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“Mert szelet vetnek és vihart aratnak. Nem indul szárba; termése nem ad lisztet; ha adna is, 

idegenek nyelik be azt.” 

[Hóseás 8:7] 
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Bevezetés 
 

Az alábbi elemzés kizárólag az FB-n elérhető információkon alapul és a szociológiában, a kriminológiában, 

a politikai viselkedés, vagy a lelki betegségek tanulmányozásában gyakran és eredménnyel alkalmazott 

módszert, a tartalomelemzést1 használja eszközül. A tartalomelemzés viszonylag egyszerű, széles körben 

elterjedt, és ami a legnagyobb erénye – nem lehet előle elbújni2. Aki beszél, ír, egyszóval információt ad, 

az ezt a tevékenységét egyben olyan szerkezetben, olyan szabályosságok mellett teszi, amelyről nem is 

tud, és amely önmagában is információt hordoz a beszélőre, illetve az információközlés kondextusára 

vonatkozóan. 

Ez adja a tartalomelemzés vonzerejét: sok mindent ki lehet deríteni belőle, amit a beszélő éppen el akar 

fedni, vagy aminek nincs is tudatában, de befolyásolja azt, hogy mit és hogyan fogalmaz meg. 

E rövid elemzésben elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy Orbán Viktor kommunikációs stábjának 

karáncsonyi gesztusa milyen reakciókat eredményezett az FB felhasználók körében. Bemutatjuk, hogy 

milyen erős negatív érzések törtek fel az eddig észrevétlen és hallgató többség oldaláról – ami bizonyára 

meglepte a stábot. Orbán Viktornak éreznie kell a feléje áradó szeretetet, de érzékelnie kell azt is, hogy 

milyen elemi erejű ellenérzést, gyűlöletet kelt személye a magyar lakosságban. Azzal, hogy az utóbbi 

véleményen lévők hallgatnak, az még nem jelenti azt, hogy kisebbségben is lennének3. 

De azt is példázni szeretnénk ezzel, hogy kimutatható: “a király meztelen”, azaz bármilyen hamis világot 

kívánnak is teremteni körülöttünk, bármennyire is igyekeznek uralni a diskurzus terét, az emberek 

racionális énje, a realizmushoz való szoros kötődése végül soha nem hagyja érvényesülni e törekvéseket. 

Az új beszélnek4 hosszú távon nincs helye. Napjai meg vannak számlálva, mint ahogy azoknak is, akik ennek 

megteremtésén munkálkodnak. És ezt Orbán Viktornak is tudnia kell. Jobb előbb, mint később. 

Ebből a szempontból Orbán Viktor is csak egy szereplő, mint bárki más. Egy olyan szereplő, aki ott és 

annyira sebezhető, amikor és amennyire megszólal. 

Az elemzéssel azt is szeretnénk bemutatni, hogy mindig lesz a kezünkben olyan eszköz, amellyel fel tudunk 

lépni a hamis képzetek létrehozását és fenntartását célzó, az egyéni kezdeményezést lenéző, korlátozó 

hatalmi törekvések, vagy ad absurdum egy önkényuralmi rendszer ellen. 

 

  

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysis , és http://sgo.sagepub.com/content/4/1/2158244014522633 
vagy http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=61  
2 http://www.jstor.org/discover/10.2307/2009404?sid=21105900906753&uid=4&uid=2 
3 http://masscommtheory.com/theory-overviews/spiral-of-silence/ 
4 http://mek.oszk.hu/00800/00896/00896.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysis
http://sgo.sagepub.com/content/4/1/2158244014522633
http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=61
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2009404?sid=21105900906753&uid=4&uid=2
http://masscommtheory.com/theory-overviews/spiral-of-silence/
http://mek.oszk.hu/00800/00896/00896.pdf
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I. Előzmények 
 

1. Orbán Viktor kommunikációs stábja 2014 december 24-én este 21 óra 23 perckor az alábbi képet 

tette fel gyanútlanul az miniszterelnök fb oldalára5 ezzel a szöveggel:  

 

“Áldott, békés Karácsonyt mindenkinek!” 

 

                                                           
5 Lásd : 

https://www.facebook.com/orbanviktor/photos/a.10151703698051093.1073741863.298090296092/1015291314

5741093/?type=1&theater 

https://www.facebook.com/orbanviktor/photos/a.10151703698051093.1073741863.298090296092/10152913145741093/?type=1&theater
https://www.facebook.com/orbanviktor/photos/a.10151703698051093.1073741863.298090296092/10152913145741093/?type=1&theater
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2. A posztra 2015 január 2. 14 óráig, tíz nap alatt, 4428 komment érkezett6. Az alábbiakban e kommenteket 

elemezzük tartalomelemzés segítségével. 

3. Az elemzés során viszonylag egyszerű kérdésekre vagyunk kíváncsiak: 

a) A bejegyzést követően hogyan alakult a kommentelők száma naponként, azaz mennyire és hány 

napon keresztül aktivizálta az ide látogatókat kommentelésre a bejegyzés? 

b) Hogyan változott a negatív / elitélő és a pozitív vagy semleges hangvételű kommentek aránya 

a megfigyelt napokban? 

c) Egy egyébként kedves és barátságos karácsonyi üdvözletre negatív tartalmú viszontválaszt adni 

eléggé szokatlan. Érdemes megnézni ezért azt is, hogy itt csupán arról volt-e szó, hogy pár 

hozzászóló rendszeres negatív hozzászólással “széttrollkodta” a miniszterelnök barátságos 

bejegyzését, vagy inkább arról, hogy több hozzászóló fogalmazott meg negatív véleményt? 

Érdekes továbbá az, hogy ezek a negatív vélemények elszórtan, vagy inkább egymás után jelentek 

meg? 

d) Milyen típusokba sorolhatók a negatív vélemények, és mi jellemzi a pozitív és semleges 

véleményeket? 

  

                                                           
6 Ezeket az ov_xmas_v.xlsx file tartalmazza. 
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II. Eredmények 
 

4. A hozzászólások időbeni lefolyása arra mutat, hogy 1-2 nap után jelentősen visszaesett a hozzászólók 

száma. A miniszterelnök bejegyzése az első két napban vont igazán figyelmet magára, ekkor született az 

összes bejegyzés közel 80%-a. 

1. ábra: A hozzászólók száma óránként, december 24. és január 2. között 

 

2. ábra: A hozzászólók száma naponta, december 24. és január 2. között 
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1. táblázat: A kommentelők száma naponta, december 24. és január 2. között 

 Hozzászólások % 

napok 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 24D 1432 32,3 

2 25D 2072 46,8 

3 26D 477 10,8 

4 27D 136 3,1 

5 28D 74 1,7 

6 29D 49 1,1 

7 30D 40 0,9 

8 31D 79 1,8 

9 1J 54 1,2 

10 2J 15 0,3 

Összesen 4428 100,0 

 

5. A hozzászólókat két csoportba soroltuk: az elsőbe a negatív tartalmúakat (i), a másodikba a semleges 

és pozitív tartalmúakat, valamint azokat, amelyekről nem tudtuk megállapítani a hangvételüket (ii). Az 

utóbbi esetben leggyakrabban a hozzászóló csak egy képet tett fel, amelyből nem derült ki, hogy mire is 

gondolt, vagy értelmezhetetlen szöveget írt. Volt olyan hozzászóló, aki a Blaha Lujza téri ételosztás képével 

válaszolt az eredeti posztra - ezeket a negatív csoportba soroltuk. 

Ezzel a megoldással természetesen alábecsüljük a negatív hozzászólások relatív súlyát. Az utóbbiakat 

helyesen a tisztán pozitív hozzászólásokhoz kellene hasonlítani, és az eredeti poszt fogadtatását, a pozitív-

negatív tartalmak súlyát és ennek változását kimutatni. Egy karácsonyi üdvözletre adott negatív tartalmú 

válaszok léte önmagában különös, amelynek okait érdemes feltárni. Erre a tartalomelemzés nem 

vállalkozhat, de ezzel a módszerrel meg lehet határozni azokat a témákat és kijelentés típusokat, amelyek 

fontosak lehetnek egy oksági elemzés számára.  

Az ömagában nem baj, hogy az elemzés e fázisában alábecsüljük a negatív reakciók súlyát. Ugyanis a 

semleges és besorolhatatlan tartalmú hozzászólások külön kategóriaként való számbavétele nagy 

nehézséggel járna, miközben viszonylag gyér kutatási eredménnyel kecsegtet.  

De fontos azért észben tartani, hogy az elemzésben kimutatottnál ténylegesen magasabb a negatív 

tartalmú hozzászólások súlya. 

A negatív tartalmú csoportba például ilyen hozzászólásokat soroltunk: 

Neked is boldog karácsonyt, és köszi, hogy miattad már évek óta szenvedünk <3 

2015 a nép éve lesz.. csak szólok.. 

Látlak buzi ne bujj 

na Viktor ez igen a Xanax hat 

Magadat is lógasd fel a fára plz! 

fizetési felszólításon tudnám elklépzelni :) 

Garen in the bush! 

Száradjon le a májad neked is így karácsonyra, te patkányarcú. 

Na hogy Romolj meg. 

A gonosz manó! 
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Hûljön rátok a bõr... 

Szeretem a karacsonyt, mert ilyenkor legalabb 1 hetre hazalatogatnak a 

kulfoldre menekult csaladtagjaim...Bekessegben gazdag unnepek 

És van  pofája  hozzá ! 

Látom sok elvetemûlt Fidesz buzi van  ) Nincs olyan szerencsénk hogy 

rágyulladna a fa míg alszik.. :/ :'( 

Aki Viktornak Boldog Karácsonyt kíván az most õszintén légyszives mondja már 

meg mit szívott ?? Mert atom anyag lehet az már bizonyos 

Madár képü 

Iden az allatkertben is raktak be karacsonyfat a majmoknak? És meg inget is 

huztak ra... ?? 

lehet h neked boldog... 

Égjen le a bõr a pofádon!!!! 

 

A második csoportba ilyen hozzászólások tartoznak például: 
 
Bekes boldog Karacsonyt az egesz csaladnak! ! ! ! 

Áldott Békés Karácsonyt Kívánok Önnek  és Kedves családjának! 

Köszönöm bátyám neked is és az egész családnak 

Áldott estén, karácsony éjen, angyalok szállnak fenn az égen. Mindenkihez be-

benéznek, mindenhová odaérnek. Áldást hoznak minden házba… 

Köszönjük ! Viszont kívánjuk ! 

Viszont Kívánunk minden jót ! Remélem az angyalok harsonái ébresztõt is 

fújnak mindenki számára ! 

