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1. Bevezetés 

 

A disszertáció témájának a különböző sajtóorgánumokban megjelenő, kisebbségeket 

érintő nyelvhasználat vizsgálatát választottam, azzal szoros összefüggésben, hogy ennek a 

nyelvhasználatnak milyen hatása van (lehet) az előítéletesség alakulására. 

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

Nemzet, Magyar Hírlap) és három hetilap (HVG, Magyar Narancs, Magyar Demokrata) 2008. 

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

nyelvhasználatra fókuszálva.  

A kisebbségi csoportok kiválasztásának fő szempontja a társadalomban tapasztalható 

előítélet intenzitása és mértéke volt, így a fenti sajtótermékekben és a fentiekben megjelölt 

időintervallumban a cigány, a zsidó és a homoszexuális kisebbségről szóló írások nyelvezetét, 

jellegét vizsgálom. 

Noha a fenti három kisebbség vizsgálati központba helyezésekor nem volt szempont, 

de elmondható: ezzel a választással egyidejűleg elemezhető a politikai, gazdasági és vallási 

indíttatású előítéletesség. Mint ahogyan TÓTH LÁSZLÓ hangsúlyozza: a zsidóság a hatalom 

birtokosaként és piaci szereplőként jelent társadalmi veszélyt, a romáknál kiemelhető a 

kultúra és életmód mellett a „társadalmi üzemmenet megzavarása”, míg a 

homoszexuálisoknál a család hagyományos formájának felborítása jelenik meg (TÓTH 2008: 

58). 

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

vizsgálatra, s megalapozott következtetések levonására alkalmas a sajtónyelv és az 

előítéletességre gyakorolt hatás kérdéskörében, mert nagy példányszámú, országosan 

terjesztett lapokról van szó, ráadásul olyanokról, amelyek reprezentálnak bizonyos 

világnézetet.  

 

2. Kutatási kérdések 

 

A kutatás elvégzésére és a disszertáció megírására az alábbi megfigyeléseim 

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

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

tapasztalható, hogy ugyanarról az eseményről tény- és tárgybeli eltéréseket olvashatunk az 

egyes lapokban, ami megnöveli ezt az amúgy sem csekély felelősséget, tekintettel arra, hogy a 
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rohanó világban az emberek általában egyetlen információs csatornából szerzik ismereteiket. 

Ebből az következik, hogy a sajtótermék-olvasó bizonyos esetekben mást fog gondolni akkor, 

ha az egyik, s akkor, ha egy másik lap „igazságát” és „valóságát” olvassa.  

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

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

jellemzőkben és egyáltalán a tudósításra kiválasztott témákban is.  

Amellett, hogy a baloldali sajtótermékeket liberálisabbnak, egyúttal a kisebbségekkel 

szemben toleránsabbnak, érzékenyebbnek, ugyanakkor politikailag korrektebbnek is vélem, 

azt is gondolom, hogy – többek között éppen a sajátos nyelvhasználat, ábrázolásmód, 

valamint retorika okán – a baloldali sajtótermékek kevésbé ártalmasak kisebbségi 

szempontból, kevésbé katalizálják a társadalomban amúgy is meglévő indulatokat, ezáltal 

kisebb mértékben erősítik olvasóik minoritásokkal kapcsolatos esetleges előítéleteit. 

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

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

Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap és a Magyar Demokrata. 

Elemzésem során a cigánysággal kapcsolatban 606, a zsidósággal kapcsolatban 473, a 

homoszexuálisokkal kapcsolatban 105 cikket vizsgálok meg, ami összesen 1184 sajtócikk 

elemzését jelenti. 

 

3. A kutatás és annak módszerei 

 

Minden egyes kisebbséggel kapcsolatban a hírek elemzésekor a következő 

szempontokat figyelem: címek; az írás terjedelme (szavak száma); a kisebbség megnevezése 

(roma vagy cigány, zsidó vagy izraelita, homoszexuális vagy meleg); a kisebbség 

megnevezésére szolgáló szavakkal alkotott szóalakok és szóösszetételek (szám és variabilitás) 

és azok környezete; a cikk témája; a kisebbség főtémaként vagy marginálisan jelenik-e meg a 

cikkben; a kisebbség aktív vagy passzív szereplő-e. 

