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valamint a szakirodalommal való ellátásomban megnyilvánuló figyelmességet. 

Tisztelettel és szeretettel gondolok Kispéter Erikára, Kóczé Angélára, Kőszeghy Leára és Lakatos 
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nyújtott rengeteg és körültekintő segítségért 
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„Meghalt. Írd fel a nevét. Szaid Husszein.” 

A férfi közelebb húzódott hozzám, a vállam fölött nézte, hogy 

jól írom-e a nevet. Hiszen egy ember halt meg, nehogy 

hibásan kerüljön be az újságba! Ők nem tudták, hogy Szaid 

Husszein nem olyan ember. Ő csak egy szír, aki, hát igen, 

vízbe fulladt, de nem is olyan látványos módon, hogy fotón 

kinézzen valahogy, hanem eltűnt az éjsötét tengerben. Ez 

legfeljebb a családjának tűnik majd fel, hogy a Szaid nem ír 

sem Münchenből, sem Koppenhágából, sem Stockholmból. 

De újságba nem való a történet.
1
 

 

BEVEZETŐ 

A szerző meggyőződése, hogy a kisebbségek méltányos médiareprezentációjához, a kisebbségi 

vonatkozású témák objektív és körültekintő megjelenítéséhez bármely társadalomnak – össztársadalmi 

szinten – jelentős hosszú távú érdeke fűződik: a média ugyanis fontos szerepet játszhat a kisebbségi 

csoportok társadalmi integrációjának előmozdításában, a különböző etnikai csoportok együttélésének 

megkönnyítésében és ezáltal a társadalmi stabilitás megteremtésében.  

Ha etnikai vagy faji kisebbségekről van szó, a média szerepének értékelésekor figyelembe kell venni, 

hogy a rasszizmusnak nem csak a nyílt gyűlöletben vagy megvetésben testet öltő, „klasszikus” 

változata jelenthet veszélyt, de a huszadik század utolsó évtizedei óta (a nyugati világban) kialakuló, 

„modern” formája is; rasszizmus alatt „egy olyan sajátos diskurzust vagy reprezentációs rendszert” is 

értve, amely „az egyenlőtlenségek, hierarchikus viszonyok nyelvi és képi valóságát megteremtik és 

fenntartják”– írja Feischmidt Margit „Rasszizmus és média” című áttekintő tanulmányában.
2
 A 

rasszizmus modern formája, amint arra Robert M. Entman rámutat, megnyilvánulhat például a 

kisebbségek részéről felmerülő követelések jogosságának mégoly visszafogott, ám annál kitartóbb 

megkérdőjelezésében.
3
 Egyes politikai erők számára vitatható kisebbségi követelés lehet például az 

elismerésre, társadalmi megbecsültségre vonatkozó igény – Christopher McCrudden a társadalmi 

egyenlőség különböző felfogásainak bemutatásakor utal erre
4
 –, illetve egy kisebbségi csoport 

kifejezett igénye a pozitív(abb) médiareprezentációra. A peremre szorítás eszköze lehet a hallgatás, a 

csend is: bizonyos témák, kérdésfeltevések hiánya. Mindennek kapcsán nem tévesztendő szem elől az 

a tényező, amelyre például Teun Van Dijk hívja fel a figyelmet az ezredfordulón megjelent „New(s) 

                                                           
1 Földes András. 2015. szeptember 22. „A tengerbe fulladt Szaid Husszein!” Index.  
2 Feischmidt Margit. 2013. „Rasszizmus és média. Elméleti megközelítések.” In „Csak másban”: Romareprezentáció a 

magyar médiában, szerk. Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám. Budapest–Pécs: Gondolat Kiadó – PTE 

Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, 120. o. 
3 Entman, Robert M. 1992. „Blacks in the news: Television, modern racism and cultural change.” Journalism Quarterly 

69(2):341-361. 342–343. o. 
4 McCrudden, Christopher. 2005. „Thinking about the Discrimination Directives.” European Anti-Discrimination Law 

