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„Nem árt, ha tudjuk, hol vannak a korlátaink, nehogy úgy járjunk, mint Tigris a 

Micimackóból, aki túlzásba vitte az ugrálást.”1 

 

Előszó 
 

2015 nyara rendkívüli időszak volt Magyarország történetében. Hónapokon keresztül 

több száz önkéntes segítette élelemmel, ruhával, szállással az ország déli határán át 

hozzánk érkező menekülteket. A magyar kormány politikai érdekből, vagy 

egyszerűen a felkészületlenségéből fakadóan egy olyan állapotot teremtett hónapokon 

keresztül például Budapest és Szeged pályaudvarain, amihez hasonlóval még nem 

találkoztak a magyar emberek. Gyerekek, nők, családok feküdtek polifoamokon, 

ideiglenes sátrakban, aluljárókban, gyakran a hideg földön teljes kiszolgáltatottságban 

arra várva, hogy a magyar állam kezdjen valamit a helyzetükkel. Voltak, akik erre az 

ismeretlen, nem várt helyzetre félelemmel, haraggal, bizalmatlansággal reagáltak, de 

sokan voltak azok is, akiket mindez aktív segítésre, politikai akciókra és polgári 

engedetlenségre sarkallt. A felfokozott érzelmi hangulati helyzetet mindenki a saját 

bőrén is érezte. A média, a politikusok, a közéleti szereplők, a civil szervezetek mind-

mind egy olyan térben voltak kénytelenek működni, ahol hamar kialakultak a 

játékszabályok: a kormányoldal retorikájában az illegális határátlépésen, a jogsértő 

magatartáson, az eltérő kulturális identitáson, a gazdasági vagy éppen 

biztonságpolitikai veszélyeken volt a hangsúly. Ezen véleményekkel, állításokkal 

egyet nem értő másik oldal az emberi jogi, humanitárius felelősségvállalás 

hangsúlyozását tartotta szükségesnek. A merőben eltérő álláspontok, vélemények 

miatt nem alakulhattak ki a demokráciákban elvárható higgadt és tárgyilagos 

párbeszédek, közös és lehetséges megoldási stratégiák, hanem egymásnak 

nekifeszülve egy érzelmileg terhelt és kaotikus közbeszéd és közhangulat lett úrrá a 

mindennapokon.  

Újságíróként, jelenleg egy emberi jogi szervezet kommunikációs vezetőjeként 

számomra a tavaly tavasztól késő őszig tartó időszak több szempontból is megterhelő 

volt. A sajtó rendszeres olvasójaként, az eseményeket folyamatosan figyelemmel 

kísérőként megdöbbentett, hogy a mainstream médiát hónapokig tematizálta a 

																																																								
1Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének évértékelője (elhangzott: 2015. február 28.): 
http://2010-2015.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_evertekelo_beszede (utolsó letöltés: 
2015.04.03.) 
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menekültkérdés, az ahhoz kapcsolódó valós, de nagyon gyakran generált problémák. 

A közéletben mindenki, még az utca embere is bevándorlás-szakértővé vált, és 

politikusok kovácsoltak hasznot más emberek kiszolgáltatott élethelyzetéből. 

Kezdetektől foglalkoztatott, hogyan működhetett ennyire hatékonyan a kormányzati 

kommunikáció és hogyan lehetett pár hónap alatt érezhetően és jelentősen növelni az 

idegenellenes magyarok számát2.  

2015 szeptemberétől pár hónapot a bolognai egyetemen tölthettem hallgatóként, ahol 

a menekültekkel kapcsolatos közbeszéd és politikai kommunikáció egészen más 

dimenzióját ismertem meg, valamint egy számomra eddig ismeretlen területet, a 

humanitárius kommunikációt. Ez is ösztönzött arra, hogy hazatérve keresni és figyelni 

kezdtem a magyar politikai kommunikációban fellelhető mintázatokat, az előítélet-

keltésre és bűnbakkeresésre alkalmas eszközöket, valamint ezek hatását a 

közbeszédre, és a menekülteket segítőkre. Ezért választottam ezt szakdolgozatom 

témájának is. Jelen kutatásom célja, hogy rávilágítsak a menekültekkel kapcsolatos 

kormányzati politikai kommunikációnak az önkéntes segítőkre gyakorolt konkrét és 

vélhető hatásaira. Ebben kiemelt szerepet szánok a miniszterelnök beszédei és interjúi 

elemzésének. A szakdolgozatomban törekszem megérteni azt is, hogy milyen szerepet 

játszott a kormányzati retorika a segítővé válás folyamatában, milyen egyéb 

személyes motivációk (például családi háttér, bizonyos értékek) megléte mutatható ki 

a segítőknél, valamint hogy mennyire értenek egyet alapvető kormányzati retorikai 

érvekkel, összefüggésekkel az önkéntes segítők.  

Előítéletekről és a társadalmi képzeletről 
 

2015-ben az Országos Rendőr-főkapitányság becslése szerint3 414 ezer migráns kelt 

át Magyarország határain, közülük körülbelül 120 ezer ember adta be menekült 

kérelmét az országban4.  A nagyságrendet tekintve a legfontosabb azt a tényt 

kiemelni, hogy a menekültek célja Magyarországon keresztül a nyugat-európai 

országokba eljutni, nem pedig Magyarországon letelepedni. Bár a szakértők és a 

hatóságok számára is egyértelmű volt (Juhász A. – Hunyadi B. – Zgut E., 2015), hogy 

Magyarország továbbra is tranzitországnak számít, a kormány fő üzenete a 
																																																								
2 http://hungarytoday.hu/news/hungarians-fear-illegal-migration-hurts-hungary-survey-shows-31123	
(utolsó letöltés: 2016. 04. 18.) 
3 http://www.police.hu/sites/default/files/hatarrendeszet_hk_2015.12.pdf (utolsó letöltés: 2016. 04. 18.) 
4 lsd. fent 
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kezdetektől mégis az, hogy ekkora tömeget az ország nem tud és nem is akar 

befogadni.  

 

Shani Orgad írásában (Orgad, 2012), részletesen foglalkozik azzal, hogyan képes 

megteremteni a média, a politikai közbeszéd az ún. „társadalmi képzeletet” , ami 

definíciója szerint egy adott társadalom közös tudása arról, hogyan képzeli el a tőle 

akár mérföldekre bekövetkező eseményeket, vagy éppen embereket. Jelen esetben 

milyen közös kép élhetett a magyar társadalom tagjaiban a menekültekről? Hogyan 

beszélnek, mennyien vannak, hogyan néznek ki, milyen neműek, milyen szándékaik 

vannak, meddig maradnak az országban? Orgad a társadalmi képzeletet egy 

érzelmekkel telített állapotnak tekinti, amikor bizonyos képek, a szóhasználat, az 

előítéletek alkotására alkalmas képzettársítások képesek az egyéni szintről kollektív 

tudássá gyarapodni, valamint legitimálni a közbeszéd bizonyos elemeit. A szimpla 

tudás, ismeret érzelmi töltettel gyarapodik, és a témával kapcsolatban alkalmassá 

válik a szélsőséges viszonyulásokra (Orgad, 2012). 

 

Magyarország kormánya a kezdetektől világossá tette, hogy a nyugat-európai 

országoktól egészen eltérő utat akar járni, eltérő álláspontot kíván képviselni a 

menekültek helyzetének rendezésével kapcsolatban. A magyar kormány bevándorlás-

ellenes politikája már 2015 elején elkezdődött, amikor a kormány – Schengenre 

hivatkozva – azt állította, hogy az európai törvényeket és rendeleteket betartva ugyan, 

de fő feladatának Európa és Magyarország déli határainak védelmét tekinti. A 

kormányzat retorika elemei a fenti célhoz igazodva képesek voltak a Magyarországra 

érkező menekültekről a társadalmi képzeletet kialakítani, és az érdekvezérelt politikai 

célok mentén tematizálni azt.  

A kormány hónapokon keresztül fenntartotta a krízishelyzet-érzetet. Krízisről akkor 

beszélhetünk jogi értelemben, ha az állam alkotmányos eszközökkel már nem tud úrrá 

lenni a kialakult helyzeten, ezért rendkívüli eszközöket kell igénybe vennie.5  Tény, 

hogy a korábbi évekhez képest jelentősen, ráadásul rövid idő alatt megnövekedett a 

Magyarországra érkező menekültek száma. A migrációs trendek és útvonalak 

azonban jól előrejelezhetőek, vagyis a kormány számára is ismertek voltak, illetve 

lehettek, a várható problémákra, azok kezelésére fel lehetett volna készülni.  

																																																								
5 Magyarország Alaptörvénye (hatályos 2011. április 25-től) (53. cikk: A veszélyhelyzetről)  
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Nyilvánvaló, hogy a kialakult, a kormány által konstruált válsághelyzet valójában 

retorikai eszközként töltött be fontos szerepet. Ha egy problémát biztonsági vagy 

humanitárius krízishelyzetként fogadnak el a közbeszédben, akkor akadni fog olyan 

szereplő, aki ezt felhasználva jogot formál a helyzet rendkívüli kezelésére. (Musaró, 

2015) Edelman (1977) szerint: „minden olyan rendszer, ami büszke rá, hogy képes 

válságokat kezelni, válságot fog találni magának, hogy kezelhesse azt.”6  

 

A migráció biztonságpolitikai narratívája más európai országokban is ismert. Ezek a 

„krízis-narratívák” mélyen kapcsolódnak adott politikai pártok érdekeihez, hogy a 

számukra nem kívánatos migrációról folyó diskurzust megfelelő keretek között 

tartsák, illetve érdekeiket szolgáló irányokba tolják. Pártpolitikai szinten mindez 

tetten érthető például abban, ahogy a „válság-üzemmódban” az egyes szereplők 

szakítanak a migrációval kapcsolatos uralkodó narratívával, legitimálják az elfogadott 

nemzetállami közbeszédet vagy netán szembeszállnak vele. Ennek következtében az 

elmúlt években elsősorban a politikusok és a média alakította azt a nyilvános vitát, 

ami az európai bevándorlásról szólt. A „problémát” nemzetbiztonsági kérdésekhez 

(terrorizmushoz és bűnözéshez kapcsolva), vagy humanitárius katasztrófaként 

keretezve alakították, irányították a közbeszédben. A nyilvános vitákban a 

multikulturalizmus a versengő civilizációk gondolatával együtt jelent meg, 

szembeállítva azt a nemzetállami érdekekkel. Ez a jelenleg a migráció kapcsán 

domináns közgondolkodás korlátozza az állampolgári szolidaritást és részlegesen 

akadályozza a humanitárius gondolkodás egyes elemeinek terjedését is (pl. 

kozmopolitizmus), valamint tovább mélyíti azt a társadalmi képzelet szintjén létező 

ellentétet, amit a társadalmilag-gazdaságilag fejlett „északhoz” és a szegény, fejletlen, 

veszélyes „délhez” társítunk  (Musaró, 2015).  

 

A bűnbakkeresés és a nyílt-társadalom eszméjének elutasítása központi eleme az 

idegenellenességnek Magyarországon (Tárki, 2016). Simonovits Bori 2015. októberi 

tanulmányában az absztrakt félelem, a reális fenyegetettség és a jóléti sovinizmus 

(beleértve a kulturális dimenziót) alapján kategorizálva vizsgálta a csehek, a 

lengyelek, a szlovákok és a magyarok hozzáállását a menekültekhez. Azt tapasztalta, 

																																																								
6 „Any regime that prides itself on its capacity to manage crises will find crises to manage.” In: 
Edelman, M. (1977), Political Language: Words That Succeed and Policies That Fail, Academic Press, 
San Diego (47. old.) 
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hogy a félelemérzet tekintetében szignifikánsan magasabbak voltak Szlovákiában és a 

Cseh Köztársaságban az eredmények, mint Magyarországon, kivéve egy elemet. 

Magyarországon, ahol nyáron jelentős arányban láthatóak voltak a menekültek a nyár 

folyamán, minden második megkérdezett egyetértett abban, hogy a „bevándorlást 

nem képes hazánk ellenőrizni”. (Simonovits, 2016) 

Más tekintetben is sajátos a „magyar példa”. A társadalom veszélyérzetét, morális 

pánik érzetét időről-időre ki kell szélesíteni, amire tökéletesen alkalmas volt a 

kormány nemzeti konzultációja a bevándorlásról 7 , valamint a folyamatosan 

megrendelt célzatos, manipulatív közvélemény-kutatások is a témával kapcsolatban. 

„A pánikdinamikák kiindulópontja, hogy egy bizonyos csoportot, annak tulajdonságát 

szélesebb kör érzékeljen veszélyként, és kevés dolog alkalmasabb erre, mint egy 

közvélemény-kutatás, amely azt mutatja: a társadalom többsége veszélyben érzi 

magát.” (Bernáth – Messing, 2016) 

 

Azok az elméletek, amik a bevándorlással kapcsolatban a lakosság attitűdjeit 

magyarázzák nagyon sokfélék. Egy részük a gazdasági, kulturális, politikai vagy 

éppen a biztonsági vonatkozását emelik ki a témának, de ami mentén általánosan két 

részre oszthatóak, az az egyéni, illetve kollektív viszonyulást vizsgáló elméletek. 

Magyarország tekintetében érdemes azt leszögezni, hogy a kollektív viszonyulás 

gyorsan kialakult a közbeszédben. A kormány narratívája ugyanis két nagyobb 

egységre tagolta a menekültekkel kapcsolatos diskurzust, illetve az abban részt 

vevőket: a menekülteket befogadni nem kívánó (ennek minden nacionalista, patrióta 

vonatkozásával), illetve ezzel szemben a multikulturalizmust, liberalizmust, 

sokszínűséget pártolók táborára. Ez megteremtette a csoportszintű azonosulási 

lehetőséget, valamint kijelölte az in-group és out-group határait is. Az előítéletek 

szakirodalmából tudhatjuk, hogy az előítéletek kialakulása kapcsán kiemelt szerepe 

van ezen csoporthatárok és a csoporthoz való tartozás jellemzőinek kialakításán. „A 

sztereotípiák és előítéletek motivációi közül a legfontosabb a saját csoport – az in-

group – preferenciája más csoportokkal szemben. A csoport-hovatartozás 

meghatározza az egyén szociális identitását és annak társadalmi értékét, az egyén 

részesül saját csoportja szimbolikus és materiális nyereségeiből, valamint társadalmi 
																																																								
7 2015 áprilisában a kormány nemzeti konzultációjával kapcsolatban neves társadalomkutatók hívták 
fel a figyelmet annak közvéleményt torzító és manipulatív hatására. In: 
http://magyarnarancs.hu/kozlemeny/alkonzultaciokra-forditott-milliardok-tarsadalomkutatok-a-
nemzeti-konzultaciorol-94784 (utolsó letöltés: 2016. 04. 11.) 
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státusából, ezért érdekelt a saját csoportja sikereiben és minden más csoporthoz 

képest elfogult a saját csoportjával.” (Kovács, 2010, 9. old.) Innentől kezdve, ha 

kiválasztjuk a csoportunkat (vagy besorolnak minket egybe), már ennek mentén kerül 

a többi csoport és annak tagjai szövetséges vagy ellenfél szerepébe. Ehhez 

kapcsolhatjuk szorosan az egyént jellemző kategorizáció automatikus folyamatát, ami 

közelség, hasonlóság alapján sorolja egy csoportba az embereket. Ez meghatározza az 

észlelést, és így jöhet létre az a kiterjesztése az előítéleteknek, amikor egy egész 

csoportra értelmezünk bizonyos jellemzőket (lsd. „ezek mind egyformák”) (Tajfel, 

1973), ez pedig segíti a kialakult szakadék továbbmélyítését. A menekültek 

csoportjának kialakítása, a csoporthatárok kijelölése, valamint az egy kategóriába 

tartozók jellemzőinek kialakítása mind szerepet kapott a kormányzati 

kommunikációban, aminek az előítéletek képzésére kiemelten alkalmas dimenzióival 

(kulturális, gazdasági, biztonság-érzet) foglalkozom jelen dolgozatban. 