Áldás, Béke, Szeretet :-) 

Boldog Karácsonyt! 

Viszont kívánjuk!! 

Boldog karácsonyt 

Boldog Karácsonyt kívánunk Önnek Miniszterelnök Úr!!!!  Számítunk Önre 2015-

ben is. :) !!! 

DRÁGA MINISZTERELNÖK ÚR ! BOLDOG KARÁCSNYT ÉS SIKREKBEN GAZDAG NAGYON BOLDOG 

ÚJÉVET KÍVÁNOK CSALÁDJÁVAL EGYÜTT 

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! 

Békés karácsonyi ünnepet kívánok! 

Köszönöm és viszont kívánom. 

<3 <3 <3  from Poland! 

Békés, boldog karácsonyt kívánunk! 

Merry Christmas Mr Prime Minister! You're doing a good job, keep up the good 

work! I know you're in a tough spot.  It's a hard job t 

Ennyi rosszlelkû ember-a szeretet ünnepén! Boldog Karácsonyt kedves 

Mindnyájuknak! 

Boldog Karácsonyt és "ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVÕT" 

Boldog Karacsonyt kivanok! 

Viszont kívánom! 

 
 

6. Az megfigyelt tíz nap alatt összesen 1420 hozzászólás volt negatív hangvételű (az összes hozzászólás 
32.1%-a). A negatív és a nem negatív (pozitív, semleges, vagy besorolhatatlan) hozzászólások számának 
időbeni lefutása nem nagyon tér el egymástól: az első két nap érkezett mindkét kategóriából a legtöbb 
hozzászólás. 
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1. táblázat: A negatív és nem negatív hangvételű hozzászólások száma naponta 

 
 

összesen nem negativ negativ 

napok 
 

 

24D 1170 262 1432 

25D 1351 721 2072 

26D 280 197 477 

27D 65 71 136 

28D 33 41 74 

29D 32 17 49 

30D 19 21 40 

31D 33 46 79 

1J 21 33 54 

2J 4 11 15 

összesen 3008 1420 4428 

 
 
3. ábra: A negatív és nem negatív hozzászólások száma óránként, december 24. és január 2. között 

 (a) nem negatív    (b) negatív 

 
 
7. A negatív hozzászólások, bár már az első napon megjelentek, de csak később váltak egyre gyakoribbá 
és arányuk az idő múlásával növekvő tendenciát mutatott. Ennek megfelelően a pozitív és semleges 
hozzászólások aránya csökkenő. Az első három napot követően egyedül december 29-én, amikor 
mindössze 49 hozzászólás érkezett, magasabb a nem negatív hozzászólások száma a negatív 
hozzászólásokénál (az előbbi száma 32, az utóbbié 17). 
 
A miniszterelnököt elítélő, őt, valamint politikáját negatívan ábrázoló hozzászólások már az első két nap 
során is viszonylag magas számban születtek (983 db), aztán később fokozatosan átvették a terepet, és 
dominánssá váltak a hozzászólások között. A pozitív és semleges hozzászólások az első két napon és 
december 29-én uralták a hozzászólásokat (83% és 66%). 
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4. ábra: A negatív (s_negativ) és nem negatív (s_posneut) hozzászólások aránya a hozzászólásokban 

naponta, december 24. és január 2. között 

 
 
8. A miniszterelnök posztjára negatívan reagáló kommentek megjelenése két eltérő eseménysor 
eredményei is lehet. Vagy csupán néhány rosszindulatú, a miniszterelnök politikájával elégedetlen 
kommentelő akciójáról van szó, akik „széttrollkodták” az egyébként kedves és barátságos posztot (i), de 
lehet az is, hogy az fb közösség egymástól független tagjai adtak helyt ilyen módon elégedetlenségüknek, 
dühüknek, vagy növekvő gyűlöletüknek (ii). Az első esetben a hozzászólók kisebb csoportjának kellett 
egymás után többször különböző megfogalmazású, de azonos negatív tartalmú bejegyzést írnia. Legyen 
ez a kiinduló feltételezésünk és vizsgáljuk meg, hogy az adatok alátámasztják-e ezt! 
 
9. Mivel rendelkezésre áll a hozzászólók fb azonosítója (id), ezért meg lehet vizsgálni azt, hogy egy 
felhasználó hányszor írt megjegyzést az eredeti posztra. Természetesen az is lehetséges, hogy egy 
ténylegesen létező személy több fb oldalt tart fent és több (ál)néven is ír megjegyzést. Ezt a rendelkezésre 
álló fb adatok alapján nem lehet megvizsgálni. Ezzel a feltételezéssel később fogunk foglalkozni. 
Kiindulópontként azt vizsgáljuk, hogy a hozzászólók közül hányan írtak legalább három alakommal, akár 
negatív, akár nem negatív tartalmú hozzászólást. 
 
Eredményül azt kapjuk, hogy mindössze 35 hozzászóló tért vissza kettőnél többször és írt megjegyzést az 
eredeti poszthoz és összesen 71 olyan hozzászólás-csoportot találunk, amelyek mindegyikében ugyanaz a 
hozzászóló legalább három megjegyzést írt. Ezekben a csoportokban egyaránt találunk negatív és nem 
negatív hozzászólásokat. A negatív tartalmú hozzászólások között nem látunk magasabb arányt (31 
hozzászólás csoport, ami a negatív hozzászólások 2,2%-a), mint a nem negatív hozzászólásoknál (40 
csoport, ami az összes nem negatív hozzászóláshoz 1,3%-a). A legalább három hozzászólást írók között 
mindössze négyen írtak hétnél több hozzászólást – de az ő hozzászólásaik aránya szinte teljesen azonos 
arányban oszlott meg a negatív és nem negatív tartalmú hozzászólások között. Ezek szerint el kell vetnünk 
azt a feltételezést, hogy a több mint 1300 negatív tartalmú hozzászólás olyanoktól származott volna, akik 
visszatérően, ugyanazt a tartalmat hajtogatva szándékosan bombázták volna szét a posztot. Ha voltak is 
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ilyenek, akkor azok csak páran lehetettek és a negatív hozzászólások elenyésző töredéke fűződhet a 
nevükhöz. 
 
2. táblázat: Azonos szerzők által írt (hármas csoportba sorolható) hozzászólások száma és aránya a 

negatív és nem negatív hangvételű hozzászólásokban 

 
 

Összesen 

nem 

negatív negatív 

hármas 

csoport 

eleme 

nem  2968 1389 4357 

% 68,1 31,9 100,0 

igen  40 31 71 

% 56,3 43,7% 100,0 

Összesen  3008 1420 4428 

% 67,9 32,1 100,0 

 
 
10. Természetesen az is lehet, hogy egy fb felhasználó több álnévvel is regisztrált és írt az eredeti posztra 
hozzászólást. Az azonban elég valószínűtlen feltételezés lenne, hogy a több mint 1300 negatív tartalmú 
hozzászólás többsége ilyen felhasználóktól származna. Viszonylag kevés felhasználó tarthat fent olyan 
helyzetet, hogy egyszerre 5, 10, 15, 20, vagy akár több fb id birtokosa és változatos nyelvi fordulatokkal 
írt ide azonos tartalmú hozzászólásokat. Azt meg megint nehéz lenne feltételezni, hogy kizárólag az 2-3-4 
fb nevet birtoklók sokasága lepte volna el negatív hozzászólásokkal az oldalt. Orbán Viktor bejegyzésének 
ténye már december 24-én este futótűzként terjedt el először az facebook-on. Már a kiíró stáb is úgy 
posztolhatta, hogy sok felhasználó oldalán megjelenjen, vagy sokan posztolták tovább, és így 
megjelenhetett ismerőseik oldalán is. Aztán az on-line sajtó hírt adva a posztról, a kommentelők rendkívül 
élénken és sokszor negatívan reagálnak rá7. Ezek a hírek eljutva az fb közösség tagjaihoz, inkább azoknak 
adhattak lökést, akik hozzászólásaikban később negatív véleményeket fogalmaztak meg. 
 
12. A nyelvi diverzitás foka eltérő a negatív és a nem negatív hozzászólások között. 
 
A negatív tartalmú hozzászólások egyik szembetűnő jellemzője a nagyfokú nyelvi diverzitás. Az eredeti 
posztra írt reakciók több egymástól jól elkülöníthető csoportba sorolhatók és a hozzászólók változatos 
kifejezésekkel, fordulatokkal, és szavakkal fogalmazták meg véleményüket. Az tiszta érzelmeket kifejező 
indulatszavaktól („na ne!!!”; „fujjjj”) az elvont fogalmakat, mint „adó”, „szegénység”, „kivándorlás” 
használó, ok-okozati kapcsolatokat is leíró gondolatmeneteken, vagy versidézeteken keresztül a 
változatos, naturalista-expresszív átkokig terjed ez a nyelvi sprektum. 
 
Ezzel szemben a pozitív, vagy semleges hozzászólások kevésbé sokszínűek: 39,5% közöttük a karácsonyi 
jókívánságra adott konvencionális viszontválaszok aránya. A ’boldog’, ’békés’ ’áldott’, ’isten’, ’köszönjük’, 
’köszönöm’, ’karácsony’, ’család’ szavak valamelyike a nem negatív hozzászólások 36%-ában szerepel. 

                                                           
7  Lásd például http://www.origo.hu/itthon/20141224-orban-elbujt-a-karacsonyfa-moge.html ,  
http://www.borsonline.hu/20141225_tombolnak_a_kommentelok_orban_karacsonyi_kepe_alatt, 
http://www.hir24.hu/belfold/2014/12/25/orban-viktor-a-karacsonyi-muzsa/ és  
http://magyarinfo.blog.hu/2014/12/25/orban_viktor_begyujtotta_a_karacsonyi_memgyar_raketait, stb. 

http://www.origo.hu/itthon/20141224-orban-elbujt-a-karacsonyfa-moge.html
http://www.borsonline.hu/20141225_tombolnak_a_kommentelok_orban_karacsonyi_kepe_alatt
http://www.hir24.hu/belfold/2014/12/25/orban-viktor-a-karacsonyi-muzsa/
http://magyarinfo.blog.hu/2014/12/25/orban_viktor_begyujtotta_a_karacsonyi_memgyar_raketait
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13. A negatív tartalmú hozzászólásokat hét csoportba soroltuk. 
 
 N1. Elutasítás 

A hozzászólók magát a karácsonyi üdvözlet gesztusát utasítják el helyből, egyszerűen és röviden. 
Mintha egy feléjük rohanó autó elől térnének ki, vagy egy ízléstelen viccet utasítanának el 
gondolkodás nélkül. Semmi bővebb okfejtést, indoklást nem írnak később. Ritkán ugyan, de 
megjelennek itt olyan hozzászólások, amelyekben az Orbán posztnak az ’én’-re gyakorolt negatív 
hatásáról van szó („látni sem bírom”). 
 

