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Bevezetés 

Dolgozatomban a magyarországi romák médiareprezentációjával foglalkozom. A téma 

azért keltette fel az érdekl désemet, és azért tartom fontosnak tudományos értelemben 

véve problémaként azonosítani, mert azt gondolom, hogy társadalmi szempontból ezen 

keresztül válaszokat kaphatunk a romákkal kapcsolatban létez  el ítéletek konstans 

létezésének okára, másrészt ennek a témának a vizsgálata egyben hozzájárulhat ahhoz, 

hogy feltérképezzük, milyen az a társadalom, amiben létezünk, és hogyan lehetne azt 

élhet bbé tenni. 

Mindehhez alapvet  eszköz a társadalmi kommunikáció vizsgálata, amely számos 

szempontot és vizsgálati módszert sorakoztat fel.  

A különböz  társadalmi csoportok kommunikációját többféleképpen lehet vizsgálni és 

értelmezni, segítségül hívva számos tudományterület eredményeit és megfontolásait. 

Hatékony módszer e kommunikáció megértésére a csoportok közti 

konfliktus/konfliktusok feltérképezése, mibenlétének, mechanizmusának kutatása, ami 

által ugyanakkor az egyes csoportokról is kép rajzolódik – egy-egy újabb leírás egy 

újabb megközelítésb l. 

A konfliktus a társadalmi kommunikáció része – a társadalomtudományok, pl. a 

kulturális antropológia, a szociológia értelmezései szerint a konfliktusok alapvet  

hatással vannak a különböz  társadalmi csoportokon belüli és azok közötti 

együttélésére, vagyis közvetve arra, hogyan konstruálódik meg egy társadalom, milyen 

szabályok, viszonyok mentén értelmez dik, illetve értelmezi a saját összetételét 

(Horányi 1999: 22-24). 

Ez a konstrukciós folyamat, a technika és a kommunikációs eszközök fejl désével, azok 

használatával kapcsolatos újabb és újabb értelmezésekkel fokozatosan változik, és ez a 

változás pl. id  és tér keretei között értelmezhet . 

A társadalmi kommunikáció alakulásában a mai kor embere számára alapvet  

fontosságú a média. Kognitív képességeink egyik alapvet  eszköze a nyelv. Nyelvként 

értelmezhetjük a média által alkalmazott eszközök és stílusjegyek összességét. A média, 

mint közvetít  közeg, folyamatosan segíti a megismerést, formálja az értékrend 

alakulását, de mindez a jelenkor társadalmi tapasztalatainak eredményeként már 

korántsem csak lineáris kommunikációs helyzet – azaz talán leegyszerűsítés azt 

mondani, hogy a média és társadalom viszonyát vizsgálva alapvet en a párhuzam és a 
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kölcsönösség jellemezi ezt a szituációt. 

Bourdieu például kétszeres társadalmi konstrukcióról beszél, vagyis a 

jelentéseket/üzeneteket (pl. egy adott társadalmi csoporttal kapcsolatban) el ször a 

cselekv k hozzák létre, majd azok, akik mindennek a képi és szöveges reprodukálását 

végzik (média) (Bourdieu 2001: 20-21). 

A média és társadalom röviden felvázolt, összetett viszonyának tekintetében olyan 

tudományos elméletek segítségével szándékozom beszélni Magyarország legnagyobb 

számú kisebbségi csoportjáról, a magyarországi romákról, amelyek csak az utóbbi 

id kben jelentek meg a romákkal kapcsolatos tudományos diskurzusban. Ehhez 

kapcsolódóan fontos észrevétel az is, hogy mindeközben hazai és nemzetközi szinten is 

egyre nagyobb számban jelennek meg azok a roma származású társadalomkutatók, akik 

szemléletükkel és sajátos társadalmi pozíciójukra is reagálva újraértelmezik a roma 

kutatások eddig megszokott diskurzusát, ami újabb szempontok és témák bevezetésével 

egyben a társadalomról alkotott beszédmódot is aktualizálja, korszerűsíti, és ennek 

figyelembevételével pontosabb és érzékenyebb megfigyeléseket, vizsgálatokat 

generálnak a társadalomtudományok területén. Dolgozatom ebb l a szempontból része 

ennek a folyamatnak.  

Vizsgálódásom keretét a média és kommunikációtudományok szempontjából a kritikai 

kultúrakutatás adja, ami posztmodern irányzatként újraértelmezte a kultúra fogalmát, a 

kutatás tárgyát és a kutatói pozíciót. Az irányzat els  képvisel i, reagálva a 

megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyokra, másként kezdtek el beszélni a 

társadalomról; a társadalom addig meg nem szólított, alsóbb rétegeit láthatóvá téve 

érthet bbé váltak azok a mechanizmusok, amelyek egy társadalom értékrendjében, 

politikai és kulturális beállítódásában alapvet  szerepet játszanak. 

Ezen belül a média- és kultúrakutatás szempontjából dolgozatom alapvet en Stuart Hall 

reprezentációelméletéb l indul ki, hangsúlyosan a rasszista el ítéletek és a média 

kapcsolatára vonatkozó meglátásai, valamint a befogadás elmélete (kódolás-dekódolás) 

alakítja az én kutatói néz pontomat és vizsgálataim módszereit.  

Emellett, a médiakutatás szempontjából George Gerbner kultivációs elmélete is 

megjelenik a dolgozat témájának kiindulási alapjában (Gerbner 2002, Bajomi 2006), 

vagyis az, hogy egy társadalmi csoport, jelen esetben a magyarországi romák társadalmi 

helyzetének alakulásában, illetve ennek a folyamatnak a megértésében alapvet  

fontosságú a romák médiaképe, illetve annak vizsgálata.  
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A témám feldolgozására er teljesen hatott a posztkoloniális elmélet, amely bár 

eredend en a gyarmati múlttal rendelkez  kultúrköröket értelmezi, a diskurzus 

értelmezési köre jó ideje kitágult, az alárendelt fogalma minden olyan társadalmi 

csoportra kiterjed, amelyet negatív megkülönböztetés sújt egy adott társadalomban. E 

diskurzus által értelmezett alárendelt pozíció segít megérteni a romákkal kapcsolatban a 

társadalomban folyamatosan fennálló el ítéletes, ellenséges viszonyulásokat is. A 

vonatkozó irodalmak közül három írás formálta alapvet en az értelmezéseimet és a 

kutatói pozíciómat: Edward Said: Orientalizmus c. műve (Said 1978), Jacques Derrida: 

A másik egynyelvűsége című írása (Derrida 1997), és Gayatri Chakravort Spivak Szóra 

bírható-e az alárendelt? című tanulmánya (Spivak 1996).  

Mindehhez kapcsolódóan fejtem ki dolgozatomban a romákkal szembeni el ítéletesség 

és rasszizmus azonosítására használt elméleteket és értelmezéseket, amelyeket 

összességében modern rasszizmusnak nevezek, és amelyeket a dolgozatom kutatási 

részében is használok. Ezek alapvet en Susan T. Fiske (Fiske 2004), Allport (Allport 

1999), McConahay (McConahay (1986), Csepeli György és munkatársai szövegei 

(Csepeli 1998a) (Csepeli 1998b), (Csepeli-Fábián-Sík 1998), (Csepeli-Örkény-Székely 

1999) (Csepeli 2001) (Csepeli 2008). Emellett részletesen kitérek a rasszizmus olyan 

megközelítéseire is, amelyek a küls , a test és a hatalom relációjában értelmezik a 

társadalmi berendezkedést, illetve a romák társadalmi helyzetét. Ezek az elméletek: a 

colorism (színezettség – fordítás t lem) elmélete, és a fehérség kritikai kutatásának 

elmélete. 

Felhasználva a posztkolonialista diskurzus kereteit és a médiareprezentáció elméletét, 

alapvet  fogalomként azonosítom a téma értelmezése szempontjából az idegen 

fogalmát, az idegenséget, mint társadalmi pozíciót a romákkal kapcsolatban. A fenti 

elméletekb l és azt a romákkal kapcsolatos társadalmi eseményekkel kapcsolatban 

értelmezve azt gondolom, hogy a romák társadalmi jelenlétét a rasszista beszédmód 

alapvet en és folyamatosan az ideiglenesség és az ehhez társított, megtűrt idegenség 

pozíciójába helyezi, amit a történelmi vonatkozások értelmezése is alátámaszt. Ennek a 

gondolatmenetnek a bemutatásához Georg Simmel (Simmel 2004), Alfred Schütz 

(Schütz 2000), Jacques Derrida (Derrida 2004), Heller Ágnes (Heller 1997) és Szabó 

Márton (Szabó 2006) vonatkozó szövegeit használom fel. 

A dolgozat kutatási szemléletét alapvet en a kritikai diskurzuselemzés határozza meg, 

mivel ennek az elemz  módszernek alapvet  célja a szövegek (pl. a médiaszövegek) 
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rejtett, közvetlenül nem hozzáférhet  tartalmának rekonstruálása. A kritikai 

diskurzuselemzés a hatalmi visszaéléseket, a hatalmat, az egyenl tlenséget vizsgálja a 

társadalomban és azt, hogy ezek hogyan termel dnek újra, illetve milyen ellenállási 

stratégiák alakulnak ki velük szemben a társadalmi és politikai tér szövegeiben és 

beszédeiben (van Dijk 2001: 352). Az irányzat alapvet  törekvése az, hogy elemzéssel 

leleplezze a (hatalom képvisel inek) elnyomó és kirekeszt  beszédét. Mindebb l 

egyértelmű, hogy a kritikai diskurzuselemzés alkalmazói konkrét társadalompolitikai 

állásponttal rendelkeznek, általánosan az a szándék jellemzi ket, hogy a vizsgált 

jelenséget, illetve társadalmat pozitív irányba változtassák meg elkészített vizsgálatuk 

eredményeinek kommunikálásával.  

Vagyis a dolgozatom személetét meghatározó médiaelméletekhez és 

társadalomértelmezésekhez ez a kutatási módszer harmonikusan kapcsolódik. Egy 

külön fejezetben részletesebben kifejtem e kutatási módszer meghatározó ismérveit, és 

ezen keresztül ismertetem a saját kutatói pozíciómat is. 

 

A dolgozatomban a kutatás id kerete 2005-t l 201ő-ig tart. A megjelölt id szak kutatása 

azért indokolt, mert a hivatalos, romákkal kapcsolatos társadalompolitikai intézkedések 

és a nemzetközi kezdeményezések ellenére Magyarországon a romákkal szembeni 

el ítéletes, rasszista megnyilvánulások a kilencvenes évekhez képest fokozódtak 

(cigánygyilkosságok, széls jobboldali csoportok legitim jelenléte).  

 A kutatás f  kérdése az, hogy milyen szerepet játszott a média a romák társadalmi 

helyzetének alakulásában. Mindezt úgy vizsgálom, hogy megnézem, milyen témákban, 

és hogyan beszélt a választott esetekr l, illetve karakterekr l az adott id szakban a 

magyarországi többségi, mainstream média (jobb és baloldali, nyomtatott, online sajtó, 

közszolgálati, kereskedelmi televízió, social media), valamint ezzel párhuzamosan 

megvizsgálom olyan médiumok diskurzusait is, amelyek alapvet en roma tematikájúak 

(romnet, Roma News Production). Vagyis az elemzés ilyen szempontból egyrészt képet 

rajzol arról, hogy a mainstream médiumok hogyan beszélnek, milyen jelentésekkel 

azonosítják a magyarországi romákat, miközben a roma tematikájú médiumokon 

keresztül az önértelmezésr l, az önreprezentációról is kép rajzolódik. Mindehhez 

összefoglalom a jelent sebb, romákkal kapcsolatos médiareprezentációs kutatásokat, a 

kilencvenes évekt l napjainkig, és felhasználom azok eredményeit is a dolgozatom 

témájának elemzéséhez. 
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A következ  eseteket vizsgálom, amelyeket rövid esettanulmányokban foglalok össze a 

dolgozatom végén: 

• Mortimer-ügy (2005) médiaelemzése (vizsgált médiumok: index.hu, romnet.hu, 

Népszabadság Online,) 

• Pesty László Cigány magyar együttélés c. dokumentumfilm (2012) elemzése 

(m1 közszolgálati média)  

• MCP kampánymegjelenése (2014) (vizsgált médiumok: index.hu, mandiner.hu) 

• Roma News Production közösségi médiabeli megjelenése (2014-2015), az 

általuk készített kisfilmek kapcsán (youtube) 

A felvázolt elméleti és kutatási elgondolások értelmében a dolgozatom hipotézise a 

következ : 

A média romákkal kapcsolatos reprezentációs gyakorlata feler síti a romákkal szembeni 

társadalmi el ítéletességet és rasszizmust olyan módon, hogy a romák 

médiareprezentációja újraértelmezi az idegent, azaz társadalmi szinten az idegen 

pozíciójába helyezi és tartja a romákat. Ezen az olyan haza és nemzetközi társadalmi 

kezdeményezések sem változtattak eddig, amelyek célzottan a romák társadalmi 

meger sítését tűzték ki célul Magyarországon és Európa számos országában. A 

médiareprezentációs elmélet és a kritikai diskurzuselemzés jelentésre, hatalomra, 

tudásra és médiára vonatkozó értelmezései alapján elmondható, hogy a média hatással 

van befogadóra, tehát a romák társadalmi megítélését is er teljesen befolyásolja a média 

romaképe, ahogyan közben ennek kapcsán összességében formálja a társadalomképet is. 

Mindezek következtében a kutatás el feltevését kiegészítend , második számú 

hipotézisként azt gondolom, hogy a magyarországi romák médiareprezentációs 

vizsgálatán keresztül a romákat érint  modern rasszizmus jelenlétér l is kép rajzolódik, 

harmadik számú hipotézisként pedig a fentiekb l következ en egyben képet kaphatunk 

azokról a több évtizede kulturális, politikai, civil téren zajló társadalmi 

kezdeményezésekr l, amit gyűjt  néven roma polgárjogi mozgalomnak is nevezünk. 
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I. A dolgozat elméleti kerete 

I.1 A kritikai kultúrakutatás, mint a dolgozat kontextuális kerete 

A kritikai kultúrakutatás (cultural studies) elméleti irányzat alapvet  tulajdonsága, hogy 

egyrészt sokféle áramlatot foglal magában, másrészt sok szálon kapcsolódik azokhoz a 

posztmodern elméletekhez, amelyek a múlt század második felében alapvet  

paradigmaváltást kezdeményeztek a társadalomtudományos gondolkodásban. Történeti 

szempontból a második világháború után, az ötvenes években, brit baloldali 

társadalomtudósok köréb l indult ki, akik a marxizmus elméletét kritizálva és 

továbbgondolva reagáltak a háború után megváltozott gazdasági-társadalmi 

viszonyokra, és a társadalom olyan rétegeit kezdték el vizsgálni, amelyeknek addig nem 

tulajdonítottak meghatározó szerepet és pozíciót a társadalmi folyamatok 

formálódásában. A második világháború után kiépül  jóléti, nyugati társadalmak 

jellemz  sajátossága lett a tömegtermelés mind gazdasági, mind kulturális szempontból, 

amihez hozzájárult a populáris kultúra kommercializálódása, amerikanizálódása. 

Emellett a tudáshoz való hozzáférés megváltozott, az alsóbb társadalmi rétegek számára 

egyre inkább elérthet vé vált az iskolázottság, és az ezzel párhuzamosan bekövetkez , a 

munkásosztály középosztályosodásával társadalmi-strukturális változások is kezd dtek. 

(Belinszki 2000: 62-63).  

Az irányzatot mégis Stuart Hall-al azonosítják els sorban, aki munkatársaival együtt, 

kutatásai révén továbbfejlesztette az irányzatot elindító megfontolásokat. Itt fontos 

megemlíteni Raymond Williams kultúrával és a kultúra értelmezésével kapcsolatos 

munkáját is (Williams 1998a, 1998b). Emellett az irányzat képvisel i a kultúrakutatást 

nem csak a munkásosztály, hanem a marginális csoportok identitásának a vizsgálatára 

alkalmazta, valamint azokat a társadalmi csoportokat is vizsgálták, amelyeket a korábbi 

modernista szemlélet nem tekintett relevánsnak ebb l a szempontból, tehát idetartoztak 

a n k, a fiatalok, a színesb rűek, a bevándorlók, a melegek is. A kritikai kultúrakutatás 

kulcsfogalma a társadalmi konstrukció, amivel meghatározza az irányzat a valóság és a 

kultúra értelmezését. (Császi 2011: 45-48)  

Ezekre a kutatásokra példa a feminista irodalomkritikus Janice Radway 

olvasásszociológiai vizsgálata, amikor romantikus regényekhez fűz d  olvasási 

attitűdöket vizsgálta n k körében (Radway 198Ő), Ien Ang Dallas című televíziós 

sorozattal kapcsolatban végzett közönségvizsgálata (Ang 1985), vagy David Morley 
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kutatása a Nationwide c. televíziós műsor eszközeire és néz közönségére vonatkozóan 

(Morley 1992).  

 

Az irányzat valóságértelmezése 

A valóságértelmezés kapcsán mindez azt jelenti, hogy szemiotikai szempontból az 

irányzat szakít az addigi pozitivista világképpel és a megismerés folyamatát, mint 

értelmezést jelöli. Vagyis a valóság (jelek összessége) megtapasztalásához szükség van 

valamilyen jelrendszerre (nyelv) ahhoz, hogy az jelentéssé álljon össze, azaz a valóság 

megismerése ebb l következ en nem közvetlen folyamat. Ez a jelrendszer, amin 

keresztül érzékeljük a (saját és a körülöttünk lév ) valóságot azonban nem csak egyféle, 

azaz nem univerzális, hanem éppen ellenkez leg, sokféle, változó, azaz sokféle 

értelmezést megenged , társadalmaktól függ , társadalmi viszonyokat tükröz  

struktúra, amely jelentéssé, valósággá konstruálja az észlelt jeleket. Mindebb l 

következ en a szöveg (mint pl. a médiatartalmak) természetér l sem lehet azt mondani, 

hogy az állandó jelentéssel bíró, lezárt egység, hanem többértelmű, több jelentést 

magában hordozó tartalom. A jelentés határait a kulturális kontextus határozza meg. 

Ennél a pontnál látszik, hogy a kritikai kultúrakutatás irányzata elveti az objektivitás 

fogalmát, hiszen a valóság konstruáltsága a mindenkori hatalmi viszonyokat tükrözi 

(Belinszki 2000: 63).   

 

Az irányzat kultúrafogalma 

A kritikai kultúrakutatás irányzata paradigmaváltást eredményezett a kultúra 

fogalmának értelmezésében is, bár konkrétan ezt a fogalmat sem határozták meg 

egyértelműen (Belinszki 2000: 68), mégis, az irányzat égisze alatt született kutatásokból 

kirajzolódik egy definíció.  

Az irányzatot a kezdetekben alapvet en a kultúra kulturalista és strukturalista 

megközelítései formálták, de kés bb a strukturalista irányzatok váltak dominánssá az 

értelmezésben. A kulturalista értelmezések az antropológiára helyezik a hangsúlyt, a 

kultúrát teljes életmódként, életforma leírásaként tekintik, míg a strukturalista 

megközelítések a kultúrát els sorban a jelöl rendszerként azonosítják (Hall 1980: 14-

26). Ez az értelmezés alapvet en Foucault munkásságából indul ki, és emellett Gramsci 

értelmezéseire épül. Tehát alapvet en szorosan köt dik a strukturalizmushoz, miközben 

merít a kulturalista irányzatból is, azaz a két felfogás ötvözésében merül ki, és ez az, 
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ami a legközelebb áll a kritikai kultúrakutatás kultúraértelmezéséhez. Hall szerint ez a 

két irányzat az, ami a kritikai kultúrakutatásban „szabja a játékszabályokat”, mert bár 

eltér  megközelítéseket alkalmazva, de alapvet en mindegyik abban bízik, hogy 

kidolgozható a kultúra materialista elmélete. (Hall 1980: 23-26). 

Talán a legegyszerűbben úgy lehet kifejezni ezt az új típusú megközelítést, ha azt 

mondjuk, hogy az irányzat értelmezésében a kultúra a mindennapi élet része, nem pedig 

csak az elit sajátja (Császi 2011:52). Ez a felfogás aztán tükröz dik az irányzathoz 

kapcsolódó különböz  kutatásokban – témaválasztásban, kutatási módszerben stb. 

 A kritikai kultúrakutatás ezen kívül a kultúrát úgy tekinti, mint harcot a 

jelentéstartalmakért, ahogyan ezzel párhuzamosan az irányzat a társadalmat a 

hatalomért folytatott harcként, illetve harc színtereként definiálja.  

 

Posztmodern kulturális fordulat 

„Egy posztmodern művész, író ugyanabban a helyzetben van, mint egy filozófus: a 

szöveget, amelyet ír, a művet, amelynek megalkotására törekszik, már nem vezérlik 

elfogadott elvek és szabályok, már nem ítélhetünk fel le a meghatározó ítélet módján, 

ismert kategóriákat alkalmazva e szövegre vagy műre.  A szöveg vagy mű ugyanis 

éppen ezeket a szabályokat és kategóriákat kutatja. A művész és az író tehát szabályok 

nélkül dolgozik, és arra törekszik, hogy megalkossa annak a szabályait, amit csinálni 

fog. Innen, hogy a mű és a szöveg esemény jellegű lesz…” (Lyotard 2002: 19) 

 

A kritikai kultúrakutatás irányzata által elindított paradigmaváltást posztmodern 

kulturális fordulatnak nevezi a szakirodalom, amely szakít a korábbi modernista 

értelmezéssel. A modernista társadalomértelmezés alapvet en Habermas (1999) 

társadalmi nyilvánosságot tárgyaló munkájához köthet , ami az újkori kapitalista 

társadalom működését, gondolkodásmódját, intézményrendszerét és értékrendjét írja le, 

és ami alapvet en tükrözte a második világháború el tt kialakult társadalomkritikai 

irányzat, a frankfurti iskola filozófiáját, társadalomelméleti kutatásait és 

társadalomértelmezését. Habermas nyilvánosságelmélete alapvet en a polgári 

nyilvánosságot fogalmazza meg, amely értelmezése szerint a fehér, középosztálybeli 

férfiak nyilvánossága, eredeti értelmezéséb l kimaradtak az alsóbb osztályok, a plebejus 

nyilvánosság, a politikai és kulturális elit, a n k, a fogyasztás és a polgári 

nyilvánosságnak a kávéházakhoz nem köthet  terei is. Habermas az eredeti művének 
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megírása után harminc évvel kés bb újragondolta a nyilvánosság fogalmát, több 

állítását visszavonta vagy finomította, és felismerte, hogy a polgári liberális 

nyilvánosság és a plebejus nyilvánosság nem beszélt közös nyelvet, így az alsóbb 

rétegek kirekeszt dtek a hatalmi képviseletb l (Habermas 1999), önkifejezésük, 

létezésük a polgári középosztály számára gyakorlatilag láthatatlan volt. 

Mindez az 1930-as évek világképét tükrözte, amikor az európai társadalmakban a 

totalitárius politikai rendszerek (fasizmus, sztálinizmus) egyre er teljesebb kiépülése 

zajlott, amelyeknek képvisel i a médiát, pontosabban a tömegkommunikációt ennek a 

folyamatnak a feler sítésére és meger sítésére használták, amint az már akkor is 

látszott, és kés bb bebizonyosodott, hatékonyan. Ebb l indultak ki a frankfurti iskola 

képvisel i, amikor a tömegkommunikációt a nyilvánosság démoni, veszedelmes, 

manipulatív eszközének nyilvánították.  

 

Az alábbiakban Császi Lajos értelmezése alapján (Császi 2011) foglalom össze a 

kritikai kultúrakutatás irányzatának médiával összefügg  legfontosabb mérföldköveit. 

Császi Lajos egyik jelent s hazai alkalmazója és továbbgondolója mindazoknak az 

elméleteknek, amelyek a média és populáris kultúra változásaival foglalkozva, a kritikai 

kultúrakutatás jegyében születettek. Továbbá, ugyanebben az összefüggésben Jenei 

Ágnes neo-tvre vonatkozó meglátásait (Jenei 2005) foglalom össze. 

 

A második világháború után a fogyasztói társadalmak kiépülésével mindez változni 

kezdett, a posztmodern kulturális fordulatot a hatvanas évek hozták meg, ezen belül is 

az angol baloldali kultúrakutatás, ami a kultúráról alapvet en szociológiai és 

antropológiai értelemben kezdett el beszélni, és a mindennapi élet részeként tekintett rá.  

A kritikai kultúrakutatás irányzata ezt a változást fogalmazza meg, amikor f  képvisel i, 

akik többségükben a birminghami iskolához tartoztak, a populáris kultúrát, ezen belül is 

a televíziót, a filmet, a rádiót, a különböz  lapokat, a hanglemezt új, alternatív 

önkifejezési eszközként tekintik, mintsem egyoldalú hatalmi fenyegetésnek (Császi 

2011:56). Vizsgálataik a populáris kultúra különböz  színtereire fókuszáltak, az irányzat 

képvisel i eleinte a munkásosztályról beszéltek, majd ez b vült, és összességében az 

addig hivatalosan láthatatlan, pedig párhuzamosan mindig is létezett jelenségeket és 

nyilvánosságokat írták le, megkérd jelezve mindezzel az addigi hagyományos 

kultúrafelfogást. Ez az új, posztmodern irányzat másként kezdett el beszélni a 
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társadalomról, ami a gazdasági változások és a felgyorsult technológiai fejlesztések 

következtében lényegesen átalakult a felvilágosodás korához képest, szubkultúraként, 

ellenkultúraként azonosították az addig rejtett, vagy éppen hogy újonnan kialakult 

társadalmi csoportokat.  

A két irányzat jellemz it és a köztük lév  különbséget témám szempontjából leginkább 

a médiával kapcsolatos (illetve kultúrára vonatkozó) alapvet  megfontolásaikon 

keresztül lehet bemutatni. 

 

Médiaértelmezések – Paleo tv 

A frankfurti iskola médiaszemlélete a modernitás eszméin alapult, ami a felvilágosodás 

racionalista világszemléletét tekintette alapvet  társadalmi rendez elvnek, tehát 

szekularizált valóságképpel egy ehhez mérten felülr l strukturált társadalmat igyekezett 

fenntartani, amiben a médiának is alapvet en a szolgáló – közszolgáló – funkciója volt 

hangsúlyos. Tehát a média alapvet en a politikai intézményrendszer részeként létezett, 

ahol a strukturalista felfogás szerint a társadalmat informálták a közéletr l, az 

ismeretközvetítés alapvet en komoly, paternalista felfogásban kivitelezett. Vagyis a 

médiáról politikai értelemben gondolkodtak, hisz az a politikai intézményrendszer 

részeként, a polgári nyilvánosság eszközeként létezett. A média ebben a felfogásban 

Umberto Eco fogalma alapján s televízió, azaz paleo tv (Császi 2011: 39), amelynek 

f bb tulajdonságai a következ k:  

A média a rend és a kontroll eszköze, az elit stratégiai eszköze, tehát a domináns 

identitást terjeszti. A média ebben a felfogásban ismeretet közvetít és racionalizál, f  

célja a nevelés és az informálás, ezért jellegzetes műfajai a hírek és a kommentárok. 

Emellett a média a komolyság, a kritika eszköze, tükrözött világképe paternalista. A 

kommunikáció elve a hitelesség és a mérhet ség. A felfogás alapján a média a világról 

mint a valóságról beszél, amivel egyben varázstalanítja a világot. A médiaábrázolás a 

társadalom makronézetét adja, a közéleti tudásra fókuszál, a szerepl i fontos emberek és 

események, megszólalói alapvet en a szakért k és az illetékesek. A médiaábrázolást 

realista reprezentációnak tekintik, aminek értelmében a média homogén normákat 

közvetít. Mindennek tekintetében a média kutatása egyenl  a hegemón kultúra 

vizsgálatával (Császi 2011: 57).  A vonatkozó kutatási szemléletek és módszerek is 

tükrözik mindezt, amelyek alapvet en a média működésére fókuszálnak, annak 

közönségre tett hatását kísérelik meg kifürkészni. Ennek az irányzatnak a meghatározó 



14 

 

kutatási módszerei közé tartozott a szövegcentrikus és értéksemlegeses tartalomelemzés 

és a statisztikai elemzéseken alapuló pozitivista médiakutatás (Császi 2011: 47,48). A 

frankfurti iskola ezen kívül a fogalmakat tekintve tömegmédiáról beszél, negatívan, míg 

a birminghami iskola képvisel i populáris kultúráról, populáris médiáról beszélnek 

(Császi 2011: 55), ami az ellenkultúra része és színtere, és ehhez nem társítanak negatív 

jelz t, sem pozitívat, ami jól tükrözi a két irányzat társadalomértelmezésének 

különbségeit is. 

 

Médiaértelmezések – neo tv 

Ezzel szemben a birminghami iskola, aminek meghatározó alakja Stuart Hall, a 

populáris kultúra kutatásán eleinte a munkásosztály és alapvet en minden más 

marginális csoport (alternatív életmódok) identitásának a vizsgálatát értette. Ez 

id közben b vült ki, az irányzat els  képvisel i még csak a munkásosztályt célozták 

meg vizsgálataikkal. Emellett a média szempontjából olyan új típusú műsorok és 

műfajok kutatását is megcélozták, amelyek alapvet en nem politikai jellegű műfajok, 

mint például a talkshow-k. A populáris médiára tehát a modernista felfogással szemben 

nem mint az elit kultúra másolatára tekint, nem is alkalmaz ilyen jelz ket, hanem egy 

olyan színtérként értelmezi, ahol a különböz ség megjelenhet, ami alapvet en 

egyenrangú, de mégis más, azaz ellenkultúra. Ez a szemlélet követte a média 

szerkezetének és funkcióinak átalakulását, amelyek tükrében alapvet en az mondható 

el, hogy az addigiakhoz képest új műfajok megjelenésével hangot kaptak az addig néma 

csoportok is. Minderre az irányzat képvisel i reagáltak a kutatásaik során. Az így 

értelmezett televíziós világ már nem csak egycsatornás, hanem a kereskedelmi 

csatornákkal, és ennek következtében új műfajokkal b vült neotelevízió világa, 

Umberto Eco elnevezése nyomán (Jenei 2005), ahol a média szerepe a korábbiakhoz 

képest lényegesen megváltozik.  

Kiemelt és meghatározó tulajdonságai az így értelmezett médiának: A médiában 

megjelenhetnek az alternatív identitás-politikák, az ellenkultúra részének tekintik, ahol 

az outsiderek (kívülállók) hangja is hallható. Szerepl i hétköznapi emberek és 

események. A média élményeket, érzelmeket közvetít, és a hétköznapi tudásra fókuszál, 

de egyszerre deviáns, destabilizáló er ként is feltűnik. A média a szubjektivitás, a 

gyermek intuitív világa, a humor, a szubverzió eszköze. Közlésein keresztül a 

társadalom mikronézetét adja, ugyanakkor az irányzat felfogása alapján a média a 
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világot, mint fantáziát komponálja meg, és alapvet en elvarázsolni igyekszik a 

fogyasztót. Mindennek következtében is különbségeket konstruál, f  célja a 

szórakoztatás és a figyelem lekötése, melodramatikus reprezentációként is tekintenek rá. 

F bb műfajai a szappanoperák, vígjátékok és talkshow-k. A médiakutatásra a kritikai 

kultúrakutatás irányzata, mint az alternatív szubkultúrák vizsgálatára tekint (Császi 

2011:57). Az irányzat kutatási módszerére jellemz , hogy nem akar átfogó 

társadalommagyarázatot adni, hanem csak kis létszámú csoportokat vizsgál, els sorban 

kvalitatív kutatási módszerekkel, mint a fókuszcsoportos vizsgálat és a 

diskurzuselemzés, és az így kapott eredményeket nem általánosítja, hanem azokat csak 

a megvizsgált csoportra és kulturális jelenségre alkalmazza. 

 

Médiaértelmezések – hiper tv 

A két irányzat nem oltotta ki egymást, s t az utóbbi több mint tíz évben el fordul a két 

elméleti megfontolás ötvözése is, konkrét kutatások kapcsán, mivel a társadalmi-

gazdasági változások és a technológia fejl désének következtében új korszak érkezett 

el, ami a kultúrakutatás/médiakutatás és médiaértelmezés szempontjából is új 

paradigmát eredményezett. Ez már a jelenkor, a kés -modernitás elnevezéssel jelzett 

id szak, amit neveznek második vagy reflexív modernitásnak is (Császi 2011:43). Itt a 

kulcsfogalom a hibrid, ami egyrészt jelzi azt a társadalmi, kulturális folyamatot, utalva 

annak szövevényes sokféleségére, ami az identitásformálódásban is tükröz dik, 

valamint egyben jelzi a médiaműfajok egybecsúszását és az így létrejött új műfajokat, 

és jelöli a korra jellemz , műfajilag tetten érhet , tabloidizációs folyamatot is. Emellett 

a hibrid fogalom utal arra a médiaelméleti felfogásra és médiakutató magatartásra is, 

ami ezt az eklektikus, sokféle médiát és társadalmat igyekszik vizsgálni. Ez a kutatói 

szemlélet ötvözi a korábbi két iskola megfontolásait, másrészt inkább továbbviszi a 

birminghami iskola gyakorlatát. Ez meglátszik abban, ahogyan beszél a kultúráról, és 

ahogyan vizsgálja azt. Kultúraként a hétköznapok minden részét átszöv  kulturális 

gyakorlatot érti, vagyis azt mondja, hogy a magas és populáris kultúra fogyasztása nem 

különül el egymástól sem a különböz  társadalmi csoportok között, sem az emberek 

mindennapi életében. Emellett a befogadás vizsgálatának hangsúlyozásakor már olyan 

kérdéseket is megfogalmaz, amelyek annak részleteire (hogyan, meddig stb.) 

vonatkoznak. A korábbi televíziós műsorok átalakulnak, ötvöz dnek (hipertelevízió, 

vagy más néven valóság televízió), nem csak egymással, hanem más, új technológiák 
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alkalmazása révén is, tartalmilag pedig alapvet en dominánssá válnak az olyan 

valóságshow-k, amelyek a civil társadalom, a hétköznapi élet, a hétköznapi ember egy-

egy problémájára, témájára fókuszálnak, újszerűen. Ilyen pl. a szerelem, a 

munkanélküliség, a lakhatás – amir l egy-egy emberen, néha egy csoporton keresztül, 

azok életébe egy ideig bepillantva beszélnek (Császi 2011: 35-44). 

A hipermédia funkcióját tekintve tehát ötvözi a korábbi típusú médiumoknál 

megismerteket, azaz egyszerre jellemzi az informálás, a manipulálás, a reklámozás, a 

nevelés és a szórakoztatás is. Egyaránt épít a racionalitásra és a mítoszokra. A 

konfliktusok látszólag sokkal nyíltabb kibeszélése, bemutatása (ami a tabloidizáció 

hatása) pedig funkcionálhat az egyéni integráció eszközeként. (Császi 2011:44). 

 

A reprezentáció elmélete 

Mindezek tükrében és mindehhez kapcsolódva Stuart Hall kultúrára és médiára 

vonatkozó alapvet  fogalma a reprezentáció és az ezzel kapcsolatban megalkotott 

reprezentációs elmélet, ami a kritikai kultúrakutatás elméleti alapvetéseit foglalja össze, 

és testesíti meg gyakorlati formában. Dolgozatomban ennek tükrében vizsgálom a 

romák társadalmi jelenlétének alakulását.  

 

A reprezentációnak, azaz annak, hogyan használjuk a nyelvet a valóságról alkotott 

jelentéseink kifejezésére, három hangsúlyos elméleti megközelítése létezik. Mindegyik 

azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy hogyan keletkeznek a jelentések, és hogy 

hogyan tudjuk meghatározni egy dolog igaz, valódi jelentését (Hall 1997: 15, 24-26):  

 

• a reprezentáció reflektív/mimetikus modellje – f  állítása az, hogy a nyelv csak 

egyszerűen visszatükrözi azokat a jelentéseket, amelyek az objektív valóságban 

már eleve léteznek. Azaz a tárgyak, személyek, események vagy ideák 

eredend en rendelkeznek jelentéssel, ami a nyelv segítségével érzékelhet vé 

válik a számunkra is. 

• a reprezentáció intencionális modellje – f  állítása az, hogy a nyelv csak az 

alkotó (író, fest  stb.) a beszél  szándékát jelöli, vagyis az általuk szándékolt 

jelentést adja vissza, tehát a világban a dolgok jelentése az  szándékaik szerint 

alakul. Ez az elméleti megközelítés egymástól elkülönül , egyéni/privát nyelvek 

létezését feltételezi, ami viszont nem lehetséges, mivel a nyelv a kommunikáció 
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révén létezik, közös kódok és nyelvészeti konvenciók mentén, azaz ez azt 

jelenti, hogy egy személy nem hozhat létre kizárólagosan jelentéseket a 

nyelvben.  

• a reprezentáció konstruktivista/konstrukcionista modellje – f  állítása az, hogy a 

jelentés a nyelv segítségével, a nyelven keresztül jön létre. Ez a reprezentációs 

modell elismeri a nyelv nyilvános, társadalmi karakterét, és nem ért egyet az 

el z  két reprezentációs modellel. Meghatározása szerint a dolgoknak 

önmagukban nincs jelentésük, hanem mi konstruáljuk azokat a koncepciók és a 

jelek – a reprezentációs rendszerek – segítségével. E megközelítés elkülöníti 

egymástól a materiális világot, ahol a dolgok és emberek léteznek, és a 

szimbolikus praktikákat és folyamatokat, ahol a reprezentáció, a jelentés és a 

nyelv operálnak. Tehát a jelentések konstruálása nem ezen keresztül a 

materialista dimenzión keresztül történik, hanem a jelek szimbolikus funkcióin 

keresztül. A jelentések konstruálását a társadalom szerepl i viszik végbe a 

konceptuális rendszerek és a nyelv segítségével, és ezáltal jelentést, értelmet 

adnak a világnak, miközben arról értelmesen kommunikálnak egymás között.  

 

A kritikai kultúrakutatások irányzata alapvet en az utóbbi, a reprezentáció 

konstruktivista megközelítését fogadták el, és ennek alapján készítették vizsgálataikat. A 

konstruktivista megközelítés ezen kívül kétféle irányzatra bomlik, a szemiotikai 

szemléletű megközelítésre, ami alapvet en Ferdinand Saussure nyelvész 

munkásságához kapcsolódik, és a diszkurzív szemléletű megközelítésre, ami pedig 

Michel Foucault filozófus és történész elgondolásain alapszik. Dolgozatom témájához 

mind elméleti, mint kutatási szempontból én a diszkurzív szemléleten keresztül 

közelítek. 

 

A reprezentációs folyamat 

Stuart Hall a reprezentáció elméletét kidolgozó munkája alapján (Hall 1997), 

összefoglalóan a következ képpen zajlik a reprezentációs folyamat: 

Reprezentáción a nyelven keresztüli jelentésadás folyamatát értjük, amikor a nyelv 

segítségével értelmet adunk a körülöttünk lév  valóságnak, embereknek, tárgyaknak, 

eseményeknek, elképzeléseknek – vagyis értelmezzük azokat. Kulcsfogalmai a 

koncepció, a konstrukció, a társadalmi konvenció, a jel és a nyelv. 
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Koncepciók segítségével osztályozzuk és rendszerezzük a világban észlelt jelenségeket, 

azaz különböz  kategóriák mentén jelentést, értelmet adunk nekik. Ezeknek a 

koncepcióknak az összességét a mentális reprezentáció rendszerének hívjuk. Mindezt a 

nyelv segítségével fejezzük ki – a nyelvr l pedig nem csak nyelvészeti értelemben 

beszélünk a reprezentáció kapcsán, hanem minden jelrendszert annak tekintünk, azaz 

nyelv például a kép, a divat vagy a zene is. Tehát a reprezentáció a fejünkben lév  

koncepciók jelentéseinek a nyelvi kifejez dése/kifejezése, vagyis a koncepciók és a 

nyelv közti kapcsolat teszi lehet vé azt, hogy kifejezzük, utalást tegyünk a körülöttünk 

lév , vagy a képzeletünkben megélt valóságra. Ily módon lehetséges az is, hogy 

megosszuk a jelenségekkel (a valósággal) kapcsolatos komplex gondolatainkat is 

egymással (Hall 1997: 16-19). 

A fentiekb l jól látható, hogy a jelentésalkotás kapcsán két folyamatról, két 

reprezentációs rendszerr l beszélünk. Az els  az a rendszer, aminek segítségével a 

körülöttünk lév  világot összevetjük a bels  koncepcióinkkal vagy más néven a 

mentális reprezentációinkkal, ezt konceptuális térképnek is nevezzük. Ezek nélkül a 

koncepciók nélkül nem tudnánk értelmezni a körülöttünk lév  világot, tehát a jelentés 

alapvet en ezeknek a koncepcióknak és képeknek a rendszerén keresztül jön létre, ezen 

keresztül tudjuk kifejezni azokat a dolgokat, amik körülöttünk, illetve a fejünkben 

(képzeletünkben) léteznek. Ez korántsem egy egyszerű rendszer, elég csak arra 

gondolni, hogy koncepciókat nem csak olyan dolgokról tudunk alkotni, amelyeket 

érzékelhetünk a valóságban, hanem elvont, absztrakt fogalmakról is, mint például a 

szerelem. Ezen kívül képesek vagyunk arra is, hogy olyan még sosem látott dolgokhoz 

is köthessünk koncepciókat, amiknek a létezését csak a hitünk garantálja, mint például 

Isten vagy a Sátán. Ez a reprezentációs rendszer a koncepciók elrendezésének, 

osztályozásának különböz  módozatait tartalmazza, és emellett összetett kapcsolatokat 

alakít ki közöttük (a különböz  koncepciók között), például hasonlóság vagy 

különböz ség alapján. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a jelentés a világ dolgainak és 

ennek a konceptuális rendszernek (ami nem más, mint a dolgok mentális 

reprezentációja) a kapcsolatán és kölcsönhatásán alapszik, akkor erre az összetett 

folyamatra gondolunk (Hall 1997: 17-18).  

Valószínűleg mindannyian egyedien értelmezzük a világot, de mégis képesek vagyunk 

megosztani, megvitatni a gondolatainkat róla, mivel a saját konceptuális térképeink a 

sajátosságok ellenére mégis nagyon hasonlóak, azaz ha elnagyoltan is, de hasonlóan 
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értelmezzük a körülöttünk lév  világot, reakcióink éppen ezért egymás számára 

érthet ek, amikor arról értekezünk. Mindez azt a jelenséget jelöli, amit úgy hívunk, 

hogy ugyanabból a kultúrából jövünk, vagy úgy, hogy ugyanaz a kultúrkör határoz meg 

minket, mivel a hasonlóságok mentén a jelentések közös kultúráját, azaz közös 

társadalmi valóságot építünk fel, amiben együtt létezünk. Vagyis a kultúra egyik 

lehetséges definícióját lehet felfedezni itt, amikor megfordítjuk ezt a gondolatmenetet, 

és azt mondjuk, hogy a kultúra a közös jelentések és a közös konceptuális térképek 

összessége (Hall 1997: 18-19). 

Ahhoz, hogy megosszuk egymással a világról alkotott értelmezéseinket és 

koncepcióinkat, szükség van arra is, hogy legyen egy közös nyelv, amin keresztül ez 

zajlik. Ebb l következ en a jelentésalkotó folyamat második reprezentációs rendszere a 

nyelv.  Ez a folyamat úgy zajlik, hogy jellé alakítjuk a fejünkben megfogalmazott 

koncepciókat, illetve a köztük felállított kapcsolatokat. Ezek jelek egyrészt bármilyenek 

lehetnek – az írott szöveg vagy a beszélt nyelv, a kép vagy a zene jelei, és ezek 

rendszeréb l áll össze az a nyelv, amelyen keresztül ki tudjuk cserélni egymást közt 

ezeket a koncepciókat, ami által újabb jelentéseket is adhatunk egy adott jelenségnek.  

Ugyanakkor a jelek, amelyek segítségével a koncepciókat azonosítjuk, kétféle csoportba 

sorolhatóak: lehetnek ikonikusak, azaz minden típusú képi megjelenítést (ahol a kép 

dominál) ide sorolunk, és lehetnek indexikusak, amely elnevezéssel az írott vagy beszélt 

nyelvi jeleket értjük. Az ikonikus jeleket akkor társítjuk a koncepciókkal, ha azok 

nagyfokú hasonlóságot mutatnak azzal a dologgal, amit jelölni akarunk vele. Nem ilyen 

egyértelmű a kapcsolat az írott vagy beszélt nyelvi jelek esetében, mivel ebben az 

esetben nem a képi hasonlóság dönt, hiszen a szavak alakjainak és hangzásának a 

hasonlóságát önmagukban nehezen lehet összevetni a dolgokkal, amiket jelölnek, így ez 

esetben a megfeleltetés teljesen önkényes, de alapvet en közös társadalmi 

megegyezésen alapszik (Hall 1997: 19-21). 

A jellé alakítás folyamatának a kulcsszavai a kódolás, a konstruálás, és a közös 

társadalmi megegyezés/konvenció. Ez utóbbi arra utal, hogy a közös kultúrkörben, 

azok, akik ugyanazzal a konceptuális térképpel és nyelvvel rendelkeznek, közösen 

konstruálják a reprezentáció rendszerén keresztül a jelentéseket (vagyis, ahogy azt már 

kifejtettem, a jelentések nem a dolgokban – emberek, állatok, növények, események stb. 

– vagy a valóságban léteznek, hanem ezeket mi hozzuk létre) (Hall 1997: 19).  

Ennek a folyamatnak a kulcsa kód, ami megfelelteti (lefordítja) egymásnak, és fixálja a 
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konceptuális rendszer és a nyelvi rendszer (a koncepció és a jel) közötti kapcsolatot úgy, 

hogy mindig ugyanazt a szót, hangsort vagy képi jelet társítsuk egy adott jelenséghez és 

fordítva. Vagyis a kódolás kultúrákon és nyelveken belül stabilizálja a jelentést, és ez 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a nyelven keresztül interpretáljuk mások számára a saját 

koncepcióinkat, amelynek révén jelentéseket oszthatunk meg egymás között, vagyis 

mindez fontos fogaskerék a társadalmi kommunikáció létrejöttében (Hall 1997: 21). 

A kódolás a közös társadalmi megegyezésen (kulturális és nyelvi konvenció) alapszik, 

és az emberek generációról generációra adják tovább ezt a közös konvenciót és tudást. 

Vagyis a jelentések és a jelentésalkotás folyamata nem genetikailag kódolt, veleszületett 

tulajdonság, hanem megtanult képesség, amelynek elsajátításával a társadalom teljes 

tagjai, a kultúra teljes használói és teremt i lehetünk. A kódolással, a kódokkal 

kapcsolatban fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy bizonyos helyzetekben a kódok 

naturalizálódnak, naturalizáltakká válhatnak. Ez azt jelenti, hogy el fordulhat, hogy 

bizonyos kódokat nem ismerünk fel azonnal a kommunikáció során, annyira 

megszokottá vált jelenlétük. Ez a jelenség akkor jön létre, ha ekvivalencia jellemzi a 

jelentésalkotó folyamatok viszonyait. Erre példát leginkább a képi (ikonikus) 

reprezentáció területén találhatunk, amikor szinte már a dekódolás során és nem csak a 

befogadás (kódolás) alatt elfeledkezünk arról, hogy amit képként közvetítünk/látunk, az 

nem maga a jelenség, hanem a jelölt fogalmának képi megjelenítése (Hall 1997: 20). Ez, 

bár apró lépésnek tűnik a reprezentáció értelmezése során, mégis alapvet  torzításokat 

eredményezhet, ha ezt kihagyjuk mind az üzeneteket el állító, mind a befogadó oldalon. 

Márpedig társadalmi szinten, éppen a naturalizáltságból fakadóan, egyes megtanult 

kódok olyan mélyen létezhetnek, hogy következményként el fordulhat az, amikor egy 

társadalmi csoporttal kapcsolatban – például a romákkal kapcsolatban – látott el ítéletes 

médiaképek sem az el állításuk, sem a befogadásuk során nem váltanak ki semmilyen 

kétséget, azaz nem érzékeljük, hogy azzal bármilyen probléma lenne, vagyis nem is 

látjuk azt el ítéletesnek. 

Ugyanakkor fontos figyelembe venni azt is, hogy a reprezentációs elmélet magában 

hordozza annak a lehet ségét, hogy a társadalmi, kulturális, nyelvi konvenciók az id vel 

változnak, azaz megváltozhatnak a kódok, ahogyan el fordulhat az is, hogy ugyanazzal 

a jelenséggel kapcsolatban eltér  értelmezések, jelentések léteznek különböz  

kultúrákban, társadalmakban. Mindez el revetíti a kulturális relativizmus fogalmát, ami 

alapvet en megjelenik a reprezentációs elméletben, és ami azt jelenti, hogy egy jelenség 
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kapcsán nem beszélhetünk fix jelentésr l – mivel a jelentések koronként, 

társadalmanként, generációnként, akár földrajzi helyzetekt l függ en is, vagy a 

gazdasági feltételek megváltozásának hatására stb. fokozatosan változhatnak, és 

változnak is. Ennek következtében folyamatos kérdés a lefordíthatóság problémája, 

amelyet nem csak egyik nyelvr l a másikra, hanem a koncepciók és nyelv viszonyán, 

illetve a nyelveken belül is értelmezünk (Hall 1997: 21-24). 

 

Hogyan hat a média? Kódolás-dekódolás elmélete és a kultivációs elmélet 

Stuart Hall reprezentációs elméletét a médiahatás vizsgálatára is alkalmazta. A televízió 

nézéssel kapcsolatban dolgozta ki a magyarul kódolás-dekódolás, angolul encoding-

decoding elméletnek nevezett elgondolását arra vonatkozóan, hogyan működnek, 

hogyan hatnak a televízió által el állított médiatartalmak (Hall 1980: 117-127). Ezt a 

modelljét azóta nem csak a televízió működésének leírásával kapcsolatban alkalmazzák, 

hanem általános körű befogadás-elméletként érvényesül a médiakutatásban. 

Dolgozatom témájának kutatásakor els sorban ezt a médiahatás-elméletet veszem 

figyelembe én is, bár ebb l a szempontból fontos megemlítenem még George Gerbner 

kultivációs elméletét (Gerbner 2002), ami gyakorlatilag elindított a média kritikai 

szemléletű értelmezése felé.  

Gerbner kultivációs elmélete a 1970-es években volt meghatározó médiahatás-elmélet. 

Az elmélettel Gerbner reagált az akkori amerikai társadalom kulturális szokásaira és 

változásaira. A televízió egyre meghatározóbb médiummá vált, a többi médiumhoz 

képest – rádió, nyomtatott sajtó – sokkal nagyobbnak látszott véleményformáló hatása. 

Gerbner elmélete szerint a média hatása nem közvetlen, hanem hosszú távon nyilvánul 

meg úgy, hogy homogenizálja a véleményeket. Ebb l következ en meghatározhatja, 

formálhatja egy társadalmi csoporttal kapcsolatos társadalmi vélekedéseket.  

Gerbner a média működésével kapcsolatban hasonlóan gondolkodott, mint Hall, vagyis 

úgy tartotta, hogy a média a valóság képeit felhasználva új (virtuális) valóságot teremt, 

és mindezt sajátos szabályrendszer mentén teszi, bizonyos elemeket kultivál, bizonyos 

elemeit a valóságnak pedig elveti, azaz szelektálja. Ezen kívül azt is állította, hogy 

minél több id t tölt el valaki televízió nézéssel, annál inkább a valóság hű 

reprezentációjaként fogja elfogadni a valóság televízióban ábrázolt képét (Bajomi 

2006). 

 



22 

 

A kódolás-dekódolás elméletet meghatározó fogalmak megegyeznek a reprezentációs 

elmélet meghatározó fogalmaival. Az elmélet abból indul ki, hogy a szöveg többértelmű 

(poliszémikus), ami a médiahatás vizsgálata szempontjából egyrészt azt jelenti, hogy 

egy szöveg nem biztos, hogy ugyanazt jelenti a kommunikátor számára, mint a 

befogadó számára (Bajomi 2006). Ezen kívül a szöveg többértelműségét az is mutatja, 

hogy a befogadás során is különböz  értelmezések jöhetnek létre, vagyis nem 

mindannyian ugyanazt értjük meg egy adott szöveggel kapcsolatban, és ez esetben is, 

mint a reprezentációs elmélet és a krtikai kultúrakutatás irányzat kultúrafelfogásának 

értelmében is, a szöveget tágan értelmezzük. 

Egy médium esetében egy jelenségr l alkotott szöveg (pl. riportfilm) létrejöttét számos 

dolog befolyásolhatja, a technikai feltételekt l kezdve a csatorna nyilvánosság el tt 

vállalt profilján keresztül a riporterek felkészültsége, amit összességében 

szövegkörnyezetnek hívunk. Ezzel egyidejűleg pedig a befogadást ugyanígy sokféle 

körülmény határozhatja meg, amelyek közül a legalapvet bbek a befogadó gazdasági és 

társadalmi státusza (Bajomi 2006). Vagy akár a politikai beállítottsága is.  

Stuart Hall eredetileg a szöveg értelmezésének három lehetséges modelljét különítette 

el, abban a tanulmányában, ahol el ször részletesen kifejti a kódolás-dekódolás 

elméletét (Hall 1980: 117-127), ezt a modellt foglalom össze az alábbiakban. Ez alapján 

a három plusz egy befogadói pozíció: 

1. a domináns-hegemonikus pozíció és kód (dominant hegemonic position): amikor 

a befogadó teljes mértékben azonosul a felkínált jelentéssel, azaz pl. egy 

televíziós műsor konnotált jelentését a néz  azonnal abban a kódban dekódolja 

(értelmezi), ahogyan azt kódolták. Vagyis a néz  a domináns-hegemón kódon 

belül mozog. Ezen belül Hall megkülönbözteti az úgynevezett professzionális 

kód (professional code) által létrejött helyzeteket. Ez azt a helyzetet jelöli, 

amikor a professzionális hírközl k olyan esetet kódolnak, ami már a 

hegemonikus módon kifejezést nyert. Ilyenek például azok a katonai vagy 

politikai helyzetek, amikor a politikai és katonai elit generálja a közlést. A 

professzionális kód a hegemonikus kódon belül működik, a cél a domináns 

értelmezések reprodukálása, mindezt úgy, hogy nem a hegemón természetét 

emelik ki az üzenetnek, hanem a szakértelmet hangsúlyozzák a közlésen 

keresztül (Hall 1980: 125-126).  
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2. kialkudott pozíció és kód (negotiated code): a dekódolás az alkalmazkodó és 

ellenszegül  attitűd keveréke. Ez a befogadótípus általánosságban és absztrakt 

szinten elismeri a domináns közlés legitimitását, de a saját helyzetére 

vonatkoztatva a témával kapcsolatban saját szabályok mentén értelmez (Hall 

1980: 126-127). 

3. ellenzéki pozíció és kód (oppositional code): Ez azt a néz t jelöli, aki teljesen 

megérti az üzenet konnotatív jelentését, mégis azt teljesen ellenkez leg kódolja. 

Azaz talán erre használhatjuk azt a kifejezést, hogy érti az üzenetet, de nem ért 

vele egyet (Hall 1980: 127). 

Bajomi Lázár Péter összefoglalójában (Bajomi 2006) a David Morley brit médiakutató 

által készített modellt ismerteti. Morley empirikus kutatásokkal tesztelte a kódolás-

dekódolás elméletet, amit Television Audiences and Cultural Studies c. könyvében 

részletesen ismertet (Morley 1992). Ez a kutatás a Nationwide c. televíziós adást 

vizsgálta, azt, hogyan szólítja meg a közönségét, és azt, hogyan fogadja mindezt, illetve 

a műsort a közönség. A vizsgálat meghatározó a televíziós közönségkutatások 

szempontjából. Az elkészített fókuszcsoportos interjúk alapján, Hall modelljének 

felhasználásával, a következ  három befogadói pozíciót különböztette meg (Morlely 

1992: 86), aminek magyar fordítását Bajomi Lázár Péter tanulmánya alapján használom 

(Bajomi 2006). Amint azt látjuk, nem sokban különbözik a Hall-félét l, talán kicsit 

egyszerűbb. 

1. domináns kód szerinti befogadás (a néz  teljes mértékben elfogadja a domináns 

értelmezést) 

2. egyeztet  dekódolás vagy alku (a néz  egyes elemeit elfogadja, egyes elemeit 

elutasítja a domináns értelmezésnek) 

3. oppozíciós értelmezés (a néz  teljes mértékben elutasítja a domináns 

értelmezést) 

(Bajomi 2006). 

 

Diskurzus, reprezentáció – tudás, hatalom 

A foucault-i diskurzuselmélet 

A reprezentációs elméletb l is kiolvasható, hogy a társadalom alapvet  tulajdonsága az, 

hogy folyamatosan értelmezi a saját mozgását, és pontosan ezért sosem lehet abszolút 

igazságokról beszélni a valóságértelmezés kapcsán, hiszen a társadalomról, az egyes 
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társadalmi csoportokról alkotott tudás is folyamatosan változik. Erre a jelenségre reagál 

Foucault diskurzus fogalma, ami a kritikai kultúrakutatás reprezentációs elméletéhez 

szorosan kapcsolódik.  

A diskurzus fogalmának értelmében a reprezentáció része a társadalmi tudástermelés 

folyamatának, vagyis a média alapvet en befolyásolja azt, hogy hogyan gondolkodunk 

az egyes társadalmi csoportokról, például a romákról. Ugyanakkor ebb l a szempontból 

fontos probléma a hatalom kérdése, vagyis az, hogy különböz  korszakokban kik 

rendelkeznek befolyással, hatalommal ahhoz, hogy egy-egy jelenségr l, pl. egy 

társadalmi csoporttal kapcsolatban meghatározzák, irányítsák reprezentációt, azaz a 

tudástermelést. A médiareprezentációs elemzés kapcsán feltárva ezeket a válaszokat, 

megérthetjük azt, hogy hogyan és milyen pozícióban létezik egy csoport a 

társadalomban, és ez az információ segíthet abban is, ha ezen változtatni akarunk.  

Foucault diskurzus fogalma új elgondolásokkal b vítette a már felvázolt reprezentációs 

elméletet.  diskurzus és hatalom/tudás fogalmak segítségével írta le reprezentáció 

folyamatát, vagyis elvetette az eredeti nyelv és jelentés relációt, és mindezzel a hatalmi 

viszonyokra igyekezett rávilágítani, olyan a kérdéseken keresztül, hogy hogyan 

értelmezik magukat az emberek a társadalmunkban, valamint, hogy a különböz  

id szakokban hogyan alakul tudásunk a társadalomról, és hogyan alakulnak ki a közös 

jelentéseink. Kutatási területei éppen ezért a tudástermelésben szerepet játszó 

humántudományok és társadalomtudományok területei voltak. Tudományos 

megközelítése alapvet en els sorban történelmi alapú volt, mint nyelvészeti, mivel  

maga is történész volt. (Foucault/Gordon 1980: 109-133) 

Foucault A diskurzus rendje c. 1970-es székfoglaló beszédében (Foucault 1991) 

összefoglalja alapvet  nézeteit a diskurzusról. A kés bb írásban megjelent beszéd a 

diskurzusról annak használatával, alkalmazási területével és a társadalomban betöltött 

szerepével kapcsolatban beszél, emellett a diskurzusra vonatkozó alapvet  kutatási 

elveket és irányokat állapít meg – amelyek a mai napig meghatározóak a társadalmi 

jelenségek vizsgálatakor. Foucault abból a feltételezésb l indul ki, hogy a diskurzusok 

nem véletlenszerűen léteznek egy társadalomban, hanem létrejöttük ellen rzött folyamat 

része. Foucault ezért diskurzus termelésr l beszél, amelynek következtében uralni lehet 

a gondolatok áramlását, cserél dését. Mindez ellen rz  és korlátozó eljárások 

segítségével történik, amelyeket egy társadalomnak vagy egy csoportnak tulajdonít, és 

amelyeket három rendszerbe lehet sorolni: 
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1. kívülről ható ellenőrző és korlátozó eljárások, amelyek kizáró rendszerként 

működnek, és bennük a hatalom és a vágy dolgozik.  

2. belső eljárások csoportja, ahol maguk a diskurzusok ellen rzik önmagukat. Ezek 

inkább osztályozó, rendszerez , elosztó elvként fejtik ki a hatásukat, és a diskurzusnak 

az esemény és véletlen dimenzióján akarnak uralkodni. 

3. beszélő alanyok ritkítása, mint korlátozó rendszerek csoportja, ami lehet vé teszi a 

diskurzusok ellen rzését. (Foucault 1991: 868) 

A kívülről hatón ellenőrző és korlátozó rendszerek közé tartozik a tilalom, a 

megosztás és elutasítás, valamint az igaz és hamis ellentéte vagy más néven az 

igazságvágy.  

A tilalom alapvet en azt jelenti, hogy nem beszélhet bárki, bármikor, bármir l – azaz ez 

a korlátozás a beszél  alany, a körülmények és a tárgy kiemelt vagy kizárólagos jogának 

tabuját jelenti, amelyek mindig együttesen hatnak, keresztezik, feler sítik, akár 

kiegyenlítik egymást. Foucault ezen keresztül rávilágít arra, hogy a diskurzus nem csak 

egy eszköz, ami közvetíti az információt, aminek segítségével megérthetjük a 

különböz  uralmi rendszereket, hanem egy olyan eszköz, aminek befolyásolásáért, 

uralásáért a harc folyik, azaz a diskurzus az maga a hatalom (Foucault 1991: 869-870).  

A megosztás és elutasítás kapcsán Foucault a józan ész és az rület szembeállítására 

gondolt. Erre példának a bolondok példáját hozza – azt, ahogyan az európai társadalmak 

különböz  korszakokban hol elvetették, hogy meghallgatták az rültnek nyilvánított 

emberek szavát, azaz hol semmibe vették, hol naiv és fondorlatos értelmet 

tulajdonítottak neki, de sosem tekintettek rá úgy, mint az értékes emberek beszédére. 

Foucault szerint bár ma már meghallgatják, kitüntet  figyelembe részesítik és értelmet 

keresnek a bolond szavaiban, a korábbi felosztás továbbra is érvényes, csak más 

intézményeken keresztül zajlik (Foucault 1991: 870). „A bolond egész hatalmas 

diskurzusa a zörej szintjén hangzott el; és csak szimbolikusan adták meg neki a szót, a 

színházban, ami eleve lefegyverezte és megbékítette, hiszen ott az álcázott igazság 

szerepét játszotta”(Foucault 1991: 870). 

Az igaz és hamis ellentéte rendszerét Foucault igazságvágynak is nevezi, ami 

tulajdonképpen a tudásvágyról, a tudás és társadalom kapcsolatáról szól. Foucault 

elemzése alapján, a történelem során az igazság hangsúlya fokozatosan eltolódott a 

diskurzus körülményeir l magára a diskurzus kijelentésére, értelmére. Minden egyes 

változás a tudomány területén felfogható az igazságvágy egy újabb (új formában való) 
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megjelenésének. Ezen kívül az igazságvágy intézményes alapokon nyugszik, mint 

például a pedagógia, a könyvek, a kiadók, a könyvtárak rendszere. Ezek megújító 

hatással is vannak az igazságvágyra, de valójában csak az a mód újítja meg, ahogyan a 

tudást egy társadalom működteti – hogyan osztja fel és el, és milyen mértékben 

sajátítják ki bizonyos csoportok (Foucault 1991: 871-872). 

Foucault szerint az igazságvágy egyre nagyobb hatalommal bír, befolyásolja, 

meghatározza a tilalom és a megosztás és elutasítás korlátozó rendszereket is. 

 

A belülről ható korlátozó rendszerek (bels  eljárások csoportja) közé, ahol a maguk a 

diskurzusok ellen rzik önmagukat, tartozik a kommentár, a szerz  és a diszciplína.  

A kommentárt els sorban a diskurzusok között létez  szintkülönbségb l vezeti le. Ez 

alapján Foucault szerint léteznek olyan szintű diskurzusok, amelyeket a társadalom a 

hétköznapi közléshez társít – ezek az önmagukat elmondó diskurzusok, utalva az 

elnevezéssel arra, hogy szinte azonnal megszűnnek az aktussal, amely az 

elmondásukhoz vezet. Ehhez képest létezik a diskurzusoknak egy olyan szintje és 

csoportja, amelyek folyamatosan megújulnak, újra és újra beszédaktusok alapjául 

szolgálnak. Ilyenek a vallási, a jogi és az irodalmi szövegek, és bizonyos mértékig a 

tudományos szövegek is – ezeket a megfogalmazásukon túl állandóan mondtak, 

mondanak és mondani is fognak. A kommentár, természete alapján az els  csoporthoz 

tartozik, azonban, hogy mi a kommentár, azaz mib l lesz, és mi válik azzá, arra hívja fel 

a figyelmet, hogy a diskurzusok közötti szintkülönbség nem állandó, nem stabil és nem 

is abszolút. E két kategória között folyamatos az átmenet, azaz egy szöveg válhat 

kommentárrá és fordítva (Foucault 1991: 873). A kommentár jellemz i továbbá, hogy 

kimondja, ami a mélyben már csöndesen megfogalmazódott, Foucault szerint mindig az 

els  helyen kell elmondani azt, amit már elmondtak, és folyamatosan ismételnie kell 

azt, amit még soha nem mondtak ki. Ezzel gyakorlatilag beépülhet a diskurzusba, 

amivel egyben kiteljesíti a szöveget – lehet vé teszi, hogy mást mondjanak, miközben 

magát a szöveget mondják (Foucault 1991: 874) 

A szerző, mint a diskurzus csoportosításának elve, a diskurzus jelentéseinek eredete és 

egysége, koherenciájának középpontja jelenik meg a diskurzust belülr l korlátozó 

rendszerek között. Olyan diskurzusok esetében érvényesül ez, ahol a szövegen kívül a 

szerz  személye is lényeges a közlés szempontjából. A szerz  személyének relevanciája 

az évszázadok során változott, például a középkori tudományos diskurzus rendjében a 
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szerz  megnevezése az igazság (hitelesség) jelzéséül szolgált, ezért elengedhetetlen 

volt. Kés bb, a 17. században a tudomány területén elmosódott a szerz  kilétének a 

fontossága, míg az irodalmi diskurzus rendjében éppen ekkor, a korábbi korok 

gyakorlatához képest egyre fontosabb lett a szerz  szerepe, a szerz  megnevezése új 

művek esetében, illetve visszamen legesen is (Foucault 1991: 87Ő) 

A diszciplína, mint bels  szabályozó rendszer szemben áll a kommentár elvével, mert a 

diszciplína esetében az új kijelentések állandó megalkotása a cél, ami nem egyeztethet  

össze azzal, hogy a kommentár csak egy ismérvet és egy azonosságot feltételez, amit 

újra és újra fel kell tárni, és meg kell ismételni. És szemben áll a szerz  elvével is, mert 

a diszciplínán belüli gondolkodás névtelen rendszerként tekint a diszciplínát 

meghatározó tárgyak tartományára, módszerek csoportjára, igaznak tekintett 

kijelentések korpuszára, szabályok, definíciók, technikák és eszközök összességére, 

nem tartja szükségesnek tudni mindezek feltalálóját, megalkotóját ahhoz, hogy 

érvényesnek vagy értelmesnek tekintsük azokat (Foucault 1991: 875). A diszciplínát 

nem csak igazságok, hanem a tévedések is alkotják, azaz egy diszciplína nem azoknak a 

kijelentéseknek vagy dolgoknak az összessége, amit elmondhatunk vagy elfogadhatunk 

valamir l – pl. valamelyik tudományterületr l, mint az orvostudomány, mert ezeket a 

tudományterületeket a tévedések is alkotják, velük együtt, rajtuk keresztül jöhetnek 

létre, értelmezhet ek pontosan egy-egy terület igazságai. Ebb l következ en Foucault 

megkülönböztet igaz és hamis diszciplínát is, ahol a megbukott diszciplínákat nevezi 

hamis diszciplínának (Foucault 1991: 875-877).  

Összességében a szerz i termékenység, a kommentárok sokfélesége, egy diszciplína 

fejl dése a diskurzusok kiapadhatatlan forrásai, de amennyire megtermékenyít  

szerepük van, olyannyira fontos, a kényszerít , korlátozó funkciójuk is. 

 

A diskurzusokat korlátozó jelenségek harmadik csoportjába a beszélő alanyok 
ritkítását célzó rendszerek tartoznak.  Az így azonosított csoport arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a diskurzus nem minden területe nyitott egyformán, vannak szigorúan 

tiltott területek, míg olyanok is, amelyek minden irányban teljesen nyitottnak látszanak 

– mindez azt jelenti, hogy a diskurzusok hozzáférhet ségét feltételek, követelmények 

szabhatják meg. Ezek pedig a következ k: a szertartás/rituálé, a diskurzustársaságok, a 

doktrínák  és a diskurzusok társadalmi kisajátítása, mint ritkító rendszerek (Foucault 

1991: 877). 
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A szertartás, a diskurzust korlátozó rendszerek legszembetűn bb formája. A beszél  

alanyokra vonatkozóan meghatározzák azok egyéni tulajdonságait, a viselkedését, és 

más küls  körülményeit is.  Például a vallási, jogi, gyógyászati és bizonyos fokig a 

politikai diskurzusok sem választhatók el egy szertartás működtetését l, amely a 

beszél  alanyoknak bizonyos egyéni tulajdonságokat és meghatározott szerepeket ír el  

(Foucault 1990: 877-878) 

Foucault ebben a csoportban azonosítja a korábban létezett úgynevezett 

diskurzustársaságokat, amelyek archaikus modellje a rapszodoszok csoportja. A 

diskurzustársaságok szerepe a diskurzusok meg rzése vagy el állítása volt. Bár már 

nem léteznek diskurzustársaságok, hasonlóan működésre utal a könyvírás, mint 

intézményesített aktusa (kezdve az író személyiségét l a könyvkiadás rendszeréig), a 

műszaki és tudományos titkok létezése, az orvosi diskurzus közlési formái (Foucault 

1991: 878)  

A doktrína a beszél  alanyok és a közléstípusok között állít fel kölcsönösséget és 

kizárólagosságot, és így része a beszél  alanyokat ritkító rendszereknek. Alapvet  

követelmény a beszél  alanytól azoknak az igazságoknak és szabályoknak az 

elismerése, amelyek összhangban vannak a diskurzussal, azaz az egyéneket a doktrína 

ezzel együtt eltilt minden más diskurzustól. Ugyanakkor ez lehet vé teszi azt is, hogy 

egyéneket összekapcsoljon, illetve megkülönböztesse ket másoktól. Ezt nevezi 

Foucault a doktrína kett s uralmának – a diskurzus uralma a beszél  alanyon keresztül, 

a beszél  alany uralma a diskurzuson keresztül (Foucault 1991: 879) 

Ritkítási mód a diskurzusok társadalmi kisajátítása is. Foucault itt azt állapítja meg, 

hogy a diskurzusokhoz való hozzáférés egyenl tlen a társadalomban, illetve tükrözi a 

társadalmi egyenl tlenségeket, hiába az oktatás, ami elvileg, mint intézmény azt 

biztosítja, hogy a társadalomban mindenki hozzáférjen bármilyen típusú diskurzushoz. 

