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A határon átnyúló kapcsolatok (HÁK) a helyi médiában 
Surányi ráchel

elemzéSünk fő kérdéSe, hogy vannak-e különbségek a hármashatár magyar és ukrán oldalán működő média között 
abban, hogy miképpen ábrázolják a határ túloldalát és a határon átnyúló kapcsolatokat.

A kutatás módszertana

A kérdésekre tartalomelemzéssel próbálunk választ adni. A kutatás mintája az összes északkelet-magyarországi nyom-
tatott és online sajtó, illetve a kárpátaljai minta csak a magyar nyelvű sajtót tartalmazza, mivel az ukrán nyelvű sajtóban 
semmilyen magyar vonatkozású cikket nem találtunk.1 A továbbiakban ennek megfelelően a „magyar sajtó” a régió 
magyarországi, az „ukrán sajtó” pedig a kárpátaljai magyar nyelvű sajtóra utal. A vizsgálat négy egyhetes időszakra 
oszlott az évszakok szerint. Az adott időszak mind a hét napján megvizsgáltuk az aznapi sajtót és egy előre elkészí-
tett kulcsszavakat tartalmazó lista (lásd M2.5. Médiaelemzés) alapján kiválasztottuk azokat a cikkeket, melyeket a téma 
szempontjából relevánsnak tartottunk (M2.5. fejezet: 5. táblázat) A releváns cikkeket egy számítógépes tartalomelemző 
software (MAXQDA) segítségével kialakított kódrendszer segítségével elemeztük. Ez a kódrendszer négy szülőkódból 
(HÁK, határátlépés, EU és felhívás pályázatra) és az ezek alá sorolt alkódokból áll.

HÁK, EU-projektek és határátlépés a médiában

A releváns cikkek aránya az ukrán oldalon magasabb volt (az összes cikk 5,3%-a) mint Magyarországon (1,6%). Ez a je-
lenség a Kárpátalján élő erős magyar kvázidiaszpóra jelenlétével magyarázható, ugyanis – habár a kisebbségi ügyekkel 
foglalkozó cikkeket kivettük, mert ezeket helyi témának tekintettük – a Magyarországra és/vagy a két ország közötti 
kapcsolatára vonatkozó témák nagyobb figyelmet kapnak Kárpátalján, mint a magyar–ukrán kapcsolatok Magyaror-
szágon.

Míg az ukrán térségben a HÁK-témák a leggyakoribbak, addig Magyarországon az Európai Unióval kapcsolatban 
jelenik meg több cikk (1. ábra). Ez magyarázható egyfelől a sok EU-s projekttel, melyek Magyarországon (mint más 

1 Mivel sajnos nem tudtuk lefedni a teljes médiát egyik oldalon sem, ezért a minta nem tekinthető teljesnek, tehát nem általánosítható még 
erre az évre sem. Az elemzés arra jó, hogy a tendenciákat megértsük, és további elemzésre ösztönözzön.
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határországban) jelen vannak, mint például az INTERREG, PHARE, TACIS stb. (Dimitrovova 2007).2 Ezzel szemben Kár-
pátalján a HÁK-ról elsősorban mint hivatalos, kulturális, civil vagy oktatási eseményekről szólnak a cikkek.3 A határátlé-
péssel kapcsolatos témák (migráció, közlekedés, csempészet stb.) sokkal gyakoribbak a magyar médiában. A pályázat-
ra való felhívás ritka mindkét oldalon.

1. ábra 
A szülőkódok 

gyakorisága régió 
szerint (%) 

Forrás: saját számítás.

Az alkódok közül a kulturális/civil történet/esemény alkód fordul elő a leggyakrabban (a HÁK szülőkódon belül) 
(M2.5. fejezet: 6. táblázat). Ez az alkód tartalmazza a kulturális vagy civil HÁK-okat. Ilyen cikkek vannak például a „Jubileu-
mi könyvadományozó úton a záhonyi diákok” és az „Összeállt a kisvárdai fesztivál színház programja”, illetve az oktatási 
témában a „Kárpátaljai gyerekek zánkai táboroztatása”, a „Határon átnyúló tudástranszfer Nyíregyházán” és az „Oktatási 
programok nyíregyházi egészségügyi főiskolán uniós forrásból”. Ugyanez alá a szülőkód alá tartozik még a hivatalos 
események alkód, melyek ilyen témákról számolnak be: „Igazi sikertörténetté vált a honosítás”, „Március végéig elkészül 
a közös magyar–ukrán árvízvédelmi fejlesztési program” és a „Partnerségben, együtt az egészségért”.

Annak ellenére, hogy a kutatás fő területe a magyar–ukrán határtérség, találunk néhány említést más országban élő 
magyar kvázidiaszpóra csoportokról is. Ilyen az is, ahol magyarverésekről számolnak be Szerbiában, illetve több olyan 
pályázati kiírás vagy már megrendezett esemény volt, melyen több (nem csak kárpátaljai) határon túli magyar csoport 
is részt vett.

2 Ezt még inkább megerősíti az a tény, hogy az EU „pénzügyi támogatás” alkódját 11-szer használták a magyar oldalon, míg Ukrajnában 
egyszer sem.