 N2. Orbán = ronda, utálatos 
Elsősorban a képen megjelenő férfi fizikai adottságaira, megjelenésére, vagy a karácsonyfa ágai 
közül való kikandikálás gesztusára tesznek elítélő, sértő, lealacsonyító megjegyzéseket, gyakran 
humoros, gúnyos formában. Vagy általában Orbán személyiségének utálatosságát hangsúlyozzák. 
Ennek intenzívebb és személyes formája, amikor kifejezik azt is, hogy a poszt és a képen megjelenő 
Orbán milyen hatást gyakorol a hozzászólás írójára („a frászt hoztad rám” ,”…azt fogom 
várni…bukkan elő egy rémisztő Orbán fej…”; „Rém álmaim megvalósítója!”) 

 
 N3. Orbán = kilátástalanság (szegénység, kivándorlás, munkanélküliség) 

A hozzászólások e csoportja elvont fogalmakat is használ („szegénység”, „kivándorlás”) illetve e 
fogalmakkal összefüggő helyzetre, a hozzászóló perspektívájából reflektál (kivándorlás, 
kényszerűen külföldön dolgozó a családban). Megjelenik itt is a személyes hangvétel, de nem az 
Orbán – hozzászóló kontextusban, hanem a hozzászóló saját helyzete, élete és az orbáni politika 
negatív következményei (mint a szegénység, és a hozzászóló szenvedéseinek okozója) 
kontextusában, illetve a saját szegénységet a feltételezett orbáni gazdagsággal (szegény 
karácsony – gazdag karácsony) összevetve. 

 
 N4. Orbán = kegyúr, bűnöző 

Orbán, mint egy feudális úr, mint maffiafőnök, vagy egyszerű rabló, tolvaj jelenik meg e 
hozzászólásokban. Negatív szövegkörnyezetben többször megjelennek mellette azok is, akik a 
hozzászólók szerint haszonélvezői a jelenlegi kormányzásnak „seggnyaló”, „haverjaid”, „rabló 
bandád”. 

 
 N5. Orbán = büntetés, kínzás 

A hozzászólások e csoportja különféle kínzásokat és büntetéseket vizionál, amelyekkel Orbánt 
lehetne/kellene sújtani. Több esetben falusi környezetben használt, népi ihletésű fordulatokról 
van szó („Szakadjon rád egy mázsa sz*r” ; „szakadnál meg”, „egyél szart”). 

 
 N6. Orbán = megsemmisítés, átok 

A hozzászólások hatodik csoportja hasonló megfogalmazásokat tartalmaz, mint az 5. csoport. A 
különbség annyi, hogy e csoportban a hozzászólók rendkívül agresszív, naturalista fordulatokon 
keresztül fejezik ki Orbánnal kapcsolatos negatív, elítélő véleményüket. Különféle átkokat 
fogalmaznak meg rendkívül agresszív módon, illetve a gyűlölt személy megsemmisítését, 
eltüntetését vizionálják expresszív fordulatok alkalmazásával („Állna a szívedbe egy gitár aztán 
pengetné a rák..”; „Ó hogy basztak volna a falhoz mielõtt felsírsz!!!”, „Fõbe kéne lõni!”, „…Önnél 
se a fa száradjon el  hanem a retkes tüdeje…”) 
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 N7. Egyéb negatív kommentek 

A hetedik csoportba tartoznak az egyéb megjegyzések, amelyek között több a kormány adózási 
politikáját veszi célba, és új, szürreális adónemek lehetőségén élcelődik („karácsonyfa adó”; „dísz 
adó”). Vagy gúnyosan az egyes kormányzati tervekkel hozza összefüggésbe Orbánt, például a 
tervezett drogtesztet említi („Azért vizelet mintát ön is adhatna Viktor…”). Ide soroltuk azokat a 
kommenteket is, amelyek a posztot és a rá való hozzászólásokat önreflexív módon értelmezik 
(„Micsoda v?ltozatos , ironikus kommentek ! Szeretlek benneteket ! B?k?s kar?csonyt ! - Ez meg 
itt csak megkapja amit ?rdemel”). 

 
14. A pozitív és semleges hozzászólásokat öt csoportba soroltuk. 
 
 NP1. Vicces 

Orbán képét viccesnek értelmezve, erre viccel válaszolók kommentjei tartoznak ide („Kukucs!”, 
„Látom buli van, hozok egy kis popcorn-t”). 

 
 NP2. Konvencionális 

A nem negatív hozzászólások között a leggyakrabban megfogalmazottak (43%) betartva a 

karácsonyi üdvözlet szabályait, viszonozzák, gyakran szó szerint megismétlik az eredeti poszt 

szövegét („Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!”, „Áldott Karácsonyt!”, „Boldog Karácsonyt!”). Ezzel 

elfogadják Orbán gesztusát és korrekten, da távolságtartóan válaszolnak rá. Ennek a típusnak 

egyik alcsoportja már kissé személyesebb hangot üt meg azzal, hogy a viszontválaszban 

személyesen Orbán Viktornak és családjának címezi jókivánságait („õnek is miniszter elnõk úr és 

kedves csalágyának is és boldog új esztendõt”, „Boldog, békés Karácsonyt kívánunk Önnek és 

Családjának!”) 

 
 NP3. Orbán = támogatás, szeretet és imádat 

A hozzászólások megköszönve a jókívánságokat, támogatásukról is biztosítják a miniszterelnököt, 
illetve kifejezik Orbán iránt érzett szeretetüket, imádatukat. („Csak  igy  tovabb.  Melletted  
vagyunk”, „Köszönjük Orbán Viktor, hogy kiállsz országunkért”, „Jó ország, szép ország, csak egyes 
embereket kellene kicserélni benne. Szeretünk Viktor!!!!!!”) 

 
 NP4. Orbán = haver, közeli barát, vagy családtag 

 
E hozzászólások első alcsoportja (haver) úgy reagál a posztra, mintha egy, vele azonos nyelvet 
beszélő haverhez fordulna és neki beszélne. A kapcsolat szorosságát a szleng használata is 
nyomatékosítja („Nektek is Nagyfőnök!”, „Köszi viszont néktek is”, „Neked is báttya!”, „Neked is 
tesa”). Ebben a tekintetben a válasz rövidsége is a közeli kapcsolatot nyomatékosítja („köszi, 
viszont”, „viszont”, „Viszont mester :)”, „Kossz orbi”). 
 
Másik alcsoport (barát vagy családtag) tagjai az elsőhöz hasonlóan kizárólag a jókívánságok 
viszonozására szorítkoznak, de úgy, mintha a család egy közeli ismerőséhez, jó barátjához, vagy 
egy családtaghoz fordulnának („Neked is Viktor Drága!”, Ott is az egész családnak”, „Nekedis 
Viktor”). Ezen túl a személyes jelleget az is hangsúlyozza, hogy saját családjuk nevében 
fogalmazzák meg jókívánságaikat, („Viszont kívánom családom nevében!”, „Boldog Karácsonyt 
Kívánunk! :) Németh család”, „Nektek is Boldog Karácsonyt Kívánunk!”). 
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 NP5. Egyéb 
Az egyéb kategóriába tartoznak az általunk sem negatív, sem pozitív csoportokba (N1-N7 és NP1-
NP4) be nem sorolható esetek, vagy amelyek inkább pozitívnak tekinthetők, de nem sorolhatók a 
fenti csoportok egyikébe sem („Tudja mit kivanook én !Baloldal mentesMagyarorszáfot!”, 
„baloskák jóérzés hazaárulóskodni?”, „?”). Ha egy kép volt a posztra a válasz, akkor azt egy-két 
kivételtől eltekintve mind ide soroltuk. 

 

15. A nem negatív hozzászólások inkább használnak olyan fordulatot, amelyek a karácsony keresztényi 

jellegét hangsúlyozzák („áldott”) és inkább tartalmazzák az „Isten”, és „Úr” szavakat. E hozzászólások 

inkább utalnak az ünnep vallásos tartalmára, mint a többi hozzászólás. 

 

3. táblázat: Az ünnep keresztényi eredetére utaló szavak („áldott”, „Isten”, „Úr” ) előfordulása a 

hozzászólások két csoportjában 

 

 
vallás 

Összesen nem igen 

Negativ 
 

nem  2468 540 3008 

% 82,0% 18,0% 100,0% 

igen  1386 34 1420 

% 97,6% 2,4% 100,0% 

Összesen  3854 574 4428 

% 87,0% 13,0% 100,0% 

 

16. A nem negatív hozzászólások között ellenben ritkábban lelhetők fel elvont fogalmak („ország”, 

„szegénység” „kivándorlás”. „adó”, „kormány”, „haza”), ezek a negatív hozzászólásokban fordulnak elő 

nagyobb arányban. 
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4. táblázat: Elvont fogalmak előfordulása a hozzászólások két csoportjában 

 

 
elvont fogalmat tartalmaz 

Összesen nem igen 

negativ nem  2930 78 3008 

% 97,4% 2,7% 100,0% 

igen  1260 160 1398 

% 88,7% 11,3% 100,0% 

Összesen  4190 238 4428 

% 94,6% 5,4% 100,0% 

 

17. A negatív és nem negatív hozzászólások naponkénti arányai nem mutatják meg pontosan azt, hogy az 

egyik, vagy a másik típus mennyire volt domináns a megfigyelt napok során. Ezek különböző mintázatban 

jelenhettek meg a hozzászólások folyamatában. Az egyik eset, ha váltogatják egymást, a másik, ha a 

hozzászólások egy fajtáját fel-fel váltja egy másik típusba tartozó hozzászólás. E hozzászólás láncok 

naponta számított előfordulási arányai megmutatják, hogy adott napokban melyik hozzászólás csoport a 

domináns. Ha három tagból álló láncokat keresünk, és napi előfordulásukat figyeljük meg, akkor az alábbi 

esetek lehetségesek [n: negatív komment, np: semleges, vagy pozitív tartalmú komment]: 

 1.  n-n-n 

 2. np-np-np 

 3. n-n-np; n-np-n; np-n-n 

 4. np-np-n, np-n-np, n-np-np 

Ezek közül akkor tekinthetjük inkább dominánsak egy típust, ha 

  n-n-n-np   (a1) negatív hozzászólások esetében, vagy 

  np-np-np-n   (a2) nem negatív hozzászólások esetében, 

és akkor kevésbé, ha 

  n-np-n-n   (b1) vagy, 

  n-n-np-n   (b2). 