Review (1, No. 18):17–23. 
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Racism” című, a „neorasszizmus” és a hírmédia viszonyát vizsgáló művében: vagyis, hogy a „fehér” 

közönség jelentős része ellenérdekeltnek érezheti magát a kisebbségek médiaképének javításában.
5
 

A hátrányos helyzetű kisebbségi csoportok kisebbségek médiareprezentációja szempontjából 

megfontolandó a „framing” (vagyis a „keretezés”) jelentőségére vonatkozó elmélet is, amelynek egyik 

képviselője, Shanto Iyengar az „epizodikus keretezés” és a „tematikus keretezés” hatásainak 

különbségére hívja fel a figyelmet; az előbbi alatt azt a megközelítést értve, amikor konkrét, személyes 

történet, vagyis egy mozzanat („epizód”) révén kerül napirendre egy társadalmi probléma, utóbbi alatt 

pedig azt, ha absztraktabb, illetve átfogóbb bemutatást kap a „téma”. Iyengar megkérdőjelezi azt 

közkeletű vélekedést – amelynek elterjedéséhez a lobbisták és az újságírók körében a PR-szakemberek 

is hozzájárultak –, hogy feltétlenül növeli a közönség érzékenységét, ha „arcot kap” egy-egy 

társadalmi probléma (például a szegénység): szerinte ugyanis az epizodikus ábrázolás magában 

hordozza annak kockázatát, hogy az adott történet szereplőjének egyéni körülményeivel kötik össze, 

személyes tulajdonságaival hozzák összefüggésbe a problémát, míg a tematikus keretezés jobban 

ráirányíthatja a figyelmet a társadalmi összefüggésekre vagy a politikai szereplők felelősségére.
6
 

Mastro és Tukachinsky, akik kutatásuk során azt vizsgálták, hogy miképp csökkenthetők egy 

hátrányos helyzetű etnikai csoporttal (az Egyesült Államokban élő hispán kisebbséggel) kapcsolatos 

negítv sztereotípiák, azt valószínűsítik, hogy az általuk „mintapéldány”- („exemplar”) és „prototípus-

alapú”-nak nevezett megközelítések – amelyek lényegében megfeleltehetőek az epizodikus és a 

tematikus keretezésnek – akár külön-külön, akár kombináltan alkalmazva egyaránt hasznosak 

lehetnek. Vagyis, nem jutottak arra a következtetésre, hogy a pozitív „mintapéldányok” bemutatása 

egyértelműen hatékonyabb eszköz lehet a domináns társadalmi csoport jóindulatának megnyeréséhez, 

mint a hátrányos helyzetű csoport „átlagos” tagjairól alkotott kép javítására irányuló reprezentációs 

módszerek.
7
 

A nemzeti szintű médiaszabályozási rendszerekben is megnyilvánuló, domináns európai modell 

szerint a kisebbségek védelme olyan érték, amelynek érdekében – bizonyos mértékig – a média 

szabadsága is korlátozható. Megjegyezhető, hogy mindeközben az elméleti vita szintjén megoszlanak 

a vélemények, hogy a médiatartalmak szabályozása a szólásszabadság korlátozásának tekinthető-e, 

avagy a szabadpiaci versenybe való beavatkozásnak. Csepeli György „Kinek a képe?” című írásában 

például az előbbi felfogásból kiindulva jut arra a következtetésre, hogy a szólásszabadság korlátozása 

kisebb veszély, mint a kisebbségek negatív percepcióját erősítő beszéd szabadon engedése.
8
 Simon 

Cottle viszont az utóbbi megközelítést látja tükröződni a médiatartalmak kisebbségvédelmi szempontú 

                                                           
5 Van Dijk, Teun A. 2000. „New(s) Racism: A discourse analytical approach.” In Ethnic minorities and the media: changing 

cultural boundaries, ed. Simon Cottle. Buckingham, Philadelphia: Open University Press. 37. o. 
6 Feinberg, Jane – Shanto Iyengar. 2009. „How Framing Influences Citizen Understanding of Public Issues. An Interview 

with Shanto Iyengar, a Leading Scholar on Frame Effects.” Washington D.C.: FrameWorks Institute. 
7 Mastro, Dana and Riva Tukachinsky. 2011. „The Influence of Exemplar Versus Prototype‐Based Media Primes on 