3 Egy korábbi kutatás is hasonló eredményekről számolt be: míg az ukrán oldalon több olyan cikket találtak, melyek a kisebbségi témákkal 
foglalkoztak, a magyar oldalon többet írtak diplomáciáról és hivatalos ügyekről (Hajdú et al. 2009). E kutatás eredményeihez képest a mi 
kutatásunk kevesebb EU-s integrációval foglalkozó cikket tartalmazott az ukrán médiában, aminek a magyarázata az lehet, hogy Magyar-
ország azóta EU-tag lett.
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1. Magyarverések4

„Közös nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a délvidéki magyarverések áldozataival, és a jogsértések 
kivizsgálását kérik Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek.”

2. Felhívás5

„A II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért Pályázatot hirdet Magyarságismereti moz-
gótábor – 2013 Jubileumi, 20. évi programján való részvételre – Utazz, tanulj, barátkozz!

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon, járd körül nagy és kis városait, ismerd meg múltunkat 
és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborba. 
4 határon túli magyar közösséget képviselő fiatal; évente 12000 kilométer; 3 busz, 5 fő helyszín, 7 országot 
átfogó összefogás.”

Ezek a példák jól illusztrálják a többi kisebbségben élő magyarral való szolidaritást, illetve a határon túli magyarok 
összetartozását, melyet más tanulmányokban is elemeztek már (pl. Sik írása kötetünk 9. fejezetében).

Az Európai Uniót említő cikkek többnyire valamilyen HÁK-ról szólnak (pl. „Martonyi: a keleti partnerség miatt is 
fontos a társulási megállapodás Ukrajnával”, „Ukrán diákok a főiskolán”, „Európai együttműködés napja Nyíregyházán”).  
A leggyakrabban használt alkód az EU szülőkód alatt az együttműködés volt. Ezenkívül egy-egy olyan cikk van mind-
két oldalon, ahol más (nem HÁK) megközelítésben volt szó az EU-ról. A magyar oldalon egy kutatás eredményeit 
mutatják be: hogyan látják a fiatalok az Európai Uniót („Lehetőségeket rejt az EU”). Az ukrán oldalon pedig az EU-hoz 
való közelségről írnak („Beregdéda – határ(talan) lehetőségek”): „Míg korábban a határ menti lét negatívumokkal járt,  
a mai világban, köszönhetően az Európai Unióval való szomszédságnak, ez megváltozott. Ennek »kézzelfogható« ered-
ményei a határokon átnyúló ipari parkok.” A legtöbb EU-s projektről szóló cikk tudástranszferről és egyéb fejlődésről/
fejlesztésről számol be.

1. Partnerségben, együtt az egészségért6

„A magyar és ukrán határ két oldalán élő közösségekben az országosnál jelentősebb társadalmi-gazdasági 
hátrányok egészségrontó hatásainak mérséklése, a sajátos helyi és közös sürgető népegészségügyi kihívások 
kezelése a célja annak az egyéves, határon átnyúló projektnek, amelynek nyitókonferenciáját kedden tartották 
Nyíregyházán.”

2. Újabb uniós tőke a városnak7

„Újabb huszonöt funkcióbővítő és szociális célú városrehabilitációs pályázatot támogat a kormány. A szo-
ciális célú városrehabilitációs pályázatok esetében kilenc város 3,4 milliárd forint, míg a funkcióbővítő vá ros re-
ha bilitáció körén belül tizenhat település 5,4 milliárd forintnyi uniós forrást kap. A hozzájárulás összegéből 3,1

4 Nyírhír, 2013. 02. 07 (Magyarország)
5 Kárpáti Igaz Szó, 2013. 02. 28. (Ukrajna)
6 Kelet-Magyarország, 2013. 09. 16. (Magyarország)
7 Szabolcs online (Szon.hu), 2013. 09. 18. (Magyarország)
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milliárd forintot különítettek el az önkormányzati utak fejlesztésére, amiből megyénk három településének, 
Nyíregyházának, Mátészalkának és Fehérgyarmatnak jut.”

Ezek a cikkek többnyire pozitív színben tüntetik fel az EU-t, mint ami fontos a kárpátaljai magyarok számára, ahol az 
EU-integráció egy folyamatosan jelen levő kérdés.

A határátlépés szülőkód alatt a legtöbb történet valamilyen illegális tevékenységről számol be, legyen ez akár csem-
pészet („A túlzott bizalom és bátorság sem segített a cigicsempészen”, „Fegyverrel érkezett a határra”) vagy illegális 
határátlépés („Illegális migráció – a fő irány Szlovákia”). Néhány esetben közlekedési információkat találtunk („Torlódnak 
a járművek a záhonyi határállomáson”, „Már öt órát várakoznak a kamionok Záhonyban”). A csempészettel és illegális 
határátlépéssel kapcsolatos cikkek fontos részét képezik a biztonsági diskurzusnak mióta a magyar–ukrán határ az EU 
külső határává vált (Dimitrovova 2007), és még inkább, mióta Schengen határ is lett egyben (Berghauer 2011).