Olyan mintákat keresünk tehát, amelyekben nagyobb arányban fordul elő egy olyan elem, amelyet két 

azonos tartalmú elem követ (a1 és a2), és az ilyen elemeknek az összes elemen belüli arányával fejezhetjük 

ki azt, hogy az adott típusú hozzászólás mennyire volt domináns az adott időszakban. 

Három tagból álló láncok esetén azt látjuk, hogy míg az első három nap egyértelműen a nem negatív 

hozzászólások dominálták a hozzászólások folyamát, hiszen nagy, bár meredeken csökkenő, 

valószínűséggel láthatunk egymás után azonos tartalmú nem negatív hozzászólásokat, addig a negyedik 
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nap után a két típusba sorolható láncok azonos súlyt képviseltek. Fontos megfigyelés, hogy a negatív 

vélemények, bár arányuk meredeken nőtt, így sem kerültek domináns pozícióba a későbbi napok során. 

 

5. ábra: A negatív (chainn) és nem negatív (chainpn) hozzászólás láncok (x-x-x) aránya a 

hozzászólásokban naponta, december 24. és január 2. között 

 

18. A 4428 hozzászólás többségét 53,4%-át (2364 fő) férfinévvel bejelentkező, 43,3%-át (1870 fő) női nevű 

hozzászóló írta, míg a hozzászólók nemét az esetek 4,4%-ában (194 hozzászóló) nem lehetett 

megállapítani. 
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6. ábra: Női nevű hozzászólók aránya naponta december 24. és január 2. között, % 

 

19. A nők sokkal kevésbé fogalmaztak meg negatív hozzászólásokat, mint a férfiak. A legerősebb 

kifejezéseket és képeket tartalmazó N6 csoportba (Megsemmisítés és átok) tartozó hozzászólások is 

döntően férfiakhoz köthetők: a 108 ilyen hozzászólásból 83 férfiakhoz, 17 nőkhöz tartozik és 8 felhasználó 

nemét nem lehetett megállapítani. 

 

5. táblázat: Negatív tartalmú hozzászólások a nők és férfiak körében 

 
negatív 

Összesen nem Igen 

 nő  1507 363 1870 

% 80,6% 19,4% 100,0% 

férfi  1392 972 2364 

% 58,9% 41,1% 100,0% 

Össesen  2899 1335 4234 

% 68,5% 31,5% 100,0% 

 

20. Egy posztra csak az egyik reakció lehet az, hogy az fb felhasználók kommentet írnak (i). A másik az, ha 

magát a posztot lájkolják (ii), a harmadik az, ha a posztra érkezett kommentekre válaszolnak (iii), a 

negyedik eshetőség meg, ha az egyes kommenteket lájkolják (iv). A következőkben ez utóbbival fogunk 

foglalkozni. 

A komment írása és lájkolása a vélemények kifejtésének különböző szintjét jelenti: a lájkolás sokkal 

könnyebb, egyszerűbb, gyorsabb egy hozzászólás megfogalmazásánál, és nem kívánja meg, hogy a 

felhasználó feltárja magát, kifejtse, még ha röviden is, saját véleményét. Csak tetszést nyilvánít. 

Természetesen sokan gondolhatták, hogy Orbán posztjának negatív tartalmú kommentelése veszélyes 
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lehet a komment írójára nézve – mégis megtették ezt, és megfogalmazták itt a véleményüket. De sokan 

lehettek azok is, akiket a félelem -- „a nagy testvér megfigyel, majd lecsap, és jönnek a retorziók” – 

elriasztott. Ők választhattak aközött, hogy megnézik a posztot és a kommenteket, aztán elhagyják az 

oldalt, vagy a nekik tetsző kommenteket lájkolják. 

21. A posztra válaszoló kommentek összesen 42.800 lájkot kaptak, azaz közel 10 lájkot kapott átlagosan 

egy komment. A legtöbb lájkot, szám szerint 2153-at a következő komment kapta: 

„Ha szomorú leszek ide jövök majd kommenteket olvasni. :D”.  

(A legtöbb lájkot kapott kommentek listáját lásd a 2. Mellékletben). 

22. A lájkok túlnyomó többsége (41.293 darab) a posztot követő két napban született, akkor, amikor 

messze a nem negatív kommentek voltak többségben a kommentek között. Az első napon született 

komment kapta a legtöbb lájkot, és az fb által alkalmazott algoritmusnak hála (a legtöbb lájkot kapott 

kommentek felülre kerülnek, így a frissen az oldalra látogatók ezekkel találkoznak először) nagy volt annak 

a valószínűsége, ne csak az első nap, hanem mindvégig szem előtt legyen és a felhasználók lájkolják. 

 

7. ábra: A kommentek lájkjainak száma óránként december 24. és január 2. között 

 

 

23. A negatív és nem negatív kommentekre érkezett lájkok száma teljesen eltér a kommentekéktől: a 

negatív kommentek sokkal több lájkot kaptak, mint a pozitív és semleges kommentek. Az előbbiek 

összesen több mint 36.000, míg az utóbbiakra 5.600 lájkot kaptak. Vagyis negatív kommentek kapták az 

összes lájk 85%-át. Eközben a posztot magát több mint 43 ezren lájkolták. 

  



20 

 

6. táblázat: A negatív és nem negatív kommentekre érkezett lájkok statisztikái 

 

 lájkok száma N Átlag Medián Maximum 

Nem negativ 5139 3008 1,71 0,00 588 

Negatív 37661 1420 26,52 5,00 2153 

Összesen 42800 4428 9,67 1,00 2153 

 

24. Ha csak azokat a kommenteket számoljuk, amelyek legalább egy lájkot kaptak, akkor a negatív és nem 

negatív kommentek száma meglehetősen kiegyenlített volt a megfigyelt tíz nap alatt, sőt a második nap 

született negatív kommentek között több mint 600 volt olyan, amelyiket valaki lájkolta. Összességében a 

negatív tartalmú kommentek közül 1265 kommentet lájkolt valaki, míg a nem negatív kommentek között 

1148 kapott legalább egy lájkot. Ezek szerint az olvasóknak „tetsző” kommentek között sokkal 

kiegyenlítettebb arányokat kapunk a két csoport között, mintha csak a negatív és nem negatív kommentek 

számát vennénk figyelembe. 

8. ábra: Azon negatív (lc_n_d) és nem negatív (lc_pn_d) kommentek száma naponta, amelyek legalább 

egy lájkot kaptak 

 

25. Ennek megfelelően a kommentekre jutó lájkok naponta számított összege is meglehetősen más képet 

mutat, mint a kommenteké: a negatív kommentek lájkjainak száma mindvégig meghaladja a nem negatív 

kommentekét. Ha tehát azt is figyelembe vesszük, hogy mennyire tetszett az oldalra látogatóknak egy-egy 

komment, akkor a negatív kommentek sokkal sikeresebbnek bizonyultak a tíz nap alatt, mint a nem 

negatív kommentek. 
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9. ábra: A negatív (lc_n) és nem negatív (lc_pn) kommentek lájkjainak összege naponta december 24. és 

január 2. között 

 

26. A poszt üzenete nem egyértelmű és a poszthoz hozzászólást írók is legalább két módon értelmezték 

ezt. Míg a támogatók egy egyszerű karácsonyi jókívánságot láttak a kiposztolt képben és a hozzá fűzött 

mondatban, addig a negatív hozzászólásokat megfogalmazók teljesen mást láttak: provokációt („Mi a cél 

a népek hergelésével?”). A kormány és Orbán támogatói csak a közvetlen jelentését (karácsonyi üdvözlet, 

kedveskedő, mosolygó miniszterelnök) vették figyelembe (A), és erre az üdvözletre válaszoltak 

legtöbbször szinte szó szerint megismételve az üdvözlést: karácsonyi üdvözletet (A’) küldtek. Itt nincs is 

helye a lájknak, hiszen az ilyen hozzászólás nem tartalmaz véleménynyilvánítást. Ezzel szemben, akiknek 

negatív véleményük volt Orbánről, illetve a kormányzat politikájáról az üzenetben nem A-t (egy karácsonyi 

üdvözletet) láttak, amelyre A’-vel kellene válaszolniuk, hanem azt, hogy ez formálisan A-n keresztül egy 

másik Q üzentet hordoz. Azt gondolták, hogy A, azaz a karácsonyi üdvözlet, igazándiból csak egy eszköz, 

ami azt szolgálja, hogy voltaképpen egy másik üzentet közvetítsen (Q). Azt, hogy a boldogság az országban 

most általános, minden rendben van, rendben mennek a dolgok (i), Orbán jó családapa, aki a keresztény 

szokások szerint él (ii); és gondoskodó, figyelmes vezető, aki karácsonykor sem feledkezik meg országa 

népéről (iii). Az elégedetlenek azonban elutasították ezt a ki nem mondott értelmezést és erre válaszoltak 

Q’ üzeneteikkel (a Q állítás explicit, erőteljes, dühös és néhol elkeseredett elutasításával). 

27. Idáig minden kommentet ugyanolyan értékűnek tekintettük és nem vettük figyelembe, hogy közöttük 

jelentős különbségek vannak aszerint, hogy melyik mennyire tetszett az olvasóknak. Érdemes ezt a 

torzítást kiküszöbölni és egy tetszési index szerint súlyozni a kommenteket úgy, hogy azokat, amelyek több 

olvasónak tetszettek (ennek megfelelően nagyobb hatásúak is) nagyobb súllyal vegyünk figyelembe 

azoknál, amelyek senkinek sem tetszettek az írójukon kívül. Egy ilyen tetszési index megalkotásával nem 

kell különösen bajlódnunk, hiszen kézenfekvően ilyen funkciót tölt be a kommenthez kapcsolt lájk. Ha 

valakinek tetszik a komment, akkor ezt a ’like’ szövegre való kattintással jelzi. 



22 

A fentieknek megfelelően érdemes minden kommentet súlyozni a lájkok számával, amit kapott. Ha ezt 

megtesszük, akkor az eredmények arra mutatnak, hogy a lájkok számával, mint tetszési index-szel 

súlyozott kommentek között a negatív kommentek aránya messze megelőzi a nem negatív kommentekét: 

az előbbiek súlya 80-70% körüli, míg az utóbbiaké mindössze 20-30% környékén mozog. Ez a különbség 

mindvégig megmarad a vizsgált tíz nap során és már az első nap nyilvánvaló. 

[Hogy azokat a kommenteket is megtartsuk, amelyek nem kaptak lájkot, minden kommentnél a lájkok 

számát növeltük eggyel és az így kapott értékkel súlyoztuk az adatokat. A súly (LIKE) átlaga 1, összege 

4428, minimális értéke 0.09 (amikor nem kapott lájkot a komment), maximális értéke pedig 201.95 (a 

maximális lájkot kapott komment esetében)]. 