Racial/Ethnic Evaluations.” Journal of Communication 61(5):916–937. 
8 Csepeli György. 2001. „Kinek a képe?” Jel-kép (2):3–7. 
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szabályozására irányuló európai uniós dokumentumokban, amelyek azon a feltételezésen alapulnak, 

hogy „a hírek előállítása során – csakúgy, mint bármely más termék esetében – a fogyasztók számának 

maximalizálás a cél”.
9
  

Ami az európai helyzetet illeti, a roma közösségek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak a 

média által róluk közvetített kép tekintetében, amint arra 2011-ben az Európa Tanács emberi jogi 

biztosa is felhívta a figyelmet, kiemelve, hogy a mainstream média nem teremt lehetőséget arra, hogy 

a többségi társadalom megismerhesse a roma kisebbség nézőpontjait.
10

 

* * * 

A fent vázolt szempontokat és kérdéseket figyelembe véve, a disszertáció azt a kérdéskört szándékozik 

körüljárni, hogy a média által közvetített, illetve feldolgozott történetekben hogyan és miért (vagy 

miért nem) jelenik meg a szereplők etnikai háttere vagy bármilyen etnikai vetület. Illetve, az is 

kérdésként merülhet fel, hogy hírérték szempontjából elérik-e a (valamilyen módon) kisebbségi témájú 

hírek a bekerüléshez szükséges küszöböt. Hiszen, amint arra például Stuart Hall utal, az újságírók és 

szerkesztők „rutinszerűen döntik el, hogy melyik történetnek van hírértéke és melyiknek nincs; mely 

történetekből lesz vezetőanyag, és melyek a viszonylag jelentéktelen történetek; melyik történetre kell 

ráállni, és melyiket kell ejteni”.
11

 

A disszertáció a jelenlegi és közelmúltbeli magyarországi médiát, illetve annak társadalmi 

környezetére helyezi a fókuszba; törekedve ugyanakkor arra is, hogy az egyes jelenségeket – szükség 

és lehetőség szerint – nemzetközi összefüggésben vizsgálja.  

A médián belül a hírmédia képezi az értekezés tárgyát; a kontextushoz tartozó szórakoztató 

műsorokról, dokumentum- és játékfilmekről csak rövidebb kitérők során esik szó. Csupán az utalások 

szintjén kerülnek szóba a tényleges média területén kívül eső kvázi médiumok – például blogok, 

közösségi oldalak (vagy akár a hírportálok kommentelési felületei) –, amelyeknek a jelentősége 

kétségtelen ugyan, a kisebbségekkel szembeni előítéletek és a szélsőséges nézetek terjesztését illetően 

is, ám ennek a területnek a vizsgálata sok szempontból szétfeszítette volna a kutatás kereteit. 

A disszertáció két önálló empirikus kutatás eredményeinek bemutatása révén kíván hozzájárulni a 

kisebbségek – elsősorban és leginkább a magyarországi roma kisebbség – médiareprezentációjával 

kapcsolatban felgyűlt tudáshoz, illetve az ezen a téren folyó vitákhoz. Mivel mindkét ismertetett 

                                                           
9„[…] news is produced just like any other commodity for the largest possible group of consumers” – Cottle, Simon. 2000. 

„Media research and ethnic minorities: Mapping the field.” In Ethnic minorities and the media: changing cultural 

boundaries, ed. Simon Cottle. Buckingham, Philadelphia: Open University Press. 19–20. o. 
10 Hammarberg, Thomas. 2011. „European media and anti-Gypsy stereotypes.” The Council of Europe Commissioner's 

Human Rights Comment. Press release. CommDH011(2011). 
11 „[…] decide routinely and regularly which stories are newsworthy and which are not, which stories are major lead stories 

and which are relatively insignificant, which stories to run and which stories to drop” – Hall, Stuart , Chas  Critcher, Tony  

Jefferson, John N. Clarke and Brian Roberts. 1978. Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order. London: 

Palgrave Macmillan. 53. o. 
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empirikus kutatás esetében kulcsfontosságú a választott módszer; emiatt a módszertant bemutató 

részekben szó esik egyrészt a tartalomelemzés (mint passzív kutatói szerepen alapuló módszer), 

másrészt a (kifejezetten invazív módszernek tekinthető) fókuszcsoport koncepciójáról, illetve 

alkalmazhatóságáról is. 