Ezeknek a cikkeknek a közös eleme, hogy a hangsúlyt a határőrségre és annak kiemelkedően sikeres munkájára 
teszik, míg a csempészekről és az illegális határátlépőkről már bűnözőként írnak, miközben még csak gyanúsítottak, de 
nem elítéltek. Egy példa az előbbire: „Az alapos ellenőrzésnek köszönhetően nem járt sikerrel [a csempész].”8

Az ilyen cikkeknek fontos jelentősége van a potenciális csempészőkre nézve, hiszen ha elkapnak egy nagyobb adag 
csempészett cigarettát, előfordulhat, hogy a következő napokban szigorúbban fogják ellenőrizni az autókat. A közle-
kedési információkat tartalmazó híreknek szintén fontos szerepe van az olvasó számára, hiszen a bevásárlóturizmus és 
az ebből való megélhetés erősen jelen van a térségben (lásd Sik írását kötetünk 9. fejezetében).

Ahhoz, hogy a cikkek érzelmi telítettségét is elemezni tudjuk, létrehoztunk további két kódot: az egyik a cikkek,  
a másik a címek érzelmi töltését érzékelteti. Az első esetben az elemzési egység a cikk volt, és azt vizsgáltuk, hogy az 
üzenet konnotációja (vagyis ahogy a HÁK-ot bemutatta) pozitív, negatív, semleges vagy ambivalens volt. Ha a cikk egy 
pozitív HÁK-ról szólt (vagyis olyan történésről, amely a két ország közötti együttműködést pozitívan ábrázolta, akkor 
pozitív kódot kapott.9 Ilyen volt a cikkek 60 százaléka. A negatív kódot (a cikkek 33%-a) ellenkező esetben használtuk: 
például ha egy bűnesetről vagy illegális tevékenységről számolt be a cikk. Ahol az üzenet konnotációja nem volt egy-
értelmű, ambivalens kóddal kódoltuk (5%), és semleges kódot (2%) kaptak olyan cikkek, amelyek tartalma nem volt se 
pozitív, se negatív. Mindkét régióban a cikkek több mint fele pozitív kódot kapott (2. ábra), de a két térséget összeha-
sonlítva láthatjuk, hogy az ukrán részen több volt a pozitív tartalmú cikk. Ez egybeesik a korábbiakban elmondottakkal: 
itt több volt a HÁK-ról szóló cikkek aránya, melyeknek többnyire mindig pozitív kicsengése volt, míg Magyarországon 
több bűnesetről számoltak be, melyek inkább negatív tartalommal párosultak.

A másik kódot a cikkcímek érzelmi töltöttségének kódolására hoztuk létre, melyek nagy szerepet játszanak a kommu-
nikációban. A címek sajátos szerepet töltenek be azáltal, hogy egy önkényesen kiválasztott elemét emelik ki a cikknek. 
Az olvasó legtöbbször a cím alapján dönti el, hogy el akarja-e olvasni az egész cikket, vagy sem (Althaus et al. 2001). 
Ennek megfelelően, például ha a címben felkiáltójel volt, akkor a tartalmának megfelelően pozitív vagy negatív kódot 
kapott, ha egy kérdőjel volt, akkor valószínűleg ambivalensnek kódoltuk. Természetesen más elemek is szerepet játszot-
tak a kódolásnál. A 3. ábrán látható, hogy míg az ukrán oldalon többnyire semleges vagy ambivalens címeket találtunk, 
addig a magyar térségben jobban manipuláltak a címmel: negatív vagy pozitív töltetet adva nekik.

8 Szabolcs online (Szon.hu), 2013. 03. 01. 
9 Például egy cikk, mely záhonyi diákok kárpátaljai diákoknak való könyvadományozásáról szólt.
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2. ábra 
A cikkek 

konnotációja (%) 

Forrás: saját számítás.

3. ábra 
A cikkcímek 

konnotációja (%)

Forrás: saját számítás.

Ha a szülőkódok és a konnotációs kódok közti kapcsolatot nézzük,10 erős a korreláció a cikk pozitív konnotációja 
és az EU kódok között, ezen belül is kifejezetten magas az átfedés az együttműködés/projekt alkóddal. A másik alkód, 

10 Mivel egy kvalitatív kutatásról van szó, a korreláció szót nem matematikai értelemben használtam. A kapcsolat a kódok között azt jelenti, 
hogy egy szövegrész több kódot is kaphatott, s minél többször fordul elő egy cikkben két kód, annál erősebb közöttük a korreláció.
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mellyel a cikk pozitív konnotációja gyakrabban előfordult, a kulturális/civil együttműködés/esemény alkód volt a HÁK 
szülőkód alatt. A negatív konnotáció többnyire a (határátlépés szülőkód alá tartozó) illegális alkóddal korrelál.