Nem minden bevándorló menekült, avagy a definíciós keretekről 
 

Szakdolgozatomban menekültkrízisnek nevezem azt az időszakot, ami Magyarország 

esetében 2015 kora tavaszától körülbelül 2015. október közepéig tartott. Ezen időszak 

alatt jelentős számban érkeztek Magyarország területére külsejük, élethelyzetük 

alapján a menekültek csoportjába besorolható emberek, akik a fővárosban és más 

nagyvárosokban hetekig hivatalos, állami ellátás nélkül éltek főleg a pályaudvarokon 

és azok környékén. Ezeken a helyeken az önkéntes segítők vállalták magukra az 

állami feladatokat és osztottak ételt, italt, segítették a menekültek ellátását, 

felvilágosítását és esetenként jogi képviseletét is. Október közepére tehető, hogy a 

menekültekkel kapcsolatban a kormány intézkedett. Menekülttáborokba zárta, őrzött 

szállásokra küldte a pályaudvarokon tartózkodókat, vagy engedte őket továbbutazni 

más európai országokba. Így már nem voltak nagy számban láthatóak a 

közterületeken, csak zártan, menekültszállásokon elérhetőek, ahová viszont az 

önkéntesek már nem mehettek be, segítés céljából sem. Ennek következtében egyik 

napról a másikra megszűnt a segítők közvetlen kapcsolattartása a menekültekkel, ami  

- majd a későbbiekben láthatjuk - , hogy komoly motivációs veszteséggel járt együtt. 

 

Jelen kutatás során egyéni önkéntes segítőnek nevezem azokat a személyeket, akik a 

magyarországi menekültkrízis során önként, ellenszolgáltatás nélkül, saját 
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szabadidejük terhére segítettek akár egyszer is, vagy rendszeresen a hozzánk érkező 

menekülteknek, bármilyen formában (ételosztás, információátadás, jogi képviselet, 

tolmácsolás, koordináció, szállítás, stb.). A vizsgált mintába nem vettem bele azokat a 

személyeket, akik adott időszak alatt hivatalosan (munkaviszonyban, szerződéses 

formában) is a menekültek segítésével foglalkoztak, még akkor sem, ha egyébként 

szabadidejükben szintén részt vettek a menekültek segítésében. Ennek oka az, hogy 

elsősorban azok tevékenységével, karitatív munkájával foglalkoztam, akik nem 

szervezett keretek között segítettek és azt igyekeztem feltárni, hogy milyen korábbi 

ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeztek a menekültekről. Arra is kíváncsi 

voltam, hogy mennyiben mutatható ki összefüggés ezen ismeretek mélysége, 

milyensége és a politikai kommunikációs retorika, érvek iránti fogékonyságban.  

Véleményem szerint torzítaná a korábbi ismeretek és a kormányzati retorika aktuális 

megítélése közötti összefüggést, ha olyan emberekkel is interjúztam volna, akik már 

korábban is aktívan részt vettek a menekültek segítésében és feltételezhetően 

munkakörükből adódóan mélyebb ismeretekkel kellett rendelkezniük a 

menekültekről. Az egyéni segítő elnevezés jelen dolgozatban azt takarja, hogy az 

önkéntes nem szervezett keretek között vett részt a menekültek ellátásában, hanem 

vagy egy frissen alakult grassroot szervezet ideiglenes tagja volt, vagy egyetlen 

hasonló szervezethez sem (volt akkor) köthető a munkája. 

 

A menekült szóhasználat tudatos értékválasztást jelent a dolgozatban, az Al Jazeera 

sajtótermék szóhasználatát8 alapul véve, a menekült ember élethelyzetére utalva, ami 

szerint mindegy, hogy melyik országból származó emberről van szó, vagy milyen 

célból hagyja el hazáját, hasonló mintázatokat mutatnak a Mediterrán-térségben a 

menekülő helyzetbe kerülő emberek az élethelyzetük tekintetében. Tehát nem a jogi 

értelemben vett, a befogadó országban már menekült státusszal rendelkezők 

csoportját értem menekültek alatt, hanem mindazon emberek helyzetének 

azonosítására használom, akik 2015 kora tavaszától késő őszig Magyarországon 

tartózkodtak, főként a Földközi-tengeren keresztül érkeztek (például Szíriából, 

Afganisztánból, afrikai országokból), és akik számára a magyar kormányzat nem 

biztosított alapvető ellátást, valamint akiket az önkéntesek a meghatározott 

																																																								
8 http://www.aljazeera.com/blogs/editors-blog/2015/08/al-jazeera-mediterranean-migrants-
150820082226309.html (utolsó letöltés: 2016. 04. 03.) 



8	

időszakban főként a főváros és a nagyvárosok pályaudvarain, forgalmasabb 

csomópontjain  segítettek. 

Amikor a kormányzat túl sokat akar  
	
Hipotézisem, hogy a vizsgált időszakban a menekültekkel kapcsolatos politikai 

beszéd erősen sematizáló, előítélet-keltő volt a menekültekkel szemben, ami alkalmas 

volt a menekültek elleni indulatok szítására, ellenségkép megkonstruálására, rájátszott 

az előítéletek ismert fajtáira, retorikai fogásaira, üzeneteire. A fenti hipotézishez 

kapcsolódóan úgy gondolom, hogy a menekültkrízis során segítőkké válók körében 

jelentős arányban vannak azok is, akik a kormány alapvető üzeneteivel még akár 

egyet is értenek, de a túlhangsúlyozott ellenségkép-gyártással már nem. Munkájuk 

során aktív, elkötelezett segítőkké váltak, így esetükben kontraproduktív lett a 

menekültek elleni kormányzati kampány, mi több; sajátos katalizátor hatás 

eredményeként korábbi be nem avatkozókból segítők lettek. 

Operacionalizálás  

Eljárás, módszerek  
 

Annak érdekében, hogy egy pontosabb, a napi valóságot, a történéseket, eseményeket 

jobban visszaadó, a vizsgált időszak politikai légkörét jobban érzékeltető képet 

kapjunk; elemzem Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének a szóban forgó 

időszakban elhangzott beszédeit és interjúit. Dolgozatomban adottnak vettem, hogy a 

magyar politikai rendszerben szigorúan hierarchizált a kormányzati információ és 

véleményátadás, így ez a megközelítés nem feltételezi, hogy a kormány többi 

politikusának beszédei, nyilatkozatai relevánsak lehetnek az elemzés szempontjából, 

ellentétesek vagy akár csak a domináns narratívát megkérdőjelező beszédek, interjúk 

hangzottak volna el a vizsgált időszakban más kormányzati politikusoktól. Ezért csak 

a miniszterelnök megszólalásait elemeztem.  

 

Kommunikációs szakemberként prekoncepcióm, hogy a miniszterelnök az 

ellenségkép-gyártás során tudatosan, szisztematikusan használta a gazdasági, később 

a biztonságpolitikai veszélyek, majd még később a kulturális különbségek 

hangsúlyozásán keresztül a retorikai fogásokat. Ezt azonban eddig egyetlen 

kutatásban sem vizsgálták meg, ezért úgy gondolom, hogy a szakdolgozat fontos 
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része az elemzés, aminek során megadott szavak rendszeres használatát vizsgáltam 

egy naptári évre vetítve. Továbbá azért választottam Orbán Viktor beszédeit elemzési 

egységnek, mert azt gondolom, hogy az az ország vezetőjeként az ő állásfoglalásainak 

különös súlyuk van, valamint, hogy a többi kormányzati politikai szereplő e fő 

üzenetekre erősített csak rá, saját elemeket nem emelt be a közbeszédbe.  

 

Szakdolgozatom második részében pedig a menekülteket segítők körében több, 

nagyobb témakört is vizsgáltam, előre strukturált mélyinterjúk, illetve egy Likert-

skála, önbevallásos kitöltése alapján. Az első témakör a segítéssel kapcsolatos; 

különös figyelemmel arra, hogyan jelent meg a segítő életében, minek a hatására 

alakult ki, formálódott az idő előrehaladtával, amikor abbahagyta a segítést, miért 

hagyta abba. Ezen részben a motivációkról kaptam képet. A második témakör az 

előzetes ismereteire kérdezett rá a segítőnél, mit tudott a menekültekről, milyen kép 

élt benne róluk, ez minek a hatására alakult időben. Majd rátértem a konkrét politikai 

kommunikációra, ha eddig ez nem jelent meg az interjú alatt. Volt-e hatással a 

segítőre, követte-e ennek egyes elemeit, mit gondol erről, mennyiben képes vele 

azonosulni vagy épp ellenállást váltott-e ki belőle.  

 

A politikai retorikai elemek és a segítő alapvető értékrendje között közvetlen 

összefüggést ebben a kutatásban nem lehet kimutatni. Azt viszont vizsgálni tudtam a 

Likert-skála alapján, hogy mennyiben értettek egyet a segítők a leggyakrabban 

megjelent kormányzati retorikai állítások mögötti köznapi struktúrákkal. A gazdasági, 

kulturális és biztonságpolitikai problémákat mennyire érezték súlyosnak, 

megfontolandónak, bármilyen szempontból releváns-e a segítővé válásukban a 

politikai kommunikáció, vagy az ennek hatására eszkalálódott közhangulat. Ez a 

kutatás arra adhat választ, hogy eleve bizonyos értékek, viszonyulások a 

menekültekkel kapcsolatban találkoztak-e a kormányzati kommunikáció egyes 

elemeivel. 

A kiválasztás 
 

Orbán Viktor 2015-ös év során tartott beszédei, interjúi retorikai elemeinek 

vizsgálatát a menekültkérdés vonatkozásában elemeztem és ez alapján mutatom be 

jelen dolgozatban, hogy milyen politikai érveket próbált felépíteni, hangsúlyozni a 
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szóhasználatán keresztül. Így képet kaphatunk arról, hogy akkoriban a sajtóból 

tájékozódó, a menekülteket segítők milyen retorikával, szóhasználattal találkozhattak, 

ebben az időszakban milyen közhangulat mellett végezték önkéntes munkájukat.  

 

A vizsgált időtartam: 2015. január elseje - amikor az első hírek a zömében koszovói 

menekültekről észlelhetőek a sajtóban - 2015. december 31. közötti időszak, vagyis 

egy naptári év. Ennek az időszaknak a vizsgált beszédeit és interjúit a miniszterelnök 

saját publikus oldaláról9 töltöttem le. Különös érdekesség, hogy nem minden beszéd 

vagy éppen interjú jelent meg a hivatalos oldalon, így azokat az anyagokat tudtam 

vizsgálni, amit a kormányzat maga szelektált ki, vagyis azt mondhatjuk, hogy az 

ezekben rejlő üzeneteket tartotta a legfontosabbnak. Ez jó kiindulási alapot adott arra, 

hogy megtudjam a kormányzati retorika valóban ellenségképet gyártott-e a 

menekültekből, és ha igen, akkor hogyan nézett ki ennek felépítése, retorikai 

eszközkészlete, dinamikája, vagy éppen stratégiája. A kiértékelés az előre 

meghatározott kódutasítások alapján történt. Mielőtt a szövegeket elemeztem, 5 

különböző emberrel teszteltem egy megadott cikken keresztül a kódrendszert, és csak 

azokat az elemeket hagytam benne, amikre egymástól függetlenül is ugyanolyan 

értékeket adtak.  

 

A segítői motivációk megismeréséhez az önkéntes interjúalanyokat (12 fő) kevert 

módszerrel választottam ki. 2015 tavaszán a TÁRKI megbízásából10 egy kutatásban 

vettem részt, aminek keretében a menekülteket segítők körében interjúztunk 

kutatótársammal. Az ekkor kialakított kategóriarendszer11 mentén választottam ki 

jelenlegi interjúalanyaimat, mindhárom kategóriából 4 főt. Azért tartottam fontosnak 

a már kialakított tipológia mentén elkészíteni az interjúkat, mert így differenciáltabb 

képet kaphattam az egyes, a motivációik alapján közös kategóriába sorolt önkéntesek 

kormányzati retorikával összefüggő gondolatairól, csoport szintű tapasztalatairól. Az 

interjúkat személyesen készítettem, a megkeresés ismeretségi alapon, illetve ajánlások 

																																																								
9 http://2010-2015.miniszterelnok.hu/beszedek/ és http://2010-2015.miniszterelnok.hu/interjuk/ 
oldalakon (beszédek letöltésének és feldolgozásának időszaka: 2016.03.15-2016.04.01.) 
10 A tanulmánykötetben Tóth Fruzsina Mártával közösen publikáltuk a „Beyond the Humanitarian 
Miracle – Volunteers’ Role During the Refugee Crisis” c. tanulmányunkat. In: 
http://www.tarki.hu/hu/news/2016/kitekint/20160330_refugees.pdf (utolsó letöltés: 2016. 04. 09.) 
11 Az interjúk alapján 3 fő kategóriába lehetett sorolni az önkénteseket. Ezek: „Traditional Motivational 
Structure – “The good samaritan” – „önzetlen segítő” / Involvement and a Sense of Duty – “The 
Countryman” – „érintettek” / Political Motivations – “The Activist” – „aktivisták”. Az egyes 
kategóriák tipológiájáról az 5.4.-es pontban írok. 
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(hólabda-módszer) révén történt. Egy megkötést mindenkinél alkalmaztam: a segítő 

nem lehetett fizetett alkalmazottja menekülteket segítő hivatalos szervezetnek, vagyis 

nem foglalkoztam most a civil szervezetek, állami szervezetek alkalmazottaival, akik 

esetleg szabadidejükben önkéntesként segítettek, mert véleményem szerint ez 

torzította volna a menekülteket segítők korábbi ismereteivel kapcsolatos 

eredményeimet.  

A kutatási eredmények kiértékelése során az alábbi nagyobb összefüggésekre voltam 

kíváncsi; milyen összefüggés található a menekülteket segítők korábbi tapasztalatai, 

ismeretei és a Likert-skálán megadott válaszai között (befolyásolja-e a korábbi pozitív 

tapasztalat a kormányzati retorikának való „ellenállást”)? 

Hogyan alakult a kormányzati retorika időben, valamint a vizsgált ellenségkép-

gyártásra alkalmas témák tekintetében?  

Milyen összefüggés mutatható ki a segítők mélyinterjúiban válaszként megadott 

kormányzati kommunikációs viszonyulása és a Likert-skálán kihozott eredmények 

alapján? Vagyis, azok az önkéntesek, akikre bármilyen (erős/gyenge) hatást gyakorolt 

a kormányzati retorika, mennyiben értenek egyet a kormányzati kommunikációs 

érvelésekkel, vagy mennyiben gondolkodnak erről ellentétesen?  

Szerepet játszott-e a segítők körében a kormányzati kommunikáció a segítővé válás 

folyamatában?   

Van-e az önkéntesek motivációi alapján kialakított kategória-szintű eltérés a 

kormányzati kommunikáció elutasítása/elfogadása tekintetében? 
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A vizsgálati eredmények 
 

A kormányfő beszédeinek jellemzői 
 

A vizsgált időszakban (2015. január 1. - december 31.) összesen 122 médiatartalmat 

elemeztem, ebből 92 a beszéd vagy felszólalás kategóriába, 30 pedig interjú 

kategóriába sorolható12. A tartalmak megjelenésének időbeli megoszlását az 1. számú 

ábra szemlélteti. 