A média kutatását illetően három fő társadalomtudományi megközelítés kínálkozik: a médiatartalmak 

előállítási folyamatának, a médiatartalmaknak, valamint a média közönségének vizsgálata.  

– A disszertációban bemutatott empirikus kutatások egyike az elsőként említett irányzatot képviseli, 

vagyis a tartalmak létrejöttére, illetve azok létrehozóira – újságírókra és szerkesztőkre – irányul. 

Vagyis a cél a „reprezentáció mint praxis” vizsgálata: azaz annak elemzése, hogy a produkciós 

folyamatban milyen szerepet kapnak a hírérték-preferenciák, és milyen érdekek fűződ(het)nek az 

egyes témák bemutatásához.
12

 Az elemzés alapvetően diskurzusként közelíti meg az interjúkat és a 

fókuszcsoportos beszélgetéseket (vagyis nem az előállítási folyamatok „valóságának feltárása” mint 

illuzórikus cél motiválta a vizsgálatot).  

– A másik a médiatartalmakkal foglalkozó irányzat célkitűzéseihez azáltal csatlakozik, hogy a 

magyarországi hírmédia számára kiemelt forrást jelentő rendőrségi portálon közölt szövegek 

elemzésére vállalkozik. (Ezen ponton – annak a kérdésnek a kontextualizálása érdekében, hogy a 

romák reprezentációja szempontjából miért lehet fontos a rendőrségi kommunikáció vizsgálata – 

Patrick Williams fanyar megjegyzése idézhető fel: „A rendőrség archívumai jelentik a leggazdagabb 

forrást a cigányokkal foglalkozó történészek számára.” – „… a társadalom most is, régen is, először a 

rendőri erőket küldi ki, ha cigányokat vesz észre”.
 13

) 

– Ami a harmadik irányzatot, vagyis a média közönségre gyakorolt hatásának, a médiafogyasztók 

viselkedésének és hasonlóknak a vizsgálatát illeti, a feltételezhetően jelentős (nem utolsósorban 

anyagi) ráfordítás- és kapacitásigény miatt nem jöhetett szóba ilyen típusú empirikus kutatás 

lebonyolítása.  

A fenti – kifejezetten társadalomtudományi – megközelítéseken túl, negyedikként említhető még a 

jogi, azaz a médiaszabályozási rendszerek és azok működésének vizsgálata mint kutatási irányzat; 

erről a kérdéskörről a magyarországi kontextust bemutat részben esik szó. 

  

                                                           
12 V.ö. Hammer Ferenc. 2006. Közbeszéd és társadalmi igazságosság. A Fókusz szegénységábrázolásának értelmezése. 

Budapest: Gondolat, 254. o. 
13 Williams, Patrick. 2000. „»A helyszínen és a korban«.” In Cigányok Európában, szerk. Csaba Prónai. Budapest: Új 

Mandátum, 265. o. 
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I. 

A MAGYARORSZÁGI KONTEXTUS 

A fejezet az etnicitás, illetve a kisebbségek – a magyarországi viszonyok közepette elsősorban a roma 

kisebbség – médiareprezentációjával kapcsolatos kérdések kontextusát vázolja: a vonatkozó jogi 

rendelkezések bemutatásával, valamint a rendszert működtető intézmények releváns tevékenységének 

felidézésével kezdve, az önszabályozási normák ismertetésével folytatva, az társadalmi 

bűnbakkeresesés megnyilvánulási formáinak vizsgálatán keresztül, definíciós kérdéseket is érintve, 

egyes kiemelt médiafigyelemmel kísért bűnesetek médiareprezentációjáig.  