A legerősebb korrelációt az egy szülőkód alá tartozó alkódok között találtunk. Az ilyen a korrelációk triviálisak, s nem 
igényelnek magyarázatot, ugyanakkor az, hogy két különböző kód alá tartozó alkódok között ritka volt az összefüggés 
már nem triviális. Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy az adott kód jól lefedte a témát, vagyis egy kód alá tartozó 
alkódokkal az egész cikket bekódoltam anélkül, hogy más alkódot kellett volna használni. A másik magyarázat, hogy 
a cikkek többnyire egyetlen témát érintenek csak. Ez az összefüggés egy kód esetében nem érvényesült: az EU-kód 
szinte minden más kóddal előfordult.
Néhány példa:

A pályázatra való felhívásnál az összefüggés triviális, hiszen itt olyan EU-s pályázatokról van szó, ahol határon túli 1. 
magyarok pályázhatnak.
„A Kárpátokon át európai munkaerő-képzési program várja a jelentkezőket
Az Európai Szomszédság és Partnerségi Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében működő Kár-
pátokon át európai munkaerő-képzési project 2013. április 24-én a romániai Nagybányán tartotta záró kon-
ferenciáját. A project, melyben Románia (Máramarosi Megyei Kereskedelmi és Iparkamara), Magyarország 
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) és Ukrajna (TEC Fond kárpátaljai vállalkozás-
fejlesztő alapítvány) vett részt, 28 hónapig tartott. A program során a partnerek teljesítették kitűzött céljukat, 
létrehoztak egy, a munkaadók és álláskeresők tájékozódását segítő többnyelvű weboldalt, mely tartalmazza  
a régióban található betöltetlen állások, keresett szakmák teljes listáját.”11

A határátlépés kóddal az összefüggés szintén logikus: az új határátkelő megnyitásáról szóló cikk megemlíti az 2. 
EU-s standardot erre vonatkozólag.

„A honatya nyilatkozatában, amelyet kedden az MTI-hez is eljuttatott, felhívta az ukrán kormányfő figyel-
mét arra, hogy a soknemzetiségű Kárpátalja az Európai Unió négy tagországával is határos, az itt élő kisebbsé-
gek számára kiemelt fontosságú a határátkelőhelyek jól működő rendszere. Gajdos István szerint amennyiben 
új átkelő nyílna Nagypalád és Kispalád között, ez hozzájárulna Ukrajna és Magyarország, a határ menti térsé-
gek, valamint az ott élő emberek kapcsolatainak erősödéséhez, s egészében véve Ukrajna európai integráci-
ójához.”12

Az illegális határátlépéseknél is felmerül az Európai Unió mint vonzóerő. 
„Vidékünk földrajzi fekvése, s a tény, hogy négy EU-s tagállammal határos, továbbra is nagy vonzerőt jelent  
a világ egyes országaiból Európa nyugati része felé menekülők számára. Az illegális népvándorlás útjában 
komoly akadályt jelent a Csapi Határőrosztag.”13

A HÁK-kóddal való összefüggésre egy jó példa: az ukrajnai magyarlakta Beregszász városa és a szlovákiai ma-3. 
gyarlakta dunaszerdahelyi város közötti testvérvárosi megállapodás.

11 Kárpáti Igaz Szó online, 2013.05.13. (Ukrajna)
12 InfoNyíregyháza.hu, 2013. 02. 26 (Magyarország)
13 Kárpáti Igaz szó online, 2012. 10. 26. (Ukrajna)



Intézmények  221

A határon átnyúló kapcsolatok (HÁK) a helyi médiában   8

„Az ünnepi alkalmon Gajdos István, Beregszász polgármestere kiemelte: a korábbi években Beregszász el-
sősorban Magyarország felé nyitott ezen a téren. A magyarországi önkormányzatokkal való gyümölcsöző 
együttműködés bátorította a város vezetését arra, hogy nyisson Szlovákia felé. Hájos Zoltán, a csallóközi tele-
pülés polgármestere annak a reményének adott hangot, hogy a dokumentum aláírását követően nem csu-
pán az önkormányzati delegációk kölcsönös látogatása várható, hanem sor kerül számos közös kulturális és 
sportrendezvényre, ifjúsági találkozóra. A továbbiakban pedig mód nyílik arra, hogy együtt vegyenek részt 
EU-s pályázatokon.”14

Az 1. táblázatban a szavakat három15 csoportba soroltuk a szülőkódok szerint. Voltak szavak, melyeket több csoport-
ba is betettünk, mert az adott szónak több értelmezése is lehet. Például az integráció vonatkozhat az EU-integrációra 
is, de szólhat az egyén integrációjáról is. Az első csoportban lévő szavak, mint például a „fejlesztés”, „fejlődés”, „inno-
váció” és „projekt” sokkal gyakrabban fordulnak elő a magyarországi médiában, ami egybecseng azzal, hogy EU-s 
témák gyakoribban a magyar oldalon, viszont a Brüsszel és csatlakozás szavak csak Ukrajnában (és nem is csak egyszer) 
fordulnak elő.

A második csoportban a „cigaretta”, „csempész”, „csempészet” stb. szavak sokkal gyakrabban fordulnak elő a ma-
gyar médiában, ezzel szemben maga az „illegális” szó csak a kárpátaljai oldalon fordul elő. Ez magyarázható azzal, hogy 
amikor egy illegális tevékenységről írnak, nem szükséges, hogy magát az illegális szót leírják. Az összes közlekedéssel 
kapcsolatos szó megint csak a magyar médiára jellemzőbb. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a magyar mintába fő-
leg online, folyamatosan frissülő honlapok kerültek be, amelyekben a közlekedési információknak sokkal nagyobb  
a relevanciája, mint az ukrán oldalon esetlegesen vagy hetente párszor közreadott nyomtatott újságok esetében, hi-
szen ezekben nincs értelme megírni az előző napi közlekedési információkat. 