Ennek ellenére az oktatás elosztásában a társadalmi különbségek, ellentétek, küzdelmek 

következtében kialakult választóvonalakat követi (Foucault 1991: 879), és ezáltal 

termeli újra a társadalmi egyenl tlenségeket. 

 

Stuart Hall reprezentációs elméletén keresztül beszél és értelmezi Foucault 

diskurzuselméletét. Ez alapján Foucault a nyelv helyett diskurzusról beszélt, mint 

reprezentációs rendszerr l. A diskurzus fogalma nyelvészeti megközelítésben egymással 

összefügg  írásos és beszélt szövegeket jelölt, de Foucault a diskurzuson egyrészt 
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azoknak az állításoknak az összességét értette, amelyek együtt egy nyelvet alkotnak 

ahhoz, hogy egy bizonyos témáról egy meghatározott id szakban beszélni lehessen. 

Foucault-t alapvet en azok a praktikák és szabályok érdekelték, amelyek a különböz  

történelmi id szakokban meghatározták a jelentéseket, az állításokat, és szabályozták a 

diskurzusokat. Vagyis a diskurzusra úgy is tekintett, mint a nyelven keresztül zajló 

tudástermelésre. Mindebb l következik, hogy Foucault diskurzusértelmezése egyszerre 

volt nyelvészeti és gyakorlati szempontú – valójában az a törekvés húzódott meg a 

definícióban, hogy túllépjünk a nyelv és cselekvés különbségtételén. Vagyis az elmélet 

értelmében minden társadalmi cselekvés jelentéssel bír, és mivel a jelentésekr l tudjuk, 

hogy formálják és befolyásolják a cselekedeteinket, ezért minden társadalmi cselekvés 

diszkurzív is egyben. A diskurzusok tulajdonságai közé tartozik, hogy konstruálják a 

beszédtémákat, meghatározzák és létrehozzák azt, hogy mit és mir l tudunk, és 

meghatározzák azt is, hogy hogyan lehet a különböz  témákról értelmesen beszélni és 

érvelni, ugyanakkor szabályozzák azt is, hogy hogyan nem lehet. Ezen kívül hatnak 

arra, hogy az elvekb l hogyan legyen gyakorlat. A diskurzusok soha nem egy állításon, 

szövegen, cselekményen vagy forráson alapszanak, hanem számos és sokféle és 

széleskörű meghatározói vannak, ezt diszkurzív formációnak hívjuk. (Hall 1997:44-45) 

A jelentés a diskurzuson belül konstruálódik (egy adott témáról, jelenségr l stb.). 

Foucault valóságértelmezése fontos ahhoz, hogy pontosan megértsük ezt az állítást a 

diskurzusról. Foucault szerint a dolgok létezhetnek a materiális világban, de csak a 

diskurzuson belül van bárminek is jelentése, azaz a diskurzuson kívül semminek nincs 

értelme/semmi sem értelmezhet . Az, hogy a fizikai dolgok és cselekvések léteznek, de 

csak diskurzuson belül kapnak értelmet, és lesznek ezáltal a tudásunk tárgyává, a 

konstruktivizmus alapdefiníciója. Mindennek értelmében, mivel csak akkor tudhatunk 

dolgokról, ha azoknak van jelentése is, ezért sosem a dolgok maguk, hanem a diskurzus 

az, ami tudást hoz létre valamir l. (Hall 1997:45) 

Foucault történelmi szempontból közelített a reprezentáció, a tudás, az igazság 

kérdéseihez, és ez azt jelenti, hogy a dolgok a különböz  történelmi kontextusokban 

mást és mást jelentenek, mivel a korabeli sajátosságok miatt valószínűsíthet , hogy 

másként konstruálódott a róluk szóló diskurzus oly módon, hogy az id szakok közötti 

jelentések között megeshet, hogy semmiféle folytonosság nincs. Jó példa erre az a 

munkája, amit a börtön történetér l írt (Foucault 1990), ahol a büntetés végrehajtásának 

különböz  korokon belüli módjait mutatja be és ezen keresztül arról beszél, hogyan 
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értelmezték a bűnöst és a büntetést a különböz  korszakok különböz  társadalmai. (Hall 

1997:46) 

 

A fejezet összegzése 

A reprezentáció egy összetett jelentésalkotó folyamatot jelöl, vizsgálatán keresztül 

els sorban arra a folyamatra koncentrálunk, ahogyan a valóság, pl. egy adott társadalmi 

csoport, témám esetében a romák, az ábrázoláson keresztül valamilyenné válik, 

jelentésekkel ruházódik fel.  A kritikai kultúrakutatások reprezentációs elmélete 

értelmében a jelentések kijelölhetik egy csoport helyét a társadalomban, 

meghatározhatják a róluk szóló tudást, hatással lehetnek a társadalmi identitásra és 

értékrendre, és formálhatják a csoport saját önképét is. Ez azt is jelenti, hogy a 

médiareprezentáción keresztül megnyilvánulhatnak és feler södhetnek a romákkal 

kapcsolatos társadalmi el ítéletek, ugyanakkor a fentiek értelmében a 

médiareprezentációs gyakorlat sokat változtathat a romák negatív megítélésén.  

A médiareprezentáció vizsgálata során képet kaphatunk arról a diskurzusról, ami egy 

adott társadalmi csoport helyét kijelöli társadalmi térben, meghatározva a róluk szóló 

tudást. Ezek a jelentések sosem véglegesek, sosem egyfélék, azaz változhatnak, de 

fontos, hogy mivel a reprezentáción keresztül jönnek létre, ezért a leghatékonyabb 

módja a változtatásnak ugyanezen az úton keresztül vezet. Stuart Hall a dekonstrukciót, 

mint stratégiát látja a megoldásnak arra, amikor egy társadalmi csoporttal kapcsolatban 

megnyilvánuló el ítéletes attitűdöt, rasszizmust akarunk leküzdeni (Hall 1980, 1997). 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az irányítottan pozitív reprezentáció helyett a feladat 

az, hogy helyezkedjünk bele az el ítéletes képbe vagy médiareprezentációs gyakorlatba, 

ami formálja a romák társadalmi jelenlétét, és belülr l robbantsuk azt szét, a saját 

eszközei mentén. Ennek eredményeként nem csak az adott csoporttal kapcsolatos 

társadalmi tudás kezd el változni, hanem a velük szemben megnyilvánuló el ítéletesség, 

rasszizmus mértéke is csökkenhet, azaz a folyamat er teljesen hat sztársadalmilag is az 

identitás szempontjából, mert lehet séget ad arra, hogy újraértelmezzük azt.  

A romák médiareprezentációs gyakorlatával kapcsolatban fontos látni, hogy a nyugati 

társadalmakban és európai kultúrkörökben a sötétebb rasszjegyekkel rendelkez  

társadalmi csoportok társadalmi helyzete a történelem során folyamatosan konfliktusok 

mentén konstruálódik, ezért reprezentációjuk állandóan kérdés tárgya, az gyakrabban 

vet fel problémákat a média attitűdjének kiegyensúlyozatlansága, vagy el ítéletessége 
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miatt. Dyer: White: Essays on Race and Culture című könyvében (Dyer 1997) mutat rá 

erre a konstans problémára úgy, hogy egy olyan dimenzióját írja körül, amir l például a 

magyarországi romákkal kapcsolatos társadalomkutatásokban nemigen esik szó. Dyer a 

fehér emberek faji ábrázolásával, reprezentációjával, illetve annak hiányával 

foglalkozik, és elemzi mindkét helyzet társadalmi következményeit. Tehát megfordítja a 

vizsgálódás aspektusát, és a fehérségre, a társadalomban fehérként létez  rétegekre 

fókuszálva azt hangsúlyozza, hogy szükség van arra, hogy tudományos értelemben, 

társadalmi szempontból és ennek értelmében a vizuális reprezentáció szempontjából, 

problémaként tekintsünk a fehérségre, azért, hogy a társadalomban alárendeltként, 

kirekesztett csoportként kezelt, sötétebb rasszjegyekkel rendelkez  emberek társadalmi 

helyzete pozitív irányban megváltozzon. Mindezt úgy tartja elképzelhet nek, hogy a 

rassz fogalmát ki kell terjeszteni a gyakorlatban is a fehér emberekre, mivel rajtuk kívül 

minden embert alapvet en e mentén a kategória mentén értelmezünk a társadalomban.  

E a rassz-nélküliség, azaz láthatatlanság következtében a fehérek csupán „csak 

emberekként” (just people) léteznek, míg a társadalom nem fehér b rű tagjai csak 

rasszok.1 Ez a pozíciójuk a fehéreket ruházza fel normaképz  hatalommal, amire az a 

magyarázat, hogy az emberi mivoltnál nincs er teljesebb pozíció arra, hogy 

hozzáférjünk a hatalomhoz.  

„As long as race is something only applied to non-white peoples, as long as white 

people are not racially seen and named they/we function as a human norm. Other people 

are raced, we are just people. There is no more powerful position than that of being 

‘just’ human. The claim to power is the claim to speak for the commonality of 

humanity” (Dyer 1997: 17-18) 

Tehát a fehérséget idegenné kell tenni az elfoglalt pozíciójához képest, ahhoz, hogy 

látszódjon2 (Dyer 1997: 10). Vagyis a fehérséget mint társadalmi csoportot el kell 

idegeníteni az eddigi jelentéseit l, szükség van arra, hogy eltűnjenek azok a jelentések, 

amiket eddig e fogalom és az általa jelölt csoport birtokolt. Ennek következtében 

megszűnik az automatikus láthatatlanságból ered  hatalma és el nye, és ezáltal a 

társadalom többi, nem fehér tagja is végre látszódni tud, a saját valójában. Dyer 

                                                 
1Jól megfigyelhet  ez a különbségtétel a nyelvben is, amikor colored people-r l és  white men/people-r l 
beszélnek. E viszonyításban a white, a fehér nem szín, hanem valami más, különálló és önálló, másrészt a 
men –  jelentését tekintve, mint emberek gyakori használata a white-hoz kapcsolódóan maszkulinná teszi 
ezt a szerkezetet, a férfi világba, a domináns hatalmi pozícióba helyezik ezt a szerepet, az 
automatizmusból következ en implicit módon. 
2Ahogy Dyer angolul fogalmaz: „Whiteness needs to be made strange” (Dyer 1997: 10). 
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megállapításait továbbgondolva, az automatikus láthatatlanságból való kilépés azoknak 

is felszabadító hatással lehet az identitásképzés szempontjából, akik eddig ebben az 

ellenpontozásban fehérként léteztek. 

E probléma megoldásának a kulcsa pedig a reprezentáció vizsgálata, és formálása, 

mivel a reprezentáció egyike azoknak a legfontosabb eszközöknek, ahonnan a 

valóságról tudomást szerzünk.  

 ’The study of representation is more limited than the study of reality and yet it is also 

the study of one of the prime means by which we have any knowledge of reality’ (Dyer 

1997: 3). 
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I.2 A reprezentáció posztkolonialista értelmezése – az uralkodó tekintet által 
konstruált alárendelt Másik, a Másik által létrejövő Szubjektum 

„A posztmodern tehát az lenne, ami a modernségen belül felidézi a megjeleníthetetlent 

magában a megjelenítésben; ami nem fogadja el a formák nyújtotta vigaszt, az 

ízléskonszenzust, amelynek révén átérezhet vé válik a lehetetlen utáni nosztalgia; ami 

új megjelenítéseket harcol ki, nem azért, hogy élvezetet szerezzen, hanem hogy még 

inkább érezhet vé tegye a megjeleníthetetlent.” (Lyotard 1982/2002). 

 

A romákkal kapcsolatos társadalomtudományos beszédmódban csak a közelmúltban 

jelent meg a posztkolonializmus elméleti irányzata, illetve más, ehhez er teljesen 

kapcsolódó, különálló elmélet, mint a modern/szimbolikus rasszizmus elmélete, és a 

fehérség kritikai kutatása. Mindezek kiegészítik a korábbi kutatások adatait és bel lük 

megtudható ismereteket, de nem csupán úgy, hogy segítségükkel jobban érthetjük, 

hogyan vannak jelen a romák a mai magyar társadalomban, ezen belül is a médiában, 

hanem úgy is, hogy ezek az elméletek hozzásegítenek annak megértéséhez, hogy milyen 

társadalom az, amiben élünk, és milyen médiakép az, ami reflektál erre a valóságra, 

amiben a romák is értelmez dnek. A magyarországi romák médiareprezentációjával 

kapcsolatos kutatásomnak és értelmezéseimnek ezek az eleméletek adnak meghatározó 

keretet.  

Ebben a fejezetben Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak és Jaques Derrida 

munkáin keresztül ismertetem a posztkolonialista elméleti irányzat f bb ismérveit. A 

reprezentáció egyik alapvet  fogalma az irányzatnak, vizsgálata pedig meghatározó a 

hierarchikus társadalmi-történelmi helyzetek értelmezésben. 

Said szövegein keresztül az irányzat történelmi és ideológiai alapjait mutatom be, ami a 

nyugati tekintet és a kelet (Orient) azonosításán és ebb l fakadóan a Másik (Other, 

Otherness) fogalmának értelmezésén keresztül valósul meg (Said 1978) (Said-Burgmer 

2002).  

Spivak, Szóra bírható-e az alárendelt című tanulmánya segítségével az alárendelt 

fogalmát tisztázom, és meghatározom annak társadalmi pozícióját (Spivak 1996). Frantz 

Fanon: Feketének lenni című írása alapján az alárendelt identitásának alakulását – a 

sötét b rű ember képét mutatom be a meghatározó, t uraló, fehér tekintetek tükrében 

(Fanon 2002).  
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Jacques Derrida dekonstrukció elméletét és az azt alkotó, a dolgozatom értelmezése 

szempontjából legfontosabb fogalmakat (el-különböz dés, kiegészítés, logocentrizmus) 

ismertetve, érintve a strukturalizmus és posztstrukturalizmus alapvet  elgondolásait, 

bemutatom, hogy a dekonstrukció mint gyakorlat, a mindenkori hatalom és az alárendelt 

viszonyrendszerének magyarázatát és feloldását is adhatja (Derrida 1991, Bokay 2006) 

I.2.1 Edward Said – az posztkoloniális diskurzus alapjai 

A poszkoloniális gondolkodó irányzat, illetve elmélet egy sokrétű eszmeáramlat, amely 

az irodalom- és kultúratudományokból ered, és eredend en a gyarmatosítás társadalmi 

hatásait vizsgálja. Az irányzat éppen a sokrétűségének köszönhet en ugyanakkor 

folyamatosan önmagát formálja, leginkább azzal, ahogyan a vizsgálata tárgya b vül, és 

ehhez kapcsolódóan az értelmezési keret is újra és újra aktualizálódik. Az irányzat 

alapjait Edward Said dolgozza ki, Orientalizmus című könyvében (Said 1978). 

Jelent sen kapcsolódik mindehhez annak a beszélgetésnek a szövege, amit Christoph 

Burgmer készített Saiddal a posztkoloniális diskurzus alapjairól. Az alábbi összefoglaló 

ezek alapján született. 

Said munkája azon a meggy z désen alapszik, hogy a kultúra és civilizáció nem 

önmaguktól és önmagukban létez  fogalmak, hanem konstruáltak, mégpedig mindig 

valamilyen szempont, érdek alapján. Konkrétan a nyugati és keleti világ közötti 

kapcsolódást értelmezi, azaz a korábbi gyarmatosító, és korábban gyarmati országok 

összefüggésében világít arra rá, hogy mind a mai napig, a koloniális id szak után is, 

mennyire meghatározó a nyugati tekintet (hatalom, értékrend) a kelet (államok, 

társadalmak) értelmezésében, létezésében. Ennek alapjait, kialakulásának részleteit, 

valamint legfontosabb ismérveit dolgozza ki, aminek következtében egyrészt felfedi a 

nyugati tekintet működési mechanizmusát, másrészt ezzel az elemzéssel megteremti a 

posztkolonialista kritikai gondolkodás alapjait. Ezen túl pedig, Said elemzése egyben 

átfogó modellt is ad a hatalmi mechanizmusról, ezért elméletét minden olyan társadalmi 

helyzet leírására, illetve megértésére ki lehet terjeszteni, ahol uralkodó és alárendelt 

viszonyrendszer alakul ki. 

Said f  fogalmai a kelet (orient) és a nyugat (imperialista) a nyugati (orientalista) 

tekintet vonatkozásában. A tekintet fogalmat az értékrend, és kelet-nyugat egymáshoz 

viszonyulása és kapcsolódása következtében kialakított identitás megjelölésére 

használom. Az imperializmus a 19-20. század során azoknak a nyugati hatalmaknak a 
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gazdasági és politikai attitűdjét jelölte, amelyek a gyarmatosítás eszközével növelték 

gazdasági erejüket a világban, aminek az alapja az olcsó gyarmati munkaer , a gyarmati 

területek gazdasági er forrásaihoz való hozzáférés volt. Said elemzésében részletesen 

ismerteti azt képet, amilyennek a kelet látszódott a nyugati társadalmakban a 

gyarmatbirodalmak felbomlásáig (reprezentáció). Vagyis azt, hogy az alapvet en 

gazdasági érdekek mentén vezérelt nyugat, hegemóniája fenntartása és a folyamatosan 

változó politikai és gazdasági struktúrája következtében, hogyan formálta a keletr l 

alkotott képét az évszázadok során, megteremtve ezzel a Másik, a Másság fogalmát, és 

ugyanakkor megteremtve ennek tükrében a saját, a nyugat, a nyugati szubjektum, a 

nyugati hatalom identitását.  

Eszerint a kelet a nyugati szubjektum tárgya, és csakis a tárgya lehet. A gyarmatosítás 

alapvet  gazdasági irányultsága mellett fontos volt kapcsolatot, viszonyulást kialakítani 

a nyugatnak a kelettel els sorban azért, hogy hódító, uralkodó pozícióját fenn tudja 

tartani. Ennek kulcsa a tudás volt, ami eleinte jelentette a keleti társadalmak és a keleti 

tudás feltérképezését azért, hogy az ismeretek függvényében minél nagyobb kontrollra 

tegyenek szert.  A kés bbiekben pedig a gyarmatrendszer elleni lázadás kontrollálása az 

intézményesített tudás bevezetését tette indokolttá a gyarmatokon. Ezzel látszólag 

egyenértékűvé tették a keleti embereket a nyugat emberével, miközben ez els sorban 

annak az eszköze volt, hogy a  nyugat ezáltal is kontrollt gyakoroljon (hiszen a nyugat 

határozta meg azt, hogy milyen ismereteket és hogyan tanítsanak), és fenntartsa, er sítse 

azt a világképet, ahol, eleve elrendelten, a nyugaté az irányító pozíció, és ahol a keleti 

ember csak alárendelt lehet.  

Mindkét folyamat ugyanakkor hozzájárult a nyugati világ identitásának kialakításához 

is, aminek következtében a kelet reprezentációja elfedte a nyugati ember számára a 

nyugati világ er szakos jelenlétét a keleti társadalmakban, hol azzal, hogy máshova tette 

a hangsúlyt a saját szerepével kapcsolatban, hol pedig azzal, hogy hamis képet gyártott, 

és a keletet kiáltotta ki a fenyegetés és a bűn megtestesít jének. 

A keletr l kialakított kép formálódását, változásait jól nyomon lehet követni a 

különböz  nyugati művészeti alkotásokban, mivel a kelet, azok számára a művészek 

számára is, akik maguk sosem jártak még egy keleti országban sem, sokáig az ihlet 

tárgya volt. Az olvasók számára pedig a kelet tárgyú alkotások a lehet ségét jelentették 

annak, hogy kiszakadjanak a hétköznapok sokszor megterhel  valóságából.  

A felvilágosodás korában a kelet jelentése (és reprezentációja) tükrözte a kor 
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intellektuális felfogását – ennek tükrében a kelet egy új perspektívát, bölcsességet 

jelentett:  

„A Kelet valamiféle eltér  néz pont a Nyugaton, amely lehet vé teszi a nyugati 

számára, hogy kilépjen saját társadalmából és egy másfajta, magasabb morális 

perspektívából szemlélje. Ez rendszerint olyan perspektíva, amely nem a kapzsiság által 

vezérelt, van benne valami nyugodt bölcsesség, lehet vé teszi, hogy túlzott emóciók 

nélkül tudjunk a világra nézni.” (Said-Burgmer 2002: 604) 

Ez a felfogás azért is fontos, mert meghatározója lett a 19. században a keleti 

társadalmak elitjének, akik a gyarmatosítás egyik intellektuális következményeként – 

fáziskéséssel – a felvilágosodás eszményei mentén nevelkedtek. Mindez aztán 

megnyilvánult abban, ahogyan a nyugathoz viszonyultak – a tudásról a megosztás 

kapcsán gondolkodtak: tanulni akartak a nyugattól, miközben át is akartak adni olyan 

tudást, ami a nyugati ember számára is hasznos lehet: 

„Egyiptomban a tizenkilencedik század elején, Muhammad Ali dinasztiája esetében. Mi 

volt az els , amit Muhammad Ali tenni akart? Fiatal embereket akart Egyiptomból 

Európába küldeni tanulni. Ez pontosan a felvilágosult modell volt, az a gondolat, hogy a 

racionalitás, a tudomány, a fejl dés beköszönthet hozzánk, ha tanulunk az európaiaktól, 

ugyanúgy, ahogy állításuk szerint k is tanultak t lünk. Amiképpen tehát k megtalálták 

bennünk a filozófia, a teológia bölcsességét, azonképpen tanuljuk el t lük a technológia, 

a modernitás, a racionalizmus, a tudomány bölcsességét, tehát küldjük csak a fiatal 

embereinket. Ez történt Indiában, Egyiptomban, az Ottomán világban, és még sokfelé, 

elküldték az embereket Párizsba, Londonba, Berlinbe tanulni, hogy a modern ismeretek 

gyümölcseit élvezhessék” (Said-Burgmer 2002: 604.) 

Eközben a 19. század nagy részének meghatározó európai eszmei áramlata a romantika, 

reagálva a forradalmak és háborúk okozta kiábrándult, illúzióvesztett életérzésére, 

fókuszálva az individuumra, a keletet teszi meg elvágyódása színterének. A kelet 

alapvet en a kalandot és a rejtélyt jelenti az ekkor született művekben, a keleti 

társadalmak a misztikumnak, de egyben a titkos bölcsességnek is a rejtelmes helyei, 

ahol ugyanakkor veszély is leselkedik az odatéved re, mivel a keleti ember az ösztön, 

az érzelmek embere. Velük szemben a nyugat a racionális, logikus, az értelem 

megtestesít je. Ennek a szemléletnek a jellemz je az érzékenység, az idealizálás és a 

szabadságvágy, ezen alapult ez a tekintet. 



37 

 

Ahogy Said fogalmaz: 

„a Kelet jelent sége az, hogy az valami másféle világ, mint az európai, egyfajta 

nyugalom, olyan hely, ahol az ember szabadjára engedheti a fantáziáját, ahol megérzi a 

másság egzotikus varázsát, a világ nagyságát, isten létét” (Said-Burgmer 2002: 603) 

„a Kelet a civilizáció bölcs je, úgy értem, nem valami olyasmi, amit valaha is 

megtapasztaltak, de például az indogermán, az seredeti nyelv, amelyb l minden 

tulajdonképpeni nyelv származik eszméje romantikus eszme volt” (Said-Burgmer 2002: 

603) 

A 19. század végére, az intézményesített tudáshoz való hozzáférésének a kezdeti 

terjedésével keleten egyre er sebbé vált a függetlenedés gondolata a keleti 

társadalmakban. Legjobb példa erre talán India, aminek történetét, annak intellektuális 

hátterét Gandhi alakján, élettörténetén keresztül részletesen megismerhetjük, 

pontosabban az általa írt életrajzi írásból, amib l kés bb filmet is készítettek.3 

Az önállóságra törekvés, a függetlenség gondolata ellenállásba ütközött a gyarmattartó 

országok körében, fenyegetésként élték meg, hiszen ennek következtében jelent s 

gazdasági bevételt l estek volna el. Said szerint ez az a pillanat, amikor a kelet-nyugat 

viszonyba intézményesítetten épül be a rasszizmus, azaz például olyan művek 

születnek, akár tudományos, akár művészi értékű művek, amelyek azt bizonygatják, 

hogy a keleti ember eredend en kevesebb, negatív értelemben más a nyugatihoz képest, 

azaz pozíciója csakis az alárendelt pozíció lehet. Ezt az üzenetet és látásmódot pedig a 

keleten létesített, felülr l (nyugat) kontrollált, intézményesített oktatási rendszerbe is 

beépítették. 

„De az európai gazdasági érdekeltség növekedésével egyidejűleg er södött egy olyan 

tendencia is, amely ellene hatott a gyarmati országok független fejl dése eszméjének, 

mert, mondták az európaiak, ha túlságosan függetlenné válnak, akkor elveszítjük 

jövedelmi forrásainkat, elveszítjük érdekeltségeinket ezekben az országokban. És akkor 

elkezd dött, szóval ez az a pont, ahol felbukkannak az olyasfélék, mint Gobineau, a 

rasszizmus eszméje, a faji fels bbrendűség eszméje, hogy ugyan e népek fejl dhetnek, 

de fejl désüknek egy bizonyos ponton mindig meg kell állnia, mert sohasem 
                                                 
3 Gandhi életér l Richard Attenborough készített filmet 1982-ben. A film hitelességét nem csak az adja, 
hogy a forgatókönyv és a film maga, alapos kivonatot ad Gandhi önéletrajzi írásából, hanem az is, hogy a 
film készítése során a produkció készít i között is megtalálhatunk indiai származású embereket. Pl. Ravi 
Shankar-t, aki a film zenéjét szerezte, és az indiai származású angol színész, Sir Ben Kingsley, aki a 
f szerepl , Gandhi karakterét játssza a filmben. 
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haladhatnak meg bennünket. Más szóval, alkotmányosan és alapvet en egy bennszülött 

nem lehet intelligensebb, fejlettebb, mint egy európai, és ez ahhoz az eszméhez vezetett, 

mely szerint a bennszülötteknek mindig alávetett pozícióban kell lenniük, k 

tanulhatnak t lünk, de mi nem t lük. Ez az, ami intézményesül az imperializmusban.” 

(Said-Burgmer 2002: 604) 

Ennek következtében a kelet reprezentációja átalakul. A nyugati művekben, els sorban 

az irodalomban, a kelet addigi jelentései átrendez dnek egy olyan viszony artikulálása 

mentén, ami addig is alapvet en jellemezte a kelet-nyugat kapcsolódását, de mégsem 

volt olyan hangsúlyos, mivel az egzotikum és misztikum reprezentációi inkább jártak 

pozitív olvasattal, mint negatív véleménnyel. Ez a viszony az idegen, ami a kelet 

azonosítására szolgál. A kelet azon túl idegenként jelölte egyszerre az elvágyódás és a 

fenyegetés tárgyát is. 

„Tehát van a kívülálló mint fenyegetés, az idegen mint vonzó-érdekes alternatíva 

egyfel l, továbbá az idegen mint olyan valaki, aki képes az egész rendszert lerombolni; 

ez lehet bennszülött, de lehet európai is, olyan, aki túl messzire ment” (Said-Burgmer 

2002: 607) 

A huszadik század világháborúi, politikai, gazdasági átalakulásai feszegetni kezdték ezt 

a viszonyt, és a gyarmati rend fokozatos felszámolásával végül megkérd jelez dött az 

addigi keletkép, pontosabban téma lett annak egyoldalúsága. Ez leginkább azoknak a 

gondolkodóknak, szerz knek és művészeknek köszönhet , akik önmaguk társadalmi 

szinten megélték a kívülálló státuszát, mivel származásukat tekintve eredetileg nem 

tartoztak az adott országhoz, ahol a kés bbiekben éltek, és/vagy ezen kívül olyan 

társadalmi csoportból jöttek, ahol alapélményükké vált az elutasítottság. Ez a másság, ez 

az idegen élmény alapvet en olyan hatással bírt, hogy az addig kelettel azonosított 

Másik/idegen néz pontot maguknak érezve, beépítik azt a műveikbe, ezáltal formálva a 

nyugati társadalmak egysíkú, szigorú identitásképét. 

„ez a kezdet, és azt gondolom, és ez egy politikai tény, azóta világos, sok múlik azon, 

hogy melyik társadalom gondolja el magát, mint idegent.” (Said-Burgmer 2002: 607-

608) 

Tehát az identitás, ezáltal a kultúra értelmezése fokozatosan átalakul a társadalom 

újraértelmezése kapcsán, és a sokféleség, a folyamatos átalakulás, a széttöredezettség 

jellemzi ezeket a fogalmakat. A posztmodern világértelmezése új lehet séget nyit meg 

arra, hogy visszamen leg is megértsük a korábbi társadalmi, történeti folyamatokat. 
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Minderre azért van szükség, Said és a posztkolonializmus irányzatának ismérvei szerint, 

hogy lássuk, az identitás sosem egysíkú, a különböz  történelmi és társadalmi 

folyamatok valódi lefolyása pedig csak azzal a nyitottsággal érthet  meg, amit az ad 

számunkra, ha feloldjuk a merev néz pontot, ami addig jellemezte a nyugati/uralkodó 

tekintetet.  

Ezt a törekvést nem fogadta osztatlan siker, s t voltak olyan nézetek, amelyek teljes 

mértékben elutasították ezt az újfajta látásmódot. Mégis, Said szerint a megváltozott, 

globális, kapitalista világban nincs más út arra, hogy együtt tudjunk élni, mivel a régi 

társadalmi beidegz dések már nem működnek. 

„Másszóval a "vagy-vagy"-gyal szemben én az "és"-t részesítem el nyben. És a mostani 

tendencia a humántudományokban és a cultural studies-ban is afelé mutat, hogy a 

közösségi szervez déseknek, az összetartozásnak új paradigmái jöjjenek létre. Próbáljuk 

a kultúrát nem úgy érteni, ahogy Huntington, aki konfliktusként szeretné látni, s t 

civilizációk konfliktusaként, próbáljuk úgy érteni mint a különböz  kultúrák közötti 

csere lassú folyamatát.” (Said-Burgmer 2002: 609) 

„De azt hiszem, ezek egyfajta nyugtalanság jelei, valamivel szembeni nyugtalanság, ami 

nyilvánvaló probléma, a másság problémája, amely túl nagy ahhoz, hogy egyszerű 

eszközökkel kontrollálni tudjuk. Ezek annak a jelei, hogy kezd világosabbá válni, hogy 

a) a nemzetbiztonság állama, b) a klasszikus nacionalista identitás és c) a 

leegyszerűsödött kapitalista modell elérkezett a határaihoz, már ezeknél a határoknál 

vagyunk, úgyhogy továbbra is új és új mágikus megoldásokat kell kitalálni.” (Said-

Burgmer 2002: 612) 

 

Said szerint az értelmiség feladata az, hogy alternatívákat keressen és kínáljon a 

megváltozott társadalmi helyzetre. 

 „E kérdések intellektuális átdolgozására van szükség, és ebben a befogadás szó igen-

igen fontos, mindamellett, hogy ki kell fejleszteni a hatalom működésmódjainak jobb és 

kifinomultabb értelmezéseit, minthogy a hatalom sokkal komplikáltabb lett, ma már 

többé nem hadseregek ügye, hanem média, reklám.” (Said-Burgmer 2002: 612) 

Amint az látszik, Said megalkotta a nyugat kritikáján keresztül a posztkolonialista 

irányzat legf bb ismérveit, viszont ugyanezt az értelmezést nem tette meg ilyen 

részletességgel a gyarmatosított emberek, a keleti ember fókuszára, néz pontjára 

koncentrálva. Ez a munka a kés bbiekben megszületik más gondolkodók munkáin 
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keresztül, például Spivak és Derrida végzik el azt a saját műveikben, Said szövegeire, 

gondolataira reagálva, sok esetben tovább gondolva azokat. Ezen kívül Frantz Fanon ez 

id szakot megel z  írásai jelent sek ebben a témában, aki el futára volt a 

posztkoloniális eszmei irányzatnak azzal, hogy műveiben a saját identitásélmény 

bemutatásával értelmezi a társadalmat és a világot, ahol él. 

I.2.2 Spivak - Az alárendelt fogalma 

Spivak egyik legfontosabb tanulmányában – Szóra bírható-e az alárendelt?/Can the 

subaltern speak? (1996) – az alárendelt fogalmával/társadalmi pozíciójával foglalkozik, 

azzal, hogyan jelenik meg a harmadik világ (a gyarmatosított világ) szubjektuma a 

nyugati világ diskurzusában, és igyekszik értelmezni a fogalom mögött rejl  

identitásképet. Az alábbiakban ez alapján a szöveg alapján összefoglalom az alárendelt 

fogalmának, pozíciójának lényegét. 

Spivak indiai származású amerikai irodalomtudós, amit azért fontos megemlíteni, mert 

személyes világának összetettsége alapvet en meghatározza azt a tudományos 

érzékenységet, amely a társadalom, ezen belül is a hatalom és az alárendelt viszonyát 

részletesen értelmez  munkásságából látható. Bár korántsem úgy, hogy munkássága 

során azonosul az alárendelt pozíciójával, hanem úgy, hogy az akadémiai térben a 

szembenállást választja.4 

Spivak azt állítja, hogy a nyugat tudásvágya és tudástermelése a keletr l, a harmadik 

világról mindig a saját érdekei mentén jött létre, azaz korántsem nevezhet  ártatlan 

ismeretszerzésnek és ismeretterjesztésnek a nyugati világ tudástermel  gyakorlata. 

Emiatt a harmadik világról, az alárendeltr l kialakított kép mindig csakis olyan, ami 

alátámasztja és igazolja a nyugati világ hegemón (gyarmatosító, leigázó, rabszolgatartó) 

törekvéseit.  

Spivak szövegében Foucault és Deleuze párbeszédét5 veszi alapul, ami abból az 

alapvet en posztstrukturalizmusra jellemz  törekvéséb l indul ki, miszerint a hatalom-

vágy-érdek háló sokfélesége olyan nagyfokú, hogy szükség van az ezzel kapcsolatos 

átható kritika kidolgozására. Hogy ez létrejöjjön, az értelmiségnek törekednie kell arra, 

                                                 
4 A felismerhetetlen ellenállás. Gayatri Chakravorty Spivak és Suzana Milevska beszélgetése. Ford. 
Fenyvesi Kristóf. Lettre. 2008. Tél. 71. szám. 
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre71/spivak_fenyvesi.htm Letöltés: (2018.04.24.) 
5 Foucault Michel (1977): Language, Counter-Memory, Practice, Selected Essays and Interviews. Trans. 
D.E. Bouchard-Sherry Simon. Ithaca Cornell UP. p. 205, 217 

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre71/spivak_fenyvesi.htm
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hogy feltárja és megismerje a társadalom Másikjának (Otherness) a diskurzusát.   

Mindebben Spivak hangsúlyozza a nyugati értelmiség felel sségét, és ezzel 

kapcsolatban kritikával tekint a kor meghatározó nyugati gondolkodóira, Foucault és 

Deleuze említett párbeszédére6, valamint Derrida munkásságára (ezzel kapcsolatban 

els sorban Grammatólógia c. könyvére hivatkozik). Foucault és Deleuze ideológiai 

attitűdjét kifogásolja, egyrészt annak radikális volta miatt, mivel az nem vezet 

megoldáshoz, és itt egyetért Derridával: „Derrida a radikális kritikát a másik 

asszimiláció útján történ  kisajátításának veszélyével jellemzi.” (Spivak 1996: 483).  

Másrészt azért, mert k is, mint a nyugati értelmiség általában, az uralkodó nyelven és 

gondolkodásmódon keresztül próbálnak közelíteni a Másikhoz, a Másik 

megismeréséhez, ami Spivak szerint eleve kudarcra ítélt. Mivel ez, ahogyan minden 

kutatás, ami a Másik vizsgálatára irányul valójában nem történik meg, amíg a 

kolonialista tekinteten keresztül valósul meg. A nyugati világ (Szubjektum) ez irányú 

törekvését a Másik megkonstruálására Spivak episztemikus/tudásbeli er szaknak 

nevezi, utalva ezzel arra, ahogyan az végbemegy: „ez ugyanakkor a Másik nyomának 

aszimmetrikus kitörlését is jelenti ingatag Szubjektivitásából” (Spivak 1996: Ő62). 

Vagyis a Másiknak nincs lehet sége Szubjektummá válni e folyamat következtében, 

mert valójában nem róla és az  világáról jön létre tudás, hanem a folyamat arról szól, 

hogy a gyarmati érdekek mentén az alárendeltek reprezentációját elvégzik, vagyis nem 

k hozzák létre, és ezáltal nem is tudnak a részeseivé válni – az alárendelt 

reprezentációja valójában a nyugat identitását hozza létre, formálja, a Másikkal szemben 

újra és újra meger síti azt. 

Derrida: Grammatológia című könyvéb l ehhez kapcsolódóan az a kérdéskör 

foglalkoztatja, hogy a dekonstrukció megfelel  eszköz-e az etnocentrikus nyugati attitűd 

megváltoztatására: „Ebben a fejezetben Derrida azzal a kérdéssel foglalkozik, vajon a 

„dekonstrukció” vezethet-e megfelel  – kritikai avagy politikai – gyakorlathoz. A 

probléma az, hogy miképpen akadályozható meg, hogy az etnocentrikus Szubjektum a 

Másik sajátos módon történ  meghatározásával önmagát megalapozza. Ez nem a 

Szubjektumnak mint olyannak, hanem sokkal inkább a nyugati értelmiségnek a 

programja.” (Spivak 1996: 467) 

 

                                                 
6 Foucault, Michael (1977): Language, Counter-Memory, Practice, Selected Essays and Interviews. Trans. 
D.E. Bouchard-Sherry Simon. Ithaca Cornell UP. p. 205, 217. 
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Spivak a Másik, az alárendelt értelmezését az indiai társadalom példáján, azon belül is a 

n , a harmadik világbeli n  analógiáján keresztül vezeti le, az indiai n  alakjának 

konstituálásán keresztül. 

„Amikor a posztkoloniális értelmiségi arra törekszik, hogy megtanuljon beszélni az 

alárendelt n  történelmileg elnémított szubjektumához (mintsem, hogy t hallgatná 

vagy az érdekében beszélne), szisztematikusan „kitanul” a n i el jogokból. E 

szisztematikus elsajátítás nem csak a gyarmatosítottak letűnt alakjának helyettesítését 

vonja maga után, hanem a posztkoloniális diskurzus kritikájának lehet  legjobb 

eszközökkel történ  elsajátítását is.” (Spivak 1996: 471) 

Tehát a nyugat a saját maga nyelvén beszél a Másikról, és Spivak felteszi a kérdést, 

hogy vajon képes volna-e minderre úgy, hogy kilép ebb l a saját maga által teremtett, 

koloniális diskurzusból. Ebben a folyamatban Spivak hangsúlyozza a nyugati értelmiség 

szerepét, és megoldásként nem tartja hatékony gyakorlatnak azt a törekvését, amikor a 

Másik helyett próbálnak meg beszélni, a Másik hangján próbálnak megszólalni azért, 

hogy képviseljék ket. Spivak megkülönbözteti a reprezentáció kétféle értelmezését: a 

reprezentáció a politikában (politikai értelemben) - vertreten, ahol ez nem jelent mást, 

mint valaki nevében beszélni, valakit képviselni; és a reprezentáció a művészetben és a 

filozófiában - darstellen, mint újra-megjelenítés (Spivak 1996: 456-457). Egyetért 

azonban Derridával, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy a másság, alárendeltség 

élménye mindenkib l el hozható, annak felidézése pedig szükségeses ahhoz, hogy a 

nyugat felismerje és elengedje a saját koloniális attitűdjét, és megértse a Másik 

némaságát – aki ennek következtében képes lehet a megszólalásra. 

„Arra szólít fel, hogy írjuk át az utópisztikus strukturális késztetést oly módon, hogy 

’delirálja azt a bels  hangot, amely a másik hangja bennünk’.” (Spivak 1996: 483) 

Tehát Spivak kérdésének a lényege, és az arra adott válasz ebben rejlik – az alárendelt 

nem tud beszélni, nem tud megszólalni mindaddig, amíg a nyugat csak a saját 

paradigmáján keresztül tud viszonyulni a Másikhoz.  

I.2.3 Fanon – az alárendelt identitása 

Said megfogalmazza az uralkodó (nyugati) tekintet jellemz it, Spivak pedig az ennek 

következtében létrejöv , alárendelt társadalmi pozíció megértésének módjáról és 

fontosságáról beszél, ami kell ahhoz, hogy el tudjuk hagyni a korábbi, össztársadalmi 
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szinten is inkább hátrányokkal, mint el nyökkel járó kirekeszt  társadalmi gyakorlatot. 

Frantz Fanon pedig az, aki írásaiban, megel zve Saidot és Spivakot, a saját élményein 

keresztül részletesen dolgozza ki azt, hogyan hat az identitásra az, ha valaki alárendelt, 

marginalizált pozícióban él egy ilyen világban. 

Fanon, egy afro-karibi származású pszichiáter, filozófus és forradalmi gondolkodó volt 

a huszadik század els  felében, aki a gyarmatosítás és a dekolonizáció társadalmi 

hatásait vizsgálta, fókuszában pedig a gyarmatosított ember állt. A korábban francia 

gyarmatnak, ma francia megyének számító Martinique-en született. Családja anyagi 

háttere lehet vé tette a számára, hogy tanuljon, ezért el ször Martinique legjobb 

középiskolájában, majd Lyonban taníttatták, ahol filozófiát, irodalmat, drámát tanult, 

doktorált is, és végül pszichiáter diplomát szerzett. Szakmája gyakorlása mellett írta a 

koloniális léttel foglalkozó munkáit, de írt szépirodalmat is, szakmai barátság fűzte 

Sartre-hoz, hatással voltak rá a kor meghatározó kritikai gondolkodói, mint pl. Lacan. 

Mindez azért fontos, mert a kés bbiekben a neveltetése, az ennek következtében 

kialakult műveltsége, látásmódja és a küls  megítélése közötti konfliktus 

megtapasztalása volt az, ami miatt mélyebben kezdett el foglalkozni a koloniális léttel. 

Els  meghatározó élménye ezzel kapcsolatban a második világháború idején történt, 

amikor fiatalon megtapasztalta Martinique-en a francia katonák helyiekkel szemben 

tanúsított kegyetlen és rasszista bánásmódját. Ez az élménye motiválta a kés bbiekben a 

Fekete b r, fehér maszkok/Black Skin, White Masks7 című könyvének a megírására, 

amit legel ször doktori dolgozatának szánt, de arra nem találták megfelel nek, így ett l 

függetlenül jelent meg. Ebben a munkájában azt elemezi, hogy milyen pszichikai 

hatással volt a gyarmatosítás a fekete emberekre, az elemzés pedig f leg saját 

élményeken alapszik. Ebb l és kés bbi írásából is szembetűnik egy fontos mozzanat, 

amire a kés bbiekben, amikor a rasszizmus természetér l konkrétabban írok, b vebben 

kitérek – Fannon a negatív megkülönböztetésnek a küls  jegyek alapján konstruált 

jellegét hangsúlyozza, amelynek a működési mechanizmusa annyit tesz, hogy a 

jelentésalkotásban a test (a fekete test) a hangsúlyos, a szellem, a tudás pedig alapvet en 

nem számít. Pontosan jellemezve ezzel a modernista világ értékrendjét, amely a dolgok 

                                                 
7 Fanon, Frantz: Black Skin White Masks Ford. Charles Lam Markmann. London, Pluto Press, 1986. 
eredeti cím: Peu Noire, Masque Blanc, Editions du Seuil, 1952. A szövegben felhasznált Feketének lenni 
c. fejezetet az angol fordítás alapján Rohonyi Borbála készítette, in. Bokay Antal, Vilcsek Béla, Szamosi 
Gertrud, Sári László (szerk.): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Osiris 
Kiadó, Budapest, 2002. 
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ellenpontozásában értelmez dik. Ennek az élménynek az abszurditását, annak pszichés 

és identitásformáló hatását igyekszik visszaadni, részletes és gazadag leírásokkal. 

Fanon harmadik személyű tudatosságról beszél, amikor a sötét ember társadalmi 

pozícióját írja le. Mindezt alapvet en a testhez köti, és azt mondja, hogy a fekete ember 

testi tudatossága tagadó tevékenység során jön létre, abban a pillanatban, amikor 

találkozik a fehér ember tekintetével. 

„Végül eljött a pillanat, amikor találkoztam a fehér ember pillantásával. Ismeretlen súly 

nehezedett rám. A valós világ kérd re vonta az elképzeléseimet. A fehér ember 

világában a színes b rűnek nehézségekkel kell számolnia fizikai mibenlétének 

kialakításában. A testi tudatosság mer ben tagadó tevékenység. Harmadik személyű 

tudatosság. A testet egyfajta bizonytalanság légköre veszi körül.” (Fanon 2002: 61ő)  

A hatalmi (uralkodó) tekintet a sötét b rű emberek esetében tulajdonságaikat elemeli a 

hétköznapitól, sajátos jelentéssel ruházza fel ket, ami mindig negatív el jelű, és mindig 

eltér a fehér emberét l, aki ebben a relációban az ideált testesíti meg. Ez a 

meghatározottság folyamatos, er szakos kontroll, aminek többnyire az a hatása, hogy a 

sötét b rű ember elfogadja ezeket a jelentéseket, még ha belül nem is éli meg 

negatívnak ket, vagy ha valójában lázad is ellenük. 

„Felboncolnak a tekintetek, az egyedüli valóságos tekintetek. Meg vagyok kötve. 

Miután beállították a metszetvágóikat, objektívan levágnak egy-egy szeletet a 

realitásomból. Lemeztelenítenek.” (Fanon 2002: 617) 

Ilyen tulajdonság/jelentés például az, hogy a sötét b rű embereknek eltér  a 

szexualitásuk vagy túlságosan érzelmesek, mindezt negatív értelemben hangsúlyozva, 

mintha bűn, de legalábbis hiba volna az érzelmek megélése. Ennek következtében az 

értelem sosem tud a sötét b rű ember meghatározó identitásformálójává válni, az csak a 

fehér, az uralkodó ember sajátja. Az így meghatározott sötét b rű ember sosem lehet 

egyenértékű, mivel eredend en nem lehet egyenértékű, csak a Másik, a fejletlen, eleve 

elmaradottságban született pozícióját birtokolhatja. Ennek a hangsúlyozása azonban azt 

is mutatja, hogy milyen elfojtásokkal rendelkezik a gyarmatosító, az uralkodó 

szubjektum.  

„Érzelmi fogékonyság. Az emóció néger, mint ahogy a ráció hellén. Miden szell re 

fodrozódó víz? Minden szélre rezzen  védtelen lélek, melynek gyümölcse gyakran 

leesik, miel tt megérne? Igen, bizonyos értelemben a néger manapság gazdagabb 

tehetségben, mint alkotásban.” (Fanon 2002: 622)  



45 

 

Ha a fehér/uralkodó pozícióban lév  emberek mégis találkoznak olyannal, aki 

ellentmond minden el ítéletes és rasszista állításuknak, és Fanon például ilyen volt, 

rendszeresen ilyen helyzetekben találta magát, akkor azt csak kivételnek tekintik, de 

nem olyan esetnek, ami jellemz  és el fordulhat egyébként. 

„Ha szeretnek az emberek, azt mondják, a színem ellenére van. Ha utálnak, 

hangsúlyozzák, hogy nem a színem miatt van. Mindenképpen pokoli körbe vagyok 

zárva.” (Fanon 2002. 617) 

Az így felépített bináris világ, er szakossága miatt, negatív identitást hoz létre abban, 

aki mindezt alárendeltként elszenvedi. A negatív identitás pedig az er szakos, uralkodó, 

fehér tekintet megsemmisít  hatására utal.  

„Kisebbségi érzés? Nem. A nemlét élménye. A bűn néger, mint ahogy az erény fehér. Az 

a sok fehér ember, puskával a kezében, nem tévedhet. Bűnös vagyok. Nem tudom, 

miben, de tudom, hogy nem vagyok jó.” (Fanon 2002: 628) 

Fanon a gyarmatosított, sötét b rű ember identitásának leírásán keresztül pontosan 

körvonalazta a rasszizmus ismérveit és működési mechanizmusát – amit a kés bbiekben 

részletesen be fogok mutatni, összevetve a rasszizmus klasszikus és modern formáit. 

Hamis kép ez, ami a sötét ember pszichéjét elnyomja, és meggátolja abban, hogy 

egészséges identitása alakuljon ki. 

„Minden porcikám tiltakozik az ellen, hogy e csonkítást elfogadjam. Oly hatalmas lelket 

érzek magamban, mint maga a világ. Valóban, oly mély lelket érzek magamban, mint a 

folyók legmélyebbike, mellkasom ereje határtalanul tágulni enged. Úr vagyok, és arra 

bíztatnak, hogy a nyomorék alázatosságát tanúsítsam. Tegnap, amint a világra 

ocsúdtam, láttam, hogy az ég azonmód átfordul saját magán. Fel akartam kelni, de a 

kibelezett csend bénult szárnyakkal visszazuhant rám. Felel sség nélkül, meglovagolva 

a Semmit és a Végtelent, sírni kezdtem.” (Fanon 2002: 629) 

I.2.4 Derrida – Dekonstrukció – a poszkoloniális válasz 

A felvázolt társadalmi problémára a kés bbiekben a derridai dekonstrukció, mint 

értelmezési gyakorlat jelenik meg a leghatékonyabb válaszként. A dekonstrukciót más 

néven az igazságosság szinonimájaként is említik, és alapvet en a strukturalizmus 

nyelvfilozófiai elgondolásait lépi túl. F  mechanizmusa a dolgok folyamatos lebontása 

és újraértelmezése – ahogyan ezt Spivaknál is láthattuk (Spivak 1996), aki maga is ezzel 
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az értelmezési gyakorlattal azonosul az alárendelt, a Másik pozíciójának megértése 

kapcsán, és ahogyan a kritikai kultúrakutatásra vonatkozóan Stuart Hall is utal rá, mint 

az egyetlen megoldási lehet ségként arra, hogy az el ítéletes reprezentációs gyakorlatot 

feloldjuk. Kidolgozója Jaques Derrida, aki maga is megélte az alárendelt kiszolgáltatott 

pozícióját gyermekként, egyrészt a gyarmati létb l következ en, másrészt a második 

világháború idején a Vichy kormány zsidókat kirekeszt  intézkedései következtében. 

Derrida algériai születésű, szefárd zsidó családból származó francia filozófus volt, aki 

gyerekkorában Algériában élt.  

Az alábbiakban összefoglalom a dekonstrukció elméletének f bb ismérveit Bókay 

Antal: Bevezetés az irodalomtudományba c. könyvének vonatkozó fejezetei (Bókay 

2006), valamint Derrida: Az el-különböz dés c. tanulmánya (Derrida 1991) alapján.  

 

A dekonstrukció a dolgok jelentésének megértésére létrejött értelmezési gyakorlat. 

Alapvet en a modernista-strukturalista társadalomtudomány kritikájaként fogható fel, 

kidolgozásával Derrida gyakorlatilag a struktúrának (mint a modern meghatározó 

fogalmának) és a modernista nyelvfilozófiának a problematikusságát bizonyította általa, 

vagyis megkérd jelezte azt az alaptételt, miszerint a nyelv a szubjektum végs  

felépítését és működését írja le (Bókay 2006: 133).  

Kiindulópontja a Saussure által kidolgozott strukturalista elmélethez köt d  bináris 

oppozícióként leírt jelenség. A bináris oppozíció lényege, hogy a nyelvben minden 

jelentés ellenpontozásban létezik, ami feltételezi azt, hogy mindegyik jelentésnek értéke 

van, amelyek milyenségét a kontextus, a körülmények határozzák meg. Ebb l kiindulva 

a dolgok tehát egymáshoz képest, egymás ellentétpárjaként látszanak, vagyis 

önmagukban nem léteznek – ez az ellentét tehát nem megsemmisít , hanem 

komplementer ellenpontozás, tehát az egyiknek szüksége van a másikra ahhoz, hogy 

látszódjon/létezzen/értelmez djön. Ilyen például a jó-rossz ellentétpár. 

Derrida és a posztstrukturalizmus elméleti irányzat meghaladja ezt az elgondolást. 

Egyrészt a posztstrukturalizmus összességében feltételezi azt, hogy ez az ellenpontozás 

nem tud apolitikus lenni, azaz mindig valamilyen érdek, értékrend vezérli azt, hogy 

eldöntsük, az ellentétpár közül melyik az, amelyik kifejez és meghatároz minket. Ebb l 

kiindulva feltételezi azt is, hogy a bináris oppozíció mindig kett s rétegű, és az alapvet  

ellentétpár, amihez viszonyítunk az mindig a jó és rossz, azaz minden jelentés magában 

foglalja ezeket a min ségeket. Ehhez kapcsolódik Derrida logocentrizmus fogalma, 
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amely a nyugati világ értelmezési gyakorlatára utal – ahol a világ valamilyen 

önmagában létez  igazhoz/jóhoz viszonyul. A posztstrukturalizmus ehhez képest 

meghatározónak tartja a különböz  kulturális sajátosságokat, amely feltételezi a 

változatos értékrendek létezését, azaz a jelenségek sokszor más jelentést kapnak. Jó 

példa erre a jelenlét és hiány, élet és halál dichotómiája, ami a nyugati gondolkodásban 

a jó és rossz ellentétpárra épül, míg egyes keleti vallások korántsem így gondolják végig 

a két jelenséget, és el fordulhat, hogy az nem is létezik problémaként. Ebb l kiindulva a 

nyugati gondolkodás, ha nem is tudatosan, de etnocentrikus, amikor a kelethez közelít, 

és er szakos hierarchiát alakít ki jelenlétével, és az elgondolás értelmében csak alá-

fölérendeltségi viszonyban képes létezni és értelmezni a valóságot. (Bókay 2006: 133-

134) 

A dekonstrukicóhoz kapcsolódó két alapvet  fogalom az el-különböz dés (différance)8 

és a kiegészítés (suppleer) – ami utal egyrészt a dolgoknak arra a természetére, hogy 

azok a különbségükben, különböz ségükben léteznek/látszanak, és utal arra az 

állapotukra és az ebb l fakadó folyamatra, ami a különböz ségükb l ered  hiány indít 

el (Bókay 2006 133-134, Derrida 1991).  

Derrida abból indul ki, hogy a nyelv strukturáltságát a benne lév  különbségek 

rendszere hozza létre, a különbségek pedig alapvet en emberi egyezségek 

következtében értelmez dnek. Ezt az eredetileg zárt struktúraként felfogott modellt 

Derrida azzal közelítette meg, hogy felhívta a figyelmet a modellb l logikusan 

következ , ám addig nem értelmezett lépésre, miszerint az egyezségek is 

különbségrendszereken alapulnak, azaz ebb l következ en sosincs állandó struktúra, 

mivel az folyamatosan épül, az egyezségek folyamatos keletkezése, és a különbségek 

folyamatos értelmezése következtében. A folyamatban fontos elem az a jelenség, amit 

Derrida kiegészítésnek (suppleer) nevez – azt a mozzanatot hívja így a folyamat során, 

amikor az el-különböz dés létrejön, mert az csakis egy új jelentéssel/új egyezség 

következében, azaz azzal kiegészülve jön létre. A dolgok ebb l következ en sosem 

léteznek állandó formában, folyamatos mozgásuk újra és újra kiegészítése az el-

különböz dés során éppen létrejött értelmezésnek (Bókay 2006: 135). Ennek 

következtében látható, hogy nincs végleges jelentés és pozíció, hanem csak 

                                                 
8 Eredetileg franciául difference-ként kell írni a különbség szót, Derrida alkotta meg a szó új alakját 
(différance), amivel a fogalomnak, az értelmezésen belüli dinamikáját próbálta meg érzékeltetni. A 
magyar fordítás mindehhez szintén gyártott egy új fogalmat és kifejez  alakot (el-különböz dés) – a 
différance fogalmát magyarra Gyimesi Tímea fordította. 
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interpretációk vannak, amelyek természetükb l adódóan folyamatosan változnak.  

Derrida ezzel a strukturalizmus festette totális világképet cáfolta meg, és egyben 

rámutatott a hatalmi rendszerek, ezen belül pedig a nyugati gondolkodás 

hegemóniájának relatív voltára. Tehát az alárendelt/Másik – gyarmatosító/uralkodó 

viszonyban ez arra a jelenségre utal, amit Said és Spivak is megfogalmaz, amikor arról 

beszél, hogy az uralkodó/gyarmatosító identitása csak a Másik alárendelt pozíciójának 

megkonstruálásával, annak következtében létezik és látszik. Az évszázadok során 

különböz  módszerekkel ez a viszony konstruálódott meg újra és újra a kelet nyugati 

reprezentációjában, és ez a konstruált kép tartotta fent a nyugat uralkodó attitűdjét a 

keleti ember fölött. Mindez jól mutatja a dekonstrukcióval kapcsolatos harmadik fontos 

ismérvet, ami a szubjektumra vonatozik – a szubjektum mindig konstruált, egyszerre 

több konstrukciónak az összessége, identitása az el-különböz dések mentén épül fel, 

amely során újabb kiegészítések és különbségek keletkeznek, tehát a folyamat sosem 

zárulhat le. Ez azt jelenti, hogy a kialakult hatalmi struktúrák megdönthet ek, illetve 

csak úgy szűnnek meg, ha elvégezzük azok dekonstrukcióját – amire Spivak is utal az 

említett tanulmányában, amikor elvégezzük a Másik diskurzusának a dekonstruálását 

azért, hogy megértsük a hatalmi tekintet mechanizmusát, és létrehozzuk azokat a 

kiegészítéseket, amelyek szükségesek a Másik el-különböz déséhez, önmaga 

újraértelmezéséhez. 

Derrida a Másik egynyelvűsége című írásából (Derrida 1997) vett két idézet az, ami ezt 

a jelenséget és a dekonstrukcióban rejl  lehet séget a legjobban érzékelteti: 

„Csak egy nyelvem van, és az nem az enyém” (Derrida 1997: 9) 

„1. Mindig csak egyetlen nyelvet beszélünk. 

2. Soha nem egyetlen nyelvet beszélünk.” (Derrida 1997: 17) 

A posztkolonialista diskurzus, bár eredend en a gyarmati múlttal rendelkez  

kultúrköröket értelmezi, a diskurzus jó ideje kitágult, az alárendelt fogalma minden 

olyan társadalmi csoportra kiterjed, akit negatív megkülönböztetés sújt egy adott 

társadalomban. E diskurzus által értelmezett alárendelt pozíció (Spivak 1996) segít 

megérteni a cigányokkal kapcsolatban folyamatosan fennálló el ítéletes, ellenséges 

viszonyulásokat is. Felhasználva a diskurzus kereteit, e néz pontból a cigányok 

társadalmi jelenlétét alapvet en az ideiglenesség és az ehhez társított, megtűrt idegenség 

határozza meg, amit a társadalomlélektani és történelmi vonatkozások értelmezése is 

alátámaszt. 
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I.3 Az idegen  

 

1. kép Lada Gaziova: Az idegenek (2015) 

 

 

2. kép Cigánytábor, Dályok, 1895 körül. Nagyszokolyai Béla gyűjtése 
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Mint a fotónegatív áll az els  festmény a sorban második fotó felett. A negatív kép 

összemossa a formák részleteit, csak az eredetileg is er s kontúrokban látszó vonások 

maradnak, de még hangsúlyosabban, feler södnek a képen. Csak pár vonal, de így is 

kiemelkedik és megmozdítja a statikus homogén masszának, háttérnek látszó anyagot. 

Elindulnak felénk a tekintetek, belefúrják magukat a gondolatainkba, nyugtalan 

vibrálást hordoznak és hagynak bennünk, amikor pillantásaink találkoznak. Csak lopva, 

gyorsan szemlesütve, villanásban nézünk egymásra, és suhanunk tovább megnyugtató 

életképeket keresve a képen kívüli világban. Mi történt? A festmény, mint egy polaroid 

pillanatkép mutatja meg egy éppen megtalált embercsoport reakcióját a tekintetre, ami 

egy szemvillanással felfedezte, és kutatni kezdte ket, rájuk csodálkozott és elborzadt, 

de ijedtsége elhatalmasodása el tt még megörökítette a pillanatot.  A pillanatot, amikor 

a tekintet konstruálta, sötét b rű, szokatlan és visszataszító öltözetű, nyomasztóan 

szegény külsejű embercsoport teste eltűnik akkor, amikor visszanéz bámulójára és 

felismeri a viszonyt, amit az az ellenséges, gyanakvó és elutasító tekintetével lopva 

megteremt (köztük), és üzen. A megértés pillanata ez, amit látunk, az elutasítás elítél , 

megsemmisít , kirekeszt  egyoldalúságának az észlelése, és az ismeretlen iránti 

gyűlöletét kifejez , frusztrált tekintet megértésének a pillanata, ami élesen 

visszatükröz dik a fotós által megkeresett arcokon, és elnyel dik az alaktalanul ránk 

teleped  sötét leplű testekben. Az idegenség viszonyának megteremtése a tekintettel, a 

találkozás a bennünk él  idegennel a szemvillanás-váltásban. Belénk ég  pillanat, 

folyamatosan elkísér  tekintet. 

Az elmosódni látszó festmény élessé teszi az alatta álló, korábban készült, fekete-fehér 

fotót, pontosan értelmezi annak korabeli üzenetét, és felhívja a figyelmet arra, hogy ez 

az üzenet még mindig aktuális. Ha ránézünk a festményre, és ha külön látjuk az eredeti 

fekete-fehér fotótól, nem mondjuk azonnal azt, hogy romákról készült. A kép sűrített 

üzenete egyszerre reagál a romák múltjára és jelenére történelmi, társadalmi 

vonatkozásban, és egyben elemzi a mindezt alapvet en meghatározó, romákkal 

kapcsolatos reprezentációt. A romák társadalmi megítélése az idegenként 

azonosításukkal kezd dött, és ez a társadalmi értelmezés velük kapcsolatban azóta sem 

változott. A festmény egy olyan kiállításra készült9, ami a romák fotós ábrázolásaiból 

kiindulva térképezte fel a romákkal szembeni el ítéletek és rasszizmus működésének 
                                                 
9 A kiállítás címe: A vágyak archívuma, amit a Roma test politikája című programsorozat második 
részként rendezett meg a Gallery8, az els  roma kortárs művészeti tér Budapesten, 201ő. április 8. és 
május 9. között. 
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alapjait. A kiállítássorozat pedig számomra azzal az eredménnyel zárult, hogy a 

romákról való tudást és tudástermelés alakulását nagymértékben a róluk szóló 

reprezentációs gyakorlat alakítja, alapvet en negatív el ítéleteket generálva és er sítve 

a romákkal szemben a társadalomban. 

A legrégebbi képek vademberként ábrázolták a cigányokat. A fenti, fekete-fehér fotó 

követi a 19. század második felének irodalmi és képz művészeti alkotásaiban olvasható 

és látható cigányképet (Szuhay 2011: 62) – a kiismerhetetlen, a titokzatos, a különböz  

és éppen ezért a társadalomra veszélyes vadember képét láthatjuk megtestesülni ezen a 

cigányokat ábrázoló fotón. Beállított kép, az imára összetett kezek elvesznek a riadt, 

fürkész  tekintetekben. A kompozíció burjánzó testei fenyeget en ható tömeg 

benyomását keltik, amire az így bemutatott embereknek a többség szemében akkor 

szokatlan öltözete, külseje valószínűleg csak ráer sített.  

„A néger állat, a néger rossz, a néger aljas, a néger ronda; nézd, egy néger, hideg van, a 

néger borzong, a néger borzong, mert fázik, a kisfiú remeg, mert fél a négert l, a néger 

borzong a hidegt l, a vel trázó hidegt l borzong, a helyes kisfiú remeg, mert azt hiszi, 

hogy a néger a düht l reszket, a kis fehér fiú anyja karjába veti magát: Mama, megesz a 

néger.”  (Fanon 2002: 616) 

 

A két kép, a festmény és a fotó elkészülte között 120 év telt el. Az idegen 

értelmezésének történeti, társadalmi és filozófiai rövid áttekintésével, szavakkal 

szándékozom megmutatni mindazt, amit a két kép, és a köztük lév  jelentésbeli 

azonosság elmond arról, hogy milyen meghatározottságot, állandóságot, 

változatlanságot jelent az idegen pozíciója egy társadalomban, és azt, hogyan válik 

eggyé az idegen és a romák jelentése a magyar társadalomban.  

„Tehát van a kívülálló mint fenyegetés, az idegen mint vonzó-érdekes alternatíva 

egyfel l, továbbá az idegen mint olyan valaki, aki képes az egész rendszert lerombolni; 

ez lehet bennszülött, de lehet európai is, olyan, aki túl messzire ment” (Said-Burgmer 

2002: 607) 

Több olyan értelmezés is napvilágot látott már a társadalom/politikai közösség 

viszonyulásainak azonosítására, amelyek alapvet en a saját és az idegen diskurzusára 

épül  megközelítések. Ahogyan az a posztkolonialista diskurzus ismertetésekor is 

látható volt, Spivak: Szóra bírható-e az alárendelt c. tanulmányában (Spivak 1996) is 

definiálódik az idegen, alapvet en a megszálló (hódító) és a leigázott (alárendelt) 
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viszony konstruálódása kapcsán. Az idegen ugyanakkor már Said értelmezésében is 

megtalálható, a posztkoloniális diskurzus egyik meghatározó fogalmaként (Said 1978), 

jellemz  pozíciójaként fogalmazza meg a viszonyulásnak ezt a formáját, mint alapot, az 

uralkodó/gyarmatosító és az alárendelt/keleti ember között. 

A kelet-európai kultúrkör nem érzékelte közvetlenül a nyugati országok gyarmatosítása 

következtében kialakult gazdasági és társadalmi viszonyokat, de a romák 

megjelenésével kialakította a saját másság - idegenség fogalmát, amihez az alárendelt 

társadalmi státusát rendelte. A már említett fotókiállítás és gyűjtemény a Néprajzi 

Múzeum gondozásában, id rendbe tett képeivel felvázolja és tematizálja az egyes 

id szakokat, abból a szempontból, hogy „a különböz  fényképészeti, tudományos és 

politikai iskolák miként gondolkodnak a cigányokról” (Szuhay 2011: 74), a vadembert l 

az öntudatos állampolgárig. Azaz, bár a fókuszban a fotográfia áll, a fotót nem mint 

művészeti alkotást, hanem mint az információszerzés, a tájékozódás eszközét tekintve, 

az ábrázolás módja – ami értékítéletet mutat, viszonyulást hordoz, a meghatározó.  

A romák társadalmi jelenlétére vonatkozóan a szociálpszichológiai megközelítések írják 

le az idegent mint viszonyrendszert, amit az identitás kapcsán definiálnak, a többségi 

társadalom fel l építkez , negatív viszonyrendszerként, aminek az eszköze az 

el ítéletes attitűd és a rasszista beszédmód. 

„A cigányság kategorizációja az elzárkózás, kizárás, elkülönítés élménymintáiból 

táplálkozik, amelyek révén a magát nem cigányként kategorizáló felvértezheti magát az 

alacsony társadalmi státusba való lesüllyedés észlelt veszélyeivel szemben. Minél 

távolabbiak a veszélyek, annál kevésbé valószínűek. A távolítást szolgálja az 

idegenségérzet, az áthághatatlan elhatárolódás és a másságérzés.” (Csepeli-Örkény-

Székely 1999:4) 

Az el ítéletes viszonyulás hatására az idegenség mint viszonyrendszer a romák 

identitására is hatással van. A Csepeli-Örkény-Székely által végzett, a cigányok 

identitására vonatkozó fókuszcsoportos vizsgálat (Csepeli-Örkény-Székely 1999) 

eredményei azt mutatják meg, hogy a negatív viszonyulás következtében az idegenség 

érzése hogyan válik statikussá egy folyamatosan negatív válaszokat adó közegben. 

Az elemzés arra jut, hogy a nem cigányok által a romáknak tulajdonított identitás 

elviselhetetlen, és élesen elkülönül attól, ahogyan a saját csoportjukhoz viszonyulnak. A 

beszélgetés résztvev i a gyerekkora vezetik vissza az els  élményt, amikor kívülr l és 

negatívan határozta meg ket valaki, ami a legtöbbjüknél a „te nem vagy magyar” 
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kijelentéssel kezd dött. A résztvev k számára ez örökre beégett negatív élménnyé vált. 

„A gyermek, aki e küls  hatások révén, ha akarja, ha nem, cigányként határozza meg 

magát, azt tapasztalja, hogy tartózkodnak t le, gyanakszanak rá, elnéznek mellette, 

ellenségesen kezelik, lenézik, ahol csak lehet, hátrányosan megkülönböztetik. 

Kiemelkedni sem lehet, mivel a környezet a pozitivitást is negativitásba csomagolja. 

Ilyen a rácsodálkozás, a „jé te cigány létedre milyen okos vagy!”, vagy „nahát ezt nem 

vártam volna t led, ez rátok nem jellemz !” (Csepeli-Örkény-Székelyi 1999: 4) 

I.3.1 Az idegen elméleti megközelítései 

Ebben a fejezetben olyan értelmezéseket mutatok be, amelyek hangsúlyosak és 

meghatározóak a fogalom értelmezésének fejl désében, és amelyek az én látásmódomat 

is alapvet en meghatározzák dolgozatom témájának értelmezésekor. A felhozott 

megközelítésekb l jól látszik, hogy az idegent, minden történeti korszakban, alapvet en 

úgy a lehet a legjobban értelmezni, ha azt viszonyrendszerként fogjuk fel. Mindegyik, 

általam felsorolt megközelítés közös tulajdonsága ez. Georg Simmel az idegent, mint a 

csoport részét gondolja végig, értelmezésének az alapja a távolság (Simmel 2004).  