AZ ETNICITÁS MÉDIÁBAN VALÓ MEGJELENÍTÉSÉNEK NORMÁI 

A vonatkozó normák áttekintése előtti szakaszba kívánkozik egy megjegyzés, amely egyébként a 

kisebbségek médiareprezentációjának egész kérdéskörét érinti: az internet, illetve az 

infokommunikációs terület fejlődése révén a társadalmi nyilvánosságnak azon területe felett, amely 

korábban a médiáé volt, nem kis részben „kvázi médiumok” működtetői vették át az irányítást – 

például bloggerek vagy a közösségi média felületein oldalakat üzemeltetők –, akik nem tartoznak a 

médiára vonatkozó jogszabályok hatálya alá, és akik nem vonatkoztatják magukra a médiaetikai-

önszabályozási normákat sem.
14

 Mindez abban a jelenségkörben értékelhető, amelyre a „technológiai 

konvergencia” kifejezés utal, és amelynek lényege, hogy „(a korábban elkülönült média, informatika 

és távközlés műszaki és szolgáltatási egybeolvadása, az értékláncok és az üzleti modellek integrációja) 

olyan területeket csúsztat össze, amelyeket korábban különféle technikák, jogszabályok és terjesztési 

módok választottak el egymástól.”
15

 Magyar kontextusban például a Kuruc.info és ehhez hasonló 

jobboldali extremista, soviniszta, rasszista online (kvázi)médiumok nyíltan tesznek etnicitásra, faji 

származásra vonatkozó, esszencializáló, sértő megjegyzéseket – mind egyes esetekre, mind pedig 

jelenségekre vonatkozóan is, és ezen szereplők számára legfeljebb csak a büntetőjogi rendelkezések 

jelenthetnek korlátot.
16

 

1. A médiára vonatkozó jogi szabályozás releváns elemei és alkalmazása 

A rendszerváltást követően sokáig váratott magára egy átfogó médiatörvény megalkotása; a 

vállalkozás végül a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben öltött testet. Ennek a 

                                                           
14 Ráadásul, itt vethető fel még az interneten megjelent tartalmak kitörölhetetlenségének szempontja („az internet nem felejt”-

jelenség), lásd erről: Mayer-Schönberger, Viktor. 2010. Delete: The virtue of forgetting in the digital age. Princeton: Princeton 

University Press. 
15 Csepeli, György – Dessewffy Tibor – Hammer Ferenc – Kitzinger Dávid – Magyar Gábor – Monory Mész András – 

Rozgonyi Krisztina. 2007. „Közszolgálat a digitális korban.” Médiakutató (Nyár). 
16 A bíróság 2015 januárjában például a holokauszttagadást tiltó büntetőjogi rendelkezés – 2012. évi C. törvény a Büntető 

Törvénykönyvről, 333. § – miatt rendelte el egy, a Kuruc.info-n korábban megjelent cikk törlését. 
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jogszabálynak leginkább az alábbi rendelkezései voltak a kisebbségek médiareprezentációja 

szempontjából meghatározóak: 

A műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, 

tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, 

nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási 

csoport elleni gyűlölet keltésére.
 17

 

A műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt 

megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére.
 18

 

A közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a 

tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak 

kell lennie.
 19 

A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató különösen köteles a nemzet, a nemzeti, 

az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvető érdekeit tiszteletben tartani, nem 

sértheti más nemzetek méltóságát.
 20 

Az 1996-os médiatörvény kontextusában – amint azt egy 2007-es alkotmánybírósági határozat 

megállapította – az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) volt annak megállapítására 

jogosult, hogy: 

[…] a műsorszolgáltató az emberi jogok tiszteletben tartásával tevékenykedik-e, és az egyes 

műsorainak témája, jellege, nézőpontja nem sérti-e az emberi jogokban megjelenő alapvető 

értéket.
21

 

Megjegyzendő, hogy az emberi jogok megsértését tiltó rendelkezés
22

 – a kirekesztést tiltó rendelkezés 

mellett
 23

 – az ORTT gyakorlatában a kisebbségvédelem egyik eszköze volt.
 