 

10. ábra: A negatív (s_n) és nem negatív (s_pn) kommenteknek a tetszési index (lájkok száma) szerint 

súlyozott aránya december 24. és január 2. között 

 

28. A negatív és nem negatív kommentekre jutó lájkok eltérése mögött lehetséges, hogy az húzódik meg, 

hogy a nem negatív kommentek között magas a konvencionális típusba sorolt kommentek aránya (39,5%) 

miközben az utóbbiak nem fejeznek ki semmilyen véleményt, azaz lájkolni sem lehet őket. Ha az ezekre 

jutó lájkok számát összevetjük a negatív hozzászólásokra adott lájkok számával, akkor egyértelmű a 

helyzet. 
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7. táblázat: A negatív és konvencionális hozzászólásokra adott lájkok statisztikái 

 

 Lájkok száma          Átlag Medián Maximum Kommentek száma 

Negatív kommentek 37661 26,52 5.00 2153 1420 

Konv. kommentek 843 0,719 0,00 73 1188 

Összesen 38504 14,76 1,00 2153 2608 

 (F: 51,37, p < 0,000. eta: 0,14) 

 

Ez a tény megerősíti azt a feltételezést, hogy a negatív és nem negatív bejegyzésekre adott lájkok 

számának hatalmas különbségét a konvencionális kommentek számlájára írjuk. De mi a helyzet az Orbánt 

expicit módon támogató kommentekkel, és azokkal, amelyeknek írói közeli személyes viszonyra utaló 

fordulatokkal, megszólítással fordultak Orbánhoz? Akik úgy írták meg válaszaikat, mintha egy havernek, 

egy közeli barátnak, családtagnak írtak volna (Orbán = haver, közeli barát, családtag)? És mennyi lájkot 

kaptak azok a bejegyzések, amelyek explicit módon támogatásukról biztosították a miniszterelnököt 

(Támogatás és szeretet). 

29. Ha a fenti okok magyarázzák a negatív és nem negatív kommentekre adott lájkok számában megfigyelt 

különbséget, akkor az kell feltételeznünk, hogy nem lehetnek nagy eltérések a negatív és a támogató, 

valamint Orbánnal való szoros személyes kapcsolatot feltételező kommentekre adott lájkok száma között. 

Ez a feltételezés azonban nem állja meg a helyét. A negatív kommentek az Orbánt expicit módon 

támogató, Orbánt közeli ismerősnek, családtagnak feltételező kommenteknél is számottevően több lájkot 

kaptak. A konvencionális üzenetek nagy aránya ezek szerint hozzájárul ugyan a lájkok közötti nagyarányú 

különbséghez, de nem magyarázza meg azt teljesen. 

8. táblázat: A negatív ész Orbánt támogató, közeli ismerősnek, barátnak feltételező hozzászólásokra adott 

lájkok statisztikái 

 

 Lájkok száma          Átlag Medián Maximum Kommentek száma 

Negatív kommentek 37661 26,52 5,00 2153 1420 

Támogatás; barát, haver 1095 1,00 0,00 234 1098 

Összesen 38756 15,39 2,00 2153 2518 

 (F: 46,289, p < 0,000. eta: 0,134) 

 

Az Orbán stáb gyanútlan lépése (a poszt elhelyezése Orbán Viktor oldalán) azt eredményezte, hogy 

kiderült: nagyon sokan vannak, akik elutasítják a posztot, olyan üzenetet tulajdonítva neki (Q), amelyet a 

poszt ötletadói expliciten nem fogalmaztak meg. 
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III. Tanulságok 
 
30. A posztra érkezett hozzászólások 80%-a az első két nap érkezett – utána már elenyésző számban írtak 
a posztról az fb felhasználók. A posztra e két napon írt hozzászólások kapták a lájkok 99%-át. 
 
31. A negatív tartalmú hozzászólások a nem negatív hozzászólások felét sem tették ki, de arányuk egy nap 
(december 29.) kivételével végig nőtt a megfigyelt tíz nap során. Az egyes hozzászólásokra adott lájkok 
száma közel 43 ezerre rúgott. Ha lájkok számát figyelembe vesszük, akkor a negatív hozzászólások több 
mint hétszer több lájkot kaptak, mint a nem negatívak. 
 
32. A hozzászólások mintázata arra mutat, hogy koránt sem igaz az, hogy a hozzászólók egy kis csoportja 
„trollkodta volna szét” a posztot. Negatív véleményt a hozzászólók sokasága fogalmazott meg – spontán 
és egymástól függetlenül. Ritkaságnak számított, hogy egy hozzászóló többször írt megjegyzést. 
 
33. A negatív hozzászólások esetében megfigyelhető, hogy inkább használtak elvont fogalmakat, és 
közöttük az elutasítás, a düh és a gyűlölet különböző fokozatai jelentek meg, gazdag nyelvi környezetben. 
A nem negatív hozzászólásokat a konvencionális hozzászólások uralták, amelyek a karácsonyi üdvözlet 
megismétlésére, viszonzására szorítkoztak. Fontos kiemelni még, hogy a hozzászólók rendkívül szoros 
perszonális (sokszor közeli baráti) viszonynak tekintik a közöttük és Orbán Viktor közötti kapcsolatot. 
 
A posztra adott negatív és nem negatív hozzászólások közötti fontosabb különbségek négy területen 
ragadhatók meg. A negatív hozzászólások nyelve sokszínűbb, sokkal diverzifikáltabb, mint a másik 
csoporté (i). Emellett sokkal intenzívebbek e hozzászólások, erősebb kifejezéseket, expresszívebb 
fordulatokat használnak, mint a másik csoport (ii). A nem negatív hozzászólásokat a konvencionális 
viszontválaszok dominálják (NP2) (iii). E hozzászólások továbbá sokkal inkább tanúskodnak arról, hogy a 
hozzászólók a miniszterelnökkel való személyes, intim baráti kapcsolatot feltételezve, egy ilyen helyzetből 
kiindulva írtak. Közel érzik magukhoz, a család barátjaként, vagy családtagként fordulnak hozzá. Orbán 
Viktor számukra a szeretett vezetőt testesíti meg, aki értük él, és jó úton jár (iii). A nem negatív 
hozzászólások között ellenben ritkábban lelhetők fel elvont fogalmak („ország”, „szegénység” 
„kivándorlás”. „adó”, „kormány”), ezek a negatív hozzászólásokban fordulnak elő nagyobb arányban (iv). 
 
34. Bár a karácsony estéjén kitett, karácsonyi képpel illusztrált poszt az alkalomnak megfelelő 

jókívánságokat tartalmazott, és a képen Orbán Viktor kedvesen mosolyog – de mégis azt látjuk, hogy ez a 

gesztus hihetetlen mértékű ellenérzést, nemtetszést és dühöt váltott ki a kommentelők több mint 

egyharmadából. 

35. Ha a kommenteket olvasók és értékelők között a véleményüket a ’like’ megnyomásával kifejezőket is 

figyelembe vesszük, és ezt az információt is felhasználjuk a kommentek értékelésénél, akkor azt látjuk, 

hogy a negatív vélemények népszerűsége messze felülmúlta a pozitív és semleges véleményekét. A 

kommentek tetszési indexe egyértelmű és világos üzentet hordoz: a negatív kommentek kapták a lájkok 

85%-át. Ahogy egy kommentelő írta:  

„Felesleges a draga nemzeti konzultacio viki. Eleg elolvasni ezeket a hozzaszolasokat.” 
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Melléklet 
 

1. melléklet 

 

Példák az egyes csoportokba sorolt hozzászólásokra 
 
N1. Elutasítás 
 „Mi a büdös francot keresel itt az oldalamon? Tünj el! Elegem van belõled!” 
 na ne!!!! 
 Na!!!  Ne !!! 
 Szakadok :DDD 
 Hello mi???? 
 Hol a dis like XD 
 ez vicc 
 Ez meg hogy kerül az én oldalamra?! Annyit ártott már, hogy látni sem bírom! 
 Fujjjj 

Fúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúj.Csak karikor ne 
látnám a képét.......Szarházi. 

 Ez komoly? 
 Még van pofája!! 

Úristen, hogy jelent ez meg az oldalamon?? Kérem azt az ismerôsôm, hogy nekem neeeee, 
könyörgöm neeeeem!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
N2. Orbán = ronda és utálatos 
 Ez tuti bevan sziva pirosak a szemei :) 
 Grincs :) 
 te pondró lelkü.. 
 Undorító.. 
 a frászt hoztad rám 
 Pofátlanság netovábja,kirabolja majd boldog karácsont kiván a kirabólt embereknek. 
 Szarabbul nézel ki, mint négy éve! Te majom! 
 és akkor a majom kilesett a fák ágai közül 
 a graci archivumbol montiroztak? 
 Megviselt kepe van 

Most ezek után hogy fogok a jövõben karácsonyfát díszíteni? Mindig azt fogom majd várni, hogy 
melyik ág mögül bukkan elõ egy rémisztõ Orbán fej. 
ha már fehér hó nincs legalább a sötét pofád láthatjuk ^^ 
Viszont kívánjuk miniszterelnök úr! Édesapám nagyon kedveli önt, gyakran emlegeti szerény 
személyét és édesanyját különféle jellegzetes jelzõkkel ellátva. Boldog karácsonyt! :) 
Rém álmaim megvalósítója! 
Akárhányszor meglátom az a seggarc fejét kedves miniszter Úr, hánynom kell, köszönöm azt a havi 
80.000-es adót amit levonnak, mennyi karácsonyfa kijött volna belõle *.* ja és ajándék  ) 
Uh, the scariest picture I saw this Christmas! 
Háát ez aztán mostan itten mostan na mostan ....vagy nagyon bevan baszva vagy petig szétszívta 
az agyát !! :DDD 



26 

 
N3. Orbán = kilátástalanság 

Áldott, békés Karácsonyt mindenkinek! https://balrad.wordpress.com/2014/12/24/budapest-
2014-12-24-blaha-lujza-ter-europaban-vagyunk/ 
ijen boldogságbol nézi a szegényeket 
Még hogy "Áldott, békés Karácsonyt mindenkinek!" ? Jó vicc! Sok szegény még azt se tudja hogy 
mit adjon családjának vagy mit fõzõn nekik és erre a pénzes így beszél mikor a vagyonán ül? FÚJ! 
köszönjük miniszter urcsak ojan szegényeset mint nekünk van 
amijent kaptam ojant kivánok viki 
Azokra a szegényekre gondolt, akik a Blah?n álltak sorba egy adag ételért? 
Köszönöm Angela Merkelnek,  hogy szépen, békességben, gazdagon megünnepelhettük a 
Karácsonyt!! 
Magyarországon 10 emberbõl 4 stresszben él, a többi külföldön. 
Egyedül maradtam itthon karácsonykor,az eg?sz családom kívándorolt, jövõre már ?n sem 
ad?zom idehaza remélhetõleg!Boldog karácsonyt! 
Szeretem a karacsonyt, mert ilyenkor legalabb 1 hetre hazalatogatnak a kulfoldre menekult 
csaladtagjaim...Bekessegben gazdag unnepeket kivanok! 