Alfred Schütz azon a helyzeten keresztül értelmezi az idegent, amikor az a csoport 

részévé válik, ennek a helyzetnek a feltételeit és következményeit veszi végig 

munkájában (Schütz 2000). Jacques Derrida, a vendégszeretet (hospitality) fogalmából 

kiindulva, a csoportba belép  ismeretlen helyzetén keresztül, filozófiai értelemben 

elemzi és azonosítja az idegen státusát és társadalmi lehet ségeit (Derrida 2004). Heller 

Ágnes az idegent, mint lélektani viszonyulások rendszerét, szintén csoportban gondolja 

végig (Heller 1997). Szabó Márton pedig, a politikai közösségben, illetve a politikai 

szerepl k közösségben betöltött viszonyulásai, törekvései kapcsán értelmezi az idegent 

(Szabó 2006). A csoporthoz kapcsolt, viszonyrendszert rajzoló értelmezésekkel pedig a 

csoportról/vendéglátóról/a csoport lélektanáról is képet kapunk.  

I.3.1.1 Távolság – vándorlás és itt maradás 

Georg Simmel, neokantiánus szemléletű német szociológus, filozófus, pszichológus és 

kritikus, aki a 19 század második felében és 20. század elején élt. A német 

szociológusok els  generációjához tartozott, kutatásaiban a társadalom működésének 

alapjait kutatta. F bb témái a társas élet pszichológiai és szociológiai működése, és 

emellett kutatta a különböz  típusú emberek közötti interakciókat és formákat is.  
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Simmel tanulmányában (Simmel 2004) az idegent a távolsága és mozgása alapján 

értelmezi, els sorban társadalomtudományi szempontból. Definíciója szerint az idegen 

szociológiai formája a meghatározott térbeli ponttól való elszakadás, és az ilyen ponthoz 

való rögzültség egységét képezi (Simmel 2004: 56). Az alábbiakban összefoglalom és 

értelmezem Simmel idegenr l írt jellemzésének f bb ismérveit. 

Simmel a vándorlás értelmében, de nem vándorként beszél az idegenr l. 

Értelmezésében az idegen az, aki ma jön, és holnap is marad, azaz nem utazik tovább, 

de az érkezés, és távozás vágyát még nem gy zte le (azaz potenciálisan megmarad 

idegennek). Ezért, bár rögzül egy adott térbeli ponthoz, helyzetét valójában a nem 

idetartozása határozza meg. Megérkezésével és jelenlétével és potenciális távozásának 

lehet ségével is olyan min ségeket emel bele a térbe, amelyek nem származnak, és nem 

is származhatnak innen (Simmel 2004: 56) 

Idegen – a csoport eleme 

Simmel az idegenr l a csoport elemeként beszél, az idegenséget pozitív kapcsolatnak 

írja le, a kölcsönös viszony egy sajátos formájának tartja azt. Az idegen, a csoport 

részeként, egyszerre foglalja magában a kívülállóságot és a társként való létet. Pozíciója 

a közelség és távolság szintézise. Az idegen mozdítható, és képes érintkezni a csoport 

minden elemével, miközben egyikhez sem kapcsolódik szervesen rokoni, helyi vagy 

szakmabeli kötöttségek révén (Simmel 2004 57-58).  

Az idegen objektivitása Simmelnél 

Simmel az idegenhez társítja az objektív fogalmat. Az idegen objektivitása abból 

adódik, hogy gyökerei nem rögzítik a csoporthoz – sem annak összetev ihez, sem a 

csoport egyoldalú irányultságához. Az idegen mindezekkel szemben áll, ami nem 

távolságot vagy észrevétlenséget jelent, hanem a távolság és a közelség, a közömbösség 

és az elkötelezettség sajátos képz dményét. Az objektivitás tehát, Simmel definíciója 

szerint, a saját törvényei alapján működ  szellem teljes értékű tevékenysége. Simmel 

értelmezése szerint az objektivitást nevezhetjük szabadságnak is, mivel az objektív 

ember nem függ semmiféle meghatározottságtól, amely el re befolyásolhatná a 

befogadást, értelmezéseinek irányultságát vagy az adottságok mérlegelését (Simmel 

2004: 58). 
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Idegen - barbarosz 

Az idegen és a csoport között csak olyan vonások lehetnek közösek, amelyek egyben a 

csoport tulajdonságok közül a meghatározóak közé tartoznak. Simmel általánosabb 

min ségjegyeknek nevezi ezeket. Ilyen tulajdonságai a csoportnak a nemzeti, 

társadalmi, szakmai, és az általános emberi meghatározottsága, tehát ha ezekben az 

idegen és a csoport között egyezés van, akkor az idegen közel áll a csoporthoz. Abban 

az esetben nem beszélhetünk közelségr l, ha ezek a tulajdonságok se a csoport tagjait, 

se az idegent nem jellemzik meghatározóan – túlmutatnak rajtuk, és csak a 

fogalmakhoz/tulajdonságokhoz társított definíciók értelmében kötnek össze. Ebben az 

értelemben, a legszorosabb kapcsolatokban is érvényesülhet az idegenség vonása 

(Simmel 2004: 59). 

Simmel értelmezi az idegent a csoporthoz való kapcsolódás értelmében úgy is, hogy 

létezik olyan idegenség, amely az említett általános közösséget is kizárja. Ez az a 

jelenség, amikor az idegent éppen az általános, egyébként is pusztán emberinek érzékelt 

tulajdonságoktól fosztják meg. Hasonlatként a görögök és barbarosz viszonyát hozza 

Simmel. Ebben az esetben az idegen nem értelmez dik pozitívan a csoportban, a hozzá 

fűz d  kapcsolat „nem-kapcsolat”. Mindez leginkább annak következtében fordul el , 

ha az idegen és a csoport között annak tudata miatt teremt dik feszültség, hogy csak az 

általánosan emberi a közös bennük, mert ez kihangsúlyozza azt, ami nem közös 

(Simmel 2004: 59). Ehhez kapcsolódik az, hogy az idegent a csoport nem érzékeli 

individuumként – az ország, város, rassz stb. szempontjából megkülönböztetett idegen 

nem az egyediségre, az egyéniségre utal, hanem az idegen származásra, azaz 

individuumként is csak egy bizonyos típusú idegenként van jelen az idegen (Simmel 

2004: 60).  

Simmel tehát a csoport részének tekinti az idegent, a maga szervetlen kapcsolódásával 

együtt. A csoport egységes életének része az idegen sajátos feltételessége, ami bizonyos 

mértékű közelségb l és bizonyos mértékű távolságból tev dik össze, és ami sajátos 

arányokban és kölcsönös feszültségben határozza meg az idegenhez fűz d  specifikus 

és formális viszonyt. 

I.3.1.2 Idegen – a felnőtt és a csoport kulturális mintája 

Alfred Schütz az Idegen című dolgozatában (Schütz 2000) az idegenr l, mint a 

csoportba kerülés folyamatáról ír. Egyrészt bemutatja, hogy mi történik abban a 
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helyzetben, amikor a kívülálló összetalálkozik azzal a társadalmi csoporttal, aminek a 

részévé akar válni, másrészt részletes képet ad arról, hogy milyen bels , a 

megismeréssel és tudással kapcsolatos folyamatok játszódnak le az idegenben és a 

csoportban mindaddig, amíg az idegen mint viszony és mint állapot, feloldódik.  Az 

alábbiakban összefoglalom és értelmezem Schütz meglátásait. 

Az idegent Schütz feln ttként értelmezi, olyan feln ttnek jelöli, akinek a célja az, hogy 

az általa megközelített társadalmi csoport t tartósan elfogadja, vagy eltűrje. A csoportot 

pedig alapvet en a kulturális minta, a megbízható receptek (receptrendszerek) és a 

szokványos gondolkodásmód fogalmakkal jellemzi (Schütz 2000: 63-68). 

Schütz értelmezésében a csoportban él  (cselekv  és gondolkodó) ember tudása, azaz 

kulturális mintája nem homogén, hanem gyakran összefüggéstelen (inkoherens), az 

egyén különböz  társadalmi szerepei miatt pedig nem mentes az ellentmondásoktól 

(inkonzisztens), és csak részleteiben tiszta. Mégis, úgy érz dik, mintha mindez 

koherens, konzisztens és tiszta tudás volna, azért, mert a gyakorlatban megbízható 

sémaként (recept) érvényesül a különböz  élethelyzetek megoldására (Schütz 2000: 63-

64).  

A kulturális minta eredeti szerepe az, hogy kész megoldásokat, használati utasítást 

kínáljonminden adandó élethelyzetre, vagyis a kulturális minta mindannak az alapja, 

amit egy csoport kapcsán szokványos gondolkodásmódnak nevezünk. Mindezt 

mindaddig alkalmazhatjuk, amíg a társadalmi élet ugyanolyan marad, vagyis azonos 

megoldásokat igényl  problémák térnek vissza, amihez elegend ek a csoport 

tapasztalatai, azaz hagyományokon, szokásokon, intézményi gyakorlatokon alapuló 

felhalmozott tudása. Amennyiben ez teljesül, abban az esetben működik a tipizálás, 

mint megoldási gyakorlat, azaz elegend  tudomást szerezni egy adott esemény 

természetér l (típusáról), hogy azt megfelel  válaszokkal kezelni tudjuk. Végül fontos 

dimenziója a kulturális minta és a szokványos gondolkodásmód működésének, hogy azt 

a csoport minden tagja közösen alkalmazza. Ha csak egy feltétel nem teljesül a 

felsoroltakból, akkor a szokványos gondolkodás/kulturális minta is érvényét veszti, amit 

Schütz válságként nevez meg. A válság ilyen szempontból arra is rávilágít, hogy a 

kulturális minták mindig csak konkrét történelmi szituációkhoz köthet ek, vagyis az új 

történelmi helyzetek következtében szükség van azok megújítására (Schütz 

2000: 64-65).  
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Az idegen szemszögéből 
A csoport működési mechanizmusa azonban az idegen szempontjából nem tükrözi az 

ismer s, jól bevált gyakorlatokat, sémákat (recepteket), aminek az oka egyrészt az, hogy 

szokatlan, idegen számára az a történeti hagyomány, ami az új csoport kulturális 

mintáját létrehozta.  Másrészt mivel státuszából adódóan mindent kérdésessé tesz, azt is, 

ami a megközelített csoport számára nem tehet  kérdésessé (Schütz 2000: 65) - ennek 

okait a kés bbiekben részletesebben kifejtem.  

Ennek a helyzetnek (pillanatnak) a megértéséhez fontos látni, hogy az idegen 

szemszögéb l is van története a megközelített csoportnak, csak az idegen más 

perspektívából pozícionálja a megközelített csoportot a történelmi, kulturális térben. 

Tehát van róla fogalma/képe, de az mégsem vált addig a saját csoportjának 

alkotóelemévé, mivel a saját életünkbe, a kulturális minta szempontjából, a saját 

felmen ink tettei épülhetnek be. 

Az idegen osztozni tud a megközelített csoport jelenével és jöv jével, és ezáltal is, 

fokozatosan a csoport részévé válthat, a megközelített csoport múltja azonban elveszik a 

számára, azzal nem képes azonosulni. Ez fordítva is így van, a csoport szempontjából az 

idegen mögött nincs történelem, Schütz meglátásai szerint (2000: 65). 

Miközben az idegen a csoport részévé válik, a folyamat elején, az idegen pozíciójának 

feloldódása kezdetén, az idegen szembesül azzal, hogy saját kulturális mintája, azaz a 

saját szokványos gondolkodásmódja nem ad megfelel  válaszokat a megközelített 

csoportban való létezéshez. Érvénytelenné válik a kulturális mintája és az egész addigi 

értelmezési sémája, és ezzel együtt a megközelített csoportról alkotott addigi képe is 

(2000: 66).  

Váltás a kulturális minták között – az idegen identitása 

Az átváltás egyik kulturális mintából a másikba azonban nem történik meg azonnal. 

Egyrészt azért nem, mert a kulturális minta feltételezi, hogy használója része a 

csoportnak, aki azt birtokolja, mivel a kulturális minta a csoport tagjai köré épül. Tehát 

van valamilyen társadalmi státusza, ez fejezi ki a csoporthoz tartozását. Az idegennek a 

csoportba lépéskor azonban még semmilyen társadalmi státusza sincs. A 

státusznélküliség a belépéskor pedig els sorban azt jelzi, hogy még nem egyértelműek, 

magától értet d ek a csoport sémái és értelmezési mintái a számára, tehát szükség van 

arra, hogy ezeket az idegen megtanulja. Fontos látni, hogy ez a tanulási folyamat az 

idegen esetében tudatos és irányított, míg annak, aki beleszületik a csoportba, ez a 
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folyamat automatikusan, nem tudatosan zajlik le, úgy, hogy ez alatt a közösség 

részeként él. A tudatos tanulás során az idegen lefordítja az új minta szavait az éppen 

elhagyott csoportja fogalmaira, ami magában foglalja annak a lehet ségét is, hogy a 

szavak gyakran inkább csak szavak maradnak sokáig, nem válnak azonnal kifejez  

fogalmakká az idegen nyelvében. Azaz, az idegen a kulturális minta megtanulása után 

el fordulhat, hogy másként használja azt, mint ahogyan a csoport eredeti tagjai. Ez 

kudarcokat, hibázásokat eredményezhet, ezért az idegen életében hangsúlyos lesz a 

folyamatos értelmezés funkciója – azért, hogy ne csak passzív módon birtokolja az 

elsajátított kulturális mintát (nyelvet), hanem használni is tudja azt a gondolatainak 

megvalósítására, cselekedeteinek kifejezésére (Schütz 2000: 66).  

Ezt az állapotot Derrida korábban már idézett gondolatai fogalmazzák meg számomra a 

kifejez en: „1. Mindig csak egyetlen nyelvet beszélünk. 2. Soha nem egyetlen nyelvet 

beszélünk.” (Derrida 1997: 17) 

Az idegen tehát az új csoportban arra kényszerül, hogy folyamatosan értelmezze, 

definiálja, hogy az életében alkalmazott új kulturális séma éppen melyik része felel meg 

az adott probléma megoldásához. Vagyis nem automatikusan alkalmazza ket. Ez 

els sorban azt jelenti, hogy mindig tisztában kell lennie a használt sémák hátterével 

(miért léteznek), és nem csak azzal, hogy azok adottak (vannak). Ebb l a szempontból 

az idegen tudása a kulturális mintáról mindig is más marad, mint azé, aki azt 

eredend en a csoport részeként sajátította el (Schütz 2000: 67).  

Az egyéni kifejezés szempontjából, Schütz megkülönbözteti a típusos és anonim 

attitűdöket, amiket az idegen, a fentiekb l következ en gyakran félreért, amikor 

azonosítani próbálja ket másokon – gyakran nem érzékeli, hogy egy mintát lát, vagy 

egy sajátos attitűdöt (egyéniség) (Schütz 2000: 66).  

Mindezek miatt az idegen a saját egyéniségét sem tudja határozottan kifejezni az adott 

kulturális minta segítségével a csoport tagjai számára. Bizonytalansága miatt ezért 

ingadozik a csoporton kívül maradás és a bels  meghittség között, és ennek 

következtében mindent megkérd jelez. Ennek a kritikai attitűdnek a hátterében még két 

dolog állhat: egyrészt az idegen felismeri azt, hogy a csoport kulturális mintája 

inkoherens és inkonzisztens – abból jön rá, hogy azt nem tudja tökéletesen értelmezni és 

alkalmazni. Másrészt az, hogy az idegen a saját, eredeti értelmezéseit használja arra, 

hogy megtanulja az új csoport sémáit (Schütz 2000: 66). 
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Az idegen objektivitása Schütznél és az idegen kétes lojalitása 

Schütz az idegen kritikai attitűdjével kapcsolatban meghatározza az objektivitás és a 

kétes lojalitás fogalmakat. Az idegen objektivitása egyrészt az idegen kritikai 

attitűdjéb l épül fel, amihez hozzátesz még az az élmény, hogy az idegen, saját 

életútjából fakadóan megtanulta, hogy elveszítheti a státusát, vezérelveit, történelmét, 

azaz, hogy a normálisnak mondott életvitel korántsem olyan garantált, mint amilyennek 

látszik. Ebb l következ en az idegen éleslátóvá válik a válság felismerésében, annak 

tüneteit azonosítani tudja, míg mások (a csoport eredeti tagjai) elsiklanak fölötte 

(Schütz 2000: 67). 

Az idegen kétes lojalitása Schütz szerint gyakran el ítélet, de el fordulhat, hogy valós 

állítás (Schütz szerint inkább ez utóbbi érvényesül). A kétes lojalitás magyarázata az, 

hogy az idegen képtelen teljesen elhagyni az eredeti csoportja kulturális mintáját. Ezért 

az idegen marginális ember marad az új csoportban, kulturális hibriddé válik azzal, 

hogy a két csoport határmezsgyéjén marad, és maga sem tudja, hogy melyikhez tartozik. 

Ezzel a helyzettel kapcsolatban gyakori az, hogy a csoporttagok elégedetlenek azzal, 

hogy a saját kulturális mintájuk egésze nem válik teljes mértékben az idegen 

életvitelévé. Ebben az esetben, a csoport szempontjából, az idegen hálátlan, mert nem 

ismeri fel, hogy mindez menedéket, védelmet adna neki – ilyenkor a csoport nem 

érzékeli azt, hogy az idegen az átmeneti állapotra reagál így, és nem látja, hogy a 

felkínált kulturális mintát útveszt nek látja, ahol képtelen a tájékozódásra (Schütz 2000: 

68). 

Értelmezés: A csoport részévé válni – integráció versus inklúzió 

Schütz szerint az idegen végül akkor válik a csoport tagjává, amikor abbahagyja a 

folyamatos tudakozódást, értelmezést az új csoport kulturális mintájáról, mivel annak 

részletei magától értet d vé, életvitellé, menedékké, védelemmé váltak a számára.  

Fontos látni, hogy az idegen és az új csoport megismerési mechanizmusaiban inkább 

azonosságok vannak, mint különbségek, és ebb l következ en elgondolkodtató, hogy a 

másikra, az idegenre adott társadalmi válaszok szempontjából melyik az, aminek 

hatására az együttélés valóban meg tud valósulni. Schütz értelmezése gyakorlatilag 

megegyezik az integráció, mint identitáspolitika modelljével, és a folyamat Schütz által 

felvázolt problémáiból is látszik, hogy az integráció kevésbé hatékony eszköz a békés és 

gondtalan együttélés megteremtésére, mivel figyelmen kívül hagyja az idegent, mint 

egyéniséget (és mint történelmet), akinek személyiségét addig egy korábbi csoporthoz 
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tartozás határozta meg. Az integráció kizárja ezt az ismeretet, mivel, ahogyan látható a 

modellb l, a csoport számára az idegen történelme nem hangsúlyos a mechanizmus 

során, a hangsúly az új kulturális minta megtanulásán, azaz az új csoport értékeinek, 

életvitelének átvételén van. Ez viszont, amint az látható, inkább kétségeket és 

bizonytalanságot okoz az idegenben a csoport mintáinak elsajátítása során, mivel bár 

nem számít, mégis a saját, eredeti történelméhez köthet  ismereteket is használja azok 

megtanulására az új csoportban való boldogulás során, és végül ezért sokszor inkább 

kerül az állandó bizonytalanság állapotába (hibriditás, kétes lojalitás, marginalizáltság), 

mint hogy teljes jogú részévé váljon az új csoportjának. Ez számomra azt is jelenti, 

hogy nem tud az idegen, az idegenség szabályozó, korlátozó identitásával azonosulni, és 

abból felépíteni egy másikat, egy nem idegent. 

A csoportok – idegen és új csoport sikeres együttélésére adott receptek közül 

véleményem szerint használhatóbbnak látszik az inklúzió mint identitáspolitika, ami 

figyelembe veszi az idegen történelmi hátterét, azt hogy egy korábbi csoport tagjaként 

lép be az új csoportba, de legf képpen nem vár el egyoldalú azonosulást. Ehelyett a 

kölcsönösségen van a hangsúly, az egymáshoz való alkalmazkodáson, a sajátos 

kulturális, történelmi minták tiszteletben tartásán, valamilyen formájú szintézisén, 

aminek következtében a csoport is újraértelmezi az eredeti kulturális mintáit, azaz 

önmagát. Vagyis az inklúzió, mint válasz az idegen kérdésére a világmagyarázatok 

sémáinak összevetését, együttes alakítását, átalakítását feltételezi. Az integráció és 

inklúzió fogalmak pedagógiai módszerként érthet ek meg alapvet en, mivel 

kialakulásuk az oktatás területéhez köt dik, miközben egyben magukban foglalják a 

társadalom kritikus szemléletét és annak újraértelmezését.  

Az inkluzív pedagógiai módszer eredend en az integrált oktatás fogalomköréhez 

kapcsolódik, azonban a fogalom túlmutat az integrált (fogadó) szemléleten. Az identitás 

szempontjából igyekszik meghatározni a tanulási teret, a társadalom sokféleségére 

reagál, azt veszi alapul, és arra törekszik, hogy az oktatási tér ugyanezt tükrözze (Gaál 

2007, Varga 2006).  

I.3.1.3 Az idegen - viszonyrendszer 

Derrida az idegen filozófiai megközelítését adja. Értelmezése a posztmodern 

tudományos gondolkodásmód meghatározó értékrendjét tükrözi, amit Az idegen 

kérdése: az idegent l jött c. el adásának a szövege (Derrida 2004), és egy Derridával, a 
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vendégszeretet témájában készült interjúkötet alapján foglalok össze (Calmann-Levy 

1997). Derrida az idegent viszonyrendszerként gondolja el, elemzését pedig egyrészt az 

ókori görög filozófia példáival, ezen belül is a vendégszeretet (hospitalité) fogalmának 

elemzésével, és annak posztmodern értelmezésével adja meg. Értelmezése alapján az 

idegen paradox viszonyrendszer.  

„A súlyos problémák közt, amelyekkel itt foglalkozunk, ott van az idegené, aki nem 

beszéli jól a nyelvet, mindig kockáztatja, hogy az t befogadó vagy kiutasító ország 

joga el tt védelem nélkül áll; az idegen el ször is idegen a jog nyelvének, amelyben a 

vendégszeretet, a menedékjog kötelességét, továbbá ennek határait, normáit, 

rend rségét megformulázták. Olyan nyelven kell vendégszeretetet kérnie, amely 

definíció szerint nem az övé, amelyet a ház ura, a vendéglátó, a király, az úr, a hatalom, 

a nemzet, az Állam, az apa, stb. rákényszerít. Ez arra kényszeríti, hogy saját nyelvére 

fordítsa, és ez az els  er szak. A vendégszeretet kérdése itt kezd dik: miel tt és azért, 

hogy befogadjuk t, kérnünk kell az idegent l, hogy megértsen bennünket, hogy 

beszélje a nyelvünket, mindazzal, amit ez magában foglal, ha már osztoznánk 

mindabban, ami osztódik egy nyelvvel, az idegen még idegen lenne és beszélhetnénk 

még róla mint a menedék és vendégszeretet tárgyáról?” (Derrida 200Ő: 1Ő) 

 

Felvetésének alapja a vendégszeretetb l kiindulva egy egyszerűnek tűn , ám sok 

jelentéssel bíró cselekvés: a kérdés, ahogyan az idegent fogadjuk. Mivel kezd dik az 

idegen belépése: a vendégszeretet az idegen kikérdezésével kezd dik-e – és, ha igen, ez 

esetben mi a kérdés; vagy a vendégszeretetet a kérdés nélküli fogadással kezd dik-e, 

illetve kezd dhet-e? Mindez azért fontos, mert meghatározza az idegen társadalmi 

pozícióját, és magának az idegennek az attitűdjét is. (Derrida 200Ő: 11) 

Az idegen joga – a vendégszeretet joga 

Az athéni városállamban az idegennek jogai voltak, létezett az idegen joga, azaz az 

idegent társadalmi státuszként kezelték. Derrida elemzéséhez az athéni városállam 

gyakorlata azért fontos, mert azt úgy veszi alapul, ahol a demokrácia el ször valósult 

meg a történelem során, és ami a mai társadalom-berendezkedési törekvések ideális 

eseteként fogható fel. Ez a társadalmi státusz az idegen kérdésével kezd dik. Az idegen 

olyan valaki, akit kikérdeznek, kérdezik a nevét a belépéskor. Amint ezt megmondja, 

válaszul a jog alanya lesz, felel s lesz a törvény és a vendéglátói el tt. (Derrida 200Ő: 

15) 
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Ezért, Derrida értelmezése szerint, az idegen (xenos), olyan típusú viszonyt jelent, mint 

amilyen a szerz dést köt  emberek között van, ahol a szerz dés kötelmei kiterjednek a 

leszármazottakra is. Amikor az idegen belép a közös térbe (ház, állam, csoport, 

közösség területe), azonnal a nevét kérdezik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy feltételezik 

azt, hogy van tulajdonnevük, azaz individuumként tekintenek rájuk. Ugyanakkor azt is 

jelenti, hogy ez az els  pillanat, amikor megsértik az újonnan érkezettet, és ellenségesen 

lépnek fel vele szemben, mivel a névre azért van szükség, hogy ha esetleg az addig 

ismeretlen ember megsértené mindazt, amit a vendégszeretet következtében a 

közösségben kap, jogilag azonosítható és számon kérhet  lehessen. A vendégszeretet 

ezen túl, az idegen státuszával kijelöli az újonnan érkezett, most már idegen helyzetét 

térben és id ben is. Ez pedig szintén sért , mivel korlátozzák a mozgásterét, azaz hiába 

a jogilag értelmezett társadalmi státusz, az idegen az nem azt jelenti, hogy ugyanolyan 

jogokkal és lehet ségekkel rendelkezik, mint a többi ember. A vendégszeretet 

(hospitalité) tehát Derrida szerint akadályozást, valamilyen mértékű elutasítást is 

magában foglal (hostilité), azzal, hogy el re elrendelten besorolja a jogi lehet ségeit, és 

kijelöli az idegen helyzetét térben és id ben – hol tartózkodhat, mennyi ideig, ami a 

többi emberhez képest korlátozást jelent. Vagyis a befogadást, a nyitottságot csak el re 

megtervezetten, szabályok mentén ajánlja fel a csoport/vendéglátó.  

Az athéni demokrácia gyakorlatát figyelembe véve tehát az mondható el, hogy nincs 

xenos xenia nélkül – nincs idegen, szerz dés, paktum, kollektív szövetség nélkül. 

Derrida az így kialakuló viszonyt azonban inkább látja feltételesnek, ami magában 

foglalja az idegen bizonyos fokú elutasítását, gyűlöletét is. Ezért ezt a típusú 

vendégszeretetet és viszonyt Derrida a saját szavaival, hostipitalité-nek nevezi. Az 

idegen társadalmi státusza pedig egy alárendelt társadalmi státusz. 

Az abszolút idegen és az abszolút vendégszeretet 

Derrida az idegen fogalmát kiegészíti az abszolút idegen és az abszolút vendégszeretet 

fogalmával. Szokratész példáját hozza, akinek véd beszéde10 elemzésb l Derrida 

számára kiderül, hogy nem tud megszólalni az athéni bíróság el tt, mert nem 

rendelkezett a szükséges nyelvvel és retorikával, ahhoz, hogy meg tudjon szólalni. 

Szokratész azt mondja, hogy még idegenként sem kezelik. Tehát utal arra, hogy ez a 

pozíció az abszolút másik, a barbár, a teljesen kizárt, a heterogén vad pozíciója. Ha 

                                                 
10 Platón: Szókratész véd beszéde. Fordította: Devecseri Gábor. In: Platón: Szókratész véd beszéde - A 
Lakoma. Európa Könyviadó, Budapest, 2001.  
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idegen volna, akkor nagyobb toleranciával fogadnák azt, hogy a saját kifejezésmódja 

eltér a bíróságétól, kevéssé szakszerű és jogi a bíróság szempontjából, inkább 

hétköznapi és filozófiai. Szokratész arra kéri az athéniakat, hogy bánjanak vele úgy, 

mint egy idegennel azért, hogy képviselni tudja saját magát – utalva ezzel az idegen 

jogilag meghatározott társadalmi státuszára, és a státusznak járó toleranciára. (Derrida 

2006: 14-15). 

Derrida az abszolút idegen mellé a feltétel nélküli, feltétlen szeretet jogát, az abszolút 

vendégszeretet fogalmát rendeli. Az abszolút vendégszeretet azt követeli meg, hogy 

megnyissam az otthonom (chez-soi), ne csak az idegennek – aki rendelkezik társadalmi 

státusszal, családnévvel, hanem az abszolút idegen el tt is, aki ismeretlen, névtelen 

másik, amikor megérkezik. Azaz az érkez t ne tekintsem eleve idegennek, és ne 

akarjam felruházni az idegen státuszával, hanem engedjem abszolút idegenként, név 

nélkül, meghívás nélkül érkezni, anélkül, hogy viszonzást kérnék t le. Ezzel 

megszüntetem a küszöböt, és egyúttal megteremtem a lehet ségét annak, hogy 

vendéglátóvá váljak.  

Derrida utópiája és az idegen, mint viszonyrendszer paradox volta 

Derridának ez az értelmezése utópisztikusnak hathat, de mégsem az. Egyértelműen utal 

arra a helyzetre, amit Spivak fogalmaz meg az alárendelt társadalmi pozíciója kapcsán, 

aki nem tud úgy megszólalni, ha képviselve van – eltanulják a hangját, és megszólalnak 

helyette, és úgy sem, ha elvárják t le, hogy megszólaljon úgy, mint ahogy mindenki 

más beszél. Ehelyett a saját hang megszólaltatása, és a másik oldalról nyitott fogadása a 

célravezet  a megértéshez (hogy értsük egymást), és ezzel elkezdjük lebontani az 

alárendelt által megtestesített elnyomó, kirekeszt  hierarchikus pozícionálást, társadalmi 

berendezkedést. 

Derrida tehát nem azt mondja az idegen kapcsán, hogy rá nem vonatkozhatnak 

törvények, jogszabályok, amelyek alapján egy közösség, többek között, értelmezi saját 

magát, hanem azt feltételezi, hogy hatékonyabb kommunikációs helyzetet teremt az, ha 

az új jövevénnyel szemben, aki a számunkra ismeretlen, nem állítunk fel er szakos 

szabályozásokat, korlátozásokat és kategóriákat, hanem nyitottan fogadjuk, engedjük 

megérkezni. Ennek következtében pedig engedjük magunkat is, vele együtt közösen 

változni az új térben. 

Ez az attitűd a hagyományos vendégszeretet formája. Az idegen, mint viszonyrendszer 

paradox volta a fenti értelmezésen kívül abban is áll, hogy tükrözi a modern értelemben 
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vett vendégszeretet és a hatalom cinkosságát. A hagyományos értelemben vett 

vendégszeretet feltételezi az otthon feletti szuverenitás jogát. A szuverenitás azonban a 

modern korban sérül – Derrida a telefonos lehallgató rendszerek hétköznapi 

elterjedésének példáját hozza, amivel számunkra észrevétlenül is behatolhatnak az 

otthonunkba, megsértve ezzel a saját vendéglátói jogainkat is. Mindezt pedig a 

mindenkori hatalom képvisel i is elkövethetik. Ennek folyományaként a szuverenitás 

nem tud érvényesülni másként, csak korlátozva és er szakosan. Az állam a saját 

biztonságáért és bizonyosságáért behatol, ellen rzi a magánterületeket, mindezt úgy, 

hogy demokratizálja az információ terjedésének és vele együtt az ellen rzés 

lehet ségének a jogát. Azaz amilyen mértékben a demokratikus kommunikáció, 

átláthatóság és átlátszóság terjed, olyan mértékben terjed ki annak ellen rzése is. 

(Derrida 2004: 24-25) Ennek következtében a vendégszeretet joga sérül. 

I.3.1.4 Idegenként vetődni – az idegen születés és az idegen halála 

„Az emberek immár nemcsak megszületésükkor idegenek, hanem idegenként halnak is 

meg.” – Mondja Heller Ágnes az Idegen c. könyvében (Heller 1997: 67). 

Értelmezésében az emberi létb l indul ki, abból, hogy az ember idegenként születik – 

„idegenként vetődik” – ebbe a világba (Heller 1997: 62), mivel nem ismer semmit 

bel le, amikor megszületik, és t sem ismerik még, amikor a világra jön. Idegensége 

fokozatosan tűnik el a családjában, azzal, ahogyan eltanulja a környezetének, a szül k 

világának a sajátosságait, és ahogyan elkezdi használni ezt a tudást, azaz eszerint kezd 

el élni. Heller szerint a posztmodern világban aztán ez a folyamat megfordulni látszik, a 

feln tté váló gyerekek másként alakítják a világot, mint ahogyan azt a szüleik tették, 

ezért az ember id s korára újra idegenné válik, mivel világa, amibe beleszületett (a 

gyerekei által) ismeretlenné lesz a számára. 

Az idegenség megértéséhez Heller Ágnes a különbözőség fel l közelít, és az idegen 

jelenségét az egyén és a csoport esetében értelmezi. Értelmezésének az összefoglalása a 

következ : Az idegen csoport tagjai egyes emberként is különböznek hozzánk képest, 

de csoportként is a miénkt l eltér  életforma képvisel iként is mások hozzánk képest. 

Ennek a különböz ségnek van egy fajtája, amit nem értünk, ezért nyugtalanító. És bár 

az idegen ugyanígy gondolkodik, és érez velünk kapcsolatban, nekünk, a mi csoportunk 

szemszögéb l az idegen a kivétel, mi pedig a szabály – ahogyan ezt az idegen is 

ugyanígy megéli. (Heller 1997: 69)  
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Félelem és kíváncsiság 

Az idegen jelenlétére kétféle spontán-emocionális választ különböztet meg Heller 

Ágnes: a félelmet és a kíváncsiságot. A kíváncsiság, mint reakció akkor domináns, ha a 

bels  feszültségeit minél jobban és szabadabban éli meg valaki. Az emberek többségére 

azonban inkább jellemz  a félelem minden ismeretlent l els  reakcióként, azaz az 

emberek többsége az idegent l fél, mivel azt fenyegetésnek élik meg a saját világukkal, 

biztonságukkal kapcsolatban (Heller 1997: 69).  

A kíváncsiság, érdekl dés két formában nyilvánulhat meg:  

Egyoldalú formában, amikor a domináns csoport tagja az idegeneket objektumként 

szemléli, és tanulmányozza azért, hogy jobban megértse ket, viszont ezzel együtt nem 

akarja, hogy k is viszont érdekl djenek iránta, és ha így is van, nem tör dik vele. Ezt 

Heller Ágnes nem tartja viszonynak, hanem viszonyulásnak, illetve nem szimmetrikus 

viszonynak nevezi. 

A kíváncsiság másik formáját szimmetrikus-reciprok viszonynak tartja. Ennek alapja az 

elismerés – vagyis az, amikor a domináns csoport tagja elismeri a másik életformáját 

úgy is, mint létez  és úgy is, mint jogos életformát. Emellett pedig felülvizsgálja a saját 

kultúrájának domináns pozícióját, megkérd jelezi annak egyedüli érvényességét.  

Mindebb l az az elgondolás következik, hogy az ember megválaszthatja a saját 

kultúráját, ami csak akkor lehetséges, ha a kultúrák kapcsán nem hierarchiában 

gondolkodunk. (Heller 1997: 70) 

A félelem, mint válaszreakció kapcsán is két verziót különböztet meg Heller Ágnes: a 

gyűlöletet és a kirekesztést. Értelmezése szerint a gyűlölet a félelemérzés agresszív, 

emocionális feldolgozása, ami azt jelenti, hogy valaki fenyegetésnek éli meg a másik 

létezését – vagy azért, mert úgy érzi, hogy a másik el akarja foglalni a saját világát, 

vagy azért, mert a másikkal kapcsolatban úgy érzi, hogy annak puszta létezése is 

megkérd jelezi a saját életét. Tehát, aki gyűlöl, az elutasítja a másik létezését, kiirtani, 

tönkretenni, elpusztítani akarja a másikat a világból. (Heller 1997: 70-71) 

A kirekesztés a domináns csoport szempontjából értelmezve azt jelenti, hogy annak 

tagjai elszigetelik magukat az idegen csoporttól, és az idegen csoportot is elszigetelik 

saját maguktól. Az elszigetelés mögött az az érzés húzódik meg, hogy úgy érzik, az 

idegenekkel való bármilyen érintkezés megmérgezi az életüket. Abban az esetben 

viszont, ha kiderül, hogy az idegen (csoport) képes védekezni, harcolni, és gy zni is 

ebben a harcban, akkor ellenséggé válik els sorban. 
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Az idegen csoport esetében fontos látni, hogy k a domináns csoport jelenlétét (annak 

minden sajátosságát, jellemz jét) élik meg idegenként. Az idegen csoport reakciója erre 

a helyzetre vagy az alkalmazkodás a domináns csoporthoz, a hatalomhoz, azaz 

elidegenedik saját magától, vagy elidegenedés nélkül elszigeteli magát, amit Heller 

önként választott apartheidnek nevez (Heller 1997: 71).  

A kisebbségi csoportok esetében az elkülönülés, az elszigetel dés jellemz  alapvet en. 

Ez akkor a legsikeresebb, ha a domináns csoport is minél inkább el akarja szigetelni 

ket. Ekkor az idegenség életformává válik mindkét csoport számára. A két csoport 

idegen marad egymás számára, csak érdekkapcsolat alakul ki közöttük. (Heller 1997: 

73) 

Az elszigetel dés egyéni szinten is értelmezhet  ebb l a szempontból. Ebben az esetben 

az egyén egyrészt a saját kultúrájától és a domináns kultúrától is elszigeteli magát – 

elidegenedik az eredeti kultúrájától, de nem akar beilleszkedni egy másikba. (Heller 

1997: 73) 

Az idegen szempontjából az alkalmazkodás az asszimilációt jelentheti, ami 

kétféleképpen valósulhat meg.  

Az egyik verziója az, aminek következtében nem válik meg a saját addigi 

életformájától, mert a hangsúly azon van, hogy megismerje a domináns csoport 

életformáját azért, hogy létezni tudjon benne. Mindez feltételezi a kölcsönös elismerést, 

tiszteletet a domináns és az idegen csoport között, másként ez a folyamat nem lehet 

sikeres. (Heller 1997: 71-72) 

Az asszimiláció másik formája az, amikor ez a kölcsönös elismerés hiányzik, és a 

domináns csoport elnyomja a kisebbségi (idegen) csoportot, és követeli annak teljes 

beolvadását. Ennek az er szakos közeledésnek a hatására pedig a kisebbségi csoport 

saját magán követ el er szakot azzal, hogy eleget tesz a nyomásnak. Mindez egyéni 

szinten együtt jár a szégyenérzéssel. Az eredend en idegen csoport tagja, miközben 

asszimilálódik, szégyelli a saját idegenségét a domináns csoport el tt, miközben a saját, 

eredeti csoportja elítéli t azért, hogy hátat fordít a csoport értékeinek. Ennek 

következményeként az egyén egy id  után megveti, és negatív tulajdonságokkal ruházza 

fel eredeti csoportját, annak érdekében, hogy asszimilációja a domináns csoporthoz 

sikeres legyen. (Heller 1997: 72-73) 

Heller a jelenlegi korszakot a különböz ség korszakának nevezi (Heller 1997: 7ő), ahol 

az etnikai, vallási konfliktusok egye inkább terjednek. Ezeknek a törekvéseknek 
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identitásképz  er t tulajdonít, ezen belül is fundamentalista identitásképzésnek tartja 

azt, ami zajlik. Ez az identitásképz  folyamat a domináns és idegen csoport esetében 

alapvet en el ször a másság, idegenség érzésének kialakulásával kezd dik, amib l 

el ítéletek alakulnak, majd az egész viszony ellenségessé válik. Heller szerint az utóbbi 

id kben azonban gyakoribb az, hogy a folyamat fordítva történik meg. A két csoport 

el ször válik ellenségessé egymással, valamilyen érdek, hatalmi törekvés 

következtében, majd az ellenséges viszonyulás igazolására az eltéréseket, a 

különbségeket kezdik el hangsúlyozni egymáshoz képest, azaz elidegenítik egymástól 

magukat. (Heller 1997: 76) 

I.3.1.5 A politikai idegen fogalma 

Szabó Márton a politikai diskurzus szerepl inek leírására használja alapvet  

fogalomként az idegent. Annak meghatározását elengedhetetlennek tartja ahhoz, hogy a 

politikai közösség szerepl it azonosíthassuk és képet kaphassunk a politikai színtérr l. 

A diszkurzív politikatudomány szempontjából a politikai színtér, illetve a politikai 

közösség szerepl i, nyelvileg formált diszkurzív konstrukciók, amelyet a politika 

aktorok saját maguk alakítanak. Szabó Márton: Politikai idegen (Szabó 2006) című 

munkája kapcsán összegzem a politikai idegen, témám szempontjából legfontosabb, 

ismérveit.  

Idegen – a politikai közösségek határain 

A modern politikai közösségekben, a közösség határait a politikai idegen retorikai 

konstrukciója jelöli ki.  Ezek a határvonalak létrejöhetnek a közösségen belül, amikor 

valaki látszólag a politikai közösség tagja, de mégis nézetei, értékei stb. alapján a 

közösségen kívül esik. Ezen kívül a politikai idegen pozíciója térben is eshet a 

közösségen kívülre. Mindkét esetben a pozíció relativitásáról is lehet beszélni, mivel 

mindkét oldal idegenként azonosíthatja a másikat. Tehát az idegenség értelmezésére a 

viszonyítottság és változékonyság jellemz . Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy 

aszimmetrikus viszony is egyben, mivel a küls  világot, az idegent mindig belülr l 

azonosítják, teremtik meg a közösség tagjai, ez egy belülr l végrehajtott 

megkülönböztetés, vagyis nem egy viszony küls  nyelvi konstrukciója. Mindebb l 

következik az is, hogy az idegen azonosítása egyben jellemzi azt a közösséget is, ami 

azt létrehozta, vagyis az idegen sokat mond el az t megkonstruáló közösség 

identitásáról is. (Szabó 2006: 21-22) 
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A veszélyesség diskurzusa 

Az idegen fogalmához alapvet en köt dik a veszélyesség diskurzusa, ami az 

ismeretlenre adott automatikus reakcióként alakul ki. A veszélyes idegenre a közösség 

különböz  válaszokat adhat (ezek a válaszok az idegen térbeli elhelyezkedését l is 

függnek). Vagy integrálással válaszol (ezzel megszünteti az idegen veszélyességét, és 

ezáltal szövetségessé is teheti, vagy semlegesítheti), vagy kirekesztéssel, aminek nyelvi 

eszközei a hibáztatás, a démonizálás, bűnbakképzés stb. A veszélyes idegen gyakran 

fordítva konstruálódik meg úgy, hogy a diskurzus résztvev i a kinyilvánított veszélyhez 

találják meg a szerepl ket (a veszély megszemélyesítése, perszonifikálása). Ebben az 

esetben, miután a veszélyt okozó személyt megnevezik, akkor elvileg ezután annak 

bármely tette és tulajdonsága kártékonynak tüntethet  fel.  A veszélyes idegenr l szóló 

diskurzusok, akárcsak az idegen diskurzusa önmagában, identitást konstruálnak – mivel 

hozzájuk képest, az  ellenük megfogalmazott védekezésben, a jelöl k megfogalmazzák 

saját céljaikat, akaratukat, vagyis a saját identitásukat (Szabó 2006: 33-35) 

A veszélyes idegenekkel kapcsolatban 3 tér különböztethet  meg, amelynek 

következtében 3 különböz  típusa különíthet  el a veszélyes idegennek (Szabó 2006: 

36): 

• A közösség határain túli világ → ellenség (támadó idegen) 

• er szakkal hozzánk érkezett idegenek → megszálló idegen (hódító) 

• közöttünk él  veszélyes idegenek → kirekesztett idegenek. 

Ezek közül a harmadik típusú az, amely illeszkedik a témám és kutatásom 

értelmezéséhez. 

A kirekesztett idegen  

A kirekesztett idegennek a politikai közösséggel való kapcsolatát az elutasítás jellemzi. 

A kirekesztett idegennek szándékában áll, hogy aktív része legyen a politikai 

közösségnek, de ezt a közösség nem engedi meg neki, különböz  természetű okokra 

hivatkozva (például a felkészültség vélt hiánya vagy morális okok). A kirekesztett 

politikai idegenek önmagukban politikailag illetéktelenek, azaz nincs jogosítványuk 

arra, hogy a politikai közösség hivatalos eszközei mentén beleszóljanak a politikába, 

döntést hozzanak, vagy számon kérjenek, jelenlétük a politikai közösség értelmezésében 

csak akadályt jelent. A kirekesztett politikai idegen és a politikai közösség alá-

fölérendelt viszonyban pozícionálódik, a kirekesztett politikai idegen szempontjából az 
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egyoldalú kommunikáció, a politikai közösség oldaláról pedig a kommunikáció 

blokkolásának szándéka jellemzi a viszonyt (Szabó 2006: 71-72) 

A kirekesztett idegen gyakorlatilag a politikai közösség egy csoportjának, egy tagjának 

politikai ellenséggé konstruálása következtében jön létre. Szabó szerint az ellenség 

nyelvi megkonstruálásnak ötféle meghatározó nyelvi stratégiája van (Szabó 2006: 73):  

• Átdefiniálások  

A valóságos, érzékelhet , általánosan ismert (társadalmi) különbségek átértelmezését 

jelenti. Ez vonatkozhat a küls ségekben megfogható különbségekre (b rszín, alkat, faj, 

nem), lehet kulturális (szokások, hagyományok stb.), vagy lehet vallási, illetve egyéb 

nézetekhez köthet  különbség. Az átdefiniálás során ezeket az egyébként közömbös 

különbségeket veszélyes ellentétekké konstruálja a kirekeszt  politikai közösség, vagyis 

ezek a tulajdonságok pejoratív jelentést kapnak. Minden látható társadalmi különbség 

alkalmas a kirekesztésre, a folyamat során ezek a tulajdonságok a veszélyességgel 

ruházódnak fel (Szabó 2006: 73-75). 

• Aszimmetrikus megnevezések 

Gyakorlatilag az átdefiniáláshoz köthet  nyelvi stratégia, aminek lényege az, hogy a 

pejoratív, elismerésmentes, sért  elnevezések, megnevezések mások által jönnek létre – 

nem az adott csoport adja saját magának, vagy beszél így saját magáról. Ennek 

következménye például az utalásos, vagyis más néven a szimbolikus rasszizmus 

megnyilvánulásai (Szabó 2006: 75-77).  

• Szemantikai oppozíciók 

A kirekesztés nyelvi konstruálásának újabb formája az ellentétpárokban való 

fogalmazás, ahol a kirekesztett, politikai ellenséggé konstruált idegen a jelölt, a rossz, a 

jelöl  a jó (Szabó 2006: 78-79)  

• Sztereotipizálás 

Ennek a nyelvi konstruálásnak a módszerei a hibáztatás, a homogenizálás, azaz, amikor 

egy csoport bármely tagját a csoport egészével azonosítják automatikusan (Szabó 2006: 

80-81). 

• Kinyilatkoztatás 

Vagyis a dialógus, a párbeszéd hiánya, amikor egy ellenségnek tartott csoporttal 

kapcsolatban cáfolhatatlan igazságként hangzik el egy beszéd, amihez nem lehet 

hozzászólni, amire nem lehet azonnal reagálni, a beszéd célja az, hogy felhívja a 

figyelmet a veszélyességre, az ellenségre (Szabó 81-83). 
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I.3.1.6 Az idegen diskurzusa – a távolság diskurzusa 

A bemutatott elméleti megközelítésekben közös, hogy az idegent a távolság valamilyen 

formája (földrajzi, lélektani, csoportközi, csoporton belüli) szempontjából értelmezik, 

viszonyrendszerként írják le és folyamatként rajzolják meg.  

Ugyanerr l a távolságról ír a xenofóbia és a romák kapcsán Csepeli-Fábián-Örkény is 

(Csepeli-Fábián-Örkény 1998), amikor a cigányok és nem cigányok közti jelent s 

társadalmi távolságról írnak. Ez a távolság egyrészt strukturálisan értelmezhet  

(képzettség, munkaer -piaci részvétel, jövedelmi helyzet, lakóhelyi szegregáció), 

másrészt kulturális és életmódbeli szempontok alapján, harmadrészt 

szociálpszichológiai értelemben (Csepeli-Fábián-Sík 1998: 459). 

Ez utóbbi (szociálpszichológiai értelemben vett távolság) a többség ellenállása révén jön 

létre, ami két szintű lehet: 1. az antiliberális szint, ami az egyes kisebbségek nyílt 

el ítéletes reprezentációjában nyilvánul meg. 2. A „bujdosó liberalizmus” szint, amin 

azt a jelenséget értjük, amikor egy diszkriminációmentes vélemény, még ha 

statisztikailag többségben is van, mégsem érzékelhet  a társadalomban. Ennek az a 

magyarázata, hogy míg a konzervatív álláspontok képvisel je úgy gondolja, hogy a 

saját véleménye a többségi vélemény, addig a liberális álláspontot képvisel k nagy része 

err l nincs meggy z dve, miközben egyébként pedig így van (Csepeli-Fábián-Sík 

1998: 459). Mindez azt jelenti, hogy a liberális emberek tábora nem látszik/láthatatlan a 

társadalomban, vagyis a romák sem érzékelik a támogató jelenlétüket, és emiatt a 

nyilvánosság terei, mint például a média sem működik valóságosan. 

I.3.2 Az idegen a magyar társadalomban 

A TÁRKI a kilencvenes évek elején kezdte el vizsgálni a magyar társadalom 

idegenellenességét, ami számomra akkor vált igazán hangsúlyossá és sokatmondóvá, 

amikor 2006-ban, egy nem létez , kitalált etnikai csoporttal, a pirézekkel kapcsolatban 

is megkérdezték a válaszadókat, és a válaszokból kiderült, hogy a pirézeket a lakosság 

kétharmada nem engedné be az országba (TÁRKI 2006).11 

Az idegenellenesség kutatást a TÁRKI alapvet en két szinten végzi 1992 óta: 

Három állításon keresztül vizsgálja a nyílt idegenellenességet: 

1. Az országba egy menedékkér  se tegye be a lábát (idegenellenes) 

                                                 
11 A TÁRKI Idegenellenességgel és pirézekkel foglalkozó kutatását lásd a Mellékletben. 
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2. Minden menedékkér t be kell fogadni (idegenbarát) 

3. Mérlegelné a menedék nyújtásának, illetve megadásának kérdését 

(mérlegel ) 

Emellett, a mérlegel k körében külön kérdést tesznek fel különböz  etnikai csoportok 

befogadásával kapcsolatban is. Ez azért érdekes módszer, mert ezzel a látens 

idegenellenességet tudják mérni, hiszen a mérlegel k nem adnak egyértelmű választ 

mást etnikai csoportok befogadásának általános kérdésére, de ha konkrét etnikai 

csoportokra irányultan teszik azt fel, akkor el fordulnak elutasító válaszok. Az etnikai 

csoportok, akikkel kapcsolatban külön felmérik a lakosság idegenellenességét, 

változhatnak, az elmúlt években legalábbis el fordult, hogy egyes csoportok kimaradtak 

a kutatásból – ilyenek voltak például a romák. Az állandóan kutatott csoportok között 

pedig az arab mindig szerepel.  

A fiktív csoporttal, azaz jelen esetben a pirézekkel kapcsolatos kérdésfeltevés azért 

hatékony eszköz egy társadalom idegenellenességének a felmérésében, mert az 

el ítéletesség-elmélet szerint (Allport 1999), amit a következ  fejezetben részletesen 

ismertetni fogok, ha valaki el ítéletes egy csoporttal kapcsolatban, akkor valószínűleg 

más csoportokkal kapcsolatban is az, még akkor is, ha nem ismeri ket. Hartley hasonló 

kutatást végzett, aminek során egyrészt az látszott, hogy a megkérdezett diákok 

majdnem ugyanolyan mértékben voltak el ítéletesek a fiktív csoportokkal kapcsolatban 

(ott három fiktív csoport szerepelt a felmérésben), mint az ismert csoportokkal 

kapcsolatban, másrészt, még ha fel is ismerik, hogy nem tudnak semmit a fiktív 

csoportokról, az még nem jelenti azt, hogy semmilyen véleményük nincs róluk (Allport 

1999:104-105). Hartley kísérletének eredményei és következtetései visszaköszönnek a 

TÁRKI felmérésb l – nem csak a 2006-osból, mivel azóta is, minden évben kutatják az 

idegenellenességet a pirézekkel kapcsolatosan is.  

Az idegenellenességet általában mér  TÁRKI felmérés eredményei alapján (TÁRKI 

1992-2015) összességében elmondható, hogy a magyar társadalom zárt, elutasító 

társadalom. 

A három alapkérdés szempontjából az mondható el, hogy a kilencvenes évek elején 

gyors növekedés volt tapasztalható a nyílt idegenellenességben Magyarországon. 

Mértéke az 1992-es 15%-hoz képest 1995-re, mindössze 3 év alatt, 40%-ra n tt. Ezután 

visszaesés jött (1996-ban 19%) és egy olyan id szak, egészen 2001-ig, amikor az 

idegenellenesség mértéke ingadozott, de sosem érte el a 40%-ot, a legmagasabb értéke 
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38% volt. 2001-ben azonban addig nem tapasztalt magas mértékű volt az 

idegenellenesség, 43%. 2002 és 2011 között kisebb ingadozások voltak az értékekben 

megfigyelhet k, de alapvet en stabilan 2Ő-33% között mozgott a magyarországi 

idegenellenesség mértéke. 2012-ben ismét hangsúlyosan megn tt a korábbi évekhez 

képest, és újra elérte a 40%-ot, 2013-ban 36%-os, 2014-ben 39%-os, 2015-ben pedig az 

eddigi legmagasabb mértékű, Ő6%-os volt az idegenellenesség Magyarországon. 

A pirézekkel kapcsolatban 2006-ban 59%-os volt az elutasítottság mértéke, és érdekes 

módon egy évvel kés bb ez az érték nagyot n tt, 68%-ra, és még 2008-ban is 66%-ot 

mutatott. 2009 óta csökken  tendenciát mutat, bár nem olyan nagy mértékűt, de 

elmondható, hogy az utóbbi három évben a pirézek elutasítottságának mértéke stabilan 

60%. A csökkenés ellenére, ez a szám azonban magasnak számít, hiszen az emberek 

több mint a fele látens módon elutasító, ráadásul egy olyan csoporttal szemben, ami 

nem létezik, és valószínűsíthet  az, hogy az elutasítás nagymértékben fakad abból, hogy 

nem ismerik ket, ezért elutasítják ket, ahogyan Hartley modelljében azt láthattuk. 

Pirézellenesség mértékenek alakulása, forrás: TÁRKI  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

59% 68% 66% 63% 62% 62% - 60% 60% 60% 

 

A teljes táblázatot az idegenellenésség alakulásáról lásd a Mellékletben.  

I.3.2.1 Az idegen aktualitása – az idegen romák 

Az idegen diskurzusa a romák társadalmi pozíciójának értelmezésében egészen az idei 

év szeptemberéig nem jelent meg nyíltan és egyértelműen a nyilvános közbeszédben, és 

talán ez az oka annak, hogy a romák társadalmi jelenlétét elemz  

társadalomtudományos beszédmód sem els sorban az idegen problémájaként azonosítja 

azt. Az eddigi elemzések az el ítéletesség és rasszizmus jelenségének értelmezése 

kapcsán jöttek létre els sorban, bár a két fogalom szorosan köt dik az idegen 

fogalmához is.  

A nyilvánosság el tt Orbán Viktor majd Trócsányi László beszélt a romákról, mint 

idegenekr l, kevesebb mint két hónap leforgása alatt. 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, 2015. szeptember 7-én, a misszióvezet i 

értekezleten nyilvánvalóvá és egyértelművé tette, hogy a romák társadalmi pozíciója az 
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idegen pozíciója, mindig is az volt, és mindig is az marad12. Ezt els sorban azzal tette 

egyértelművé, hogy olyan kontextusban beszélt a romákról, ami az idegenek és 

Magyarország viszonyáról szólt. Az aktuálisan Magyarországot is érint , nyáron 

kirobbant menekültválsággal kapcsolatos stratégia ismertetése során olyan retorika 

mentén, amiben Magyarország hivatalos álláspontjaként a háborús menekültek csak 

migránsok, illetve ellenséges idegenek.  A miniszterelnök a romákat példának hozta az 

idegenekre, akikkel Magyarország együtt él, kénytelen együtt élni, hangsúlyozva ezzel 

azt, hogy a romák sosem voltak, és nem is lesznek egyenértékű részei a magyar 

társadalomnak, kommunikálva ezzel a hatalom mindenkori szándékát és törekvését a 

romákkal kapcsolatban, ami a beszédb l kivehet en alapvet en alárendeltként, megtűrt, 

kirekesztett idegenként értelmezi a magyarországi romákat. Mindezt alátámasztotta az 

is, hogy a menekültválsággal kapcsolatban felmerült kvótarendszerre utalva azt mondta, 

hogy szétoszthatná a romákat Európa többi országában, ha akarná, de nem teszi. A 

megszólalni nem tudó (alárendelt), az idegen társadalmi pozíciójától is megfosztott, az 

abszolút másik, a barbár, a teljesen kizárt, a nem-kapcsolódó, a kirekesztett idegen 

pozíciója ez, aki elszenved je lehet csak a társadalmi létnek, de alakítója nem. 

Orbán Viktor beszédének vonatkozó részlete: 

„Mert minden népnek joga, ottani shonos nép, hogy kivel kíván együtt élni. Mint 

ahogy nekünk is az adottságunk, függetlenül, hogy ki mit gondol róla, szereti-e a túrós 

csuszát vagy nem, Magyarországnak az a történelmi adottsága, hogy együtt él néhány 

százezer romával. Ezt valakik, valahol, valamikor eldöntötték. Amit mi megörököltünk. 

Ez a mi helyzetünk. Ez adottság. Ezt senki nem kifogásolhatja se így, se úgy. Nekünk 

kell ezzel együtt élnünk. De mi nem támasztjuk senki felé azt az igényt, nyugati irányba 

különösen nem, hogy k is éljenek együtt egy nagyszámú roma kisebbséggel. S t, 

amikor ez a roma kisebbség egy része Kanada felé megy, akkor mi azt akarjuk világossá 

tenni, hogy szeretnénk, ha maradnának, és rendeznénk a velük való együttélés nagy 

kérdését, hogy maradhassanak. Tehát ugyanezt várjuk, amit mi elvárunk magunk iránt, 

ugyanezt meg kell adni a többieknek is. Nem szólhatunk ebbe bele. De k sem 

szólhatnak bele abba a kérdésbe, hogy Magyarország kívánja-e a mai állapotát, a mai 

kulturális, etnikai összetételét menekült politikával, bevándorlás politikával, bármilyen 

                                                 
12 Orbán Viktor 2015. september 7-én, a misszióvezet i értekezleten elhangzott beszéde. Forrás: 
Magyarország Kormánya: A konfliktusokat a helyszínükön kell kezelni 
https://www.youtube.com/watch?v=yMltsppwMkw&feature=youtu.be (Letöltés: 2018.04.24.). A szóban 
forgó részlet 00:24-00:26.20-ig hallható. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMltsppwMkw&feature=youtu.be
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más módszerrel megváltoztatni vagy nem. Mert ha a magyarok úgy döntenek, hogy 

köszönik szépen, úgy jó, ahogy van, akkor senkinek nincs joga azt mondani, hogy de 

változzatok meg. Igen, ti is éljetek együtt egy nagy számú, ráadásul növekv  arányú 

muszlim közösséggel. Senkinek nincs joga ezt követelni t lünk. És a vita végén nekünk 

ezt majd nagyon világosan kell képviselni.”  

 

Több mint egy hónappal kés bb, október 19-én a magyar igazságügyi miniszter, 

Trócsányi László Brüsszelben, az Európai Bizottság szervezte konferencián a romák 

lehetséges radikalizálódásáról beszélt. A konferencia témája és címe: A büntet jog 

válasza a radikalizmusra. Ennek kapcsán az Euobserver külön cikket írt Trócsányi 

felszólalásáról „Hungary links Roma to jihadists in Syria13” – „Magyarország a szíriai 

dzsihádistákhoz hasonlítja a romákat” (fordítás t lem) címmel, aminek tartalmát a 

magyar internetes hírportálok, mint például az index.hu14, még aznap át is vették, 

hasonló címmel írva az igazságügyi miniszter brüsszeli felszólalásról. Az atlaszto.hu 

oknyomozó internetes portál másnapra megszerezte az eredeti felvételt, és az alapján 

megírta, hogy az igazságügyi miniszter nem hasonlította a dzsihádistákhoz az európai 

romákat, csak azok lehetséges radikalizálódásáról beszélt.15 

Ha nem is kötötte a dzsihadistákhoz a romákat, mégis szokatlan a miniszter párhuzama, 

miközben nem is meglep , hogy a radikalizmus kapcsán a romákra asszociál. Több 

lépcs s asszociáció ez, a radikalizmusról a keletre (orient), az arabokra (arab 

terroristákra), és róluk a romákra (a cigánybűnöz kre), a párhuzam kulcsa pedig 

els sorban a küls  jegyek hasonlósága, ez egyértelmű, és nem els sorban a két csoport 

gazdasági helyzetének az azonossága. A radikalizálódással a romák veszélyes 

idegenként tűnnek fel a szövegben. 

„A többségi cigány meghatározás alapja a test, az öltözék, a beszéd, az életmód és a 

név” (Csepeli 2008: ő). 

Az ellenségesség dimenziója az, ami átfordítja az idegen amúgy is feszült pozíciójának 

értelmezését negatív irányba. Gyakori, hogy egy problémát társítanak egy különféle 

                                                 
13 Hungary links Roma to jihadists in Syria. 2015.10.19. https://euobserver.com/justice/130740 (Letöltés: 
2018.04.24.)  
14 Radikalizálódó cigányokat vizionál Trócsányi igazságügyi miniszter. 2015. 10. 19. 
http://index.hu/belfold/2015/10/19/dzsihadista_ciganyokat_vizional_trocsanyi_igazsagugyi_miniszter/ 
(Letöltés: 2018.04.24.) 
15 Trócsányi László nem beszélt dzsihádista romákról. 2015.10.20. Forrás: 
http://igyirnankmi.atlatszo.hu/2015/10/20/trocsanyi-laszlo-nem-beszelt-dzsihadista-romakrol/ (Letöltés: 
2018.08.24.) 

https://euobserver.com/justice/130740
http://index.hu/belfold/2015/10/19/dzsihadista_ciganyokat_vizional_trocsanyi_igazsagugyi_miniszter/
http://igyirnankmi.atlatszo.hu/2015/10/20/trocsanyi-laszlo-nem-beszelt-dzsihadista-romakrol/
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módokon egyébként is megkülönböztetett társadalmi csoporthoz, miközben annak 

eredetileg semmi köze ahhoz (bűnbakképzés).  

Az ellenségesség, az el ítéletes attitűd és a rasszista beszédmód megnyilvánulása 

történhet nyíltan és rejtett, látens, implicit vagy szimbolikus módon is. Orbán Viktor 

beszéde a demokratikus államformától szokatlanul, nyíltan volt rasszista. A rasszizmus 

megnyilvánulási formái azonban a huszadik század második felét l a nyugati 

országokban jelent sen változtak. Ezek az új formák a rendszerváltás utáni 

Magyarországon is megjelentek, a romákkal kapcsolatos különböz  identitáspolitikai 

intézkedések, stratégiák és intézményi struktúrák kialakítása révén, amelyek formálják a 

közbeszédet, és meghatározzák a média beszédtémáit, reprezentációs gyakorlatát.  

A romákkal szembeni ellenséges (el ítéletes és rasszista) megnyilvánulások társadalmi 

gyökere tehát jól megérthet  a miniszterelnök és az igazságügyi miniszter 

megnyilvánulásaiból is, de jól látszik az ezzel kapcsolatban több éve zajló, 

cigányellenességet mér  kutatásból és a magyarországi romák médiareprezentációjával 

kapcsolatos eddigi tartalomelemzések eredményeib l is. Ezeket a kés bbiekben 

összefoglalóan ismertetni fogom, de els ként az el ítéletesség, a rasszizmus 

természetér l, formáiról adok egy rövid összefoglalót azért, hogy látható legyen, az 

idegen fogalma hogyan kapcsolódik az el ítélet és a rasszizmus fogalmaihoz. A 

rasszizmus modern formáinak bemutatásával pedig érthet vé váljon az, hogy milyen az 

a médiareprezentációs gyakorlat, ami hozzájárul a romák társadalmi jelenlétének 

megkonstruálásához.  
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I.4 Modern rasszizmus 

A rasszizmus fogalmának gyökere a gyarmatbirodalmak id szakából eredeztethet . A 

gyarmatosító nyugat-európai társadalmak a 19. század közepét l, a második fejezetben 

felvázolt gyarmati viszonyrendszer, az alárendelt (subaltern), a keleti ember (orient), a 

másik (otherness), az idegen státusának megteremtésével, egy olyan hierarchikus 

világrendszer képét alakították ki, amely különbséget tesz a különböz  emberfajták 

között. Ez a különbségtétel els sorban eredetileg a küls re (test) alapozott, a sötét b rű 

emberre, miközben er teljesen meghatározták azok a gazdasági el nyök, amelyek a 

sötét b rű ember leigázása, uralása következtében voltak hozzáférhet ek a nyugati, 

fehér ember számára. Tehát az elgondolás alapja az volt, hogy a különböz  

emberfajtákat, azaz rasszokat különböz  fajoknak állította be, amelyek között 

hierarchikus viszonyt feltételezett. Minderre azért volt szükség, ahogyan az az 

orientalizmus kialakulásának leírásából is már látható volt, hogy létrejöjjön egy olyan 

szemlélet, amely morálisan igazolja a nyugati hatalmak keleti, gazdasági és politikai 

terjeszkedését, vagyis az így kialakuló a bináris világrendszer fenntartását.  

A rasszizmus, mint intézményesült gondolkodásmód az emberek (emberfajták) közti 

különbségr l és a különbségtétel lehet ségér l (diszkrimináció), a huszadik században a 

gyarmatbirodalmak széthullása ellenére elterjedt olyan országokban és társadalmakban 

is, amelyek nem vették ki a részüket korábban a gyarmatosításból. Az Amerikai 

Egyesült Államokban pedig nyílt formájában egészen a hatvanas évek végéig 

fennmaradt.  

Az európai társadalmakban ennek a gondolkodásmódnak az egyik megnyilvánulási 

formájaként értelmez dik a zsidók elleni antiszemitizmus, aminek feler södése 

következtében körülbelül hatmillió európai zsidót pusztítottak el a másodi világháború 

idején a náci haláltáborokban. A német nemzetiszocializmus meghatározó ideológiája az 

árja fajelmélet volt, aminek következtében a zsidók mellett a náci népirtás áldozatai 

lettek a romák is, számukat csak becsülni lehet, 200 ezer és 2 millió között, valamint 

homoszexuálisok, fizikai és szellemi fogyatékosok, kisegyházak tagjai és a rendszer 

(baloldali) ellenségei.16  A náci népirtás ideológiai hátterében a politikai hatalom és a 

gazdasági el nyök megszerzése állt.  

                                                 
16 Forrás: Holokauszt Emlékközpont. http://www.hdke.hu/gyik#n1 (Letöltés: 2018.04.24.) 

http://www.hdke.hu/gyik#n1
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A 20. század második felét l a társadalmi berendezkedést jelent sen befolyásoló 

történelmi változások következtében, mint például a második világháború, a 

gyarmatbirodalmak felbomlása, az amerikai polgárjogi mozgalom, az addig nyíltan 

hangoztatott kirekeszt  társadalmi válaszok eltűntek a nyilvánosság fórumairól, így az 

emberek hétköznapi, nyílt kommunikációjában is elhalványultak a rasszista 

gondolkodásmód nyelvi és viselkedésbeli megjelenései. Az egyenl ségbe vetett hit vált 

a társadalmak f  rendez  koncepciójává, aminek értelmében a sokféleségre, mint 

alapvet  társadalmi jelenségre tekintettek, azaz a különböz  társadalmak igyekeztek az 

emberi kultúrához és a különböz  nyelvekhez egységesen közelíteni, és kiszűrni az 

addig meghatározó bináris világszemléletet. 

A rasszizmus azonban nem tűnt el a társadalmakból, mivel annak alapja az el ítéletes 

gondolkodásmód, amely folyamatosan formálja az emberi kommunikációt, 

meghatározó elemei pedig, mint a kategorizálás és a sztereotípia, sok esetben negatív 

el jel nélkül el segítik a hétköznapi kommunikációt a váratlan vagy kognitív 

szempontból túlterhelt helyzetekben.  

Mégsem olyan hasznos eszközök, mivel a kategorizáció következtében eltúlozzuk egy 

csoport tagjai közötti hasonlóságot, ami táptalaja a sztereotípiáknak. A sztereotípia 

alkalmazása pedig nem jelent mást, mint azt, hogy nem értjük a körülöttünk lév  

másságot, félreértjük azt (Csepeli 2008: 3), (az idegent). 

A rasszizmus megértéséhez tehát fontos röviden összefoglalni az el ítéletesség f bb 

ismérveit. 

I.4.1 Az előítélet 

A fogalom története szempontjából Allport az angol el ítélet (prejudice) fogalom 

jelentését az ókorig vezeti vissza. Az ókorban (prejudicium) olyan esetet jelentett, 

amellyel kapcsolatban korábbi tapasztalatok és döntések segítségével hoztak ítéletet. A 

fogalom jelentése az angol nyelvben (prejudice) változott meg, és olyan ítéletet értettek 

rajta, amit minden el készítés, végiggondolás nélkül hoztak (elsietett, elhamarkodott 

ítélet). Végül a fogalom érzelmi színezettel b vült, vagyis tényekkel alá nem támasztott 

negatív vagy pozitív érzelmekkel színezett ítélet lett az angol prejudice szó jelentése 

(Allport 1999: 33-34). 
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Tehát az el ítélet röviden a jó vagy rossz feltételezését jelenti másokról, el zetes tudás, 

vagy elegend  bizonyíték nélkül. Allport szerint az etnikai el ítéletek többnyire negatív 

színezetűek (Allport 1999: 3Ő).  

Az el ítélet értelmezhet  egy személlyel vagy egy csoporttal szemben is, a személlyel 

kapcsolatos el ítéletes megnyilvánulás pedig a csoportnak tulajdonított negatív 

tulajdonságokkal ruházza fel a személyt. Az el ítélet a személyiség általános vonásává 

is válhat. Az el ítélet működésbe lépéséhez két dolog szükséges: az attitűd, ami a 

negatív vagy pozitív érzelmi viszonyulás gyűjt fogalma, és a néz pont, ami az el ítélet 

esetében túláltalánosított, azaz téves (Allport 1999: 42). 