A harmadik csoportot tekintve: a „program”, „együttműködés” és „határ” szavak – a kutatási kérdés szempontjából 
legfontosabb fogalmak – a határ két oldalán nagyjából azonos gyakorisággal fordulnak elő. Míg a „magyar–ukrán” 
kifejezés a magyar oldalra volt jellemző, az ukrán oldalon nem találtunk ennek megfelelő „ukrán–magyar” kifejezést. 
Ezzel szemben a „magyar–magyar” szókapcsolat az ukrán oldalon többször is előfordult. Az ukrán oldal magyar iden-
titására vonatkozó szavai, a „magyar” (a leggyakrabban előforduló szó a listáról), „Magyarország”, „kapcsolat”, „Buda-
pest”, „identitás” és „Ukrajna” gyakrabban szerepelnek az ukrán oldalon, míg az „ukrán” szó mindkét oldalon egyforma 
gyakorisággal szerepel. A kulturális HÁK-ra utaló szavak, mint például a „zene” és „oktatás”, szintén az ukrán oldalon 
fordulnak jobbára elő.

14 Kárpátinfo, 2012. 11. 01. (Ukrajna)
15 A 4. kódhoz nem tudtunk külön szavakat rendelni.
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A kutatás szempontjából releváns szavak előfordulása az egész mintában  1. táblázat 
és megoszlásuk országonként*

Szó
A szavak előfordulása A szavak előfordulásának megoszlása 

országonként (%)

gyakoriság az összes 
szó %-ában Ukrajna Magyar-

ország Összesen

EU

Brüsszel 11 0,4 100 0 100

Budapest 30 1,2 90 10 100

Csatlakozás 4 0,2 100 0 100

ENPI/ENPI 3 0,1 33 67 100

EU 16 0,6 50 50 100

Európai Parlament 6 0,2 83 17 100

Európai Unió 22 0,9 55 45 100

Fejlesztés 50 2,0 22 78 100

Fejlődés 3 0,1 33 67 100

Innováció 11 0,4 0 100 100

KIÚT 4 0,2 0 100 100

Szomszédság 2 0,1 100 0 100

Határátlépés

Átkelő 22 0,9 37 63 100

Áttelepül 6 0,2 100 0 100

Autó 30 1,2 73 27 100

Cigaretta 33 1,3 9 91 100

Cigi 3 0,1 0 100 100

Csap 42 1,6 57 43 100

Csempész 52 2,0 15 85 100

Fegyver 12 0,5 0 100 100

Forgalom 11 0,4 0 100 100

Határ 272 10,6 46 54 100

Igazoltat 5 0,2 20 80 100

Illegális 5 0,2 100 0 100

Jármű 22 0,9 14 86 100

Kamion 26 1,0 0 100 100

Magyar–ukrán 31 1,2 6 94 100

folytatódik
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Szó
A szavak előfordulása A szavak előfordulásának megoszlása 

országonként (%)

gyakoriság az összes 
szó %-ában Ukrajna Magyar-

ország Összesen

Magyarország 119 4,6 81 19 100

Megnyit 21 0,8 71 29 100

Torlódás 11 0,4 0 100 100

Ukrajna 59 2,4 71 29 100

Vám 62 2,4 29 71        100

Várakozás 24 0,9 4 96 100

Záhony 68 2,7 3 97 100

HÁK

Budapest 30 1,2 90 10 100

Együttműködés 39 1,5 44 56 100

Esemény 21 0,8 67 33 100

Fejlesztés 50 2,0 22 78 100

Fejlődés 3 0,1 33 67 100

határon túli 38 1,5 83 17 100

Honosítás 9 0,4 33 67 100

Identitás 14 0,6 71 29 100

Integráció 12 0,5 83 17 100

Irányvonal 2 0,1 100 0 100

Kapcsolat 52 2,0 71 29 100

Karitatív 4 0,2 0 100 100

Koncert 9 0,4 44 56 100

Konferencia 7 0,3 100 0 100

Konzul 17 0,7 94 6 100

Kulturális 32 1,3 53 47 100

Lehetőség 38 1,5 71 29 100

Magyar 574 22,3 75 25 100

Magyar–magyar 5 0,2 60 40 100

Magyar–ukrán 31 1,2 6 94 100

Magyarország 119 4,6 81 19 100

Megnyit 21 0,8 71 29 100

Nagykövet 6 0,2 83 17 100

folytatódik
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Szó
A szavak előfordulása A szavak előfordulásának megoszlása 

országonként (%)

gyakoriság az összes 
szó %-ában Ukrajna Magyar-

ország Összesen

Nyílik 4 0,2 50 50 100

Oktatás 60 2,3 67 33 100

Pályázat 23 0,9 43 57 100

Partner 38 1,5 68 32 100

Program 141 5,5 56 44 100

Projekt 36 1,3 31 69 100

Régió 32 1,3 39 61 100

Segít 43 1,7 61 39 100

Támogat 45 1,8 65 35 100

Ukrajna 59 2,4 71 29 100

Ukrán 144 5,6 45 55 100

Választás 16 0,6 100 0 100

Zene 20 0,8 75 25 100

* Ez a táblázat a szavak előfordulásának gyakoriságán alapul, ahol a szavak alap és ragozott formáit 
(amennyiben az csak egy vagy több plusz betű hozzáadását jelent) nem különböztetik meg.