 Ezzel kapcsolatban 

felidézhető Koltay András érvelése, amely szerint az Alkotmánybíróság fent idézett határozata azt 

implikálja, hogy „jogsértések esetén a jogalkalmazónak ketté kell tudnia választani a kizárólag az 

egyéni jog, valamint az emberi jogok (emberi méltóság) intézményes tartalmának sérelmét 

megvalósító eseteket, és – a köz érdekében fellépve – utóbbiak védelmében járhat csak el”.
24

 

Az ORTT gyakorlatának releváns elemeit jelentik azok az elmarasztaló határozatok, amelyek, egyfelől 

a műsorszámok tartalmának kvantitatív vizsgálatára, másfelől hatásvizsgálati eredményekre alapozva,  

két kereskedelmi televíziócsatornán sugárzott délutáni „talk show” – a Joshi Barat Show (TV2)
25

 és a 

                                                           
17 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról, 3. § (2). 
18 Uott. 3. § (3). 
19 Uott. 4. § (1). 
20 Uott. 23. § (1). 
21 Alkotmánybíróság. 2007. 46/2007. (VI. 27.) AB határozat. 
22 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról. 3. § (2). 
23 Uott. 3. § (3). 
24 Lásd erről: Koltay, András. 2012. „Az emberi jogok, az emberi méltóság és az alkotmányos rend védelme a magyar 

médiaszabályozásban.” In Medias Res 1(1):37–66. 
25 Országos Rádió és Televízió Testület. 2502/2009. (XII. 16.) számú határozat. 
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Mónika Show (RTL Klub)
26

 – kapcsán hozott a testület;.
27

 A jogsérelem megtörténtét alátámasztó 

indokolás mindkét határozat esetében kimondta, hogy:  

A műsorszámokban bemutatott szereplők, az általuk tanúsított deviáns magatartásformák és a 

megvitatott témák a Testület álláspontja szerint nagymértékben szerepet játszhattak a romákkal 

szembeni negatív előítéletek kialakulásában, illetve a már esetlegesen meglévő sztereotípiák 

erősítésében. 

A roma kisebbség hírmédiában való megjelenítését illetően az ORTT 2010-ben kiadott, „A 

magyarországi televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében” című jelentése is kiemelhető, 

amely két 2009-es eset – Marian Cozma meggyilkolása Veszprémben, valamint a tatárszentgyörgyi 

támadás
28

 – médiareprezentációját értékelte. A riport megállapította, hogy jóllehet a vizsgált 

hírműsorok a médiatörvény rendelkezéseit nem sértették, ugyanakkor: 

[…] többnyire negatív képet mutattak a cigányságról és esetenként visszaigazolták a többségi 

társadalomban élő cigányellenes előítéleteket. Emellett a roma hírfogyasztókban fokozhatták a 

kirekesztettség és megalázottság érzését.[…] A műsorok elemzése alapján valószínűsíthető, hogy a 

romák ilyen fajta médiareprezentációját a műsorszolgáltatók többségénél nem konceptuális 

megfontolások okozták, sokkal inkább a kisebbségi tematika érzékenységének nem elég elmélyült 

ismerete, az azzal kapcsolatos általános bizonytalanság, valamint a hírverseny által támasztott 

időhiány.
29

  

A 2010-es évek elején elinduló jogalkotási hullám által elsőként elért területek egyike volt a 

médiaszabályozás: 2011. január elsején hatályba lépett az új „médiaalkotmány” két meghatározó 

eleme, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV., valamint a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény legtöbb 

rendelkezése. A kisebbségek médiareprezentációját leginkább érintő rendelkezéseket az előbbi 

jogszabály tartalmazza:
30

 