Az egyes kisebbségek tartalmi szempontú aktív vagy passzív megjelenését ugyanúgy 

vizsgálom, mint MESSING VERA (MESSING 2003). Aktívnak minősítem a megjelenést, ha a 

kisebbség tagjait vagy képviselőjüket megszólaltatják (vagy utalnak nyilatkozataikra), 

passzívnak minősítem a cikket, ha a kisebbségről csak beszélnek, a megszólaltatásuk nélkül. 

A cikk témája szerint mind a három kisebbségnél más kategóriákat vettem fel, annak 

érdekében, hogy azok a leginkább idomuljanak az adott kisebbséggel kapcsolatosan 2008 első 

negyedévében megjelent cikkek témaeloszlásához. 
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A cigánysággal kapcsolatban a következő kategóriákat (6) vettem fel: cigányok által 

elkövetett bűncselekmények; cigányok sérelmére elkövetett bűncselekmények; kultúra; 

politika, kisebbségi önkormányzat; Magyar Gárda; egyéb. 

A zsidósággal kapcsolatban a következő kategóriákat (6) vettem fel: izraeli–palesztin 

viszony; holokauszt, megemlékezés, Auschwitz; kultúra; vallás; Izrael; egyéb. 

A homoszexuálisokkal kapcsolatban a következő kategóriákat (6) vettem fel: azonos 

neműek házassága, regisztrált élettársi kapcsolat; melegfelvonulás; egészségügy (betegségek); 

Szetey Gábor; jogalkotás (egyenjogúság); egyéb. 

A cigánysággal kapcsolatban a következő kulcsesemények (5) sajtóvisszhangját 

nézem meg tüzetesebben: jászladányi ügy, kerepesi ügy, kanadai ügy, Magyar Gárda 

szereplése, Veres János szavazatvásárlási ügye. 

A zsidósággal kapcsolatban a kulcstémákat hazai vonatkozásban választottam ki (5): 

zsidónegyed ügye, a KDNP izraelita műhelye, holokauszt megjelenése, kárpótlási ügy, 

temetőrongálás. 

A cigányság és a zsidóság esetében 5-5 kiemelt témát választottam ki az elemzésre, 

amelyhez 606 és 473 cikk tartozik. Ezzel szemben az alacsonyabb cikkszám (105) és a 

döntően periférikus kisebbségi cikkbeli szerep okán a homoszexuálisok esetében kevesebb (3) 

kulcstémát határoztam meg: azonos neműek házasságáról, regisztrált élettársi kapcsolatról 

szóló írások; egészségügyi vonatkozású írások; Szetey Gábor ügye. 

 

4. A kutatás főbb eredményei 

 

A vizsgálataim azt mutatják, hogy a cigánysággal kapcsolatban a baloldali lapokban 

megjelent hírek – a teljes korpuszt tekintve – hajlamosabbak a cigányok sérelmére elkövetett 

bűncselekményekről tájékoztatni (18,43%). Ezzel szemben a jobboldali sajtótermékekben 

inkább a cigányok által elkövetett bűncselekményekről szóló tudósítások dominálnak (a teljes 

korpuszban 32,41%). Ebből nyilvánvaló, hogy azok a lapok, amelyek a cigányság tagjait mint 

bűnelkövetőket ábrázolják hangsúlyosan, vélhetően abba az irányba befolyásolják az 

olvasóikat, hogy ne legyen kedvező benyomásuk a cigányság tagjairól. 

A baloldali sajtótermékek a cigányság vonatkozásában sokkal többször szóltak 

kulturális témákról (a teljes korpuszban 54,1%), amely nagy részben köszönhető a HVG-nek. 

A kulturális témákat kedvezőnek tekinthetjük a cigányság szempontjából, mert a kultúra 

értékteremtő volta miatt szimpátiát válthat ki az olvasóban. 
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A jobboldali sajtótermékek a cigánysággal kapcsolatban többször szóltak kisebbségi 

önkormányzati és politikai ügyekről (a teljes korpuszban 97,36%), mint a baloldaliak. Ennek 

részben magyarázata lehet az is, hogy a kisebbségi önkormányzati viták, nézeteltérések, 

aláírásgyűjtési akciók iránt talán jobban érdeklődnek a jobboldali lapok újságírói és olvasói. 

Mivel ezt nem állíthatjuk biztosan, ebben a témában további vizsgálatok volnának 

szükségesek. 