A témám és a rasszizmus értelmezése szempontjából a negatív el ítéletesség a 

meghatározó, aminek különböz  megnyilvánulási fokozatai vannak. Ez azt jelenti, hogy 

különböz féleképpen lehetünk el ítéletesek, attól függ en, hogy milyen er s bennünk a 

negatív érzés (attitűd) egy adott csoport iránt. 

Ez alapján Allport ötféle el ítéletességet különböztet meg: 

1. Szóbeli el ítéletesség: amikor ez el ítéleteit valaki szavakkal fejezi ki, társaságban 

hangoztatja, vagy leírja. 

2. Elkerülés: Amikor az el ítéletes személy kerüli azt a csoportot vagy annak a 

csoportnak a tagjait, akikkel kapcsolatban negatív érzelmei vannak. Passzív marad, 

visszahúzódik az érintkezést l. 

3. Hátrányos megkülönböztetés: Amikor az el ítéletesség tettekben, aktívan nyilvánul 

meg úgy, hogy egy csoportot kizárnak bizonyos lehet ségekb l. Ilyen például az, ha 

valakit nem vesznek fel egy munkahelyre azért, mert egy adott csoporthoz tartozik, 

vagy ha egy csoportot korlátoznak a politikai jogai gyakorlásában. 

4. Testi er szak: Ez a konkrét testi er szakon kívül magában foglalja az er szakkal 

egyenértékű cselekedet is, ilyen például, ha életveszélyes fenyegetés következtében 

valaki elköltözik egy adott helyr l, de ide tartozik az is, ha például a zsidó temet  

sírköveit ledöntik.  

5. Kiirtás: Az el ítéletek er szakos kifejez désének végs  fokozatát jelenti, ilyen volt a 

nácik népirtása, de ide tartoznak a tömeggyilkosságok is, mint például a 2008-2009 

között Magyarországon zajlott cigánygyilkosság-sorozat is. 

A fokozatok kapcsán fontos érteni, hogy az egyik fokozatból könnyű átlépni a másikba, 

bár Allport szerint az el ítéletes emberek többsége sosem lép át a szóbeli el ítéletesség 

fokozatán (Allport 1999: 44-45).  
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Egy csoporttal kapcsolatban el ítéletes ember hajlamos arra, hogy más, akár ismeretlen 

csoportokat is elutasítson. Allport ezzel kapcsolatban példának hozza a már korábban 

említett E. L. Hartely f iskolai hallgatókkal végzett felmérését, amivel jól modellezhet  

és bizonyítható mindez. A kutatás során Hartley megmérte a diákok attitűdjét 

harminckét nemzeti és faji csoportra vonatkozóan úgy, hogy a csoportok közé beiktatott 

három nem létez t is, a danierokat, a piréneket és a walloniaikat. A diákoknak nem tűnt 

fel, hogy ezek nem létez  csoportok, és velük kapcsolatban is megválaszolták a 

kérd ívet, aminek alapja a Bogardus-féle társadalmitávolság-skála volt. A kapott 

eredmények alapján az látható, hogy a diákok majdnem ugyanolyan mértékben voltak 

el ítéletesek a fiktív csoportokkal szemben is, mint amilyen mértékű el ítéletességet 

mutattak az ismert csoportokkal kapcsolatban. A diákok válaszaiból arra is lehet 

következtetni, hogy még ha fel is ismerték azt, hogy nem tudnak semmit az említett 

három fiktív csoportról, az még nem feltételezi azt, hogy ezért semmilyen véleményük 

nincs róluk, bár ez is el fordult a kapott válaszok alapján (Allport 1999:10Ő-105). 

I.4.1.1 Láthatóság és idegenség 

Allport az el ítéletesség megértéséhez a láthatóság és idegenség fogalmakat is 

értelmezi. A láthatóság az el ítéletesség kialakulása szempontjából azért fontos elem, 

mert ha egy adott csoport vagy csoporthoz tartozó személy jól elkülöníthet  vizuális 

szempontból, azaz például meghatározhatóan különbözik küls  jegyek alapján, mint 

például a b rszín, arcvonások, gesztusok, beszéd vagy akcentus, lakóhely, étkezési 

szokások, akkor t könnyebb kategóriába sorolni, azaz vele szemben könnyebben 

kialakulnak és maradnak fenn el ítéletek (Allport 1999: 173-176). A láthatóság 

fokozatai szempontjából is az látszik, hogy a b rszín olyan mértékben meghatározza az 

emberi észlelést, hogy azt azonosítva már nem is foglalkozunk az arc további 

elemzésével. Ezen belül pedig leginkább a fehér ember számára rendkívüli vonás a b r 

színe, míg, Allport szerint, a világ színes b rű emberei összességében és alapvet en 

nem tartják ezt olyan fontosnak a hétköznapi élet problémái szempontjából (Allport 

179-182). 

Mégis hangsúlyos jelenség, és mégis reagálnak rá a színes b rű emberek is, 

értelmezésem szerint valószínűleg azért, mert problémaként van kezelve a domináns 

fehér társadalom mércéjének megfelel en.  

Allport elemzésben rávilágít arra, hogy a barna b rszínhez a fehér ember jelentést társít, 
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az alacsonyabbrendűség jelentését (Allport 1999: 182), ami az általam már korábban 

felvázolt elnyomó történelmi-társadalmi folyamatokból ered.  

Tehát a barna b rű emberekkel kapcsolatos el ítéletek nem önmagában a b rszínr l 

vagy testr l szóló véleményr l, hanem a hozzá társított jelentésr l szólnak. Ezt a 

folyamatot Allport kristályosodásnak, kristályosodó attitűdnek hívja (Allport 1999: 

181).  

Az idegennel, az idegenséggel szemben Allport az ismer sség érzetét állítja szembe, és 

azt mondja, hogy az idegenség érzete gyakorlatilag csak egy állapot, amihez alapvet en 

negatív érzések és attitűdök társulnak, ahogyan az ismeretlen helyzetekkel, emberekkel 

kapcsolatban is els re gyanakvóak vagyunk, felzaklatnak minket. Mindez a megismerés 

hatására megszűnik. Abból kiindulva pedig, hogy az ismer s dolgokat jó dolgoknak 

szoktuk kategorizálni, ezért a megismerés következtében az idegen dolgok, az idegen 

maga rosszból jóra változhat (Allport 1999. 175).  

Mindez elgondolkodtató a magyarországi romákkal kapcsolatban. Allport elemzését is 

követve mindebb l arra lehet következtetni, hogy a romák ismeretlen csoportként 

léteznek még mindig a magyar társadalomban. Ezt támasztja alá a társadalom 

cigányellensségével kapcsolatos kutatás, amib l az látszik, hogy a romákkal 

kapcsolatban folyamatos a negatív vélekedés, és meger sítik a médiareprezentációs 

kutatások is, amelyekb l jól kivehet , hogy csak az el ítéletek mentén konstruálódik a 

média romaképe (ezeket a kés bbiekben ismertetem) a rendszerváltás óta 

Magyarországon. Mindez magyarázza, hogy a romák az idegen társadalmi státuszában, 

s t, ahogyan azt korábban láthattuk, a kirekesztett idegen, az abszolút másik 

pozíciójában értelmez dnek, és élnek a magyar társadalomban. 

I.4.1.2 Válasz az előítéletre - A negatív identitás  

Az el ítéletek következtében kialakuló elnyomásra az érintett csoport, illetve csoport 

tagjai többféleképpen reagálhatnak. Allport szerint a hátrányos megkülönböztetés és 

megaláztatás frusztrációt és ez által szenvedést okoz, és mindennek következtében az 

érintett csoport tagjaiban fokozott érzékenység és érdekl dés alakul ki a helyzet iránt. 

Ez azoknál, akik a kifelé hárító típusba tartoznak, a következ  reakciók valamelyikét 

eredményezheti: megszállott érdekl dés és gyanakvás, ravaszság és csalás, a saját 

csoporthoz fűz d  kötelékek megszilárdulása, agresszió és lázadás, lopás, versengés, 

lázongás vagy fokozott érvényesülési vágy. A befelé hárító típusba tartozók körének a 
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reakciói a következ k lehetnek: a saját csoport megtagadása, visszahúzódás és 

passzivitás, rájátszás, öngyűlölet, a saját csoport ellen irányuló agresszió, minden 

áldozattal való együttérzés, jelképes érvényesülési vágy, idegesség (Allport 1999: 210). 

„A negatív identitás minden diszkriminált kisebbség jellegzetes lélektani tünete, mely 

egyes esetekben öngyűlöletbe fordul át. Minél súlyosabb a diszkrimináció, annál inkább 

híján van a kisebbség politikai, gazdasági és kulturális er knek, melyek segítségével 

ellenidentitást mutathatna fel, melyben a pozitív jegyek uralkodnak. A jelenlegi 

helyzetben a lelki, érzelmi, alkati er források az egyedüliek, amelyek segítségével a 

cigány roma azonosságtudat pozitív egyenlegre tarthat igényt” (Csepeli-Örkény-

Székelyi 1999: 4). 

I.4.1.3 Visszabeszélés 

Ian Hancock ezzel kapcsolatban Talking back című írásában a tudástermelésben való 

részvételt azonosítja a hátrányos megkülönböztetés és az el ítéletek leküzdésére, amit 

talking back-nek, azaz visszabeszélésnek hív (Hancock 2010). 

A visszabeszélés a romákkal szemben megnyilvánuló el ítéletes attitűd kialakulásból 

építkezik. Hankock ezzel kapcsolatban hasonló folyamatot vázol fel mint amit Said az 

Orientalizmus című művében a keleti (orient), alárendelt ember megteremtésével 

kapcsolatban: a folyamat ott is, és Hancock szerint a romákkal kapcsolatban is úgy 

zajlott, hogy els  lépésként felmérték a romákat nem roma kutatók, megfigyel k, azért, 

hogy minél többet megtudva róluk formálni tudják ezt a romaképet a saját értékrendjük 

szerint. Hancock szerint ezáltal kerültek be olyan téves információk a romákról 

kialakított közös társadalmi tudásba, amelyek következtében kialakultak a romákkal 

szembeni el ítéletes attitűdök, a nem roma, többségi társadalmat alkotó csoportok 

körében. 

A visszabeszélés tehát nem jelent mást, mint azt, hogy a romák kezdjék el formálni, 

átformálni, lebontani és újra felépíteni, azaz dekonstruálni a romákról kialakult 

el ítéletes diskurzust azzal, hogy aktívan jelen vannak a társadalom különböz , a 

tudástermelésben meghatározó területein – ilyen például a teoretikusként, vagy 

újságíróként dolgozó roma ember. 
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I.4.1.4 A torzítások hatásai 

A sztereotípiák, az el ítéletek, a diszkrimináció − ahogy Fiske, Susan T. nevezi ket 

gyűjt  fogalomként: torzítások (biases) (Fiske: 2006) − nem tűnhetnek el az emberi 

kommunikációból, els sorban azért, mert sok esetben segítséget nyújtanak az 

ismeretlen, váratlan vagy kognitív szempontból túlterhelt helyzetekben. Ilyenkor 

megoldásképpen valamiféle automatikus válasszal reagálunk, és ezek a megoldások a 

magunkkal hozott torzítások eredményeként születnek meg. 

Más a helyzet viszont, ha egy konkrét csoportnak vagy egy tagjának általános 

társadalmi megítélésr l beszélünk, és más, amikor a hétköznapi rutin szintjén 

szembesülünk új helyzettel, amelyben döntenünk kell.  

Az el ítéletek tehát vonatkozhatnak dolgokra, helyzetekre és emberekre is. Amikor 

dolgokkal kapcsolatban alkalmazzuk ket, sokszor megkönnyítik az életet, viszont 

amikor emberekkel kapcsolatban alkalmazzuk ket, annak következményei végzetesen 

is meghatározhatják mind az el ítéletet alkalmazót, mind az el ítélet által sújtottakat 

(Csepeli 2008: 1-2). 

Mégis, ahogyan azt a gyakorlatból láthatjuk, az egyes társadalmi csoportokkal szemben 

alkalmazott torzítások az utóbbi évtizedek kutatásai szerint sem tűntek el, csak 

formailag alakultak át. Többnyire másként vannak jelen a mindennapi életünkben, és 

másként is nevezi ket a vonatkozó tudományos diskurzus. A torzítások új formája a 

rejtett torzítás, az így létrejöv  gondolkodásmódra a tudományos élet többféle 

elnevezést ismer és alkalmaz, amelyek mind ugyanazt a szemléletet írják le: modern 

rasszizmus (McConahay 1986), szimbolikus rasszizmus (Sears: 1988).  

I.4.2 Rejtett előítéletek – modern rasszizmus 

A rejtett el ítéletek hátterében mindig ott áll az el ítélet-mentességbe, az egyenl ségbe 

vetett hit, a folyamat során pedig ez kerül szembe az ismeretlenre adott automatikus 

válaszainkkal (sztereotípiákkal, el ítéletekkel), amelyeket általában a közvetlen 

kultúránkból hozunk. Ebb l következ en a kultúraközvetít  eszközöknek, így például a 

médiának, fontos szerepe van egy társadalmi csoporttal kapcsolatban létez  válaszok 

alakulásában. 

A rejtett torzítás f  jellemz i tehát a közvetettség, a nem direkt megkülönböztetés és az 

automatizmus. Ebb l következ en még érzelemmentesség, ambivalencia, kétértelműség 

és indirektség is jellemzi (Fiske 2006: 536).  
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Ha megvizsgáljuk a vonatkozó kérd íveket – a modern rasszizmus-skálát (Mconahay 

1986: 95, 108), a szimbolikus rasszizmus-skálát17 (Henry−Sears 2002) –, a lehetségesen 

adható válaszokból is látszik, hogy a társadalom általános felel sségvállalásának, 

szolidaritásra való törekvésének szintje mind befolyásolja a rejtett torzítások alakulását. 

A kérd ívek eredményeinek fényében a gondolkodásmódjukban az új rasszizmus – 

modern/szimbolikus/látens rasszizmus jegyeit hordozó emberek leginkább az adott 

társadalmi csoportot hibáztatják esetleges el nytelen helyzetükért, emellett jellemz  

még a kulturális különbségek túlhangsúlyozása és az a szemlélet, hogy az adott 

csoportot homogén egységnek tekintik. Tehát a csoport tagjait egyformának és saját 

maguktól különböz nek tartják, így például alapvet en a nyelvi, vallási és szexuális 

szokásokról is azt gondolják, hogy azok teljes mértékben különböznek a sajátjuktól. Az 

ambivalencia szempontjából fontos tartalom az adott társadalmi csoporttal kapcsolatban 

az akadályok hangsúlyozása, vagyis miközben a kimondott szándék támogató jellegű, 

az lekezel , sajnálkozó jelentést is kap. Így a modern/szimbolikus rasszizmust mint 

gondolkodásmódot éppen a felsorolt jellemz i miatt nehéz tetten érni, de hatása 

egyértelműen kimutatható egy társadalomban – például úgy, hogy egy adott társadalmi 

csoport bizonyos id  elteltével a rejtett módon kommunikált torzításoknak megfelel en 

kezd viselkedni. Susan Fiske szerint a fehér populáció 70-80%-ára nagymértékben 

jellemz  a modern, szimbolikus rasszizmus, ami alátámasztja az el bb említett hatás 

intenzitását (Fiske 2006: 523). 

I.4.2.1 A modern rasszizmus fogalmának kialakulása és definíciója 

A modern rasszizmus/szimbolikus rasszizmus fogalmát John B. McConahay amerikai 

társadalomkutató alkotta meg az amerikai feketékkel szembeni rasszizmus társadalmi 

jelenlétének és észlelésének megváltozása következtében az Egyesült Államokban, a 

hetvenes évek közepén. Eleinte szimbolikus rasszizmusnak hívta, egyrészt azért, mert a 

felmérései során az derült ki, hogy a fehérek elégedetlenek az olyan politikai 

irányelvekkel és intézkedésekkel, mint például az angolul Affirmative action-ként 

ismert intézkedéscsomag, amelyek a polgárjogi mozgalom lezajlása után pozitív 

diszkriminációt vezettek be a feketék javára az oktatás és a munkahelyek terén. Ezek az 

intézkedések az amerikai fehérek számára azt szimbolizálták, hogy a feketék 

                                                 
17 A modern rasszizmus skálát és a szimbolikus rasszizmus skálát lásd a Mellékletben. 
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tisztességtelen módon jutnak el nyökhöz a társadalomban, és hogy az állam ezzel 

igazságtalanul teszi lehet vé a számukra azt, hogy igényeket fogalmazzanak meg a saját 

helyzetük jobbá tételére. Másrészt az elnevezést azért is választotta, hogy az konzisztens 

legyen azokkal az elméleti megközelítésekkel és gyakorlati adatokkal, amelyek azt 

mutatják, hogy az új rasszizmus gyökereit az igazságosság absztrakt alapelveir l szóló 

tudásban és azokban a feler södött negatív érzelmekben kell keresni, amelyek a 

politikai és faji ismeretekr l szóló szocializáció korai szakaszában rögzülnek és 

alakulnak ki. Ami egyben azt is mutatja, hogy az új rasszizmus nem személyes 

élményeken vagy a feketékkel való versenyhelyzet személyes megtapasztalásán alapul 

(McConahay 1986: 94). 

Mindezek alapján McConahay szimbolikus rasszizmus definíciója:  

Véleménynyilvánítás absztrakt ideológiai szimbólumokon keresztül, valamint 

szimbolikus viselkedéssel arra vonatkozóan, hogy a feketék megsértik a becsben tartott 

értékeket, és jogtalanul (illegitim módon) követelik a változást az ország faji 

politikájával kapcsolatban. (fordítás t lem) (McConahay 1986: 95) 

A becsben tartott értékeken az egyenl séget, az egyenl  esélyeket értették, amit például 

az Affirmative action-t megvalósító törvények és intézkedések szimbolizáltak, és 

mindehhez hozzátartozik az a meggy z dés is, hogy a feketéket már nem 

diszkriminálják az amerikai társadalomban. 

Fontos részlet, hogy a definíciót olyan fehér emberek válaszaiból dolgozták ki, akik Los 

Angeles San Fernando részén, illetve az akkor csak fehérek lakta, külvárosnak számító 

Claremontban éltek, és a hétköznapi interakcióik során alig vagy egyáltalán nem 

találkoztak feketékkel, illetve korábban személyes kapcsolatba is alig vagy egyáltalán 

nem kerültek feketékkel. (McConahay 1986: 94-95) 

McConahay 1978-ban megváltoztatta a jelenség elnevezését, szimbolikus rasszizmusról 

modern rasszizmusra. Emellett a skálát alkotó állításokat is b vítette és megváltoztatta 

úgy, hogy azok új megfogalmazásukban végleg kizárták a mérési reaktivitás 

lehet ségét18, ezzel is tökéletesítve és hitelesítve feketeellenes el ítéletesség mérését. A 

névváltozást McConahay els sorban azért tartotta szükségesnek, mert hangsúlyosabbá 

                                                 
18 A mérési reaktivitás fogalma a pszichológiai vizsgálat szempontjából azt jelenti, hogy a vizsgált 
személy viselkedése megváltozik annak következtében, hogy tudatában van annak, hogy vizsgálják, 
figyelik a megnyilvánulásait (Szokolszky 2004: 62) 
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akarta tenni azt, hogy a jelenség azokra az értékítéletekre és meggy z désekre 

vonatkozik, amelyek aktuálisan, a polgárjogi mozgalom utáni id szakban alakulnak ki, 

és amelyek egyben egy új hitrendszert, új ideológiát konstituálnak 

társadalommagyarázatként. Emellett azért is volt szükség a névváltoztatásra, mert 

McConahay felismerte, hogy a rasszizmus régi és új megnyilvánulási formái (new and 

old-fashioned racism) egyaránt szimbolikus és absztrakt természetűek, miután 

alapvet en nem személyes élményeken alapszanak, hanem csoportszintű reflexiói a faji 

ismeretekkel kapcsolatos korai szocializációs folyamatnak. (McConahay 1986: 96-97) 

McConahay munkatársa, David O. Sears pszichológus, aki szintén rasszizmuskutatással 

foglalkozott, csapatával megtartotta a szimbolikus rasszizmus elnevezést, mert úgy 

gondolták, hogy ez jobban leírja a jelenséget, és a kés bbiekben részletesen kidolgozta a 

szimbolikus rasszizmus elméletét és az annak kimutatását célzó kérd ívet. De más 

kutatók sem voltak elégedettek az elnevezéssel, és egy id  után új neveket találtak ki rá. 

Ilyen volt például a „szofisztikált el ítélet” (sophisticated prejudice) elnevezés, amit 

Lawrence D. Bobo talált ki, miután sért nek találta a rasszizmus kifejezést a jelenség 

leírására – ezt egyébként McConahay környezetéb l többen is, munkatársak, újságírók, 

tanítványok, barátok és rokonok annak találták (McConahay 1986: 97) 

 

Ehhez kapcsolódóan, a fogalomhasználatot nézve én Magyarországon is érzékelek némi 

bizonytalanságot, amikor a romákkal szemben megnyilvánuló nyílt vagy rejtett, 

közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetésr l, kirekesztésr l és el ítéletes 

attitűdr l olvasok. Számomra az elmélet alapvetéseib l egyértelműen következik, hogy 

a modern rasszizmus fogalmának használati köre tágítható, azaz nem csak az amerikai 

feketék és fehérek társas viszonyának leírására alkalmas. Ellenben a definíciója 

magában hordozza a folyamatos értelmezés lehet ségét, azt, hogy újabb jelentésekkel 

egészül ki a fogalom, a sajátos helyi társadalmi viszonyok leírásának következtében. 

Éppen ezért tartom pontos fogalomnak arra, hogy a romákkal kapcsolatos társadalmi 

jelenségeket a tudományos beszédmódban ebb l a szempontból értelmezzük. 
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I.4.2.2 Példák a klasszikus és a modern rasszizmus társadalmi megnyilvánulásaira 

I.4.2.2.1 Black like me 

A nyílt vagy klasszikus rasszizmus, vagy ahogyan az amerikaiak nevezik Old Fashioned 

Racism19, ismérvei a leplezetlen, egyértelmű, nyílt diszkrimináció, amelyre a történelem 

számos példát szolgáltatott. Ezt egy speciális kísérlet összegzésével mutatom be, ami 

mindemellett a kor oknyomozó újságírói tevékenységének egy kiváló példája volt. 

John Howard Griffin amerikai újságíró 19ő9 szén folytatott különleges és a 

társadalomkutatások szempontjából jelent ségteljes kísérletet, aminek naplóját kés bb 

könyvben is megjelentette (Griffin 1960/1996). A kísérlet idején a rasszizmus nyíltan 

létezett az akkori Amerikai Egyesült Államokban, vagyis a feketék negatív 

diszkriminációja hivatalos kormányintézkedések formájában (intézményesült 

rasszizmus), valamint a társadalom nyílt, és nyíltan fel is vállalható reakcióiban volt 

jelen. 

Griffin 19ő9 szén az Amerikai Egyesült Államok déli részére utazott. Egy akkor 

speciális eljárással addig világos b rét sötétre változtatta, sötét barnára, haját teljesen 

kopaszra borotválta és rövid id n belül a külseje olyan lett, mint egy átlagos fekete 

férfié Amerikában. A teljes átlényegülést a küls  reakciók hozták meg, a visszajelzések 

egyértelművé tették számára azt, hogy a színcsere, ez a küls  változtatás elérte a célját: 

amerikai feketeként – afro-amerikaiként tekintettek rá. A reakciók mindkét oldalról 

(fehérek és feketék oldaláról) az akkori korra jellemz , feketék és fehérek között 

fennálló viszonyrendszert tükrözte. Mindegy volt, hogyan és mir l beszél, hogyan 

viselkedik, a reakciók kulcsa a külseje volt. Ez alapján ítélték meg. Kétséget kizáróan 

sikerült az átlényegülés. 

Pár hét elteltével a kísérlet visszafehéredéssel zárult, igaz, korábban mint tervezte, azért 

mert pszichésen nem bírta elviselni a megalázó, kirekesztett helyzetet. A köztes id ben, 

amikor még nem nyerte vissza az eredeti b rszínét, Griffin festék és törl kend k 

segítségével kialakított egy módszert arra, hogyan változhat vissza röpke pillanatok alatt 

feketévé, majd újra fehérré, amikor egy adott helyzetben úgy ítéli meg, el nyösebb 

sötét, vagy világos küls vel mutatkoznia. Bár a kísérletnek ez a része véletlenül alakult 

így, mégis, ez is igazolta a korábbi tapasztalatait. Ugyanazon a helyen többször is 
                                                 
19 A klasszikus rasszizmus skálát/Old Fashioned Racism Scale, a modern rasszizmus skálát és a 
szimbolikus rasszizmus skálát lásd a Mellékletben. 
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megfordult, hol feketeként, hol fehérként, a reakciók pedig lényegesen különböztek – 

míg feketeként nem mehetett be egy étterembe, addig fehérként beengedték ugyanoda. 

Griffin csak egy lényeges változást vett észre saját magán. Amilyen szinten segítette t 

ez az átlényegülés abban, hogy megértse a rasszizmus és a hozzá társuló társadalmi 

reakciók tartalmát és gyökereit, olyan szinten tanulta újra a körülötte lév  világot, és ez 

az  részér l is attitűdváltással járt, válaszként a feketeként (és fehérként) kapott 

reakciókra és megtapasztalt attitűdökre. A személyisége a kísérlet ideje alatt nem tudta 

túl sokáig elviselni ezt a kett sséget, illetve a két társadalmi jelenlét közti különbséget 

és feszültséget – sem a külvilágtól kapott reakciók, sem a saját válaszai formájában sem.  

„I was the same man whether white or black. Yet when I was white, I received the 

brotherly-love smiles and the priviliges from whites and the hate staes or 

obsequiousness from the Negros. And when I was a Negro, the whites judged me fit for 

the junk heap, while the Negroes treated me with great warmth.” (Griffin 1996: 126) 

I.4.2.2.2 Colorism 

A modern rasszizmus megnyilvánulási formái között a colorism (színezettség – fordítás: 

Horányi Özséb és Bogdán Mária) jelenségét említeném meg példaként, egy 2007-es, az 

Amerikai Egyesült Államokban készült kutatás eredményei 

(Goldsmith−Hamilton−Darity 2007) és egy, a latinegrakról szóló tanulmány 

összefoglalása alapján. A colorism a b rszínárnyalatok alapján felállított 

különbségtételre utal, aminek következtében el nyben részesül az, akinek minél 

világosabb árnyalatú a b rszíne. 

Ez a kutatás a jelenség gazdasági aspektusait igyekezett feltárni. A kutatás során 

ugyanolyan id s, azonos végzettségű és beosztású fekete férfiakat vizsgáltak jövedelem 

szempontjából amerikai kutatók. Az eredményeket pedig ugyanilyen id s, ugyanilyen 

végzettségű és munkakörű fehér férfiak jövedelmével vetették össze.  

A kutatást megel z en a kérdez ket el zetesen felkészítették arra, hogyan kódolják a 

válaszadókat azok b rszínárnyalata szerint különböz  csoportokba. Három 

színárnyalatot különböztettek meg, amibe a megkérdezetteket besorolták – világos 

árnyalatú, közepes árnyalatú és sötét árnyalatú barna b rszínt. 

A kutatás a fehérség preferenciája elnevezésű elméletb l kiindulva (preference for 

whiteness) arra a következtetésre jutott, hogy a fizetések az amerikai feketék körében a 

b rszín árnyalatának alapján különböznek. Minél világosabb a b rszíne valakinek, 
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annál magasabb a fizetése, és annál inkább közelít a keresete a fehérek fizetéséhez. 

Vagyis a fizetések a b rszín alapján nem csak a fehérek és a feketék között térnek el, 

hanem e tekintetben er teljes különbség mutatkozik az amerikai feketék körén belül is. 

A preferencia pedig mindig a fehér b rszín.  

E kutatás eredményei több tekintetben is fontosak. Egyrészt újabb felméréssel 

bizonyítják a hétköznapok szintjén szóbeszédként is létez , a fehérek és a feketék 

közötti fizetésbeli különbséget. Másrészt a felmérés új alapokra helyezi ezt az ellentétet 

és magát a rasszizmus jelenségét, aminek kapcsán már nem fehérekr l és feketékr l, 

hanem a b rszín árnyalatairól beszél a világostól a sötétig. Mindezek mellett pedig e 

felmérés az értékrend rejtett preferenciáit mutatja – az amerikai feketék értékrendjére 

jelent s hatással vannak a fehér népesség mintái. 

 

A colorism jelensége fedezhet  fel Marta I. Cruz Janzen20 önéletrajzi ihletésű 

tanulmányában is (Cruz-Janzen 2001), amit a latinegra-nak nevezett, puerto-rico-i, 

spanyol ajkú fehér és fekete (afrikai) felmen kkel rendelkez  n kr l, és általában a 

multietnikus háttérb l jöv  n k társadalmi helyzetér l írt.  

„Az az asszony nem lehet a te anyád. Az az asszony fehér.” mondta megdöbbenésében 

az iskola els  napjaiban a tanár Marta I. Cruz Janzennek, amikor nem hitte el neki, hogy 

a közeled  asszony az  anyja. Ez a történet része annak az írásnak, ami azokról Puerto 

Ricó-i n kr l szól, akiknek, szüleiket tekintve, egyik oldalról fehér, másik oldalról 

fekete felmen ik vannak (Cruz-Janzen,2001).  

„Latinegra” – ez az a név, amit a legelterjedtebben használnak Puerto Ricóban rájuk. A 

szerz  saját élményét osztja meg írásában,  is egy ilyen „vegyes házasságból” született. 

Az szülei közül az édesanyja és annak családja fehér, számontartott spanyol 

felmen kkel (latin), az édesapja és annak családja pedig fekete (afrikai).  pedig, 

testvéreivel együtt, mivel a b re színe és vonásai nem egyeznek „teljes mértékben” 

egyik csoportéval sem, igazából sosem tartozhatott egyikhez sem, amit talán csak 

fokozott az, hogy (családja anyai ágának köszönhet en) spanyol akcentussal tanulta 

meg beszélni a spanyolt, a többségi helyiekkel ellentétben. 

Az apai ág pozitívnak ítélte a szerz  és testvérei helyzetét, abból a helyi feketék 

közösségére jellemz  meggy z désb l és értékrendb l kiindulva, hogy ha valakiben 

                                                 
20 Marta I. Cruz-Janzen a Florida Atlantic University professzora, f  kutatási területe a multikulturális 
nevelés.  
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már van „egy kis fehér vér”, az már csak pozitívan hathat, s t a kés bbiekben, 

házasságok révén akár teljesen el is tüntethet  a fekete vérvonal - küls re. Az anyai ág 

viszont szégyennek élte meg a helyzetet és a szerz  és testvérei létezését is. Mindkét 

oldal reakcióiban azonban közös volt az, hogy figyelemmel kísérve testi fejl désüket, 

folyamatosan véleményt mondtak róla és testvérei külsejér l – azt tartották szépnek, aki 

minél több, a fehérekre jellemz  vonást hordozott magán. Így fordult el  az is, hogy a 

szerz  lánytestvérét nyíltan dicsérték a hosszú egyenes hajáért, míg t sajnálták a 

loboncos, dús fürtjei miatt.  

Kés bb, átköltözve az USA-ba, a hangsúlyok eltolódtak, az ott informálisan domináns 

„egy csepp nem fehér vér száz százalékig a nem fehér kategóriába sorol”21(fordítás 

t lem) meggy z dés alapján nem lehetett kiegészíteni a küls  megjelenést fehér 

felmen k hangoztatásával, így t is, mint a legtöbb fekete latint az USA-ban, afro-

amerikainak nézték és tartották, és tartják általában. Sok visszautasítás érte, amikor 

nyilvánosan meg akarta élni latin/spanyol identitását, a helyzetet pedig csak fokozza az, 

hogy n  – azaz, a környezete n kre és a fekete n kre adott válaszaiból következtetve, 

kisebbség a kisebbségben. 

A szerz  esszéjében, több más, a saját életéhez kapcsolódó példával igyekszik 

szemléltetni egy olyan értékrend jelenlétét, ahol a küls  jegyek – pontosabban azok 

küls  percepciója – felülírják az identitást és a kultúrát. A leírt élethelyzet jó példa arra 

is, hogy az emberek sokfélék, mint érzékel k, és sokfélék, mint az érzékelés tárgyai. 

Épp ezért, amikor sokféleségr l és az arra adott válaszokról beszélünk egy adott 

társadalom kapcsán, fontos hogy lássuk, hogy ez a sokféleség, már csak az elnevezésb l 

adódóan sem kétpólusú, még akkor sem, ha el fordul, hogy a felszínen, a közbeszédben 

általában például feketékr l és fehérekr l, cigányokról és magyarokról hallhatunk 

jórészt, mint ellentétpárokról. Mindeközben nem hagyható figyelmen kívül a szerz  

által is felvázolt szimbólumrendszer, a sötét (rossz) – világos (jó) ellentétpár, azaz a 

korábban már ismertetett bináris világrend sajátos újraértelmez dése a hétköznapokban. 

A rasszizmus új, szimbolikus, modern formái továbbra is a percepcióra építenek, a 

különbség a megnyilvánulásuk módjában van. 

                                                 
21 ”„one drop of nonwhite blood makes the person 100 percent nonwhite”  
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I.4.2.3 A modern rasszizmus kutatásának lehetséges nézőpontja és elmélete - A 
fehérség kritikai kutatása 

A fehérség kritikai kutatása (critical whiteness studies) mint transzdiciplináris 

tudományos kontextus inverzként közelít azokhoz a szempontrendszerekhez, amelyek 

alapján eddig a kisebbségekr l, a társadalmi konstrukcióban alárendelt csoportokról 

beszélt a tudományos közeg. Vagyis egy olyan jelenség esetében, ami Magyarországon 

a cigányok és a nem cigányok kontextusában jelenik meg, a szokásoktól eltér en nem a 

cigányok attitűdjeib l indul ki, hanem a néz pontját a másik oldalra helyezi át, és az 

adott szituációban a nem cigányok viszonyait írja le, a nem cigányokat írja körbe, és így 

alkot képet, ezen keresztül értelmez egy adott jelenséget. 

A fehérség kritikai kutatásának gyökerei a posztkolonialista elmélethez köt dnek, és 

alapvetései eredend en az Egyesült Államokban, annak rasszokat megkülönböztet  

társadalmára vonatkozóan jöttek létre. Az irányzat a fehérek rasszként nem létez , 

láthatatlan, mégis irányító, hatalmi szempontból domináns jelenlétének azonosítását és 

ezzel együtt annak megszüntetését tűzte ki célul. Az elmélet hamar a hasonló társadalmi 

jelöléseket alkalmazó, és hasonlóan kolonialista gyökerekkel rendelkez , angolszász 

országokban (pl. Ausztrália) terjedt el, és nyert, a sajátos körülményekhez viszonyítva, 

további sajátos értelmezéseket is.  

A fehérség kritikai kutatása a fehérségre, mint társadalmi konstrukcióra tekint, és ezt a 

konstrukciót vizsgálja a különböz  szituációk, jelenségek mentén. Emellett a fehérség 

kritikai kutatása a fehérség, a fehér identitás, illetve az adott közeg fehér identitásának 

társadalmi, történelmi és kulturális aspektusait is feltárja (Junghaus 2011a). Az ebb l a 

szempontból elvégzett vizsgálódások megfestik a kontúrjait annak a láthatatlan (látens) 

folyamatnak, amely azt mutatja meg, hogy kialakulásukkal egy id ben hogyan társulnak 

a fehér szokások és elképzelések a normatív fogalmával egy társadalomban, illetve 

hogyan válik a fehérség automatikusan ideológiává, amely egyben kijelöl egy 

társadalmi státuszt is. Ezáltal láthatóvá válik az, hogy a fehérséggel társadalmi, 

politikai, kulturális el nyök járnak együtt, amit a fehérek nem érzékelnek, ezek 

láthatatlanok számukra, míg a nem fehéreknek ez egyértelmű (Junghaus 2011a). 

Az elmélet európai térhódítása csak az elmúlt években kezd dött meg, a magyarországi 

jelenléte a romákról folytatott diskurzusokban remélhet leg hiánypótló szerepet fog 

betölteni. Ehhez az elmélethez kapcsolódik az els  fejezetben már említett Dyer (1997) 

angol akadémikus munkássága is, aki a fehér emberek faji ábrázolásával, 
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reprezentációjával, illetve annak hiányával foglalkozik, és elemzi mindkét helyzet 

társadalmi következményeit. 

I.4.2.4 Modern rasszizmus – média - romák 

A modern rasszizmus elméletével kapcsolatban fontos látni, hogy kiindulásként azt a 

társadalmi jelenséget írta le, amikor a polgárjogi mozgalmat követ en többségében 

eltűntek a feketéket nyíltan diszkrimináló megnyilvánulások az amerikai társadalomból. 

Azaz maga a rasszizmus, a feketékkel szembeni el ítéletek nem tűntek el végleg, csak 

kifejezésmódjuk változott meg többnyire – rejtettek, implicitek, nehezen azonosíthatóak 

lettek, mégis, hatásukat tekintve jól érezhet ek maradtak. Mindemellett a nyílt rasszista 

megnyilvánulások sem tűntek el az amerikai társadalomból, a kétféle megnyilvánulási 

forma egymás mellett, ha nem is ugyanolyan mértékben, mind a mai napig 

érzékelhet en létezik.  

Tehát, amikor a rasszizmusról, annak különféle megnyilvánulási formáiról beszélünk, 

akkor egyben reagálunk arra is, hogy milyen szinten valósul meg a demokrácia az adott 

közösségben. Értelmezésem szerint a rasszizmus ebb l a szempontból részét képezi a 

demokrácia diskurzusának is. 

A definícióból kiindulva a modern rasszizmus jelensége földrajzi távolságoktól 

függetlenül, minden társadalomban tetten érhet . Ennek okát egyrészt a kapitalizmus és 

globalizációs folyamatok gazdasági hatásainak egyre intenzívebb terjedésében 

kereshetjük. Másrészt a poszt-szocialista országok demokratikus átalakulása 

következtében létrejött gazdasági és politikai változások is generálták azokat a 

társadalmi feszültségeket, amelyek hasonló dinamikát eredményeztek az egyes 

társadalmi csoportok egymáshoz való viszonyulásában.  

A rendszerváltás utáni Magyarország demokratizálódása következtében a kisebbségi 

csoportok, így a romák társadalmi helyzete is változásnak indult, ami leírható a 

hivatalos intézkedések – törvények és strukturális döntések – szemszögéb l, de az 

el ítélet, a modern rasszizmus és a reprezentáció elméleteib l kiindulva pontosabb 

képet kapunk minderr l, ha a romák médiareprezentációját vizsgáljuk. Ennek 

összefoglalója el tt azonban ismertetem annak a kutatásnak az eredményeit, ami a 

magyar társadalmat vizsgálja a cigányellenesség szempontjából, és ami azt mutatja meg, 

hogy a romákat, mint látható kisebbséget érintik a modern rasszizmus hatásai. 
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I.4.3 A magyar társadalom cigányellenessége 

A TÁRKI a kilencvenes évek eleje óta méri a magyar társadalom cigányellenességét, és 

az adatok alapján az mondható el, hogy a cigányellenesség a magyar társadalom 

körében nagyjából ugyanolyan mértékű az elmúlt két évtizedben. 

A kutatás 2011-es adatai alapján a magyar társadalom mindössze 13%-a elfogadó a 

cigányokkal (azaz nem cigányellenes), 30%-a pedig cigányellenes (Bernáth-Krekó 

2012)22. k azok, akik a feltett kérdések mindhárom cigányellenes állításával 

egyetértettek. Ezek pedig: 

1. A cigányok gondjai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni. 

2. A bűnözési hajlam a cigányok vérében van. 

3. Csak helyeselni lehet, hogy még vannak olyan szórakozóhelyek, ahova a 

cigányokat nem engedik be. 

A fenti állítások közül a legszembetűn bb a második állítás, amivel a kilencvenes évek 

eleje óta a magyar társadalom több mint a fele egyetért. 1994-ben a válaszadók 64%, 

2011-ben 60% tett egyenl séget a cigányok és a bűnözés fogalma között.  

A cigánybűnözés a Kádár-korszak jellemz  és nyíltan használt kifejezése volt a 

rend rségi, bírósági, kriminológiai diskurzusban, és ennek következtében a média 

kapcsolódó műsoraiban (pl. Kék-fény), de a rendszerváltozással a fogalom nyílt 

használata kikerült a közbeszédb l. 200ő-ben került újra vissza, az Oláh Action c. 

internetes játék következtében, amivel kapcsolatban Polgár Tamás (Tomcat), akit csak 

bloggerként jelöl a nyilvánosság, a bűnözés kifejezést a cigányokhoz társította, 

legel ször A szólás szabadsága c. magyar televíziós műsorban, és aztán kés bb más 

médiafelületen tett nyilatkozataiban is. Ekkor, bár újra megjelent a cigányok, mint 

bűnöz k gondolata a nyilvánosságban, mégis a gondolattársítás és a cigánybűnözés 

mint kifejezés csak egy év múlva, az olaszliszkai tragédia után terjedt el nagymértékben 

újra, gyakorlatilag a Magyar Gárda – széls jobboldali, félkatonai szervezet –

megalakulásával (2007) és a Jobbik széls jobboldali párt aktivitásának következtében 

vált a hétköznapok, a nyilvánosság részévé (Munk 2013a). 

AZ ELTE Társadalomtudományi Karán működ  Társadalmi Konfliktusok 

Kutatóközpont 2013-ban felmérést végzett a romákkal kapcsolatos egykori és mai 

képzetek, attitűdök és a cigányellenesség témakörében. A vizsgálatot országos 

                                                 
22 A részletes táblázatot a cigányellenességre vonatkozóan lásd a Mellékletben. 
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reprezentatív mintán (N= 1008 f ) kérd íves adatfelvétellel végezték.23  

Ebb l a felmérésb l kiemelkedik, és a legérdekesebb a dolgozatom témája 

szempontjából az az adat, ami azt mutatja, hogy a megkérdezettek (nem cigányok) 

milyen mértékű távolságot éreznek a cigányoktól. Ehhez a Bogardus-skálát használták, 

azaz azt kérdezték meg, hogy elfogadná-e ha a szomszédja, munkatársa, partnere cigány 

lenne. A válaszokból az derül ki, hogy a magyar társadalom leginkább munkatársként 

fogadná el a cigányokat (73%), és leginkább partnerként utasítaná el ket (69%). 

Szomszédként az elfogadás mértéke 59%. 

Az elemz k szerint a partnerséggel kapcsolatban kapott adat alapján cigányok az 

arabokkal és a kínaiakkal mutatnak hasonlóságot, és ellentétes a zsidókra, románokra és 

oroszokra a kérdésben adott válaszokkal, akikkel a megkérdezettek inkább 

elképzelhet nek tartják a partnerséget. Az elemz k következtetése szerint ezért mindez 

arra utal, hogy „a „cigány” kategória a megkérdezettek szemében a „fehér” kategória 

faji jellegű nem kívánatos alternatívája”.  

 

Az el z  fejezetekben, az idegenség, az el ítéletesség, a rasszizmus fogalmai és 

értelmezései alapján arra törekedtem, hogy megmutassam: hogyan jelennek meg a 

romák idegenként a magyar társadalomban. Ehhez kapcsolódóan a következ  fejezetben 

összefoglalom a rendszerváltás után eddig készült, romákra vonatkozó magyarországi 

médiareprezentációs vizsgálatokat, és ennek segítségével a média szempontjából is 

értelmezem dolgozatom témáját – azaz azt, hogy hogyan jelennek meg a romák 

idegenként a médiában. 

                                                 
23 Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont: Cigányellenesség ma: a cigányokról alkotott kép a mai 
Magyarországon. (Letöltés: 2018.04.24.) 
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=367:ciganyellenesseg-ma-a-
ciganyokrol-alkotott-kep-a-mai-magyarorszagon&catid=44:rasszizmus&Itemid=216    

http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=367:ciganyellenesseg-ma-a-ciganyokrol-alkotott-kep-a-mai-magyarorszagon&catid=44:rasszizmus&Itemid=216
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=367:ciganyellenesseg-ma-a-ciganyokrol-alkotott-kep-a-mai-magyarorszagon&catid=44:rasszizmus&Itemid=216
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II. A romák médiareprezentációja a rendszerváltástól napjainkig – A 
vonatkozó kutatások összegzése, értelmezése és kritikája 

A romák médiareprezentációjának a kérdése a rendszerváltás utáni Magyarországon egy 

id ben artikulálódott és lett hangsúlyos témakör az éppen akkor párhuzamosan 

bontakozó roma polgárjogi kezdeményezésekkel együtt. Egy akadémiai kutatás 

számára24, a Roma Sajtóközpont történetét feltáró, általam készített interjúsorozatból 

kiderül, hogy a kilencvenes évek elején er söd  roma önszervez dés már ekkor 

fontosnak tartotta a média monitorozását azért, hogy az ebben az id ben jól 

érzékelhet en elfogult, el ítéletes bemutatások, a romák, mint társadalmi csoport 

kapcsán látványosan kiegyensúlyozatlan médiakép változzon. Ennek az elgondolásnak 

az intézményes életre hívója Horváth Aladár volt 1995-ben, aki az akkor frissen alakult 

Roma Polgárjogi Alapítvány részeként kezdeményezte a Roma Sajtóközpont 

megalapítását, ami végül több, szakmailag elismert újságíró és író részvételével 

megalakult. A Roma Sajtóközpont ezután a mainstream média monitorozásán túl, f  

feladatként arra törekedett, hogy roma tárgyú cikkekkel lássa el a többségi nyomtatott 

sajtót. Ma már kissé átalakulva, igazodva a megváltozott médiatérhez, f  feladatként 

hasonlóan a többségi média tematizálása a célja, ám az eszközeik megváltoztak. Bár 

ennek a dolgozatnak nem az a célja, hogy a roma önszervez dés, illetve a roma 

polgárjogi mozgalom témakörét körbejárja, és az sem, hogy részletesen bemutassa a 

Roma Sajtóközpont működését az elmúlt 20 évben, mégis a téma, illetve e fejezet 

szempontjából fontos említést tenni e történelmi mozzanatról. Az els  átfogó kutatás, 

amit Bernáth Gábor és Messing Vera készített a romák magyarországi 

médiareprezentációjával kapcsolatban (Bernáth-Messing 1998), és amire azóta is, 

folyamatosan visszautal minden, azóta a témában készült kutatás,  a Roma Sajtóközpont 

segítségével készült el. Alapja pedig egy olyan, egy évig tartó vizsgálat volt, ami eleve a 

sajtóközpont napi feladatai közé tartozott: az akkori országos és helyi lapok elemzése a 

roma tematika szempontjából. Az intézmény vezet je pedig hosszú évekig Bernáth 

Gábor volt. Mindezek az összefüggések a roma témában készült médiareprezentációs 

kutatások szempontjából azért fontosak, mert egyrészt megmagyarázzák az aktivista 

                                                 
24 A kutatás az MTA TK Szociológia Intézetének 2012-2015-ig futó OTKA kutatása, ami a roma politika 
intézményesülésének folyamatát tárja fel a rendszerváltástól napjainkig. A kutatás feltáró munkáiban én is 
részt vettem, ennek részeként interjút készítettem Bernáth Gáborral, Józsa Mártával, Kerényi Györggyel 
és Kadét Ern vel a Roma Sajtóközpont alapításáról és működésér l. 
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szellemiséget, ami, ahogyan azt a kés bbiekben látni lehet, jellemzi az els , valamint az 

összes utána következ , a szerz páros által készített kutatásokat – ez a szellemiség talán 

leginkább ott érhet  tetten, ahogyan a szerz k ajánlásokat tesznek a tanulmányaik végén 

arra vonatkozóan, hogyan lehetne a romákkal kapcsolatos médiaképet 

kiegyensúlyozottá tenni. Másrészt pedig példát mutatnak arra a kutatói pozícióra, 

amikor a kutatói attitűd párosul az aktivista jelleggel – ez még egyáltalán nem jelent 

aktivista tevékenységet, de az biztos, hogy az olyan típusú kutatásoknál, ami például a 

romákat, vagy más alárendelt, elnyomott társadalmi pozícióban lév  társadalmi 

csoportokat érintenek, a kutatói pozíciót és hozzáállást a társadalmi 

igazságtalanságokkal szembeni érzékenység jellemezheti. Ez nem azonos az 

elfogultsággal, hanem éppen ellenkez leg: segíti a tudományos szempontból releváns 

feltárások és magyarázatok elkészítését a témában. 

 

A romák médiareprezentációjával foglalkozó kutatásokat több csoportba lehetne sorolni: 

a létez  kutatások között különbséget lehet tenni módszertani, elméleti megközelítés 

szempontjából, illetve abból a szempontból is, hogy mi jellemezte az aktuális médiateret 

műfaji, intézményi, médiapolitikai szempontból, illetve, hogy ezek mely szegmensére 

reagál egy-egy kutatás. Egy jellegzetes különbségtétel azonban szembetűn : Bernáth 

Gábor és Messing Vera átfogó jellegű, sorozatként felfogható, els sorban 

tartalomelemz  kutatásai mellett, az utóbbi években megjelentek olyan, inkább kisebb 

fókuszú kutatások, amelyek a szerz páros kutatási sorozatát alapnak tekintve, akár 

annak egy-egy témakörére reagálva, a posztmodern elméletek értelmében, ezen belül is 

a kritikai kultúrakutatás elméletének ismérvei és el nybe részesített kutatási módszerei 

segítségével igyekeznek releváns eredményeket mutatni a témában. Ezzel 

újraértelmezik a téma kutatását, és kiegészítik a korábbi eredményeket. Mindemellett, 

fontos látni, hogy a média területén a romákkal kapcsolatban végzett kutatások mind 

ugyanazt az elgondolást er sítik: a kiegyensúlyozatlan médiakép működési 

mechanizmusainak és okainak feltárásával közelebb kerülhetünk a romákkal 

kapcsolatos el ítéletek oldásához. Az alábbiakban összefoglalom a témában eddig 

született, a kutatásom szempontjából meghatározó jellegű vizsgálatokat, és értelmezem 

eredményeiket a dolgozatom témája tükrében. 

 



96 

 

A rendszerváltás utáni Magyarországon az els  jelent sebb kutatást a romák 

médiareprezentációjára vonatkozóan Vicsek Lilla készítette 1995. március 1. és június 

30. között, Cigánykép a magyar sajtóban címmel (Vicsek 199ő), amely id szakba 

beleesett az önkormányzati választás id szaka is. Ezzel kapcsolatban fontos látni, hogy 

Magyarországon ez volt az els  kisebbségi önkormányzati választás ideje is, miután a 

Kisebbségi törvény nem azonnal a rendszerváltással, hanem 1993-ban lépett csak életbe, 

ami gyakorlatilag a jogi lehet ségét teremtette meg a kisebbségi önkormányzati 

választásoknak. Ezért ez a kutatás az esemény jelent ségének a szempontjából is 

kiemelked  fontosságú, bár ezzel a témával a dolgozatomban nem foglalkozom. 

A vizsgálat kvantitatív típusú tartalomelemzés volt, a cigánysággal kapcsolatosan ez 

id szakban megjelent, a Mahir Observer által a magyar országos napilapokból 

kigyűjtött és a Pressdok sajtófigyel  által kiválasztott összesen 339 cikket elemezte. 

Átlagosan minden harmadik-negyedik nap jelent meg ekkor az országos lapokban egy-

egy, cigánysággal foglalkozó írás, bár az írások túlnyomó többsége rövidhír volt, mégis 

ekkoriban érzékelhet en megugrott a romákkal foglalkozó cikkek száma a 

rendszerváltás legelejéhez képest. Összesen 12,7%-a volt csak riport vagy interjú, pedig 

ezek a műfajok a kutatás készít i szerint azért fontosak, mert általuk lehet ség nyílik 

arra, hogy az egyes cigány személyeket és csoportokat, nézeteiket emberközelien és 

részletesen bemutassák és megvalósuljon az érzelmi azonosulás. 

Ahogyan a kutatási összefoglalóban a szerz  kiemeli: „Ha például el ítéletes emberek 

magas roma munkanélküliségi arányról olvasnak minden magyarázat nélkül, ez 

meger sítheti ket abban a hitükben, hogy a cigányok munkakerül k" (Vicsek 199ő). 

A kutatás eredményeként elmondható, hogy a romákról ebben az id szakban leginkább 

az el ítéletesség (diszkrimináció, etnikai konfliktus) témájában jelentek meg cikkek, 

második helyen az éppen aktuális kisebbségi önkormányzati választás volt, harmadik 

helyen pedig bűnözés (börtön, tettlegesség) témakör volt az, amiben leginkább írtak a 

cigányokról. A szerz  elemzésében kiemeli azt a szempontot is, hogy összességében a 

problémák mentén írtak mind a három témában – azaz a sajtó romaképét ebben az 

id szakban a problémák dominálták. A kutatást végz  szerint ez veszélyes azért, mert ez 

az olvasóban azt az érzést keltheti, hogy a cigányság helyzete kilátástalan és 

reménytelen, amin már változtatni sem érdemes. Ehhez kapcsolódóan hangsúlyosan 

aggasztónak látta azt, hogy a cikkek nagy része nem foglalkozik a bemutatott helyzetek 

hátterével, és a megfelel  összefüggések bemutatásának hiányában, úgy tűnik, hogy a 
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problémákért a cigányok a felel sek, ami azt is sugallja, hogy az említett negatív 

jelenségek pusztán etnikai eredetűek. 

A 13 azonosított témából egyedül a művészet témakörében születtek többségében 

pozitív cikkek – ezek a cikkek pedig els sorban az akkori cigányzenészekre 

vonatkoztak, és a többi adat tükrében az  reprezentációjuk, ahogyan a szerz  fogalmaz, 

olyan, mintha egy másik társadalmi csoportról írnának – nem a cigányokról…  

A felmérés az egyéni és csoportos reprezentáció szempontjából is tartalmaz adatokat, 

amelyekb l érdekesnek tartom, hogy összesen 86% volt a roma férfiak megjelenési 

aránya cikkekben abban az esetben, amikor lehetett tudni a cikkekr l erre vonatkozó 

adatokat. Vagyis nagyon kevés a n i szerepl  (a kisebbségek kisebbsége), ha el  is 

fordul, akkor legtöbbször azért, mert elszenved i valamilyen helyzetnek, a közéleti 

szerepl k esetében pedig még alacsonyabb volt a n k aránya. 

A kisebbségi önkormányzati választásra vonatkozóan, a kérdések a következ k voltak: 

Vajon a problémák vagy az eredmények dominálnak-e a témával kapcsolatban? A 

választás cigány szerepl it pozitív vagy negatív szerepben mutatják-e be? Ezekre pedig 

egyértelműen azt a választ adta az elemzés, hogy a témával kapcsolatban többségében a 

problémák hangsúlyozása mentén lehetett olvasni. 

Dolgozatom témája szempontjából mindez azt is mutatja, hogy közvetlenül a 

rendszerváltás kezdetekor a romákkal kapcsolatban az el ítéletes, hierarchikus, 

kirekeszt  beszédmód a domináns a médiában, amiben a kivételként pozitívan jelen 

lév  cigányzenészek csak er sítik a negatív viszonyulást.  

Ehhez kapcsolódik az illuzórikus kolleráció fogalma, ami röviden annyit jelent, hogy a 

többséggel szemben a kisebbség inkább kivált negatív attitűdöket. B vebben, 

kapcsolódva a témához, a kisebbségi státusz és a negativitás között létrejött társításra 

utal, ami a többségben azt az érzést kelti, hogy a két jelenség gyakrabban fordul el  

együttesen (Csepeli 2008: 4).  

A negatív, el ítéleteket er sít  attitűd következtében pedig valójában semmilyen valós 

és releváns tudást nem közvetít, nem tud közvetíteni a média a romákról, azért sem, 

mert a megjelenítés nagy részében róluk beszélnek, de k nem szólalnak meg. A 

problémaszempontú közelítés és a meg nem szólaltatás az idegen, ezen belül is a 

kirekesztett idegen képét festi, ami a történelmi-társadalmi vonatkozást is tekintetbe 

véve a zártságot feltételezi össztársadalmi szinten is. Egy olyan közösséget, ahol 

megrekedt az öndefiníció, miközben a politikai-gazdasági változások viszont 
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igényelnék a derridai elkülönböz dés (Derrida 1991, Bókay 2006: 133-135) 

folyamatának megindulását, hogy az öndefiníció ne az alárendelt, a másik kijelölése 

mentén, ellenpontozásban valósuljon meg, azaz ne a szorongás legyen a 

társadalomépítés alapvet  eszköze.  

 

Az els  átfogó kutatást, ami a romák médiareprezentációjával foglalkozott Bernáth 

Gábor és Messing Vera készítette az akkori Roma Sajtóközpont munkatársainak 

segítségével 1996 és 1997 között, Vágóképként, csak némában – Romák a 

magyarországi médiában címmel (Bernáth-Messing 1998). A kutatás kontextusa, 

kiindulópontja a cigányok szegregáltsága (iskolai, munkahelyi, lakókörnyezetbeli) 

Magyarországon. A kutatást végz k néz pontja szerint a felmérések elkészítése idején a 

kelet-európai régió más országaival összehasonlítva Magyarországon jobb volt a helyzet 

a cigányság médiaellátottságával vagy a sajtóban megjelen  cigányságképpel 

kapcsolatban, „a magyar médiában nem terjedt el a cigányokkal szembeni gyűlölet-

beszéd, és egyes, szűk közönséget vonzó sajtótermékeken kívül a magyarországi 

médiában nem jelennek meg nyíltan rasszista anyagok” (Bernáth-Messing 1998). A 

kutatás három részb l állt:  

1. Meghatározó részét képezi két tartalomelemzéses vizsgálat: 1996 novembere és 1997 

októbere között hat napilap (Népszabadság, Mai Nap, Hajdú-Bihari Napló, Dél-

Magyarország, Észak-Magyarország, Kisalföld) tudósításait elemezték a romák 

médiaképére fókuszálva. Másrészt egy rövidebb id szakban elemezték a 

székesfehérvári „gettóügyként” ismertté vált konfliktus kapcsán a többségi média 

tudósításait. Összesen 10Ő0 írás foglalkozott kisebbségekkel ez alatt az id szak alatt, 

ebb l 70Ő nemzeti és etnikai kisebbségekkel, amin belül összesen ő08 a romákkal. A 

szerz k statisztikája alapján ez azt jelenti, hogy átlagosan minden második és harmadik 

nap jelent meg cikk a romákról ebben az id szakban. Műfaji szempontból a romákkal 

foglalkozó írások 30%-a volt rövidhír, 21 %-a híranalízis, 20%-a interjú. Az elemzéskor 

a kutatást végz k három kérdéskörre fókuszáltak:  

i. A romák jelenléte a hírekben: Növekedett-e a cigányság jelenléte a hírekben, 

melyek azok a tipikus szerepek és ábrázolási módok, amelyekben a romák 

megjelennek, és vannak-e olyanok, amelyek hiányoznak.  

ii. A romákkal szembeni el ítéletesség: Mennyire er sek a romák 

médiaábrázolásában a csoportjellemz k, vagy az etnikai címkézés. Ezzel választ 
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keresve arra a kérdésre, hogy a média mennyire látja és láttatja az egyes roma 

személyeket a többségiekt l eltér  és elkülönül  csoport tagjaiként (megfelelve 

ezzel a többségi sztereotípiáknak és csoportképzésnek), illetve mutatja-e ket a 

társadalom integráns szerepl iként.  

iii. Aktivitás, megszólalás: A média milyen arányban ábrázolja a romákat aktív vagy 

passzív szerepl ként. 

A tartalomelemzés eredményeként a vizsgált id szakban els sorban bűnügyi témában, 

másodsorban konfliktusok kapcsán, harmadsorban kulturális témában beszél a média a 

romákról ebben az id szakban. Ezen kívül legtöbbször csak mint problémák 

megtestesít it és konfliktusok el idéz it mutatja ket. A tudósítások többségben a 

romák nem jelennek meg, mint választ adók, csak beszélnek róluk, ritkán jelennek meg 

a társadalom integráns, aktív szerepl iként, alapvet en kisebbségi szerepben láthatóak. 

A kutatás megállapítja, hogy bár a média nagy számban és b vül  tematikában 

foglalkozott a romákkal, mégis „zárt tematika jellemzi a romák megjelenését” (Bernáth-

Messing 1998). 

2. Az átfogó kutatás második részeként interjúkat készítettek roma közéleti 

személyiségekkel, roma médiumok szerkeszt ivel, többségi médiumok szerkeszt ivel, 

az akkor legnézettebb szappanoperák rendez ivel, reklámszakemberekkel a romák 

médiaképével kapcsolatban, és arról, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy e kép árnyaltabb 

legyen.  

A roma közélet szerepl inek válaszai szerint a cigányok csak ritkán jelennek meg a 

többségi médiában, pedig fontos volna, ha a többségi társadalom részeként 

megjelennének, mint önálló roma karakterek, mert ezzel jelent sen lehetne csökkenteni 

a cigányokkal szembeni el ítéleteket.  Emellett az aktuális médiaképet úgy írták le, mint 

ami csak negatívan, a cigányság által okozott problémákra fókuszál, és közben 

passzívan ábrázolja ket, „anélkül, hogy emberközelbe hoznák ket”, nem kérik ki a 

véleményüket. Kiemelked  véleményként ennek hatásaival kapcsolatban elhangzott, 

hogy ez a megalázottság érzését kelti a romákban. 

A sorozatokkal kapcsolatban (Szomszédok, Família Kft) megkérdezett rendez k 

egyértelműen nem voltak elégedettek az aktuális romaképpel, de megoszlottak a 

vélemények azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan tudna megváltozni: volt, aki a roma 

önszervez dés nyomásgyakorlásában látta a megoldást, és volt, aki az amerikai mintát 

tartotta megfelel nek a helyzet megjavítására (normarendszer, kvótarendszer, 
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médiastratégia és cenzúra a kisebbségek megjelenítésére).  

A sorozatokkal kapcsolatban is különböz  vélemények fogalmazódtak meg: volt, aki 

fontosnak tartotta, hogy szerepeljenek romák, mert szükség van a roma sztárokra, azért, 

hogy változás legyen társadalmi szinten, míg a másik oldal nem ebben látta a 

megoldást, a képerny n szereplést (akár sorozat, akár televíziós hírolvasó) úgy 

tekintette, hogy arra csak úgy tekintenének, mint kivételre. 

Arra a kérdésre, hogy ha szerepelhetne a sorozatban roma is, akkor azt milyennek 

képzelnék, hangsúlyos válasz volt az, hogy bár látszana, hogy roma, de nem foglalkozna 

roma kérdéssel vagy a diszkriminációból fakadó problémákkal. Azzal kapcsolatban, 

hogy ez hogyan hatna a romákra, megoszlott a vélemény – egyik oldal biztos volt 

abban, hogy a roma karakter szerepeltetése pozitívan hatna a romákra, a másik fél ezzel 

kapcsolatban bizonytalan volt abban, hogy ezt hogyan lehetne úgy tenni, hogy az 

pozitívan hasson egy olyan csoport körében, amelyben sokan a „lemaradt” kategóriába 

tartoznak.  

3. A kutatás harmadik részeként feldolgozták a releváns külföldi kutatásokat és 

szakirodalmakat, a kisebbségi média közönségadatait, a vonatkozó magyarországi és 

külföldi jogszabályokat, a kisebbségi médiát támogató szervezetek beszámolóit. 

A kutatás a kapott eredményekhez kapcsolódva a következ  megállapításokat teszi: 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a többségi médiának nincs megfelel  mélységű 

kapcsolatrendszere a cigánysággal – ennek tudatos kiépítése viszont feltétele annak, 

hogy a média romaképe ne er sítse romákkal kapcsolatos el ítéleteket a társadalomban, 

mivel az információhiány csak növeli a sztereotípiákat. Ennek eszközeként kiemeli a 

pozitív példák bemutatását és a konfliktusok kapcsán az érintettek megszólaltatását. „Ha 

a média rövid távon nem is, egy árnyalt és sokoldalú társadalom képének bemutatásával 

hosszú távon csökkenteni tudja a szemléletmódok zártságából és információk hiányából 

táplálkozó sztereotípiákat. A többségi sztereotípiáknak megfelel  ábrázolás, vagy a 

médiában megjelen  kisebbségi személyek folyamatos etnikai címkézése azonban már 

rövid távon is meg tudja er síteni a kisebbségeket övez  el ítéleteket és sztereotípiákat” 

(Bernáth-Messing 1998). 

Jól látható, hogy a kilencvenes évek második felében a romák médiareprezentációja 

továbbra sem a róluk szóló tudáson, hanem a velük szemben megfogalmazódó 

el ítéletes attitűdök mentén alakult – problémaként, alárendelt passzív tömegként 

jeleníti meg ket a média. A romák hiányoztak a hétköznapi interakciókból, még ha 
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olyan sokat is foglalkozott velük a média. Véleményem szerint, mindezt a magyar 

társadalmi önkép alakulásának folyamataként értelmezve, egyértelműen látszik az a 

jelenség, amikor egy csoport egy másikhoz képest alakítja ki az identitását. A romák, 

mint alárendelt csoport démonizálásával (csak negatív kép festése róluk), a valós 

ismeretek nem kommunikálásával er södnek a romákkal kapcsolatos el ítéletek – ha 

nem tudunk egy csoportról, akkor is a legtöbbször elutasítjuk ket, láthattuk ezt Hartley 

kutatása kapcsán (Allport 1999:104-10ő), és ezzel er södik a távolság a többség és 

romák között, megformálva az idegen képét a romákban. A média ebben az id szakban 

fokozta a romák társadalmi szegregációját az idegen képével, amit az el ítéletes 

megjelenítéssel és meg nem szólítottságukkal róluk kialakított.  

Ez a vizsgált id szak a kés bbi kapcsolódó kutatások szempontjából lesz igazán 

érdekes, ugyanis 1997 az az év, amikor a kereskedelmi televíziók – az év utolsó 

harmadában – elindulnak; az internet már létez  információs csatorna, de még 

korántsem olyan elterjedt és sokszínű, mint manapság, vagyis a médiafogyasztási 

szokások nagymértékben eltértek a mostanitól. A nyomtatott sajtó – a nyomtatott 

napilapok és folyóiratok – elterjedt és bevett információs bázisnak számítottak, emellett 

a kereskedelmi rádiós csatornák éppen csak megjelentek, és bár létezett már 

kábeltelevízió, de a hazai televíziós csatornák közül még mindig csak a közszolgálati 

televízió funkcionált, köszönhet en a Médiatörvénynek, amit hosszas el készítés után 

csak 1996-ra sikerült megalkotni és érvénybe léptetni. A Médiatörvény teremtette meg 

az alapját az új televíziós és rádiós frekvenciák kiadásának, ugyanis a törvény a 

pályáztatással kapcsolatban tartalmazott szabályokat, ezen kívül teljes mértékben 

szabályozta a közszolgálati televíziós és rádiós csatornákat, és tartalmazott szabályokat 

a kereskedelmi televíziók alapvet  működési feltételeire vonatkozóan is. 

Bernáthék a kutatást átfogóan 2011-ben megismételték, amikor is a bulvársajtót és a 

kereskedelmi médiát vizsgálták az eredeti kérdés szempontjából: hogyan jelennek meg a 

romák a médiában. Az eredményeket 2012-ben publikálták a Szélre tolva című 

tanulmányukban. Arra a következtetésre jutnak, hogy a média továbbra is az el ítéletek 

kapcsán beszél a romákról, még akkor is, ha ezekben a reprezentációkban érz dik a 

bulvárhatás (Bernáth-Messing 2012), ami, ahogyan azt Császi is levezeti a média 

szerkezetének megváltozását felvázolva, olyan alapvet  jelenség, amely formailag, 

szerkezetileg alakítja át a médiatartalmakat és a médiafogyasztási szokásokat. 

A két átfogó kutatás közti id ben Bernáth Gábor és Messing Vera a Barátok közt című 
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magyar szappanopera kapcsán végeztek jelent s fókuszcsoportos felmérést 2000-ben, 

amelyet Roma szerepl  a "Barátok közt"-ben: Az els  fecske címmel publikáltak 

(Bernáth-Messing 2001b). Arra voltak kíváncsiak, hogy a néz k hogyan reagálnának 

akkor, ha a sorozat egyik karakterér l kiderülne, hogy roma. Ezzel közvetve arra is 

választ kerestek, hogy hogyan fogadja a magyar közönség azt, ha egy kereskedelmi 

televízió szórakoztató műsorában roma karakter tűnik fel, és hogy általában milyen 

attitűddel fogadnák a roma tematikát és roma szerepl ket a fikciós műfajokban. A 

felmérés aktualitását az adta, hogy a Barátok közt egyik karakterér l a sorozatban 

kiderült, hogy édesapján keresztül roma származású. A kutatás a média (ezen belül 

pedig a szórakoztató műsorok) vélt identitásformáló hatásából indult. Ezt a kérdést már 

relevánsan lehetett vizsgálni 2000-ben Magyarországon, a hazai médiatér addigra 

végbement átalakulásának következtében (kereskedelmi csatornák megjelenése és ehhez 

kapcsolódóan új médiaműfajok elterjedése). A kutatás két részb l áll: 

1. fókuszcsoportos beszélgetésekb l – összesen négy készült, ahol romákat kérdeztek, 

egyrészt a média általános romaképével kapcsolatban, másrészt pedig a Barátok közt 

című sorozatban megjelen  roma tematikával kapcsolatban. A válaszadók közül voltak, 

akik szerint a romák azonosulni tudnak Nórával és az apjával, ugyanakkor, azt is 

gondolták, hogy a nem romákat ez a film csak meger síti a romákkal kapcsolatos 

el ítéleteikben. Voltak olyan vélemények is, hogy Nóra és apja olyan karakterek, 

akikkel a romák nem tudnak azonosulni, mert csak a környezetük el ítéletességén 

keresztül látszódnak cigánynak, vagyis azt, hogy k romák, saját maguk nem élik meg 

pozitívan a filmben. k azt tartották valószínűnek, hogy a többségi közönségb l 

szolidaritást és együttérzést vált ki a film. 