A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre 

számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar 

nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett 

tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E 

                                                           
26 Országos Rádió és Televízió Testület. 2503/2009. (XII. 16.) számú határozat 
27 Az ügyekről, illetve a határozatokat megalapozó vizsgálatokról lásd: Nagy Krisztina. 2013. „Médiajogi eszközök a 

kisebbségek védelmére.” In „Csak másban”: Romareprezentáció a magyar médiában, szerk. Bogdán Mária – Feischmidt 

Margit – Guld Ádám. Budapest–Pécs: Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék. 
28 Lásd erről a fejezet későbbi részét: „Jelentős médiafigyelemmel kísért esetek”. 
29 Országos Rádió és Televízió Testület. 2010. A magyarországi televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében. 

[Budapest.], 94. o. 
30 Megjegyzendő, hogy a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény  hatályba 

lépését követően többször módosult; többek a 165/2011. sz. (XII. 20.) alkotmánybírósági határozat következtében, valamint a 

módosította a 2011. évi XIX. törvény is (amely a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi 

CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról 

szól). 
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kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása 

követelményeinek megfelelően állapítja meg.
 31

 

A médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi 

méltóságot.
 32

 

Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és 

sérelmes bemutatása.
 33

 

A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más 

kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség elleni gyűlölet keltésére. 
34

 

A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más 

kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség kirekesztésére.
 35

 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti rendelkezéseket számos hazai és külföldi szakmai szervezet, illetve 

testület kifogásolta – a médiára vonatkozó magyar jogszabályokkal szemben támasztott kifogások 

között – amiatt, hogy az azokban szereplő fogalmak (mint pl. a „méltóság” vagy „kirekesztés”) 

körülhatárolatlansága lehetőséget nyithat a médiatartalmak, illetve ez által a szólásszabadság 

aránytalan és indokolatlan korlátozására. Ezt az álláspontot osztja például az Európa Tanács Jog a 

Demokráciáért Európai Bizottsága (ismertebb nevén, a megalakulásának helyszínére utalva: Velencei 

Bizottság), 2015-ös, a magyar médiaszabályozásról szóló jelentése is.
36

 

A roma kisebbség tényműsorokban való megjelenítését illetően a 2010-es médiatörvény 

kontextusában
37

 a “Világ-panoráma-ügy” említhető, amelyben a hatósági jogkörrel eljáró Médiatanács 

2011-ben megállapította, hogy a magazint sugárzó médiaszolgáltató, egy kereskedelmi csatorna 

megsértette a médiatörvény több – az emberi méltóság tiszteletére,
38

 a gyűlöletkeltés tilalmára,
39

 

valamint a közösségek kirekesztésének tilalmára vonatkozó
40

 – rendelkezését, és 500 ezer forint 

bírságot szabott ki.
41

 Az esetről szóló összefoglaló szerint: 

                                                           
31 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól, 13. §. 
32 Uott. 14. § (1). 
33 Uott. 14. § (2). 
34 Uott. 17. § (1). 
35 Uott. 17. § (2). 
36 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). 2015. június 22. Opinion on Media Legislation 

(Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the press, and the Legislation on 

Taxation of Advertisment Revenues of Mass Media of Hungary adopted by the Venice Commission at its 103rd Plenary 

Session (Venice, 19–20 June 2015) on the basis of comments by Mr Nicos Alivizatos (Member, Greece) Mr Michael Frendo 

(Member, Malta), Mr Jan Velaers (Member, Belgium), Ms Eve Salomon (DGI Expert, United Kingdom). Strasbourg. Lásd 

főként a 20–32. pontokat. 
37 A Médiatanács kapcsolódó ügyeit (2013-ig), valamint az ORTT ügyeit (2001-től) lásd: Médiatanács. [2014]. 