Ezzel szemben a baloldali lapok többet foglalkoznak a Magyar Gárdával (az összes 

korpuszban 62,38%). Erre talán magyarázattal szolgálhat az, hogy a baloldali 

sajtótermékeknél dolgozó sajtómunkások aggodalommal figyelik a Magyar Gárda 

tevékenységét. Ebben az esetben sem tudjuk, hogy ez a magyarázat helytálló-e, így ezt 

igazolandó vagy cáfolandó, további elemzések lennének szükségesek.  

Az elemzéseim alapján bebizonyosodott, hogy a jobboldali sajtó nagyobb arányban 

számol be az izraeli–palesztin helyzetről, egyéb izraeli ügyekről, s többet ír a holokausztról, 

Auschwitzról és megemlékezésekről. A vallási témák is erőteljesebben voltak jelen a 

jobboldali sajtótermékekben. 

A szóhasználat és a kontextus vizsgálatára irányuló kutatásom azt mutatja, hogy az 

általam vizsgált baloldali sajtótermékek nyelvhasználata túlnyomórészt tapintatos, hangneme 

higgadt, hiszen a Népszava esetében egyáltalán nem találtam kifogásolható tartalmat, a HVG-

nél egyetlen szóalkotást emeltem ki negatívként, s a Magyar Narancsnál egy téma esetében 

hívtam fel a figyelmet az objektív tájékoztatás csorbulására. 

Ezzel szemben az elemzett jobboldali lapok mindegyikénél találtam a kisebbséget 

negatív színben feltüntető írást: a Magyar Nemzet és a Magyar Demokrata esetében mind a 

három kisebbség érintett volt, a Magyar Hírlap esetében a cigányság és a homoszexuálisok. 

Az cigányság megnevezésével kapcsolatban az nyert megerősítést, hogy a jobboldali 

sajtótermékekben döntően a cigány alakkal, a baloldali lapokban pedig döntően a roma 

alakkal találkozunk. Ez arra enged következtetni, hogy a baloldali lapok törekednek a 

politikailag korrektebbnek minősített megnevezés használatára. 

A homoszexuális kisebbség megnevezését illetően azt tapasztaltam, hogy a Magyar 

Demokrata kivételével minden lap a meleg szót alkalmazza többször, ami vélhetően nem csak 

a szóösszetételek előtagjainak előfordulási – szinte – monopolhelyzete miatt van, hanem a 

cigánysággal kapcsolatban már fejtegetett politikai korrektség és nyelvi tapintat miatt. 

A Népszava (baloldali napilapként) viszonylag magas, több mint 60%-os arányban 

foglakozik főtémaként az általam vizsgált kisebbségekkel. Ebből az a következtetés 
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mindenképpen levonható, hogy a Népszava olvasóinak viszonylag sok találkozása van 

ezekkel a minoritásokkal.  

Noha a zsidósággal és a homoszexuálisokkal kapcsolatban magas, 90% feletti passzív 

ábrázolással találkozhatunk, s a cigányságról szóló írások aktív aránya is relatíve kevés, 

nagyjából egyharmad, ezek az arányok a többi vizsgált laphoz képest igen kedvezőnek 

mondhatók. Ha elfogadjuk, hogy a széleskörű tájékoztatáshoz hozzájárul a kisebbségek minél 

magasabb fokú aktív szerepeltetése, akkor a Népszava – a többi vizsgált lap tekintetében – ezt 

a szempontot nézve is jól teljesít.  

Az a tény, hogy az elemzésbe bevont hat sajtótermék közül ez a lap számolt be a 

legtöbbször a cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekről, véleményem szerint a 

kisebbséggel szemben pozitív, óvó attitűdöt tanúsít. 

Mivel a Népszava volt az a lap, amelyik az azonos neműek házasságával, illetőleg a 

regisztrált élettársi kapcsolattal összefüggésben a legtöbb írást jelentette meg, azt mondhatjuk, 

hogy az újság kiemelten kezeli a témát, feltehetően a jelenlegi helyzet nyugvópontra jutásának 

céljából. Minderre az is vall, hogy a cikkek szóhasználata, hangneme és kontextusa – az én 

megítélésem szerint – a vizsgálati anyagban nem volt aggályos. 

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy a Népszava a kisebbségi témák megjelenítési 

módját nézve jól vizsgázott, s a lap vélhetően nem járul hozzá az előítéletek elmélyítéséhez. 