 Sokaknak csak a parketta van a fa alatt vazze (miattad) 
 
N4. Orbán = kegyúr, bűnöző 
 A sok seggnyalónak is boldog karácsonyt...Viktor nektek is juttat valamint? 
 Megvan még a dísz, vagy már azt is ellopta? 

családodnak és a haverjaidnak kívánjál akiket milliárdokkal kitömtél...egyszer minden jónak vége 
lesz 
Megvan még a dísz, vagy már azt is ellopta? 
HA ANNYIT ÖSSZELOPTAM VOLNA ÉN IS ,KÖNNYEBB LENNE !!!!!! NÉZZ KÖRÜL MENNYI ÉHEZÕ 
VAN !!!! BÜSZKE LEHETSZ !!!!!!!! 
Szép egy rabló feje van genszternek 

 Kokain is volt a fa alatt vagy csak a vérnyomása magas a sok korrupciós ügy miatt? 
 Kukucs...van még dugi pénzetek?... 
 Ezt kívánom neked es az egész rabló bandádnak. 
 Ez még a díszeket is lelopja a fánkról ... 
 http://kepfeltoltes.hu/141225/orb_n_www.kepfeltoltes.hu_.jpg 
 Ezt a fat is loptad  more? 
  

https://balrad.wordpress.com/2014/12/24/budapest-2014-12-24-blaha-lujza-ter-europaban-vagyunk/
https://balrad.wordpress.com/2014/12/24/budapest-2014-12-24-blaha-lujza-ter-europaban-vagyunk/
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N5. Orbán = büntetés, kínzás 
 A tûlevél szúrná ki a szemed! 
 Karacsony alkalmabol jol pofon vagnalak :* 
 Hogy dölne ráá' a haz vagy a karacsonyfa! 
 jöhetnek a megkövezések! 
 Torne el a szeme:D 

Elõször netadó utána Facebook poszt??? Na most, hogy is van ez!!?? -.-" Szakadjon rád egy mázsa 
sz*r Vitya... 
Szakadnál meg c: 
egyél szart! 
Szurná ki a fenyõ a szemedet 
hogy dûlne rád a fa! 
Dölne rád a fa! 
ne bujkálj, még lesz rá idõd 
Látom,már kezded gyakorolni,a bujkálást az emberek elõl. 
Hogy szúrná ki a szemedet a fa ág! 
Na ez az amit legkevésbé szeretnék látni, ha elhúzom az ágat. Bár a másik kezemmel pont meg 
tudnám köszönni, amúgy lendületbõl..... 
Neked is te retek! Remélem jövõre a börtönbe adod elõ a betlehemi játékokat! 
Köszi Viktor a sok vödör szart amit kaptunk tõletek.Remélem,vissza tudjuk majd adni 
Nyald ki a picsámat boldogan Viktor! 
Ezt az embert szenteste a családja elött kéne megkínozni 
szard ossze magad karacsony tiszteletere xD 
Vödör kutyaszart kívánok. 
Orbán úr, ha Békés ünnepeket akar a népnek, akkor takarodjon, rohadjon meg és soha az életben 
ne kerüljön elõ!!! 
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N6. Orbán = megsemmisítés, átok 
Állna a szívedbe egy gitár aztán pengetné a rák puszi 
Ó hogy basztak volna a falhoz mielõtt felsírsz!!! 

 Miniszter Elnok ur el fogadna egy cian kapszulat ??? 
 Nyugodj bekeben.. 
 Golyó kéne a kibaszott fejetekbe!!!! 

Egy jó nagy erõs fenyõt kívánok Orbánnak, családjának és bandájának. Ja és legyen rajta jó sok 
üres hely az ágakon. Még szükségünk lesz rá. Ha majd elkezdjük az aggatást. :) 

 Kívánom Orbán!  Neked, a csicskásaidnak, a családodnak, mielõbb a fa alatt lógjatok! 
 Hol van a célkereszt???? 
 Egy kötelet neki és kész egy gyönyörû karácsonyfadísz.... 
 Bitóra 
 Remélem 2015 ben lesz egy olyan bátor ember aki egy beszéden fejbe lõ. 

Viszont. Majd ünnepek után kapja a savat. 
Rohaggyon ki a szived 
szakadjon le  a fejed  a szemed fusson ki  te genyóó 
Szakadt volna ANYÁDBA A FEJED 
Barcsak valaki lelõné karacsony alkalmaval xd ámen 
Fõbe kéne lõni! 
Kapjál rákot szenteste a sok kokaintól! 
pusztuljon ell a felyed te 
Remelem kedves Miniszterelnok ur Karacsonyra kotelet kap. Megerdemelne az osszes haverjaval 
egyutt. Udvozlett FL bol. 
Akadna a halszálka a torkodon! 
vigye el a pusztulat a ráncos fejedet 
Tiszta olyan fejet vág mint akinek azt mondták hogy havi 47bõl meglehet élni :D:D:D Önnél se a fa 
száradjon el  hanem a retkes tüdeje:D 
Rohadna rád a mûanyag lakat,te népellenes szemétláda! 
ráborítani. megtaposni lehugyozni felgyujtani .. ! Boldog augusztus 20. át te szajha ! 

 Légy ?tkozott!"egész életedbe!! 
 Égjen le a bõr a pofádon!!!! 
 Akkor vakult volna meg mikor ez a kép készült róla! Még van pofája Boldog Karácsonyt kívánni! 
 Sorvadj el Viktor,hetedíziglen!!!!!! 
 A mûanyag lakat rozsdáljon rád. 
 Pusztulj el!! Majd akkor lesz mindenki karacsonya áldott. 
 Chaeuchaescu var téged Viktor 
 A bõr hûlne a fekete valagadra!!! :( 
 hogy rohadjon le a tüdöd te mocsok 
 Remélem a mesterlövészt szúrta ki? 
 Akadjon a hal sz?lk?ja a torkodon,és akkor nekem is jo kar?csonyom lesz! 
 Idd le anyádról a fürdõvizet, te elme és idegkárosult! 
 Basszon meg az áram 
 Szarjál kaktuszt reggelre 

Hogy szarjanak a szadba te sügér.Remelem rad omlik a haz vagy csak egnel porig te szerencsetlen. 
Balszerencseben gazdag karacsonyt neked :) 
Szarjal szoges drottot Viktor! 
Boldog Kárácsonyt Viktor ! A villamos szabja rád a rövidnadrágot!! 

 



29 

N7. Egyéb 
 
 Mi a cél a népek hergelésével? 
 Karácsony adó?... -.-" 

Ahol te vagy ott sosem lesz béke. Jó nagy szart kevertél, és most már te is nyakig benne vagy.  
Élvez ki a helyzeted, már rövid az idõ. 

 Ráhelkádnak hány millás telket vettél ajándékba kedves névrokonom? :))) 
 Azért vizelet mintát ön is adhatna Viktor :) 
 Új adó? Legyen internet adó újból ! Hagy röhögjön a EU újból !  ) 

Micsoda v?ltozatos , ironikus kommentek ! Szeretlek benneteket ! B?k?s kar?csonyt ! - Ez meg itt 
csak megkapja amit ?rdemel. 
Dísz adó és ajándék adó 
Ha szomorú leszek ide jövök majd kommenteket olvasni. :D 
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NP1. Vicces 
 Látom buli van, hozok egy kis popcorn-t 
 Kukucs Orbán! :) 
 Kukucs! 
 :) 
 Szilveszter éjszaka 
 Viszont President ! 
 En is a fa moge bujkaltam ma :3 
 Dettó, Miniszterelnök Úr! (y) 
 Nekem tetszik a kukucs! Boldog Ünnepet! 
 ÁÁÁBÚJT ! 
 
NP2. Konvencionális 
 Önnek és családjának is áldott, békés karácsonyt ! 
 Miniszter Elnök Úrnak és szeretett családjának is békés békés, boldog karácsonyt kívánunk. 
 Áldott karácsonyt 
 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket ! 
 Boldog Karacsonyt!! 
 Happy Merry Christmas day. 2015 
 Weso³ych Œwi¹t Bracia Wêgrzy :) 
 
NP3. Orbán = támogatás, szeretet és imádat 
 Csak  igy  tovabb.  Melletted  vagyunk 

Köszönöm Miniszterelnök úr, kívánom, hogy továbbra is legyen elég ereje és egészsége a célok 
megvalósításához, az ellenszél kivédéséhez! Az emberek józan többsége támogatja és megérti az 
intézkedések lényegét. 
Jó ország, szép ország, csak egyes embereket kellene kicserélni benne. Szeretünk Viktor!!!!!! 
Ne a stadionokat nézze, hanem azt, hogy a sok elhizott tunya gyerek egészségesenne élhet! 
Köszönjük Orbán Viktor, hogy kiállsz országunkért. 
Viktor veled vagyunk ! 
Boldog Új Évet !!!   :)  És kitartást a sok "szennyes"  erkölcsû   támadókkal szemben !!     Szemét és 
gaz van mindenhol !!   (Y) 
Aldott Karacsonyt az egesz csladjanak miniszterelnok ur,tovabbi sok sikert munkajaban,nagy 
tiszteloje Erdelybol 
<3 
Köszönjük Orb?n úr!!  Csak így tovább !! Elõször látom hogy egy ország vezére tisztán látja hogy 
az emberektõl hol fejik le a nehezen megkeresett pénzét , és megállítja a gusztustalan rablókat ! 
Kellemes ünnepeket és Boldog új évet önnek és kedves Családjának is! A negatív commentek ne 
önben keressék a hibát !! 
Viszont , csak igy tovabb ! 
le a kalapa viktor 
Isten vigyázzon rád Viktor, köszönöm a sok munkát, amit értünk végzel. 
viszont kivánom és kitartást a jövõben mert jó kezekben a kormányrúd 
Tisztelt miniszter úr! Önnek is és kedves családjának, boldog, áldott, karácsonyt kívánok. Hajrá 
fidesz, hajrá Magyarok!!! 
Isten áladotta boldog karácsonyt kívánok én is .Az Ige testté lett. 
Önnek, és családjának is!Jó egészséget, hogy ezt a sok terhet elviselhesse a haza javára. 
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Áldott békés karácsonyt kedves Orbán úr. Tegyen sok jót a Magyarország jövõ évszázadjaiért. 
 Puszi!!!!!! 