A leggyakrabban előforduló szavak (4. ábra) között a „magyar” szó dominál, ami annak következménye, hogy a ku-
tatásnak a magyarok és a magyar–ukrán kapcsolatok vannak a fókuszában. Ez annak a megállapításnak is megfelel, 
miszerint: a határrégióban a magyar–magyar kapcsolatok a legerősebbek a kapcsolatépítés során (Hajdú et al. 2009). 
Ezenfelül mindkét oldalon sok hivatkozást találunk a másik oldal városaira [Záhony (HU), Uzhgorod (UA), Nyíregyháza 
(HU)], a régióra (Kárpát-medence and Kárpátalja), vagy akár a két ország nevére (Ukrajna és Magyarország). Az „együtt”, 
„közös”, „magyar–ukrán” és „program” fogalmak a két ország közötti HÁK-ra utalnak.

4. ábra 
A leggyakrabban 
előforduló szavak 
szófelhője (összes 

cikk, N = 130, 
szavak száma: 

24 800) 

Megjegyzés: A szófelhő a leggyakoribb kb. 50 szót tartalmazza. Minél nagyobb a betűméret, annál 
többször fordul egy adott szó elő.
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A két régiót összehasonlítva (5. és 6. ábra), vagyis a magyar és ukrán cikkekre külön kialakított szófelhőből jól lát-
ható, hogy mindkét esetben a leggyakrabban előforduló szavak kulturális vagy civil eseményre utaltak (pl. „kulturális”, 
„együttes”, „színház”, „együttműködés”). A magyar oldalon a „fejlesztési”, „billió”, „millió”, „forint” és „program” szavak az 
EU-s projektekkel lehetnek kapcsolatban, míg az ukrán oldalon több szó utal (nem feltétlenül EU-s) HÁK-on alapuló 
projektekre: „alapítvány”, „oktatási”, „együtt”, „kmksz”. A magyar oldalon láthatóak a határátlépésre utaló szavak („vám”, 
„kamion”, „határállomás”), illetve külön figyelmet érdemel Szabadka (Szerbia) és Sepsiszentgyörgy (Románia) előfordu-
lása, amelyek a kárpát-medencei magyar kvázidiaszpóra összetartására utalhatnak.

5. ábra 
A leggyakrabban 
előforduló szavak 

szófelhője (magyar 
cikkek, N = 79, 
szavak száma: 

10 079)

6. ábra 
A leggyakrabban 
előforduló szavak 

szófelhője (ukrajnai 
cikkek, N = 51 
szavak száma: 

14 721)

Az eltérő módszerrel16 készült elemzés a szlovákiai magyar helyi média tartalmáról (Fokasz 2012) is azt mutatta 
ki, hogy a leggyakrabban (legalább 25 esetben) előforduló fogalmak központi fogalma a „magyar” fogalom (7. ábra).  
A gyengébb válogatási kritérium esetében nagyobb, a szigorúbb válogatás után kisebb körben látható, hogy a „ma-
gyar, szlovák, ország, város” négyes alkotta két triád adja ennek a tematikus hálónak a szerkezeti magját, amelynek köz-
ponti eleméhez, a „magyar” kifejezéshez erősen kapcsolódik a „közösség” fogalom is.

16 Az egyes fogalmak közötti kapcsolatok gyakorisága alapján.
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7. ábra 
A leggyakrabban 

előforduló 
fogalmak a Kassai 

Figyelőben

Minimum 12 
előfordulás

Minimum 25 
előfordulás

Forrás: Fokasz (2012).

Az 1. és 2. térképen látszik, hogy mindkét oldal helyi médiájában a hangsúly a régión van. Míg a magyar oldalon 
főleg Kelet-Magyarország városait említik a leggyakrabban és Kárpátalját a második leggyakrabban, az ukrán oldalon 
ennek ellenkezője igaz.
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1. térkép 
A szomszédos 

régiók 
megjelenítése  

a magyar médiában

Forrás: Szalkai Gábor 
szerkesztése.

2. térkép 
 A szomszédos 

régiók 
megjelenítése az 
ukrán médiában

Forrás: Szalkai Gábor 
szerkesztése.

A helyi témák hegemóniája még egyértelműbb, ha csak a leggyakrabban előforduló települések előfordulását 
nézzük a helyi médiában (a piros pöttyök a két térképen). Ebben az esetben mindkét helyi média a saját nagyobb 
helyi városairól ír sokat, az egyetlen kivétel Budapest kiemelkedő szerepe az ukrán médiában, ami a kvázi diaszpórikus 
összetartozásának jeleként is felfogható.