 

Összesen, minden elemzési fő és alkategóriát vizsgálva 2017 alkalommal került elő a 

menekültekkel kapcsolatos szóhasználat, jellemzés bármilyen formája13 ebben az egy 

évben. Ennek időbeli, arányos megoszlását a 2. számú ábra mutatja. Itt érdemes 

megjegyezni, hogy bár az adott időszakban elmondott beszédek fele (összesen 60 

darab) tartalmaz csak említést, ezekben azonban elképesztő magas arányban 

koncentrálódott a menekültekkel kapcsolatos tartalom. 

 

Szeptembertől az év végéig azt mondhatjuk, hogy igen intenzíven jelent meg 

témaként a migráció, különböző vonatkozásokban. A miniszterelnök beszédeire 

összességében jellemző, hogy közepesen nehezen kódolhatóak, rengeteg utalás, rejtett 

tartalom, szimbolikus beszéd  formájában jelenik meg, ami miatt a „sorok között” 

kellett olvasni. Sokszor nehezítette az elemzést az interjúk tekintetében, hogy a 

riporter maga használt negatív jelzőket, szóösszetételeket (pl. beáramlanak a 

migránsok, vagy megélhetési bevándorlók), amit egyetlen esetben sem utasított vissza 

a miniszterelnök, de ezt a szóhasználatot nem feltétlenül  ismételte meg, csak 

maximum hivatkozott rá. Ezekben az esetekben nem kódoltam a rejtett megjelenést, 

csak ha ténylegesen elhangzott az interjúalany szájából adott kategória bármelyik 

eleme, akkor került be a statisztikába. Egy szimbolikus beszéd kategóriát is 

																																																								
12 Az interjú kategóriába akkor soroltam egy tartalmat, ha az sajtótermékben jelent meg, párbeszéd 
formájában, tehát volt egy kérdező és a miniszterelnök a válaszadó. A kérdező szóhasználatát nem 
vizsgáltam, csak a válaszokban megjelenő tartalmat. A többi vizsgált anyag beszéd és felszólalás 
kategóriába került, párbeszéd helyett csak a miniszterelnök gondolatai jelentek meg bennük.  
13 Az alábbi szavak megjelenését kódoltam ebben a kategóriában: bevándorló, menekült, sokadik 
generációs bevándorló, sokadik generációs menekült, migráns, szimbolikus beszéd (utalás), gazdasági 
migráns, gazdasági menekült, migránsválság, mennyiségi utalás, valódi menekült, ál-menekült, 
népcsoport, népvándorlás, válsághelyzet, gazdasági / megélhetési bevándorló. 
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készítettem, ahová azokat a tartalmakat soroltam, ahol az interjúalanytól rejtve, 

indirekt módon jelennek meg vizsgált tartalmak, de nem vizsgálom e tartalmakat 

külön.  

A vizsgált kategóriákról 
	
A beszédeket, interjúkat előre meghatározott kategóriák és kódrendszer alapján 

vizsgáltam (1. számú melléklet), a Dedoose program 14  használatával. Először a 

szóhasználatot vizsgáltam, arra voltam kíváncsi, hogy milyen mértékben és hogyan 

jelentek meg az e kategóriába sorolt kifejezések15 a vizsgált tartalmakban, illetve 

felismerhető-e valamilyen időbeli mintázat, (netán) tudatosság abban, ahogyan 

használja őket a kormányfő. Ezen kívül kíváncsi voltam rá, hogyan jelennek meg a 

menekültek a miniszterelnök beszédeiben, nyilatkozataiban, ezt a menekült képe 

kategóriához16 soroltam, ezeket az elemeket használva lehet megrajzolni egy csoport 

jellemzőit, felépíteni karakterüket. A legnagyobb elemzési egységem az előítéletek 

kialakításához, felerősítéséhez szükséges három főbb dimenzió (negatív kulturális, 

biztonságpolitikai és negatív gazdasági dimenziók)17 vizsgálatából állt. Ezeken kívül 

még arra voltam kíváncsi, hogy megjelenik-e a főként problémaforrásként tekintett 

menekült kérdés során bármiféle megoldási javaslat18, vagy a felelősség kérdése19 

(amennyiben nem a menekültek saját, személyes felelősségéről van szó.) 

																																																								
14 http://www.dedoose.com/ (utolsó letöltés: 2016. 04. 18.) 
15 A kategóriába az alábbi szavak megjelenését vizsgáltam: bevándorló, gazdasági / megélhetési 
bevándorló, gazdasági menekült, gazdasági migráns, menekült, mennyiségi utalás, migráns, 
migránsválság, népcsoport, népvándorlás, sokadik generációs menekült, sokadik generációs 
bevándorló, szimbolikus beszéd (utalás), valódi menekült, válsághelyzet, ál-menekült. 
16 Ide tartoztak a különböző tulajdonságok, ha megjelentek (pl. áldozat, szegény, illegális, lázadó, 
tájékozatlan, vakmerő, stb.), a származási ország, ahonnan a menekült Magyarországra vagy az Unióba 
érkezik (pl. Szíria, Közel-Kelet, Afrika, stb.), valamint a társadalom tagjaként, gazdasági szereplőként, 
hatósági alanyként megjelenés (akár elkövető, akár áldozat). 
17  Negatív biztonsági dimenziót a következő elemek menekültekhez kapcsolása tekintetében 
vizsgáltam: határvédelem, háború, illegális határátlépő, járványveszély, potenciális bűnöző, potenciális 
terrorista, terrorizmus, veszélyezteti társadalom biztonságérzetét. Kulturális dimenziónak az alábbi 
jellemzők említését vizsgáltam: betelepítés, európai civilizáció, idegen, ideológiai válság, integráció 
pozitív, integráció negatív, iszlám pozitív, iszlám negatív, iszlám fundamentalizmus, iszlám és gender, 
iszlám és terrorizmus, keresztény EU képe, keresztény értékekre pozitív utalás, közös történelmi 
hagyományokra, gyökerekre utalás, magyar érdekek védelme nacionalizmus, patriotizmus, nemzeti 
szuverenitás. 
18 Ide soroltam többek között a nagyobb tagállami felelősségvállalást, rendészeti intézkedések, vagy 
integrációt elősegítő törekvések említését, valamint vizsgáltam azt is, hogy ez kinek a hatáskörébe 
kellene, hogy tartozzon a miniszerelnök szerint (pl. tagállami, civil, egyházi, uniós, vagy hatósági). 
19 Ide tartoztak a politikai értelemben vett felelősök (pl. az Európai Unió, tagállamok, üzleti körök, 
jogvédők, stb.). Ezt a kategóriát folyamatosan bővítenem kellett, ahogy áttevődött újabb szereplőkre a 
felelősség kérdése. 
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Az eredmények 
 

Az egyes kategóriákat időben négy egységre bontottam, mert elengedhetetlen a 

kitekintés nemzetközi eseményekre (pl. Charlie Hebdo terrortámadás), valamint a 

menekültek számának növekedésével, láthatóságukkal összefüggésben változott a 

kormányzati kommunikáció is. Az első időszak 2015. januártól – márciusig tartott, 

amikor még csak kis számban vannak jelen, a mainstream médián keresztül látható 

módon a menekültek (elsősorban koszovóiak), valamint januárban a Charlie Hebdo 

merényletek miatt érezhetően a terrorizmus kontextusában jelenik meg a nemzetközi 

közbeszédben is a migráció. A második időszak 2015 tavasza és nyara (április-

augusztus), amikor már a média is intenzíven foglalkozik a menekültekkel, valamint 

láthatóvá válnak a pályaudvarokon, és a déli határszakaszon az emberek. A harmadik 

időszak talán a két legintenzívebb hónap (szeptember és október), amikor már fizikai 

összecsapásokra is sor kerül a határon és az október közepén felállított határzárral 

nemcsak a hazai polgárok, hanem a nemzetközi közösség felé is intenzív kormányzati 

kommunikációra volt szükség. Végezetül 2015 tele (november-december), amikor 

már a segítők és a média számára nem megközelíthető módon elkülönítették a 

menekülteket, és a kormányzati kommunikáció is ennek mentén alakul át.  

 

Charlie Hebdo és a magyar érdek 
 

„Azért lett a helyzet aktuális, mert a párizsi merényletek után az egész bevándorlás 

kérdés napirendre került, és azok az országok, ahová tőlünk mennek ezek a 

megélhetési bevándorlók, jól láthatóan szigorítani fogják a szabályaikat. Tehát nem 

tranzit ország leszünk, hanem ha lezárják az út végét, akkor itt fognak rekedni ezek a 

bevándorlók. Ezt nem akarom, szerintem a magyarok többsége sem akarja, és mi nem 

akarunk a megélhetési bevándorlók célországa lenni.”20 

A Charlie Hebdo szerkesztőségét érő merényletet követően egész Európában 

felerősödött a bevándorlás kulturális dimenziója a közbeszédben és a politikusok 

felszólalásaiban is. Emellett Magyarországon növekedett a menedékkérelmet 

benyújtók száma, így ez minden korábbinál erősebben vetette fel a migráció kérdését. 

																																																								
20 Interjú Orbán Viktorral a Kossuth rádió 180 perc c. műsorában:: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/nagy_lehetosegek_rejlenek_az_eurazsiai_gazdasagi_egyuttmukodesben 
(utolsó letöltés: 2016.04.03.) 
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E két fejlemény független egymástól, Messing Vera és Bernáth Gábor elemzése 

szerint mégis erre a két kiindulópontként szolgáló eseményre épült fel a magyar 

politikai és média napirendet hónapokon át uraló téma (Bernáth-Messing, 2016). 

 

Orbán Viktor beszédeit tekintve a fenti idézet jellemzően foglalja össze a 2015. január 

- március közötti időszak kormányzati retorikájának elemeit. Alapvetően 

biztonságpolitikai kontextusban jelentek meg a menekültek, azon belül is főként 

illegális határátlépőkként, a terrorizmushoz kapcsolható emberekként, illetve a 

társadalom biztonságérzetét veszélyeztető csoportként. Valamint megjelent az első 

különbségtétel az („igazi”)  bevándorló és a gazdasági bevándorlók21 csoportja között. 

Utóbbiak vándorlásának célja, a munkavállalás, gazdasági haszonszerzés, előbbiek 

pedig politikai elnyomás, üldöztetés elől hagyták el az országukat (klasszikus 

értelemben egyébként ez a menekültek definíciója). A megélhetési bevándorlás 

kategóriájának bevezetése más szempontból is érdekes: „egyszerre tette lehetővé az 

adatokkal való bűvészkedést és az érzelmi asszociációkat.” (Bernáth-Messing, 2016) 

Erre jó példa a kategóriák közötti jogi értelemben teljesen helytelen szóhasználat, 

szintén ebből az időszakból: „Valójában itt egy megélhetési bevándorlásról van szó. 

A jog, az európai jog világosan különbséget tesz a menekültek meg a megélhetési 

bevándorlók között. Ez a magyar jognyelvben azt jelentené, hogyha valaki belép 

Magyarország területére engedély nélkül, ugye, elvileg tiltott határátlépést követ el. 

Ez bűncselekmény.” 22  Ebben az idézett részben a miniszterelnök összemossa a 

menekültek, a bevándorlók és az illegális határátlépők jogilag teljesen különböző 

kategóriáit. 

 

Januártól figyelhető meg a keresztény értékekre utalás is, mint a magyar népet 

összetartó egység, civilizációs-kulturális alap. Ekkor a kulturális dimenzió a 

gazdasági bevándorló szóhasználattal korrelál. „Ezért mondom én azt, keresztény 

emberek vagyunk, ez egy keresztény ország, van a szívünkben irgalom, nyilvánvalóan 

																																																								
21 „...ő egy megélhetési bevándorló, mert ő nem politikailag menekül, hanem azért jön ide, mert itt akar 
megélhetéshez jutni.” Interjú Orbán Viktorral a Kossuth rádió Vasárnapi Újság c. műsorában:: 
http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/a_fogyasztasi_hitelekrol_a_bankoknak_es_a_hiteleseknek_kell_targyal
niuk (utolsó letöltés: 2016.04.03.) 
22 Interjú Orbán Viktorral a Kossuth rádió Vasárnapi Újság c. műsorában: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/a_fogyasztasi_hitelekrol_a_bankoknak_es_a_hiteleseknek_kell_targyal
niuk (utolsó letöltés: 2016.04.03.) 
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aki üldözött, annak segítséget kell nyújtani. Őrájuk tehát tudunk igent mondani, nekik 

tudunk segítséget nyújtani, de a megélhetési bevándorlóknak nemet kell mondanunk, 

és világossá kell tenni, hogy itt nem fogják megtalálni a megélhetésüket. Tehát itt 

Magyarországnak az Európában szokásos politikai korrektségtől eltérően világosan 

és egyenesen kell beszélnie, meg kell mondani az igazat: nem akarjuk, hogy a 

megélhetési bevándorlók célországa legyen Magyarország.”23 

A menekült képéhez igen kevés jellemző társul ebben a három hónapban, legtöbbször 

illegális vagy normasértő, a többségi társadalomhoz való viszonyát pedig az 

„idegensége, mássága”24 határozza meg.  

 

Talán az egyik legfontosabb a február 27-én elhangzott évértékelő beszéd, amiben 

először kódolhatóak mindhárom előítélet-keltésre alkalmas dimenzió elemei 

(társadalmi veszélyhelyzetre utalás, gazdasági negatívumok kiemelése és kulturális 

másság hangsúlyozása). Sőt, itt a bevándorlók tömege már aktív („az unió déli 

határait – magunkat is ideértve – egy újabb kori népvándorlás hullámai 

ostromolják”25) cselekvőként jelennek meg, akik közvetlen fenyegetést jelentenek az 

európai civilizációra („Befogadhatjuk-e azokat az embereket, akik közül sokan nem 

hajlandók elfogadni, vagy eleve azzal a szándékkal jönnek, hogy lerombolják az 

európai kultúrát?26”). Az európai civilizáció itt mint egy felsőbbrendű civilizáció 

jelenik meg, a multikulturalitás, kulturális sokszínűség elfogadásának, előnyei 

említésének nyomait sem tudjuk felfedezni. A csoportokra irányuló elutasítás 

szindrómájának27  (group focused enmity syndrome, GFE) ismeretében láthatjuk, 

hogyan képes ez a különbségtétel az előítéletek megerősítésére. „Az egyes társadalmi 

csoportok az eltérő kulturális értékeik, továbbá gazdasági hiábavalóságuk és vélt 

alacsonyabb szintű civilizációs állapotuk miatt veszélyeztetik a fennálló társadalmi és 
																																																								
23 Interjú Orbán Viktorral a Kossuth rádió Vasárnapi Újság c. műsorában: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/a_fogyasztasi_hitelekrol_a_bankoknak_es_a_hiteleseknek_kell_targyal
niuk (utolsó letöltés: 2016.04.03.) 
24 „Tehát a bevándorlás csak azt jelentheti, hogy az Európai Unión kívülről érkeznek idegenek az 
Európai Unió területére. Nekik is két fajtájuk van: vannak a politikai üldözöttek, és vannak a 
megélhetési bevándorlók.” Interjú Orbán Viktorral a Hír TV-ben: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/rugalmas_gazszallitasi_szerzodest_kell_kotni_oroszorszaggal (utolsó 
letöltés: 2016.04.03.) 
25 Orbán Viktor évértékelője (elhangzott: 2015. február 28.: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_evertekelo_beszede (utolsó letöltés: 2015.04.03.) 
26 lsd. fent 
27 A csoportokra irányuló elutasítás szindrómájának elmélete szerint az előítéletes 
és rasszista gondolkodás egy összetett társadalmi probléma tünete, melyben fontos szerepet játszik, 
hogy a többségi társadalom képtelen integrálni a többségitől eltérő társadalmi csoportokat, 
személyeket. 
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kulturális berendezkedést.” (Örkény-Váradi, 2010, 30. old.) Ez a beszéd alapozta meg 

a későbbi retorikát, és ágyazott meg a bevándorlás-ellenes óriásplakát kampánynak, a 

nemzeti konzultációnak a bevándorlásról és terrorizmusról és a betelepítési kvóta 

ellen készített honlapnak28 is. 