 
 

NP4. Orbán = haver, közeli barát vagy családtag 
 Love Viki bácsi 
 Nektek is Nagyfõnök! 
 Viszont kívánom nektek is Tesó... 
 Köszi fönök. Nektek is szép ünnepet 
 köszi viszont kivánom 
 Köszi, viszont!!!! :) 
 köszi,viszont 
 Köszi viszont néktek is 
 KÖSZ  VISZONT 
 Kossz orbi 
 boldog karit fater! csak így tovább! 
 Ûdv erdéjbõl honfitárs 
 Neked is báttya! 
 Köszönöm bátyám neked is és az egész családnak 
 Kukucssssss:)Father 
 Viszont mester:) 
 Viszont Doki! 
 Neked is drága testvérem és az egész családodnak kivétel nélkül! 
 Kossz orbi 
 Orbanbaby! Neked koszonhetjuk hogy a szociknak boldogtalan evuk volt! 
 KELLEMESET VIKIKÉM!!!!  
 ok neked is 
 köszönjük,és viszont kívánjuk ! 
 Viszont kívánom családom nevében! 
 Neked is Viktor és az egész családodnak békés, boldog és szeretetben gazdag ünnepet! 
 Neked is Viktor Draga! 
 KEDVES VIKTOR,NAGYON BOLDOG KARÁCSONYT KIVÁNOK!!!! 

Elnök úr, Viktor! Isten áldjon meg a Szent Estén benneteket! Fáradtnak tûnsz nagyon, és 
megviseltnek. Megértelek. Légyszíves feküdj le és aludd jól ki magad, szükséged van rá. Nehéz 
napok, hetek, hónapok állnak elõtted. Soha ne add fel! 
Nektek is, Viktor! :) 
Nekedis Viktor! 
ok neked is 
Boldog Karácsonyt kívánunk! :) Németh család 
Ott is az egész családnak! 
KELLEMES KARÁCSONYT  ----- BÚÉK,, MARGIT 
Köszönöm,viszont kívánom! 
Nektek is Boldog Karácsonyt Kívánunk ! 
Miniszterelnök úr! Szeretettben teljes karácsonyi ünnepeket kivánok,önnek és családjának. Zeller 
Zoltánné és családja 
Boldog békés karacsonyt erzsi  néni 
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NP5. Egyéb 
 SZABADSÁGOT AZ ULTRÁKNAK!!! 
 Egyetertek Irenyi Erzsebettel. 
 baloskák jóérzés hazaárulóskodni? 
 Tudja mit kivánook én !Baloldal mentesMagyarorszáfot! 

Haz?nk keresztény haza! Ma éjjel ne a gyűlöleté legyen! Mindenkinek ?ldott ünnepet....  Önnek 
és csal?dj?nak is, Miniszterelnök Úr! 
Áldott Békés Karácsonyt Mindenkinek!! A gyűlölködőknek pedig innét is szeretném üzenni, hogy 
Jézus él!!!! :-D 

 :-)!! 
 Fõ a békesség......... ?? 
 Bocsi Viktor:))) 
 Ultras Felcsút 
 
 *** 
 És máshova nem besorolható egyéb esetek. 
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2. melléklet 

 
M2.1. táblázat: A negatív és nem negatív hozzászólás láncok (x-x-x) aránya a hozzászólásokban naponta 

december 24. és január 2. között 

 

napok chainpn chainn 

1 24D Átlag ,5084 ,0279 

N 1432 1432 

2 25D Átlag ,2360 ,0729 

N 2072 2072 

3 26D Átlag ,1698 ,0839 

N 477 477 

4 27D Átlag ,0588 ,0735 

N 136 136 

5 28D Átlag ,0541 ,0811 

N 74 74 

6 29D Átlag ,1020 ,0612 

N 49 49 

7 30D Átlag ,0500 ,0750 

N 40 40 

8 31D Átlag ,0253 ,1013 

N 79 79 

9 1J Átlag ,0556 ,0741 

N 54 54 

10 2J Átlag ,0000 ,0000 

N 15 15 

Összesen Átlag ,2986 ,0598 

N 4428 4428 
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M2.2. táblázat: A hozzászólások megoszlása nemek szerint naponta december 24. és január 2. között 

 
nem 

összesen nő férfi 

Napok 1 24D 627 751 1378 

2 25D 899 1087 1986 

3 26D 207 248 455 

4 27D 46 81 127 

5 28D 26 44 70 

6 29D 14 30 44 

7 30D 14 23 37 

8 31D 14 57 71 

9 1J 17 36 53 

10 2J 6 7 13 

Összesen 1870 2364 4234 

 
 
 
M2.3. táblázat: A hozzászólások és a hozzájuk tartozó lájkok száma naponta december 24. január 2. 

között 

 

napok lájkok hozzászólások 

1 24D 22588 1432 

2 25D 16140 2072 

3 26D 2565 477 

4 27D 409 136 

5 28D 412 74 

6 29D 186 49 

7 30D 140 40 

8 31D 136 79 

9 1J 203 54 

10 2J 21 15 

Összesen 42800 4428 
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M2.4. táblázat: Azon negatív (lc_n_d) és nem negatív (lc_pn_d) kommentek száma naponta, amelyek 

legalább egy lájkot kaptak 

Report 

dayx lc_n_d lc_pn_d 

1 24D Sum 237 436 

N 1432 1432 

2 25D Sum 636 383 

N 2072 2072 

3 26D Sum 180 186 

N 477 477 

4 27D Sum 58 48 

N 136 136 

5 28D Sum 41 23 

N 74 74 

6 29D Sum 17 23 

N 49 49 

7 30D Sum 20 14 

N 40 40 

8 31D Sum 36 23 

N 79 79 

9 1J Sum 31 10 

N 54 54 

10 2J Sum 9 2 

N 15 15 

Total Sum 1265 1148 

N 4428 4428 
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M2.5. táblázat: A negatív (lc_n) és nem negatív (lc_pn) kommentek lájkjainak összege naponta 

december 24. és január 2. között 

 

dayx lc_n lc_pn 

1 24D Sum 19213 3375 

N 1432 1432 

2 25D Sum 14931 1209 

N 2072 2072 

3 26D Sum 2237 328 

N 477 477 

4 27D Sum 330 79 

N 136 136 

5 28D Sum 377 35 

N 74 74 

6 29D Sum 141 45 

N 49 49 

7 30D Sum 114 26 

N 40 40 

8 31D Sum 109 27 

N 79 79 

9 1J Sum 191 12 

N 54 54 

10 2J Sum 18 3 

N 15 15 

Össz. Sum 37661 5139 

N 4428 4428 
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M2.6. táblázat: A negatív és nem negatív kommenteknek a tetszési index (lájkok száma) szerint súlyozott 

száma december 24. és január 2. között 

 

napok negativ nem negativ 

1 24D 1826 426,13 

2 25D 1467 240,02 

3 26D 228 57,00 

4 27D 38 13,50 

5 28D 39 6,38 

6 29D 15 7,22 

7 30D 13 4,22 

8 31D 15 5,63 

9 1J 21 3,09 

10 2J 3 ,66 

 

Összesen 

 

3664 

 

763,85 
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3. melléklet 
 
 
 

Az N6-os csoportba sorolt hozzászólások listája 
 
 
 