2. telefonos lekérdezés, ahol a többség (a magyarok) véleményét kérdezték meg a 

sorozatban megjelen  roma tematikával kapcsolatban, két kérdésen keresztül: 

i. Legyen-e roma tematika a sorozatokban, amire a következ  válaszok érkeztek: 

20% nem, Ő3% igen, 37% igen, de csak a rendesekr l. 

ii. Szerepeljenek-e romák maguk is a sorozatokban, amire a következ  válaszok 

érkeztek: 2Ő% nem, 33 igen, Ő3% igen, de csak a rendesekr l. 

A kutatás eredményei cáfolták azokat a korábbi felvetéseket, hogy a magyar közönséget 

eltávolítaná a roma tematika vagy karakterek szerepeltetése a könnyű műfajokban, vagy, 

hogy a romák egyformán, homogén közönségként reagálnának a róluk bemutatott 

médiaábrázolásokra. Tehát a korábbi, 1997-es kutatás feltételezései és elképzelései ezzel 
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kapcsolatban, amiket az akkori legnépszerűbb sorozatok rendez i fogalmaztak meg, 

nem igazolódtak be. A kutatás kérdésfeltevéséb l arra lehet következtetni, hogy a 2000-

es évek elején az idegenség továbbra is meghatározó jellemz je a romák társadalmi 

jelenlétének, amit a média is közvetít, és ami a kutatók kérdésfeltevéséb l is tükröz dik: 

„A magyarországi többségi médiával kapcsolatban megkerülhetetlen kérdés tehát, hogy 

felajánl-e olyan szerepeket, amelyeken keresztül a többség a romákra úgy tekinthet, 

mint a társadalom integráns csoportjára, és ezzel párhuzamosan lehet vé teszi-e, hogy a 

romák büszkék lehessenek identitásukra, vagy éppen annak eltitkolása, elfojtása felé 

tereli ket” (Bernáth-Messing 2001b). 

 

A romák médiareprezentációjára vonatkozó kutatást 2000. október 15. és december 15. 

között újra megismételték, hat országos napilap vizsgálatán keresztül, amelynek 

eredményeit Bernáth Gábor: Hozott anyagból című tanulmányából lehet megismerni 

(Bernáth 2003). A kutatás újra arra az eredményre jutott, hogy a többségi média 

romaképe a velük kapcsolatos sztereotípiák mentén alakul. A f bb témák, amelyek 

kapcsán a legtöbbet lehetett olvasni romákról ebben az id szakban: diszkrimináció, 

szegénység, kultúra és konfliktusok. 

Diszkrimináció (37%): A kutatás megállapítja, hogy 1997 és 2000 között egy új témakör 

jelent meg a médiában és a nyilvánosságban, a romákkal szembeni diszkrimináció 

témaköre, és látszólag ez lett a leger teljesebb témakör 2000-re. Ennek oka egyrészt az 

éppen akkor tet z  roma kivándorlás volt, valamint az, hogy ezzel kapcsolatban a roma 

szervezetek (általában is addigra) er teljesen kommunikáltak a nyilvánosság felé. 

Másrészt a kutatók szerint az is oka lehetett annak, hogy a téma ilyen mértékben jelent 

meg a felmérésük során, hogy viszonylag kis mintával dolgoztak, amiben ez a témakör 

emiatt is hangsúlyos lett.  

Szegénység (32%): Az ezzel kapcsolatos cikkek forrásai leginkább azok az intézmények 

voltak, amelyek ezzel kapcsolatban programokat indítottak, és a média gyakorlatilag 

ezekr l tájékoztatott rövidhírekben. Az 1997-es tartalomelemzéshez képest tehát ez a 

téma került az els  helyre. A kutatás készít i ekkor a szegénység fogalmának 

etnicizálódására hívták fel a figyelmet, azaz arra, hogy 2000-re a szegénység a sajtóban 

olyan fogalommá, témává vált, amivel kapcsolatban szinte csak romákról beszélnek; 

megfordítva, a romákról való beszédmód egyik diskurzusa a szegénység lett. 

Kultúra (2ő%): Ez a téma is el rébb került a 97-es kutatáshoz képest, a harmadikról a 
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második helyre. A kutatás szerint ez radikálisan kettészakadt kultúraképet takar. A 

kultúrával kapcsolatban vagy valamilyen kulturális rendezvényr l szólnak a rövidhírek, 

vagy művészportrékat olvashatunk, amelyekkel pozitív mintát vélnek a közönség elé 

állítani. A másik oldalon pedig a romákkal kapcsolatban a kultúrát mindenki magyarázó 

érvként használja, a romák bármilyen, nyilvánosságot kapó tevékenységével 

kapcsolatban, negatív értelemben. A témához kapcsolódóan a kutatás röviden kitér a 

szórakoztató és a közszolgálati műsorokra, és megállapítja, hogy csak a sztereotípiák 

türköz dnek vissza az ilyen műsorokból, a romákkal kapcsolatban és más 

kisebbségekkel kapcsolatban is, de leginkább nem látható roma szerepl  bennük 

(hiányoznak).  

Bűnözés (2ő%): A témakör 2000-ben a harmadik helyre került. Ez nem jelenti azt, hogy 

a bűnügyi hírek nem szóltak ugyanolyan mértékben romákról, mint a korábbi 

kutatáskor, hanem itt valószínűleg annak a hatása érz dött, hogy 1997-ben a Roma 

Polgárjogi Alapítvány panasza nyomán az Adatvédelmi- és a Kisebbségi ombudsman 

közös állásfoglalásban törvényellenesnek ítélete az etnikai hovatartozás nyilvánosságra 

hozatalát25. Ezért 2000-ben a magyar sajtóban már csak elvétve utaltak a gyanúsítottak, 

vádlottak roma származására, így nem is lehet egyértelműen kiszűrni ezt a tematikát a 

cigányokkal kapcsolatban. Mégis, a kutatás felhívja a figyelmet a bűnözés 

etnicizálódására, aminek okaként a közszerepl k szóhasználatát azonosítja, akik, ha 

nem is közvetlenül, de egyenl séget tettek a cigányok és a bűnözés között, ezzel is 

er sítve azt a leegyszerűsít  és hamis elgondolást, miszerint a roma identitás és a 

bűnözés között közvetlen összefüggés állna fenn. Ez a folyamat már a rendszerváltás 

megel z en elkezd dött, és nem állította meg igazán az 1997-es ombudsmani 

állásfoglalás.  

A kapott eredmények elemzéséhez a kutatás felhasználja a szerz páros korábban és 

eddig egyedüliként végzett kutatását a magyarországi romák médiafogyasztási 

szokásairól (Bernáth-Messing 2001a). Az ekkor összegyűjtött vélemények alapján a 

roma közönség a leginkább azt kifogásolja, hogy csak a problémákkal összefüggésben 

mutat be romákat, azaz a média konfliktusokra koncentrál a romákkal kapcsolatban. 

Emellett a megkérdezettek közel háromnegyede fontosnak tartotta, hogy szerepeljenek 

romák is a televízió képerny jén (pl. bemondóként), amiben az eddigi el ítéletes 

gyakorlat megszűnésének lehet ségét látták, azaz egyetértettek azzal, hogy a televízió 

                                                 
25http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/158627216.pdf (Letöltés: 2018.04.24.)  

http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/158627216.pdf
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nem ad róluk reális képet, hanem inkább sért  ez kép, és több mint a fele a 

megkérdezetteknek úgy látta, hogy a negatív megjelenítések hatással vannak a romákra. 

A tanulmány konklúzióként felhívja a figyelmet arra, hogy sztereotípiák által 

meghatározott romakép negatív hatását csak er sítik a romákról készült sikersztori-

portrék, mivel ezek a kivételes, a különleges kategóriájaként jelennek meg, vagyis az 

ilyen anyagokat a közönség csak kivételként tekinti, de azok összességében nem 

változtatják meg a romákkal kapcsolatban kialakult el ítéletes attitűdjét. Ez a 

megállapítás egyrészt visszautal az 1997-es kutatásra (Bernáth-Messing 1998), ahol tv 

sorozat rendez kkel készített interjúk során merült fel a pozitív hatás elérésének a 

kérdése a roma karakter szerepeltetésével kapcsolatban. Másrészt pedig utal a Roma 

Sajtóközpont korábbi szándékára, hogy a romákat pozitív szerepekben, helyzetekben 

mutassák be, azaz keressék az ilyen jellegű eseményeket, helyzeteket, és err l 

tudósítsák a többségi médiát. Ezt a törekvést azonban, a fent megállapított, lehetséges 

következmények miatt, még az elején elvetették. A bevezet ben említett, az RSK 

alapításáról és munkásságáról készült interjúsorozatban Bernáth Gábor külön kitér erre.  

A médiareprezentációs kutatások a társadalom részeként beszélnek a romákról, 

miközben az eredményekb l és az elemzések következtetéseib l is egyértelműen 

látszik, hogy jelenlétükre nem mondható ez a státus. Ebben a kutatásban 

legszembetűn bb mutatója a diszkrimináció témakörének megjelenése, és nagyarányú 

jelenléte. Összevetve az idegen, az idegenség értelmezéseivel, ebb l a kutatásból 

továbbra is az érthet  meg a leginkább, hogy a romák nem idetartozásának a volta nem 

tűnt el a rendszerváltozás 10 éve alatt sem. Az el ítéletes attitűdök összetev dnek az 

idegen újra és újra azonosításával. A pozitív bemutatások is csak fokozzák ezt a hatást, a 

kivételes élettörténetek csak az el ítéletességet er sítik, a romáknak, mint az idegennek 

a különlegességét hangsúlyozzák, akik sosem lesznek olyanok, mint mi. Akik a 

szenvedésükben is bűnösek, a kitűn ségük is hamis, mert csak cigányok. 

 

Bernáth Gábor és Messing Vera a romák médiareprezentációjára vonatkozó átfogó 

kutatást 2010. november 1. és 2011. március 31. között megismételte, amelynek 

eredményeit Szélre tolva – Roma médiakép címmel 2011-ben publikálta. A kutatás a 

magyar többségi hírmédiát vizsgálta a tartalomelemzés módszerével. Két országos és 

két vidéki nyomtatott napilapot, két internetes hírportált, két bulvárlapot és négy 

televízió esti híradóját. (Népszabadság, Magyar Nemzet, Origo, Index, Blikk, Vasárnapi 
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Blikk, Index-Velvet, Új Dunántúli Napló, Észak-Magyarország, és az MTV, az RTL 

Klub, a TV2, a HírTV esti f műsorid s híradói). A nyomtatott sajtó esetében öt hónap 

alatt minden második számot, a televíziós hírműsoroknál médiumonként minden 

negyedik napot vizsgáltak. A tartalomelemzés, hasonlóan a korábbi kutatásokhoz 

kvantitatív jellegű volt, és ugyanazon a kódutasításon alapult, mint a korábbi 

vizsgálatok. A kutatást végz k beszámolnak arról, hogy a 2000 óta jelent sen átalakult 

médiatérben nehézségeket okozott a romák médiaképének elemzése, mivel nehéz volt 

eldönteni, hogy a kutatás tárgya, a romák szempontjából, ki kerülhet be a mintába. Ezért 

azokat a tudósításokat vették be a kutatásba, amelyekben explicit módon megjelenik a 

„cigány” vagy a „roma” kifejezés, azokat is számba vették, amelyek képi vagy más 

módon utaltak a roma vonatkozásra, illetve azokat is, amelyekben olyan megszólaló 

van, akinek roma származása közismert, nyilvánosan vállalt, széles körben tudható. Az 

így kapott adatok mennyisége tükrében a vizsgált id szakban a korábbi kutatásokhoz 

képest hangsúlyosabb lett a roma tematika a magyar médiában, állapítja meg a kutatás, 

azaz átlagosan négyb l három napon jelent meg ilyen tudósítás, és egy-egy hírműsor 

átlagosan minden második nap sugárzott romákhoz köthet  hírt. A vizsgált médiumok 

arculata viszont nagy eltérést mutat, „mintha nem is ugyanakkor és ugyanabban az 

országban születtek volna a tudósítások” (Bernáth-Messing 2012). 

Az eredményekr l: 

A vizsgált id szakban a hírműfajok romaképét két kérdéskör határozta meg: a többségi 

politika és a bűnözés. A korábbi kutatások eredményeihez képest erre az id szakra 

másfél-kétszeresére n tt e két téma aránya a romák megjelenítésével kapcsolatban a 

médiában. A politika témakörében a romákat érint  kormányzati bejelentések teszik ki 

az anyagok nagy részét. A tudósítások 37%-a szól a bűnözésr l a romák 

vonatkozásában. A kutatást végz k szerint ez jelent s arányú növekedést mutat a 

korábbi kutatások eredményeihez képest, és ez eddig a legmagasabb arány a 

rendszerváltás óta. A vizsgált id szakban, a hírekben harmadik nagy témaként a 

szegénység szerepelt, amit a közfoglalkoztatási rendszer miatt kötnek a romákhoz, akik 

ebben nagy számban érintettek. A kutatást végz k megállapítják, hogy a szegénység 

témája kriminalizált fogalommá vált a médiában azáltal, hogy azt a szegénység 

diskurzust alkalmazza, amit a közpolitika használ. Ezt a diskurzust egyre kevésbé a 

kirekesztettség és ezáltal a munka világából való kiszorulás narratívája határozza meg, 

sokkal inkább a romák kriminalitása, nem tolerálható viselkedése, mint például a 
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dolgozni nem akarás, az iskolakerülés narratívái. A kultúra mint témakör tette ki a 

vizsgált anyagok ötödét. Ezeknek az anyagoknak a többsége „celebtémákkal” 

foglalkozott, és nagy részük a bulvármédiában jelent meg (48%). Ezt úgy is lehet érteni, 

hogy a bulvármédia a többi médiumhoz képest sokkal nagyobb mértékben foglalkozott 

a celeb/sztár romákkal, azaz olyanokkal, akik valamilyen tehetségkutató műsorban 

szerepeltek, aminek következtében ismertté váltak. A felmérést végz k azonban 

különbséget tesznek köztük, és a pár évvel korábbi tehetségkutató műsorokban feltűnt 

roma sztárok között – míg az utóbbiak romaként lettek sztárok, addig az új roma 

tehetségekr l csak mellesleg derül ki, illetve válik hangsúlyossá (mutatja meg a média) 

a verseny során roma származásuk. Ezt a folyamatot a szerz páros a kifehérítés 

jelenségével azonosítja, és azt is megállapítja, hogy ugyanez a jelenség érzékelhet  a 

korábban etnicizált roma sztárokra is, azaz velük kapcsolatban is elkezd dött a 

kifehérítés, mivel többségében már a velük kapcsolatos hírekben sem említik azt, hogy 

k romák. A kutatás a cikkek alapján megállapítja, hogy az el ítéletek és a rasszizmus 

téma kapcsán ebben az id szakban több anyag jelent meg, mint korábban. Ennek 

közvetlen okai lehetnek a már említett konfliktushelyzetek: a cigánygyilkosságok 

tárgyalása éppen a kutatás id szakában zajlott, a gyöngyöspatai rasszista konfliktus 

pedig éppen akkor kezd dött. A kutatást végz i emellett úgy vélik, hogy a rasszizmus 

úgy látszódik ezekb l az anyagokból, mintha az csak a széls jobboldalra volna jellemz  

ebben a társadalomban. A 2000-ben még új témaként azonosított és meghatározó téma, 

a diszkriminációs esetek témaköre 2011-re eltűnt. Ehhez nagy valószínűséggel 

hozzájárult az, hogy a korábban a diszkriminációs helyzetek artikulálását fontosnak 

tartó roma szervezetek tevékenysége is jórészt megszűnt, vagy működésük intenzitása 

lecsökkent.  

A szerz k szerint a hazai politikai elit retorikája megváltozott, az emberi jogi 

beszédmód eltűnt, az csak a külföldi kommunikációban nyilvánul meg, magyarországi 

használatban csak a diszkrimináció cáfolatára alkalmazza. Ezen kívül a jogvédelem, 

mint témakör is kiszorult a média romaképéb l, amit a kutatás végz i azzal 

magyaráznak, hogy ez a téma mindig is csak a jogvéd  szervezetek és a kormányzat 

konfliktusában kapott médiafigyelmet, azaz valószínűleg erre a vizsgált id szakban nem 

volt példa. Ezen kívül megállapítják, hogy a széls jobboldali retorika szóhasználata, 

tematizációi bekerültek a nyilvánosság f áramába. Azaz használatuk elterjedt, a 

széls jobb körén túl, észrevétlenül terjednek a hamis általánosítások, sztereotípiák, 
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el ítéletek, és ezt a média is átveszi. Mivel a romákkal kapcsolatos 

médiareprezentációból hiányzik a tényfeltáró megközelítés alkalmazása, és a médiumok 

er teljesen szelektívek a témaválasztás során, ezért ez nagymértékben eredményezheti a 

romákkal kapcsolatos sztereotípiák, el ítéletek és a romáktól való félelmek 

feler södését. 

A kutatási eredmények tükrében a vizsgálat készít i úgy látják, hogy a romák 

bűnöz ként való azonosítását az is mutatja, hogy a média kriminalizál olyan témákat is, 

amik addig nem ebben a kontextusban jelentek meg. Ilyen a roma önszervez dés, roma 

önkormányzatiság és a már említett szegénység témája. Kapcsolódó, de új jelenség a 

konfliktusok és a bűnözés határainak eltűnése a romák kapcsán. Ezek többnyire olyan 

anyagok, amelyek romák és nem romák együttélésér l szólnak, annak nehézségeit a 

média a cigánybűnözéssel magyarázza. 

Az így átalakult médiatérben, a szerz k új szerkesztési technikákat azonosítanak:  

• Az úgynevezett szelektív figyelmet, ami arra a jelenségre utal, amikor egy 

kisebbséget mindig csak ugyanabban az egy-két kérdésben, témában jelenítik 

meg;  

• Az úgynevezett sugalmazó keretezést, ami azt jelenti, hogy azokban az 

esetekben, amikor nem mondják, hogy romák voltak az elkövet k, mert nem 

tudják, és nem is mondhatják, akkor utalnak egy hasonló helyzetre, amib l lehet 

következtetni arra, hogy az elkövet k romák voltak. Ilyen például Olaszliszka, 

és ezzel a cigánybűnözés kontextusa. 

A korábbi kutatási eredményekhez képest, a kutatást végz k szerint 2011-re 

visszaszorult a romák arctalan tömegként való bemutatása. A megjelenített romák több 

mint a fele konkrét személyként jelent meg, és jellemz  volt még a család, kisebb 

csoport szintjén való megjelenítés is. Kiemelik viszont, hogy a megvizsgált anyagokban 

a nem romák és romák általában alá-fölé rendelt viszonyrendszerben jelentek meg a 

médiában – míg a nem cigányok döntéshozó szerepekben (politikus, közszolgáltatásban 

dolgozó, jogász), addig a romák e döntések alanyaiként, azaz gyerekekként, utca 

embereiként, háziasszonyokként, vagyis konkrét személyeket láttunk, de alárendelt 

szerepben. Ha volt olyan eset, ahol önállóan jelenített meg romákat a média a vizsgált 

id szakban, akkor vagy zenészként, művészként, vagy kisebbségi képvisel ként 

(politikus) látszódtak. 
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A kutatás eredményeit és megállapításait szerintem jól tükrözi az idegenséggel 

foglalkozó TÁRKI kutatás is, ahol pont ebben az id szakban kezdett el növekedni az 

idegenellenes válaszok aránya – 2011-ben 29-r l 32%-ra n tt az idegenellenesek aránya 

Magyarországon, ez az arány 2012-ben 40% lett, 2015-re pedig elérte a 46%-ot.26   

A piréz kutatások kapcsán mért adatok is 2010-ben kezdenek változni, a pirézek (mint 

az idegen kontroll csoportja) ellen 2010-ben és 2011-ben igen magas az elutasítottság 

aránya (62%), ami egyébként kevesebb a jelenlegi aránynál, ami az utóbbi három évben 

stabilan 60%. A kriminalizáltság megjelenését támasztja alá egyrészt a 

cigányellenességet mér  TÁRKI vizsgálat cigánybűnözésre vonatkozó adata (Bernáth 

Anikó, Krekó Péter 2012), ami a kutatás évében 60%, és egyébként is mindig e körüli 

értéket mutat a rendszerváltás kezdete óta a magyar társadalomban. Ezen kívül ennek 

vélhet  oka az is, hogy a kutatás elkészültét megel z en jelent s változások történtek a 

romákról szóló közbeszédben, és 2006 óta a cigánybűnözés, mint kifejezés a 

hétköznapok részévé vált. 

A bűnözés témakör aránya emellett a kutatás id szakában valószínűleg azért is volt 

jelent s ebben az id szakban, mert ekkor már zajlott a cigánygyilkosságok bírósági 

pere. Valamint a kutatás idején történt éppen az is, amikor Gyöngyöspatán rendszeresen 

jár rözni kezdett a Szebb Jöv ért Polgári Egyesület, és más széls jobboldali szervezet 

is. Verekedésekkel és fenyegetésekkel félelemben tartották a falu roma lakosságát.  

A kutatás során azonosított szelektív figyelem és sugalmazó értelmezés, mint 

szerkesztési technika, és a fenti adatok mind a modern rasszizmus er s társadalmi 

jelenlétét mutatják Magyarországon, az ennek következtében megvalósuló romakép 

pedig az idegen képét rajzolja meg továbbra is a magyar társadalomban.  

 

„Az el ítéletek megnyilvánulási közegei a szó és a tett. Félreértése a szólásszabadság 

demokratikus alapjogának, ha valaki arra az álláspontra helyezkedik, hogy az el ítéletes 

beszéd ártalmatlan, s a véleménynyilvánítás körébe tartozik. Valójában olyan beszédr l 

van szó, mely megjelenése pillanatában maga is tett, akár írásban, akár él szóban kerül 

nyilvánosságra” (Csepeli 2008: 3). 

 

                                                 
26Magyarország jobban teljesít: csúcson az idegenellenesek aránya – derül ki a TÁRKI 1992 óta végzett 
kutatásának legújabb adataiból. (2015) http://www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150505_idegen.html 
(Letöltés: 2018.04.24.) Az idegenellenességre vonatkozó táblázatot lásd a Mellékletben is. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150505_idegen.html
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Munk Vera a roma sztárok médiareprezentációjával, illetve a többségi média 

szórakoztató műsorainak roma reprezentációjával foglalkozott eddigi, a romák 

médiareprezentációjával kapcsolatos kutatásaiban (Munk-Morvay-Szabó 2012, Munk 

2013b).  

A cigány csillagok – Roma sztárok médiareprezentációja c. tanulmányában (Munk-

Morvay-Szabó 2012) egyrészt összefoglalja annak a vizsgálatnak az eredményeit, 

amelynek során a tartalomelemzés módszerével, szórakoztató televíziós műsorokat és 

bulvárlapokat elemeztek a roma sztárok reprezentációja szempontjából, valamint 

ismerteti annak az esettanulmánynak az eredményeit is, ahol egy cigány és egy nem 

cigány sztárral kapcsolatos Youtube kommenteket hasonlítottak össze. A tanulmány arra 

a jelenségre reagál, hogy a magyar médiatér szerkezeti és tartalmi változásainak 

következtében és az új médiaműfajok megjelenésével, a kétezres évek elejét l a romák 

megjelentek a szórakoztató műsorokban is. A vizsgálat a korábbi romákkal kapcsolatos 

médiareprezentációs kutatásokból indul ki, közvetlenül pedig a Bernáth-Messing 

szerz páros legutóbbi roma reprezentációval foglalkozó kutatásának (Szélre tolva 2012) 

eredményeit veszi alapul – annak a kultúra témakör vizsgálatával kapcsolatos 

eredményeit, amit a fentiekben már összefoglaltam. Kutatási kérdésük az volt, hogy a 

cigány sztárok „mennyire cigányok” a nyilvános térben, a származásuk a roma sztár 

címkéjén túl jelent-e bármilyen többletet reprezentációjukban. A kérdés 

megválaszolásához megvizsgálták, hogy a roma tematikájú médiatartalmaknak mekkora 

hányadát teszik ki a roma hírességekkel kapcsolatos anyagok, megnézték, hogy a 

vizsgált id szakban (2012 január-április), kik a leghíresebb magyarországi cigány 

sztárok, és azok milyen tematikákkal, milyen kontextusban jelennek meg, a 

megjelenítésük pedig hordoz-e etnikai komponenseket, és ha igen, akkor milyeneket. A 

vizsgált médiumok: a Story, a Best, a Blikk és a Bors bulvárlapok, valamint a TV2 

Aktív, az RTL Klub Fókusz, a Duna TV-s Kívánságkosár és a TV2 Megasztár c. adásai, 

összesen 125 tévéadás és 189 bulvár lapszám. Kutatásuk eredményeként azt állítják, 

hogy a roma sztár Magyarországon szinte kizárólag csak zenészek közül kerül ki. Ebb l 

a kutatást végz i arra következtetnek, hogy úgy tűnik a zene gyakorlatilag az egyetlen 

kitörési lehet ség a romák számára, ami azzal is magyarázható, hogy a cigányzene és a 

cigány zenész alakja több száz éves archetípusok.  A roma sztárokkal kapcsolatban a 

vizsgálat f  kérdésére vonatkozóan azt állapítja meg, hogy a roma sztárok karakterében 

a sztárságuk a hangsúlyos, a cigány származásuk pedig ritkán kerül el térbe. Mindez 
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ellentétben áll a hírmédia roma reprezentációjával, ahhoz képest a roma sztárok 

médiaképét a szórakoztató tévés műsorokban, illetve a bulvár lapokban kevéssé találják 

sztereotipizált képnek. A kutatást végz i ezzel kapcsolatban kitérnek arra, hogy 

amennyire lebonthatja ez a kép az el ítéleteket, olyannyira er sítheti is ket. Ennek az 

oka szerintük els sorban az lehet, hogy Magyarországon kétpólusú a romák médiaképe 

– egyik oldalon az elesett cigányok képe, másik oldalon a híres cigányok képe található, 

és ezzel úgy tűnhet, ahogyan k fogalmaznak, hogy „nincsenek a cigányságnak olyan 

rétegei, akik helyzete normálisnak, átlagosnak tekinthet ”, egy ilyen kép, a kutatást 

végz k szerint, közel állhatna a többségi társadalom többségéhez. Emiatt viszont 

könnyen megtörténhet az, hogy a többség mintegy kivételként tekint a roma sztárokra a 

cigányokon belül, vagyis az  pozitív médiareprezentációjuk nem képes oldani a 

romákkal szemben fennálló társadalmi el ítéleteket. A médiareprezentációs kutatáshoz 

kapcsolt esettanulmány pedig csak meger síti annak eredményeit. Korábban a Hozott 

anyagból c. kutatás ezzel kapcsolatban azt állapította meg, hogy sztereotípiák által 

meghatározott romakép negatív hatását csak er sítik a romákról készült sikersztori-

portrék, mivel ezek a kivételes, a különleges kategóriájaként jelennek meg, de azok 

összességében nem változtatják meg a romákkal kapcsolatban kialakult el ítéletes 

attitűdjét (Bernáth 2003). 

Munk Vera egy másik tanulmányában – Vágási  Feri és Balogh Nóra esete Oláh 

Gergõvel – A romák reprezentációja a többségi média szórakoztató műsoraiban (Munk 

2013b) – azt vizsgálja, hogyan jelennek meg a romák a magyar populáris 

médiaműfajokban. Ehhez a négy legnézettebb műsortípust vizsgálta meg: a zenei 

tehetségkutatókat, a magyar tévésorozatokat, szappanoperákat, a magyar talkshow-kat 

és a magyar reality show-kat, ezen belül külön kitérve a Gy zike show-ra. Mindehhez 

felhasználta a témát érint  szakirodalmakat és a roma sztárokkal, tévés producerekkel, 

szerkeszt kkel készített interjúit. Az eredmények tekintetében egyrészt arra jut, hogy a 

megvizsgált műsortípusok cigányképe alapvet en heterogén, kivéve a szórakoztató 

műsorokat, amelyeket, ahogyan azt a korábbi tanulmányában is kimutatta, a roma 

zenészek uralják. A populáris média kapcsán pedig megállapítja, hogy a szórakoztató 

média szabályszerűségei felülírják a nyílt rasszista ábrázolást, de a romák kulturális 

másságának hangsúlyozása, illetve a sztereotipizált romakép használata általános. 

Mindennek okát, ugyanúgy, ahogyan az el z leg ismertetett tanulmányában, a 

szórakoztató műsorok szabályainak tulajdonítja, azaz annak, hogy ezek a műsortípusok 
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a  „másság pozitív karakterisztikáira mint potenciális bevételmaximalizáló jellemz kre 

építenek” (Munk 2013b). 

Összességében Munk a romák médiareprezentációjával kapcsolatos írásai (Munk 2012, 

2013b) visszacsatolnak a ’97-es Bernáth-Messing kutatásnak ahhoz a részéhez, amikor 

magyar televíziós sorozat rendez i válaszolnak a roma sztárok szerepeltetésének 

kérdésére. Ezzel kapcsolatban többségében azt mondják, hogy ha szerepeltetnének is 

romákat, akkor azok nem foglalkoznának roma kérdéssel vagy a diszkriminációból 

fakadó problémákkal. Végül, ahogyan azt Munk kutatási eredményeib l láthatjuk, ez az 

elképzelés valósult meg napjainkra. Ezen kívül Munk a tanulmányaiban utal arra a 

kritikai kultúrakutatást meghatározó szemléletre, ami a társadalmi jelenségek és a média 

összetett kapcsolatának vizsgálatakor arra hívja fel a figyelmet, hogy mind a 

társadalom, mind a média összetettségéb l következ en, azok kapcsolatának 

megértéséhez, a kutatáskor érdemesebb szegmensr l szegmensre haladni, azaz például 

egy olyan témakör vizsgálatakor, mint a magyarországi romák médiareprezentációja, 

egy-egy témakörre koncentrálni ahhoz, hogy használható és releváns válaszokat 

kapjunk. Ugyanerre hívja fel a figyelmet Pócsik Andrea is a Romák a magyar 

médiaelemzésekben - Kutatói dilemmák c. tanulmányában (Pócsik 2013), ahol ezen 

kívül a témában már ismert, vonatkozó kutatások által használt, kutatási módszerek 

hatékonyságával kapcsolatban is megfogalmaz kritikát. Hivatkozva a megváltozott 

médiatérre, a tartalomelemzéses módszer helyett felveti más szövegelemz  módszerek 

használatát ahhoz, hogy a reprezentációk lényegi vonásait meg lehessen mutatni (Pócsik 

2013: 180, 191). Ugyanebben az összefüggésben kitér arra a dilemmára, ami a 

vonatkozó modern és posztmodern elméletek és kutatási szemléletek alkalmazásának 

eltér  eredményeib l és azok érzékelhet  hatékonyságai közti különbségekb l adódnak 

a kés  modern médiatérben, ahol a korábbi passzív befogadó helyett megjelenik az 

aktív felhasználó (Pócsik 2013: 193-194). Emellett, felhívja a figyelmet a roma média 

(„romák hangjának”) vizsgálatának hiányára is az addig fellelhet , romák 

médiareprezentációjára vonatkozó kutatásokban (Pócsik 2013: 193).  

E két kutatói megjegyzés a módszertanra és a témát értelmez  elméletekre vonatkozóan 

alátámasztják a dolgozatom elméleti és módszertani megközelítésének, valamint 

néz pontjának és kutatási fókuszának relevanciáját. (A kutatási módszertanra 

vonatkozóan kés bb részletesebben kitérek.) 
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A roma sztárok kutatásához kapcsolódóan megemlíteném a magyarországi roma hip-

hop vonatkozásában írt angol nyelvű tanulmányomat (The universal lyrics of the 

marginalized – The New Roma, 2012), amelyben annak, és a kilencvenes években f  

képvisel inek társadalmi jelentését értelmezem az amerikai hip-hop műfaj 

kialakulásának és jelentésének tükrében. A műfaj történetét és más műfaji hatásokat 

tekintve a kezdetekben szorosan kapcsolódott az amerikai fekete polgárjogi 

törekvésekhez, és bár a show biznisz átformálta, a mai napig a társadalmi kérdések 

kibeszélésére alkalmas műfajként azonosítják. Tanulmányomban bemutatom az 

amerikai hip-hop kialakulásának f bb társadalmi vonulatait, és a párhuzamot vonok az 

amerikai New Negro-ként jelzett id szak, és a magyarországi rendszerváltás utáni 

kilencvenes évek id szakával, amikor a roma önszervez dés er södni kezdett, hogy 

megtalálja a saját hangját, és fellépjen a romákat sújtó el ítéletek és kirekesztés ellen. 

Ezt az id szakot én az amerikai mintára New Roma-ként neveztem el (Bogdán 2012). 

Vagyis tanulmányomban megkíséreltem új megközelítést, új néz pontot adni a roma 

sztárok, illetve a roma önszervez dés értelmezésének. Mindezt azért említem meg, hogy 

mutassak egy újabb példát arra, hogy lehet újraértelmezni, elmélyíteni a romák 

médiareprezentációjával kapcsolatos tartalomelemz  gyakorlatot. 

 

A korábbiakhoz képest más néz pontból indul ki Síklaki István kutatása is (Síklaki 

2010a), amit a Sztereotípiák, reklám, identitás – Fókuszcsoportos kutatás az integrált 

reklámok fogadtatásáról c. tanulmányában ismertet. Síklaki nem már létez  

médiumokat elemzett a romák médiareprezentációja témakörhöz kapcsolódóan, hanem 

a reklámok területéhez kapcsolódva modellezte azt, hogy a közönség hogyan reagálna 

arra, ha romák is szerepelnének a reklámokban. Kutatását az amerikai integrált 

reklámok ihlették. Ezekben a kereskedelmi reklámokban a fehér szerepl k mellett 

fekete szerepl ket is szerepeltetnek a hatvanas évekt l kezd d en az USA-ban. Síklaki 

ezt a reklámtípust csak, mint ötletet használta, ugyanis nem állított el  ál-integrált 

reklámokat roma és nem roma szerepl kkel a szó szoros értelmében, hanem olyan 

reklámképeket készíttetett, ahol ugyanazt a terméket egyszer nem roma, egyszer pedig 

roma szerepl  reklámozza. Kutatási módszere a fókuszcsoportos kutatás volt, ezeket a 

képeket pedig egymás után mutatta meg a csoportok résztvev inek. A csoportok között 

voltak úgynevezett személyes csoportok, azaz ahol a csoport résztvev i személyesen 

jelen voltak a vizsgálatkor. Ezen belül pedig külön csoport volt a roma n knek, külön a 
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roma férfiaknak, és volt egy külön többségiekb l álló csoport is, ahol férfiak és n k 

együttesen vettek részt. Ezen kívül online csoportokban is elvégezte ugyanezt a 

felmérést, ahol a csoport eloszlása a következ képpen alakult: budapesti roma n k és 

férfiak, budapesti többségi n k és férfiak, valamint vidéki többségi n k és férfiak 

csoportja. A felmérés a Bernáth-Messing szerz páros 1997-es, els , átfogó, a romák 

médiareprezentációjával foglalkozó kutatás megállapításaiból indul ki. Túl azon, hogy 

Síklaki kutatásának eredményei további végiggondolást sugallnak a többségi identitás, a 

roma n i identitás, valamint az online tér és az identitás kapcsán, a kutatás 

szemléletében szintén azt az újféle módszertani vonulatot képviseli, amikor is kisebb 

fókuszt alkalmaz a tematika szempontjából (romák a kereskedelmi reklámokban), 

reagálva ezzel a megváltozott magyarországi médiatérre. Összességében a kutatás azt 

állapítja meg, hogy mind a roma, mind a többségi résztvev je a csoportoknak 

alapvet en pozitívan állt ahhoz, hogy hétköznapi eszközöket roma szerepl kkel 

reklámozzanak, abban az esetben, ha a termék nem disszonáns a romákkal kapcsolatos 

sztereotípiák szempontjából – ami egyrészt azt mutatja, hogy a többségi társadalom 

képvisel iben er sek a romákkal kapcsolatos sztereotípiák, másrészt azt is, hogy a 

romák körében er sen élnek az autosztereotípiák. Síklaki szerint, ha a témában végzett 

reprezentatív kutatás hasonló eredményekkel járna, akkor a nagyobb cégeket ösztönözni 

lehetne az integrált reklámok alkalmazására. A disszonáns roma szerepek 

szempontjából, hivatkozva Bernáth Gábor és Messing Vera vizsgálataira (Bernáth-

Messing 1998, 2003, 2012), valamint Munk Veronika kutatási eredményeire (Munk 

2012, 2013) és Stuart Hall médiareprezentációval kapcsolatos elgondolásaira (Hall 

1980, 1997), kérdésesnek találom azt, hogy az olyan integrált reklámok, amelyek nem 

disszonánsak a romákkal kapcsolatos sztereotípiák szempontjából, hatékonyak 

lehetnének abban, hogy oldják a romákkal szembeni társadalmi el ítéleteket. A romák 

szerepeltetése olyan reklámokban, ami azonos, de legalábbis nem idegen a velük 

kapcsolatos sztereotípiáktól, az ahhoz a jelenséghez hasonlatos, amikor a romákat olyan 

pozitív szerepekben láthatjuk, ami a többség preferenciáit tükrözi (pl. roma sztár) – ez 

korántsem biztos, hogy oldja a romákkal szembeni társadalmi el ítéleteket, vagy enyhíti 

az autosztereotípiákat, valószínűbb inkább az, hogy csak kivételként er sítik azokat. 

Stuart Hall, reprezentációs elméletében ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a pozitív 

reprezentáció helyett a már meglév  el ítéletes képekbe való belehelyezkedés és azok 

belülr l lebontása lehet hatékony eszköze az el ítéletek oldásának egy társadalmi 
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csoporttal kapcsolatban (Hall 1980, 1997). 

Ezért felmerül az a kérdés is, hogy vajon az egészséges identitás (roma, többségi, 

össztársadalmi) kialakítása szempontjából nem lenne-e hatékonyabb, ha olyan 

szerepekben láthatnánk romákat – a reklámokban is (ezen belül az integrált 

reklámokban is), amelyek nem szolgálják ki a velük kapcsolatos sztereotípiákat, hanem 

inkább tágítják a néz pontot, így adva lehet séget a sztereotipikus kép és a romákkal 

szembeni társadalmi el ítéletek oldásához.  
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III. A kutatási időszak 

 
3. kép Delaine LeBas: Door to nowhere/ Tom Thomson Art Gallery Owen Sound, Kanada 2015 

  

„I am part of the English Gypsy Romani community. I use both words here because they 

are mine to claim. For centuries we have been categorized, ethnogrized into a 'stolen 

artefact' where our own history and identity has been claimed as part of a 'Gypsy 

Industry' that we as Gypsies have no claim to. My own claim to my own identity is 

questioned because the stereotypes are so engrained that it is always sufficient for 

anyone else to claim that they know more about my own identity than I know myself. 

This exhibition is a claim back, a strike back at this.”Delaine Lebas 201ő27  

                                                 
27 Tom Thomson Art Gallery: From Artifical Curiosities? To Art http://wsimag.com/art/16986-from-

http://wsimag.com/art/16986-from-artificial-curiosities-to-art
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Delaine LeBas roma származású angol képz művész. Alkotásaival az identitás, a 

nemzet, a rassz, a gender témaköreivel foglakozik. A képen látható alkotását a kanadai 

Tom Thomson művészeti galériában lehetett látni 2015. június 14-szeptember 15-e 

között. Az itt kiállított anyagaival Delaine LeBas a roma identitás küls  

meghatározottságról beszél, aminek következtében megvalósul a romák közt csak 

„Gypsy Industry”-nak hívott gazdasági és politikai rendszer, ami a romák nélkül a 

romák nevében cselekszik. Delaine LeBas visszaköveteli az identitás feletti kontrollt, 

azaz visszaszól a folyamatos megbélyegzés és kihasználtság ellen.  

 

Kutatási id szakom 200ő és 201ő közé esik. Ezt az id szakot meghatározónak tartom a 

modern rasszizmus és ehhez kapcsolódóan a romák társadalmi helyzetének alakulása 

szempontjából Magyarországon, amit a felülr l jöv  intézkedések (hatalom) és az 

alulról jött társadalmi válaszok közti eltérések – a döntések és az események, a 

kezdeményezések és a következmények ellentmondásai jellemeznek.  Az ekkor 

bekövetkezett társadalmi változások több szempontból értelmezhet ek, dolgozatom 

témája kapcsán az id szak megértéshez én alapvet en három hangsúlyos szintet 

különböztetek meg: a romákra vonatkozó társadalompolitikai határozatok és 

intézkedések, a hétköznapok szintjén zajló társadalmi interakciók és civil társadalmi 

változások, és a mindennek következtében megváltozott, illetve ezeknek a 

változásoknak a generálójaként is azonosítható médiatér szintjeit.  

Ennek a dolgozatnak nem célja, hogy átfogó leírást adjon a fenti szempontok alapján a 

magyar társadalmi térr l, de az alábbiakban nagy vonalakban összegezem és 

értelmezem ennek az id szaknak a romák szempontjából f bb történéseit, megfestve 

ezzel a témában végzett empirikus kutatásom társadalmi hátterét. 

 

2005-ben közvetlenül az EU-s csatlakozás után vagyunk, amikor még érvényes az 

Európai Bizottság csatlakozás el tti, 2003 év végén kiadott országjelentése 

Magyarországról, ami a romák társadalmi helyzete kapcsán is tartalmaz megjegyzéseket 

és iránymutatásokat. A jelentés hangsúlyozza, hogy a magyarországi romák szociális 

helyzete az el z  évekhez és kormányintézkedésekhez képest továbbra is nagyon nehéz. 

Konkrétan kitér arra, hogy Magyarországon a romák társadalmi egyenl tlenségben és 

kirekesztettségben élnek, hátrányos megkülönböztetést szenvednek el az oktatáshoz, a 

                                                                                                                                               

artificial-curiosities-to-art (Letöltés: 2018.04.24.) 

http://wsimag.com/art/16986-from-artificial-curiosities-to-art


118 

 

munkához és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésükben, az iskolai szegregáció pedig 

továbbra is komoly probléma28.  

Hasonló a diagnózisból indul ki a Roma Integráció Évtizede Program (a továbbiakban: 

Program), ami 2005-ben kezd dik és 201ő-ig tart. A Program legf bb célja, 

megfogalmazásuk szerint az volt, hogy megszüntesse a romákkal szembeni 

diszkriminációt és csökkentse a távolságot a társadalom roma és nem roma tagjai között 

azért, hogy felgyorsítsa ezzel a romák társadalmi és gazdasági integrációját. A Program 

tervez i ett l azt is várták, hogy ezzel egy id ben a romákról kialakult kép is pozitív 

irányba fog változni. Ahogy a Program saját magáról fogalmaz, létrehozói úgy 

tekintettek erre a kezdeményezésre, mint egy olyan politikai elkötelez désre, ami addig 

precedens nélküli volt a történelem során. Talán azért alkalmazták ezt a kissé teátrális 

megfogalmazást, mert valóban ígéretesnek látszott a kezdeményezés azáltal, hogy nem 

egy nemzetközi szervezetek által megtámogatott, ám önmagában álló programként akart 

beleszólni az európai országok, így Magyarország társadalompolitikájába, hanem 

alapvet  törekvése az volt a különböz  országok mindenkori kormányzataival 

együttműködve változást generáljon a társadalmi térben, megváltoztatva ezzel a romák 

addigi alárendelt társadalmi státuszát. Legalábbis ezt lehet kiolvasni a Program alapító 

dokumentumaiból29. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a Program nem hajtott végre 

különálló projekteket, illetve nem működött pályáztató, pénzelosztó szervként, hanem 

négy kiemelt területre fókuszálva igyekezett gazdasági és szociálpolitikai változásokat 

eszközölni a Programhoz csatlakozott országokban. Ezek a területek pedig: az oktatás, a 

foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy területei. A végs  cél pedig az volt, hogy 

minden ország kidolgozza a saját nemzeti roma stratégiáját, amit a közösen elfogadott 

célkitűzések függvényében folyamatosan monitoroznak, és ha szükséges, 

megváltoztatnak30.  

 A Magyar Kormány 2007. december 19-én fogadta el a saját nemzeti roma 

                                                 
28 Comprehensive monitoring report on Hungary’s preparations for membership 2003 
http://ec.europa.eu/development/body/organisation/docs/CMR_HU.pdf (Letöltés: 2018. 04.24.)  
29 A Roma Évtized Program/Decade of Roma Inclusion hivatalos oldala: 
http://www.romadecade.org/index (Letöltés: 2015. 10.20. Az oldal azóta megszünt.) 
30 Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Roma Integráció Évtizede Program 
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=1052&articleID=4821&ctag=articlelist&iid=1&accessible=0 
(Letöltés: 2015.10.20. Az oldal azóta megszünt, a dokumentum itt olvasható: 
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a07h0068.OGY Letöltés: 2018. 04.24. )  

http://ec.europa.eu/development/body/organisation/docs/CMR_HU.pdf
http://www.romadecade.org/index
http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=1052&articleID=4821&ctag=articlelist&iid=1&accessible=0
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a07h0068.OGY
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stratégiáját31. Ebben a négy kiemelt területet figyelembe véve az egyenl  bánásmód, a 

kultúra, a média és a sport területén határozta meg a cselekvési tervét, azaz a céljait, 

feladatait és intézkedéseit. A terv kidolgozásához a magyarországi területi és szociális 

mutatók szempontjából közelítettek, tehát a hátrányos helyzet, a tartós 

munkanélküliség, az alacsony iskolai végzettség társadalmi arányait vették figyelembe, 

és mindezek kapcsán úgy határozták meg azokat az intézkedéseket, amelyek 

segítségével a romák társadalmi integrációja megvalósulhat, hogy azokat egybevették a 

legszegényebbek (tehát nem etnikai alapon besorolt társadalmi rétegek) társadalmi és 

gazdasági integrációját célzó intézkedésekkel. A magyar stratégiai tervben a romák, 

mint önálló célcsoport az antidiszkriminációs és a kultúrát érint  intézkedések kapcsán 

kerültek meghatározásra. A terv ezen kívül hangsúlyozza a lakhatási és iskolai 

szegregáció megszüntetését is.  

2011-ben a magyar roma stratégia céljait a Kormány a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia részévé tette, ezáltal megszüntette azt önálló stratégiai tervként létezni. A 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011-2020-ig szól, megfogalmazott céljai 

alapvet en a szegénységre fókuszálnak, és több, addig külön kezelt szociális területet 

összevonva értelmezi a társadalmat. A f bb célok: a szegénység és kirekesztettség 

csökkentése, különösképpen a romák vonatkozásában, a szegénység és kirekesztettség 

újratermel désének megakadályozása, a társadalmi gazdasági javakhoz való hozzáférés 

javítása, a társadalmi összetartozás er sítése. F  intézkedési területként pedig a gyermek 

jól-lét, az oktatás-képzés, a foglalkoztatás, az egészségügy, és a lakhatás területeit jelöli 

meg, és ebben a kategóriában sorolja fel a diszkriminációellenes küzdelmet, 

összekapcsolva azt a bevonással, ami a romák társadalmi bevonására vonatkozik, és a 

szemléletformálással. 

Mindebb l jól látható, hogy az els  és az új kormányzati stratégia is gyakorlatilag 

összeolvasztja a szegénységet és a romákat, igaz, ez az összeolvasztás sokkal 

er teljesebb az új stratégia esetében, talán azért, mert az deklaráltan igyekszik eltüntetni 

az etnikai dimenziót. Mindkét stratégia gyakorlatilag etnicizálja a szegénységet, 

ahogyan azt egyébként a Bernáth Gábor és Messing Vera 2012-es médiareprezentációs 

                                                 
31 1105/2007 Kormány határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 
2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervr l 
http://szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=20577 (Letöltés: 2016. 02.01. Az oldal azóta 
megszünt, a dokumentum itt olvasható: 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/18/PDF/2008/2.pdf (Letöltés: 2018. 04.24.) 

http://szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=20577
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/18/PDF/2008/2.pdf
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kutatása is megállapítja a romák médiaképének alakulása kapcsán, és mindkét stratégia 

a konfliktusok keretében rajzolja meg a romaképét, gyakorlatilag kriminalizálja azt, 

amely gondolkodás és viszony jelenlétére a magyar társadalomban a Bernáth-Messing 

kutatások szintén felhívják a figyelmet. 

A Roma Integráció Évtizede Program meghatározásában feltűn , hogy a romák 

társadalmi helyzetét a társadalmi távolság kontextusában határozza meg, ami a magyar 

roma stratégiának is meghatározó részévé válik – amikor hozzáférésr l beszél a 

társadalmi-gazdasági javak vonatkozásában, amikor összetartozás er sítésér l a 

társadalom kapcsán, amikor bevonásról a diszkriminációellenes küzdelmek esetében. 

Els re azt gondolnám, hogy az idegen diskurzusának megjelenése szándékos, és a 

Program kezdeményez inek felismeréséb l következik, tehát tudatos újraértelmez  és 

társadalomépít  szándék tételezhet  fel a kezdeményezés mögött. A magyar 

romastratégia kialakítását és változásait vizsgálva azonban sajnos egyértelművé válik, 

hogy a távolság megfogalmazása és megjelenítése a szövegben olyan gondolkodást 

tükröz, ami a származásnak tulajdonít különböz  szociális problémákat, és ha pozitív 

szándékkal is, de arra törekszik, hogy mindez, és a hozzá társított negatív jelentések, 

láthatatlanná váljanak a program végeztével.  

Ezen kívül a Program elnevezése értelmezésbeli zavart okoz azzal, hogy két fogalmat 

egyrészt felváltva, szinonimaként használ, másrészt angolul és magyarul másként 

használ: Angolul a Program neve: Decade of Roma Inclusion, magyarul Roma 

Integrációs Évtizede Program. Ahogyan dolgozatom során már korábban Alfred Schütz 

írása kapcsán is kitértem röviden rá, az integráció és az inklúzió nem ugyanazt a 

jelenséget jelölik. 

Az integráció fogalma több tudományterületen is jelen van, használják a pedagógia, a 

szociológia és a matematika területén is. A fogalom pedagógiai értelmezésén keresztül 

lehet talán leginkább megmutatni a téma szempontjából azt, hogy a két fogalom között 

mi is az a látszólag elhanyagolható különbség, ami egyébként két meghatározóan 

különböz  megközelítést jelöl. 

A pedagógia az integráció megvalósulásának szintjeiként különbözteti meg az 

integrációt (fogadást) és az inklúziót (befogadást). Az olyan iskolák, amelyek csak 

fogadó szintű iskolák, nem veszik figyelembe a gyerekek (a sajátos nevelésű gyerekek) 

különleges igényeit, nem segítik ket megfelel  módon a tanulásban és a 

beilleszkedésben – a gyermek csak jelen van, jól láthatóan. 
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A befogadó szintű iskolák továbbfejlesztett változatai az integrált oktatási rendszernek. 

Itt az egyén, az egyéni fejlesztés, az egyénre koncentrálás a meghatározó pedagógiai 

szemlélet (egyéni differenciálás) (Vargáné 2006: 14-15). 

 

A Program nevének tisztázatlanságán túl, a program zárásával megjelen , az elmúlt tíz 

évre vonatkozó elemezések egyértelműen azt mutatják, hogy az sikertelen volt abban, 

hogy el segítse a romák társadalmi befogadását, megszüntesse a romák szegregációját a 

részt vev  országokban, a szakadék tovább n tt a romák és a társadalom többi része 

között. A Program vezet i, saját értékelésükben32 szintén erre a következtetésre jutottak, 

s t, hangsúlyozzák, hogy a romák hátrányos megkülönböztetése tovább n tt a 

Programban részt vett európai országokban. Mindemellett azért egy érdemet kiemelnek, 

azt, hogy a Program meghatározó kezdeményez je volt néhány európai szintű roma 

integrációs folyamatnak – mint például az európai roma integrációs keretstratégia 

elfogadásának, amely a nemzeti romaintegrációs stratégiák koordinációját szolgáló 

keret, és alapvet en Járóka Lívia korábbi EP képvisel  nevéhez fűz dik33. 

 

Mindeközben a társadalom cigányellenessége nem csökkent, hanem nagyjából 

ugyanolyan mértékű a kilencvenes évek közepe óta. A cigánybűnözés fogalma nyíltan 

bekerült a közbeszédbe, a cigányellenesség diskurzusa ezzel megújult. Ahogyan err l 

már az  I.4.3 A magyar társadalom cigányellenessége c. fejezetben írtam,  a korábban a 

Kádár-korszak jellemz  és nyíltan használt kifejezése újra 200ő-ben, az Oláh Action c. 

internetes játék következtében jelent meg fogalomként a nyilvánosság színterein. Nagy 

mértékben és látványosan azonban az olaszliszkai tragédia után (2006), és a 

széls jobboldali, félkatonai szervezet, a Magyar Gárda megalakulásával (2007) terjedt 

el, majd a Jobbik  széls jobboldali párt aktivitásának következtében vált a hétköznapok, 

a nyilvánosság részévé (Munk 2013a). Azaz a 2000-res évekre meger södnek a 

széls jobboldali nézetek Magyarországon. Ennek egyik mutatója a 2008-2009 között 

történt, cigánygyilkosságok néven ismertté vált, romák elleni rasszista támadássorozat, 

                                                 
32 The Decade after 2015 http://www.romadecade.org/about-the-decade-decade-future 
(Letöltés: 2015.10.20. Az oldal azóta megszünt, kivonat a szövegb l: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OSiyg-
ZqmPoJ:ednomagazine.com/en/oppinions/the-decade-after-
2015+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu Letöltés: 2018. 04. 24.) 
33 A nemzeti roma integrációs keretstratégiák uniós keretrendszere: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:HU:PDF (Letöltés: 2018.04.24.)  

http://www.romadecade.org/about-the-decade-decade-future
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OSiyg-ZqmPoJ:ednomagazine.com/en/oppinions/the-decade-after-2015+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OSiyg-ZqmPoJ:ednomagazine.com/en/oppinions/the-decade-after-2015+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OSiyg-ZqmPoJ:ednomagazine.com/en/oppinions/the-decade-after-2015+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:HU:PDF
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amelynek hat halálos áldozata és öt súlyos sebesültje volt.  Egyre több széls jobboldali 

nézeteket valló szervezet lesz láthatóvá a társadalmi térben. Ezt követ en a 2010-es 

választásokon a Jobbik, nyíltan kirekeszt  nézeteket képvisel , széls jobboldali párt 

bekerül a Parlamentbe, és azóta is tartja pozícióját parlamenti pártként. 2011 tavaszán 

Gyöngyöspatán a Szebb Jöv ért Egyesület nyíltan megfélemlíti a roma lakosságot 

azzal, hogy jár rözni kezd a faluban, amihez id vel más széls jobboldali szervezetek, 

mint például az Új Magyar Gárda vagy a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjai is 

csatlakoztak, rasszista felvonulásokat tartva hetekig a településen.  

 A roma önszervez dés, jellegét és működési feltételeit és tematikáját tekintve, ebben az 

id szakban jelent s változásokon ment keresztül. E változások egyik elindítója az, hogy 

2007-re megszűnik a Magyar Soros Alapítvány, ami addig meghatározó szerepet töltött 

be a magyar civil társadalom, így a roma civil szervezetek támogatásában és 

tematizálásában is. Bár az Open Society Institute részben át tudta venni a magyar 

alapítvány szerepét, kés bb pedig hangsúlyosak lettek ebben a támogatási rendszerben 

más külföldi alapítványok is, mégis, és talán pontosan ezért, összességében egy új 

korszak kezd dik ekkor a civil roma önszervez dés életében, nem csak a 

fenntarthatóság, hanem a tevékenységek és a működési célok szempontjából is. A roma 

politikai képviselet ezekben az években 2010-ig a nagypolitika szintjén látszódik 

er södni (aktív roma származású résztvev kkel), de azok társadalmi hatékonyságát, 

ugyanúgy, ahogyan a Roma Integrációs Évtized Program vagy a nemzeti roma stratégia 

hatékonyságát is, megkérd jelezik a rasszista jellegű atrocitások, támadások, mint 

például a már említett olaszliszkai, gyöngyöspatai események, és a cigányok elleni 

rasszista támadássorozat. Ezzel egy id ben pedig a kisebbségi önkormányzati rendszer 

működésének hatékonysága is kérdéses a fenti események szempontjából.  

A 2010-es években a roma civil önszervez dés hangsúlya a közösségépítésre helyez dik 

- ezzel új tematikákat emelnek be a romákról szóló közbeszédbe, amelyek nem 

problémaként tekintenek a cigányokra és nem a szenvedést és az alárendeltséget 

hangsúlyozzák, hanem a büszkeség és az ünnep pozitív fogalmain keresztül beszélnek a 

roma identitásról – ellensúlyozva ezzel a cigányellenes retorikát. Példaként lehet 

megemlíteni az Idetartozunk roma közösségi hálózat34 működését, ami eredetileg a 

facebook közösségi oldalon kezdte megszervezni magát azzal a kampánnyal, hogy a 

2011-es népszámláláskor minél többen vallják magukat romának a közösség tagjai. 
                                                 
34 Idetartozunk közösségi hálózat online megjelenése: https://idetartozunk.eu/ (Letöltés: 2018.04.24.) 

https://idetartozunk.eu/
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Azóta jelent s szerepl je a roma civil szervez désnek, kezdeményez je és szervez je a 

Roma Büszkeség Napja (Roma Pride) rendezvénynek, amit eddig két alkalommal 

rendeztek meg35, valamint más szervezetekkel együtt aktív résztvev je az Nemzetközi 

Roma Nap rendezvényeknek Magyarországon. 

De itt kell említést tenni olyan új formátumú kezdeményezésekr l is, mint a Gallery836, 

ami az els  roma kortárs galériaként nem csak képz művészeti térként működik, hanem 

posztkolonialista és feminista szemléletű kiállításaival egyúttal tematizálni is 

szándékozik a romákról szóló közbeszédet, új néz pontokat és értelmezéseket mutatva 

az identitásról és társadalomról való gondolkodáshoz romáknak és nem romáknak 

egyaránt. És szólni kell a tudományos térben aktuálisan végbemen  változásról is, 

amelynek kiindulópontja a roma származású kutatók megjelenése, akik nem csak egyéni 

munkájukkal, hanem közösen is megpróbálják formálni a romákról való társadalmi 

gondolkodást37.  

Ebben a társadalmi térben alakul meg 2013 végén az els  jelent s etnikai párt 

Magyarországon, a Magyarországi Cigány Párt, ami önálló politikai képviseletre 

törekszik a nagypolitikai szintéren.  Az etnikai roma párt megalakulása nem egyedülálló 

jelenség Közép- és Kelet-Európában, a környez  országokban már az MCP-t 

megel z en megalakultak roma pártok. Mindennek a közös kiváltó oka lehet az 

intézményi szinten meggyengült, de az aktorok szintjén er s jelenléttel bíró civil roma 

érdekvédelmi képviselet, a romák társadalmi kirekesztettsége a térségben, illetve az is, 

hogy gyakorlatilag nincs olyan politikai párt, ami hatékony roma politikai képviseletet 

látna el. 

 

Ehhez a társadalmi berendezkedéshez társul Magyarországon a 2000-res évekt l egyre 

intenzívebben átalakuló – kés  modern médiatér (az egymással összekapcsolódó 

komplex és hibrid médiumok által alakított tér (Myat 2010)). Az új televíziós műfajok 

és médiumok megjelenése, a nagyfokú tabloidizáció, web2-es alapú újságírás, ezen 

belül a véleményalapú újságírás terjedése és a közösségi oldalak népszerűvé válása 

következtében átalakul az információ terjedése – annak gyakorlata, dimenziói és 

min sége. A megjelent anyagokkal kapcsolatban a közösségi oldalak, és az 
                                                 
35 Roma Pride facebook oldala: https://www.facebook.com/Roma-Pride-Roma-
B%C3%BCszkes%C3%A9g-Napja-891218017677771/ (Letöltés: 2018. 04.24.) 
36 Gallery8: http://gallery8.org/ (Letöltés: 2018.04.24.) 
37 Kritikai Roma Tanulmányok Kutatócsoport: http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/kritikai-roma-
tanulmanyok-kutatocsoport (Letöltés: 2018. 04. 24.) 

https://www.facebook.com/Roma-Pride-Roma-B%C3%BCszkes%C3%A9g-Napja-891218017677771/
https://www.facebook.com/Roma-Pride-Roma-B%C3%BCszkes%C3%A9g-Napja-891218017677771/
http://gallery8.org/
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/kritikai-roma-tanulmanyok-kutatocsoport
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/kritikai-roma-tanulmanyok-kutatocsoport
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interaktivitást (kommentek) megenged  médiumok lehet vé teszik azt, hogy azok 

azonnal újraértelmez djenek a nyilvános térben. Mindez hatással van a romák 

médiaképének alakulására is, például úgy is, hogy a közösségi oldalak teret adnak az 

önreprezentáció lehet ségének. Ez jelenti az egyéni megszólalások lehet ségét a 

nyilvános térben, valamint azt, hogy különböz  roma szervezetek, civil roma 

kezdeményezések a kommunikációjuk színtereként használják a közösségi oldalakat. És 

jelenthet hatékonyabb működést/megjelenést a roma tematikájú médiumoknak is. Példa 

erre a Roma Sajtóközpont, ami a 2010-es évek elejét l átalakította a működését és az 

eszközeit – internetes médiummá vált38, kampányszerű újságírást folytatnak a romák 

társadalmi elfogadottságának növelése érdekében, amihez a közösségi oldalak 

használata elengedhetetlen a számukra. Egyel re úgy látszik, hogy tevékenységükkel 

meg tudják szólítani a magyarországi vezet  online lapokat és azok olvasóit, és 

gyakorlatilag, ha nem is meghatározó módon, de tematizálni tudják a romákról szóló 

társadalmi diskurzust. 

 

Az alábbi esettanulmányaim leképezik ezt az összetett id szakot, a feldolgozott esetek 

egyben a modern rasszizmus jelenségének jelenlétét, formáit és hatásait mutatják meg a 

magyar társadalomban – vagyis azt, hogyan értelmez dnek a romák újra és újra 

idegenként a magyar társadalomban.  

 

 

                                                 
38 Roma Sajtóközpont: http://romasajtokozpont.hu/ (Letöltés: 2018.04.41.) 

http://romasajtokozpont.hu/
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IV. A kritikai diskurzuselemzés, mint meghatározó kutatási módszer 
és értelmezési keret 

A dolgozatot megalapozó kutatás módszeréül a kvalitatív vizsgálati módszert, ezen 

belül pedig a kritikai diskurzuselemzést választom, mivel ennek az elemz  és értelmez  

módszernek alapvet  célja a szövegek (például a média szövegek) rejtett, közvetlenül 

nem hozzáférhet  tartalmának rekonstruálása.  

A diskurzuselemzés háttere a társadalomtudományok területén a múlt században 

lezajlott filozófiai paradigmaváltás, olyan nyelvi-hermeneutikai fordulat, aminek 

következtében, a társadalomtudományok számára a nyelvi szövegek nem csupán 

dokumentumok, hanem a nyelv által létrejött társadalmi világ közegei (Glózer 2007). 

Vagyis a társadalom, mint szöveg értelmez dik, a társadalom minden jelensége egyben 

szövegvalóság is – a társadalomban létez  ember a nyelv segítségével jelentéseket hoz 

létre és ez által alakítja a valóságot, ami gyakorlatilag értelmezések eredménye (Geertz 

1994).  

Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy ez a szemléletváltás nem csak azt jelenti, 

hogy a valóság értelmezend , hanem azt is, hogy a jelentések nem eleve adottak és nem 

is egyértelműek és egyfélék. Vagyis a tudományos elemzés nem törekedhet 

kizárólagosságra, egyedüli érvényességre a különböz  társadalmi jelenségek 

értelmezésekor - így alakulnak át a tudományos tény és a tudományos igazság fogalmai. 

(Glózer 2007). A diskurzuselemzés szemléletében tehát nem létezik az igazság, vagy 

egy igazság egy adott társadalmi jelenséggel kapcsolatban – ehelyett mindezt felváltja a 

társadalmi koncepció magyarázata. Ebb l következ en az el zetes tudás és ismeret 

mind befolyásolja az értelmezést.  

Számtalan diskurzuselemz  irányzat és tudományos iskola létezik, amelyek alapja a 

beszédközpontú szemlélet, vagyis a nyelvészetb l kiinduló társadalomtudományos 

gondolkodás.  

A kritikai diskurzuselemzés f bb ismérveit Teun van Dijk tanulmánya (van Dijk 2001) 

alapján foglalom össze az alábbiakban, és egyben értelmezem a saját kutatói pozíciómat 

is a kutatási módszer kapcsán. A kritikai diskurzusanalízis konkrétan értelmezi a 

modern rasszizmus és média kapcsolatát a társadalomkutatások szempontjából, amit 

röviden összefoglalok a fejezet második részében van Dijk vonatkozó dolgozata 

segítségével (van Dijk 2000), megvilágítva ezzel az összefüggését annak, hogy miért 
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releváns a dolgozatom témája szempontjából a kritikai diskurzuselemzés, mint 

tudományos szemlélet és kutatási módszer. 

IV.1 Kritikai diskurzusanalízis – társadalmi szerepvállalás a tudományok területén 

A kritikai diskurzuselemzés a hatalmi visszaéléseket, a hatalmat, az egyenl tlenséget 

vizsgálja a társadalomban és azt, hogy ezek hogyan termel dnek újra, illetve milyen 

ellenállási stratégiák alakulnak ki velük szemben a társadalmi és politikai tér 

szövegeiben és beszédeiben. A módszer kialakulásának a gyökerei a frankfurti iskolához 

vezetnek vissza, végleges szerkezete az 1970-es évek végén alakult ki. Nem igazán 

nevezhet  külön iskolának, mint más diskurzuselemz  irányzatok, sokkal inkább arról 

van szó, hogy egy másféle megközelítést és módot akar adni az elméleti 

megközelítéseknek, értelmezéseknek (van Dijk 2001: 352). 

A kritikai diskurzuselemzést alkalmazóknak alapvet  fontosságú az, hogy 

felel sségteljesen gondolkodjanak a társadalomban betöltött szerepükr l. Azonosulnak 

azzal a felfogással, hogy nincs érdekmentes tudomány, vagyis azzal, hogy a tudomány, 

ezen belül a tudományos diskurzus eredend en része a társadalmi struktúrának, annak 

befolyása alatt áll, és egyébként is a társas interakciók során jön létre. Azt képviselik, 

hogy ezeket a kapcsolódásokat tanulmányozni kell, és a tudomány részévé kell tenni az 

így kapott eredményeket. Mindez rávilágít arra, hogy az elméletek kialakulásának, a 

különféle magyarázatok és leírások létrejöttének szociálpolitikai gyökerei vannak. Ezért 

a tudománnyal foglakozók szerepére való folyamatos reflexió a diskurzus analízis 

lényegi része lett. Ez pedig azt is jelenti, hogy a kritikai diskurzusanalízis önzetlenül és 

a vizsgált alárendelt csoportokkal együttműködve készül. (van Dijk 2001: 352-353) 

IV.1.1 A saját kutatói pozícióm 

Ez a meghatározottság a saját kutatói pozícióm megfogalmazásában nagy segítségre 

volt. A fentiekb l következ en is adott a probléma, amikor a kutatást végz  maga is 

része annak a témának, amit kutat, ezen belül is, amikor a kutatás végz , jelen esetben 

én, egy, a társadalomban alárendeltként létez  csoportról akar beszélni tudományos 

kontextusban úgy, hogy közben  maga is az alárendelt csoport része.  

A témám vizsgálatának kezdetén sok fejtörést okozott az, hogyan lehetne kifejezni azt a 

komplex néz pontot, amit egyaránt alakít a tudományos ismeretekb l fakadó tudás, és 

azok az ismeretek, amelyek láthatatlanul és észrevétlenül irányítják a tekintetemet, és 
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teszik sokszor a többséghez képest máshová a hangsúlyokat egy probléma 

értelmezésekor a tudományos térben. 

A kritikai elméletek tudományról és társadalomról alkotott felfogása, ami a valóság 

értelmezésének összetettségét deklarálja, meghatározó támpont lett számomra abban, 

hogy pontosan lássam a saját kutatói pozícióm relevanciáját és hitelességét a 

dolgozatom témájával kapcsolatban. 

IV.2 A kritikai diskurzuselemzés tematikái 

A fentiekb l következ en, a kritikai diskurzusanalízis a társadalmi problémákra 

fókuszál, és multidiszciplináris módszerekkel értelmezi a társadalmat, nem csak leírja 

azt. Ezen kívül pedig alapvet en azt vizsgálja, hogy a társadalmi diskurzus szerkezete 

hogyan alakítja, igazolja, legitimálja, termeli újra vagy éppen kritizálja a hatalmon 

lév k és a hatalomhoz nem vagy kevésbé hozzáfér k (alárendeltek) kapcsolatát. F  

fogalmai, amelyek mentén értelmezi a társadalmat, a következ k: hatalom, dominancia, 

hegemónia, ideológia, osztály, a gender, a rassz, diszkrimináció, érdek, újratermel dés, 

intézmény, társadalmi struktúra és társadalmi rend. Sokféle kritikai diskurzuselemz  

irányzat létezik, amelyek elméleti megközelítésben is nagy változatosságot mutathatnak 

(van Dijk 2001: 353) 

IV.3 Az kritikai diskurzuselemzés módszere 

A kritikai diskurzusanalízis módszerének lényege, hogy rámutat a társadalmi rend mikró 

és makró szintjeinek az összefüggéseire. A nyelvhasználat, a beszéd, a kommunikáció a 

társadalmi rend mikró szintjét képezik, míg a hatalom, a dominancia és társadalmi 

csoportok közti egyenl tlenség a társadalmi rend makró szintjén értelmez d  fogalmak, 

mégis a hétköznapi interakciókban összekeverednek ezek a szintek, aminek többnyire 

nem vagyunk tudatában. A kritikai diskurzusanalízis ezeket a kapcsolódásokat mutatja 

meg, vizsgálja és értelmezi (van Dijk 2001: 354). 

IV.4 A hatalom mint a legfontosabb fogalom 

A kritikai diskurzuselemzés központi fogalma a hatalom, amelyet leginkább a 

csoportokkal vagy intézményekkel kapcsolatban értelmez. Ebb l a szempontból egy 

csoportnak annál több a hatalma, minél inkább kontrollálni tudja a másik csoport tetteit 
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és tudását. Ehhez azonban elengedhetetlen az olyan forrásokhoz való hozzáférés mint az 

er , a pénz, a státusz, a hírnév és az információ. A hatalom diskurzusát a kritikai 

diskurzuselemzés két kérdéssel vizsgálja: 

Az er s(ebb) csoportok hogyan kontrolálják a közbeszédet? 