 

Ezen kívül a Frankfurter Allgemaine Zeitung napilap számára adott interjút is 

érdemes még kiemelni, hiszen a német közönség számára készített anyagban sokkal 

jobban érvényesül a nacionalizmus, valamint a lehetséges integráció, multikulturális 

társadalom képének elutasítása, vagyis először jelenik meg kitekintésként a „big 

picture”: „A kultúrák együttélése óriási feladat, és nagyon kockázatos dolog, 

különösen, hogyha az iszlám és a kereszténység együttéléséről van szó. Vannak 

országok, amelyek ezt a kockázatot vállalták. Tiszteletben tartjuk, hogy Franciaország 

vagy Németország másik utat jár, de jogunk van ahhoz, hogy a miénket is tiszteletben 

tartsák. Mi nem akarunk multikulturális társadalmat.”29 

 

A „mi magyarok”, valamint a magyar érdek védelmében típusú érvelés számtalan 

formában visszatér a beszédekben, interjúkban. A retorika ezen elemének 

alátámasztására, valamint hitelesítő elemként szolgált a nemzeti konzultáció is (mi 

megkérdeztük az embereket, lám senki sem akar menekülteket), aminek 

szükségességét az év elején már megemlíti a miniszterelnök: „Ilyen Magyarország, 

sokszínű, de az embereknek megvan a maguk sütnivalója, megvan a józan eszük, 

tudnak dönteni ezekben a kérdésekben. Jól kell feltenni a kérdéseket, egyszerűen és 

világosan, és akkor az embereknek lesz erről véleményük.”30 

 

Konzultálunk, a menekültek ellátása helyett 
 

A következő öt hónap (2015. április - augusztus) legfontosabb belpolitikai történései 

közé az elemzés szempontjából az április 24-én meghirdetett, több mint egy milliárd 

																																																								
28 http://kvota.kormany.hu/ (utolsó letöltés: 2016. 04. 18.) 
29 Interjú Orbán Viktorral a Franfurter Allgeimeine Zeitungban: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/nem_akarunk_multikulturalis_tarsadalmat (utolsó letöltés: 2016 04. 
03.) 
30 Interjú Orbán Viktorral a Kossuth rádió 180 perc c. műsorában: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/a_torekeny_beke_is_jobb_mint_a_haboru (utolsó letöltés: 2016 04. 03.) 
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forintból megvalósított nemzeti konzultáció 31 , ami már az elnevezésében is 

összekapcsolta a terrorizmus témáját a bevándorlással 32 , és az ezt kiegészítő 

figyelemfelhívó óriásplakátok33 tartoznak. Mindkettő esetében konkrétan megjelenik 

az előítélet-keltésre alkalmas mindhárom dimenzió. Csak egy-egy példát hoznék 

azokra; „Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat!”34, mint 

kulturális elem, „Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját!”35, 

mint negatív gazdasági dimenzió, és „Ha Magyarországra jössz, be kell tartanod a 

törvényeinket!” 36 , mint a magyar társadalmat potenciálisan veszélyeztető 

biztonságpolitikai dimenzió. Ennél sokkal egzaktabban fogalmaznak a nemzeti 

konzultáció kérdőívében, ahol például a negyedik kérdés37 az illegális határátlépéssel, 

mennyiségi riogatással és a megélhetési bevándorló szóhasználattal köti össze a 

különböző dimenziókat. Fontos kiemelni, hogy ebben az időszakban a menekültek 

láthatóvá váltak a nagyvárosokban, a média kiemelt figyelme kísérte a menekült 

krízisnek elnevezett nyári időszakot, valamint megjelentek az önkéntes segítők a 

legkülönfélébb módokon látták el a menekülteket (ételt, ruhát, játékokat osztottak, 

információt adtak át, orvosi segítséget nyújtottak, szállást adtak, menekülteket 

szállítottak, stb.). Ezt az időszakot a segítőkkel készített interjúk alapján kaotikusnak, 

kiszámíthatatlannak írhatjuk le, mind a közbeszéd, a média tematizáltsága, mind 

pedig a politikusi beszédek és a segítők tereptapasztalatai alapján is: „Kaotikus volt a 

helyzet, elég megrendítő volt látni, főleg az anyákat a kisgyerekekkel, amikor 

játszottunk velük.”38 

 

A miniszterelnök beszédei immár mindhárom előítéletre alkalmas dimenziót 

következetesen tartalmazzák, sok esetben együtt is járnak a beszédekben és az 

interjúkban: „Veszélyt jelent közös értékeinkre, közös kultúránkra, sőt a 

																																																								
31 http://nemzetikonzultacio.kormany.hu/ (utolsó letöltés: 2016. 04. 18.) 
32 Hivatalos elnevezése: Nemzeti konzultáció a bevándorlásról és a terrorizmusról 
33 http://www.kormany.hu/hu/a-kormanyszovivo/hirek/a-bevandorlasrol-szolo-plakatok-europa-
legfontosabb-problemajara-vilagitanak-ra (utolsó letöltés: 2016. 04. 06.) 
34 Óriásplakát: http://index.hu/mindekozben/poszt/2015/06/05/oriasplakat_nemzeti_konzultacio/ (2016. 
04. 06.) 
35 Óriásplakátok: http://444.hu/2015/06/09/2-plakat-amivel-a-kormany-megint-nekifutasbol-rugta-
magat-tokon (utolsó letöltés: 2016. 04. 06.) 
36 lsd. fent 
37	Tudta-e Ön, hogy a megélhetési bevándorlók törvénytelenül lépik át a magyar határt és az elmúlt 
időszakban húszszorosára nőtt a bevándorlók száma Magyarországon? In: 
http://www.kormany.hu/download/7/e2/50000/nemzeti_konzultacio_bevandorlas_2015.pdf (utolsó 
letöltés: 2016. 04. 06.) 
38 Interjú önkéntes segítővel, Nő, 20 éves, Szeged 
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sokszínűségünkre is, fenyegeti az európai ember biztonságát, és megingatja 

képességünket, hogy stabilizáljuk a gazdasági eredményeinket.”39 Legerősebben a 

biztonságpolitika és a kulturális „másság”, fenyegetettség jelenik meg együtt, 

kiemelhető még a határvédelem, az illegális jelzők következetes használata, a 

mennyiségi utalások fokozatos növekedése, valamint ebben az időszakban jelennek 

meg a fennálló helyzetért okolható politikai felelősök és az ellenük megfogalmazott 

magyar érdekeket védő kormányzati politikai lépések szükségességének igénye. „...az 

illegális határátlépőknek egy korrekt, de kemény elbánásban van részük, és ezért nem 

is célozzák meg Magyarországot. Ez korábban is így volt, egészen addig, amíg az 

Európai Unió el nem vette tőlünk a szabályozás lehetőségét, Magyarországot nagy 

ívben elkerülték a megélhetési bevándorlók. Ezt kell visszaállítanunk.”40 Továbbá 

megjelenik a „kiokosított” menekült képe is, akit embercsempészek, jogvédők 

„betanítanak”, hogyan kell menekültnek kiadnia magát, ez a veszély pedig kihat majd 

a magyar gazdaságra, jólléti rendszerre is: „az uniós szabály szerint, ha valaki jól 

válaszol öt kérdésre – papírjuk van, ki vannak oktatva –, akkor azonnal lehetetlen 

őket őrizetbe venni, hanem hagyni kell, hogy szabadon mozogjanak egész Európa 

területén, így Magyarország területén is. Ha nem mennének tovább, hanem itt 

maradnának, ma kezelhetetlen szociális feszültségekkel nézne szembe 

Magyarország.”41 A menekülteket segítők szempontjából fontos látni, hogy ebben az 

időszakban a bűnbakképzés már a menekültekről részben áttevődik az Európai Unió, 

valamint a jogvédők, civilek, és a hazai baloldal irányába is42. Azt mondhatjuk, ahogy 

eszkalálódott a felelősök köre, úgy váltak a július végén – augusztus elején 

magánszemélyként a segítők is potenciális bűnelkövetőkké azáltal, hogy például 

menekülteket szállásoltak el, vagy szállítottak az országon belül.43 Alapvetően egy 

ellenséges és sokszor támadó, büntető kormányzati retorikával és intézkedésekkel 

																																																								
39 Orbán Viktor beszéde a XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. In: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_eloadasa_a_xxvi._balvanyosi_nyari_szabadegyetem_es_
diaktaborban (utolsó letöltés: 2016. 04. 06.) 
40 Interjú Orbán Viktorral a Kossuth rádió 180 perc c. műsorában: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/az_illegalis_hataratlepes_torvenysertes_nem_bocsanatos_bun_ (utolsó 
letöltés: 2016. 04. 06.) 
41 lsd. fent 
42 „a magyar baloldal 2004-ben a külhoni magyarok ellen uszított, ma tárt karokkal ölelné keblére az 
illegális bevándorlókat.” In: Orbán Viktor beszéde a XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktáborban. In: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_eloadasa_a_xxvi._balvanyosi_nyari_szabadegyetem_es_
diaktaborban (utolsó letöltés: 2016. 04. 06.) 
43 In: http://mno.hu/belfold/az-illegalis-bevandorlok-szallitasa-buncselekmenynek-minosulhet-1300575 
(utolsó letöltés: 2016. 04. 06.) 
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szembesülhettek a segítők. Az illegális határátlépőkre való állandó hivatkozás, a 

határvédelmet legitimáló nemzeti konzultáció eredményeinek kommunikálása mind 

megágyazott annak a közbeszédnek, ami a menekültkrízis kezelésének következő 

állomása volt: a határzár. „A magyarok négyötöde szerint Brüsszel politikája 

megbukott a bevándorlás és a terrorizmus kérdéseiben, ezért új megközelítésekre és 

szigorúbb szabályokra van szükség. A magyar emberek mintegy négyötöde arra 

biztatja a kormányt, hogy Brüsszel megengedő politikájával szemben szigorúbb 

szabályokat hozzon a törvénysértő bevándorlás megfékezése érdekében.”44 

A határzárról szóló rendeletek, kormányzati intézkedések júliusra készültek el. 

Határzár, Nyugatra indulnak a menekültek 
 

A magyarországi menekülthelyzet három legemblematikusabb pillanata 2015 őszére 

tehető: szeptember 4-én több száz menekült indult meg gyalog45 az osztrák határ felé 

az autópályán, szeptember 8-án egy riporter tudósítás közben belerúg egy menekülő 

kislányba és elgáncsol egy édesapát a gyerekével a karjában46, szeptember 16-án 

pedig a teljes határzár elrendelése miatt összecsapnak a menekültek és a rendőrök 

Röszkén47. 

 

Az egyik leglátványosabb változás a kormányzati retorikában, hogy az eddig jobbára 

csak illegális jelzővel azonosított menekültek, akikről nem sokat mondott a 

kormányzat, szeptember-októberre erőszakos, felfegyverzett, követelőző, normasértő 

és tanulatlan tömegekként jelennek meg a beszédekben. Sokkal hangsúlyosabban 

kötődnek immár hozzájuk egyéb jellemzők is (pl. származási országként Afrika, 

ahonnan potenciális tömegek érkeznek majd, és azon országok említése, akikkel uniós 

szinten hadban állunk, vagy ahol háború dúl – összekötve mindezt a felfegyverzett, 

kiképzett menekültek képével), valamint hangsúlyosak a menekültek motivációi is 

(egyértelműen a jobb élet reménye). Immár nem csak abban tekinthetőek a 

menekültek fenyegetésnek, ahogyan az országba érkeznek, hanem az előítélet-keltést 

																																																								
44 Orbán Viktor beszéde a XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. In: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_eloadasa_a_xxvi._balvanyosi_nyari_szabadegyetem_es_
diaktaborban (utolsó letöltés: 2016. 04. 06.) 
45 https://www.youtube.com/watch?v=lLYfXgKXuMU (utolsó letöltés: 2016. 04. 06.) 
46 http://mno.hu/belfold/migransokat-rugott-fel-egy-operator-roszken-1303522 (utolsó letöltés: 
2016.04.06.) 
47 http://blog.atlatszo.hu/2015/09/a-tek-miatt-hagott-tetofokara-az-eroszak-a-roszken-osszevert-
ausztral-fotos-szerint/ (utolsó letöltés: 2016.04.06.) 
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absztrakt szintről gyakorlati példák szintjére hozza a miniszterelnök azzal, hogy egyre 

hangsúlyosabban lesz jelen beszédeiben a nyugat-európai országok integrációs, 

migrációs politikájának negatív példakénti említése is. „És az emberek mindennapi 

tapasztalata Nyugat-Európában és Közép-Európában is, a mi világunkban is az, hogy 

bizonytalanok, hogy van félelem, hogy nem értik, mi történik, és van bennük egy érzés 

– erről is majd később kell beszélni –, én azért, amikor lehet, mindig szóba hozom, 

hogy úgy érzik, hogy az életformájuk van veszélyben. Tehát persze, van bűnözés is, ne 

legyen illúziónk, van terrorfenyegetettség-növekedés, itt se legyen illúziónk, van 

ingyenélés probléma is, mert nem mindenki szorgos munkavállaló lesz azok közül, aki 

jön, tehát van a szociális rendszerekre nehezedő nyomás is, de az igazi félelem 

mégiscsak az – legalábbis az én számomra ez az első számú szempont –, hogy kihívás 

érte az életformánkat. Mert azt látjuk, hogy ahol ebből a térségből érkezett, mondjuk 

úgy, hogy az iszlám térségéből érkezett, nagyszámú közösség él, ott – ahogy a német 

kancellár mondta – párhuzamos társadalmak jönnek létre. Tehát a tapasztalat – nem 

az elmélet meg a filozófia meg a liberális mesék, hanem az élet – azt a tényt hozza el 

elénk, hogy amikor ezek a közösségek megérkeznek Európába, akkor kialakítják a 

saját vallásuk, saját kultúrájuk, saját életmódjuk szerinti saját társadalmaikat, és ezek 

egymás mellett léteznek. Az utánpótlás szinte korlátlan, hiszen látjuk, mennyien 

jönnek, és a demográfiai számokat nézve sokkal több gyermeket vállalnak ezek a 

közösségek, mint a mi hagyományos, európai, keresztény életformát élő közösségeink. 

Ez pedig előrevetít matematikai számítás alapján egy olyan Európát, ahol a mi 

életformánk kisebbségbe fog szorulni, vagy legalábbis nagyon komoly kihívás fogja 

érni, úgyhogy igazából az életformánkat védjük. Azért Európa mégis egy olyan térség, 

ahol figyelünk egymásra, tiszteljük egymást, és megdolgozunk a nyugalomért meg a 

biztonságért. Ez egy nyugodt és biztonságos világ, de nem magától lett ilyen, 

megdolgoztunk érte, és ezt féltjük.”48 

 

A legerősebben szeptemberben jelennek meg a kulturális másságra utaló elemek, 

amin belül is kiemelkedik a magyar érdekek védelme és az európai civilizációra, mint 

közös történelmi hagyományokon nyugvó kulturális közösségre való utalás. A 

Kötcsén elhangzott beszéd pedig már tovább is viszi ezt a gondolatmenetet és 

																																																								
48 Interjú Orbán Viktorral a TV2 Tények c. műsorában. In: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/orban_viktor_interjuja_a_tv2_tenyek_este_cimu_musoraban (utolsó 
letöltés: 2016. 04. 06.) 



