Concertgebouw-ban  
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2008.03.25., Száz értelmiségi fordult a laptulajdonoshoz a Magyar Hírlap egyik 
publicisztikája miatt  
2008.03.26., Mártírhalált szenvedett zsidó munkaszolgálatosokra emlékeztek 
Kőszegen 
2008.03.26., Felavatták Nagykapornakon a felújított zsidó temetőt  
2008.03.26., Irodalom - Bosnyák író magyar rokonokkal  
2008.03.26., Barak újabb gesztusokat tesz a palesztin félnek  
2008.03.26., Parlamenti bizottság elé kerül az örmény népirtás kérdése Izraelben  
2008.03.27., Irak és az arab demokráciák - ELEMZÉS  
2008.03.27., Antiszemita feliratok a kolozsvári zsidó hitközség épületének falán  
2008.03.27., Izraeli védelmi illetékesek szerint a Hezbollah nagy mértékben 
megnövelte rakétáinak hatótávolságát  
2008.03.27., Dávid Ibolya: közös ízléssel kellene fellépni a közízlést romboló 
megnyilatkozásokkal szemben  
2008.03.27., Történelem - A szenvedés neme: női naplók és memoárok a 
holokausztról  
2008.03.27., Magyarellenes feliratok jelentek meg Kolozsvár belvárosában  
2008.03.27., A Mazsihisz köszönetet mond Dávid Ibolyának  
2008.03.28., Magyar vonatkozású hírek  
2008.03.28., Egy izraeli miniszter megerősítette, hogy a zsidó állam tárgyalna 
Szíriával  
2008.03.28., Média - 60 éve halt meg Egon Erwin Kisch  
2008.03.28., A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány is elítélte Bayer 
Zsolt cikkét  
2008.03.28., Jog - Zsidó kárpótlási botrány a bécsi Leopold Múzeum körül  
2008.03.28., SZDSZ: a liberálisok a jövőben nem kíváncsiak a Magyar Hírlapra  
2008.03.28., Halálozás - Elhunyt az Ítélet Nürnbergben Oscar-díjas írója  
2008.03.28., A MÚOSZ elnöksége is tiltakozik Bayer Zsolt írása ellen  
2008.03.28., A Számkivetettek nyert az V. Magyarországi Nemzetiségi 
Filmszemlén  
2008.03.29., Erdő Péter felszentelte II. János Pál pápa szobrát Rákoshegyen  
2008.03.29., Megnyílt a damaszkuszi csonka arab csúcs  
2008.03.29., Egy román fiatalembert vettek őrizetbe a kolozsvári antiszemita és 
magyarellenes feliratok miatt  
2008.03.29., A líbiai elnök az arab országok megosztottságát ostorozta 
Damaszkuszban  
2008.03.30.- Barak: a Szíriával való tárgyalások az izraeli diplomácia „központi 
célkitűzését” képezik  
2008.03.30., Rice: Izraelnek fontos lépéseket kell tenniük a ciszjordániai 
palesztinok életkörülményeinek javítására  
2008.03.31., A Békét Most mozgalom szerint folytatódik a ciszjordániai 
telepbővítés  
2008.03.31., FIA: Mosley távozását követelik a szadomazo szexvideó miatt  
2008.03.31., Újra kezdődött az egyházi vezetők ügynök múltját firtató per a 
Fővárosi Bíróságon  
2008.03.31., Izrael több mint félezer új lakás építését tervezi Kelet-Jeruzsálemben 