A Magyar Nemzet (jobboldali napilap) a legnagyobb cikkszámban foglalkozott mind a 

három kisebbséggel, ami azt eredményezi, hogy a Magyar Nemzet-olvasók rengeteg írásban 

találkoznak a minoritásokkal. A kvantitatív adat pozitivitása azonban még nem elegendő 

ahhoz, hogy az újságot korrektnek minősíthessük, hiszen vannak szép számban kvalitatív 

jellemzők is, amelyekben azonban a Magyar Nemzet nem könyvelhetett el jó eredményeket. 

A cigánysággal kapcsolatban kifejezetten károsnak gondolom a cigányok által 

elkövetett bűncselekmények témadominanciáját. Ez a Magyar Nemzetben a 2. leggyakoribb 

téma, ám a többi lappal összevetve a legmagasabb arányban megjelent cikkszámot is jelenti. 

A kisebbség kriminalizálását nem csupán ez mutatja, hanem a „Mortimer”-ügyről és 

„Maugliról” szóló írások nagy száma is, amelyekben ráadásul – tiltó iránymutatás ellenére – 

kiemelt hangsúlyt kap a cigány származás. 

A fentiek mellett a Magyar Nemzet írásaiban találkozni lehet kifogásolható 

szóhasználattal, hangnemmel, káros érveléssel és megtévesztő logikával is, amelyek nem arra 

vallanak, hogy a lap igyekezne a kisebbségeket nem ártó, nem negatív színben feltüntetni.  

Megfigyelhető, hogy viszonylag nagyarányú volt a vallási témával foglalkozó írások 

aránya, ami, azt gondolom, hogy a képviselt konzervatív értékrenddel függ össze. 
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Az, hogy a többi laphoz képest a Magyar Nemzet nagyobb arányban jelentetett meg 

írásokat a melegfelvonulásokról és Szetey Gáborról, azt jelzi, hogy kiemelten kezeli ezeket az 

eseményeket. 

A fentiek alapján összességében úgy gondolom, hogy a Magyar Nemzet 

témadominanciája, írásmódja és hangneme több esetben ártó a kisebbségekre nézve, ami azt 

eredményezi, hogy a lap olvasói a cikkekben nem, illetve nem feltétlenül jó színben 

feltüntetve találkoznak a kisebbségekkel. Ez az ábrázolásmód pedig összességében 

hozzájárulhat az esetlegesen meglévő előítéletek erősítéséhez. 

A Magyar Hírlap (jobboldali napilap) a másik két napilaphoz képest jóval kevesebb 

cikket jelentetett meg, ami természetesen azt jelenti, hogy – a Népszavát és/vagy a Magyar 

Nemzetet olvasókhoz képest – ennek a lapnak az olvasói kevesebb fórumon találkoznak a 

kisebbségek ügyeivel.  

Ennek ellenére a kutatás eredményei több paramétert tekintve az első helyre sorolták a 

Magyar Hírlapot: ebben fordulnak elő a legnagyobb arányban a cigánysággal és a zsidósággal 

kapcsolatos, főtémájú írások a hat lap közül; ez a lap foglalkozik leginkább a kisebbségi 

önkormányzati és a politikai ügyekkel a vizsgált sajtótermékek közül; ebben olvashatunk a 

legtöbbet az izraeli–palesztin helyzetről és a zsidóság mint vallás témáról; s végül a hat lap 

közül itt szerepel a legtöbbet a holokauszt vagy Auschwitz témája és ebben vannak jelen 

legnagyobb számban a különböző megemlékezések. Ugyancsak pozitívumként értékelhetjük, 

hogy a cigánysággal kapcsolatban a második legtöbb hír kulturális kötődésű volt a lapban. 

A fenti témadominancia önmagában impozáns, de a kvalitatív jellemzők ezt a kezdeti 

pozitív benyomást némileg csökkentik. Egyfelől a Magyar Hírlap cikkeiben vannak nem 

kifogástalan szóalakok, másfelől nem mondható, hogy tökéletes objektivitás valósul meg a 

lapban. Ugyanis a Magyar Hírlap egyáltalán nem tudósított cigányok sérelmére elkövetett 

bűncselekményekről, ellenben cigányok által elkövetett bűncselekményekről beszámolt. Ez 

kisebbségi szempontból kedvezőtlen ábrázolásmód. Ezt némileg tompítja az a tény, hogy a 

bűnözési tematika nem tartozik a leginkább domináns Magyar Hírlap-témák közé. 