22	

összekapcsolja a népvándorlást az iszlám térhódításával, szándékos motivációkat 

sugallva a folyamat mögött: „Valószínűleg azért történt minden velünk az elmúlt 

években, mert van itt egy, mondjuk, a fundamentalisták által keresztes háborúnak 

nevezett, a magamfajta mérsékeltek által inkább csak „Európa iszlamizációja” nevű 

kihívást viselő probléma, amit valakinek valahol nevén kell nevezni, meg kell állítani, 

meg kell hirdetni vele szemben egy másik politikát.”49 

Ezzel párhuzamosan megjelenik már a gondatlan, felelőtlen menekültek képe is, akik 

bár valóban háború elől menekülnek, de maguk tehetnek a sorsukról: „Most egy 

nagyon szigorú dolgot fogok mondani, ha valakit megsértek vele, elnézést kérek. 

Láttuk mindannyian a kisfiúnak a képét a tenger partján. Nincs szív, amelyiket ne 

indítana meg, de mégis: ki ölte meg azt a kisgyereket? A szülei! (...) Nos, tehát ezek az 

emberek nem biztonságot akarnak, hanem éppen fordítva: a meglévő biztonságukat 

teszik kockára, óriási rizikót vállalva, lélekvesztők, hűtőkamion, alagút… Meghalnak 

közben a gyerekeik, és ez sem állítja meg őket. Ez az igazság!”50 Vagyis az illegális, 

lázadó, megélhetési bevándorló képe mellé kontrasztként megjelenik az önző, 

felelőtlen menekült képe is. Mindkettő megjelenítési forma arra alkalmas, hogy 

segítség és szolidaritás helyett bűnbakot keressünk bennük, akik maguk okolhatóak a 

sorsukért. 

Ha nem látjuk, nincs probléma 
 

Azzal, hogy október 16-án a horvát-magyar határszakaszt is lezárják, a menekültek 

láthatatlanná válnak a többség számára. A segítők egy része folytatja a munkáját, 

vannak, akik külföldre utaznak és Olaszországban, Görögországban segítenek tovább, 

de a többség visszatér a mindennapi életébe. 

A 2015. november 13-i párizsi terrortámadás-sorozat 51  felerősítette a magyar 

kormányzati kommunikáció biztonságpolitikai tartalmát, valamint összekapcsolta az 

eddigi menekülteket jellemző képet a terrorizmussal, bűncselekményekkel, nemi 

erőszakkal, az integráció vélt negatív következményeivel is: „a helyzet az, hogy ott, 

ahol sok a bevándorló, ott megnövekszik a bűncselekmények száma, ott a 

																																																								
49 Orbán Viktor beszéde a XIV. kötcsei polgári pikniken, In: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_beszede_a_xiv._kotcsei_polgari_pikniken (utolsó 
letöltés: 2016. 04. 06.) 
50 lsd. fent 
51 http://index.hu/kulfold/2015/11/14/osszefoglalo_a_parizsi_meszarlasrol/ (utolsó letöltés: 2016. 04. 
07.) 
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közbiztonság leromlik, ott az élet egyre nehezebben élhető, több az erőszakos 

bűncselekmény, több a lopás, több a rablás, több az emberölés, nagy erővel megnő a 

nemi erőszakoknak a száma.”52 

 

A magyar aktivisták, önkéntesek pedig nem szándékosan ugyan, de a retorika alapján 

bűncselekményt követtek el azzal, hogy a menekülteknek segítettek hónapokon 

keresztül, valamint összekapcsolódnak a beszédekben az embercsempészekkel, 

valamint a nyugati üzleti körökkel is. „A második dolog pedig az aktivisták. Tehát van 

egy gondolkodásmód Amerikában és Európában, Nyugaton, ennek kiépült 

aktivistahálózata van. Soros György – csak hogy mi, magyarok is megemlítődjünk – 

benne van ebben, az ő neve fémjelzi ezt talán a legerősebben, akik mindent 

támogatnak, ami gyengíti a nemzetállamokat, mindent támogatnak, ami a szokásos 

európai életformát megváltoztatja, az életmódkérdésektől a bevándorlásig. Ezek az 

aktivisták, akik segítik a bevándorlókat, tulajdonképpen akaratlanul részévé válnak 

ennek az illegális nemzetközi embercsempész-hálózatnak.”53 

 

Következtetések, trendek a beszédek kapcsán 
 

Az egy évet vizsgálva és látva közben a bel-és külpolitikai történéseket, nagyobb 

összefüggéseket is megállapíthatunk a beszédekből. Az egyik hipotézisre például 

rácáfoltak a vizsgálati eredmények. Nem mutatható ki időben differenciálódó 

szóhasználat a miniszterelnök beszédeiben, hanem szinte kizárólagosan 

bevándorlókról, migránsokról vagy összességében népvándorlásról beszél. Ezt a 

kategóriahasználatot az érzelmi viszonyulás miatt fontos kiemelni, „a „menekült” 

kifejezés szolidaritást, együttérzést, segíteni akarást vált ki az emberekből, míg a 

bevándorló mellett előszeretettel használt másik kifejezés, a „migráns” egyszerűen 

idegent jelent (ráadásul idegen szó), amely semmilyen közösségvállalást nem hív 

elő.” (Bernáth-Messing, 2016).  

																																																								
52 Interjú Orbán Viktorral az m1 „Ma este” című műsorában. In: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/interju_orban_viktorral_az_m1_ma_este_cimu_musoraban (utolsó 
letöltés: 2016. 04. 07.) 
53 Orbán Viktor a Kossuth Rádió „180 perc” című műsorában. In: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/interju/orban_viktor_a_kossuth_radio_180_perc_cimu_musoraban_20151030 
(utolsó letöltés: 2016. 04. 07.) 
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A menekültek jellemzésénél az „illegális” jelző használata volt a leggyakoribb. Ez 

alapvetően alkalmas arra, hogy kirekesztő álláspontra helyezze a befogadót, az 

érzelmi viszonyulást egy jogi norma megsértésével alakítja ki és kapcsolja össze a 

menekültekkel. Ez a megközelítés segíti, hogy az illegális határátlépés az illegális 

menekült képével egyfajta tényként forrjon össze és tudatosuljon a közbeszédben. A 

kategória alkalmas arra is, hogy egy csoportba kerüljenek a jobb élet reményében 

érkező bevándorlók, a politikai üldöztetés elől menekülők, a letelepedni vágyók 

pusztán azáltal, hogy jogi értelemben nem a megfelelő helyen lépték át a határt. 

Minden ilyen, a kormányzat által használt szóösszetétel, mint a „nem kívánt 

migráns”, vagy az „illegális” menekült alkalmas arra, hogy stigmaként a teljes 

társadalmi csoportra kivetüljön, annak minden negatív következményével együtt. (De 

Genova, 2013) 

 

A legfontosabb az elemzés szempontjából talán a három előítélet-keltésre alkalmas 

dimenzió témáinak alakulása, tartalma, illetve ezek korrelációja.  

 

A biztonságpolitikai dimenzió kategóriájának időbeli alakulását a 3. számú ábra 

szemlélteti. A legtöbb említést szeptemberben és novemberben találjuk. Ezen a 

retorikai egységen (összesen 291 darab) belül három fő téma jelent meg a 

beszédekben, interjúkban. A határvédelem fontossága, a társadalom veszélyeztetése a 

menekültek által, valamint a terrorizmus és/vagy a potenciális terrorista képe. Ha 

időben vetjük össze az adatokat, akkor azt mondhatjuk, hogy míg az év elején csak a 

határvédelem, illegális határátlépés volt a fókuszban, szeptembertől már átvette a 

helyét a terrorizmus és a társadalom biztonságára veszélyt jelentő narratíva. A 

terrorizmus témájának alakulása különösen érdekes, hiszen ez a legerősebb eleme, 

amivel össze lehet kapcsolni a menekülteket. Ennek alakulását a 4. számú ábra 

szemlélteti. 

Novemberben kiemelkedően sokszor kapcsolta össze a miniszterelnök a terrorizmust 

a menekültekkel. Az összes említés 57 százaléka történt ebben az egy hónapban. Ezen 

az ábrán is láthatjuk, hogy bizonyos témák nem feltétlenül azonnal jelennek meg, 

nyilván van egy egész éven átívelő vonulata az előítélet-keltésnek, de nagyon sok 

múlt azon, hogy az Unió éppen milyen intézkedéseket akar bevezetni és ezzel 

szemben hogyan lehet a „magyar érdekeket megvédeni”. Novemberi említések kiugró 

arányát az is indokolhatja, hogy már túl vagyunk a párizsi terror-sorozaton, és az Unió 
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október elején megszavazta a menekültkvótát, ami ellen válaszul a Fidesz november 

elején aláírás-gyűjtésbe54 kezdett. Ezt minden fórumon, beszédeken, interjúkon alá 

kellett támasztani, erősítve a félelmet a biztonságunk felett: „Az Európai Uniót 

megtámadták, és mi is veszélyben vagyunk.”55 

A határvédelem szimbolikáját szeretném még kiemelni és külön is vizsgálni ebben a 

dimenzióban. Eltérő definíciók léteznek a határra, annak szociológiai hatásai kapcsán. 

Simmel definíciójában a határ „nem egy fizikai tény, aminek szociológiai 

következményei vannak, hanem sokkal inkább egy szociológiai tény, amit egy térbeli 

forma vesz körül”56 (Simmel, 1998, 9. old.). Debord szerint pedig a határ látványa 

egy társadalmi kapcsolatot, érzelmi viszonyulást hoz létre a szemlélők között, amit 

erősen befolyásolnak a határról a médiában és a politikai közbeszédben kialakított 

narratívák. (Debord, 1995) Ezek alapján el tudjuk képzeni, hogy a határ nem pusztán 

egy fizikai-kulturális akadály a tájban, hanem szimbolikus és politikai üzenetet is 

hordoz. A kontroll, megfigyelés terepe (Paasi, 1996), amit ha uralni tud a kormány, 

azzal a biztonságpolitikai üzeneteknél lényegesen szélesebb témákat képes felölelni a 

kommunikáció. A migráció szempontjából a határ és az ezzel összekapcsolható 

határvédelem az a téma, ahol gyakran érzelmektől és ellentétektől átitatott politikai, 

gazdasági, humanitárius, kulturális és bizonyos szempontból jogi érvek ütköznek 

össze. (Musaró, 2015) Nem véletlen, hogy ennek tematizáltsága erőteljesen 

végigkísérte a magyarországi menekültkrízis kormányzati retorikáját. 

 

Azt, hogy időben hogyan alakultak az előítélet-keltésre alkalmas kulturális 

dimenzióba tartozó említések az 5. számú ábra szemlélteti. Jól láthatjuk, hogy 

összevetve a biztonságpolitikával, sokkal több utalást (összesen 371 darab) találunk a 

beszédekben, interjúkban a kulturális másságra, eltérések hangsúlyozására, amik 

időben követik a fentebb már említett mintázatot, vagyis főként szeptembertől 

emelkedik meg az arányuk. A keresztény Európa képe, a közös történelmi 

hagyományokra való utalás jár együtt az európai civilizáció retorikájával, aminek 

védelme egyben a magyar érdekek védelmét is jelenti a miniszterelnök beszédeiben. 

																																																								
54 http://www.fidesz.hu/hirek/2015-11-07/alairasgyujtes-akotelezo-betelepitesi-kvota-ellen/ (utolsó 
letöltés: 2016. 04. 08.) 
55 Orbán Viktor napirend előtti felszólalása. In: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_napirend_elotti_felszolalasa20151116 (utolsó letöltés: 
2016. 04. 08.) 
56 “Die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine 
soziologische Tatsache, die sich räumlich formt.”  
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Az integráció mindösszesen két esetben jelenik meg pozitív szövegkörnyezetben, ez 

pedig az ún. szalámi-taktikához köthető, amikor a közszereplő leválasztja az egyes 

szereplőket a csoportról, ellentétet alakít ki közöttük és az egyiket jutalmazza, míg a 

másikat ennek tükrében marasztalja el – pl. jó menekült és ál-menekült (annak 

kapcsán, hogy mennyire hálásak, vagy éppen hol lépték át a határt), jó szegény és 

segélyből élő (rossz) szegény, stb. Ez gyakori taktikája a jelenlegi hatalomnak, a 

menekültek esetében is láthattuk, hogy megkülönböztették a tényleg háború elől 

menekülő „jó” csoportokat és a megélhetési bevándorlókat, majd később ezt a két 

csoportot következetesen összemosták. Az integráció tekintetében a Magyarországon 

régóta jelen lévő iszlám közösségre utal a kormányfő, aki velük kapcsolatban 

megengedő, jelenlétüket kívánatosnak és hasznosnak ítéli, hiszen ők „jogszerűen 

lépték át a határt”, valamint a hatalom mércéje szerint hasznosan integrálódtak: „A 

második fontos dolog, ahol óvatos és finom különbséget kell tenni, hogy semmi bajunk 

sincs a Magyarországon élő muszlim közösséggel sem. Akik itt vannak, jó helyen 

vannak. Törvényes alapokon vannak, ők nem bevándorlók, hanem az elmúlt húsz-

huszonöt évben érkeztek Magyarországra, jogszerűen, a kijelölt határátkelőhelyeken, 

vállalkozói engedélyt kértek, és egzisztenciát hoztak létre Magyarországon.”57 Jól 

látjuk a fenti idézetben is, hogy a bevándorlót most éppen negatív kategóriaként 

használja Orbán, holott akik húsz-huszonöt évvel ezelőtt érkeztek, majd letelepedtek 

az országban, bevándorlónak, vagy akik azóta itt születtek, sokadik generációs 

bevándorlónak tekinthetőek. Ezen az egy utaláson kívül (még egyszer szinte szóról 

szóra ez szerepel egy Kossuth rádiós interjúban), egyetlen másik beszédben sem 

tekint a miniszterelnök a menekültekre integrálható, értékes, fontos emberekként. A 

beszédek kapcsán az iszlám megjelenését is vizsgáltam, ami negatív konnotációban 

leggyakrabban a gender, női jogok témájában jelent meg. A terrorizmussal, 

fundamentalizmussal soha nem használta egy szövegkörnyezetben Orbán. Az iszlám 

legfőbb ellentéteként a keresztény kultúrkört, az európai civilizációt nevezte meg, 

illetve az integráció negatív jellegét kapcsolta hozzá. Ez különösen annak tükrében 

érdekes, hogy a kutatások szerint a magas fokú nemzeti identifikáció erős előjele a 

xenofób attitűdöknek (Kovács, 2010). 