A közbeszéd hogyan tudja kontrolálni azoknak a csoportoknak a tudását és tetteit, akik 

kevésbé férnek hozzá a hatalomhoz, és ennek milyen társadalmi következményei 

vannak (társadalmi egyenl tlenség) (vanDijk 2001: 355)? 

A nyilvánosság színterei (közbeszéd, kommunikáció, média), valamint a tudás és az 

információ, egyben a hatalom szimbolikus terei is, a felettük gyakorolt kontrol a 

hatalomhoz való hozzáférésnek, annak gyakorlásának a jelz je, mivel a hatalmon lev k 

nem csak nyíltan er szakos tettekkel kommunikálhatják a dominanciájukat, hanem 

szimbolikus módokon is. A hatalommal bíró csoportok rendszerint hozzáférnek a 

nyilvánosság szintereihez, el fordul, hogy egyszerre többhöz is. Az, aki a legtöbb 

formájához hozzáfér, annak van a legtöbb hatalma (van Dijk 2001: 356). 

Mindezen kívül a tudás feletti kontrol, a nyilvánosság diskurzusa feletti kontrol után, a 

második leghatékonyabb útja a hatalom gyakorlásának és újratermelésének (van Dijk 

2001: 357). 

IV.5 A kritikai diskurzusanalízis kutatási területei 

A kritikai diskurzusanalízis legf bb kutatási területei a társadalmi nemek közti 

egyenl tlenségek, a média diskurzusa, a politikai diskurzus, a rasszizmus, 

nacionalizmus, antiszemitizmus és etnocentrizmus (van Dijk 2001:358).  

IV.5.1 Média 

Ezek közül a dolgozatomat is érint  média területét számos tudományterület értelmezi a 

kritikai diskurzuselemzés segítségével, a legkiemelked bb ezek közül, a dolgozatom 

elején már említett, Stuart Hall és csoportja által végzett kutatások, akik a kritikai 

kultúrakutatás paradigmájából kiindulva tanulmányozták a médiareprezentáció hatásait 

a társadalomra (van Dijk 359). 

IV.5.2 Rasszizmus 

A kritikai diskurzuselemzés, ha nem is azonnal, de mára a rasszizmus jelenségének 
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meghatározó vizsgálati módszerévé is vált. Ezek a kutatások alapvet en arra 

fókuszálnak, hogy hogyan jönnek létre és termel dnek újra az etnikai egyenl tlenségek 

a társadalomban, kutatási területük pedig a média, a film és az irodalom etnocentrikus, 

rasszista reprezentációi. A kritikai diskurzuselemzés értelmezésében ezek a 

reprezentációk folyamatosan fenntartják a másság/másik évszázadok óta, európai 

utazók, keresked k, felfedez k, tudósok – például történészek által megrajzolt képét, 

amely egyrészt az egzotikus különbségeket hangsúlyozza, másrészt a másság/másik 

intellektuális, morális és biológiai alsóbbrendűségét hangsúlyozza. Mindez széles körű 

hatással van a közbeszédre, és meghatározza az etnikai csoportok társadalmi 

reprezentációját.  A kritikai diskurzuselemzés a rasszizmussal kapcsolatban emellett 

meghatározóan a kisebbségekre, bevándorlókra, a másikra/másságra vonatkozó 

(hozzájuk, illetve róluk szóló) szövegeket és beszédeket is vizsgálja nyelvészeti, 

szemiotikai szempontból. Tehát a hagyományos médiatartalmak és a reklámok 

elemzésén túl a vizsgálatok a politikai diskurzus, a tudományos diskurzus, valamint a 

média számos új műfajára is kiterjedt. Mindemellett rasszizmussal kapcsolatos 

kutatások területén továbbra is jelen vannak a tartalomelemzéses vizsgálatok is (van 

Dijk 2001: 361). 

A kritikai diskurzusanalízis mindennek tükrében a rasszizmust (amit az elmélet 

gyűjt fogalomként használ a rassz vagy etnikai alapú megkülönböztetésére a másiknak) 

a társadalmi és politikai egyenl tlenség komplex rendszerként értelmezi (van Dijk 2001: 

362). 

IV.6 A média szerepe a modern rasszizmus terjedésében 

E téma bemutatásához Teun A. van Dijk tanulmányát használom fel, amit arról írt, hogy 

hogyan lehet a hírekben megjelen  új rasszizmus jelenségét felismerni és elemezni (van 

Dijk 2000). Ahogyan azt a modern rasszizmusról szóló részében a dolgozatomnak 

leírtam, többféle elnevezés született arra a társadalmi jelenségre, amikor megszűnnek a 

társadalmi kirekesztés és egyenl tlenség nyílt formái, és szimbolikus, nem egyértelmű 

megnyilvánulásokkal és látens utalásokkal tovább él a küls ségek alapján negatívan 

ítélkez  rasszizmus. Ami mindeközben egyszerre jelenti azt is, hogy aki ilyen módon 

közelít a másikhoz, az nem ért egyet a fennálló társadalmi renddel, ahol az 

etnikai/látható kisebbségek deklaráltan demokratikus keretek között élhetnek. 

A kritikai elméletek értelmezésében, a média alkalmas arra, hogy a modern rasszizmust 
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újra és újra meger sítse, újratermelje a társadalomban, aminek oka a rasszizmus 

diskurzusának társadalmi beágyazottságában keresend . Ez azt jelenti, hogy a modern 

rasszizmus esetében az emberek hétköznapi tudása, illetve az érintett kisebbségekkel 

kapcsolatos információ- és tudáshiánya tükröz dik vissza a rasszista sztereotípiákban, 

el ítéletekben és ideológiákban, amit éppen ezért egyáltalán nem ekként azonosítanak 

akkor, amikor diszkriminálják a másikat, hanem igaznak hiszik azt. Amikor a média 

diskurzusa mellett nincs más információforrás, és mindeközben a média által sugárzott 

kép ellenz i és elszenved i gyengék ahhoz, hogy tiltakozzanak, akkor a médiának  

megvan a lehet sége arra, hogy a társadalmi és kognitív értelemben meghatározott 

rasszista diskurzus segítségével kirekessze az amúgy is alárendelt státuszban él ket.  E 

társadalmi beágyazottság miatt a modern rasszizmus jelensége olyan társadalmat jelez, 

ami kizárólag a széls jobboldalnak tulajdonítja a rasszista megnyilvánulásokat. A 

kisebbségeket sem démonizálja nyíltan, csak másnak tartja ket, és mindehhez a 

kulturális különbségeket hangsúlyozza. A médiatartalmak vizsgálatakor el ször is ezt 

kell figyelembe venni (van Dijk 2000: 34).   

A modern rasszizmus rejtettsége, implicit természete miatt alapvet en diszkurzív, 

vagyis a beszédekben és a szövegekben érhet  tetten els sorban, de itt sem az 

egyértelmű utalásokban létezik.  Ilyen szövegek a hétköznapi beszélgetések, a 

tévéműsorok (bármelyik műfaj), a politikai propaganda szövegek, de a tankönyvek is. 

Ezek els re látszólag ártatlannak tűn  szövegek, mégis nem csak a kisebbségekre 

ártalmasak, hanem azokra is, akik azt gondolkodás nélkül elfogadják, leginkább akkor, 

ha egy társadalom domináns csoportja, taktikai okokból szintén elfogadja ket (van 

Dijk 2000: 34).  

A kritikai diskurzusanalízis módszerével úgy vizsgáljuk a médiát, hogy feltárjuk a 

média mint szöveg struktúráját és stratégiáit és összevetjük azt a társadalmi és politikai 

kontextussal. Mindehhez fontos emlékezni arra, hogy a kritikai elméletek, így a kritikai 

diskurzusanalízis szempontjából a média nem csupán szöveg, hanem egyrészt 

szimbolikus tere a hatalom megnyilvánulásának, másrészt a társadalmi térben 

konstruálódik. Ez a társadalmi meghatározottság – társadalmi kontextus egyszerre jelöli 

ki az újságírók nézeteit, akik a híreket gyártják, a közönség értelmezéseit az 

olvasott/látott/hallott hírekr l, és azt a társadalmat is, amiben mindez létrejön (van Dijk 

2000: 33). Éppen ez indokolja azt, hogy az egyszerű tartalomelemzés módszere a 

modern rasszizmus jelenségének vizsgálatára nehezen alkalmazható. 
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V. Esettanulmányok  

V.1 A Mortimer-ügy  

„Csak egy nyelvem van, és az nem az enyém.” (Derrida 1997: 9) 

Derrida szavai megfelel en írják le, milyen egy társadalmi csoport tagjaként 

megkülönböztetve létezni egy adott társadalomban. A modern rasszizmus kivédésének a 

kulcsa tehát a média kezében van. Fiske szerint a médiának egyértelműen kell 

törekednie a folyamatos felülvizsgálatra és az el ítélet-mentes viselkedésre (kognitív 

kapacitások és motiváció), hogy a kép és a látásmód megváltozzon (Fiske 2006). De 

vajon lehetséges-e változás, és ha igen, az milyen új irányokat tár fel a társas torzítások 

alkalmazására? 

A modern rasszizmus társadalmi jelenlétére hozom példának a nyilvánosság alakulását, 

a médiában csak „Mortimer ügyként” emlegetett esemény kapcsán. 

Az esetet egy hónapig 2005. május 8. és június 8. között követtem két internetes 

hírportál és kontrollként egy országos napilap – a Népszabadság – internetes felületének 

segítségével (www.nol.hu). Az index.hu, Magyarország egyik legjelent sebb hírportálja, 

a romnet.hu pedig egy hasonló profilú, ám els sorban romákkal kapcsolatos híreket és 

véleményeket közl  hírportál. 

Vizsgálatomban felhasználtam Heller Mária nyilvánosságmodelljét annak 

értelmezésére, hogyan alakult a média és a nyilvánosság szerepvállalása, az ügy 

különböz  fordulatai kapcsán (Heller 2001). 

 

1. Els  felvonás 

2005. május 15-én antirasszista demonstrációt rendeztek a Moszkva téren. A tüntetés 

kezdeményez je a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, szervez je a Nagy 

Imre Társaság volt, a rendezvényhez csatlakozott többek között az Országos Cigány 

Önkormányzat, a Roma Polgárjogi Alapítvány, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, az 

SZDSZ-Új Generáció, az MSZP társadalompolitikai tagozata, a Budapest Páholy és 

több, egymással akkor egyébként vitában álló roma szervezet is. A demonstráció 

apropója az egy héttel korábbi (2005. május 8. vasárnap) Moszkva téri eset volt, amikor 

a 21-es buszon karddal szúrtak meg egy 15 éves roma származású fiút. Az eseményen 

több százan vettek részt. A szervez k, résztvev k, több politikus és közszerepl  akkori 

határozott véleménye szerint rasszista indítékú bűncselekmény történt. 
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A kardos támadás és az antirasszista demonstráció között egy hét telt el. Ez az id  elég 

volt arra, hogy igen jól modellezhet en egy magánjellegű esemény bejárja a 

nyilvánosság több szintjét, és végül már a politikára is közvetlen hatással legyen. A 

folyamat a következ képpen alakult. 

A támadással kapcsolatos els  híradások még csak röviden vázolták az eseményt: egy 

15 éves roma származású fiút valaki karddal szúrt meg a 21-es buszon, az elkövet  öt 

másik társával katonai jellegű ruhát viselt, és azonnal elmenekült a helyszínr l. Egy 

nappal kés bb a tudósítások kib vültek azzal az információval, hogy az áldozat szülei 

szerint valószínűleg azért támadták meg a 1ő éves fiút, mert roma származású, azaz a 

tett valószínűleg rasszista indítékú volt. Ezt a véleményt leginkább arra alapozták, hogy 

az elkövet  és társai az áldozat barátainak elmondása szerint katonai jellegű öltözéket és 

bakancsot, egyikük pedig rohamsisakot viselt, emellett volt náluk két darab − egy fából 

készült, lakkozott, kerek és egy címerpajzs alakú natúr fapajzs, két darab kard és egy 

rohamkés. 

Amint ez a vélemény elhangzott, az üggyel kapcsolatban szinte azonnal megszólaltak a 

különböz  − a médiában egyébként is sokat szerepl  − roma szervezetek képvisel i. k 

már határozottan állították, hogy nagy valószínűséggel rasszista indíttatású 

bűncselekmény történt. Az egyik szervezet vezet je, az áldozat családjának 

beleegyezésével, saját költségén magánnyomozást is indított a tettes felkutatására. 

Jól megfigyelhet  volt, hogy szinte mindegyik megszólaló együtt mutatkozott az 

áldozat anyjával vagy családjával, amikor a nyilatkozatát tette. 

A rend rség ennek ellenére még óvatosan fogalmazott: addig kizárják a rasszista 

indítékot, amíg arra nem találnak egyértelmű bizonyítékot – márpedig a meghallgatott 

tanúk szerint nem hangzott el rasszista szó. Emellett pedig félmillió forintot ajánlott fel 

a BRFK a nyomravezet nek. A nyomozás szinte a média jelenlétében zajlott. Bár az egy 

hét alatt nem igazán jutottak el re, szinte mindennap olvasható, hallható, látható volt 

valamilyen újabb rend rségi információ az eset kapcsán – az áldozat állapotáról, 

családjáról. 

A hétvégi tüntetést megel z  napokban a Roma Polgárjogi Alapítvány eredetileg még 

külön tüntetést jelentett be, de csütörtökön csatlakozott az együttes tiltakozáshoz. 

Hangsúlyozták: a rendszerváltás óta nem történt ilyen értelmetlen, er szakos 

cselekmény. 

A tüntetés után két nappal Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a parlamentben, napirend 
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el tti felszólalásában többek között beszélt a karddal megszúrt roma fiúról. Beszédét a 

21-es buszon történtekkel kezdte, az érettségi botrányként elhíresült üggyel folytatta, és 

végül felszólította az ellenzéket, hogy döntse el, segít-e egy sikeres Magyarországot 

létrehozni, vagy más utat választ. 

Az ellenzék köreiben nagy felháborodást keltett a felszólalás. Leginkább azért, mert úgy 

érezték, a miniszterelnök „lerasszistázta” ket. Ennek a véleményüknek hangot is adtak, 

aminek következtében igen éles szóváltás alakult ki Gyurcsány Ferenc és Pokorni 

Zoltán FIDESZ-es képvisel  között. 

 

2. Második felvonás 

2005. május 26-án vasárnap a „magyargyűlölet”, a „cigánybűnözés” és a „liberális 

terror” ellen tüntettek a Moszkva téren, válaszul a két héttel korábbi antirasszista 

tüntetésre. A demonstrációt a www.kettosallampolgarsag.hu internetes oldal 

tulajdonosa, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és az interneten Tomcat néven 

elhíresült férfi szervezte (aki egyébként a korábbi antirasszista tüntetést provokáló 

feliratú táblájával és pólójával megzavarta). 

A tüntetés kiváltó oka az újabb, az ügyben jelent ségteljes egy hét alatt lejátszódó 

folyamat volt, amelynek következtében a helyzet váratlan fordulatot vett. Ez pedig a 

következ képpen zajlott. 

Május 20-án, péntek hajnalban a rend rség rizetbe vette azt a 17 éves, Mortimer 

becenévre hallgató fiút, aki a gyanú szerint karddal szúrta meg a 15 éves roma 

származású fiút a 21-es buszon. Mortimer azonnal beismerte tettét, és ezzel egy id ben 

magát roma származásúnak vallotta a rend rségen. 

A hír hallatán hirtelen minden, addig aktívan szerepet vállaló politikus, közszerepl  

valamilyen formában elhatárolódott az ügyt l, azaz vagy bocsánatot kért korábbi 

„elfogult, éles” nyilatkozataiért, vagy nem kért bocsánatot, hanem új mederbe terelte a 

helyzetet, most már vitaként kezelve azt. És voltak olyanok is, akik nem vontak vissza 

semmit, de többet már nem is szólaltak meg. 

Így bocsánatot kért nyilatkozatban több roma szervezet is a közvéleményt l, és egyben 

felszólítottak más roma szervezeteket arra, hogy k is tegyenek így. 

Horváth Aladár és Kaltenbach Jen  pedig ezzel egy id ben egy új, eddig nem nagyon 

hangoztatott dimenzióját vetette fel a rasszizmusnak – a kisebbségi lét nem feltételezi 

azt, hogy valaki ne lehetne rasszista –, s ezzel az új helyzettel igyekeztek alátámasztani 
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a két héttel korábbi antirasszista demonstráció létjogosultságát. 

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök május 23-án a FIDESZ-es Áder János felszólalására 

reagálva újra elismételte a korábbi, már említett parlamenti felszólalásában 

mondottakat, és felhívta a figyelmet arra, hogy nem  nevezte egyértelműen rasszista 

bűncselekménynek a 21-es buszon történteket, hanem Pokorni Zoltán. 

Ezek után az ügy lekerült a politikai szintérr l, a média pedig egyre kevesebbet 

foglalkozott vele, és akkor sem úgy, mint ahogy azt a korábbiakban tette, vagyis egy 

rasszista bűncselekmény tényfeltárása helyett vagy a nyomozás újabb részleteir l 

tudósított, vagy az áldozatról és az elkövet r l közölt id közben kiderített, új, az 

esethez közvetlenül nem mindig kapcsolódó információkat. 

 

3. Fordulatok és magyarázatok 

A 21-es buszon történtekb l kiinduló események mindössze három hét alatt két nagy 

fordulatot vettek, bejárva a nyilvánosság különböz  színtereit. Nyilvánosságot kapott 

magánügyb l hírtelen nyilvános közüggyé vált, majd egy újabb fordulattal státusza 

visszaváltozott nyilvános magánüggyé, de már nem csak az eredeti esemény miatt, 

hanem a megtörtént események hatására új profillal gazdagodva. A közszerepl k 

azonnali intenzív reakcióiban valószínűleg nagy szerepe volt annak, hogy a parlamenti 

választásokig akkor már csak egy év volt hátra, és ez sajátos színezetet adott a 

helyzetnek, de ezzel együtt a történtek jó például szolgálnak a társadalmi torzítások 

modern formájának jelenlétére. 

Maga az eset olyan bűncselekmény, amely valószínűleg mindenképpen nyilvánosságot 

kapott volna, hiszen a körülményei olyan szokatlanok, hogy egyértelműen felkelti a 

nézettségi mutatók feltornászásáért küzd  hazai média figyelmét. 

A folyamat, ahogyan a rasszizmus mint indíték felvet dött, majd megcáfolódott, 

világosan tükrözi a rejtett rasszizmus er teljes társadalmi jelenlétét. Felfedezhet ek a 

már-már automatikusan rögzült torzítások – katonai ruhás, bakancsos, fegyveres 

támadók vs. roma fiatalok = skinheadek, de mindenesetre kirekeszt  magatartású 

támadók vs. romák. 

Az eset kapcsán közölt, majd visszavont, megmásított nyilatkozatok jól mutatják azt a 

feloldhatatlannak tűn  látásmódot, ami a romákat minden körülmények között másként, 

különböz ként tekinti, akiket csakis ebb l, másságukból kifolyólag érhet bármi is – jó 

is, rossz is, és akiket ez a másságuk megfoszt egy sor olyan tulajdonságtól, ami 
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egyébként bárkié lehetne – pl. ha Mortimer roma, akkor biztos, hogy nem lehet 

rasszista. 

A roma civil szervezetek, közszerepl k reakciója is egyértelműen leképezi a rejtett 

rasszista gondolkodásmód által automatikusan kiváltható válaszokat az érintett 

társadalmi csoport részér l – nem tudatosan, de belehelyezkednek a felkínált másság 

szerepébe. Horváth Aladár és Kaltenbach Jen  nyilatkozata pedig kivételt képez az 

ügyben, de a média többnyire nem tudott mit kezdeni az általuk közzétett felvetéssel, 

csak közölték az információt, de újabb elemzések ennek kapcsán nem születtek. 

Ehelyett egyre inkább a bulvár szempontú megközelítések kezdték jellemezni az eset 

kapcsán született anyagokat, megfeledkezve arról az eredeti helyzetr l, hogy fényes 

nappal ilyen súlyos bűncselekmény történhet manapság Budapesten. El nyt élveztek a 

szúrást elszenved  fiatal el életével kapcsolatos kétes történetek, és Mortimer furcsának 

beállított családi háttere. 

Tehát a közvéleményt, az „egyszeri embereke” magukra hagyták. Mindebb l jól látszik, 

hogy a magára hagyott közönség szerepe egyre inkább új értelmet nyer: nem csak a 

romák, hanem általában a magyarországi médiafogyasztók azok, akiket magukra 

hagyott a média a torzítások új formáinak (modern/látens rasszizmus) 

reprezentációjával. 

 

„Mármost ez a nyelv, az egyedüli, amelyen beszélni fogalmam köt, életre-halálra, 

amennyiben beszélnem lehetséges lesz, ez az egyedüli nyelv, látod, soha nem lesz az 

enyém. Igazából soha nem is volt az” (Derrida 1997: 11).  
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V.2 A közszolgálati média romaképe – a Cigány-magyar együttélés című film 
elemzése a fehérség kritikai kutatása elmélet segítségével 

 

A fehérség kritikai kutatása a kutató/a vizsgálódó/a leírást adó szempontjából érdekes 

problematikát mutat, ami a kelet-európai, ezen belül is magyarországi társadalmi térben 

valószínűleg sajátos szituációkat is eredményez.  

Az elmélet a fehérséget, mint társadalmi konstrukciót vizsgálja, ami magyarországi 

viszonylatban mindazt jelöli, amit többségnek, magyarnak, nemzetinek címkéznek, és 

ami ezáltal a mindenkori kutatói pozíciót és viszonyát a vizsgált jelenséghez is 

automatikusan orientálja.  

Az elméletb l kiindulva a tudományos tér oly módon válik hangsúlyossá, hogy eltűnik a 

színvakság a vizsgált jelenségek, és a vizsgálatot végz k szempontjából (Junghaus 2011 

b). Vagyis ez egy rendszer és egy néz pont is arra, ami alapján láthatóvá válhat a kutató, 

a fehér és a nem fehér kutató, adott helyzetben például a cigány kutató, és rajta keresztül 

látszódhatnak a vizsgált jelenségek. Vagyis egyrészt lehet sége nyílik a nem fehér – 

cigány – kutatónak, hogy azonos tudjon maradni a bels  látásával, bels  képével, 

miközben cigányokkal kapcsolatos társadalmi jelenségekr l ír, ami a vizsgált jelenség 

mélyebb megértését eredményezi a befogadó és a kutatói közeg számára is. Másrészt 

pedig mindeközben kiléphet abból a sztereotipikus cigány szerepb l, amit 

automatikusan hozzárendelt a társadalmi közeg, és ami az alapvet en alárendelt 

pozíciójából fakad.  Ezáltal a társadalmi jelenségekkel foglalkozó kutatói pozícióhoz 

rendelt automatikus, normatív szerep és az ennek következtében a nem fehér/cigány 

kutatóban keletkezett feszültség feloldódik. Így jöhet létre egy új alap, ahol a kutatói 

pozícióban az egyedi, a sajátos, a sokféle újraértelmez dik, pontosabban ezáltal 

teremt dhet meg hitelesen.  

 

Láthatatlan viszonyrendszer – a többség médiareprezentációja 

A kutató problematikáján túl a társadalmi tér ez alapján az elmélet alapján is valójában 

sokféle, és nem csak fekete-fehér. Árnyalatokban létezik a mikrokörnyezetekben, a 

média/nyilvánosság pedig az a színtér, ami (aktuális gyakorlatát tekintve) mindezt 

eltünteti, és újra és újra létrehozza a fehér-fekete pozícionálást.  Vagyis, ez az a hely, 

ahol az alárendelt (a cigány) a fehérhez képest definiálódik, méghozzá látens módon, 
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mert ez az a szituáció, ahol a másik oldal nincs értelmezve, megjelenítve, csak az 

artikulálatlan „valamihez képest”, a „normatív” látszik a beállításokban, a szövegekben, 

amit automatikusan a fehérhez rendel ez a kommunikációs tér. Vagyis amikor azt 

mondjuk, hogy a cigányok, mint homogén massza jelennek meg a médiában, akkor 

ilyen szempontból a fehérek/többségi társadalom/ a magyarok sincsenek jobb 

helyzetben. Hiszen azáltal, hogy nem beszél róluk a média, csak a direkt módon nem 

jelölt, ideologikus normatív pozíciót mutatja, ezáltal a társadalmi beidegz dések, 

sztereotípiák mentén mindezt a fehérhez/dominánshoz/magyarhoz társítjuk, de 

valójában nem kapunk reális képet róluk sem. Mindez automatikusan, láthatatlan 

viszonyrendszerben jön létre. A média ellenségkép formálása ez alapján is leírható, és 

talán a fehérség kritikai kutatás megközelítésével együtt jeleníthet  meg tejességében.  

A fehérségről beszélni nagyobb tabu ma Magyarországon, és más kelet európai 

országokban is, mint valamelyik „látható” népcsoportról, vagyis adott esetben a 

cigányokról. Pedig, amikor a sokféle és a nyitott társadalmat, az egyenl séget vagy a 

demokráciát értelmezzük, akkor mindig több szempontról is beszélünk. Ez az elmélet 

tehát azt hangsúlyozza, hogy a több szempontúság ott kezd dik, ahol a láthatóvá tev  

aktort is megrajzoljuk, belehelyezkedünk az  néz pontjába is, és elmeséljük, hogy kik 

k. Megfestjük az állandó jelöl t is, nem csak a jelöltr l mondjuk el, hogy ebben a 

térben  a jelölt, a kijelölt, az alárendelt, és hogy ennek definiálása az adott szituációban 

éppen hogyan történt meg újra. Ezzel a néz pontváltással lehet új szintérre emelni olyan 

szituációkat, amelyekkel kapcsolatban a tudományos megközelítés, eredményességét 

tekintve már régóta egy helyben jár. Ez a pozícióváltás definiálja a fehér és a nem fehér 

tekintetet, és pontosan ezáltal dekonstruálja azokat, és a velük kapcsolatos, addig 

megszokott definíciókat, jelentéseket. A hierarchikus szerkezet ebb l a szemszögb l 

látszódik, és így mutatja meg, hogy ezek a néz pontok relatívak, megtanultak, és nem 

egyértelműen mindenkinek a sajátjai. Vagyis azzal, hogy megfestjük, milyenek a 

fehérek, az általuk jelölt társadalmi csoportoknak, rasszoknak is lehet sége nyílik arra, 

hogy újra pozícionálják saját magukat. S t, az új jelentések megkonstruálása csak így 

lehetséges.  

A média vizsgálatán keresztül lehet a legjobban elmondani, milyenek a jelöl k, és ehhez 

képest milyenek a jelöltek egy adott társadalomban, egy adott helyzetben, éppen úgy, 

ahogy Dyer is hangsúlyozta a reprezentáció fontosságát. Hiszen a reprezentáció, a 

történetmesélések szerkezetén keresztül mindig megrajzolható a normatív oldal, amit a 
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legtöbb esetben maguk a mesél k, és a hallgatóság is egyértelműnek vesz, és nem is 

lesz hangsúlyossá, hogy ez milyen szempontból, hogyan konstruálódik. 

Fehérség kritikai kutatása – magyar közszolgálati média 

Mindezek alapján az, amit a közszolgálati televízió nyilvánosságának terében láthatunk 

mint a többségi kép, magyarázatul szolgál arra a gyakorlatra, ahogyan a romák 

médiareprezentációja megvalósul. A magyarok olyan ideológiaként léteznek ebben 

térben, amely egy régmúlt társadalmi szerkezetet idéz, olyat, ami a mostanihoz képest 

más társadalmi, gazdasági viszonyok mentén jött létre és létezett, ahol a vesztes 

pozícióból jöv  szembehelyezkedés az alaphelyzet. Egy anakronisztikus nyilvánosság 

(közszolgálatiság) ez; és ebben a térben értelmez dik a cigány. Elképzelt cigányokat 

látunk. A cigány homogén közösségként, árnyalatok nélkül, az alárendelt (a fekete) 

szerepében tud itt csak megjelenni, ami jól mutatja, hogy bár a többségr l, „a 

magyarokról” nem kapunk valós képet, csak ideológiát, a pozicionálás természete mégis 

kijelölt azáltal, ahogyan a cigányokat láthatjuk. Ebb l következ en csakis általuk tudjuk 

azonosítani azt, hogy ez egy fekete-fehér viszonyrendszer/kommunikációs tér, ahol a 

domináns, a fehér, a magyar.  

Mindennek modellezésére és bizonyítására Pesty László A cigány-magyar együttélés 

című filmjét39 választottam, lévén a film nagyon sok ellenérzést váltott ki a 

közönségb l. A kritikai fehérség kutatás elgondolásai mentén felvázolható 

szempontrendszer különösen alkalmas arra, hogy tudományos térben mutassuk be azt, 

mi volt ennek az oka, azt, hogyan ellentmondásos, miért életképtelen az a pozíció, 

ahonnan a film beszél.  

El feltevésem az, hogy a film narratívája el ítéletes képet mutat a cigányokról, és ennek 

következtében a magyarság is csak, mint arctalan, önállóan nem létez , elképzelt 

konstrukcióként létezik a filmben, amely alapvet en a félelmek és el ítéletek mentén  

határozódik meg. A filmet a tartalomelemzés módszerével vizsgálom meg abból a két 

szempontból, hogy mit mond a cigányokról, és hogyan beszél róluk. A kapott 

eredményekb l ezután kísérletet teszek arra, hogy következtessek a film néz pontjára 

(norma), amib l az egyes karakterek és helyzetek megkonstruálódnak a filmen.  

 

                                                 
39A filmet 2012. március 7-én vetítette a közszolgálati m1 csatorna. A film az interneten is megtekinthet . 
http://www.youtube.com/watch?v=xdSk0pAaIDU&list=PLeA6ffj7YUPxAdIMdqLf50VyyiPAIp3KR 
(Letöltés: 2018.04.24.) 

http://www.youtube.com/watch?v=xdSk0pAaIDU&list=PLeA6ffj7YUPxAdIMdqLf50VyyiPAIp3KR
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Elemzés 

A film alapjául, a film f  megszólalójának, Fogács Istvánnak a 2011-ben megjelent írása 

szolgál.40 Ez a szöveg alapjaiban meghatározza a film narratíváját, a szöveg egyes 

kiragadott, és a szerz  által felolvasott részei meghatározzák mindazokat a témákat, 

amelyeket a film, a cigány-magyar együttélésként címkézett témakörében érint, illetve 

az egyes jelenetek gyakorlatilag ezen írás felolvasott részeivel kapcsolódnak szervesen 

egymáshoz. A provokáló hangnemben íródott szöveg azonnal heves reakciókat váltott ki 

az olvasókból, amelyek egy része hozzászólásként olvasható a cikk eredeti megjelenési 

helyén.  

Helyszínek és megszólalók 

A téma kifejtése filmben 7 helyszínen, 10 megszólalóval valósul meg. A helyszínek és 

hozzájuk kapcsolódó szituációk közül a legmeglep bb egy (1) rend rtiszti 

szakközépiskola, ahol Forgács István a cigány-magyar együttélésr l tart el adást. A film 

ezzel a helyzettel indít, az el adás egyes részei pedig vissza-visszatérnek a film során, 

kapcsolódva az éppen fejtegetett témákhoz. A további helyszínek és szerepl k a 

következ képpen alakulnak:  

Egy észak-kelet magyarországi cigánytelep két háza, két megszólalóval:  

(2) egy 41 éves, 10 gyerekes családapa, aki két szakmával, több mint három éve 

munkanélküli  

(3) egy két gyerekes fiatal n   

(4) Lakatos Attila, a borsod-megyei cigány vajda és otthona 

(ő) Forgách István szüleinek a lakása, ahol megszólal mindkét szül  

(6) Uszka, egy Ő20 f s település az ukrán-magyar határnál, ahol a lakosság 80%-ban 

roma származású. Itt hárman szólalnak meg, mindannyian a helyi keresztény vallási 

közösséghez tartoznak (a közösség lelkipásztora és a két presbiter) 

(7) Egy kávézó, ahol Réz Andrással beszélget a riporter  

A filmben a szerkeszt -riporter Pesty Lászlón, és az utolsó megszólaló Réz Andráson 

kívül csak cigányok szólalnak meg. A film tematikáját követve, Forgács István és 

Lakatos Attila testesítik meg a felvilágosult, progresszív cigányt, amit úgy 

érzékelhetünk a filmben, hogy sokszor a riporterrel egy id ben, egy oldalon 

                                                 
40 Forgács István: Ha ti vagytok a cigányok, nem tartozom közétek. 
http://www.romnet.hu/hirek/2011/10/10/ha_ti_vagytok_a_ciganyok_nem_tartozom_kozetek (Letöltés: 
2018.04.24.) 

http://www.romnet.hu/hirek/2011/10/10/ha_ti_vagytok_a_ciganyok_nem_tartozom_kozetek
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pozícionálódnak kérdez ként, valamint k beszélgetnek a riporterrel, nem a riporter 

faggatja ket – ahogyan azt teszi a többi cigány megszólalóval, akik erre csak röviden, 

bizonytalanul válaszolnak, vagy magyarázkodnak. Szerepükben viszont mégis „csak 

cigányok” maradnak – mivel a film tekintete id közönként ket is beülteti a kérdezettek 

székébe, illetve amikor nem a riporterrel együtt kérdeznek, akkor vagy önállóan, vagy 

csak együtt látható a két szerepl , amint kinyilatkoztat, vagy eszmét cserél egy, a 

cigányokkal kapcsolatos témában. 

A megszólalásokat összegezve a cigány-magyar együttélésr l a film azt a képet adja, 

hogy eredend en a cigányok okolhatók minden konfliktusért, k azok, akik miatt nem 

tud megvalósulni az együttélés. Egyrészt mert k nem akarnak ezért semmit tenni, 

másrészt eredend en olyan alapvet  tulajdonságaik vannak, amelyek miatt az együttélés 

a magyarok számára kockázattal jár, veszélyeket hordoz magában. Minderre 

vonatkozóan egyrészt egyértelmű közlést tartalmaz film, másrészt a filmben megjelen  

témák kifejtéséb l is ezt a következtetést lehet levonni. Ezeket a következ kben 

ismertetni fogom. 

Állítások 

A film szisztematikusan a következ  állításokat teszi a megszólaló szerepl in keresztül. 

A filmb l tükröz d  szerkesztési módszer az interjúk, beszélgetések, beszédek 

részleteinek kiragadása és egymás mellé pakolása – vagyis el fordulhat, hogy a téma, 

vagy a feltett kérdés nem ugyanaz volt, a válaszok azonban mozaikszerűen kapcsolódni 

tudtak egymáshoz.: 

• A cigányoknak általában nagyon sok gyerekük van.  

Ebben a témában a Ő1 éves férfit számonkéri a riporter: „Jól meggondolta ezt a 7 

gyereket a nyomorban?” A két gyerekes fiatal asszonyon pedig csodálkozik: „Hogyhogy 

csak kett ? Itt a roma családokban általában 6-8 gyerek van!”   

• A cigányok szexuális szokásai jelent sen eltérnek a magyarokétól, és mindez 

elítélend . 

Forgách István és Lakatos Attila ezzel kapcsolatos reakciója megteremti a szexualitás 

témakörét, ami általában cigányoknál más és nehezen kontrollálható: „A hálószobába 

nem tudunk bemenni.”- mondja Lakatos, és er síti meg ezt Forgács is. S t, jellemző a 

cigányokra a vérfertőzés (Lakatos A.) – ez történik Lakatos Attila szül falujában is, 

„mert már nincs idegen vér” és ezért a cigányok egymás közt házasodnak, és állítása 
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szerint lassan minden kistelepülésen ez el  fog fordulni. Idekapcsolódó állítás az is, 

hogy A cigánylányok általában már nagyon korán férjhez mennek és vállalnak 

gyereket – ezt Forgács István édesapja rosszallóan jelenti ki, majd a 41 éves férfi 

legnagyobb lányáról derül ki a filmben az, hogy már 14 évesen teherbe esett.  

• Nagyon sok tanulatlan cigány lesz hamarosan, akik számukkal és 

műveletlenségükkel veszélyt jelentenek a magyarokra. 

A fentiekb l következik, a film következ  állítása, hogy nagyon sok cigány gyerek 

születik. Az ő év alatti korosztályban a cigány gyerekek száma kb. 23%”, amelyek 

„hihetetlenül nagy számok”, „valószínűleg minden negyedik gyermek cigány ember” 

állítja Forgács István, és mindezt úgy hangsúlyozza, hogy ez veszély és fenyegetés a 

társadalomra nézve, aminek a cigányok nem részei, de ha így folytatódik tovább, 

elfoglalják azt, és átveszik az uralmat a magyarok felett.  

A cigány gyerekekhez kapcsolódóan elhangzó következ  állítás az, hogy a cigányok 

nem engedik a gyerekeiket iskolába járni, pedig a megoldást az jelentené, ha „a 

tehetségest, a legtöbbre valót” bentlakásos iskolába küldenék tanulni a szül k (Forgács 

I., Lakatos A.).  

• A cigányok nem tudnak jól viselkedni, veszélyesek, ezért a magyarok jogosan 

félnek t lük.  

Például azért mert összerugdossák a tanárt (Lakatos A.), vagyis a cigányokkal nehéz 

együttélni, és sok településen félnek a cigányoktól (Forgács István: „Köszönöm, hogy 

cigány vagyok, mert nem vagyok azon a másik oldalon, ahol sok településen félnek a 

cigányoktól”).  

Kiderül az is, hogy mindez nem azért van, mert a magyarok el ítéletesek a cigányokkal 

szemben. Ugyanis bár létezik ez a jelenség, de csak „kis mértékben” (Forgács István 

anyukája), illetve nem baj ha valaki előítéletes a cigányokkal szemben, nem baj, ha 

van egészséges félelem, ez teljesen természetes és nem is kell szégyelnie magát miatta 

(Forgács István).  

• Van cigánybűnözés, vannak bűnöz  cigány családok  

Forgács I. ezt a rend röknek tartott el adásában állítja, és részletes példákkal támasztja 

alá. Ehhez kapcsolódóan kiderül, hogy a cigányok olykor még a cigányokat is 

meglopják (két gyermekes fiatalasszony), és k lopják a színesfémet is (Forgács I.). A 

cigánybűnözés jelenlétét támasztja alá az is, hogy sok cigány ül börtönben (Forgách I.), 
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illetve az is, hogy a cigányok között létezik a „börtön romantika” – vagyis az a 

„men ”, aki börtönbe megy és aztán kijön (Lakatos A).  

 

A megszólalók – ahogyan a film bemutatja őket 

A témák és állítások fokozatos kifejtése már a film legelején kijelöli az egyes 

megszólalók filmbeli szerepeit. 

A Ő1 éves, 10 gyereket nevel  (7 saját) munkanélküli családapa alárendelt szerepben 

jelenik meg végig a film során. Ez a szerep jön létre minden egyes kérdés-felelek 

szituációban, aminek során a riporter faggató és egyben számon kér  kérdéseire és 

hangnemére elnézést kér  tekintettel, visszafogottan, röviden, kényelmetlenül és 

szégyenl sen válaszol. A számonkérés viszont nem tud bűntudatot kelteni benne, de 

létrehozza a magyarázkodást, ami meghatározza a viszonyát a házába állító, nem cigány 

riporterrel, annak kérdéseivel, és a közben ezáltal kimondatlanul létrejöv  állításaival 

kapcsolatban, és válaszait ennek megfelel en adja. 

A kétgyermekes fiatalasszonyt is faggatja és számon kéri a riporter a kérdéseivel és 

jelenlétével. Ebben a párbeszédben folyamatosan, er teljesen jelen van a fehér 

domináns férfi tekintete, és a fiatal, nem fehér/cigány n  szterotipikus jelentése, mindez 

a gyerekvállalással kapcsolatos témában érthet  tetten a legjobban. A legnehezebb 

pillanata a filmnek az asszony szempontjából mégis az, amikor a riporter a faluban zajló 

konfliktusokról érdekl dik. Rövid, pattogós stílusban arra kérdez rá, hogy mit lehetne 

tenni az ellen, hogy a romák betör k legyenek. Bár kommunikációs szempontból nehéz 

helyzet, a fiatalasszony ekkor sem, ahogy a gyerekvállalás témánál sem kezd el úgy 

viselkedni, ahogyan kérdez je szeretné, nem ad feltétel nélküli, azonnali választ, hanem 

úgy válaszol, hogy az mindenki számára elfogadható legyen. Viszonyulása tudatosan 

konfliktuskerülő és egyensúlyra törekvő. 

Forgács István alakja a filmben er sen ellentmondásos, mert egyrészt folyamatosan 

hangsúlyozza cigány mivoltát, és egy ezáltal azonosított, azonosult cigány néz pontot – 

„én a cigány ember elmondom most nektek...” - kezdi sokszor a mondatait. Másrészt 

közben folyamatosan ki is lép ebb l azokban a pillanatokban, amikor a közlés során, a 

közléseivel a cigányokkal kapcsolatos el ítéletekkel azonosul. Mégsem tekinthet  

öntörvényűnek, hanem inkább olyannak, aki folyamatosan helyzkedik és törekszik arra, 

hogy az általa elképzelt normálissal azonosulni tudjon. Más kérdés, hogy mindeközben 

gyakran ellentmondásba kerül önmagával, amit viszont nem érzékel, ez látszólag csak 
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kívülr l észrevehet . 

Lakatos Attila a film során az id s bölcs szerepében jelenik meg, akinek a szavára 

hallgatnak a cigányok, mivel hatalmat birtokol,  a vajda – ami az si tapasztalatokat és 

tudást jelenti, és ez szinte felér egy királysággal. Megszólalásaiban a film során 

mégiscsak ellentmondásos értékrend rajzolódik ki az identitás kapcsán, akár csak 

Forgács Istvánnál, de nála ez valószínűleg azért történik így, mert a film során 

megpróbál azonosulni azzal a helyzettel, amit Forgács István szövege és a riporter 

szándéka generált, helyezkedik, miközben észrevehet en az  egyéni közlései korántsem 

olyan provokatívak. 

A film hoz néhány példát olyan kivételes helyzetekre is, amikor, a film kontextusából 

kiindulva, a cigányok el tudták érni, hogy kiemelkedjenek az eredend  bűnb l, amibe 

születtek, és minden igyekezetükkel azon iparkodtak és iparkodnak, hogy megtartsák, 

illetve a gyerekeiknek továbbadják az így elért, magasabb társdalmi státuszt. De ezek a 

cigányok kivételek, ahogy a film a végén ezt egyértelművé is teszik a néz nek: mert a 

cigányok, jelenlétükkel jéghegyként továbbra is, folyamatosan veszélyeztetik, 

rombolják a magyarok életterét, és semmi garancia sincs a megmenekülésre – összegzi 

Forgács István filmbeli utolsó mondatában. 

A jó példákat Uszkában találta meg film. A már három megszólaló sorsa hasonló: a film 

bűnös cigányból (cigánybűnözőből) lett jó cigány képe a valláson, az egyház 

intézményrendeszerén keresztül konstruálódik, a bűnbocsánat és az evangelizáció 

segítségével tud hitelessé válni, vagyis a rossz, a bűnöz  cigány ezen keresztül tud 

eltünni végérvényesen, és az Úrnak és a társadalomnak megfelel en bűnbánó életet élve 

tud fennmaradni a jó cigány.  A három férfi élettörténeteib l egyértelműen kivehet , 

hogy a jó cigány bennük létrejött fogalma egyenl  az alázattal, és ez egyben kijelöli azt 

is, ahogyan a nem cigányhoz, a jelöl höz, a magyarhoz viszonyulnak.  

A lelkipásztor átváltozása, identitásának átalakulása mutatja meg a leger teljesebben azt 

a helyzetet és módot, amit l a cigány elfogadhatóvá válik a nem cigányok számára, és 

amit l a bűneib l megtért cigány folyamatos törekvése a láthatatlan normához 

csillapodhat. Mindezt pedig a film elején is elhangzó kijelentésével teremti meg a 

lelkipásztor, amikor azt mondja el, hogy a korábbi évben bocsánatot kért a magyaroktól 

azokért a bűnökért, amiket a cigányok elkövettek ellenük: „Nemzetem nevében, mint 

keresztény lelkipásztor, aki szeretnék példát mutatni, hogy kérjek bocsánatot a magyar 

nemzettől azokért a bűnökért, amit elkövettünk a bűnökért, mi, romák!” 
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A jó cigány képéhez hozzátartozna Forgács István szüleinek a példája is, de a fiúk 

szerepe által konstruált helyzet, és a saját reflexióik elemelik ket a cigánytól, és 

mindez látszik abban is, ahogyan az édesanya is beszél saját magukról: k már nem 

azok a cigányok, k már kiemelkedtek – és a fiúk ellentmondásokkal teli szerepléséb l 

adódóan nem is tekinthet k a filmben a cigány példájának. 

Réz András csak nagyon röviden szólal meg a filmen – támogatja Forgács Istvánt az 

el remozdulás érdekében. Jelenléte a filmben a nem cigányt testesíti meg, aki létéb l 

fakadóan mindent tisztán lát, és mindenre tudja a választ, ha megkérdezik. Vele a 

riporter is egy szinten, párbeszédben van, mint a hatalom birtokosai megbeszélik és 

kinyilatkoztatják azt, hogy mit kell gondolnunk a film által felvetett helyzetr l, emellett 

elfogadják és jónak kiáltják ki Forgács István korábban ellentmondásokat kiváltott  

szövegét, és ezáltal t megkérd jelezhetetlennek állítják be. 

 

Konklúzió 

Ha a film által megjelenített témákat és állításokat elemzem és ezáltal értelmezem azt, 

hogy a film mit és hogyan mond el a cigányokról, a fentiekb l következ en jól látszik, 

hogy Pesty László  filmje alapvet en a modern/szimbolikus/rejtett rasszizmus ismérveit 

hordozza.  

Ahogyan azt egy korábbi tanulmányomban összegeztem (Bogdán, 2009) a modern 

(McConahay 1986), illetve szimbolikus (Sears 1988) rasszizmus a sztereotípiák, 

el ítéletek, diszkrimináció, azaz ahogyan Fiske nevezi ket gyűjt fogalomként: 

torzítások (biases) (Fiske 2006) új, rejtett formája következtében létrejöv  

gondolkodásmódot jelöli.  

A rejtett torzítás, vagy rejtett el ítéletesség, arra a jelenségre utal, hogy az egyes 

társadalmi csoportokkal szemben korábban alkalmazott torzítások nem tűntek el, csak 

formailag alakultak át. Többnyire másként (implicit módon) vannak jelen, és ezért a 

tudományos diskurzus is másként (lásd fent) nevezi ket. A modern/szimbolikus/rejtett 

rasszizmus hátterében (a történelmi események eredményeként is), mindig ott áll az 

el ítélet-mentességbe, az egyenl ségbe vetett hit, a folyamat során pedig ez kerül 

szembe az ismeretlenre adott automatikus válaszainkkal (sztereotípiákkal, 

el ítéletekkel), amelyeket általában közvetlen kultúránkból hozunk. Ebb l következ en 

a kultúraközvetít  eszközöknek (pl. televízió) fontos szerepük van egy társadalmi 
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csoporttal kapcsolatban létez  válaszok alakulásában. 

A rejtett torzítás f  jellemz i tehát a közvetettség, a nem direkt megkülönböztetés és az 

automatizmus. Ebb l következ en még érzelemmentesség, ambivalencia, és 

kétértelműség is jellemzi (Fiske 2006: 536). Ha megvizsgáljuk a vonatkozó kérd íveket 

– a modern (McConahay 1984: 91−12ő) vagy a szimbolikus rasszizmus skálát (Henry-

Sears 2002) –, a lehetséges válaszokból is látszik, hogy a társadalom általános 

felel sségvállalásának, szolidaritásra való törekvésének szintje mind befolyásolja a 

rejtett torzítások alakulását. A kérd ívek eredményeinek fényében a 

gondolkodásmódjukban a modern/szimbolikus/látens rasszizmus jegyeit hordozó 

emberek leginkább az adott társadalmi csoportot hibáztatják esetleges el nytelen 

helyzetükért, emellett jellemz  még a kulturális különbségek túlhangsúlyozása és az a 

szemlélet, hogy az adott csoportot homogén egységnek tekintik. A csoport tagjait 

egyformának és saját maguktól különböz nek tartják, így például alapvet en a nyelvi, 

vallási és szexuális szokásokról is azt gondolják, hogy azok teljes mértékben 

különböznek a sajátjuktól. Az ambivalencia szempontjából fontos tartalom az adott 

társadalmi csoporttal kapcsolatban az akadályok hangsúlyozása, vagyis miközben a 

kimondott szándék támogató jellegű, az lekezel , sajnálkozó jelentést is kap. Így a 

rejtett rasszizmust, mint gondolkodásmódot a felsorolt jellemvonások miatt nehéz tetten 

érni, de hatása egyértelműen kimutatható egy társadalomban – például úgy, hogy egy 

adott társadalmi csoport bizonyos idő elteltével a rejtett módon kommunikált 

torzításoknak megfelelően kezd viselkedni. 

Mindezek tükrében a rejtett rasszizmus megnyilvánulásai a filmben a következ kben 

érhet ek tetten:  

• A film témája a cigány-magyar együttélés – amivel a film azt érzékelteti, hogy 

az ittélés csak fekete-fehér viszonyrendszerben valósul meg, a téma pozícionálása 

mindezért leegyszerűsít , homogenizáló.  

• A film csak cigányokat szólaltat meg ebben a témában, és ket faggatja arról az 

alapvetésként megfogalmazott témáról, hogy miért olyan nehéz ma Magyaroszágon a 

cigányokkal együtt élni, mi az amit k, a cigányok rosszul csinálnak ebben az 

együttélésben. Vagyis a film a cigányokat hibáztatja az el nytelen társadalmi 

helyeztükért, és ezért ket is kéri számon mindezért.  A filmb l  hiányzik a 

vélemények ütköztetése, a címben feltüntetett és oly sokszor elhangzó reláció 

mindkét oldalának ismertetése és megszólaltatása, a párbeszéd kialakítása. 
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• A filmben mindvégig a riporter néz pontja domináns, a megszólaló cigányok 

szerepe pedig alapvet en az, hogy kiszolgálják, eleget tegyenek e néz pontnak – a 

kérdésekre válaszoljanak, a felvetett témákról beszéljenek, de k kérdést, vagy témát 

nem vetnek fel.  

• A filmben megszólaló roma szerepl k megnyilvánulásaitól nem idegen a 

széls séges kijelentések hangoztatása, ezek a karakterek identitás szempontjából 

sokszor tesznek ostorozó kjelentéseket a cigányokra vonatkozóan, akikr l 

általánosságban beszélnek, miközben felmentik saját magukat (cigányság 

identitásukat) azok érvényessége alól. Ez a tartalmi szinten kirajzolódó ambivalencia 

lehet séget ad a riporternek és  filmnek arra, hogy szerepl i által,  nyiltan 

hangoztasson olyan kijelentéseket, amelyek a nem cigányok, azaz az automatikus 

jelöl k szájából nyilvánosan nem is hangozhatnának el, de legalábbis a közszolgálati 

csatorna nemrégiben  újra megfogalmazott értékrendjébe se férnek bele. Ilyen a 

cigánybűnözés létezésének nyílt hangoztatása és a romákkal szembeni el ítéletesség 

természetesnek való kikiáltása, és ezáltal legitimálása. 

• A film elején a riporter elmondja, hogy alapvet en a keres , kutató szándék 

vezeti, az, hogy utánajárjon a Forgács István szövegében felvázolt, sokszor vitatott, 

roma-magyar konfliktus hátterének, mégis a film csak a cigányokról beszél, úgy, 

mint egyforma, homogén csoportról, akik olyan helyeken laknak, ahol a nem 

cigányok sosem.  

• A film/riporter a romákon kéri számon a konfliktusokat - számonkér  

hangvételben beszél a sokgyerekes családapával, és a fiatal asszonnyal.  

• A film/riporter érzelemmentesen reagál a felvázolt szociális és gazdasági 

körülményekre, amelyek következtében a sokgyerekes család rossz körülmények 

között él. Ehelyett alapvet en magát a családapát okolja az el nytelen élethelyzetéért 

– túl sok gyereket vállaltak, amit a film alapvet en a cigányokra eredend en jellemz  

tulajdonságnak állít be, és ennek tulajdonítja az, hogy a cigányok  a nyomorban 

élnek.  

• A film kulturális különbségeket hangsúlyozza, amikor (általánosítva) a cigányok 

gyerekvállalási, vagy eltér  szexuális szokásairól, a cigányok rossz szociális és 

gazdasági helyzetér l, a cigányok fiatalkorban létesített házasságokról és korai 

gyerekvállalásról, és a cigányok a bűnöz  életvitelr l beszél. 

• A film legitimizálja a cigánybűnözés fogalmát, els sorban a pozitív példként 
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bemutatott szerepl ivel – k Uszka lelkipásztora és presbiterjei, vagyis ahogyan a 

film ket megjeleníti: a három megtért, korábbi bűnöz . Ezen belül is leginkább a 

lelkipásztor bocsánatkérésével történik ez meg, aki bocsánatot kért a magyaroktól, a 

cigányok által a magyarok ellen elkövetett bűnökért (kollektív cigány bűnösség), és 

ezzel párhuzamosan a film ellentmondásos f szerepl je (Forgács István) a film 

alapjául szolgáló szövegében, és a filmben mutatott rend rségi el adásán szintén 

megteszi ezt.  

• A film beszédmódja alapvet en etnicizált, a bemutatott emberek els sorban csak 

cigányokként, nemtelenül vannak jelen, másodlagosan pedig a már felsorolt 

el ítéletek mentén – amelyek közül a legeres ebb, a film végére a kollektív szintjére 

emelkedett cigánybűnözés fogalma. 

• A film, bizonyítékot szolgálat a rejtett rasszizmus magyar társadalmi jelenlétére 

az ellentmondásos cigány szerepl ivel – Forgács István és Lakatos Attila a rejtett 

módon kommunikált, mégis er teljesen jelenlév  cigányokkal kapcsolatos 

torzításoknak (el ítéleteknek, sztereotípiáknak, torzításoknak) megfelel en 

viselkedik – valószínűleg a filmen kívül is. Vagyis a két karakter zavarosnak látszó 

identitása és abból fakadó attitűdje, egyenként, ezen az elmélteten keresztül érthet  

meg.  

A láthatatlan jelölő arca 

Mivel a film, ahogyan az a tartalomelemzés módszerével végzett vizsgálat során 

kiderült, implicit módon, de alapvet en el ítéletesen beszél a cigányokról, ezért ebb l 

az következik, hogy a film cigányképe nem valós, csak el ítéletek, félelmek mentén 

konstruált elképzelés.  Ennek kimutatása a szükséges els  lépés (volt) ahhoz, hogy 

lássuk, milyen az a nézpont, az a ki nem mondott jelöl , az a norma, ami ebben az 

esetben a közszolgálati televízó sajátja, ami ábrázol, elbeszél, és ami  mindezt az er sen 

torzított képet létrehozta.  

Mindehhez én kétféleképpen kísérelek meg eljutni:  

1. A filmben az egyes cigány szerepl k kirajzolódó viszonyai a fehér/magyar riporterhez 

az aktuálisan, reakcióként létrejöv  attitűdöket jelölik, amelyek azonosítása a 

fehér/magyar kép, a jelöl  pontos meghatározásához közelebb visz: Ahogy azt már 

korábban, a szerepl k leírásakor megfogalmaztam, ezek a szerepl k az adott 

kommunikációs térben magyarázkodóak, konfliktuskerül k, egyensúlyra törekv ek, 

helyezked k és alázatosak – amikor a riporter kérdéseire válaszolnak, illetve amikor a 
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riporter által felvetett témák kapcsán a nem cigányokkal kapcsolatos viszonyaikról 

beszélnek. Ha mindezek után megfordítjuk a néz pontot, hogy leírjuk, milyen az, 

akihez így viszonyulnak, akire ilyen reakciót adnak a filmbeli emberek, akkor egy 

félelemkelt , elnyomó, ellenségképz , hatalommal teli, autoriter karaktert látunk Az 

ilyen karakter magában hordozza a leegyszerűsítésre, az el ítéletességre való 

hajlandóságot.  

2. Pesty László kérdései mentén meghatározhatóak a témák és a mód, ahogyan a 

cigányok a filmben megjelennek, és ez megmutatja azt a néz pontot, amin keresztül a 

cigányok látszanak. Pesty megszólalásaira a filmben az esetek többségében az jellemz , 

hogy egyszavas kérdéseket szegez a szerepl knek, a hangsúlya és stílusa kikérdez , 

vallató. Emellett tartalmilag és hanglejtésében is, ezekre a kérdésekre egyaránt jellemz , 

hogy a cigányokkal kapcsolatos ell ítéleteket tükrözik (amelyeket korábban írtam le), és 

egyben az általuk problémásnak bemutatott helyzetekben a "helyes" válaszokat is  

sugallják. A kérdések mellett el fordul, hogy a riporter összefoglalja, vagy  pár 

mondatban bemutatja a filmben következ  helyzeteket. Mind  a kérdésekben, mind az 

összefoglalókban a közlés módja és tartalma a cigányokkal kapcsolatban 

megfogalmazott negatív gondolatokat, fals elképzeléseket; el ítéleteket közvetíti.  

 

Példa (a): 

Önnek hány gyereke van? (a válasz: kettő) 

Hogyhogy csak kett , mikor itt a roma családoknak hat vagy nyolc van? 

 

Példa (b): 

„Uszkán vagyunk, ez egy Ő20 f s település itt az ukrán-magyar határnál. A cigány 

lakosság arányszáma 80 százalék. Mégis, példás az együttélés, és a bűncselekmények 

száma minimális.” 

 

Példa (c): 

Kiderül, hogy a sok gyerekes családapának a legnagyobb lánya 14 évesen lett terhes. 

„Dehát ebben a szül knek is van egy kis felel ssége, nem?” 

 

Mindemellett Pesty László a film során nagyon gyakran úgy látszódik, hogy 

sokatmondóan hallgatva, csendben, kissé megdöbbenve figyeli a körülötte zajlódó 
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eseményeket, amelyekkel semmilyen személyes reakcióval nem azonosul, de amelynek 

mégis  az irányítója, ami abban érhet  tetten, hogy a beszél  szerepl k hozzá 

beszélnek, s t több esetben is el adást tartanak neki saját magukról és gondolataikról. 

Példa (d): Amikor Forgács István és Lakatos Attila egy asztalnál arról beszélget, hogy 

sok cigány van a börtönben, mert a cigányok között nagyon er s a „börtön romantika”. 

Mindebb l következ en, a filmben a riporter által képviselt másik oldal – a magyar, a 

nem cigány – a cigányokkal gyanakvó, bizalmatlan, szemrehányó, számonkér , a 

megfélemlítés eszközeivel él , ellenségképz , ugyanakkor félelmekkel teli, alapvet en 

el ítéletes, autoriter karakter. Vagyis a normatív, a láthatalan jelöl  (amit a közszolgálati 

televízió televízió testesít meg) el ítéletes, mert a cigányokat nem ismeri, de nem is 

szereti, azokat megszüntetend , problémás ügynek tekinti. Éppen ezért a cigányok 

médiareprezentációjával kapcsolatban olyan indíttatású filmek közlését támogatja, 

amelyek megmaradnak ebben a diskurzusban, vagyis a cigányokra, mint problémás 

ügyre – a cigányügyre, a cigánykérdésre – koncentrálnak, és valamilyen megoldási 

javaslattal állnak el l. A filmben a cigány ez alapján lesz alárendelt, el ítéletek mentén 

övezett, eredend en bűnös és elítélt, idegen, ellenség és veszély, és még ha jól is 

viselkedik a magyarokkal, akkor is eleve romlásba viszi ket (Titanic-jéghegy hasonlat), 

mert közben képtelen arra, hogy változzon.  

Vagyis el feltevésem bebizonyosodott. A társadalmi viszonyok alapján hatalmi, jelöl  

pozícióban létez  magyarok, a közszolgálati médiát meghatározó, kirekeszt  

ideológiaként konstruálódnak, vagyis a valós képük hiányzik. Ennek hiánya, vagyis a 

kulturálisan sokféle többségi társadalom médiabeli jelenlétének hiánya, lehetetlenné 

teszi az el ítekt l mentes roma ábrázolás megjelenését.  

Végezetül fontos elmondani azt is, hogy a film egyáltalán nem fogalmazza meg explicit 

módon a másik oldalt, amivel szembeállítva jeleníti meg a cigányokat, illetve a velük 

kapcsolatos félelmeket, ezért  Pesty László filmje nem tekinthet  dokumentumfilmnek. 

A fekete-fehér, leegyszerűsít  társadalmi reláció felrajzolásával, a bűnösnek és a 

bűnöz nek kikiáltott cigány oldal konstruálásával és megszólaltatásával, az egyoldalú 

vizsgálódással hamis kordokumentumot gyárt. Mindezekb l következ en pedig a 

közszolgálati televízió nem tölti be a gyakorlatban az identitás formálásval kapcsolatos 

társadalmi funkcióját sem.  
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V.3 Magyarországi Cigány Párt – etnikai párt a médiában 

 

Ez az esettanulmány azt vizsgálja, hogy a média hogyan fogadta a Magyarországi 

Cigány Párt (MCP), mint etnikai párt, megjelenését a 2014-es országgyűlési választások 

kampányid szaka során. 

Az MCP budapesti szervezetének létrejöttét és a kampány alakulását résztvev  

megfigyel ként kutattam, az elemzésnek az ekkor megtapasztaltak is részét képezik. 

Ezen kívül felhasználom azokat az interjúkat, amelyeket Horváth Aladárral, a párt 

szóviv jével és a budapesti szervezetének vezet jével készítettem a témához 

kapcsolódóan, egy nagyobb volumenű kutatás részeként41, amely a magyarországi roma 

politikai önszervez dés kialakulását vizsgálja a rendszerváltástól napjainkig. Harmadik 

forrásként pedig használni fogom annak a rövid vizsgálatomnak az eredményeit, amit a 

roma politikai reprezentáció kelet-európai helyzetével kapcsolatban készítettem, 

reagálva arra a jelenségre, hogy az utóbbi pár évben a kelet-európai országokban 

megjelent a cigány etnikai párt, mint az önreprezentáció politikai formája. 

Mindezek tükrében értelmezem azt a médiaképet, ami a kampány id szakban megjelent 

az MCP-r l. Azonosítom azokat a témaköröket, amelyek kapcsán megjelentek írások a 

pártról onnantól kezdve, hogy megalakult az MCP budapesti szervezete és Horváth 

Aladár bejelentette a párt elindulását az országgyűlési választásokon. A vizsgált id szak 

2013. október-2014. április 6. A vizsgálatot két internetes hírportál az index.hu és a 

mandiner.hu anyagai, valamint Horváth Aladár televíziós interjúi adják. E két médiumra 

azért esett a választásom, mert egyrészt fontosnak tartottam, hogy az online médiateret 

vizsgáljam, mivel az MCP is els sorban ebben a térben kommunikált a potenciális 

választóival, másrészt fontosnak tartottam azt is, hogy a vizsgálatban megjelenjen egy 

inkább jobboldali és egy inkább liberális/baloldali köt désű oldal, azon kívül, és azt is 

figyelembe véve, hogy az index Magyarország vezet  hírportálja. A televíziós interjúkat 

azért veszem figyelembe, mert a párt szóviv je, és meghatározó arca, Horváth Aladár, 

ezekben él ben reagált a párttal kapcsolatban a kampány ideje alatt felmerült 

kérdésekre. 

 

                                                 
41 Az MTA Szociológiai Intézetnek „A Roma politika intézményesülése” c. OTKA kutatása.  
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Roma politikai képviseleti rendszer Magyarországon – az MCP megalakulásának 

előzményei 

A romák politikai öntudatra ébredése már a rendszerváltást megel z en megkezd dött, 

de látványosan csak a rendszerváltást követ en jelentek meg a roma származású 

politikai szerepl k a magyarországi politikai térben. Az els  parlamenti választások után 

Horváth Aladár, Péli Tamás és Hága Antónia is országgyűlési képvisel  lett, az SZDSZ 

színeiben. A négyéves ciklus lejárta után meger södött Magyarországon a roma civil 

politikai aktivitás, közülük a legismertebb ilyen szervezet a Roma Polgárjogi Alapítvány 

volt, amely 1994-t l 2010-ig működött Horváth Aladár vezetésével.  

A kilencvenes évek elején, a kisebbségi törvény megalkotásával lehet sége nyílt az 

ország nemzeti és etnikai kisebbségeinek arra, hogy önálló kisebbségi önkormányzati 

rendszerbe tömörüljenek, és így lássák el a saját politikai képviseletüket a magyar 

politikai színtéren. Roma származású képvisel  az országgyűlésbe legközelebb a 

FIDESZ színeiben került újra. 

A kétezres évek közepe hangsúlyos a roma politikai képviselet értelmezése - 

újraértelmezése, ezen belül pedig közvetlenül az etnikai párt témája szempontjából. 

Talán ennek egyik oka lehetett a Kisebbségi törvény, ami a hivatalos etnikai alapú 

képviseletet garantálja, és amit erre az id szakra, 10 év után, ahogyan azt eredetileg 

eltervezték, sikerült megújítani, benne a választói jogokra vonatkozó lényeges 

változásokkal, vagyis a regisztrációhoz kötött választással, ami sok vitát generált, a 

kés bbiekben is. Ugyanakkor, ebben az id szakban er södik meg szignifikánsan a 

magyarországi széls jobboldal (ideológia és szervezett csoportok). Ezzel egy id ben 

pedig növekszik a cigányellenesség Magyarországon, amit a különböz , a nyilvánosság 

színterein is nagy hangsúlyt kapott események is jól jeleznek (Mortimer-ügy, 

olaszliszkai eset, Magyar Gárda megalakulása és rendszeres vonulása a romák lakta 

területeken, a cigánybűnözés fogalmának nyilvános elterjedése és használata, a 

gyöngyöspatai-eset, a romák elleni támadások, a cigánygyilkosságok). 2006-ban az 

Országos Cigány Önkormányzat akkori elnöke, Kolompár Orbán, a még 2002-ben 

alapított Magyarországi Cigányok Országos Fóruma Roma Összefogás Párttal (MCF), 

ami egyébként egészen 2009-ig az OCÖ meghatározó koalíciós szervezeteként 

működött, önállóan indul a 2006-os országgyűlési választásokon, sikertelenül. A pártba 

Horváth Aladárt is invitálta, más, akkor a nyilvánosság el tt ismert roma származású 

politikussal együtt, de Horváth Aladár elutasította a meghívást és nem csatlakozott az 
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MCF-hez. Ez az az év, amikortól nyilvános beszédtéma lesz a „vajdaság” intézménye - 

Kállai Csaba országos cigányvajda lesz, ami megosztja az aktív roma politikusokat, 

többségük és a f városi vezet  többség is elutasítja. 

Amint az látszik Magyarországon, egészen a 2014-es országgyűlési választásokig nem 

jött létre olyan pártpolitikai kezdeményezés, ami a roma politikai képviseletet nem a 

már létez  politikai pártok vagy a felállított nemzetiségi képviseleti rendszerben akarja 

megvalósítani.  

A Horváth Aladárral készült interjúból jól kivehet , hogy a romák társadalmi 

helyzetének egyre rosszabbra fordulása (a szegénység növekedése, a széls jobboldal 

fenyeget  jelenléte, a folyamatos etnikai konfliktusok), és a hatékony civil politikai 

képviselet lehet ségeinek a beszűkülése hívta életre a cigány etnikai pártot mint 

képviseleti formát. Horváth Aladár politikai munkásságára a liberális megközelítés volt 

a jellemz , ami a romák társadalmi helyzetét a színvak politizálás keretei között 

képzelte el. A vele készített interjúban, és az MCP kampány alatt adott több interjújában 

is elmondja, hogy sokáig dilemmát jelentett számára az etnikai alapú politizálás, de 

végül úgy látta, hogy a politikai helyzet szükségessé teszi annak alkalmazását. 

„És azt gondoltam, hogy igenis politikai kérdés az, hogy a cigányoknak mennyi joga 

van, politikai kérdés az, hogy a romákkal kapcsolatos ismeretanyag az mennyire mély, 

mennyire közös, mennyire terjeszthet , mennyire tanítható. És politikai kérdés az, hogy 

a cigányok beleszólhatnak-e az  sorsukat alakító, meghatározó döntésekbe, ezért 

gondoltam azt, hogy politizálni kell. És akkor rájöttem arra, hogy az SZDSZ-en belül 

ennek nincsen perspektívája a számomra, mert az etnikus politizálás távol állt a liberális 

párttól... Másfel l pedig azt gondoltam, hogy amíg nincsenek er s közösségek, nincs 

elég er s öntudat, és nincsen jogegyenl ség, addig polgárjogi mozgalmat kell csinálni. 

És amikor pedig úgy látom, hogy a polgárjogi mozgalomnak nincsen társadalmi bázisa, 

nincsen szövetségese, nincs polgárság, amelyik kiharcolja az elnyomottak jogait, és 

nincsenek a gazdasági és politikai elitben támogatói, viszont arra gondoltam pár 

hónapja, hogy az etnikai színezetű, vagy az etnikai szociális elnyomással szembeni 

érdek-képviseleti pártpolitizálás az, ami most reális és történelmileg indokolt.” 

 

Egyébként már egy 2005-ös interjúban, ami az Amaro Drom c. folyóiratban jelent meg, 

Horváth Aladár pontos definíciót ad arra, hogy szerinte mikor van értelme az etnikai 

alapú politizálásnak. E szerint a kultúra és a romákkal szembeni rasszizmus a két 



153 

 

terület, ahol az etnikai jelleget hangsúlyossá kell tenni a politikában, de a többi területet 

nem szabad etnicizálni42. Ebben a cikkben említi meg a politikai párt tervét is úgy, mint 

a polgárjogi mozgalom intézményesült utódját, „Lehet, hogy az a harmadik évezred 

kihívása, hogy a polgárjogi mozgalomnak politikai párttá kell szerveződni”.  

Spivak stratégiai esszencializmusnak hívja az ellenállás ilyen formáját. Bár a fogalmat 

Spivak visszavonta, mert, ahogyan egy interjúban elmondja43, sokan félreértették a 

fogalom lényegét, pontosabban nem értették meg bel le a stratégia részét. A fogalom 

jelentése azt a magatartást jelöli, ami nem a hibák leleplezésér l szól, hanem a hibás 

gyakorlatok megváltoztatásáról. Arról, hogy belülr l értsük meg a helyzetet, amin 

változtatni akarunk, úgy hogy azonosulunk a lényegével, és az így szerzett tudás 

birtokában, önmaga eszközeivel számoljuk fel azt. Az esszencializmus tehát önmagában 

rombol, de így alkalmazva segít hatástalanná tenni az er szakkal kiépített és fenntartott 

társadalmi struktúrákat.  