A Magyar Hírlappal kapcsolatban összességében az mondható el, hogy korrektebb és 

kisebbségi szempontból kevésbé ártalmas nyelvhasználatú, mint a Magyar Nemzet, de nem 

éri el a Népszava kisebbségekkel kapcsolatos tájékoztatási morálját. 

A HVG-ben (baloldali hetilap) megjelent cikkszámok – mind összesen, mind az egyes 

kisebbségek vonatkozásában – messze magasabbak, mint a többi hetilapban. 

A főtémájú cikkek a cigányság és a zsidóság esetében is 40% körül vagy a felett 

vannak, s noha ez a homoszexuálisok esetében csak ezeknek körülbelül a fele, ezek 
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mindegyike a legjobb arány a hetilapok között. Mindez azt jelenti, hogy a hetilapok közül a 

HVG-t olvasva jutunk a legtöbb információhoz az egyes kisebbségekről. 

A HVG kiemelkedik a többi 5 lap közül a homoszexuálisokról szóló írások aktív 

ábrázolásában, s a hetilapok közül egyedül ez az újság ábrázolja a zsidókat is bizonyos 

százalékban aktívan. S noha a napilapok a cigányságról írt főtémájú cikkek arányában fej-fej 

melletti eredményt könyvelhetnek el, a HVG e tekintetben egy hajszállal jobb a Magyar 

Narancsnál és a Magyar Demokratánál. 

A HVG erényei közé tartozik, hogy ez az egyetlen lap, amelyben a kerepesi ügyet a 

kisebbség szemszögéből is látjuk (megszólaltatnak érintett szülőket), valamint ez az egyetlen 

a hetilapok közül, amely foglalkozik a cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekkel. 

Emellett a HVG közölte a legtöbb aktív tartalmat a hat lap közül a homoszexuálisokról, 

valamint a jogalkotás egyes aspektusai is leginkább ebben a sajtótermékben kaptak helyet. 

Szintén a HVG az – azon lapokat leszámítva, amelyek összesen csak 2-4 cikket jelentettek 

meg a kisebbségről –, amelyik a legaktívabb volt a betegségek kontextusának említésében. 

Szintén a HVG pozitív megítélésének kedvez, hogy többféle kontextusban is törekszik 

idézőjeles szóhasználatra, amely több esetben távolságtartást, a leírt tartalomtól való 

elhatárolódást jelöl. 

S noha volt egy szó a lap esetében (romafóbia), amely érzékelhetően a politikai 

korrektségre törekvés jegyében született, s amelyet én mégis kritikával illettem, mindezzel 

együtt a HVG kisebbségekkel kapcsolatos retorikáját és ábrázolásmódját messzemenően 

korrektnek vélem. 

A Magyar Narancs (baloldali hetilap) a HVG cikkszámának nagyjából negyedét 

jelentette meg kisebbségi tartalmat tekintve. Az egyes kisebbségek ábrázolása vegyes: a 

cigányságot 41,2%-ban látjuk főtémaként, a zsidóságot 18,2%-ban, míg a homoszexuálisokról 

egyetlen főtémás cikk sem szól. S noha a zsidósággal foglalkozó cikkek mindegyikében 

passzív ábrázolású a kisebbség, a cigánysággal kapcsolatos írások esetében az aktív ábrázolás 

a legmagasabb arányú az összes lap közül. 

A Magyar Naranccsal kapcsolatban kiemelendő, hogy a cigányság és a zsidóság 

esetében is a kulturális témák túlsúlya volt jellemző, illetőleg a Magyar Narancs-cikkek 

41,18%-a kulturális érintettségű. Ez a jelenség a toleranciát növelő tényezők közé tartozik.  

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Magyar Narancs esetében kissé sérült az objektív 

tájékoztatás kívánalma, ugyanis a baloldali lapok közül egyedül ez nem jelentetett meg írást a 

cigányok sérelmére elkövetett bűncselekményekről (azonban tudósított a cigányok által 

elkövetett bűncselekményekről). 
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A fentiek alapján a Magyar Narancsról elmondható, hogy a kisebbségekkel 

kapcsolatos írásokat alapvetően rendben lévőnek gondolom, s a lap a nyelvhasználatával nem 

növeli az olvasóiban esetlegesen meglévő előítéleteket. 