Említések száma

10 fölött (4)
10 alatt (69)

Említések száma

10 fölött (6)
10 alatt (88)
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Míg mindkét helyi média említ magyarlakta román városokat, addig szlovák városokról nem tesz említést egyik 
oldal helyi médiája sem (vö. 1. és 2. térkép). Jelentős eltérés a két helyi média között az is, hogy csak az ukrán médiában 
jelennek meg városok Magyarország minden régiójából.

Összehasonlítva a hármashatár-régióban található települések összetételét, mindkét helyi média a hangsúlyt a ré-
gión belüli településekre teszi (2. táblázat).

A hármashatár-régión belüli települések említése az ukrán és magyar médiában (%)2. táblázat 

Ukrán média Magyar média Összesen

N 245 273 518

Település

Magyarországi 6 84 47

Ukrajnai 93 15 52

Szlovákiai 1 1 1

Összesen 100 100 100

A helyi médiában megjelenő összes említett település esetében (3. táblázat) jól látható, hogy a magyar média 
nagyobb hangsúlyt helyez a „hazai” településekre. A kárpátaljai médiában a magyarországi települések említése na-
gyobb, mint fordítva. Továbbá a kárpátaljai média a romániai és a világ más részein lévő településeket is gyakrabban 
említi, mint a jobbára csak „befelé néző” magyarországi helyi média.

Az összes település említése országok szerint az ukrán és magyar médiában (%)3. táblázat 

Ukrán média Magyar média Összesen

N 430 343 773

Magyarországi 30 81 53

Ukrajnai 57 12 37

Szlovákiai 2 2 2

Romániai 7 5 6

Egyéb 4 0 2

Összesen 100 100 100

A fenti tendenciák jellemzik a szlovák–magyar határszakasz mentén működő helyi médiát is (Fokasz 2012). A 3–6. 
térképeken is látszik, hogy a szlovák és a magyar helyi médiában a hangsúly a saját régión van. 
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A kassai és kevésbé a királyhelmeci médiában (3. és 4. térkép) gyakran szerepel Szlovákia többi magyarlakta (déli) 
régiója, illetve a főváros, s több magyar régió (jellemzően a hármashatár magyar oldala és a nagyvárosok) is megjelen-
nek. Elvétve megjelenik a helyi médiában Kárpátalja is, de nagyobb hangsúlyt kap az erdélyi magyar kvázidiaszpóra 

3. térkép 
A szomszédos 

régiók a kassai helyi 
médiában

Forrás: Fokasz (2012).

4. térkép 
A szomszédos 

régiók  
a királyhelmeci 

helyi médiában

Forrás: Fokasz (2012).
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A magyar oldalon (5. és 6. térkép) Miskolc és Encs felől nézve egyaránt teljesen szórt a magyarországi települések 
eloszlása, és míg a hármashatár szlovák régiója kismértékben, Kárpátalja egyáltalán nem jelenik meg a médiában. 
Ugyanakkor minkét helyi médiában többé-kevésbé említődik az erdélyi kvázidiaszpóra.

5. térkép 
A szomszédos 

régiók a miskolci 
helyi médiában

Forrás: Fokasz (2012).

6. térkép 
A szomszédos 

régiók az encsi 
helyi médiában

Forrás: Fokasz (2012).
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A HÁK megjelenítése képeken

A hírek bemutatásának céljából a legtöbb médium használ képeket. A médiabeli üzenet ábrázolása kulcsszerepet 
játszik az olvasó figyelmének megragadásában, az üzenet bevésésében, mivel olvasás, de akár csak az újság felületes 
átnézése közben tekintetünket a képek és – a korábban már elemzett – címek vonzzák elsősorban. A képek nemcsak 
a cikkben leírt eseményeket illusztrálják, hanem sok esetben az a feladatuk, hogy felhívják az olvasó figyelmét. A kép 
jellemzői, pozitív vagy negatív konnotációja, a szöveghez való kapcsolódásának módja és mindezek kombinációja az 
olvasó számára fontos üzenetet hordoz. A képek szerepe különösen megnő online újságok esetén, ahol a nyomtatási 
költségek és a hely nem korlátozzák a szerkesztőt.

Az ábrázolás módját tekintve látható (8. ábra), hogy míg a magyar cikkekben több az illusztráció, az ukrán cikkekben 
több a fotó.17 Ez a két ábrázolási mód összefügg az ábrázolás tartalmával is (9. ábra): a magyar képek több esetben 
manipulatívak, míg az ukrán oldalon a képek inkább leíró jellegűek. Ez többnyire az illusztráció és a képek közötti kü-
lönbséggel magyarázható, bár találtunk leíró illusztrációkat és manipulatív fotókat18 is.

Ami a konnotációt illeti (10. ábra), Magyarországon főleg negatív töltetű képeket találtunk, míg Ukrajnában a sem-
leges és a pozitív képek vannak többségben.

8. ábra 
A képek 

ábrázolásának 
módja országok 

szerint (%)

Forrás: saját számítás.

17 Illusztrációnak nevezem azokat a rajzokat vagy fotókat, melyek nem szorosan kapcsolódtak a cikk témájához, míg fotónak hívom azokat  
a fényképeket, melyek a cikkben leírt esemény alkalmával készültek, kifejezetten a cikk kedvéért.