A stratégiai esszencializmus megértéséhez nélkülözhetetlen annak a figyelembe vétele, 

hogy Spivak azt a kirekesztett, pontosabban alárendelt (subaltern) társadalmi 

csoportokra vonatkozóan használta, hiszen munkásságának fókusza is alapvet en a 

posztkoloniális tér és kirekesztett társadalmi csoportok44. A fogalom arra utal, hogy ha 

egy kirekesztett társadalmi csoport félre tudja tenni a bels  különbségeit, akkor ennek 

következtében létrehozhat egy olyan közös csoport-identitást, ami alapjául szolgálhat a 

csoport politikai képviseletének. Az elmélet szerint ennek az esszencialista identitás 

megközelítésnek a politikai képviseletben addig van érvényessége, amíg a kirekesztett 

társadalmi csoport is részesül az egyenl  jogokban. Vagyis az elmélet 

identitásértelmezése csupán, illetve maga a stratégia. Azaz mindezt Spivak nem 

bármikor és bármilyen kérdéses helyzet megoldására szánta, és nem tartja megoldásnak 

az esszencializmust önmagában, mégis a fogalom, és az általa kijelölt gyakorlat sokszor 

elkezdett így működni. A köztudat elfeledkezett arról, hogy a kontextus (a kirekesztett 

társadalmi csoportok, az er szakon alapuló társadalmak) alapvet en fontos a koncepció 

használatakor – hogy ki és mire használja azt45. Ez vezetett ahhoz, hogy Spivak 

                                                 
42 Néz  László: Egy szelíd radikális. Interjú Horváth Aladárral. Amaro Drom 2005. augusztus 
43 A felismerhetetlen ellenállás. Gayatri Chakravorty Spivak és Suzana Milevska beszélgetése. Ford. 
Fenyvesi Kristóf. Lettre. 2008. Tél. 71. szám. 
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre71/spivak_fenyvesi.htm (Letöltés: 2018.04.24.) 
44 Spivak, Gayatri Chakravorty (1987): Subaltern Studies: Deconstructing Historiography. In: In Other 
Worlds. Essays in Cultural Politics. Methuen, New York and London, pp:197-221. 
45 Nazish Brohi: Herald Exclusive: In conversation with Gayatri Spivak Dawn.com, 2014. december 23. 

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre71/spivak_fenyvesi.htm
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visszavonja a stratégiai esszencializmust, mint fogalmat. Miel tt ezt megtette volna, 

már felvet dtek olyan kérdések, számomra is, amelyek a mai napig kérdésesek azokban 

a helyzetekben, amelyekben valami nagyon hasonló történik, függetlenül attól, hogy 

Spivak elméletét direkt alkalmaznák az érintettek. Például, ahogyan Magyarországon is, 

a kisebbségek politikai képviseletére vonatkozóan a kisebbségi lét (az alárendeltség) 

hivatalos meghatározása (kijelölése) is kérdéseket vetett és vet fel, megkérd jelezve 

ezzel a módszer hatékonyságát – pl. mi számít kisebbségnek, ki számít kisebbséginek, 

azaz egy kisebbségi csoporthoz tartozónak, ezt ki dönti el és hogyan. A konkrét téma 

kapcsán pedig: ki a cigány, elég-e regisztrálni ahhoz, hogy valaki cigánnyá váljon, és 

ezáltal jogosulttá arra, hogy szavazzon a kisebbségi önkormányzati választásokon, azaz 

összességében hogyan konstruálódik meg a cigány fogalma és milyen az. … 

Nem Magyarország volt az els , ahol a romák etnikai alapú politizálással próbáltak meg 

valós politikai képviseletet kiharcolni maguknak. A cigányok pártba szervez dése, azért, 

hogy önállóan (és nem egy párton belüli roma tagozatként) képviseljék saját érdekeiket 

az országos nagypolitikában, megjelent az utóbbi években azokban a környez  közép-

kelet-európai országokban, ahol a nagyszámú roma jelenlét mellett a romák érdekeit 

képvisel  civil szervez dés er teljes és eredményes. Ilyen például Románia, 

Csehország, Szlovákia és Bulgária is. Ebbe a sorba sorakozott fel az MCP is.  

 

Kisebbségek politikai képviseletének lehetőségei Magyarországon  

A Magyarországi Cigány Párt megjelenését a magyar politikai színtéren közvetlenül az 

országgyűlési választások rendjének megváltoztatása er sítette meg, amely 

különösképpen strukturálta át a magyarországi nemzetiségek képviseleti jogát. Az MCP 

els  politikai megmozdulását ezzel szemben fogalmazta meg, összefogva más, addig 

gyakran inkább egymás ellen politizáló roma civil szervezettel.  

Az alábbiakban összefoglalom a fent említett változtatást. 

Az Országgyűlés 2011-ben módosította az országgyűlési választások rendjét (2011. évi 

CCIII. törvény az országgyűlési képvisel k választásáról), célként kitűzve azt, hogy 

rendezze a nemzetiségek saját jogú parlamenti képviseletét, amit a rendszerváltozás óta 

a gyakorlatban eddig nem sikerült megoldani. A rendszerváltozáskor, a nemzetiségek 

politikai képviseletét az állam az önkormányzati rendszer mintájára felállított 

                                                                                                                                               

http://www.dawn.com/news/1152482 (Letöltés: 2018.04.24.) 

http://www.dawn.com/news/1152482
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kisebbségi-önkormányzati rendszerrel oldotta meg, ami az utóbbi 20 év tapasztalati 

alapján jól láthatóan alapvet en megmaradt a helyi szintű ügyek intéz jévé, országos 

szinten pedig eddig nem igazán tudott komoly jogérvényesít  tevékenységet ellátni. 

Minderr l a Kisebbségi törvény (1992) rendelkezik. A kisebbségek érdekeinek állami 

szintű képviseletét, a jogsért  helyzetekben, eddig a kisebbségi ombudsman volt 

jogosult ellátni, aki a korábbi gyakorlat alapján együttműködött a kisebbségi 

önkormányzatokkal is. Ezt a pozíciót azonban az aktuális kormány els  intézkedései 

között szűntette meg, és bár általános ombudsman továbbra is létezik, fontos látni, hogy 

ezzel végleg megszűnt a lehet sége annak, hogy a nemzetiségek, így például a romák 

érdekei országos szinten képviselve, védve legyenek. A már említett Kisebbségi törvény 

elfogadásakor teljesen tisztán látszott, hogy a kitalált képviseleti rendszer nem alkalmas 

arra, hogy megvalósítsa a kisebbségek egyenrangú parlamenti érdekképviseletét, ezért 

már akkor elhatározták, hogy erre hamarosan működ  megoldást kell találni. A 

Kisebbségi törvényt tíz év múlva (2003) módosították, ez azonban még mindig nem 

eredményezett releváns országos képviseletet. A módosításkor a hangsúly inkább azon a 

dilemmán volt, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy csak az érintettek szavazzanak a 

kisebbségi önkormányzatokra, vagyis a cigányok a cigány, a horvátok a horvát stb. 

kisebbségi önkormányzatokra. Ennek érdekében vezették be (els ként) a regisztrációt, 

ami a gyakorlatban az elmúlt években azt jelentette, hogy aki kisebbségi önkormányzati 

képvisel  jelöltre is akar szavazni, annak hónapokkal korábban regisztrálnia kellett a 

kisebbségi választási névjegyzékbe, hogy aztán érvényesen tudjon szavazni. A 

regisztráció ebben az esetben is megosztotta a véleményeket, sokan a pl. a második 

világháborús etnikai összeírásokra asszociálva elzárkóztak a kisebbségi jelöltekre 

szavazás ilyen módjától. 
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A regisztráció jelentése a gyakorlatban 

Az országgyűlési választásokról szóló törvénymódosítás a megoldatlan országos 

képviseletre szándékozott megoldást kínálni egy újabb, szintén csak a kisebbségeket 

érint  regisztráció bevezetésével. Ennek a regisztrációnak az a lényege, hogy az 

országos kisebbségi önkormányzatoknak lehet ségük van jelöltet indítani az országos 

parlamenti választáson. Ehhez az szükséges, hogy el zetesen legalább 1500-an 

regisztráljanak nemzetiségi választóként – konkrétan pl. cigány nemzetiségűként. A 

kisebbségi önkormányzatok választási listáját az aktuálisan regnáló országos 

önkormányzatok állítják össze, vagyis más, küls  civil szervezetnek nincs beleszólása a 

jelöltek kiválasztásába, ami a magyarországi romákkal kapcsolatosan azt jelenti, hogy 

az országos roma önkormányzatban többségben lév  Lungo Drom állítja össze ezt a 

listát. Ez utóbbival kapcsolatban több roma civil szervezet fejezte ki egyet nem értését. 

A törvénymódosítás, illetve a nemzetiségek országos képviseletének ezen új lehet sége 

azonban mindezek felett azért sem fogható fel szimbolikus pozitív üzenetként, mert ha 

valaki részt akar venni a kisebbségi parlamenti képvisel  választásában, vagyis 

el zetesen regisztrál nemzetiségi választóként, az automatikusan kizárja magát az 

országgyűlési választások általános részéb l – vagyis abból, hogy az induló országos 

pártlistákra szavazhasson. Csak egyéni jelöltekre adhatja le a szavazatát. Vagyis mindez 

azt jelenti, hogy az alapvet  állampolgári jogai sérülnek annak, akinek választania kell 

aközött hogy nemzetiségiként, vagy magyar állampolgárként akar részt venni a 

következ  országgyűlési választásokon. Hiszen a demokratikus átalakuláskor létrejött 

Alkotmány a nemzetiségi hovatartozást és az állampolgárságot nem tekintette egymást 

kizáró kategóriaként.  Vagyis a regisztráció magában hordozza azt az értelmezést is, 

hogy a nemzetiségek nem egyenrangú állampolgárai Magyarországnak. 

Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat megszerzi a pártlistákról elnyerhet  

mandátumhoz szükséges szavazatszám legalább egynegyedét, a nemzetiségi lista els  

helyén szerepl  kedvezményes mandátummal bejut a parlamentbe. Amennyiben a 

listára leadott szavazatok nem érik el ezt a küszöböt, a lista els  helyén szerepl  az adott 

nemzetiség szavazati jog nélküli parlamenti szószólója lesz.  

 

Leginkább a romák érintettek 

Az országgyűlési választási rendszer módosítása leginkább a romákat érinti azért, mert a 

13 országos nemzetiség közül a romák élnek a legnagyobb számban Magyarországon.  
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A konkrét létszámra csak a szociológiai kutatások fényében lehet megközelít  

számadatot mondani, mivel eddig a rendszerváltás utáni népszámlálási adatok erre 

vonatkozóan használhatatlannak min sültek, mert csak kevesen merték cigánynak 

vallani magukat a hivatalos állami felmérésekkor. A becsült 5-8 százezres létszám a 

politikai választások tükrében azt jelenti, hogy a romák, mint szavazók jelent s bázist 

alkotnak az országban. Mindezt a nagyobb politikai pártok is felismerték, és az eddigi 

választások során mindegyik politikai oldal tett kísérletet arra, hogy megnyerje a roma 

szavazatokat is a parlamentbe jutás érdekében. Nem csak politikai ígérgetésekkel, 

hanem a szegényebb régiókban pl. szavazatvásárlással, vagy ahogyan a széls jobboldali 

Jobbik tette Tiszavasváriban: az uzsorásokon keresztül pénzzel és megfélemlítéssel. 

 

Cigánypárt - Magyarországon is 

Amint azt már korábban említettem, etnikai alapon szervez dött cigánypárt 

Magyarországon a rendszerváltás óta 2002-ben alakult el ször, Magyarországi 

Cigányszervezetek Fóruma Roma Összefogás Párt, röviden MCF néven. A párt 2002-

ben együttműködött az MSZP-vel, és visszalépett a javára a választásokon. Ezen kívül 

indult még a 2006-os országgyűlési és a 2009-es Európai Parlamenti választásokon is, 

de egyik esetben sem ért el elégséges szavazatszámot a bejutásra. 

A Magyarországi Cigány Párt 2012 szén alakult meg, azután, hogy a Jobbik 

romaellenes felvonulást tartott a miskolci Avas lakótelepen. Ismertté azonban csak egy 

évvel kés bb vált, miután a 2013 októberében Horváth Aladár is belépett a pártba, és a 

párt bemutatkozott az októberi Roma büszkeség napján, Budapesten. Horváth Aladár 

novemberben létrehozta a párt budapesti szervezetét és meghirdette, hogy az MCP 

elindul a 2014-es országgyűlési választásokon. Valószínűleg Horváth Aladár jól ismert 

személye a magyar politikai színtéren és az etnikai párt mellé állása volt az, ami miatt 

úgy tűnhetett sokak számára, hogy ez az els  roma etnikai párt Magyarországon. 

 

Az MCP által konstruált etnikai identitás 

A Párt politikai programja ebben az id szakban készült el, összesen 26 pontból állt46. A 

programmal kapcsolatban a legfontosabb kérdés vet dik fel, amely eleinte mindegyik 

olyan írásban vagy televíziós interjúban felvet dött, ahol Horváth Aladár nyilatkozott: 
                                                 
46 Elkészült a Magyarországi Cigány Párt 26 pontból álló választási programja. c-press.hu 2014.02.26. 
http://c-press.hu/2014022610805/belfold/elkeszult-a-magyarorszagi-cigany-part-26-pontbol-allo-
valasztasi-programja.html    

http://c-press.hu/2014022610805/belfold/elkeszult-a-magyarorszagi-cigany-part-26-pontbol-allo-valasztasi-programja.html
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milyen egy cigány etnikai párt? A programot olvasva ez a kérdés els sorban azért merül 

fel, mert a program jó részében egyaránt beszél a szegényekr l és a cigányokról. A párt 

hivatalos álláspontja az volt, hogy egyszerre akar a szegények és a cigányok pártja is 

lenni, legf képp azért, mert a cigányok teszik ki a magyarországi szegénység nagy 

részét. Ugyannakor, ahogyan a párt szóvív je Horváth Aladár fogalmazta meg: „ma a 

hatalom szemében mindenki cigány, aki szegény”47. Ez a kérdéskör az interjúk során jól 

láthatóan azért is merült fel, mert Horváth Aladár, ahogyan azt már feljebb is 

kifejtettem, korábban elutasította az etnikai alapú politizálást. „A demokrácia 

felszámolódott, egy új vészkorszak el jeleit látom, ezért szakítanom kell a ’színvak” 

politizálással’”- adta magyarázatul a politikai szemléletének és attitűdjének 

megváltozására, a Népszabadságnak adott interjújában48. A párt tehát egyszerre 

hangoztatta magáról azt, hogy a szegénypárti politizálást fontosnak tartja, ugyanakkor 

azt is, hogy mint etnikai párt, a roma identitást is er síteni szeretné, az öntudatra 

ébredést, a jelenlétével. Mindemellett nyíltan egyik politikai oldal mentén sem 

fogalmazta meg magát, ezzel szemben azt hangoztatta, hogy k sem a bal, sem a 

jobboldalon nem állnak, hanem középen. 

A megalakulás után folyamatosan érzékelhet  volt egy másik kommunikációs dilemma 

is. Vajon a párt megfogalmazza-e magát a széls jobboldal (Jobbik) ellen is, 

hangsúlyozza-e ezt hivatalosan is a programjában? Végül a párt retorikája úgy alakult, 

hogy sokáig arról beszéltek, hogy miért jöttek létre és mit akarnak csinálni a 

cigányokért, és csak a kampány finisében fordultak ahhoz, hogy széls jobb oldal ellen 

is megfogalmazzák magukat a szövegeikben. A dilemma lényege belülr l nézve úgy 

látszott, hogy az MCP nem a széls jobboldallal fenyeget zve akarta elérni a szavazóit, 

bár a kezdetekt l hangsúlyozta a nyilvánosság el tt is, hogy annak jelenléte veszélyes 

az országra és a romákra nézve is. Emellett pártként félt attól is, hogy ezzel csak 

népszerűsíti a Jobbikot Magyarországon. Bármelyik is volt az oka, a retorikájukban 

szerepelt egy állandó elem: annak hangsúlyozása, hogy szükség van arra, hogy 

öntudatossá váljanak a romák Magyarországon (és megszólaljanak, képviseljék, 

megvédjék magukat).  

                                                 
47 Czene Gábor: Színre lép a cigány párt. nol.hu 2013.11.29. http://nol.hu/belfold/20131129-
szinre_lep_a_cigany_part-1429363 (Letöltés: 2018.04.24.) 
48 Czene Gábor: Színre lép a cigány párt. nol.hu 2013.11.29. http://nol.hu/belfold/20131129-
szinre_lep_a_cigany_part-1429363 (Letöltés: 2018.04.24.) 
 

http://nol.hu/belfold/20131129-szinre_lep_a_cigany_part-1429363
http://nol.hu/belfold/20131129-szinre_lep_a_cigany_part-1429363
http://nol.hu/belfold/20131129-szinre_lep_a_cigany_part-1429363
http://nol.hu/belfold/20131129-szinre_lep_a_cigany_part-1429363
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Az MCP els  akciója, ami egyben már része volt a kampányuknak, az volt, hogy 

felhívták a figyelmet az el bbiekben már említett nemzetiségi regisztráció jogsért  

voltára. A párt ehhez külön videó sorozatot készített49, ahol a budapesti szervezet 

képvisel jelöltjei mondják el a véleményüket arról, hogy miért ne regisztráljanak a 

cigányok a nemzetiségi listára. Az MCP kampánya ezen kívül két szálon futott: egyrészt 

kampányrendezvényekkel különböz  vidéki városokban, ahol a párt helyi és vezet  

politikusai mellett rendszerint ismert roma zenészek is felléptek. Emellett az online 

térben igyekeztek szavazókat szerezni maguknak, els sorban a közösségi média 

használatával. A két szál össze is ért, mivel elég sok vidéki kampányrendezvényt 

streameltek, azaz él ben közvetítettek a párt honlapján, amelyek kés bb is elérhet ek 

voltak. Ezen kívül a párt készített kampányvideókat, amelyeket a közösségi média 

felületein (youtube és facebook)50 osztott meg folyamatosan. A kampányvideók 

alapvet en két jellegzetességgel bírnak51. Egyrészt er teljesen próbálták megcélozni a 

fiatal, illetve az els  szavazókat azzal, hogy a körükben népszerű, fiatal roma 

zenészekkel énekeltették fel a párt üzeneteit. A fiatal roma zenészek mellett más, 

id sebb és ismert zenészek is szerepelnek ezeken a videókon. A párt külön figyelt arra 

is, hogy mindhárom magyarországi cigány csoportot megszólítsa, ezért magyarul, oláh 

cigányul és beásul is beszélnek a párt képvisel i ezeken a kampányvideókon. A videók a 

cigányokat szólítják meg az énekes üzenetekkel („hogy cigány vagy, ne tagadd, vállald 

bátran, hogy ki vagy”), rövidségük miatt is, csak annyit üzennek, hogy a roma szavazók 

szavazzanak a Magyarországi Cigány Pártra („gyere testvér az MCP-re szavazzunk”). 

2014 márciusában felröppent a gyanúja annak, hogy több kispárt, beleértve az MCP-t is 

csalt az aláírások összegyűjtésekor. Az MCP nem akart foglalkozni ezzel a váddal a 

kampány ideje alatt, bár néha mégis megtette azt a nyilvánosság kérdésére válaszul, és 

ilyenkor egyértelműen visszautasította a vádakat.  

 

 
                                                 
49 Ne regisztrálj! https://www.youtube.com/channel/UCXq_7IigX5WBqaqN0ClAd_g (Letöltés: 
2018.04.24.) 
50Magyarországi Cigány Párt facebook oldala 
https://www.facebook.com/magyarorszagiciganypart/?fref=ts (Letöltés: 2015.10.20. Az 
párt fb. oldala átalakult azóta: https://www.facebook.com/m.ciganypart/ Letöltés: 2018. 
04.24.) 
51 Magyarországi Cigány Párt youtube oldala https://www.youtube.com/channel/UCIa-
yqybN0JXgf_jqanJN8w (Letöltés: 2018.04.24.) 

https://www.facebook.com/magyarorszagiciganypart/?fref=ts
https://www.facebook.com/m.ciganypart/
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A média által konstruált etnikai párt 

A vizsgált id szakban a mandiner online újság összesen 12 cikket közölt, az index pedig 

összesen 17 darabot. 

Tematikájukat vizsgálva a mandiner az MCP kapcsán többségében a párttal 

kapcsolatban felmerült aláírás csalásról írt (ő írás), és ezen kívül egyenl en oszlanak 

meg az arányai a további témaköröknek: a párt (bemutatása), a választások alakulása, a 

kisebbségi regisztráció, és végül egy anyaggal megemlékeztek az MCP kampány 

klipjeir l is. 

Az index ebben az id szakban összesen 18 anyagot jelentetett meg az MCP-r l a 

következ  témakörökben: többségében a felmerült aláírási csalásról (6), a 

választásokkal kapcsolatos információk kapcsán (6), a pártról (3), a kampányfilmekr l 

(1), és egy botrányról is, amikor megvádolták Horváth Aladár fiát azzal, hogy 

embereket csempészett.  

Az eredményeket értelmezve, jól látszik, hogy a bűnözés témaköre az, ami uralta az 

MCP médiaképét. A média már eleve konfliktus forrásaként tekintett a pártra, ami abból 

látszik, hogy Horváth Aladáron keresztül mutatja be mindegyik, azzal a konfliktussal 

kezdve, ami Horváth Aladár saját egyéni konfliktusa: az etnikai alapú politizálás 

dilemmája, sikeres tud-e lenni egy etnikai párt Magyarországon. Aztán el került 

Horváth Aladár fiával kapcsolatban a bűncselekmény hangoztatása, és végül az 

aláírások gyűjtésével kapcsolatos csalás vádja. Az aláírási csalással kapcsolatban több 

szempontból írtak: egyrészt az aktivisták véleményét közölve, az MSZP 

romatagozatának a felháborodásának teret engedve, és Horváth Aladár védekezéseként. 

Bár a párt belülr l igen hangsúlyosnak érezte a megjelenését a magyar politikai térben, 

mégis a média érdekl dését azok az el ítéletek jellemezték, amelyek a romákkal 

szemben léteznek a magyar társadalomban – vagyis érdekessé akkor vált a párt, a 

megjelenésén túl, amikor a cigányokkal kapcsolatban már megszokott tematikák 

felmerültek vele kapcsolatban is. Ez nem lepte meg a pártot, amit az ATV egyenes 

beszéd című műsorában Horváth Aladár el is mondott52, kiemelve azt, hogy bár más 

kispártot is érintett a csalási botrány, mégis úgy látja, hogy az MCP lett hangsúlyos 

benne. Talán mindezt úgy is meg lehet érteni, hogy mivel az utóbbi években a magyar 

médiateret inkább a botrányok és szkepticizmus uralja a politikai pártokkal 

                                                 
52 ATV Egyenes beszéd 2014.04.04: https://www.youtube.com/watch?v=MwCm4jZMoAY (Letöltés: 
2018.04.24.) 

https://www.youtube.com/watch?v=MwCm4jZMoAY
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kapcsolatban és az el ítéletes, sztereotípiákra épül , rasszista reprezentáció a romákkal 

kapcsolatban, ezért egy etnikai roma párt jelenléte a nyilvánosságban többszörösen 

terhelt pozíció és nagy eséllyel e két típusú reprezentáció keresztmetszeteként jelenik 

meg.  

Ezek az adatok igazolják a korábban összefoglalt, romákkal kapcsolatos 

médiareprezentációs kutatások adatait, ahol a cigányokról, ezen belül a cigány 

politikusokról egyrészt leginkább a konfliktusok mentén beszélt a média, másrészt a 

bűnözés témakörében (cigánybűnözés). 

 

Roma párt – a kirekesztett idegen 

A bűnözés, a konfliktusok hangsúlyozása a Szabó Mártonnál megismert veszélyesség 

képét er síti. Másrészt a történések tükrében egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a politikai 

színtéren a párt a kirekesztett idegen szerepét foglalhatta csak el (Szabó 2006: 71-83). 

„A láthatóvá tett bels  idegeneket mindig úgy értelmezi, hogy ezek veszélyesek a 

többiekre nézve, mert – ahogy mondják – a különbség a támadó szándék jele és a 

veszélyesség hordozója, bármit is tesz az, akire vonatkoztatják.” (Szabó 2006: 80).  

Ennek a hátrányokkal teli pozíciónak valószínűleg fokozta az is, hogy a párt identitásán 

belüli kett sség (etnikai vagy szegénypárt) tükröz dése sokszor ellentmondásossá 

tehette a média szemében a kezdeményezést. Valamint az is el segíthette, hogy a párt 

önmagát sem a jobb, sem a baloldalra nem pozícionálta a hivatalos üzenetében, és 

emellett nem akart együttműködni semelyik párttal sem a választások idején. Egy olyan 

megosztott politikai színtéren, ahol többnyire csak a bal vagy a jobboldal látszik, a párt 

ezzel a pozícionálással gyakorlatilag kívül helyezte magát a megszokott magyar 

politikai kontextusból, aminek értelmezésére jól láthatóan a médiának sem voltak 

eszközei, a sztereotip megközelítésen kívül. A párt munkáját nem el zte meg hosszas 

el készítés, nem építették fel a pártot sem a nyilvánosság, sem a szavazóik körében, 

csak a kampány id szak alatt igyekeztek meggy zni a potenciális szavazókat, amit a 

hirtelen megjelenésükre vonatkozó kérdésekre válaszolva el is ismertek a nyilvánosság 

el tt. Mindez megmutatja a párt idegenségének egy másik dimenzióját – az 

ismeretlenségb l, az információ hiányából ered  idegenséget, ami csak a távolságot 

er sítette a nyilvánosság és a párt között. Horváth Aladár ismertsége ezt kompenzált 

valamelyest. A megcélzott szavazóknak a kampány során viszont úgy látszik kevésbé 
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volt mozgósító a párt üzenete, hogy „cigány vagyok, a cigány pártra szavazok”53, 

miközben a média többségében bűncselekményr l és konfliktusokról beszélt, amikor a 

pártról beszélt. A szavazás eredménye is azt mutatta, hogy a párt nem rendelkezett 

biztosnak mondható szavazóbázissal a választások idején – összesen tízezer szavazatot 

kapott a párt az országgyűlési választásokon.  

Az MCP jelenségét a foucault-i diskurzusértelmezés szempontjából modellezve, a 

tilalom, mint kívülr l korlátozó rendszer működését lehet felfedezni. A tilalom 

értelmében nem beszélhet bárki, bármikor bármir l, azaz a diskurzus nem csak egy 

eszköz az információközvetítésre, hanem a diskurzus uralása megtestesíti a hatalmat 

(Foucault 1991: 869-870). Ebben az értelemben az etnikai párt megjelenése és 

helykövetelése a nagypolitikai színtéren tehát nem csak a roma politikai diskurzus 

uralásáért való harcot jelentette, hanem azt is, hogy egy roma politikai párt meghatározó 

alakja legyen a magyar politikai színtér alakításának.  

Az MCP mint etnikai párt szerepléséb l látszik, hogy a roma politikai önreprezentáció 

kérdése sokkal komplexebb annál, hogy azt csak a hagyományos pártstruktúrában 

gondoljuk végig a magyar politikai színtéren. A grassroots munka elengedhetetlen 

ahhoz, hogy definiálni lehessen egy cigány etnikai párt identitását. Az ilyen szintű 

felkészültség pedig a médiára is hatással lehet, az információk új féle viszonyulást 

alakíthatnak ki a hatalom szimbolikus színterein a cigányokkal kapcsolatban is. 

 

                                                 
53 MCP kampányvideó („Cigány vagyok, a cigány pártra szavazok”) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmYRSn78qoo (Letöltés: 2018.04.24.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmYRSn78qoo
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V.4 Roma News Production – A visszabeszélés művészete a populáris médiában 

A Roma News Production egy „youtuber” csapat, akik rendszeresen készítenek olyan  

A Roma News Production egy „youtuber” csapat, akik rendszeresen készítenek olyan 

kisfilmeket, amelyekben a romákkal szembeni sztereotípiákkal és el ítéletességgel 

foglalkoznak. A készít k hárman vannak, mind a hárman egyetemet végeztek, illetve 

kettejük újra tanul – Balogh Tibor politológus végzettségű, és Miskolcon a Türr István 

képz  és kutatóközpontban dolgozik, Lakatos Richárd gazdasági informatikusként 

végzett és most mérnök informatikusnak tanul és Morvai Dániel, aki műszaki 

földtudományi mérnöknek tanul. Hármójuk közül ketten romák, ami ez esetben azért 

fontos, mert a roma identitásuk kiindulópontja és szerves részét képezi a youtuber 

tevékenységüknek. 

A három fiú a miskolci egyetemi kollégiumban találkozott, és ott kezdtek el, el ször 

csak szűk baráti társaságuknak videókat készíteni, amit a kollégiumi facebook 

csatornájukon terjesztettek, kés bb elkészítették a saját youtube csatornájukat, és 201Ő 

szén benevezetek a Ki-Mit-Tube című els  Youtube tehetségkutató versenyre egy 

videóval, és a társaság ekkor kezdett el nagyobb nyilvánosságot kapni. Akkor határozták 

el, hogy a videó készítéssel komolyabban is foglalkozni fognak a jöv ben. Azóta több 

anyagot is készítettek, sokféle műfajban, de a téma alapvet en mindig ugyanaz, a 

sztereotípiák, el ítéletek oldása, és minderre az eszköz is állandó, ahogyan k 

fogalmaznak a tavalyi Ki-Mit-Tube-os videójuk alatt: „hogy az emberek Nevetve 

gondolkodjanak…” 

Vagyis mindegyik videójuk a humor és az irónia eszközeivel készül, többnyire aktuális 

eseményekre reagálnak, legyen az közéleti esemény, vagy éppen a populáris média 

térb l jöv  téma, de mindenképpen olyan, ami a saját életükre is hatással van. Ahogyan 

azt a Romanikum című P+ televíziós műsorban, a velük készült beszélgetésben 

elmondják54, az alapkoncepciójuk úgy szól, hogy „mi lenne, ha lenne egy cigány híradó, 

mi lenne, ha lenne egy cigány sci-fi sorozat, mi lenne, ha lenne egy cigány 

vígjátéksorozat” – és e koncepciók köré építik az ötleteiket. Tudatosan képviselik a 

videóikkal a romáknak azt a generációját, akikr l már nem lehet azt mondani, hogy fel 

kell zárkózniuk – ahogyan azt az említett beszélgetésben elmondják – „mi a helyzet 

                                                 
54 Romanikum 2015. 09.19. Roma News Production interjú: http://videa.hu/videok/emberek-
vlogok/romanikum-2015.09.19.-alRkC8LrPpza50nB (Letöltés: 2018.04.24.) 

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/romanikum-2015.09.19.-alRkC8LrPpza50nB
http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/romanikum-2015.09.19.-alRkC8LrPpza50nB
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akkor, ha felzárkóztak már, akkor hogyan tudja ezt a társadalom kezelni? … már vannak 

egyetemisták, vagy olyanok, akik már dolgoznak. Van már egy olyan réteg, és emiatt 

most egy kicsit a mi fejünkkel gondolkozzanak, vagy egy kicsit megmutassuk, hogy a 

mi világunk, hogy néz ki.” 

Videóikban egyszerre több téma (romákkal szembeni el ítélet) is megjelenhet, de nem 

csak a többségi társadalom és romák relációjában beszélnek, a romákról (saját csoport) 

is gyakran beszélnek iróniával. Eddigi témáik, a teljesség igénye nélkül: felzárkóztatás, 

„cigánybűnözés”, közmunka program, díszcigány, rasszizmus, amelyekr l híradó 

műsor, vígjáték, reklám, vlog, sci-fi filmsorozat műfajokban készítettek anyagokat.  

Ahogyan Ian Hancock beszélt a visszabeszélésr l (Hancock 2010), és ahogyan Spivak 

fogalmaz az alárendelt megszólalásáról (Spivak 1996), mindkett  függvényében az a 

probléma vet dik fel, hogy milyennek kell lennie ennek a megszólalásnak ahhoz, hogy 

elérje a közönségét, hogy megértsék. 

 

Magyarországon 2012-ben készült olyan, youtube-on terjesztett, videó sorozat A 

rasszizmus szívás címmel55, ami a romákkal szembeni rasszizmusra akarta felhívni a 

figyelmet, humorosnak szánt rövid jelenetekkel, amelyekben a roma szerepl  mindig 

kibeszél a filmb l, és a történetek során mindig  is kerekedik felül. A várt hatás 

azonban elmaradt. Amint az a filmek youtube megjelenése után készült interjúkból, 

elemz  cikkekb l, illetve kommentekb l kiderül56, azok inkább megosztották a 

közönséget, romákat és nem romákat egyaránt, minthogy egyértelműen pozitív 

reakciókat váltottak volna ki. Ezek a filmek amerikai mintára készültek – a Reckless 

Tortuga nevű yutube-os alkotóközösség57, Racism in America c. projektjének a 

keretében készített még korábban hasonló kisfilmeket azzal a céllal, hogy görbe tükröt 

tartsanak a rasszisták elé. Az én meglátásom szerint ezek a filmek talán azért nem 

arattak osztatlan sikert, mert nem csak a téma, hanem a jelenetek szempontjából is, 

els sorban provokatívak, mint humorosak, azaz közvetlenül megszólítják a néz t, és 

ezzel valamelyik oldalon, a rasszista (nem cigány) vagy a nem rasszista (cigány) oldalán 

                                                 
55 A rasszizmus szívás. Rendez : Mester Sándor: https://www.youtube.com/user/ARasszizmusSzivas 
(Letöltés: 2018.04.24.) 
56 Index.hu 2012. 02. 23. Roma bosszúfantáziák két percben 
http://index.hu/kultur/2012/02/23/roma_bosszufantaziak_ket_percben/ (Letöltés: 2018.04.24.) 
Sosinet.hu 2012. 03. 31. Magyarországon is ciki rasszistának lenni? 
http://www.sosinet.hu/2012/03/31/magyarorszagon-is-ciki-rasszistanak-lenni/ (Letöltés: 2018.04.24.) 
57 Reckless Tortuga: https://www.youtube.com/user/RecklessTortuga/featured (Letöltés: 2018.04.24.) 

https://www.youtube.com/user/ARasszizmusSzivas
http://index.hu/kultur/2012/02/23/roma_bosszufantaziak_ket_percben/
http://www.sosinet.hu/2012/03/31/magyarorszagon-is-ciki-rasszistanak-lenni/
https://www.youtube.com/user/RecklessTortuga/featured
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be is vonják a történetekbe, de mindenképpen szembesítenek, nyíltan kényelmetlen 

helyzetbe hoznak, és állásfoglalásra késztetnek. 

  

A Roma News Production – röviden csak roma news, olyan eszközt választott, 

amelynek segítségével els sorban a humoron van a hangsúly, miközben azért persze 

szembesít is, és amelynek gyökereit a stand up comedy-ben, az észak-amerikai spoken 

wordben, illetve annak egy manapság népszerű változatában, a slam-poetry-ban, 

valamint a hip hop kultúrában vélem felfedezni. Ezekben a műfajokban az a közös, azon 

kívül, hogy mind verbális és él  el adásmódok, hogy mindegyik a kirekesztett, 

hátrányosan megkülönböztetett, el ítéletekkel sújtott társadalmi csoportok megszólalási 

eszköze eredetileg, kivéve a stand up comedy-t aminek gyökerei máshol keresend k, 

mégis van egy olyan változata, amit fekete el adók művelnek, és a humor, az önirónia 

és a társadalmi szatíra eszközeivel mondanak ki, és igyekeznek eloszlatni el ítéleteket. 

 

A stand-up comedy egy humorra épít  performansz, aminek manapság több olyan 

képvisel je van, akik narratívája az el ítéletesség, a diszkrimináció, a 

megkülönböztetés. Ilyen például az amerikai Trevor Noah, Dél-Afrikából, aki 2015-ben 

lett az amerikai comedy central csatorna Daily Show című műsorának vezet je. És ilyen 

Wanda Sykes amerikai fekete stand-up comedy el adó.  

 

A spoken word, azaz a performansz alapú költészet, észak amerikai változata az 

amerikai Harlem Renessaince id szakában jelent meg el ször, ami egy kulturálisan 

virágzó id szak az amerikai feketék történetében az 1920-as években, New Yorkban. 

Ekkor még er sen létez  gyakorlat a feketék elleni nyílt rasszizmus, de az észak-

amerikai városokban ez mégsem érz dik olyan er sen, mint a déli államokban, ezért 

nagyon sok fekete költözött északra, például New Yorkba, ahol sokkal szabadabban 

élhettek. Ebben az id szakban kezdett kialakulni az amerikai fekete büszkeség fogalma, 

ami annak következménye is, hogy az els  világháborúban amerikai feketék is harcoltak 

(Irvin Painter 2006: 173-174). Mindez egy olyan id szakhoz vezetett, amikor az 

amerikai feketék a kultúra és a politika területének segítségével elkezdték megszervezni 

magukat az elnyomás ellen, és ennek eredményeként kezd dik el aztán a fekete 

polgárjogi mozgalom az 1960-as években. A Harlem reneszánsz ennek a mozgalomnak 

a kulturális vonulatát jelöli, amikor is New York feketék lakta harlemi városrésze több 
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művészeti ág központja is lett. Ebben az id szakban terjedt el a New Negro kifejezés, az 

öntudatos, az elnyomás ellen tenni akaró amerikai feketét szimbolizálva (Irvin Painter 

2006: 190, 195). Ebben a térben alakult ki a spoken word műfaja is, ami aztán a 

hatvanas évek underground fekete mozgalmának a meghatározó műfaja lett, és 

alapvet en az önkifejezést szolgálta. Populárisabb Gil Scott-Heron által lett, az 1970-

ben kijött „Television will not be televised” című spoken word költeményével. 

 

A hip hop kultúra az 1970-es években kezdett el kialakulni New Yorkban, ezen belül is 

Dél-Bronxban, underground városi kultúraként. Ezt az id szakot az amerikaiak a „post-

civil rights era”-nak vagy „post-black power” id szaknak is hívják, és az ekkor fiatal 

generációt pedig „post-soul” generációnak. A hip hop kulturális id szakában egyre több 

fekete tudott egyéni sikert elérni az amerikai társadalomban, hiszen ez az id szaka az 

Affirmative Action-nek, ami lehet vé tette, és el segítette azt, hogy feketék is 

járhassanak egyetemre. A hip hop alapvet  kifejezési eszközei: a graffiti, a rap, a DJ 

zene, és a ruházat/kinézet (Irvin Painter 2006: ). A rap eleinte egy helyi verbális 

performansz stílus volt Bronxban. Kés bb, a hip hoppal együtt gyakorlatilag az egész 

világon elterjedt, és meghatározóan a szegények, az elnyomottak kifejez eszközévé 

vált. Legfontosabb témaköre a társadalmi igazságtalanság. A rap szövegek rendszerint 

egy koherens képet festenek a feketékr l, akik szegényen, városokban laknak. Sokáig a 

feketék autentikusságát próbálta kifejezni, amíg rá nem jöttek a törekvés képvisel i, 

hogy az amerikai feketék annyit változtak az évszázadok során, hogy a közös 

jellemz jük, az autentikusságuk, a sokféleség. A rap-nek ma már van olyan változata, 

amely csak a szórakoztatásról szól, és nem fogalmaz meg mélyebb társadalmi problémát 

(Irvin Painter: 2006: 321-343).  

 

Két filmjét választottam ki a roma news-tól, azokat, amelyekkel a Ki-Mit-Tube 

tehetségkutató versenyen elindultak. Azért esett a választásom ezekre a filmekre, mert 

egyrészt a Ki-Mit-Tube volt az els  fórum, ahol a szélesebb közönség megismerte. 

Másrészt mivel ezek a videóikat nézték meg a legtöbben, ami valószínűleg a versenynek 

köszönhet . A nagy nézettség szám azt is jelenti, hogy sokan hozzá is szóltak ezekhez a 

videókhoz. Harmadrészt azért is ezeket a filmeket választottam, mert nagy a különbség 

közöttük – a tavaly szi videóban egyértelműen beszélnek a cigányokat érint  

el ítéletekr l, az idein pedig egy érdekes szimbólumot használva, mégis az els  videót a 
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kommentek tükrében sokkal többen visszautasították, míg a másodikkal sokkal többen 

tudtak azonosulni, és többségében szerették. A vizsgálatom arra vonatkozott, hogy a 

közönség hogyan reagál erre a beszédmódra, és egyáltalán megérti-e azt, amit éppen 

lát? Ehhez a videó alatti hozzászólásokat elemeztem, aminek eredményét az 

alábbiakban foglalom össze. 

 

Ahogy minket látnak (2014. szeptember 1.) 

Az els  videó, amivel tavaly elindultak a Ki Mit Tube versenyen, összesen 21891-en 

nézték meg eddig. A film négy szempontból mutatja meg, hogy milyenek az el ítéletek 

Magyarországon a romákkal szemben.  

1. Ahogyan Magyarország látja a cigányokat – és itt a cigánybűnözést és a 

veszélyességet emelik ki. A jelenetben egy roma és egy nem roma fiú megy egymással 

szembe az utcán, és miel tt bármi történne, a fehér fiú megijed és elfut, és még a 

pénztárcáját is ott hagyja a roma fiúnak, aki ezen meglep dik, vissza akarja neki azt 

adni, ezért kergetni kezdi ... 

2. Ahogyan Kanada látja a cigányokat: bevándorlók.  A jelenetben összecsomagol az 

egyik roma news tag, és elindul a b röndjével, a következ  pillanatban pedig már a 

felemelked  repül gépet látjuk. 

3. Ahogy a világirodalom látja a cigányokat: a cigányok nomádok, vándorolnak, 

idegenek és még nem illeszkedtek be. A roma news két tagja egy fa alatt üldögélve, 

háttérben autentikus roma zenével, csak beszélget az integrációról meg a vándorlásról. 

4. Ahogyan a jobbik akarja látni a cigányokat: a cigányok elmennek az országból, 

ugyanazzal a képsorozattal illusztrálva, ahogyan a kanadai példát láthattuk. 

A végén, a miel tt a videó készít  konklúziót mondanának, jönnek az idegenek, és 

elrabolják ket, majd egy véletlen arra járót is. „Az űrlényeknek mindegy, hogy cigány 

vagy nem cigány, elrabolják. Az Idegenek el tt minden ember egyenl .” írják ki a 

konklúziót a videó készít i. 

A videó tehát, ha humoros jelenetekkel is, de az cigányokkal szembeni el ítéletekr l 

beszélt, azokat mutatta meg saját, viccesnek szánt jeleneteken keresztül.  

 

A videóval kapcsolatban a vizsgálat készültekor (201ő sze) eddig 226-an jelezték 

tetszésüket és 288-an nem tetszésüket. A videóhoz összesen 104 hozzászólás érkezezett 

– ez nem a hozzászólók számát jelenti, hanem csak a hozzászólások számát, amiben 
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benne van az, hogy egy valaki többször is megszólal. A hozzászólásokból els  olvasatra 

is úgy tűnt, hogy azok közül, akik megnézték a kisfilmet, a többségüknek nem tetszett 

és/vagy nem értett eggyel a felvázolt el ítéletes nem roma képpel, és a humort sem 

tudta értékelni. A hozzászólók tekintetében 29-en fogalmaztak meg a cigányokkal 

szembeni ellenérzést a videó kapcsán, és csak 14-en voltak olyanok, akik a tetszésüknek 

adtak hangot, és nem akartak negatív megnyilvánulást megfogalmazni a cigányokkal 

szemben... 

A cigányokkal szembeni ellenérzést többféleképpen nyilvánították ki: 

Többen (6) saját példával jöttek el  azt bizonygatva, hogy amit a film mutat, az nem 

sztereotípia, mivel a többsége a cigányoknak az ilyen. Ezek a vélemények a 

cigánybűnözés kontextusából indultak ki. Ezen belül gyakoriak a személyes példák 

rendszerint valamilyen konfliktusról, ahol a „cigányok bántották a nem cigányokat”. 

Ezen belül pedig gyakori a kivételt képez  cigány barát említése is. A személyes példán 

túl gyakori volt a számarányok említése a cigányellenesség bizonyítására. A 

hozzászólók között a Jobbik is témává vált, abból a szempontból, hogy volt, aki 

nehezményezte, hogy a pártot belekeverték a videóba – ezen belül is megoszlanak a 

vélemények, hogy miért, volt, aki azt gondolta, hogy a Jobbik politikáját félreértik, volt, 

aki pedig csak elijeszt nek tartotta a Jobbik belekeverését a filmbe. A vélemények 

között megjelenik egy cigány hozzászóló is, aki a beilleszkedés témakörét hozza be a 

cigánybűnözés vitába, azt bizonygatva, hogy vannak rendes cigányok is, mint például . 

 

Cigánybűnözés – kivétel példával: 

„A többség nem ilyen mint k, és ahogy mondják, a kivétel er síti a szabályt. k éppen 

kivételek és van egy cigány barátom is, aki teljesen normális”. Azonban a többségük a 

lopós bűnöz  fajta. 3 éve letettem magam mellé a táskámat, amíg a cip met kötöttem 

hirtelen egy cigó megfogta és elszaladt vele fényes nappal. Tavaly nyáron fényes nappal 

a buszpályaudvaron 7 cigány jött körém, akik mondták, hogy egyikük csajának pénz 

kell, a buszra adjak neki pénzt vagy megbánom. Mi mást tehettem volna el vettem a 

pénztárcámat és adni akartam kb. 200 Ft-ot, de azt mondta van ott még adjam oda 

mindet... szóval, ha k nem változnak, a közvélemény se változik róluk (201Ő) 

 

Cigánybűnözés ellen megszólaló, részlet:  

"Én nem választanám külön a "fehér embert" a cigánytól, mert az már eleve 
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megkülönböztetés b rszín alapján. Nem származás szerint besorolt emberekre kell 

odafigyelni, hanem viselkedési formákra.” 

 

Cigánybűnözést bizonygató, cigányellenes megszólalás: 

„NEM azzal van a baj, hogy cigányok, hanem AMILYENEK, hogy koszosak büdösek, 

lopnak, késelnek, fenyeget znek, embereket félelembe tartanak, ha lopás után meg 

lebuknak még nekik áll feljebb ha visszakéred a tulajdonodat, amit munka árán 

megvettél. k azt se tudják mi az a munka vagy csak nagyon vékony réteg 1000b l 

10%, ami elég rossz arány. Tudod ez a baj? Mikor ott dicsekedik, hogy ma már hány 

embert meglopott meg megszúrt. A saját országomban félnem kell? Miel tt jönnél, hogy 

én csak ezt az oldalt ismerem, akkor elmondom, hogy láttam én már dolgos, jóra való 

cigányt is, de sajnos nem ez a gyakori, s t hihetetlen ritka. Egyebet se tudnak mint 

él sködni az Én adómból és még nekem kell félnem? Ahelyett, hogy meghúznák 

magukat még emellett meg is lopják a másikat. Kérdem Én, ha este hajnal 1 kor 

elmennél valami forgalmas szórakozó hely környékére hány ci...zsebében találnál kést? 

:) Tudod, hogy csökkenne a bűnözés, ha a cigányokat elvinnék MO-ról?”  

 

A Jobbik, mint politika behozása hiba volt: 

„Menne a like ha nem hoztatok volna bele politikát.. Csinálhatnátok még efféle humort 

csak non-politizálással ha kérhetem de ez csak az én véleményem” 

„Srácok! Nagyon tetszett! a végére a jobbikos politizálás talán nem kellett volna, de én 

poénnak veszem. Jó az üzenet jó a tálalás. De ti is tudjátok ! Ennek az érmének is két 

oldala van. Én szavazok rátok. Csak finomítsatok a szimbolikán, és legyetek kicsit 

szubjektívebbek.” 

 

A magát romának valló lány a beilleszkedésről:  

Egyre többen vagyunk, akik beilleszkedtek. A szó teljesen kifejezi a lényeget. 

Beilleszkedtünk, nem látsz minket, nem hallasz rólunk, mert ugyan úgy élünk mint 

mások. S t, közülünk a legtöbb nem "veri a mellét"hogy cigány, mert manapság már 

szégyen! Meghúzzuk magunkat csendben és örülünk, hogy van munkánk. 

 

A vitához a Roma news is hozzászólt: 

„Köszönünk minden épít  és nem épít  kritikát is. Miért tettünk bele politikát? 
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Egyszerű, mert bele akartuk tenni és mivel itt a youtube-n azt csinálhatsz, amit akarsz. 

Nem akartuk a mainstream vonalat követni és azt csinálni, amit mindenki szeret. Miért 

idevaló? Mert ha megnézed a legnépszerűbb youtubereket (NIGAHIGA 

https://www.youtube.com/user/nigahiga, dominicshow 

https://www.youtube.com/user/theDOMINICshow) k is ilyen fajta videókat csinálnak. 

Akartuk, hogy az emberek "Nevetve gondolkodjanak" vagy mi. :D Köszönjük még 

egyszer azoknak, akik ránk szavaztak !” 

 

Összességében azt lehet látni, hogy a cigányokkal kapcsolatos el ítéleteket bemutató, 

hangvételében és stílusában ironikus és provokáló, humorosnak szánt videó 

többségében a cigányokkal kapcsolatos ellenérzéseket váltott a filmet megnéz kben. Az 

együttérzés csak egy-két hozzászólásban jelent meg, a széls séges vélemény is csak 

röviden, aminek lehet, hogy az volt az oka, hogy a videó karakterei nem váltottak ki 

ellenszenvet a néz kb l. Mivel nem ket kezdték el szidni, és nem személyesítették 

meg ket egyik el ítéletes állítással sem – k is a kivételeket képezték.  

 

iGipsy S6 Az okos cigány (2015. augusztus 31.) 

Ezzel a videóval indultak el második alkalommal a Ki-Mit-Tube versenyen a Roma 

News csapata. Nagyon nagy érdekl dést váltott ki, összesen 137,ő79-en nézték eddig 

meg, 3179-en kedvelik, és csak 133-an nem kedvelik a videót, aminek műfaját talán 

fikciós reklámként lehetnem meghatározni.  

A tematika nem különbözik sokban az el z  videójukhoz képest, azaz itt is azzal 

foglalkoznak, hogy a saját pozíciójukból hogyan látják a velük szemben megnyilvánuló 

el ítéleteket. Ami nagy változás, az a beszédmód. Azt is mondhatnám, hogy az 

iróniának egy olyan módját fejlesztették ki, amit nagy odafigyeléssel lehet csak 

megérteni, de valójában csak azt az összetettséget sikerült a felszínre hozniuk, ami a 

fiatal és tanult roma generáció sajátja, aki sokkal árnyaltabb eszközökkel tudja kifejezni 

azt a diszkrimináló, el ítéletes tekintetet, ami a hétköznapok szintjén jellemzi a magyar 

társadalom attitűdjét a romákkal szemben. A videóban nem tesznek mást, csak görbe 

tükröt tartanak az elé a világ elé, ami bináris oppozíciók mentén igyekszik folyamatosan 

kijelölni az alárendelt és az domináns helyét. A görbe tükör a beszéd módjában ölt testet 

– az el z  videójukhoz képest nem egyértelmű mondatokkal, kis humorral fűszerezve 

mondják el, hogy hogyan el ítéletes ez a társadalom. Hanem az okos cigány (iGipsy S6) 

https://www.youtube.com/user/nigahiga
https://www.youtube.com/user/theDOMINICshow
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karakterének a segítségével, aki a fikciós reklám filmben nem más, mint egy cigány 

robot, aki f  tulajdonságával, az okosságával kiszolgálja, megvédi, tanítja, kisegíti, rzi, 

ápolja a fehér embert. A fehér embert, akinek az igényei visszatükrözik a cigányokkal 

kapcsolatos el ítéleteket: A fehér ember szereti a családját – ez egy sokszor elhangzó 

sztereotípia a cigányokkal kapcsolatban úgy, mintha a nem cigányoknál ez nem így 

volna – a kapcsolattartásban pedig segít neki az iGypsy. A fehér ember egészségtelenül 

él, de az IGypsy segít neki legy zni a rossz szokásait (Menj futni utasítással). Az 

iGypsy segít beazonosítani a fémeket, és megmondja, melyiknek mennyiért veszik át 

kilóját, és ha szükség van rá, a legközelebbi zálogház címét is. Az iGypsy tud zenélni, 

bármikor szórakoztat, egzotikus szépségű a teste (kreol idomok). Megvéd a bűnöz kt l, 

tudja, hogy hol lehet kapni a közelben vakarót, és ha szüksége van rá, kiabálhat vele. 

Ezen kívül bírja igencsak ellenáll, és ha szükség van rá, akkor feltör bármilyen zárat, 

amennyiben a tulajdonosa esetleg igényelné, mert nem tudna bemenni valahova.   

Valami olyasmi történik itt, amivel kapcsolatban Dyer úgy fogalmazott, hogy a 

fehérséget idegenné kell tenni az elfoglalt pozíciójához képest, ahhoz, hogy látszódjon 

(Dyer 1997, 10).  

A videó tökéletes éllel és ívvel vezeti végig a gondolatot, az irónia eszközével, ami 

irányul a fehér másikra és a sztereotipizált roma tulajdonságokra.  

A videó népszerűsége láttán azt gondoltam, hogy a többség megértette a viccet, de 

mégis el fordultak olyanok, akik csak annyit láttak benne, hogy a cigányok végre 

önreflexiót gyakorolnak.. Összesen 190 hozzászólás érkezett a videóhoz, amib l 

mindössze csak három szól arról, hogy nem tetszik a videó. A többi hozzászóló mind 

kedvelte az anyagot és ezt juttatja röviden kifejezésre a kommentekben. Ezért a 

hozzászólásokból nem lehet pontos képet kapni arról, hogy a videó üzenete mennyire 

éri el a közönségét, de szemléltetésnek megmutatok olyanokat, amelyekb l jól látni, 

hogy egy kicsit félreértették a mondanivalót: 

 „közbe az jutott eszembe, hogy a vérg zös mindenféle jogvéd knek mennyi id  kell 

míg újrabútolnak, mert ett l tuti lefagyott a szoftver” 

„Királyság, ez tényleg jó lett, kár, hogy csak pár példány van ebb l a típusból, sajnos 

nagyon limitált széria! (na de ezt a reklámot látva és a mondanivalóját megértve, 

remélhet leg egyre több iGipsyOkosCigányKlón lepi el az utcákat!”  

„Király volt! Az ilyen videó többet tesz a cigányság szélesebb körben történ  
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elfogadtatásában, mint a legtöbb álértelmiségi liberális” 

 

Az iGypsy videó nem pozitív képet rajzol a romákról, hanem magát a romákkal 

szembeni el ítéletesség kérdést helyezi át egy olyan kontextusba, az innováció, a 

technológiai fejl dés kontextusába, ami egy nagyon népszerű téma, és ugyanakkor 

mentes a rossz társadalmi beidegz désekt l. Valószínűleg ezért tudott ilyen sikeres lenni 

a videó. A Roma News Production csapata ezen kívül pedig olyan műfajt kezdett el 

meghódítani (a stand up comedy műfaját), ahol a kibeszélés eszközével, a populáris 

média részeként, hozzájárulhatnak a romákkal szembeni el ítéletek dekonstrukciójához.  

 

Mit látunk? 

A Roma News Production csapata a saját eszközeivel fogalmazza meg az 

alárendeltségb l fakadó élményt, amit Frantz Fanon jellemez pontosan, amikor a sötét 

b rű emberek társadalmi helyzetér l és annak lelki oldaláról ír, és amit korábban 

részletesen ismertettem. Fanon a jelentésalkotás folyamatára vonatkozó elemzése (a test 

(a fekete test) a hangsúlyos, a szellem, a tudás pedig alapvet en nem számít), és az 

alárendelt emberek identitására vonatkozó harmadik személyű tudatosság fogalma 

jellemzi mindazt, ahonnan indul a Roma News Production is, és amire reflektálva 

teremti a világa roma pozícióját és látásmódját is. Azzal, hogy Fanon mindezt szavakba 

öntötte, egyben a tudatos ember pozícióját is kijelölte, aki ki akar lépni az elnyomott, 

dehumanizált helyzetéb l. Ahogy Fanon tette a saját korában, úgy teszi ezt a Roma 

News Production is azzal, hogy folyamatosan reagál erre a nyilvánosság színterein, és 

szövegeiben folyamatosan problematizálja a láthatatlanul domináns, jelöl  másik oldalt. 

Ezzel lebontja a kétpólusú világot, mivel megszólalásaival nem a láthatatlan jelöl vel 

kapcsolatos szembenállást, hanem annak tulajdonságait fogalmazza meg – annak ebben 

a kirekeszt , elnyomó viszonyrendszerben létrejött, jellemz  vonásait. A humor 

eszközével a karakterek szimpatikussá válnak, ezért ez a szembesítés nem agresszív, 

hanem els sorban elgondolkodtató.  

Ugyanakkor ezzel a megfogalmazással, azonosítással (visszabeszéléssel) egyben 

belülr l kezdik el lebontani a romákkal szembeni el ítéleteket. Vagyis önmagában és 

össztársadalmi szinten is a dekonstrukció folyamatának egy pillanatára látunk egy 

példát. Ahogy azt a korábbiakban kifejtettem: a dekonstrukció a hatalmi rendszerek 

relatív voltára mutat rá, és ennek értelmében a szubjektum folyamatosan konstruálódása 
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rámutat arra, hogy a kialakult hatalmi struktúrák megdönthet ek. A Roma News 

Production erre hívja fel a figyelmet a jelenlétével. Egyrészt a romákkal szembeni 

el ítéletes társadalmi attitűdöt próbálják meg lebontani azzal, hogy saját maguk kezdik 

el alakítani a romákról (azaz saját magukról is) szóló tudást – sokrétű, a kommunikáció 

szempontjából divatos eszköztárral, a nyilvánosság napjainkban népszerű színterein 

(közösségi oldalak), amit a saját arcukra formálnak. Másrészt mindezzel új 

néz pontokat, új témákat, azaz új tudást visznek be a társadalmi tér értelmezésébe, a 

romák és nem romák jelenlétének, viszonyának – jelentésének az értelmezésébe. Egy 

olyan térben (közösségi média), ahol a kétpólusúság életképtelen, mint domináns 

konstrukció, és aminek a sokféle világ együttes létezése az alaptermészete, meg tudnak 

szólalni, azaz visszabeszélnek. 
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VI. Összegzés 

Dolgozatomban a kritikai kultúrakutatás, a poszkoloniális elméleti irányzat, a modern 

rasszizmus és az idegen társadalmi értelmezésének szempontjából, a kritikai 

diskurzuselemzés segítségével igyekeztem megmutatni azt, hogy a romák társadalmi 

pozíciója az idegen, amit folyamatosan meger sít a média reprezentációs gyakorlata. 

 

A romák társadalmi pozíciójával az idegen pozícióját azonosítottam. Az idegen olyan 

társadalmi viszonyrendszer, amely a csoporthoz viszonyított távolságban értelmez dik. 

A fizikai és mentális távolságban, a kirekesztés és az információhiány okozta 

kommunikációs űrben, ami az el ítéletesség eszközeivel, a modern rasszizmus 

eszköztárával marad láthatatlan, mégis meghatározó. 

 

Az idegen fogalmát több megközelítésb l mutattam be. Ezek egyenként, különböz  

szempontokból és megközelítésekb l írják le a fizikai és lélektani távolság 

dimenziójában érzékelhet  és értelmezhet  idegent, mint viszonyrendszert. Georg 

Simmel az idegent, a csoport részeként gondolja végig, értelmezésének az alapja a 

távolság és ezen keresztül az idegen szervetlen kapcsolódása a csoporthoz (Simmel 

2004).  Alfred Schütz a kulturális minták találkozásán keresztül, vagyis abban a 

folyamatban értelmezi az idegent, amikor az a csoport részévé válik, ennek a helyzetnek 

a feltételeit és következményeit veszi végig munkájában (Schütz 2000). Derrida, a 

vendégszeretet (hospitality) fogalmából kiindulva, a csoportba belép  ismeretlen 

helyzetén keresztül, filozófiai értelemben elemzi és azonosítja az idegen státusát és 

társadalmi lehet ségeit. Értelmezése alapján az idegen paradox viszonyrendszer, mivel 

megérkezésekor olyan nyelven kell megszólalnia, bebocsáttatást – vendégszeretetet 

kérnie, amit nem vagy alig beszél (ez a hatalom els  er szaka). Derrida az idegen 

fogalmát kiegészíti az abszolút idegen és az abszolút vendégszeretet fogalmával. Ezt 

Szókratész példájához köti, aki nem tud megszólalni az athéni bíróság el tt, mert nem 

rendelkezett a szükséges nyelvvel és retorikával, így még idegenként sem kezelték. 

Ennek értelmében az abszolút vendégszeretet a feltétlen szeretet jogát és lehet ségét 

jelenti (Derrida 2004). Heller Ágnes az idegent, mint lélektani viszonyulások 

rendszerét, szintén csoportban gondolja végig, ahhoz a különböz ség fel l közelít. 

Hipotézisem alátámasztásához fontos tétel ezen belül, hogy Heller értelmezésében, az 
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idegen jelenlétére adott válaszok közül (domináns csoport válaszai) az egyik a félelem, 

ezen belül is annak kétféle változata, a gyűlölet és a kirekesztés. Míg a kisebbségi 

csoport tagjai minderre az alkalmazkodással, de leginkább az elszigetel déssel 

válaszolnak. Heller éppen ezért a jelenlegi korszakot a különböz ség korszakának tartja, 

ahol az etnikai, vallási konfliktusok egye inkább terjednek, ezért ez az id szak egyben a 

fundamentalista identitásképzés ideje is. Ez el ször a másság, idegenség érzésének 

kialakulásával kezd dik, amib l el ítéletek alakulnak, majd az egész viszony 

ellenségessé válik. Az utóbbi id kben azonban gyakoribb az, hogy a folyamat fordítva 

történik meg. A két csoport el ször válik ellenségessé egymással, valamilyen érdek, 

hatalmi törekvés következtében, majd az ellenséges viszonyulás igazolására az 

eltéréseket, a különbségeket kezdik el hangsúlyozni egymáshoz képest, azaz 

elidegenítik egymástól magukat. (Heller 1997: 69-76) 

Szabó Márton pedig, a politikai közösségben, illetve a politikai szerepl k közösségben 

betöltött viszonyulásai, törekvései kapcsán értelmezi az idegent. Értelmezéséb l 

dolgozatom szempontjából kiemelked , hogy Szabó szerint ez egy aszimmetrikus 

viszony is egyben, mivel a küls  világot, az idegent mindig belülr l azonosítják, 

teremtik meg a közösség tagjai, ez egy belülr l végrehajtott megkülönböztetés, vagyis 

nem egy viszony küls  nyelvi konstrukciója. Mindebb l következik az is, hogy az 

idegen azonosítása egyben jellemzi azt a közösséget is, ami azt létrehozta, vagyis az 

idegen sokat mond el az t megkonstruáló közösség identitásáról is. Szabó az idegen 

fogalmához a veszélyesség diskurzusát köti, ami az ismeretlenre adott automatikus 

reakcióként alakul ki. A veszélyes idegenekkel kapcsolatban 3 teret és ehhez mérten 3 

különböz  típust különít el, melyek közül a romák társadalmi pozíciójával a köztünk él  

veszélyes idegenek, azaz a kirekesztett idegenek pozícióját azonosítottam. A kirekesztett 

idegennek a politikai közösséggel való kapcsolatát az elutasítás jellemzi, mert bár 

szándékában áll, hogy aktív része legyen a politikai közösségnek, ezt a közösség nem 

engedi meg neki, különböz  természetű okokra hivatkozva (Szabó 2006: 21-36). Ezt az 

elgondolást dolgozatom kutatási részében, a Magyarországi Cigány Párt jelensége 

kapcsán külön azonosítottam. 

Az idegen státusza, ahogyan a fenti elméletekb l is kiderül az alárendelt státuszával 

társul – az idegen belépésének feltétele, viszonya a domináns csoporttal sosem 

egyenrangú. Ahogyan az látható, a kulturális minták, a kommunikációs eszközök 

(nyelv) különböz sége, az alapvet en különbségelvű társadalmi berendezkedések 
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(különböz ség korszaka), és az ennek következtében megvalósuló fundamentalista 

identitásképzés ellenséges csoportközi viszonyokat eredményeznek, ahol a félelem és az 

ebb l fakadó bizonytalanság érzése dominál, és hoz létre aszimmetrikus viszonyokat, a 

társadalmi csoportok között, illetve a hatalom tekintetében. Ennek következtében az így 

létrejött politikai közösség viszonyrendszerét is az alá-fölérendeltség jellemzi, ahol az 

alárendeltséghez a veszélyességet társítja a domináns csoport, az alárendelt veszélyes 

idegen pozíciója a kirekesztett idegen pozíciója. 

Az alárendelt, a másik, a másság fogalmát a poszkoloniális elmélet értelmezésében 

dolgoztam ki, és használtam. Az eredetileg a gyarmati múlttal rendelkez  kultúrköröket 

értelmez  diskurzus ma már minden olyan társadalmi csoport értelmezésére kiterjed, 

amelyet az uralkodó tekintet és a negatív megkülönböztetés alárendelt pozícióban tart a 

társadalomban. A romákkal kapcsolatos társadalomtudományos beszédmódban csak a 

közelmúltban jelent meg ez az elméleti irányzat, amely nem csak új szemléletet és 

szempontokat ad a társadalom, illetve a romák társadalmi pozíciójának megértéséhez, 

hanem újra is értelmezheti a korábbi kutatások eredményeit. Edward Said az, aki a 

gyarmatosító lét működési mechanizmusain keresztül bemutatja a korábban 

gyarmatosító/nyugati szubjektum/tekintet, és az általa kijelölt, alárendelt/keleti 

másik/másság viszonyrendszerét, az így konstruált világot, és azonosítja azt a jelenkori 

társadalmi berendezkedések viszonyaiban. Ezzel kidolgozza az alárendelt diskurzusát, 

amelyben egyrészt láthatóvá válik, hogy az alárendelt státusza az idegen státusza, amely 

pozícióban, míg eleinte az egzotikum és elvágyódás pozitív jellemz i voltak 

hangsúlyosak, kés bb, a keleti (alárendelt) ember visszabeszélése, a saját szabadságáért 

és megszólalásáért folytatott harca következtében, az egzotikus kelet helyett a fenyeget  

idegen képe, a keleti idegenség negatív reprezentációja lett hangsúlyos. Másrészt 

mindebb l az is megérthet , hogy a konstruáltság kölcsönös viszonyrendszer, azaz a 

nyugati, uralkodó szubjektum csak az alárendelt másik tükrében értelmez dik, látszik 

(Said 1978, Said-Burgmer 2002). Said elméletén keresztül, dolgozatomban értelmeztem 

a romák alárendelt társadalmi státuszát, amely a rendszerváltással megkezd dött roma 

önszervez déssel és önállóságra törekvéssel párhuzamosan, az idegen státuszának 

hangsúlyozásával párosult a társadalom és a nyilvánosság részér l. Mindezt a TÁRKI 

cigányellenességre vonatkozó kutatása is alátámasztja, amelynek mértéke, a 

rendszerváltás óta szinte ugyanolyan er s, 2011-ben 30%, a cigánybűnözésre vonatkozó 
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adat pedig 60% volt (Bernáth-Krekó 2012)58. Az alárendelt idegen – roma pozíció pedig 

dolgozatom kutatási id szakában er teljesen hangsúlyozódik, amikor a romákkal 

szembeni el ítéletes, rasszista megnyilvánulások intenzívvé válnak, meger södnek a 

magyar társadalomban.  

Spivak alárendelt értelmezésében dolgozatom és ezen belül hipotézisem bizonyítása 

szempontjából hangsúlyos, hogy a nyugat tudásvágya és tudástermelése a keletr l 

mindig a saját érdekei mentén jön létre, azaz korántsem nevezhet  ártatlan 

ismeretszerzésnek és ismeretterjesztésnek a nyugati világ tudástermel  gyakorlata. 

Emiatt a kelet világáról, a harmadik világról, vagyis az alárendeltr l kialakított kép 

mindig csakis olyan, ami alátámasztja és igazolja a nyugati világ hegemón 

(gyarmatosító, leigázó, rabszolgatartó) törekvéseit (Spivak 1997). Mindezt a vizsgált 

id szakban a romákról szóló médiareprezentációs gyakorlat is mutatja, amire példát 

Pesty László Cigány-magyar együttélés c. filmjében is láthatunk, amit dolgozatomban 

részletesen elemzek.  

Az alárendelt-domináns, a kelet-nyugat viszonyrendszerrel kapcsolatos spivaki 

értelmezéséb l, dolgozatom szempontjából hangsúlyos az a megállapítás, miszerint a 

nyugati ember/tekintet is képes alárendeltté válni, és ha ezt megteszi, akkor képes lehet 

arra, hogy hagyja az alárendeltet megszólalni (Spivak 1996)… 

Fanon ehhez kapcsolódóan az alárendelt – a sötét ember identitásáról, a harmadik 

személyű tudatosságról beszél, ami azt jelenti, hogy a fekete ember testi tudatossága 

tagadó tevékenység során jön létre, abban a pillanatban, amikor találkozik a fehér ember 

tekintetével. 

Tehát az alárendelt ember társadalmi pozícióját alapvet en a testhez köti Fanon 

értelmezése. Vagyis Fanon a negatív megkülönböztetésnek, az idegen azonosításának a 

küls  jegyek alapján konstruált jellegét hangsúlyozza, amelynek során a test (a fekete 

test) a hangsúlyos, a szellem, a tudás pedig alapvet en nem számít. Hangsúlyozva ezzel 

a modernista világ bináris értékrendjét, amely a feketéhez negatív tulajdonságokat a 

fehérhez pozitívumokat társít (Fanon 2002). Leírva ezzel rasszizmus jelenségét, ami 

klasszikus és modern változatában is ezt viszonyt azonosítja, és értelmezi a jelenség 

megnyilvánulási formáit a különböz  társadalmi berendezkedésekben – a gyarmati, 

nyíltan elnyomó, kirekeszt  társadalmakban és napjaink modern demokráciáiban 

(Allport 1999, McConahay 1986, Sears 1988, Fiske 2006, Csepeli 2008). Az 

                                                 
58 A részletes táblázatot a cigányellenességre vonatkozóan lásd a Mellékletben. 
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értelmezések összekapcsolását – az idegen, az alárendelt és a modern rasszizmus 

elméleteinek szintézisét általában és a romákra vonatkozóan elvégzem a dolgozatom 

során, és az esettanulmányaimban.  