A Magyar Demokrata (jobboldali hetilap) közel azonos cikkszámot jelentetett meg, 

mint a Magyar Narancs, ám ez a legalacsonyabb szám a hetilapok között. A cikkek főtémájú 

eloszlását és az aktív ábrázolást tekintve szinte ugyanaz mondható el a Magyar Demokratáról 

is, mint amit a Magyar Narancsnál megállapítottam, azonban egy lényeges paraméterben 

eltérnek: a cigányság aktív ábrázolása csupán 10%-os, ami az összes lap vonatkozásában a 

legalacsonyabb.  

A Magyar Demokrata írásaiban több ízben lehet olyannal találkozni, hogy a lap a többi 

sajtótermékben megjelent tartalomhoz képest eltérő tényeket, más kontextust, eddig elő nem 

került adatokat rögzít. Ezek több esetben félrevihetik a gondolatmenetet, s alkalmasak téves 

vagy torz asszociációk keltésére.  

A lappal kapcsolatban kiemelendő, hogy az összes vizsgált sajtótermék közül ez 

foglalkozott a legnagyobb arányban – a nem az izraeli–palesztin helyzettel összefüggő – 

izraeli eseményekkel, megemlítendő továbbá, hogy vallási téma és kontextus is viszonylag 

nagy arányban jellemzi. 

A Magyar Demokrata írásainak hangneme vagy szóhasználata egyik vizsgált 

kisebbség esetében sem mindig kifogástalan, illetve egyes kontextusok, konnotációk, 

szógyakoriságok kifejezetten negatív színben tüntetik fel a kisebbségeket, aminek jelentőségét 

a viszonylagosan alacsony cikkszám érzetszinten növeli. 

A fentiek miatt a Magyar Demokratát nem tartom kisebbségi szempontból 

ártalmatlannak, mint ahogyan azt is gondolom, hogy a lap alkalmas lehet arra, hogy az 

olvasókban előítéleteket szítson. 

A különböző lapokban az ugyanabban a témában született írások eltérései fokozzák az 

olvasó tájékozatlanságát vagy félretájékozottságát. Az elemzésem igazolt több eltérést is 

bizonyos témacsoportoknál. A cigányság esetében nem egyezett minden részlet például a 

kanadai kiutazással, a kerepesi üggyel és Veres János szavazatvásárlási esetével kapcsolatban. 

A zsidóság esetében ellentmondás volt a KDNP izraelita műhelyének célját illetően, illetve 

igen szerteágazó információk láttak napvilágot a kárpótlási üggyel kapcsolatban. A harmadik 

kisebbség, a homoszexuálisok esetében is találtam erre a jelenségre példát: apró 

pontatlanságok jellemezték a Szetey Gáborral kapcsolatos írásokat is. 

 



10 
 

5. A tézisekben hivatkozott irodalom 

 

TÓTH 2008 

Tóth László, Vélemények a homoszexualitásról, Esély, 2008/2, 55–81, 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_3/TOTH.pdf (2015.09.05.) 
 

MESSING 2003 

Messing Vera, Változás és állandóság, Médiakutató, 2003. nyár, elektronikus változat 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_02_nyar/04_valtozas_es_allandosag/ (2015.09.05.) 
 

 

6. Az értekezés témakörében a szerzőtől megjelent publikációk jegyzéke 

 

Horváth Viktória, Egy lingvisztikai megközelítésmódú másságelfogadás-vizsgálat főbb 
megállapításai In: Pletl Rita, Imre Attila (szerk.) Kommunikációs kultúra és 
transzlingvisztika Európában, Scientia Kiadó, 2012. 95–102. 
 
Horváth Viktória, Kisebbségekkel kapcsolatos nyelvhasználat és politikai korrektség a HVG 
horizontjában, Annales, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, IV-V. 2013, 205–216. 
 
Horváth Viktória, Impulzív korcsoport kurrens társadalmi attitűdvizsgálata, Kommunikáció, 
Média, Gazdaság, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, X. évfolyam, 1–2. szám. 
2013, 35–50. 
 
Horváth Viktória, Adalékok a politikai korrektség fogalmához – kisebbségi szempontból, 
Annales, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, VI. 2014, 99–102. 
 