 

																																																								
57 Orbán Viktor beszéde a külképviselet-vezetők értekezletén, szeptemberben. In: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_beszede_a_kulkepviselet-vezetok_ertekezleten (utolsó 
letöltés: 2016. 04. 08.) 
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A harmadik, gazdaságilag negatív dimenzió időbeli alakulását a 6. számú ábra 

szemlélteti. Ebben a kategóriában jóval kevesebb említést (összesen 58 darab) 

találunk, és azok is szinte minden esetben a magyar gazdasági teher, a jólléti rendszer 

túlterheltségére vonatkoznak. Ezen kívül csak a „menekültek elveszik a munkát”, 

illetve az Unió számára is megterhelést jelentő kategóriákban találunk gazdasági 

vonatkozásban említést. Pozitív gazdasági összefüggésben csak a már évtizedek óta 

nálunk élő bevándorlókról és az ő vállalkozásaikról beszél. Egy dologra térnék ki e 

dimenzió kapcsán. Amikor a sajtóban egyre több hír jelent meg arról, hogy az 

önkéntesek, bizonyos egyházak képviselői, civil szervezetek saját pénzből segítik a 

menekülteket, miközben ez állami feladat lenne, a miniszterelnök nemcsak az 

integráció nehéz gazdasági vonatkozásairól, vagy a segélyezésről beszélt, hanem 

konkrét nemzetgazdasági teherként jelenítette meg a menekültek ellátását, amit 

szembeállított az önkéntesek anyagi segítésével: „Ugyanis amikor az ember a saját 

vagyonából ad valakinek valamit, azon túl, hogy erkölcsileg helyes, nem gyengíti meg 

a nemzetgazdaságot. (...) De ha azt akarom, hogy az állam adjon valakinek, és nem én 

a személyes vagyonomból, hanem az állam adjon, ellátást, jólétet, munkát vagy 

munkahelyet, segélyt, garantáljon egy bizonyos jólétet, tönkreteszem azt is, amink 

van, tönkreteszem vele a jólétünket. Mert az államnak vagy adót kell emelnie, vagy 

máshonnan kell elvennie, az egyébként már megszokott szociális, jóléti, kulturális 

vagy ki tudja, milyen kiadásokból, és ennek a vége nem más, mint a gazdaság 

zsugorodása.”58 

 

A tartalomelemzés kapcsán érdemes kitérni még a dimenziók alkategóriáit is 

magába foglaló említések korrelációjára és ezek időbeli alakulására, mert sokkal 

részletgazdagabb képet kaphatunk. Ebben az elemzésben a főkategóriák 

dimenziójában vizsgáltam azok altémáit, valamint a két másik dimenzió fő-és 

altémáinak megjelenéseit. 

 

A biztonságpolitikai dimenzió (7.számú ábra)59  leginkább a saját altémáival korrelált, 

a határvédelemmel, a társadalom veszélyérzetével, az illegális határátlépésekkel és a 

																																																								
58 Orbán Viktor beszéde a XIV. kötcsei polgári pikniken In: http://2010-
2015.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_beszede_a_xiv._kotcsei_polgari_pikniken (utolsó 
letöltés: 2016. 04. 09.) 
59 Az 1-2 közös megjelenést nem jelenítem meg ezen az ábrán, az értelmezhetőség miatt. Fontosabbnak 
tartom a 3-nál több együttes megjelenések értelmezését. 
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terrorizmussal közvetlenül. Ugyanakkor jelentősnek mondható a kulturális eltérések 

biztonsággal összefüggő említésének aránya (13 százalék).  

Ezzel szemben a gazdaságilag negatív jelzők sokkal erősebben kapcsolódnak össze a 

kulturális dimenzióval, mint a saját altémáival. (8. számú ábra) Ugyanolyan gyakori a 

gazdaságilag negatív utalás kapcsán a teher a magyar gazdaságra érvelés, mint a 

biztonságpolitikai kockázatok kiemelése.  

A kulturális dimenzió altémáinak összevetése pedig egy igen heterogén képet ad. (9. 

számú ábra) Kiemelkedik az európai civilizációra, mint védendő értékre való utalás, 

ami mellett jelentősnek mondható a biztonságpolitikai kockázatok kiemelése. Jól 

látható, hogy a biztonságra vonatkozó utalások rendszeresen a kulturális mássággal 

összefüggésben jelennek meg a beszédekben. Emellett a keresztény értékekre való 

utalások és a keresztény Európa képe, ennek védelmére vonatkozó utalások 

számottevőek a kulturális dimenzióban. 

 

Végezetül az előítélet-keltésre alkalmas elemek együttmozgása mellett érdemes azt is 

megjegyezni, hogy a beszédekben, interjúkban szinte elvétve találkozunk a menekült 

képével, szofisztikáltabb jellemzésével. Általában dehumanizálva, nagy tömegben 

tesz róluk említést Orbán, amikor pedig 1-1 jelzővel találkozunk azok is kifejezetten 

negatívak. (10. számú ábra) Ezen az ábrán jól látható, hogy mindösszesen 115 

esetben használ bármiféle jelzőt közvetlenül a menekültekre, ennek 32 százalékában 

az illegális jelzős társítja hozzájuk. Ezt követi a normasértő (10  százalék), a muszlim 

(8,7 százalék), valamint az erőszakos jelzők (8,7 százalék). Egyértelműen pozitív 

értékekkel kapcsolatban összekapcsolást nem találhatunk. Az empátiára leginkább 

ható lehet talán a „segítségre szoruló” jelző, bár ebben ugyanannyira megjelenik a 

kiszolgáltatottság és a passzív, gazdaságilag fenyegető menekült képe. E jelző is csak 

mindösszesen 3,4 százalékban fordul elő a miniszterelnök beszédeiben. 

 

A fenti elemzés célja az volt, hogy megismerjük, milyen retorikai elemeket használt 

abban az időszakban a hatalom, amikor a magyar emberek egy csoportja a 

menekülteknek való önkéntes segítést választotta. Mindezeket összevetve érdemes 

még megnézni azt is, hogy kik voltak felelősként megjelölve a miniszterelnök 

beszédeiben. Az Európai Unió mellett (25 százalék) a legnagyobb arányban a 

menekülthelyzetért a jogvédők, az általánosságban vett baloldal, és a nyugat-európai 

államok voltak a miniszterelnök szerint okolhatók (11-11-11 százalék). Csak ezután 



29	

következtek az embercsempészek (10 százalék), a liberálisok, az üzleti körök, és  

bizony a civilek is megjelennek a menekültkrízisért okolható felelősként. (11. számú 

ábra) Hogyha leszűkítjük a képet csak a civilekre vett említések kapcsán (11 darab), 

akkor azt láthatjuk, hogy leggyakrabban a politikai felelősök kategóriájával, a nyugat-

európai felelősökkel, és a jogvédőkkel járt együtt a negatív kontextusú említésük. 

Rögtön hozzá is tenném, hogy pozitív említést a munkájukról egyáltalán nem találunk 

az elemzett anyagokban.  
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Az önkéntes segítők politikai és személyes motivációiról 
 

A fenti elemzés rálátást biztosít arra, hogy milyen közhangulatban, a közbeszéd mely 

elemeivel találkozva segítettek az önkéntesek 2015 nyarán a menekülteknek. 

Az általam megkérdezett 12 önkéntes segítő demográfiai adatait a 13-17. számú ábrák 

szemléltetik. A nemi megoszlás tekintetében 9 nővel és 3 férfival beszélgettem, akik 

saját bevallásuk alapján többségében (10 fő) a középosztályhoz tartozónak tekintik 

magukat, politikailag inaktívak (nincs pártpreferenciájuk, 9 fő), csak egyikük vallja 

magát vallásosnak, a többiek vagy nem vallásosak (6 fő), vagy csak a maguk módján 

vallásosak (5 fő), és többségében (8 fő) közéleti aktivitásukat civilként definiálják. A 

kor szerinti megoszlás tekintetében 20-47 év közöttieket kérdeztem, akik kivétel 

nélkül nagyvárosban éltek (3 fő kivételével mind Budapesten). (18. számú ábra) 

A mélyinterjúk során a segítésük motivációiról, a személyes viszonyulásukról, a 

politikai kommunikációval kapcsolatos véleményükről, a környezetük támogató-

elutasító voltáról, valamint a családi hátterükről kérdeztem őket. (2. számú melléklet) 

 

Vizsgált önkéntes segítők jellemzői, tipológiájuk  
 

Az önkéntes segítők tipológiáját a TÁRKI számára Tóth Fruzsinával közösen 

készített tanulmányom60 alapján elemzem. Ehhez az ott használt kategória-rendszerbe 

soroltam be a mostani interjúalanyaimat. Mindegyik kategóriához 4 olyan emberrel 

készítettem interjút, akik a megadott csoportba sorolhatóak.  

 

Az önkéntesek első csoportjába azokat soroltuk, akik fő motivációja abból a vágyból 

fakadt, hogy segítsen, vagy aki megsajnálta a menekülteket és emiatt vált önkéntessé. 

Ők az irgalmas szamaritánusok / önzetlen segítők csoportja. A menekülteket másik 

csoportként (out-group) (Tajfel-Turner,1979) érzékelték, és belső motivációjukból 

fakadt, hogy segítettek nekik. Ez a csoport a hagyományos motivációs struktúra 

jellemzőit mutatta, amelynek leggyakoribb motivációs alapja az altruizmus, 

szolidaritás, vagy a vallásosság (Czike - Bartal, 2004). Számukra csak az volt fontos, 

																																																								
60 A tanulmánykötetben Tóth Fruzsina Mártával közösen publikáltuk a „Beyond the Humanitarian 
Miracle – Volunteers’ Role During the Refugee Crisis” c. tanulmányunkat. In: 
http://www.tarki.hu/hu/news/2016/kitekint/20160330_refugees.pdf (utolsó letöltés: 2016. 04. 09.) 
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hogy segítsenek, bármilyen formában. „Ennél csodásabb dolog kevés van, mint hogy 

ezeknek az embereknek te tudsz segíteni, mert az önzetlenség ebben a pillanatban 

nyert értelmet.” (Nő, 44 éves, Budapest) 

 

A második csoportba az önkéntesek közül azok kerültek, akik segítésének fő oka a 

személyes érintettség volt. Vagy ők maguk bevándorlónak, menekültnek tekinthetőek, 

vagy családi kapcsolataik vannak, aminek kapcsán érintettnek tekinthetjük őket.  

Eltérően az első csoporttól, ők a menedékkérőket a saját csoportjuknak (in-group)  

(Tajfel-Turner, 1979) tekintik és fő motivációjuk a kötelesség és a helyzet miatt érzett 

szomorúság volt. A menekültek segítése során betöltött szerepük narratívája erősen 

emocionális töltetű. A saját interjúalanyaim között akadtak, akiknek családtagjai 

voltak menekültek, bevándorlók, vagy éppen párkapcsolatban éltek menekülttel, 

bevándorlóval. Illetve egy esetben azért került ide az egyik interjúalanyom, mert 

annyira erős kötődést, érintettséget, párhuzamot észlelt a saját gyermeke és a 

menekültek gyerekei között, hogy ez felülírta számára az összes többi szempontot és 

kifejezetten e fajta érintettsége okán segített.  

 

A harmadik kategória tagjait elsősorban a politikai retorikával szemben érzett 

felháborodás motiválta (aktivista). Segítésük sokkal inkább a politikai mezőre 

koncentrálódott, nem feltétlenül az állandó, közvetlen terepen lévő segítségben 

manifesztálódott, sok esetben szimbolikus politikai akciókban (pl. korábban elnyert 

magyar állampolgárság visszaadása, vagy a kormányzati bevándorlás-ellenes plakátok 

megrongálása) nyilvánult meg. A menekült segítés során betöltött szerepük 

elbeszélését jól reflektáltnak és objektívnek tekinthetjük. 

 

A három kategória tagjainak tekintetében a motivációikat, a menekültekkel 

kapcsolatos előzetes ismereteiket, családi hátterüket, valamint a kormányzati 

retorikához való viszonyukat vizsgáltam. 

 

A kormányzati retorikához való viszonyt kétféleképpen is elemeztem. Egyrészt az 

önkéntesek spontán szóhasználatában, ha a retorika bármelyik elemét megtaláltam, 

akkor azt vizsgáltam, másrészt pedig egy Likert-skálán kérdeztem le azokat az 

állításokat, amik a kormányzati retorika mögötti ún. „soft” alapállításokat 

tartalmazták. Mindhárom dimenzióra kíváncsi voltam, az ezekhez tartozó kérdéseket 
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a 3. számú melléklet tartalmazza. A skála kitöltése önkéntes volt, a 12 interjúalanyom 

közül ketten nem szerettek volna erre válaszolni, egy fő az aktivista és egy fő az 

érintetti kategóriából. 

Az önzetlen segítők 
 

Jelen mintában az önzetlen segítők motivációjában kiemelt szerepe volt a 

közelségnek, hogy látták a menekülteket, kapcsolatot alakítottak ki velük. Minden 

interjúalany megemlítette, hogy a menekültek elesettségének, kiszolgáltatott 

helyzetének a látványa vezetett végül ahhoz, hogy elkezdett segíteni. „Ha mindez 

Szolnokon történik, nem vetem bele magam ennyire. Mivel pesti vagyok és itt voltak a 

menekültek, gyorsan a magaménak éreztem a problémát.” (Nő, 44 éves, Budapest) 

Kiemelték még a szociális érzékenységet, mint motivációt, viszont érdekes, hogy ez 

más csoportokkal szemben korábban még nem jelent meg esetükben. Egyik 

interjúalanyom sem vett részt korábban önkéntes munkában, segítőtevékenységben, 

valamint a munkájuk sem köthető e területekhez. Ők úgy fogalmazták meg, hogy ez 

egy egyszeri és rendkívüli esemény volt számukra, ami már túllépte azt a határt, hogy 

ne váljanak aktív segítőkké. Fontos volt számukra továbbá, hogy közvetlen hasznát 

lássák a segítségüknek, azonnali és látható eredménye legyen annak. 

Korábbi ismereteik a menekültekről csak a médiából származtak, éppen ezért ez a 

csoport az, ahol erősen megjelent a félelemérzet a menekültekkel kapcsolatban (4-ből 

3 interjúalanynál). „Először félelmet éreztem, amikor megláttam a tömeget, hogy 

milyen sokat vannak, de aztán láttam, hogy mennyi gyerek, anyuka, testvér van 

közöttük.” (Nő, 44 éves, Budapest) „Szembenéztem a menekültekkel, és nem volt 

olyan ijesztő tapasztalatom, mint amitől féltem.” (Férfi, 38 éves, Budapest) 

A kormányzati retorika protest hatást egyáltalán nem váltott ki belőlük, inkább 

elbizonytalanította őket a munkájuk közben. „Amikor egy néni a Keletiben 

lehazaárulózott és terroristabérencnek hívott, akkor azért az ember elkezdi nagyon 

szarul érezni magát.”	 (Nő, 44 éves, Budapest) Megjelent továbbá a kormányzati 

retorika a szóhasználatukban is. „Alapvetően sötéten láttam a helyzetet. Ez nem egy jó 

tendencia, hogy a menekültek idejönnek. Nyilván, ha több millió ember odajön, ahol 

én élek, akkor kevesebb élettér marad nekem.” (Férfi, 38 éves, Budapest) 

Ők voltak leginkább hajlamosak a szelekcióra a menekültekkel kapcsolatosan. Náluk 

előtérbe került a gyerekek, családok segítése, valamint már a származási alapon való 
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szelektív segítői hozzáállás is. „Első hullámnál 100 százalékban tudtuk, hogy 

Szíriából, Afganisztánból érkeznek, de később már Pakisztánból és Indiából is sokan 

jöttek, ahol szerintem már nincs különösebb probléma és akiknek szerintem nincs 

szükségük az én segítségemre, ők jobb lenne, ha hazamennének.”	 (Nő, 44 éves, 

Budapest) 

Ennek ellenére mindannyian úgy érzik, hogy személyiségük pozitív tekintetben 

változott. Volt, akit a menekülteken segítés megerősített a segítői identitásában, más 

pedig tovább folytatja a segítést: „még nem tudom, hogy hol és milyen keretek között, 

de nem csak menekülteknek, hanem bárkinek segítenék, csak hasznosan tudjak 

segíteni.”	(Nő, 20 éves, Szeged) Saját segítői szerepük reflektálatlan maradt. 