Fanon társadalomértelmezését jól példázza a Mortimer-ügy – abban a pillanatban, amint 

kiderült az elkövet r l, hogy  is cigány, onnantól kezdve a közvélemény és a média 

színterein nem az volt a hangsúlyos, hogy mi történt, hogy egyáltalán ilyen 

bűncselekmény megtörténhet, hanem az egész helyzet a cigányok közti konfliktussá 

alakult át, amir l a kés bbiekben leginkább csak a bulvárműsorokban, 

bulvárhíradásokban értesülhettünk. De alátámasztja mindezt a média ellentmondást, 

konfliktust vagy problémát keres  viszonyulása a Magyarországi Cigány Párthoz a 

2014-es országgyűlési választások idején. 

Az így felépített bináris világ, er szakossága miatt, negatív identitást hoz létre abban, 

aki mindezt alárendeltként elszenvedi, erre példát, bár nem ez volt a kutatása célja, 

Síklaki István tanulmányában olvashatunk, annak kapcsán, hogy az egyik 

fókuszcsoportban, ami csak roma n kb l állt, az autosztereotípia mértéke látványosan 

magas volt (Síklaki 2010a). A negatív identitás pedig az er szakos, uralkodó, fehér 

tekintet megsemmisít  hatására utal.  

 

Mindezt azok a vizsgálati eredmények is alátámasztják, amelyek a romák médiaképére 

vonatkozóan készületek a dolgozatom kutatási id szakában. Mivel ezek jó része 

egymásra építkez  kutatás, amelyek már a kilencvenes évek közepe óta zajlanak, ezért a 

dolgozatom szempontjából releváns kutatásokat fontos volt egyben áttekinteni ahhoz, 

hogy érteni lehessen aktuális következtetéseiket. Eredményeiket pedig értelmeztem az 

idegen relációjában. Jól kivehet , hogy az eddigi médiareprezentációs kutatások a 

társadalom részeként beszélnek a romákról, miközben kutatási eredményeikb l, 

következtetéseikb l egyértelműen látszik, hogy a romák társadalmi jelenlétér l nem 

mondható el ez a státusz. A kilencvenes évek második felében a romák 

médiareprezentációja nem a róluk szóló tudáson, hanem a velük szemben 

megfogalmazódó el ítéletes attitűdök mentén alakult, emellett a romák hiányoztak a 

hétköznapi interakciókból – azaz problémaként, alárendelt passzív tömegként jelenítette 

meg ket a média. A kétezres évek elejére a nyilvánosság szinterein a folyamatos 

negatív romaképben csak kivételes esetként értelmez dtek a romákról szóló pozitív 

képek. A szegénység fogalma etnicizálódott a médiában, olyan fogalom lett, amivel 
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kapcsolatban szinte csak romákról beszéltek. A cigánybűnözés fogalma pedig 

következmények nélkül újra bekerül a közbeszédbe. Napjainkra az etnicizált szegénység 

diskurzusa kriminalizálódott a médiában (ezt a formáját a közpolitikából vette át a 

média), mert egyre inkább a romák kriminalitása, nem tolerálható viselkedése, mint 

például a dolgozni nem akarás, az iskolakerülés narratívái határozzák meg. 

Mindeközben, a korábbi kutatási eredményekhez képest visszaszorult a romák arctalan 

tömegként való bemutatása, de ennek ellenére f ként alá-fölérendelt 

viszonyrendszerben jelennek meg a médiában – míg a nem cigányok döntéshozó 

szerepekben, addig a romák alárendeltként, a döntések alanyaiként. Az önállóan 

megjelenített romák általában zenészek, művészek vagy kisebbségi képvisel k 

(politikusok). Munk ezt, a 2010-es évekre érzékelhet  roma médiareprezentációt 

kétpólusú bemutatásnak nevezi – míg a hírműfajokban az elesett cigány képe, addig a 

populáris műfajokban a híres cigány képe látható. A roma sztárok (a tehetségkutató 

műsorok következtében értelmez dött kategória) els sorban, csak, mint sztárok 

látszanak a 2010-es években. Ezt hívja Bernáth és Messing kifehérítésnek: az új 

tehetségkutató műsorok roma szerepl ir l a korábbi gyakorlathoz képest, csak mellesleg 

derül ki, illetve válik hangsúlyossá (mutatja meg a média) a verseny során, hogy roma 

származásúak. Bár Munk mindezt azzal magyarázza, hogy a szórakoztató média 

szabályszerűségei felülírják a nyílt rasszista ábrázolást, kutatásai során megállapítja azt 

is, hogy a romák kulturális másságának hangsúlyozása, illetve a sztereotipizált romakép 

használata mindemellett általános. 

A médiareprezentációs kutatások összefoglalójának elején felvetett, a kutatások 

szemléletéb l (a romákat a társadalom részeként szemléli) és eredményeikb l adódó 

ellentmondásosság felveti a módszertan és az értelmezéshez alkalmazott elméletek 

hatékonyságának kérdését, és az olyan kutatási módszerek és elméleti irányzatok 

bevezetését, amellyel finomítani lehet ezeket a kutatási eredményeket. Ilyen a kritikai 

diskurzuselemzés, általam alkalmazott, társadalomelemz  szemlélete, amely szorosan 

kapcsolódva a dolgozatomban megjelenített elméleti elgondolások 

társadalomértelmezéséhez, a médiaszövegek rejtett tartalmának vizsgálatát jelöli ki 

azért, hogy a társadalmi egyenl tlenségek feltáruljanak (van Dijk 2001). 

 

Összevetve az idegen, az idegenség értelmezéseivel, a romákkal kapcsolatos 

médiareprezentációs kutatásokból az látszik, hogy a média eszközeivel (még a 
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pozitívnak szánt bemutatásaival is) a távolságot hangsúlyozza, és a romák nem 

idetartozását er síti a társadalomban. Ezt alátámasztják a cigányellenességgel és az 

idegenséggel kapcsolatban mért adatok Magyarországon. A TÁRKI a kilencvenes évek 

eleje óta méri a cigányellenességet és az idegenellenességet a magyar társadalomban. A 

cigányellenességre vonatkozó kutatás 2011-es adatai alapján a magyar társadalom 

mindössze 13%-a elfogadó a cigányokkal (azaz nem cigányellenes), 30%-a pedig 

cigányellenes. A kutatás cigánybűnözésre vonatkozó adata 60%, ami mindig is e körüli 

értéket mutatott a rendszerváltás kezdete óta a magyar társadalomban (Bernáth-Krekó 

2012)59. Az idegenellenességgel foglalkozó felmérés eredményei alapján (TÁRKI 1992-

2015) összességében elmondható, hogy a magyar társadalom zárt, elutasító társadalom. 

A kutatási id szakom els  éveiben 2Ő-33% között mozgott a magyarországi 

idegenellenesség mértéke. 2012-ben hangsúlyosan megn tt a korábbi évekhez képest, és 

elérte a 40%-ot (legutóbb 1995-ben volt ennyi), 2013-ban 36%-os, 2014-ben 39%-os, 

2015-ben pedig az eddigi legmagasabb mértékű, Ő6%-os volt az idegenellenesség 

Magyarországon. 

 

Minderre a társadalmi helyzetre, az alárendeltek elnyomottságának felszabadítására, a 

társadalmi egyenl ség (folyamatos) megteremtésére a posztkoloniális választ Derrida 

dolgozza ki dekonstrukciós elméletében, amit válaszként azonosít Spivak is a másik 

megértése kapcsán, és Stuart Hall is azzal kapcsolatban, hogy hogyan oldható fel az 

el ítéletes médiareprezentációs gyakorlat (Hall 1980, 1997). Mindehhez pedig Foucault 

diskurzusértelmezése – azaz társadalom és ezen belül hatalomértelmezése (Foucault 

1991), valamint a korábban már említett kritikai diskurzuselemzés szemlélete (van Dijk 

2001) szorosan kapcsolódik. 

A derridai dekonstrukciót, mint értelmezési gyakorlatot más néven az igazságosság 

szinonimájaként is említik. Alapvet en a strukturalizmus nyelvfilozófiai elgondolásait 

lépi túl, megszünteti a bináris világszemléletet, f  mechanizmusa a dolgok folyamatos 

lebontása és újraértelmezése. Ez a módszer alkalmas arra, hogy rámutassunk a nyugati 

gondolkodás hegemóniájának, a domináns pozíciónak a relatív voltára. Az elmélet Said, 

Spivak és Fanon elgondolásaival megegyez en látja az uralkodó-alárendelt viszonyt, és 

értelmezi azt társadalmi konstrukcióként, ugyanakkor tovább is gondolja azzal a 

megállapítással, hogy miután a szubjektum folyamatosan konstruált, identitása a 
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sorozatos el-különböz dések mentén épül fel, ezért a kialakult hatalmi struktúrák 

megdönthet ek – láthatóvá válhat a láthatatlan jelöl  arca, arcot választhat a látható 

idegen. Ehhez el kell végezni a másik dekonstruálását azért, hogy megértsük a hatalmi 

tekintet mechanizmusát, és ezzel létrehozzuk azokat a kiegészítéseket, amelyek 

szükségesek a másik el-különböz déséhez, önmaga újraértelmezéséhez (Derrida 1991, 

Bokay 2006) – ahogyan Spivak is megfogalmazza ugyanezt (Spivak 1996).  

Ezt valósítja meg a modern rasszizmus elméletéhez és a poszkoloniális elméleti 

irányzathoz kapcsolható kutatási néz pont, a fehérség kritikai kutatása, aminek 

értelmében a fehérek idegenné tétele zajlik. A fehéreket társadalmi konstrukcióként 

tekintve, azonosítja azok láthatatlan, mégis irányító, hatalmi szempontból domináns 

jelenlétét, azért, hogy megszüntethesse azt (Junghaus 2011a) (dekonstrukció). Ennek a 

kutatási szemléletnek a módszerként való alkalmazását dolgoztam ki Pesty László 

filmjének elemzéséhez, aminek segítségével a közszolgálati média fehérség (magyar) 

konstrukcióját azonosítottam. 

Az általam készített kutatások és a különböz  elméleteken keresztül ismertetett magyar 

médiatér és romakép arra enged következtetni, hogy az említett dekonstrukciós 

folyamat szükségessége és megjelenése is hangsúlyossá vált a kutatási id szakomban. 

Mindezt a visszabeszélésként (Hancock 2010) azonosított etnikai párt (MCP), illetve az 

átalakult kés  modern médiatér kommunikációs el nyeit kihasználó Roma news 

production példáján keresztül be is mutattam. A dolgozatom ezekkel az 

esettanulmányokkal rávilágít arra, hogy a visszabeszéléshez a hagyományos politikai 

eszközök nem elégségesek, és talán soha nem is voltak azok. A folyamatos 

forráshiánnyal küzd  roma politikai szervez dések üzenetei elvesznek a társadalmi 

térben, és csak a romákkal, illetve roma politikusokkal szembeni el ítéletek dominálnak 

akkor, amikor a média érdekl dési körébe kerülnek. Ezzel a visszabeszélés címzettje 

sosem kapja meg az üzenetet, legalábbis a nyilvánosságban láthatatlan marad a 

megszólítottságuk.  A kommunikáció egyoldalú marad, a szimpatizánsok számra pedig 

csak sikertelennek tűnhet az ilyen politikai szervez dés.  

Az utóbbi években megváltozott médiatér, els sorban a közösségi oldalak egyre 

nagyobb népszerűsége, a hazai médiaszerkezet hangsúlyainak átrendez dése, és az 

ennek következtében megváltozott médiafogyasztási szokások azt mutatják, hogy a 

visszabeszélésnek eredményesebb útja lehet az online tér.  Ezen belül is a közösségi 

média és az ahhoz kapcsolódó új médiaműfajok használata, amely újféle 
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megnyilvánulási, szervez dési formákat is feltételez, de mindenképpen új dimenzióit 

nyitja meg a roma önszervez désnek, és ezzel annak, hogy a romák társadalmi pozíciója 

változzon. A közösségi médiára jellemz  közvetlenség, műfaji keveredés (hibrid média) 

lehet vé teszik azt, hogy az üzenetek minél nagyobb számú közönséghez eljussanak, és 

ezáltal nagyobb eséllyel generálhatják a visszabeszélés következtében megvalósuló 

párbeszédet, el segítve ezzel a romákkal kapcsolatos el ítéletek lebontását. 

 

Dolgozatom témája, a romaként és viszonyrendszerként azonosított, látható idegen, 

több további kutatási irányt felvet.  

Érdemes volna a roma n k (a kisebbségek kisebbsége) szempontjából elvégezni az 

idegen társadalmi értelmezését, médiareprezentációját, ezen belül különösen érdekesnek 

és aktuálisnak tartom az online médiatér gyakorlatának vizsgálatát ebb l a szempontból. 

Ezen kívül hangsúlyos témaként felvet dik azoknak a szerepl knek a kutatása is, akik a 

rendszerváltás utáni underground és mainstream művészeti ágak, illetve média 

képvisel iként részt vettek a különböz  roma tematikájú médiumok működésében. 

Kapcsolódva mindehhez, témám értelmezéséhez hozzátenne a roma médiumok átfogó 

vizsgálata – történeti és gazdasági háttér, valamint tematika szempontjából. 

 

Végül fontosnak tartom megjegyezni, hogy dolgozatom egy kísérlet – az eddigi 

kutatásokhoz képest megpróbáltam új néz pontot és új elméleteket bevonni a 

magyarországi romák médiareprezentációjának értelmezésbe azért, hogy feltárjam a 

fellelhet  eredmények mélyebb összefüggéseit. Ehhez kapcsolódva dolgozatom, a saját 

kutatói pozíciómat tekintve is kísérlet, és rendhagyó írás is egyben a magyar 

tudományos térben, amelyet a dolgozatom alapjául szolgáló eméletek tudástermelésre 

vonatkozó értelmezései érvényesítenek. Ezek alapján a saját csoport, ezen belül is a 

saját alárendelt csoport kutatása, azaz romaként a roma médiareprezentáció kutatása a 

tudományos, a kutatói érzékenység szempontjából értelmez dik, ami szükséges a 

társadalmi egyenl tlenségek és a hatalom viszonyrendszereinek a feltárásához.  
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A Mortimer-ügy c. kutatáshoz a Népszabadság c. lapból kiemelten használt cikkek 

szövegei: 

 

Egy fiút leszúrtak a fasiszták − T. G. M. beszéde a Moszkva téren. Népszabadság 

Online, www.nol.hu, 2005. május 17. 

„Egy fiút leszúrtak a fasiszták − ezért mi most kijöttünk az utcára. Hogyan jutottunk 

idáig? 

Itt senki sem megy az utcára azért, mert az oktatásban szegregáció van, vagy azért, mert 

alig vannak cigány egyetemisták, vagy a nyilvánosság el tti megalázásokért, vagy azért, 

mert az állítólagos demokratikus politikai közösség magától értet d nek veszi, hogy ez 

a fehér férfiak politikai közössége. 

Ne csak akkor menjünk az utcára, amikor már vér folyik, hanem már sokkal korábban, 

amikor az aggasztó el jelek elszaporodnak. Nem most kellett volna kijönnünk, hanem 

tizenöt éve folyamatosan kellett volna zörgetnünk a rácsokat, betörnünk az ablakokat, és 

kimondani, hogy fajüldöz  országban nem kívánunk élni. 

Nem csak karddal ölnek itt, hanem szavakkal, törvényekkel, rendeletekkel, vagy éppen 

a törvények és rendeletek kijátszásával, gúnyos kis újságcikkekkel és lebiggyed  

ajkakkal a képerny n − és kit ölnek? Fivéreinket és n véreinket, a magyarországi 

romákat. 

Én a kiváltságosok, a fehér férfiak közé tartozom, de tudom, hogy ezek a kiváltságok 

nem illetnek meg. Vagy egyenl k vagyunk, vagy nem vagyunk emberek.” 

 

Csuhaj Ildikó−Nagy Szilvia: Gyurcsány: El bb vizsgálat, aztán ítélet. Népszabadság 

Online, www.nol.hu, 2005. május 18. 

„Gyurcsány−Pokorni párharc volt a T. Házban: a Fideszes politikus Tartuffe-nek 

nevezte a miniszterelnököt, mondván: »lerasszistázta« az ellenzéket. Gyurcsány Ferenc 

»polgári magatartást« javasolt a Fidesznek. 

Az elmúlt hét azt mutatta, hogy a köztársaság nem olyan er s abban, hogy védhesse 

valamennyi polgár érdekét, mint amilyennek látni szeretnénk − mondta Gyurcsány 
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Ferenc a parlamentben, amikor napirend el tt a 21-es autóbuszon brutálisan 

megtámadott roma fiúról, az érettségi botrányról és »az ellenzék által festett 

rémképekr l« beszélt. A miniszterelnök szerint valami nincs rendben a köztársaságban, 

hiszen nagyon sokaknak az az er s meggy z désük, hogy a 21-es autóbuszon történt 

bűncselekmény mögött ott van a hétköznapi el ítéletekb l táplálkozó és arra épül  

rasszizmus, de ott van a fasiszta eszmék újraéledésének lehet sége is. Ott van − tette 

hozzá −, hogy valakit csak azért támadnak meg ebben az országban, mert nem tetszik a 

b rszíne, a hite, a meggy z dése. »Nagy hibát követünk el, ha farkast kiáltunk akkor, 

amikor nincs. De nem lehet nem észrevenni azt, ha egy roma fiút ér támadás, és ennek 

során bakancsos, fekete katonaruhát visel  férfiak és lányok játszanak szerepet, akkor 

bizony a fajgyűlölet által mozgatott bűncselekményr l van szó, és nincs ok védeni ezt« 

− mondta. 

A másik illúzió, amivel a miniszterelnök szerint szegényebbek lettünk, az érettségi ügye 

volt, amely nem érettségi botrány, hanem tétellopás volt. Ilyenkor szerinte nem az az 

els  kérdés, hogy »kit kell levágni, elküldeni, kirúgni«. Ha túl leszünk rajta, fel fogom 

tenni kormányunknak a kérdést, és azoknak is, akiknek ez volt a dolguk: vajon kell-e 

valamit változtatni. De el ször a vizsgálat, utána az ítélet − közölte a felel sségre 

utalva. A miniszterelnök végül arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenzék véleménye 

fontos, és el kell dönteni, hogy segítenek-e egy sikeres Magyarországot létrehozni, vagy 

más utat választanak. 

»Kivel hadakozik ön ebben a házban, miniszterelnök úr?« − így reagált erre Pokorni 

Zoltán, aki a Fidesz-frakció nevében azt kérdezte: hogyan lehet, hogy a rasszista 

gyilkossági kísérlet, majd az érettségi botrány után a kormányf  nemes egyszerűséggel 

rátér az ellenzék szapulására? − Amit itt ön ma csinált, az nem más, mint álszentség, 

Tartuffe, miniszterelnök úr. Mit csinált ön itt a parlamentben az elmúlt tíz percben? 

Álszent, szemforgató módon rasszizmussal vádolt meg minket, s azt az elfogadhatatlan 

korábbi magyarázatot folytatta, hogy sötétben bujkáló ellenzéki összeesküv k vannak 

az érettségi botrány mögött − mondta Pokorni Zoltán. 

Gyurcsány az elhangzottakra úgy reagált: »Azokkal hadakozom, akik úgy vélik, a 

köztársaság folyamatos harci terep.« Hozzátette: nem kívánt err l beszélni, de ha 

Pokorni vitát provokált, akkor el kell mondania, a magyar széls jobb orgánumait nem a 

kormányoldal dicséri, hanem Pokorni. (Ezen a ponton az egyik Fideszes képvisel  

bekiabált: Teller-levél!) Gyurcsányt ez nem zavarta meg, Pokorni Zoltánhoz fordulva 
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közölte: nem a kormányoldal rendezvényein lépnek fel széls séges politikusok, és nem 

a kormányoldal volt az elmúlt években híres arról, hogy széls ségeseit nem tudta rövid 

pórázon tartani. A miniszterelnök beszédét azzal zárta: »Mást javasolnék önöknek, 

képvisel  urak és asszonyok: polgári magatartást, ha tudják, mire gondolok.«” 

 

Fekete Gy. Attila: „Kiképzés” a Normafánál – Mortimer szóváltás után szúrt. 

Népszabadság Online, 2005. május 21. 

„Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke fontosnak tartja, hogy megvan a 

feltételezett tettes, de továbbra sem zárja ki azt a lehet séget, hogy a 1ő éves roma fiú 

rasszista támadás áldozata lett. Annak ellenére így gondolja, hogy a támadó szintén 

romának vallja magát. Horváth szerint a származás ebben az esetben nem feltétlenül 

cáfolja gyanúját, hiszen »az is lehet rasszista, aki most cigánynak mondja magát«. 

Hangsúlyozta: a vasárnapi emberi jogi tüntetésen elhangzott beszédében és minden más 

megnyilvánulásában arra hívott fel, hogy mindenféle er szak ellen fel kell lépni, akárki 

is az elkövet , és akárki is az áldozat.” 

 

Csuhaj Ildikó−Nagy Szilvia: A T. Házban újra téma volt a rasszizmus. Népszabadság 

Online, www.nol.hu, 2005. május 24. 

„A karddal átszúrt roma fiú ügye kapcsán a rasszizmus témája ismét napirendre került 

tegnap a T. Házban − napirend el tt. Áder János, a Fidesz frakcióvezet je beszélt err l, 

amikor Gyurcsány Ferenc család- és szociálpolitikai elképzeléseire válaszul azzal 

nyitott: szintén hitte, hogy a miniszterelnök bocsánatot kér azért, mert egy 

bűncselekmény kapcsán a rasszizmus és a fasizmus vádját − kizárólag a kicsinyes 

politikai haszonszerzés, a figyelemelterelés érdekében − el hozta a múlt héten a 

Parlamentben. Ám ezzel Áder szerint a romáknak ártott a legtöbbet. 

Ezt Gyurcsány azzal utasította vissza, hogy nem , hanem valójában a Fideszes Pokorni 

Zoltán min sítette rasszistának a bűncselekményt. Ennek alátámasztására a 

jegyz könyv alapján felidézte saját múlt heti szavait: »…De nem lehet nem észrevenni 

ebben az ügyben, hogy önmagában a jelenség, ha egy roma fiút ér támadás, és ebben a 

támadásban bakancsos, fekete katonaruhát visel  férfiak és lányok játszanak szerepet, 

akkor az a reakció, hogy bizony itt a fajgyűlölet által mozgatott és mozdított 

bűncselekményr l van szó, akkor ez önmagában figyelmeztet bennünket.« Ezek után 

idézte Pokorni szavait is: »Lehet, és kell is beszélni a cigány fiatalemberrel szembeni 
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gyilkossági kísérletr l, el kell ítélni ezen a helyen is. De kérem, szóljon saját 

belügyminiszter asszonyának, szóljon a saját rend rségének, hogy akkor ne takargassa 

ennek a gyilkossági kísérletnek nyilvánvalóan rasszista oldalát.« 

Minderre a személyes érintettség okán felszólaló Pokorni Zoltán közölte: készséggel 

elismeri, tévedett a múlt héten a roma fiú ügyében, de fenntartja azt az állítását, hogy a 

miniszterelnök politikai haszonra akart szert tenni az ügyb l, »rövid távú politikai 

hasznot akart kapzsi módon bekasszírozni«. Pokorni gratulált a rend rségnek, és 

megjegyezte: »egy mondat nem a világ«.” 

 

A Mortimer-ügy c. esettanulmányban elemzett cikkek: az index.hu, a nol.hu és a 

romnet.hu cikkei 2005. május8 – 2005. június 8. 

Karddal szúrtak meg egy 15 éves fiút 
200ő. május 9., hétf  8:Ő8 
http://index.hu/bulvar/kard0509k/ 

 Aki nem lép egyszerre 
(Hagyomány rz k)  
RomNet, 2005. június 2. eredetileg 
Magyar Narancs cikk 
http://magyarnarancs.hu/belpol/aki_nem_lep_egyszerre_hag
yomanyorzok-64106 

Félmilliós nyomravezet i díj a kardos 
szurkálás ügyében 
2005. május 10., kedd 12:35 
http://index.hu/bulvar/kardos0510/  

Kikerülhet az intenzívr l a karddal 
leszúrt fiú 
2005. május 11., szerda 20:25 
http://index.hu/bulvar/kard0511/  

Kopaszverés az antirasszista demonstráción 
2005. május 15., vasárnap 17:03 
 http://index.hu/belfold/tunt_0516/  
 

Gyurcsány: fajgyűlöletb l eredt a roma 
fiú elleni támadás  
2005. május 17. 14:42 
http://index.hu/belfold/hirek/222398/  

Nem ismerték fel a tanúk Józsika 
feltételezett támadóit 
2005. május 18., szerda 16:04  
http://index.hu/belfold/kard0518/  

Videózással kutat a rend rség Józsika 
támadói után 
2005. május 19., csütörtök 16:15  
http://index.hu/bulvar/kardos0519/  

Kard által vész 
200ő. május 23., hétf  7:őő  
http://index.hu/velemeny/eheti/kard/  

Betiltatnák a militáns 
hagyomány rz ket 
Munkatársunktól, 2005. május 24. 
00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-363352-177664  

'Hajrá, Magyarország, hajrá, Caramel!' 
2005. május 27., péntek 19:40 
http://index.hu/belfold/kard0527/ 

'Tetves cigányozás' és pénzgyűjtés 
TGM-nek 
2005. május 29., vasárnap 19:49  
http://index.hu/belfold/moszkva0529/  

Cigányok ideje 
200ő. május 30., hétf  9:0Ő 
http://index.hu/kultur/media/gyozi594/ 

 Rekonstruálják a 21-es buszon 
történteket 
2005. június 2., csütörtök 7:35  
http://index.hu/bulvar/21busz0602r/  

Szabadlábon védekezhet Mortimer 
2005. június 2., csütörtök 16:14 
http://index.hu/bulvar/0602mrtmr/ 

"Egy fiút leszúrtak a fasiszták" - TGM 
beszéde a Moszkva téren 
Népszabadság Online, 2005. május 17. 
17:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-362526-176883  

http://index.hu/bulvar/kard0509k/
http://magyarnarancs.hu/belpol/aki_nem_lep_egyszerre_hagyomanyorzok-64106
http://magyarnarancs.hu/belpol/aki_nem_lep_egyszerre_hagyomanyorzok-64106
http://index.hu/bulvar/kardos0510/
http://index.hu/bulvar/kard0511/
http://index.hu/belfold/tunt_0516/
http://index.hu/belfold/hirek/222398/
http://index.hu/belfold/kard0518/
http://index.hu/bulvar/kardos0519/
http://index.hu/velemeny/eheti/kard/
http://nol.hu/archivum/archiv-363352-177664
http://index.hu/belfold/kard0527/
http://index.hu/belfold/moszkva0529/
http://index.hu/kultur/media/gyozi594/
http://index.hu/bulvar/21busz0602r/
http://index.hu/bulvar/0602mrtmr/
http://nol.hu/archivum/archiv-362526-176883
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Fejük felett egy C betű 
Antirasszista tüntetés - Rend rök vittek el 
egy széls séges figurát 
Népszabadság Online 2005. május 17. 00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-362402-176763  

Gyurcsány: El bb vizsgálat, aztán ítélet 
Népszabadág Online Csuhaj Ildikó, 
Nagy Szilvia, 2005. május 18. 00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-362574-176931  

Nem kizárt a rasszista indíték 
Eredménytelen el állítások a roma fiú 
ügyében 
Népszabadság Online F. Gy. A., 2005. 
május 19. 00:00 

Tomcat tanár úr 
S. Takács András, 2005. május 19. 
00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-362716-177067  

"Ne szítsátok a magyarellenességet" 
Népszabadság Online Tamás Tibor, 2005. 
május 20. 15:30 

Katonazubbony hatástalanítva 
Féderer Ágnes, 2005. május 21. 23:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-363000-177327  

Roma a roma fiú támadója 
"Kiképzés" a Normafánál - Mortimer 
szóváltás után szúrt Népszabadság Online 
Fekete Gy. Attila, 2005. május 21. 10:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-363032-177358  

Égésh  
Nagy N. Péter, 2005. május 21. 00:00 
Népszabadság Online 

Egyre homályosabb, mi történt a 21-es 
buszon 
Népszabadság Online, 2005. május 23.14:09 

Látszat és csalás 
Népszabadság Online Révész Sándor, 
2005. május 23. 00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-363173-177494  

Betiltatnák a militáns hagyomány rz ket 
Munkatársunktól, 2005. május 24. 00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-363352-177664  

Zsarolással vádolják a megszúrt fiút 
A kardos támadó szerint Patai József 
késsel fenyegette t Népszabadság 
Online 2005. május 24. 00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-363350-177662  

Betiltatnák a militáns hagyomány rz ket 
Munkatársunktól, 2005. május 24. 00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-363352-177664  

Zsarolással vádolják a megszúrt fiút 
A kardos támadó szerint Patai József 
késsel fenyegette t 
Népszabadság Online 2005. május 24. 
00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-363350-177662  

Betiltatnák a militáns hagyomány rz ket 
Munkatársunktól, 2005. május 24. 00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-363352-177664  

A T. Házban újra téma volt a 
rasszizmus 
N. Sz., Cs. I., 2005. május 24. 00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-363349-177661  

Ellentüntetés a Moszkva téren 
Népszabadság Online Cz. G., 2005. május 
26. 00:00 

Visszaélnek a "Tégy a gyűlölet ellen" 
mozgalom nevével Népszabadság 
Online, 2005. május 27. 11:00  
http://nol.hu/archivum/archiv-363836-178121 

Mortimer családja szektát működtetett? 
Népszabadság Online Munkatársunktól, 
2005. május 30. 00:00 

Magyargyűlölet, él sköd k, banán 
Népszabadság Online Czene Gábor, 
2005. május 30. 00:00 
http://nol.hu/archivum/archiv-364032-178306  

Életveszélyes állapotban a hasbaszúrt roma 
fiú  
RomNet, 2005. május 9. 
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/09/eletveszelyes_allapotban_
a_hasbaszurt_roma_fiu  

Félmilliós jutalmat ajánlottak fel a roma 
fiú támadóiért BRUTÁLIS TÁMADÁS 
RomNet, 2005. május 10. 
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/10/felmillios_jutalmat
_ajanlottak_fel_a_roma_fiu_tamadoiert  

Még mindig nem találják a kardos támadót  
Er szak az utcán 
RomNet, 2005. május 12. 

Összefogás az er szak ellen  
RomNet, 2005. május 12. 

http://nol.hu/archivum/archiv-362402-176763
http://nol.hu/archivum/archiv-362574-176931
http://nol.hu/archivum/archiv-362716-177067
http://nol.hu/archivum/archiv-363000-177327
http://nol.hu/archivum/archiv-363032-177358
http://nol.hu/archivum/archiv-363173-177494
http://nol.hu/archivum/archiv-363352-177664
http://nol.hu/archivum/archiv-363350-177662
http://nol.hu/archivum/archiv-363352-177664
http://nol.hu/archivum/archiv-363350-177662
http://nol.hu/archivum/archiv-363352-177664
http://nol.hu/archivum/archiv-363349-177661
http://nol.hu/archivum/archiv-363836-178121
http://nol.hu/archivum/archiv-364032-178306
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/09/eletveszelyes_allapotban_a_hasbaszurt_roma_fiu
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/09/eletveszelyes_allapotban_a_hasbaszurt_roma_fiu
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/10/felmillios_jutalmat_ajanlottak_fel_a_roma_fiu_tamadoiert
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/10/felmillios_jutalmat_ajanlottak_fel_a_roma_fiu_tamadoiert
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Közöny a köbön  
RomNet, 2005. május 14. 

Újabb csatlakozók a vasárnapi 
tüntetéshez  
RomNet, 2005. május 14. 

Meghallgatta a rend rség a megszúrt roma 
fiút  
RomNet, 2005. május 17. A hírt az MTI-t l 
vette át az oldal, de már nem tárolják, az 
origo.hu-n viszont még olvasható a teljes 
szöveg: 
http://www.origo.hu/itthon/20050517meghallgatta.html  

Gyurcsány: fajgyűlöletb l ered a roma 
fiú elleni támadás  
RomNet, 2005. május 17. 
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/17/gyurcsany_fajgyulo
letbol_ered_a_roma_fiu_elleni_tamadas  

Eredménytelen felismertetés a megszúrt 
roma fiú ügyében  
TOVÁBBRA SINCS MEG A TETTES 
RomNet, 2005. május 18. 

Érzéketlen Lungo Drom  
RomNet, 2005. május 19. 
 

Nem kizárt a rasszista indíték  
Eredménytelen el állítások a roma fiú 
ügyében 
RomNet, 2005. május 19. 

Elfogták a kardos támadót  
RomNet, 2005. május 20. A cikk 
eredetileg az RTLklub oldalán jelent 
meg, ahonnan a RomNet átvette: 
http://rtl.hu/rtlklub/hirek/belfold/cikkek/87488  

Batiz András álláspontja a roma fiú elleni 
támadásról  
RomNet, 2005. május 20. 
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/20/batiz_andras_allaspontja_
a_roma_fiu_elleni_tamadasrol 

Száva szerint túl gyorsan derült ki, hogy 
roma a szamurájkardos támadó  
RomNet, 2005. május 20. 

Rasszisták rohama vagy utcai balhé?  
RomNet, 2005. május 22. 

Elrendelték a roma fiú támadójának 
el zetes letartóztatásba helyezését  
RomNet, 2005. május 22. 

Révész Sándor: Látszat és csalás  
RomNet, 2005. május 23. 
A cikk eredetileg a Népszabadságban jelent 
meg. A RomNet oldalán már nem található 
fent. 
http://nol.hu/archivum/archiv-363173-177494  

Biciklit cserélt er szakkal a megszúrt 
roma fiú? - Patai József szülei szerint a 
támadó nem cigány  
RomNet, 2005. május 23. 
 

Romaellenes tüntetés készül?  
RomNet, 2005. május 25. 

Farkast kiáltottak ott, ahol nincs"  
Megszólalnak a rasszistázást elítél  
cigány prominensek  
RomNet, 2005. május 25. 

"Egy ilyen szúrásnál csavarni is kellett 
volna"  
RomNet, 2005. május 26. A cikk nincs fent 
az eredeti helye, de itt olvasható a  szövege: 
http://www.ma.hu/tart/rcikk/a/0/121587/1 

Zsibvásár és szónoklat a Moszkva téren  
RomNet, 2005. május 29. 
 

Moszkva téri szúrás: egyel re nincs kés, a 
rend rség cáfol  
RomNet, 2005. május 31. 
A cikk már nem található fent az oldalon, de 
egy másik linken igen: 
http://www.ma.hu/tart/rcikk/a/0/121938/1  

Rabszolgák és rabszolgatartók  
RomNet, 2005. június 2. 
A cikk eredetileg a Magyar Narancsban 
jelent meg. A RomNet oldalán nem 
található fent. 
http://magyarnarancs.hu/belpol/rabszolgak_es_rabszolgatart
ok_zsigo_jeno_a_magyarorszagi_roma_parlament_es_a_fov
arosi_cigany_onkormanyzat_vezetoje-64108  

Ki mondta, hogy roma nem lehet rasszista?  
Kaltenbach Jen  a kisebbségi létr l  

Szabadlábon Mortimer  
RomNet, 2005. június 2. 

http://www.origo.hu/itthon/20050517meghallgatta.html
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/17/gyurcsany_fajgyuloletbol_ered_a_roma_fiu_elleni_tamadas
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/17/gyurcsany_fajgyuloletbol_ered_a_roma_fiu_elleni_tamadas
http://rtl.hu/rtlklub/hirek/belfold/cikkek/87488
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/20/batiz_andras_allaspontja_a_roma_fiu_elleni_tamadasrol
http://www.romnet.hu/hirek/2005/05/20/batiz_andras_allaspontja_a_roma_fiu_elleni_tamadasrol
http://nol.hu/archivum/archiv-363173-177494
http://www.ma.hu/tart/rcikk/a/0/121587/1
http://www.ma.hu/tart/rcikk/a/0/121938/1
http://magyarnarancs.hu/belpol/rabszolgak_es_rabszolgatartok_zsigo_jeno_a_magyarorszagi_roma_parlament_es_a_fovarosi_cigany_onkormanyzat_vezetoje-64108
http://magyarnarancs.hu/belpol/rabszolgak_es_rabszolgatartok_zsigo_jeno_a_magyarorszagi_roma_parlament_es_a_fovarosi_cigany_onkormanyzat_vezetoje-64108
http://magyarnarancs.hu/belpol/rabszolgak_es_rabszolgatartok_zsigo_jeno_a_magyarorszagi_roma_parlament_es_a_fovarosi_cigany_onkormanyzat_vezetoje-64108
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RomNet, 2005. június 2. A cikk eredetileg a 
168 óra c. lapban jelent meg, ahonnan a 
RomNet átvette 
http://www.168ora.hu/itthon/ki-mondta-hogy-roma-nem-lehet-
rasszista-3604.html 
 

2. Magyarországi Cigány Párt – etnikai párt a médiában c. kutatás felhasznált 

cikkei  

Indul a választásokon a Magyarországi Cigány 
Párt. 2013. november 29. 
http://mandiner.hu/cikk/20131129_a_magyarorsz
agi_cigany_part_indul_a_valasztasokon  

Miért jött létre a Magyarországi Cigány 
Párt? 2013. december 01. 
http://mandiner.hu/cikk/20131201_horvath_
aladar_miert_jott_letre_a_magyarorszagi_ci
gany_part  

MCP: A nemzetiségiek ne regisztrálják magukat 
a választásukra! 2013. december 30. 
http://mandiner.hu/cikk/20131230_mcp_a_nemz
etisegiek_ne_regisztraljak_magukat_a_valasztas
ukra  

MCP: Nem csak a cigányokra akarunk 
szavazni! 2014. január 10. 
http://mandiner.hu/cikk/20140110_mcp_ne
m_csak_ciganyokra_akarunk_szavazni  

Itt a cigánypárti választási klip! 2014. március 
19. 
http://mandiner.hu/cikk/20140319_itt_a_ciganyp
arti_valasztasi_klip  

Marek: Tornyosultak egymáson más pártok 
ívei. 2014. március 24. 
http://mandiner.hu/cikk/20140324_marek_t
ornyosultak_egymason_mas_partok_ivei  

MSZP roma tagozat: Lépjen vissza a 
Magyarországi Cigány Párt! 2014. március 26. 
http://mandiner.hu/cikk/20140326_mszp_roma_t
agozat_lepjen_vissza_a_magyarorszagi_cigany_
part  

Horváth Aladár: Nem lép vissza az MCP. 
2014. március 26. 
http://mandiner.hu/cikk/20140326_horvath_
aladar_nem_lep_vissza_az_mcp 

Hermann: Volt csalás az MCP-nél. 2014. március 
27. 
http://mandiner.hu/cikk/20140327_hermann_volt
_csalas_az_mcp_nel  

Horváth: Tisztességes úton szereztük az 
aláírásokat 2014. március 27. 
http://mandiner.hu/cikk/20140327_horvath_
tisztesseges_uton_szereztuk_az_alairasokat  

Horváth Aladár: A cigánypárt Ózdon egyéni 
mandátumot szerezhet. 2014. április 05. 
http://mandiner.hu/cikk/20140405_horvath_alad
ar_a_ciganypart_ozdon_egyeni_mandatumot_sz
erezhet 

Csalódtak a kispártok, de nem csüggednek. 
2014. április 06. 
http://mandiner.hu/cikk/20140406_csalodott
ak_a_kispartok_de_nem_csuggednek  

Cigánypárttal jutna a Parlamentbe a volt 
SZDSZ-es. 2014. november 29. 
http://index.hu/belfold/2013/11/29/ciganyparttal
_jutna_a_parlamentbe_a_volt_szdsz-es/  

A cigány rabszolga vagy janicsár. 2013. 
november 30. 
http://index.hu/belfold/2013/11/30/ciganypa
rt/  

Embercsempész lett Horváth Aladár fia. 2013. 
december 
13.http://index.hu/belfold/2013/12/13/embercse
mpesz_lett_horvath_aladar_fia/  

ket miért hagyták ki az összefogásból? 
Kispártok a nagypolitikában I. 2014. január 
06. 
http://index.hu/belfold/2014/01/16/mikropar
tok/ 

Ide menjen törpe pártokat nézni! 2014. március 
13. 
http://index.hu/belfold/2014/03/13/ide_menjen_t
orpepartokat_nezni/  

5,8 milliárdot osztottak ki a kampányra. 
2014. március 20. 
http://index.hu/belfold/2014/03/20/5_8_mill
iardot_osztottak_ki_a_kampanyra/ 

Cigánypárt: Politikai másolás az ajánlóívek 
miatti feljelentés. 2013. március 26. 
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/ci

MSZP: A cigányok töröltessék magukat a 
kisebbségi listáról. 2014. március 26. 
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas
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http://index.hu/belfold/2013/11/29/ciganyparttal_jutna_a_parlamentbe_a_volt_szdsz-es/
http://index.hu/belfold/2013/11/29/ciganyparttal_jutna_a_parlamentbe_a_volt_szdsz-es/
http://index.hu/belfold/2013/11/30/ciganypart/
http://index.hu/belfold/2013/11/30/ciganypart/
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ganypart_politikai_tamadas_az_ajanloivek_mas
olasa_miatti_feljelentes/  

14/mszp_a_ciganyok_toroltessek_magukat_
a_kisebbsegi_listarol/  

Ez a tíz párt lehet érintett a választási csalásban. 
2014. március 27. 
http://index.hu/belfold/2014/03/27/ez_a_tiz_part
_lehet_erintett_a_valasztasi_csalasban/ 

Csalás, szivárgás, bukás, kitálalás, rémhír. 
2014. március 27. 
http://index.hu/napinapi/2014/03/27/csutort
k/  
 

26 választási csalásos ügyben nyomoz a 
rend rség. 201Ő. március 28. 
http://index.hu/belfold/2014/03/28/26_helyen_ny
omoznak/ 

30 pártot vettek nyilvántartásba az EP 
választásra. 2014. március 30. 
http://index.hu/kulfold/ep/hirek/2014/03/30/
30_partot_vettek_nyilvantartasba_az_ep-
valasztasra/  

MSZP: Lépjenek vissza a bizniszpártok cigány 
jelöltjei! 2014. április 02. 
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/m
szp_lepjenek_vissza_a_bizniszpartok_cigany_jel
oltjei/ 

A gyöngyösi romák a Fideszre szavaznak. 
2014. április 06. 
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas
14/a_gyongyosi_romak_a_fideszre_szavazn
ak/  
 

Leadta a szavazatát az MCP elnöke. 2014. április 
06. 
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/le
adta_szavazatat_az_mcp_elnoke/  

Ahol a cigánypárt se esélytelen. 2014. 
április 06. 
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas
14/ahol_a_ciganypart_se_eselytelen/  
 

A miskolci cigányok sokat vártnak az MCP-t l, 
de Fideszre is szavaznak. 2016. április 06. 
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/a
_miskolci_ciganyok_sokat_varnak_az_mcp-
tol_de_fideszre_is_szavaztak/ 

Saját magukat leplezték le a kamupártok. 
2014. április 07. 
http://index.hu/belfold/2014/04/07/torpepart
ok_eredmenyei/ 

 

Az MCP kampány kutatásához kapcsolódó egyéb cikkek 

• ATV Egyenes beszéd 2014.04.04: 
https://www.youtube.com/watch?v=MwCm4jZMoAY (Letöltés: 2018.04.24.) 

• Czene Gábor: Színre lép a cigány párt. nol.hu 2013.11.29. 
http://nol.hu/belfold/20131129-szinre_lep_a_cigany_part-1429363 (Letöltés: 
2018.04.24.) 

• Chuck Sudetic: Roma in Political Life: Romania—“Household Roma,” Mayors, 
and.3 Percent. Roma Initiatives Office-OSF, 2013. szeptember 10. 
 https://www.opensocietyfoundations.org/voices/roma-political-life-romania-
household-roma-mayors-and-3-percent (Letöltés: 2018. 04.24.) 

• Elkészült a Magyarországi Cigány Párt 26 pontból álló választási programja. c-
press.hu 2014.02.26. http://c-press.hu/2014022610805/belfold/elkeszult-a-
magyarorszagi-cigany-part-26-pontbol-allo-valasztasi-programja.html 

• Kun Ibolya: Roma párt is indulna a cseh választásokon Kitekint .hu, 2012. 
szeptember 20. 

• http://kitekinto.hu/europa/2013/09/20/roma_part_is_indulna_a_cseh_valasztasok
on/#.UmLsSRDpznd (Letöltés: 2018.04.24.) 

• Magyarországi Cigány Párt facebook oldala 
https://www.facebook.com/magyarorszagiciganypart/?fref=ts (Letöltés: 
2015.10.20. Az párt fb. oldala átalakult azóta: 
https://www.facebook.com/m.ciganypart/ Letöltés: 2018. 04.24.) 
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• Magyarországi Cigány Párt youtube oldala 
https://www.youtube.com/channel/UCIa-yqybN0JXgf_jqanJN8w (Letöltés: 
2018.04.24.) 

• MCP kampányvideó („Cigány vagyok, a cigány pártra szavazok”): 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmYRSn78qoo (Letöltés: 2014.04.24.) 

• Ne regisztrálj! 
https://www.youtube.com/channel/UCXq_7IigX5WBqaqN0ClAd_g (Letöltés: 
2018.04.24.) 

• Segély vagy sajnálat helyett munkát kér a roma párt - Csehország fennállása óta 
el ször indul a választásokon roma politikai szervez dés. Népszabadság, 2012. 
szeptember 25. 
http://nol.hu/kulfold/segely_vagy_sajnalat_helyett_munkat_ker_a_roma_part?re
f=sso (Letöltve: 2018.04.24.) 

• Roma Koalíció Pártja. Új Szó 2009-2012. http://ujszo.com/cimkek/roma-
koalicio-partja (Letöltve: 2018.04.24.) 

• Roma párt a cigányügyért -Els sorban az RMDSZ-szel akar együttműködni az 
új etnikai alapú politikai mozgalom. Népszabadság. 2011. október 18. 
http://nol.hu/lap/vilag/20111018-roma_part_a_ciganyugyert?ref=sso 
(2018.04.24.) 

• Roma making political srides in Bulgaria and Slovakia, NDI, 2009. November 2. 
http://www.ndi.org/Roma_Making_Political_Strides_in_Bulgaria_and_Slovakia 
(2018.04.24.) 
 

A MAGYARORSZÁGI CIGÁNY PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMPONTJAI 2014 
1. Az egészséges táplálkozáshoz való jog - az emberi lét alapjainak - biztosítását minden 
várandós anya és magzata, minden csecsem  és kisgyerek számára. A várandós és gyesen lév  
kismamák részére napi ezer Ft értékben tej- és kenyér utalványt kell biztosítani. 
2. Családi bölcs dék, óvodák kialakítását a cigány közösségekben! 
3. Napi háromszori étkezést a bölcs dét l a középiskola végéig minden szegény gyereknek! 
4. Ingyenes közoktatást és ingyenes fels oktatást a legszegényebb családokból származó diákok 
számára. 
5. A többségi társadalommal azonos arányú cigány foglalkoztatást! 
6. Cigány földosztást, hazai és Európai Uniós támogatásokat a cigány parasztpolgárosodáshoz, a 
bioélelmiszerek és a megújuló energianövények termesztéséhez, feldolgozásához. 
7. Cigány közalkalmazottak, köztisztvisel k (n vérek, óvón k, tanárok, tűzoltók, postások, 
vasutasok, stb.) képzését és foglalkoztatását. 
8. A kényszer-közmunka azonnali megszüntetését, helyette garantált létminimumot és az 
értékteremt  munka – vállalkozások – támogatását. 
9. A 1Ő. éves büntethet ségi és a 18. éves tankötelezettségi korhatár visszaállítását.  
10. Közkegyelmet, a büntetések elengedését az elmúlt három évben közlekedési bírsággal 
sújtott cigány emberek számára. 
11. Határozott büntet jogi fellépést a rasszista rend rökkel, polgármesterekkel, kórházi 
dolgozókkal, közalkalmazottakkal és köztisztvisel kkel szemben. 
12. Hatályon kívül kell helyezni a diszkriminatív – a romákat, a hajléktalanokat és a 
kisegyházakat – büntet  jogszabályokat. Ezzel együtt meg kell szüntetni a jómódúakat, a 
politikusokat és a történelmi egyházakat el nyben részesít  törvényeket. 
13. A legszegényebb ezer magyar településre 1000 milliárd forint Európai Uniós támogatást az 
esélykülönbségek csökkentésére, helyi komplex fejlesztések beindítására, különös figyelemmel 
a járványveszélyes nyomortelepek felszámolására. Viszont egy fillér támogatást se kapjanak a 
cigányokat nem foglalkoztató rasszista cégek és intézmények. 
14. A legszegényebb falvak iskoláiban duplájára kell emelni a pedagógusok bérét és ösztönözni 

https://www.youtube.com/channel/UCIa-yqybN0JXgf_jqanJN8w
https://www.youtube.com/watch?v=ZmYRSn78qoo
https://www.youtube.com/channel/UCXq_7IigX5WBqaqN0ClAd_g
http://nol.hu/kulfold/segely_vagy_sajnalat_helyett_munkat_ker_a_roma_part?ref=sso
http://nol.hu/kulfold/segely_vagy_sajnalat_helyett_munkat_ker_a_roma_part?ref=sso
http://ujszo.com/cimkek/roma-koalicio-partja
http://ujszo.com/cimkek/roma-koalicio-partja
http://nol.hu/lap/vilag/20111018-roma_part_a_ciganyugyert?ref=sso
http://www.ndi.org/Roma_Making_Political_Strides_in_Bulgaria_and_Slovakia
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az értelmiségi fiatalok odatelepedését. 
15. Az igazságtalan egykulcsos adó helyett arányos közteherviselést: a minimálbérig 10%-os, a 
kétszeres minimálbérig 18%-os, a négyszeresig 32%-os, a fölött 38%-os SZJA bevezetését 
javasoljuk. 
16. A családi adókedvezményt 300 000 forintos havi jövedelem fölött meg kell szüntetni. A 
családi pótlékot húszezer forintra kell növelni. 
17. Azonnali, összehangolt politikát a szenvedélybetegségek (dohány-, alkohol- és 
drogfügg ség) ellen. A kirekesztés és megbélyegzés beszédmódja helyett az egészséget szóban 
és értékben egyaránt támogató környezetet. 
18. Egyenl  orvosi ellátást a legszegényebb vidéken él knek, a cigány betegeknek is. Ingyenes 
és rendszeres orvosi szűrést! A leggyakrabban használt gyógyszerek árának radikális 
csökkentését, a közgyógyellátás kiszélesítését valamennyi tartósan munkanélküli és 
kisnyugdíjas részére. 
19. A lakhatás alkotmányos jog legyen. A tartósan munkanélküli, illetve gyermekes családok 
kilakoltatása tilos, illetve csak abban az esetben végrehajtható, ha az érintett önkormányzat vagy 
az állam gondoskodik a lakhatás feltételeir l. A lakásfenntartási támogatást jelent sen emelni 
kell. 
20. A devizahitelesek ügyében keletkezett károk megtérítése ügyében az állam és a bankok 
arányos felel sséget viseljenek. 
21. A százezer forint fölötti rezsitartozásokat engedje el az állam. A szolgáltatók a fönnmaradt 
tartozásra részletfizetési megállapodást kössenek az adóssal, egyúttal gondoskodjanak az el re 
fizet s kártyás rendszer kiépítésér l. 
22. A szürkegazdaság túlélési vállalkozásait ki kell fehéríteni: legyen adóköteles vállalkozási 
tevékenység az utcai árusítás, a hulladékgyűjtés- és kereskedelem (lomizás), a 
gyógynövénygyűjtés, és minden hasonló megélhetési mód. A szelektív hulladékgyűjtésre-és 
feldolgozásra országos programot kell indítani. 
23. Meg kell állítsuk a romák kulturális elnyomását! Föl fogjuk állítani a hiányzó roma 
kulturális intézményeket, els ként a cigány művészeti és kulturális központ, múzeum és levéltár 
valamint a roma rádió és televízió működésének megalapozása, az Amaro Drom lap újra 
indítása és a cigány gyermeküdül  visszaszerzése a feladat. 
24. A kisebbségi önkormányzatok helyzetének jogi rendezése mellett a működési támogatásukat 
is jelent sen emelni szükséges, és megnyitni a lehet séget a kulturális intézményrendszerük 
kiépítése érdekében. 
25. Haladéktalanul fontos egy önálló alap létrehozása a civil roma jogvédelem és kulturális 
önszervez dés támogatására, korszerű és magas szintű kulturális produktumok létrehozására, a 
többségi kultúra romaképének megváltoztatására, egyúttal a romák pozitív önképének 
fejlesztésére, a roma kultúra és művészet valós értékeinek bemutatására. 
26. Az MCP külpolitikáját három alapelvre építi; egy: Európai Magyarországot, kett : az 
emberi jogok maradéktalan érvényesítését, három: békében gyarapodni a szomszédokkal (a 
Kárpát-medencei romákkal, határon túli magyarokkal és államokkal). 
 

3. Roma News Production – A visszabeszélés művészete a populáris médiában c. 
esettanulmányhoz felhasznált internetes anyagok 

• Romanikum 2015. 09.19. Roma News Production interjú: 
http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/romanikum-2015.09.19.-
alRkC8LrPpza50nB (Letöltés: 2018.04.24.) 

• Roma News Production: https://www.youtube.com/user/TheRomaNews 
(Letöltés: 2018.04.24.) 

• Roma News: Ahogy minket látnak. Humor-Ki-Mit-Tube 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=pGLttctDk5Q&index=17&list=PLeA6ffj7Y
UPwrHpjQ5nniGGoKZ0Ek9hDj (Letöltés: 2018.04.24.) 

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/romanikum-2015.09.19.-alRkC8LrPpza50nB
http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/romanikum-2015.09.19.-alRkC8LrPpza50nB
https://www.youtube.com/user/TheRomaNews
https://www.youtube.com/watch?v=pGLttctDk5Q&index=17&list=PLeA6ffj7YUPwrHpjQ5nniGGoKZ0Ek9hDj
https://www.youtube.com/watch?v=pGLttctDk5Q&index=17&list=PLeA6ffj7YUPwrHpjQ5nniGGoKZ0Ek9hDj


206 

 

• Roma News-iGipsy S6, az okos Cigány - Egyéb - Ki Mit Tube 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=qiU12-
e2AwQ&index=16&list=PLeA6ffj7YUPwrHpjQ5nniGGoKZ0Ek9hDj (Letöltés: 
2018.04.24.) 

 

4. Pesty film elemzéséhez felhasznált internetes anyagok 

• Forgács István: Ha ti vagytok a cigányok, nem tartozom közétek. Romnet, 
2011.10.10.  

• Forrás:http://www.romnet.hu/hirek/2011/10/10/ha_ti_vagytok_a_ciganyok_nem
_tartozom_kozetek (Letöltés: 2018.04.24.) 

• Pesty László: A cigány-magyar együttélés. 
http://www.youtube.com/watch?v=xdSk0pAaIDU&list=PLeA6ffj7YUPxAdIMd
qLf50VyyiPAIp3KR (Letöltés: 2018. 04. 24.) 

https://www.youtube.com/watch?v=qiU12-e2AwQ&index=16&list=PLeA6ffj7YUPwrHpjQ5nniGGoKZ0Ek9hDj
https://www.youtube.com/watch?v=qiU12-e2AwQ&index=16&list=PLeA6ffj7YUPwrHpjQ5nniGGoKZ0Ek9hDj
http://www.romnet.hu/hirek/2011/10/10/ha_ti_vagytok_a_ciganyok_nem_tartozom_kozetek
http://www.romnet.hu/hirek/2011/10/10/ha_ti_vagytok_a_ciganyok_nem_tartozom_kozetek
http://www.youtube.com/watch?v=xdSk0pAaIDU&list=PLeA6ffj7YUPxAdIMdqLf50VyyiPAIp3KR
http://www.youtube.com/watch?v=xdSk0pAaIDU&list=PLeA6ffj7YUPxAdIMdqLf50VyyiPAIp3KR
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Klasszikus rasszizmus skála (Old Fashioned Racism Scale) és Szimbolikus rasszizmus skála  
Forrás: Fiske, Susan T. (2004) Social Beings. A Core Motives Approach to Social Psychology. Wiley. p. 
402.  
 

Old-Fashioned Racism Scale 

 

 

I favor laws that permit black persons to rent or purchase housing even when the person 

offering the property for sale or rent does not wish to rend or sell itt o blacks. * 

 

Generally speaking, I favour full racial integration. * 

 

I am opposed to open or fair housing laws. 

 

It is a bad idea for blacks and whites to marry one another. 

 

Black people are generally not as smart as whites. 

 

If a black family with about the same income and education as I havee moved next door, 

I would mind it a great deal. 

 

It was wrong for the United States Supreme Court to outlaw segregation in its 1954 

decision. 

Source: From McConahay, 1986. Copyright © Elsevier. Adapted with permission. 

* Reverse-coded items. 
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Symbolic Racism Scale 

 

 

It’s really a matter of some people not trying hard enough; if blacks would only try 

harder they could be just as well off as whites. (1-4: strongly agree to strongly disagree) 

 

Irish, Italian, Jewish, and many other minorities overcome prejudice and worked their 

way up. Blacks should do the same. (1-4: strongly agree to strongly disagree) 

 

Some say that black leaders have been trying to push too fast. Others feel that they 

haven’t pushed fast enough. What do you think? (1-3: trying to push too fast, going too 

slowly, moving at about the right speed) 

 

How much of the racial tension that exists in the United States today do you think 

blacks are responsible for creating? (1-4: all of it to not much at all)* 

 

Generations of slavery and discrimination have created conditions that make it difficult 

for blacks to work their way out of the lower class. (1-4: strongly agree to strongly 

disagree)* 

 

Over the past few years, blacks have gotten less than they deserve. (1-4: strongly agree 

to strongly disagree)* 

 

Over the past few years, blacks have gotten more economically than they deserve. (1-4: 

strongly agree to strongly disagree) 

Source: From Henry&Sears, 2002. Copyright © Blackwell. Adapted with permission. 

* Reverse-coded items. 
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Modern/Szimbolikus rasszizmus skála állításai 1976 előtt.  
Forrás: McConahay, John B. (1986) Modern racism, ambivalence, and the modern 

racism scale. In. Dovidio John F. – Gaertner Samuel L. (eds.): Prejudice, discrimination, 

and racism. Orlando, Florida Academic Press Inc.p. 95. 

 
Modern or Symbolic Racism Items Used before 1976 
Negroes shouldn’t push themselves where they’re not wanted. (Agree) 

Over the past few years, Negroes have gotten more economically than they deserve. (Agree) 

Do Los Angeles city officials pay more, less or the same attention to a request from a Negro person as 

from a white person? (More Attention) 

Negroes are getting too demanding in their push for equal rights. (Agree) 

Whites should support Negroes in their struggle against discrimination and segregation. (Disagree) 

It is easy to understand the anger of black people in America (Disagree) 

Negroes have it better than they ever had it before. (Agree) 

Do you think that Negroes who receive welfare could get along without it if they tried or do they really 

need this help? (Could get along without it.) 

Streets aren’t safe these days without a policemen around. (Agree) 

 
 
 

A modern rasszizmus skála állításai 1984-ben Forrás: McConahay, John B. (1986) 

Modern racism, ambivalence, and the modern racism scale. In. Dovidio John F. – 

Gaertner Samuel L. (eds.): Prejudice, discrimination, and racism. Orlando, Florida 

Academic Press Inc.p. 108. 

 
Modern racism items in 1984, Duke University Student Sample 
Over the past few years, the government and news media have shown more respect to blacks then they 

deserve. 

It is easy to understand the anger of black people in America 

Discrimination against blacks is no longer a problem in the United States. 

Over the past few years, blacks have gotten more economically than they deserve. 

Blacks have more influence upon school desegregation plans than they ought to have. 

Blacks are getting too demanding in their push for equal rights. 

Blacks should not push themselves where they are not wanted. 
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Cigányellenesség kutatás táblázata 

Forrás: Bernáth Anikó, Krekó Péter (2012) Cigányellenesség és radikalizmus. In. Kolosi Tamás, Tóth 
Isván György (szerk.): Társadalmi riport. Budapest, TÁRKI  
http://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130305_trip_osszes.pdf (Letöltés: 2018.04.24.) 
 
Nyíltan a közbeszédben 6-7 éve van jelen a téma ↔ a magyar társadalom attitűdjei változatlanok a 
romákról a ‘90-es évek közepe óta 
 1994 1997 2000 2002 2008 2011 
A cigányoknak több támogatást kell adni, 
mint a nem cigányoknak. 

15 10 15 12 8 11 

Minden cigány gyermeknek joga van arra, 
hogy a nem cigányokkal közös iskolai 
osztályban tanuljon. 

- - 88 89 86 82 

A cigányok között a hagyományos családi 
értékek tisztelete er sebb, mint a nem 
cigányok között. 

- - 63 66 66 63 

A cigányok gondjai megoldódnának, ha 
végre elkezdenének dolgozni 

89 - 85 88 78 82 

A bűnözési hajlam a cigányok vérében van. 64 - 55 53 60 60 
Csak helyeselni lehet, hogy még vannak 
olyan szórakozóhelyek, ahová a cigányokat 
nem engedik be. 

46 47 38 33 36 42 

 

http://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130305_trip_osszes.pdf


3. TÁRKI Idegenellenesség 

Magyarország jobban teljesít: csúcson az idegenellenesek aránya – derül ki a TÁRKI 1992 óta végzett kutatásának legújabb adataiból. 
201ő áprilisában a feln tt lakosság Ő6%-a választotta azt az idegenellenesnek tekinthet  állítást, hogy az országba menedékkér  be ne tehesse a lábát. A megkérdezettek 9%-a 
tekinthet  idegenbarátnak, akik szerint minden menedékkér t be kell fogadni, és Őő%-uk mérlegelő a menedék nyújtásának, illetve megtagadásának kérdésében.Az 
idegenellenesség mértéke a kezdeti gyors növekedés (1992–199ő) után el bb ingadozott (1996–1998, 1999–2001), majd 2002 óta 2011-ig kisebb ingadozásokkal (24–33%) 
meglehet sen stabil volt (1. ábra). 2012-ben a korábbi évekhez képest megn tt az idegenellenesek aránya, és 2013 után 201Ő-ben is magasabb maradt, mint a 2000-es évek 
átlaga volt, majd 2015 áprilisában a 2001-es csúcsértéket is meghaladta. http://old.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150505_idegen.html (Letöltés: 2018.04.24.) 
 
1. ábra Az idegenellenesek, az idegenbarátok és a mérlegel k aránya, 1992–2015 (%). Forrás: TÁRKI Omnibusz, 1992–2015. április. 

 
A mérlegel k körében a legmagasabb az arab nemzetiségűek (9Ő%), a legalacsonyabb a határon túli magyarok (7%) visszautasítottsága. Az arabokénál alig alacsonyabb a 
cigányok/romák, de 70–80% felett van a kínaiak, az afrikaiak és a románok visszautasítottsága is. Még a viszonylag ártalmatlannak tekinthet  pirézeket is elutasítja a 
mérlegel k 60%-a. Az átlagosnál magasabb az idegenellenesség mértéke a Jobbik és az MSZP szavazói, illetve a nem szavazók körében, azok között, akik úgy érzik, hogy 
rossz anyagi helyzetben vannak, vagy ennek romlásától tartanak, továbbá a dél-dunántúliak, a munkanélküliek és a 40–50 évesek körében (2. ábra).  

http://old.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150505_idegen.html
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2. ábra Az átlagosnál sokkal idegenellenesebb társadalmi csoportok (átlag 46%) Forrás: TÁRKI Omnibusz 2015. április 

 
 
Mint minden korábbi adatfelvétel esetében láttuk, most is a fels fokú végzettségűek körében a legalacsonyabb az idegenellenesség mértéke (f iskolát végzettek 3ő%-a, 
egyetemet végzettek 20%-a). Sik Endre (TÁRKI) http://www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150505_idegen.html (Letöltés: 2018.04.24.) 

http://www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150505_idegen.html
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Piréz kutatás adatai 2007, 2010, 2014 
Továbbra is magas az idegenellenesek aránya - derül ki a TÁRKI 1992 óta rendszeresen végzett kutatásának legújabb adataiból. 
201Ő áprilisában a feln tt lakosság 39%-a választotta az idegenellenesnek tekinthet  állítást, vagyis azt, hogy az országba menedékkér  be ne tehesse a lábát. A 
megkérdezettek 10%-a tekinthet  idegenbarátnak, akik szerint minden menedékkér t be kell fogadni. A többség (a megkérdezettek ő1%-a) mérlegel  a menedék nyújtásának, 
illetve megtagadásának kérdésében. Mint az 1. ábrán látható, az idegenellenesség mértéke a kezdeti gyors növekedés (1992–199ő) után el bb ingadozott (1996–1998, 1999–
2001), majd 2002 óta 2011-ig kisebb ingadozások mellett (24–33% között) meglehet sen stabil volt. 2012-ben a korábbi évekhez képest megn tt az idegenellenesek aránya, s 
ez 2013 után 2014-ben is magasabb maradt, mint a 2000-es évek átlaga volt.  
 
1. ábra Az idegenellenesek, az idegenbarátok és a mérlegel k aránya, 1992–2104 (%)Forrás: TÁRKI Omnibusz, 2014. április 

 
 
Mint a 2. ábrából kiolvasható a mérlegel k körében a románok kivételével folyamatosan csökkent a potenciális menedékkér k befogadását elutasítók aránya, ideértve az 
igazán ártalmatlan pirézeket is. http://old.tarki.hu/hu/news/2014/kitekint/20140716_idegen.html (Letöltés: 2018.04.24.) 

http://old.tarki.hu/hu/news/2014/kitekint/20140716_idegen.html
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2. ábra: A Magyarországra érkez  különböz  etnikumú menedékkér k befogadását elutasítók arányának változása a mérlegel k körében (%) 

 
Forrás: TÁRKI Omnibusz, 2007, 2010, 2014. 
 
http://www.tarki.hu/hu/news/2014/kitekint/20140716_idegen.html (Letöltés: 2018.04.24.) 

http://www.tarki.hu/hu/news/2014/kitekint/20140716_idegen.html
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Első Piréz kutatás 2006. 
 
TÁRKITEKINT  – Sajtóanyagok 
 
Nem akarjuk a „pirézeket” sem 
A TÁRKI mintegy másfél évtizede készít felméréseket az idegenellenesség alakulásáról a felnőtt magyar lakosság körében. A 2006. júniusában végzett Omnibusz 
kutatás adatai szerint minden harmadik lakos vallja azt, hogy országunkba egy menedékkérőt se engedjük be. Az elmúlt évekhez képest se nem emelkedett, se nem 
csökkent az idegenellenesek aránya hazánkban. Adataink azt mutatják, hogy egy fiktív nemzet kapcsán is képesek vagyunk elutasítóan viselkedni. A nem létező 
„piréz” etnikum tagjait a lakosság kétharmada nem engedné be az országba. 
 
2006 júniusában a feln tt lakosság mintegy harmada (27%) választotta az idegenellenesnek tekinthet  állítást, tehát, hogy az országba menedékkér  be ne tehesse a lábát. A 
megkérdezettek 8%-a tekinthet  idegenbarátnak, aki szerint minden menedékkér t be kell fogadni. A többség (a megkérdezettek 6ő%-a) mérlegelné a menedék nyújtásának, 
illetve megtagadásának kérdését 
 
Mint az ábrán látható az idegenellenesség mostani mértéke 2003 májusa óta nem változott lényegesen. A trendet nézve mintha az idegenellenesség mértéke „beállt” volna, 
vagyis az 1992 és 1995 között tapasztalt gyors növekedés, majd az 1996 és 2002 közötti ingadozás után az idegenellenesek aránya 25-30 % körül stabilizálódna. 
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1. ábra: Az idegenellenesek, az idegenbarátok és a mérlegel k aránya 1992 és 2006 között  

  
Forrás: TÁRKI 1992-2006 
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A mérlegel ket néhány etnikai csoport esetében megkérdeztük arról, hogy a közülük kikerül  menekülteket befogadja-e az ország. 
 
1. tábla: Vélemények a Magyarországra érkez  különböz  etnikumú menekültek befogadásáról (a mérlegel k körében, %)  

 
 
 
Felmérésünkben különböz  etnikumokat soroltunk fel, amelyekr l meg kellett a kérdezetteknek mondaniuk, hogy befogadnák-e az országba ket. Az etnikumok közé 
besoroltunk egy fiktív etnikumot is, azt vizsgálva, hogy velük szemben is megjelenik-e az idegellenesség vagy sem. A határon túli magyarokat tíz megkérdezettb l kilenc 
befogadná befogadná, míg a román, orosz, kínai és arab menekülteket csak egy-két ember látná szívesen a tízb l. A nem létez  pirézek esetében a megkérdezettek között 
nagyobb a (jogosan) bizonytalan választ adók aránya, de azért a mérlegel k többsége inkább ket sem engedné be az országba. 
Az átlagosnál (27%) idegenellenesebbek a leginkább baloldali érzelműek (Ő2%), a Nyugat-Dunántúlon él k (38%) és a legfeljebb nyolc általános iskolát végzettek (36%). Az 
idegenellenesek átlagosan három évvel id sebbek (ő0 évesek), az idegenbarátok négy évvel fiatalabbak (Ő3 évesek), mint a válaszolók többségét magában foglaló mérlegel k 
(47 évesek). 
A pirézekkel kapcsolatban a legtoleránsabban az a két társadalmi csoport viselkedne, akik más (valós) etnikumok/nemzetek esetében is a leginkább befogadóbbak, de még 
ezekben a körökben is elenyész  ez a széls ségesen liberális álláspont (az egyetemet végzettek 12%-a, a tanulók 9%-a). 
A pirézeket leger sebben az észak-magyarországi és észak-alföldi régió lakosai (76%) valamint a legrosszabb helyzetű társadalmi csoportok utasítják el: a demokráciával mai 
állapotával elégedetlenek (72%), a munkanélküliek (69%) és a legfeljebb nyolc általános iskolát végzettek (68%).  
Sik Endre TÁRKI Zrt. 
http://www.tarki.hu/tarkitekinto/20060718.html (Letöltés: 2018.04.24.) 
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