Old meg magad viktor 
Viszont. Majd ünnepek után kapja a savat. 
A TÛZRE vele !!!!!!!!!!!!! 
Barcsak valaki lelõné karacsony alkalmaval xd ámen 
Csak a Duna be ne fagyjon....!!!!!! 
Fõbe kéne lõni! 
Kapjál rákot szenteste a sok kokaintól! 
pusztuljon ell a felyed te 
Remélem 2015 ben lesz egy olyan bátor ember aki egy beszéden fejbe lõ. 
Akadna a halszálka a torkodon! 
vigye el a pusztulat a ráncos fejedet 
Tiszta olyan fejet vág mint akinek azt mondták hogy havi 47bõl meglehet élni :D:D:D Önnél se a fa száradjon el  hanem a retkes tüdej 
Csak azt kívánom neked a transporter forduljon be valamelyik árokba és 40 perc múlva érkezzen a mentõ !!!!!!!!!!! 
Rohadna rád a mûanyag lakat,te népellenes szemétláda! 
ro...j meg 
te meg dögöj meg? 
ráborítani. megtaposni lehugyozni felgyujtani .. ! Boldog augusztus 20. át te szajha ! 
Szakadt volna ANYÁDBA A FEJED 
Légy ?tkozott!"egész életedbe!! 
Égjen le a bõr a pofádon!!!! 
Akkor vakult volna meg mikor ez a kép készült róla! Még van pofája Boldog Karácsonyt kívánni! 
REMÉLEM A KÖVETKEZÕT MÁR A TEMETÕBEN TÖLTÖD A KIVÉGZÉSED UTÁN!! A CSALÁDOD PEDIG A SITTEN FOG KARÁCSONYOZNI TELJES VAGYONELKOBZÁS UT 
Sorvadj el Viktor,hetedíziglen!!!!!! 
A mûanyag lakat rozsdáljon rád. 
Rohadjon le a fejed 
A fára akasztani való! 
Ezt a büdös parasztot!.......ez a z?ró tolerancia!.....Van arca bármit is kívánni!...Az anyádba szakadt volna bele a fejed!! 
Egyszer majd egy erdõben kelljen így bujdokolnia a nép haragja elõl... 
Ó hogy basztak volna a falhoz mielõtt felsírsz!!! 
Pusztulj el!! Majd akkor lesz mindenki karacsonya áldott. 
Ma 25 éve lõtték le Románia diktátorát. Boldog évfordulót miniszterelnök úr ! 
Neked meg az utolsót te roh...... 
Legyen mindig öné az utolsó szó az életben.Remélem ez volt az. 
Chaeuchaescu var téged Viktor 
A bõr hûlne a fekete valagadra!!! :( 
hogy rohadjon le a tüdöd te mocsok 
Te meg mit keresel itt? Gyökérnek a föld alatt van helye!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Remélem a mesterlövészt szúrta ki? 
Hogy, maradtál volna anyádban, megkövesedve! Te, félnótás! 
szakadjon rád a mennyezet...ja és még szakadj ketté! boldog karácsonyt  ) 
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Akadjon a hal sz?lk?ja a torkodon,és akkor nekem is jo kar?csonyom lesz! 
Idd le anyádról a fürdõvizet, te elme és idegkárosult! 
Basszon meg az áram 
J?rj ugy mint a farmerom.sz?radj meg kötélen 
Mocsadék pusztuljatok ki!!! 
Hûljön rátok a bõr... 
Az elsö falat kajátol fuladjál meg...,,, 
Na haljál éhen orbika. :D 
Aldott es bekes lenne ha mar fol akasztottad volna magad! 
Remélem megihlették, ahogy a karácsonyfadíszek fel vannak akasztva a fára, és mihamarabb követi a példájukat.  Boldog karácsonyt! 
Rohaggyon ki a szived 
Hol van a célkereszt???? 
Utolsó karácsonya 
Jovore olyan fat kapsz ami elbir a nyakadnal fogva  ) 
Kösd fel magad inkább viktorka,azt biztos sokan többen lájkolnánk :D 
Hogy a szálka akadna a torkodon.  Hepiiiiiii  !!!!!! 
Egy kötelet neki és kész egy gyönyörû karácsonyfadísz.... 
Bitóra 
pusztulat szarházi !! 
Jövõre úgy lógj, mint az a szerencsétlen karácsonyfadísz ott elõtted! 
Magadat is lógasd fel a fára plz! 
Remélem kötél lett az ajándék 
9 milis ólommal a fejében nekünk is jobb karácsonyunk lenne :D 
Megérdemli a rézköpenyes acélmagvast! 
Miniszter Elnok ur el fogadna egy cian kapszulat ??? 
Hogy szarjanak a szadba te sügér.Remelem rad omlik a haz vagy csak egnel porig te szerencsetlen. Balszerencseben gazdag karacsonyt n 
hogy nyelte volna le az anyja 
Dögölg meg -.- 
Én csak vastagbélrák-végbélrák kombót kívánok neked holnap reggelre viki. Jót tenne már végre az országnak. 
Vadász barátaimnak légyszi,cél a homlok közepe!!! 
Kívánom Orbán!  Neked, a csicskásaidnak, a családodnak, mielõbb a fa alatt lógjatok! 
Remélem az ünnepi halból a torkán akad egy szálka. :) 
Hogy halnall meg ... --.--" 
A joisten meressze ki a szíved te alljadék. 
halnál éhen te aberrált, beteg, pszichopata ... remélem ízlett az õzgerinc ... addig az országod jól lakik majd az illatával ! 
Remelem jovo Karacsonyra golyot kapsz szcientologus kiraly ! 
Neked is Viktorom! Ja és köszi szépen, hogy segítettél az útmutatásban! Sokkal jobb itt a Britteknél! Ui.: Remélem megfulladsz! 
Miniszterelnök úr egy kincs. Már csak el kéne ásni. Boldog Karácsonyt felség! 
Héy miszter, szorul már a hurok a nyakad körül mi?? :D Remélem lesznek olyan emberek akik kimennek az utcára jövõre, és a szemed lát 
Vigyen el a kaszás, karácsony alkalmából!! 
Kívánok neked kétharmados ravatali bulit a stadionodban. Hánynom kell. 
Dogolj meg.. 
több mint 30 ezren ??? ti nagyon jól élhettek csak kérdés hol ? remélem utoljára kívánta ! 
kötelet neki! "ajándékba" !!! :D 
Forduljon ki a belsoreszed te banat... 
Hát ezzel a bárgyú tekintettel inkább a puska csövébe nézne bele. Majom. 
Na végre már hogy orbán beesett a metró alá, elgázolta a halálba picsába szevasz tiszta pánik hõbörög a tömeg ugysem hivunk mentõt i 
cápa eledelnek jo lenne 
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paprika jancsi tele lovéval  jo a kép állna a fejedbe egy ácskapocs 
Állna a szívedbe egy gitár aztán pengetné a rák puszi 
Egy koporsót a karácsonyfád alá! 
18+ fejebe aljon meg a mikulas szanja? 
En a magam reszerol semmit sem kivanok a Miniszterelnok "ur"-nak. MEG LEVEGOT SEM!:-) 
hajjá meg :) 
Rohadna meg nejlonzsákba! 
Növesszen a Devla git?rt a hasadba oszt apr? r?kok pengess?k.... 
Szakadt volna anyádba a fejed! 
szakadjon le  a fejed  a szemed fusson ki  te genyóó 
K....va a...dat remelem az ilyen posztok helyet legkozelebb a temetesrol kapok infot..... -.- 
Inkább Önnek kellene a fán lógni a dísz helyett.... 
Dogolj m 
Legyél te a karácsonyfadísz.. NEKED KÉNE FELAKADNI ODA 
Viszont Miniszterelnök ur remélem ujévkor eltalal egy rakéta 
Én egy lámpaoszlopot kívánok Viktornak 1,5 m kötéllel és pár emberrel akiknek tönkretette az életét. 
Kellemes ünnepeket Miniszterelnök Úr! Remélem a 2015-ös évben Ön is összefossa magát, ha csengetnek a lakásán! Remélem Önhöz is beté 
Golyó kéne a kibaszott fejetekbe!!!! 
Fulladna bele a szappanba  és az összes többi adójába !!!!  SOHER 
Egy jó nagy erõs fenyõt kívánok Orbánnak, családjának és bandájának. Ja és legyen rajta jó sok üres hely az ágakon. Még szükségünk l 
Az lesz... amint a pap fölötted ?llva csak annyit mond: Béke poraidra... 
Rák a beledet te gechi 
  



41 

 

 

4. melléklet 
 

A lájkok száma és legtöbb lájkot kapott 30 komment 
 

   likeCount:         2153 

     message: Ha szomorú leszek ide jövök majd kommenteket olvasni. :D 

 

   likeCount:         1966 

     message: En szeretnek boldog karácsonyt kívánni David Cameron-nak, es köszönöm, hogy lehetõvé tett a családom es jómagam 

szamara egy könnyebb, jobb életet!   Merry christmas to everyone in England! ?? 

 

   likeCount:         1861 

     message: Stadionokban gazdag ünnepeket !  :) :) 

 

   likeCount:         1359 

     message: fa adó. 

 

   likeCount:         1348 

     message: Boldog karácsonyt "kedves  Miniszterelnökünk " , remélem egyszer te is úgy töltöd a karácsonyt ahogy sokan közülünk!!! 

Munkával!!! IGAZI MUNKÁVAL SZENTESTE 24 ÓRÁBAN ,70 EZERÉRT!!!! TÉNYLEG BOLDOGGÁ TETTED AZ EMBEREK KARÁCSONYÁT..... 

 

   likeCount:          957 

     message: Köszönjük hogy netadó nélkül tudunk kommentelni! (Több marad ajándékra) 

 

   likeCount:          947 

     message: Viszont kívánjuk miniszterelnök úr! Édesapám nagyon kedveli önt, gyakran emlegeti szerény személyét és édesanyját 

különféle jellegzetes jelzõkkel ellátva. Boldog karácsonyt! :) 

 

   likeCount:          810 

     message: ettõl a képtõl elment a karácsonyi hangulatom.koszonom? 

 

   likeCount:          621 

     message: Boldog karacsonyt haver. Neked volt penzed fara??! Ja... hogy en vettem -.- 

 

   likeCount:          606 

     message: Kedves Viktor!  Már csak a fa mögé bújva mersz szólni a pórnéphez? Ha elmúlik a karácsony, mi mögé tudsz bújni? A 

nyuszi még messze van..... 

 

   likeCount:          606 

     message: Ha ezt a képet tennék a csokispapírra,a gyerekek átszoknának a sóra! 

 

   likeCount:          588 

     message: Haz?nk keresztény haza! Ma éjjel ne a gyûlöleté legyen! Mindenkinek ?ldott ünnepet....  Önnek és csal?dj?nak is, 

Miniszterelnök Úr! 

 

   likeCount:          587 

     message: Hihetetlen,hogy vannak még akiknek ez a kép pozitív érzeseket okoz 

 

   likeCount:          581 

     message: En szeretnek boldog karácsonyt kívánni Heinz Fischer-nek, es köszönöm, hogy lehetõvé tett a családom es jómagam 

szamara egy könnyebb, jobb életet Ausztriában! 

 

   likeCount:          564 

     message: http://cdn.meme.am/instances/500x/54325214.jpg 
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   likeCount:          507 

     message: A miniszterelnok tukrozi ahogy az orszag kinez - mondhatni szarul nez ki draga Viktor. 

 

   likeCount:          452 

     message: Szerintem m?g annak kell örülni hogy ebben az országban ingyen lehet fingani :)) !! 

 

   likeCount:          419 

     message: Azt vagjatok, hogy egy csomoan tenyleg boldog karacsonyt kivannak neki? :D 

 

   likeCount:          389 

     message: Az Apeh elvitte a lakásomat . Szóval neked is Viktorkám, kellemeset ! 

 

   likeCount:          384 

     message: Kisebb a karácsonyfánk mint 4 évvel ezelött,köszönjük!? 

 

   likeCount:          382 

     message: Aki Viktornak Boldog Karácsonyt kíván az most õszintén légyszives mondja már meg mit szívott ?? Mert atom anyag lehet 

az már bizonyos ..  ) :) XD 

 

   likeCount:          381 

     message: http://kepek.444.hu/2014/12/24/masfel-ezren-alltak-sorba-a-krsinasok-karacsonyi-ingyenebedjeert/ A nevükben is ... . 

 

   likeCount:          380 

     message: Remélem anyámék pénzébõl vetted a karácsonyi ajándékokat :) ! 

 

   likeCount:          377 

     message: Magyarországon 10 emberbõl 4 stresszben él, a többi külföldön. 

 

   likeCount:          374 

     message: Mind azt kívánom, Önnek és családjának, amit mi eddig kaptunk a sok "értelmes" intézkedéseinek köszönhetõen!!!! 

 

   likeCount:          353 

     message: https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-

9/1979611_781689165235888_6543895832046147534_n.jpg?oh=4432e6142b4d6d58fd652a39a7354ebb&oe=55440652 

 

   likeCount:          316 

     message: tûnjenek el azok, akik szent este is szitkolóznak! 

 

   likeCount:          287 

     message: A like nincs megadóztatva 

 

   likeCount:          270 

     message: Ajándék a gyerekeknek:500000Ft Fa:35000Ft Mind ezt az adófizetõk pénzébõl kipengetni:felbecsülhetetlen Minden másra 

ott a közpénz. boldog karácsonyt puh 

 

   likeCount:          264 

     message: Kedves Orbán Viktor úr! Tudod mitõl lenne boldog a Karácsonyunk?  Ha vissza adnád az embereknek a pénzüket..ha munkát 

adnál a munkanélkülieknek..ha kenyeret az éhezõknek...és tetõt a hajléktalanok feje fölé akik mióta próbálod irányítani az 

 