Az érintettek 
 

Az érintettek egy speciális kategória az elemzésben. Az ide tartozó emberek mind 

ismernek személyesen menekültet vagy bevándorlót, ismereteik nagy része már 

korábban is a személyes kapcsolatok révén volt menekültekről. Az érintettségük ezért 

erősen emocionális, narratívájukban gyakran szerepelnek képek, jelzők, érzelmileg 

telített kifejezések. „Gyerekek. Tehát mindenképpen az, hogy egy családok jönnek és 

én beleképzeltem magam abba a helyzetbe, ha itt most pukkanna valami és én 

elkezdenék futni a saját három gyerekemmel…” (Nő, 36 éves, Budapest) Akad 

közülük, aki a gyermeke és a menekültek gyermekei között von párhuzamot, más a 

nagyszüleinek deportálása, a holokauszt és a menekültek budapesti látványa kapcsán. 

Kettejüknek az interjúalanyok között a családtagjai menekültek, így elbeszélésük 

alapján érzelmileg nagyon megviselte őket a nyári időszak. Bevonódtak a segítésbe, 

és ennek mentén nem feltétlenül tudtak minden helyzetet objektíven megítélni a 

terepen, előfordult, hogy a hatályos jogot megsértették. „A legintenzívebb számomra 

az volt, amikor konfliktusok voltak Röszkén és felgyorsultak az események. Ekkor 

előfordult, hogy bújtattam a menekülteket a rendőrök elől az állomáson, vagy kocsival 

szállítottam a menekülteket a határig.”	(Nő, 22 éves, Szeged) 

Egyik segítőnél sem fordult elő ebben a kategóriában, hogy megemlítették volna a 

szelekciót, sőt külön hangsúlyozták, hogy fontosnak érezték, hogy mindenkinek 

segítsenek. Mivel korábban már személyes ismeretségük volt menekültekkel, fel sem 

merült a félelem körükben, és elmondásuk alapján a személyiségük fejlődésére sem 

gyakorolt akkora hatást, mint az önzetlen segítők esetében. Itt inkább az volt a 
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jellemző, hogy magától értetődőnek tekintették, hogy segíteniük kell és köreikben 

már megjelent a protest hatás a kormányzati kommunikációval szemben. „Ez volt az 

egyik, ami beindította ezt az egész reakciót bennem, hogy nem lehet így emberekről 

beszélni. Az a tökéletes elutasítás és az a borzalmas struccpolitika, amivel ezt az 

egészet kezelték. Én egy nagyon nyitott társadalomban nőttem fel Frankfurtban. És ez 

nekem teljesen idegen volt, hogy embereket csak azért elutasítunk, mert ők máshol 

születtek.” (Nő, 36 éves, Budapest) 

Egyetlen segítő esetében találkoztam csak a kormányzati retorika elemével, aki 

szerint a civilek többségében azokon segítettek, akik nem voltak hajlandóak a legális 

utat választani, amikor átlépték a határt. De ő sem értett egyet azzal, ahogyan a 

kormányzat a helyzetet kezelte. 

A segítés köreikben már korábban is megjelent, más társadalmi csoportok esetén is, 

valamint a családjuk minden esetben támogató, maga is segítő volt. Ezt fontos 

katalizátorként és a munkát segítő tényezőként említették. 

Az egész segítés során érzelmileg bevonódtak, sok esetben magukra vették a 

menekültek történeteit is. „Kellemes és jó érzés volt segíteni, de amikor egy gyerek 

elmesélte, hogyan halt meg a családja, vagy amikor gyerekek kórházba kerültek 

sérülésekkel azok nagyon megviseltek és akkor szomorú és végtelenül dühös voltam.”	

(Nő, 22 éves, Szeged) 

Az aktivisták 
 

Az aktivisták tekintetében volt a legerősebb a politikai motiváció, a kormányzati 

retorika elleni protest szemlélet, mint egyfajta katalizátor a segítővé válás 

folyamatában. „Talán májusban lehetett. Hallottam a kerítésről. Akkor elkezdtem 

cikkeket írni ellene, petíciót megfogalmazni. Gondoltam nem elég. Soha nem elég 

csak írni, tenni kell valamit.” (Nő, 35 éves, Budapest) 

„Meg akartam mutatni, hogy a mi kultúránk az igenis segítő, hogy az embert védi. 

Vallásos neveltetést kaptam és nekem azt adták át a családban, hogy segíteni kell. 

Volt bennem egy ellenazonosulás a plakátkampánnyal szemben, hogy nem az én 

nevemben.”	(Nő, 41 éves, Budapest) 

 

Az ebbe a csoportba tartozó emberek is kiemelték, hogy szerintük a segítés során nem 

szabad előnyben részesíteni egyik menekültet sem és törekedtek rá, hogy ez ne is 
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forduljon elő a terepen. Az érintetteket követően nekik volt a legtöbb személyes 

kapcsolatuk, ismeretük a menekültekről. Ez megmutatkozott abban is, hogy a 

félelemérzet rájuk sem volt jellemző, egyszer sem említették meg, hogy a 

menekültektől féltek volna. A hatóságok retorzióitól való félelem viszont már 

megjelent körükben, ez nyilván annak tudható be, hogy közülük ketten is szimbolikus 

politikai állásfoglalást is tettek a segítés mellett (plakátrongálás, mint polgári 

engedetlenségi akció és a magyar állampolgárság visszaadása).  

Saját bevallásuk alapján az ismereteik széleskörűek voltak, tájékozottnak tekintették 

magukat a bevándorlással kapcsolatban. Külföldi oldalakat rendszeresen olvastak és 

akadt, akinél a tájékozottság annyira a saját „köreiből” táplálkozott, hogy a 

biztonságérzetét egyáltalán nem befolyásolta a menekültkrízis a segítés során, de 

utána sem. „Eléggé fekete-fehéren láttam a helyzetet, konkrétan el sem tudtam 

képzelni sokáig, hogy tényleg lehet olyan menekült, aki rossz szándékú, vagy akár 

előfordulhat, hogy terroristák szivárognak be a menekültek között. Ez annyira 

abszurdnak tűnt.” (Férfi, 27 éves, Budapest) 

Személyiségükre pozitív hatást gyakorolt a segítés, az érzelmi töltekezés helyett 

azonban annak sokkal praktikusabb elemeit emelték ki. „Sokkal kevésbé vagyok önző, 

mint valamikor. Ugyanakkor odafigyelek részletekre, egészen apró részletekre, amik 

fölött eddig elsiklottam. Tehát úgy a fizikai világban részletekre, hogy hová megyek, 

merre, tehát egyszerűen logisztika, megszervezni dolgokat.” (Nő, 35 éves, Budapest) 

A környezet befolyásoló hatása nagyon erős volt köreikben, mindegyik segítőnek 

akadt olyan közeli barátja vagy családtagja, aki már régebb óta segítette a 

menekülteket. „Megadja azt a luxust, hogy az embernek legyen annyi ideje és például 

egy autója, hogy segíteni tudjon” (Férfi, 27 éves, Budapest) 

A terepen való segítés mellett erőteljesen megjelent ezekben az interjúkban a 

kormányzati szándékra való reflektálás. Egyik interjúalany sem értett egyet azzal, 

ahogyan a magyar kormány a menekülthelyzetet kezelte, nagyobb állami 

szerepvállalást és kevesebb gyűlöletkampányt kértek. „Először is a gyűlölet, az hogy 

démonizáljuk. Onnantól kezdve, hogy azt a gyűlöletkampányt elkezdték, szinte 

egyenlőség jelet tettek a terroristák és a bevándorlók, az emigránsok közé. 

Védekeznünk kell. Ez már milyen egy megfogalmazás? Az ember tudat alatt még rá 

sem jön, hogy mi ellen védekezel? Az ellenség ellen? Igyekeznek először is 

ellenségnek feltüntetni őket, az összes menekültet. A másik az a pengés kerítés. Úgy is 

át tudnak jönni alatta és fölötte is, csak megvágják magukat. Ez borzasztó dolog. Az, 
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hogy zárt vagonokba, külön vagonokba teszik őket? Ez humanitárius dolog? Miért 

kell külön vagonokba tenni őket? Csakis azért, hogy tudják őket ellenőrizni és tovább 

megalázzák őket. Nem adnak enni, nem adnak inni. És gyűjtik. Most valahogy titkosan 

meg kevésbé titkosan zárt táborokba teszik őket, ahova újságíró sem mehet be, ha én 

ezt jól tudom. Én tudni akarom, hogy mi van azokban a táborokban és látni akarom. 

És ha nem engedik meg, annak valami oka van. És nekem nem tetszik az az ok.” (Nő, 

35 éves, Budapest) 

A segítés folytatása magától értetődőnek számított a köreikben. Korábban is 

rendszeresen segítettek, aktívak voltak civil mozgalmakban, civil szervezetek 

tevékenységeiben vettek részt, ezt ezután is folytatni fogják. A menekültekkel való 

találkozás csak még elkötelezettebb segítőkké tette őket. 

A kormányzati retorika megjelenése, viszonyulások a csoportokban 
 

Ötfokú skálán mértem az egyes kategóriák (segítő, aktivista, érintett) viszonyulását a 

főbb kormányzati retorikai elemekhez. Mielőtt rátérek a kategóriák jellemzőire 

érdemes kiemelni, hogy csoportszinten általánosságban nagyon alacsony az 

egyetértés a kormányzati retorikai elemekkel, a legmagasabb átlagérték 3,5 volt, ami 

az európai integráció dilemmájával kapcsolatos61 a segítők csoportjában. Ugyanakkor 

nem volt olyan elem, amit minden szereplő nullára értékelt volna, vagyis 

csoportszinten minimum átlag 0,75 értékben egyetértettek a kormány retorikájával a 

résztvevők. 

Az egyes csoportok össz-viszonyulását a kormányzati retorikához a 19. számú ábra 

mutatja. A segítők csoportjában mindhárom dimenzióban kiemelkedik az egyetértés a 

többi csoporthoz képest. Azon belül is leginkább a biztonsági (átlag 1,8), majd azt 

követően a gazdasági (átlag 1,7) retorikával való azonosulás értéke magas. A segítők 

után következnek az aktivisták, akiknél a kulturális (átlag 1,7), majd a biztonsági 

(átlag 1,2) elemek jelentek meg.  

Ebben a kutatásban is egyértelmű az összefüggés aközött, hogy valaki személyesen is 

ismer menekülteket és aközött, hogy ez mennyiben teszi őt „ellenállóvá” a 

kormányzati retorikával szemben (kontaktus-hipotézis, Allport, 1999). Az érintettek 

csoportja minden dimenzióban alacsonyabb egyetértés-indexszel rendelkezik. A 

																																																								
61 A kérdés így hangzott: Mennyiben különböznek a menekültek hazájában elvárt és az európai 
viselkedési szabályok? 
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biztonsági dimenzióra vonatkozó elemek az esetükben szinte nem is értelmezhetőek 

(átlag 0,87). 

Érdemes még az egyes dimenziók állításainak támogatottságát, elutasítottságát is 

megvizsgálni a csoportokban. (20-22. számú ábrák) 

Itt a gazdasági dimenzió elemzésekor láthatjuk, hogy a segítők körében a 

legelterjedtebb az a nézet, hogy az Európai Unió nem bírja el gazdaságilag a 

menekülteket, valamint ehhez kapcsolódik, hogy körükben elfogadottabb a „jobb élet 

reményében hagyja el a hazáját” retorikai elem a vándorlás oka tekintetében. A 

párhuzam a magyar szegények, illetve a magyar munkavállalókkal egyik csoport 

esetében sem jelentett azonosulási pontot a kormány üzeneteivel. 

A kulturális dimenzió elemei közül a másságra, eltérő kultúrára való utalás magas 

azonosulást hozott mindhárom csoport esetében, ugyanakkor láthatjuk, hogy mindez 

nem párosult automatikusan a menekültek fenyegetettségének képével, vagyis 

elenyészőnek tekinthető azok aránya, akik szerint a bevándorlók kultúrája veszélyt 

jelentene az európai kultúrára.  

A biztonsági dimenziónál pedig a határvédelmet a segítők és az aktivisták csoportjai 

is kiemelték, mint fontos feladat, ugyanakkor a kormányzati szerepvállalást e téren 

mindhárom csoport nagyon alacsonyra értékelte. Ami még érdekes, hogy az érintettek 

csoportjának tekintetében szinte elenyésző azok aránya, akik szerint fontos a magyar 

határok védelme (átlag 0,75). 
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Merre tovább? 
 

Magyarország több szempontból is különleges helyzetbe került 2015-ben. Egyrészt a 

korábban az országot ilyen nagy mértékben nem érintő európai menekültkrízis egyik 

tranzitországává vált, másrészt e helyzet kezelésére az EU tagállamoktól jelentősen 

eltérő utat és módszert választott az ország vezetése.  

 

Az elemzésemből számomra az derült ki, hogy ebben az időszakban a politikai beszéd 

erősen sematizáló, előítélet-keltő volt a menekültekkel szemben, ami alkalmas volt a 

menekültek elleni indulatok szítására, ellenségkép megkonstruálására, valamint 

következetesen játszott rá az előítéletek ismert fajtáinak mintázatára, retorikai 

fogásaira, üzeneteire. Az a prekoncepcióm, miszerint a miniszterelnök az 

ellenségkép-gyártás során tudatosan, szisztematikusan használta a gazdasági, később 

biztonságpolitikai, majd kulturális különbségek hangsúlyozásán keresztül a retorikai 

fogásokat nem igazolódott be. Az elemzés során kiderült, hogy bár a dimenziók 

valóban együtt mozogtak, azonban időben nem egymás után következtek, hanem 

egymást kiegészítve, felerősítve, folyamatosan jelen voltak a beszédekben. Ezáltal 

sokkal erőteljesebben formálták a közbeszédet és alakítottak ki a menekültekkel 

szemben negatív kategorizációra lehetőséget adó mintázatokat, dimenziókat, mint én 

előzetesen gondoltam. Látni kell azt is, hogy e kategóriák egymásra épülése 

felerősítette a menekültekkel szemben eleve létező sztereotípiákat, a - kulturális-

gazdasági- és biztonsági fenyegetettségi elemekkel alátámasztva - az 

idegenellenességhez tartozó alapvető előítéleteket.  

 

A bűnbakképzés is erőteljesen megjelent a menekültekkel szemben. A menekültek 

csoportjával szembeni agresszió, ellenségeskedés egy olyan környezetben jött létre, 

amikor a kormányzati retorika minden elemével azon volt, hogy elhitesse az 

emberekkel, a látható, de nagyságában valójában csak általa konsturált 

krízishelyzetért a menekültek a felelősek. (Glick, 2005) Kutatásokból tudjuk, hogy a 

bűnbakképző ideológiák azért különösen veszélyesek, mert könnyen érthető 

magyarázatot és megoldást kínálnak komplex helyzetekben, emiatt pedig széles 

rétegek támogatottságára számíthatnak. A bűnbakképző ideológiák ezen felül 

megoldást is javasolnak a válságra: a csoporttal szembeni jogfosztó vagy akár ennél 
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súlyosabb lépéseket is. (Kovács, 2010) Ennek összes elemét felfedezhetjük a 

kormányzati retorikában, valamint a közvélemény-kutatások eredményeinek tükrében 

a lakosság idegenellenes attitűdjeiben is. 