18 Ez utóbbi kategóriába tartoztak azok a képek, ahol a fénykép nem spontán volt, hanem beállított: sok mosolygó arccal rajta, mivel ez az 
üzenet is manipulatív az olvasó számára. De ilyen hatása lehet a politikus portréjának is, amelynek célja, hogy reklámozza a politikusokat: 
az emberek többsége nemigen ismeri a helyi politikusok arcát, ezért ha a névhez fényképet rendel hozzá a szerkesztő, akkor ezáltal meg-
növelheti a politikus ismertségét.
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9. ábra 
A képek 

ábrázolásának 
tartalma országok 

szerint (%)

Forrás: saját számítás.

10. ábra 
A képek 

konnotációja 
országok szerint (%)

Forrás: saját számítás.

A következő példák a képek konnotációjának különböző típusait illusztrálják. A pozitív és leíró képre példa az 1. kép, 
amely egy eseményt illusztrál, ahol háziorvosok megkapják „Az év praxisa a Kárpát-medencében 2012” díját. Ez a kép 
egy pozitív eseményről számol be, de leíró, mert a fotó nem beállított, és nem a néző manipulálása a célja. A 2. képen 
ugyancsak egy kulturális eseményt láthatunk, ezúttal Ukrajnában. A táncoló alakok többnyire boldogságot fejeznek ki, 
de ez a kép sem túloz vagy manipulál.
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A betegek és a szakma elismerése a záhonyi gyógyítóknak (Magyarország)1. kép 

Magyar rapszódia (Ukrajna)2. kép 

A 3. kép viszont egy pozitív és manipulatív illusztráció a magyar–ukrán HÁK-ról. A két zászló együttműködésre 
utal, de illusztráció, mert a kép és a cikk tartalma (a magyar–ukrán árvízvédelmi program) között gyenge a kapcsolat.  
A kép az együttműködést fejezi ki, és próbálja ezzel olvasásra csábítani az olvasót. A 4. kép feltehetően egy eseményen 
készült (Európai együttműködés napja Nyíregyházán), és pozitív tartalmú, de egyben manipulatív is, a témától való 
eltérés miatt. Az ukrán oldalon kevés példa volt erre a kategóriára, de az 5. kép jól mutatja, hogy egy fénykép hogyan 
lehet pozitív és manipulatív: miközben a fotó szorosan kapcsolódik a cikkben leírtakhoz, az öltönybe öltözött alakok 
láthatóan a kép kedvéért vannak ebben a felállásban.
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Mintaprojekt lehet a közös ukrán–magyar árvízfejlesztés (Magyarország)3. kép 

Európai együttműködés napja Nyíregyházán (Magyarország)4. kép 

Új ajtók és ablakok (Ukrajna)5. kép 

A helyi médiában talált képek legtöbb illusztrációja negatív és manipuláló. A 6., 7. és 8. kép elijesztő példák akarnak 
lenni az olvasó számára. Feltehetően a 6. és 7. képnek nincs köze a konkrét eseményhez. Az ukrán példa (8. kép) egy 
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valódi felvétel – a hozzá tatozó szöveg miatt kerül ebbe a kategóriába. Ez a kép jól mutatja a bűnös és a „jótevő” figura 
manipulatív konnotációját.

Ukrán és magyar csempészeket kaptak el (Magyarország)6. kép 

Fegyverrel érkezett a határra (Magyarország)7. kép 

Illegális migráció – a fő irány Szlovákia (Ukrajna)8. kép 

Előállított afrikai 
menekült kihallgatása 

Csapon
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A semleges és leíró képekre a 9. és 10. kép jó példa, ahol nem láthatunk érzelmeket, a képek egyetlen célja, hogy 
illusztráljanak valamit, ami kötődik a cikk témájához. Az elsőn egy épület látható, ami feltehetően a cikkben leírt főisko-
la, ahova az ukrán diákok ellátogattak. A második kép is úgy mutat be egy eseményt, hogy ehhez semmilyen érzelmi 
töltet nem társul.

Ukrán diákok a főiskolán (Magyarország)9. kép 

KIKMMAK10. kép 19 rendezvény (Ukrajna)

19 Association of Transcarpathian Writers, Authors and Artists in Hungary
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Összefoglalóan megállapítható, hogy a két oldalon az újságok jellemzői eltérőek. Míg Magyarországon többnyire 
online újságokat találunk több cikkel, addig az ukrán oldalon a legtöbb újságnak van online és nyomtatott verziója is, 
de kevesebb cikkel. 

A tartalmat illetően elmondható, hogy az ukrán újságok többet foglalkoznak civil vagy kulturális HÁK-kal, míg  
a magyar oldalon az EU-hoz kapcsolódó cikkek dominálnak.

Mindkét oldalon találunk EU-projekttel kapcsolatos és HÁK-ról szóló írást, de a hírek – s különösen a képek – 
konnotációja különbözik. Ezek a különbségek a korábban leírt különböző élethelyzetekből (is) fakadnak (a magyar 
kisebbség jelenléte Kárpátalján). A vizualizáció tekintetében jelentős különbségeket találunk a két régió között: míg az 
illusztrációk a magyar oldalra jellemzőek és sokszor manipulatívak, addig az ukrán média többnyire leíró fényképeket 
használ.
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