 315

11.3.21. Az MTI által megjelentetett cikkek listája (homoszexuálisok) 
 
 
2008.01.01., Szex - 37 meleg pár hideg esküvője  
2008.01.02., Szexbotránya miatt lemondott a malajziai egészségügyi miniszter  
2008.01.03., Egészségügy - AIDS-helyzet New Yorkban  
2008.01.06., Film - „Egy senki, aki megölte a +legnagyobb valakit+”  
2008.01.06., Sport - Kaká perrel fenyeget egy brazil melegmagazint  
2008.01.10., Továbbra is kockázatos felvállalni a szexuális másságot 
Magyarországon - esettanulmány  
2008.01.12., Évforduló - 110 éve halt meg Lewis Carrol  
2008.01.13., Homoszexuálisok tüntettek a Vatikán előtt  
2008.01.14., Politika - Iszákos-e a lengyel államfő?  
2008.01.15., Továbbra is Franciaországban születik a legtöbb gyerek, többségük 
házasságon kívül  
2008.01.15., Egészség - MRSA: veszedelmes járvány Amerikában  
2008.01.15., Egészség - Gyógyszereknek ellenálló baktérium a kórházkapun kívül  
2008.01.19., Családjog - Kuba a meleg párok elismerését fontolgatja  
2008.01.21., Életmód - „Poliszerelem”  
2008.01.21., Másság - Európa első idősotthona „másoknak”  
2008.01.21., Filmművészet - Akik alaposan betévedtek a Málnásba  
2008.01.22., A strasbourgi emberi jogi bíróság elmarasztalta Franciaországot  
2008.01.22., A strasbourgi emberi jogi bíróság elmarasztalta Franciaországot - 
ÖSSZEFOGLALÓ  
2008.01.24., Szex - Az angol társadalom egyre liberálisabb  
2008.01.25., Oscar Wilde-darab bemutatója a Radnóti Színházban  
2008.01.25., Évforduló - Holokauszt Emléknap - HÁTTÉR  
2008.01.28., Szetey Gábor január 31-vel távozik posztjáról  
2008.01.28., Szetey Gábor január 31-vel távozik posztjáról - FRISSÍTETT (új: 
Fidesz)  
2008.01.30., Társadalom - Spanyolország befogadta a válást és a melegházasságot  
2008.01.30., Társadalom - Majdnem 500 hivatalos homoszexuális párkapcsolat 
Csehországban  
2008.02.01., Idős korosztály - Sikeres a melegház  
2008.02.08., Fotó - Magyar díjazottak a világ sajtófotósainak versenyén - 
ÖSSZEFOGLALÓ 
2008.02.08., Sajtófotó pályázat: Hernád Géza kapta a MÚOSZ nagydíját 
2008.02.12., Jog - Meleg kutyaper  
2008.02.15., Család - Hódít a homoszexuálisok életközösségének elismerésére 
létrehozott paktum Franciaországban  
2008.02.18., Történelem - Azonosították II. Edvárd angol király szeretőjének 
maradványát  
2008.02.20., Divat - Erotikus férfi fehérneműk  
2008.02.21., Híresség - Nem volt „meleg” Guti csókja  
2008.02.21., Egészség - Az első kínai AIDS-megelőzési program homoszexuális 
férfiaknak  
2008.03.02., Turizmus - Melegeknek reklámozza magát Massachusetts  
2008.03.05., Televízió - Melegcsókot a szappanoperába  
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2008.03.06., Uralkodóházak - A holland uralkodóház a melegek elfogadása 
mellett  
2008.03.06., Kanadai filmhét márciusban az Örökmozgó Filmmúzeumban 
2008.03.07., Szex - Pornólopó szerzetes  
2008.03.08., Másfélszer több HIV-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, mint 
egy évvel korábban  
2008.03.12., Történelem - Kampány a hollywoodi meleg sztárok „rejtekhelyének” 
megmentéséért  
2008.03.12., Pedofil bűnök a volt rendőr számláján - Magyar Nemzet  
2008.03.13., Szex - Szexbotrány Mallorcán  
2008.03.13., Család - Görög leszbikusok megtalálták a joghézagot a meleg párok 
esketéséhez?  
2008.03.14., Család - A melegházasság elismerését indítványozza a norvég 
kormány  
2008.03.15., Megfenyegettek egy oklahomai képviselőt, aki a melegeket a 
terrorizmusnál nagyobb veszélynek nevezte  
2008.03.18., Film - Amerikai sztárriporter meleg médiadíja  
2008.03.19., Megkezdődött a homoszexuális zaklatással vádolt fodrász elleni per  
2008.03.19., Neves ember - Panaszt tett a lengyel elnök ellen egy amerikai meleg 
pár  
2008.03.24., Kezdődik a Kanadai filmhét Budapesten 
2008.03.27., Megszüntették az eljárást a melegeket tojással megdobálók ellen  
2008.03.28., Társadalom - Plakátpályázat a homoszexualitás és foci EB jegyében  
2008.03.28., Történelem - John Gielgud: az üldözött színészóriás  
2008.03.28., Évforduló - 75 éve született Jean-Claude Brialy  
2008.03.31., Másság - Kampány Thaiföldön a túl korai kasztrálás ellen 
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