 

Szakdolgozatom gyenge pontjaként jöhet szóba az, hogy az idén megkérdezett 

segítők, illetve azok egy része most egészen másképp viszonyulhatnak bizonyos 

kormányzati kérdésekhez, mint tavaly nyáron, amikor még aktív segítők voltak. 

Esetleg most más válaszokat adnának a Likert skála kérdéseire is.  Tavaly óta jelentős 

átalakuláson ment keresztül a menekültügy Európa-szerte, valamint a kormányzati 

kommunikáció mellett megfigyelhető a többi politikai szereplő retorikájának 

átalakulása is. Így emiatt előfordulhat, hogy ekkor még másképp gondolkodtak az 

önkéntesek a segítésről, a kormány retorikájáról, mint azt most teszik. Erre a 

mélyinterjúk során minden esetben külön kitértünk, de nem volt olyan interjúalany, 

aki úgy érezte, hogy jelentősen változott volna a hozzáállása a tavalyi történésekhez, 

vagy a kormány bevándorlás-ellenes retorikájához. 

 

Szakdolgozatom alátámasztotta előzetes feltevésem, miszerint a segítők között nem 

volt teljes elutasítottsága a kormányzati retorika mögött megbújó érveknek, és azt is 

láthattuk, hogy a menekültkrízis során a segítőkké válók körében jelentős arányban 

voltak, akik a túlhangsúlyozott ellenségkép-gyártás következtében, annak 

ellenreakciójaként aktív, elkötelezett segítőkké váltak. Azt mondhatjuk, hogy a 

kormányzat rossz helyzetkezelése és aktív, az előítéletekre nyomást gyakorló 

retorikája többek számára is ellenszenves, elfogadhatatlan volt és egyfajta 

katalizátorként, protest- hatásként működött. Ezek a segítők így váltak be nem 

avatkozókból segítőkké.  

 

Fontos szerepet játszottak az önkéntesek korábbi személyes ismeretei a menekültekről 

abban, hogy mennyire azonosultak, vagy álltak ellen a kormányzat retorikájának. Az 

adatok alátámasztották Allport kontaktus-hipotézisét, miszerint a csoportokon átnyúló 

személyes interakciók képesek az előítéletek csökkentésére, amennyiben az azonos 

státuszú résztvevők között jön létre. Láthattuk, hogy az érintetti csoportba sorolt 

önkéntesek voltak a legkevésbé fogékonyak a bevándorlás-ellenes kommunikációra. 

Esetükben pedig személyes érintettségük családtagjaikkal, barátaikkal volt 

kapcsolatos. 
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Jelen kutatás nem tud arról képet adni, hogy a médiába hogyan gyűrűzött be a 

politikai kommunikáció és ez milyen hatással volt a menekülteket segítőkre. Csak 

érintőlegesen tud arra reflektálni, hogy a segítők honnan tájékozódtak és követték-e a 

kormányzati kommunikációt, valamint annak mely elemeivel voltak tisztában. 

Érdemes lenne megvizsgálni a 2015-ös időszak médiatermékeinek a témában született 

anyagait is, abban a vonatkozásban, hogy milyen módon vették át a kormányzati 

retorikai elemeket, ezáltal válva e retorika hordozóivá, terjesztőivé. Valamint jelen 

kutatás alkalmas arra, hogy a többi politikai szereplő szóhasználatának vizsgálata 

révén is értelmezhető legyen. Vajon hogyan jelentek meg a magukat demokratikus 

politikai szereplőkként aposztrofáló pártok és képviselőik esetében a kormányzati 

retorika egyes elemei? 

 

2015-ben érzelmileg kiélezett helyzetben volt az ország, könnyen lángra lobbanhattak 

a kulturális és más jellegű konfliktusok. A miniszterelnök beszédeit elemezve 

nyilvánvaló, hogy a múltból is ismert előítélet-keltésre alkalmas közbeszéd ebben az 

időszakban nem pusztán visszatért Magyarországon, hanem politikai szintre is 

emelkedett.  

 

A magyar kormány tettei és a kormányfő kiemelt szerepvállalásával megvalósított 

kommunikáció kivételes szándékegységet mutattak a vizsgált időszakban. A 

szolidaritást elvető, idegengyűlöletre épülő, variábilis tematikával működő 

kommunikáció a közvélemény-kutatások alapján sikeresen győzték még a magyar 

társadalmat a menekült-ellenes kormányzati cselekvések indokoltságáról. Maga a 

metódus azonban nem kötődik annak alanyához: a részvétlen, erőkultuszra épülő 

üzenetek régóta részei a kormányzati kommunikációnak, és tudható, hogy ehhez az 

eszközhöz a jövőben is ragaszkodni fognak. Ennek társadalmi hatása pedig tragikus: a 

magyar társadalom átformálása folyamatosan zajlik, belső törésvonalai mélyülnek, 

szolidaritása eltűnőben, ellenségképei szaporodnak. A szakdolgozatommal e folyamat 

megértéséhez, a manipuláció felismeréséhez, illetve a segítők motivációinak 

feltérképezésével a "gyógymód", azaz egy elfogadó társadalmat formáló eszköz 

megtaláláshoz is segítséget szeretnék nyújtani. 
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Ábrák jegyzéke 
	

1.számú ábra: Orbán Viktor beszédeinek, interjúinak megoszlása (hónap/darab) 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 

2. számú ábra: Menekültekkel kapcsolatos szóhasználat  

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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3. számú ábra: Biztonságpolitikai említések alakulása a beszédekben, interjúkban  

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 

 

4. számú ábra: A terrorizmus témájának megjelenése a beszédekben, interjúkban 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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5.számú ábra: A kulturális dimenzióba tartozó említések alakulása a beszédekben, 
interjúkban 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 

 

6. számú ábra: A negatív gazdasági dimenzióba tartozó említések alakulása a 
beszédekben, interjúkban  

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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7.számú ábra: Altémák (beleértve a kulturális és gazdasági dimenzió altémáit) 
megjelenési aránya a biztonságpolitikai dimenzió vonatkozásában 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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8.számú ábra: Altémák (beleértve a kulturális és biztonságpolitikai dimenzió 
altémáit)  megjelenési aránya a negatív gazdasági dimenzió vonatkozásában 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 

9.számú ábra: Altémák (beleértve a gazdasági és biztonságpolitikai dimenzió 
altémáit)megjelenési aránya a kulturálisan negatív dimenzió vonatkozásában 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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10.számú ábra: Menekült képe: a menekült említésekhez társuló jelzők megoszlása 

 
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 

 

11. számú ábra: Politikailag felelősök 

 
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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12. számú ábra: A civil segítők képe: a civil segítőkhöz közvetlenül kapcsolt további 
felelősök megoszlása 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 

 

13. számú ábra: A civil segítők nemi megoszlása 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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14. számú ábra: A civil segítők társadalmi önbesorolása 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 

	

	

15. számú ábra: A civil segítők politikai pártpreferenciája önbesorolás alapján 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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16. számú ábra: A civil segítők közéleti aktivitása önbesorolás alapján 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 

 

 

17. számú ábra: A civil segítők vallásossága, önbesorolás alapján 

	
      (ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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18. számú ábra: A civil segítők kor és nem szerinti megoszlása  

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 

 

 

19. számú ábra: A civil segítők egyetértése a kormányzati retorikával (csoportszintű 
bontásban) 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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20. számú ábra: A civil segítők egyetértése a kormányzati retorika gazdasági 
dimenzióinak elemeivel (csoportszintű bontásban) 

	
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 

21. számú ábra: A civil segítők egyetértése a kormányzati retorika kulturális 
dimenzióinak elemeivel (csoportszintű bontásban) 

 
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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22. számú ábra: A civil segítők egyetértése a kormányzati retorika biztonsági 
dimenzióinak elemeivel (csoportszintű bontásban) 

 
(ábra: Kertész Anna, 2016.) 
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Mellékletek 
 

1. számú melléklet: Orbán Viktor beszédeinek elemzéséhez használt kódrendszer 
 

Szóhasználat: bevándorló, menekült, sokadik generációs bevándorló, sokadik 

generációs menekült, migráns, szimbólikus beszéd (utalás), gazdasági migráns, 

gazdasági menekült, migránsválság, mennyiségi utalás, valódi menekült, ál-menekült, 

népcsoport, népvándorlás, válsághelyzet, gazdi / megélhetési bevándorló 

 

Származási ország: általánosságban, nincs konkrét helyszín, nem általános, de nem 

derül ki, rejtett utalásokból lehet következtetni, Ázsia, Afrika, Közel-Kelet, Európai 

Unió, Észak-Amerika, Dél-Amerika, hadban áll velünk, háborús térség, Koszovó, 

Szíria, Afganisztán 

 

Menekülés oka: rossz életfeltételek, háború, fegyveres harc, politikai elnyomás, 

üldöztetés, félelem, jövőtlenség, munkanélküliség/munkavállalás, jobb élet reménye, 

tanulás/nyelvtanulás, invázió, hódítás, népvándorlás, károkozás, egyéb 

 

Tulajdonságok: beletörődő, bűnöző, erőszakos, hajléktalan, kisemmizett, 

kiszolgáltatott, lázadó, munkanélküli, munkás, szegény, tehetséges, sok gyereket 

vállaló/nagycsaládos, segítségre szoruló, áldozat, muszlim, követelőző, felelőtlen, 

tanulatlan, normasértő, sebesült, fiatal, férfi, dzsihádista, illegális, felfegyverzett, 

fifikás 

 

Menekült képe: Áldozatként (jogfosztottság, emberi jogok megsértése), Rendőri 

beavatkozás alanyaként (brutalitás, kilakoltatás, zaklatás), Elkövető (terrorizmus, 

gyilkosság, nemi erőszak, szervezett bűnözés, tiltott határátlépés, okirat hamisítás, 

gyújtogatás, kifosztás), Gazdasági semleges, Gazdasági Pozitív, Társadalom tagjaként 

(kivételes élettörténet, gazdagítja társadalmat, jogszerűen reagál az eseményekre, nem 

fér hozzá javakhoz, veszélyezteti tsd. biztonságát, probléma közoktatásban, probléma 

egészségügyben, egyéb) 
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Gazdaságilag negatív dimenzió: teher magyar gazdra, teher magyar ellátórendszerre, 

szakképzetlen, elveszi a munkát, lenyomja ingatlanárakat, teher EU gazdaságára, 

teher EU-i jólléti rendszerre, növeli szegények számát Mo-n, növeli szegények számát 

EU-ban, ellentétbe állítja magyar szegényeket – menekültekkel, ellentétbe állítja EU 

szegényeket menekültekkel, egyéb 

 

Biztonságpolitikai dimenzió: terrorizmus, potenciális terrorista, potenciális bűnöző, 

illegális határátlépő, veszélyezteti tsd bizt.érzetét, határvédelem, nem derül ki, nincs 

ilyen, járványveszély, háború 

 

Kulturális dimenzió: keresztény értékekre pozitív, keresztény EU képe, közös 

történelmi hagyományokra, gyökerek, nacionalizmus, patriotizmus, integráció pozitív, 

integráció negatív, iszlám pozitív, iszlám negatív, iszlám fundamentalizmus, iszlám és 

terrorizmus, iszlám és gender, európai civilizáció, nemzeti szuverenitás, magyar 

érdekek védelme, betelepítés, idegen, ideológiai válság 

 

Hangnem: pozitív, negatív, vegyes, is-is, semleges, nem értelmezhető, érzelmes, 

hisztériakeltő 

 

Megoldás1: EU szintű, kormányzat, nemzetállam, hatósági, rendőri, civil szervezetek, 

egyéb 

 

Megoldás2: szigorúbb törvények, enyhébb törvények, rendészeti intézkedés, 

közbiztonság javítása, menekültek nagyobb részvétele, szakértők telepítése, nagyobb 

állami szerepvállalás, kiadások növelése, integrációs programok, vállalkozást segítő 

programok, gettók felszámolása, óvoda, iskolázás segítése, nyelvismeret elsajátítása 

segítés, egyéb, egyházi szerepvállalás 

 

Politikai felelősök: Ny-Európa, általánosságban a baloldal, magyar baloldal, civilek 

EU, liberálisok, jogvédők, üzleti körök, Soros, kormányok, embercsempészek, USA 

Németország, Görögország, déli országok 
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2. számú melléklet: Az önkéntes segítők mélyinterjúihoz használt kérdések 
 

A segítésről: 

• Miért segítettél a menekülteknek?  

• Minek a hatására döntötted el először, hogy segíteni fogsz a menekülteknek? 

(Fel tudod idézni azt a pillanatot?) 

• Mikor hagytad abba a segítést? Minek a hatására? 

• Szakmádhoz kapcsolódott-e, ahogyan segítettél? 

 

Menekültekhez való viszony – kormányzati retorika: 

• Mennyire voltál jól informált a menekültekkel kapcsolatban mielőtt segíteni 

kezdtél? Honnan informálódtál? 

• Találkoztál korábban menekülttel?  

• Vannak menekült barátaid? Migránsok? 

• Jártál valaha menekülttáborban? 

• Volt-e olyan csoport, akiknek szívesebben segítettél? 

• Megjelent-e a félelem bármikor a menekültek irányában, terepen, előzetes 

ismeretek alapján? 

• Milyen hatással volt rád a kormány menekültek elleni hangulatkeltése? (az 

óriásplakátok, a nemzeti konzultációs ívek?) 

• Ha ezek nem lettek volna, akkor is aktív segítővé válsz? 

 

Családi háttér: 

Mivel foglalkoznak a szüleid? Mi a végzettségük? Megjelent-e a segítés bármilyen 

formája a családotokban? Tudsz-e olyan családi történetet mesélni, ami a segítéshez 

köthető lehet? Volt/van-e a családodban olyan ember, aki bevándorlónak tekinthető? 

Menekültnek? 

 

Ált. jellemzők, önbesorolás alapján: Kor, nem, legmagasabb iskolai végzettség, 

társadalmi státusz, politikai pártpreferencia, civil/politikai/vallási/egyéb aktivista 

identitás, vallásosság, kisebbséghez tartozás 
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3. számú melléklet: Az önkéntesek kormányzati retorikai elemeihez való 
viszonyulását hivatott Likert-skálás (0-5) lekérdezés elemei 
 

A kulturális dimenzióhoz az alábbi három kérdés tartozott:  

• Mennyire sikeres a muszlim bevándorlók integrációja az európai 

társadalmakban? 

• Mennyiben különböznek a menekültek hazájában elvárt és az európai 

viselkedési szabályok? 

• Mennyire veszélyeztetik a muszlim bevándorlók az Európai Unió 

tagországainak kultúráját? 

 

A gazdaságilag negatív vonatkozású dimenzióhoz: 

• Mennyire tartod reálisnak, hogy a ma alacsony fizetésért dolgozó magyarok 

helyett fognak a még alacsonyabb fizetésért munkát vállaló menekülteket 

alkalmazni a munkahelyeken? 

• Mennyire értesz egyet azzal, hogy a menekültek többsége a jobb megélhetés 

reményében hagyja el hazáját? 

• Mennyire értesz egyet azzal, hogy Európának nincs kapacitása rá, hogy 

befogadja az összes menekültet? 

• Mennyire értesz egyet azzal, hogy a menekültek támogatására fordított 

erőforrások miatt kevesebb jut a magyar rászorulóknak? 

 

A biztonságpolitikai dimenzió kérdései: 

• Mennyire alkalmasak a magyar hatóságok arra, hogy a menekültek közül 

kiszűrjék a veszélyes, terrorcselekményre készülő személyeket? 

• Mennyire van szükség Magyarország határainak védelmére? 

 