Közösségekkel szembeni gyűlöletkeltéssel, kirekesztéssel, közösségek megsértésével kapcsolatos hatósági ügyek áttekintése a 

médiahatóság (ORTT és Médiatanács) gyakorlatában (2001–2013). [Budapest]. Lásd még: Koltay András. [megjelenés 

alatt]. „Az emberi méltóság védelmének kérdései a médiaszabályozásban és a joggyakorlatban.” 
38 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól ”. 14. § (1). 
39 Uott. 17 § (1). 
40 Uott. 17. § (2). 
41 Médiatanács. „1153/2011 (X. 1.) sz. határozat. 
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A műsorszám a romákat – kollektív módon – egyfelől, mint túltámogatott, segélyekre 

berendezkedett élősködőket, másfelől a társadalmi normákat nem tisztelő, bűnözői életformát 

követő, az őket eltartó magyarokat terrorizáló csoportot mutatta be. A jegyzet visszatérő eleme volt 

a 2006-os olaszliszkai bűncselekmény, mint a „cigánybűnözés”, a „cigányterrorizmus” példája. A 

műsorvezető […] kijelentette, hogy az általa feldolgozott téma „a cigány- és zsidókérdés” lesz. 

Ezzel logikailag világossá tette, hogy a későbbiekben használt […] „liberális fajzat” szóösszetétel 

„a zsidókhoz” kapcsolható. A műsorvezető szerint a cigányterrorizmus mögött az említett csoport 

áll. 
42

 

Az egyik közszolgálati televíziócsatorna által 2012-ben levetített dokumentumfilm, a „Pesty Fekete 

Doboz – A cigány–magyar együttélés” című dokumentumfilm ügyében
43

 viszont a Médiatanács nem 

indított eljárást az emberi jogok, az emberi méltóság, valamint a kirekesztés és gyűlöletkeltés tilalmára 

vonatkozó rendelkezések megsértése miatt.
44

 A Médiatanács által közzétett összefoglaló szerint: 

A műsor a hazai roma kisebbséget nem egy homogén, kizárólag negatív tulajdonságokkal bíró, a 

társadalom által – etnikai származásuk miatt – elítélt közösségként mutatta be. A műsorban több 

alkalommal hangoztatták a megszólalók, hogy nincs probléma az együttéléssel romák és nem 

romák között, a gondot az jelenti, hogy a romák által elkövetett bűncselekmények miatt „egy kalap 

alá veszik” őket.
45

 

„A cigány–magyar együttélés” című dokumentumfilm ügyével az alapvető jogok biztosa is 

foglalkozott, többek között megállapítva, hogy: 

A filmnek már […] az alapvető kérdés-felvetése (milyen a „cigány-magyar együttélés”?) is 

problémás abból a szempontból, hogy nem az egyenlő méltóság elve által diktált alapon nyugszik, 

ezáltal természetszerűen viszi téves irányba magát a műsorszámot is.
 
[…] a sztereotípiákat roma 

emberek maguk erősítik azáltal, hogy elhatárolódnak bizonyos, a közösség egészének tulajdonított 

magatartásformáktól.
46

 

Az alapvető jogok biztosának megállapításai kapcsán felidézhető Bogdán Mária elemzése, aki szerint 

„Pesty László filmje alapvetően a modern/szimbolikus/rejtett rasszizmus ismérveit hordozza” – 

vagyis, olyan gondolkodásmódon alapul, amely az adott társadalmi csoportokat homogénnek tekinti, 

amely hibáztatja a társadalmi csoportokat esetlegesen hátrányos helyzetük miatt, és amelyre „jellemző 

még a kulturális különbségek túlhangsúlyozása”.
47

 

                                                           
42 Médiatanács – Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2013. április 15. A Médiatanács hatósági döntései a gyűlöletkeltés 

és a kirekesztés tilalmát előíró törvényi rendelkezésekkel [Smtv. 17. (1)–(2) bek.] összefüggésben. Budapest, 3. o. 
43 Lásd: Pesty Fekete Doboz, 2012. március 7. A cigány–magyar együttélés, http://www.youtube.com/watch?v=E4AneHL-g3I 
44 Médiatanács. 925/2012. (V. 23.) számú határozat. 
45 Médiatanács – Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2013. április 15. A Médiatanács hatósági döntései a gyűlöletkeltés 

és a kirekesztés tilalmát előíró törvényi rendelkezésekkel [Smtv. 17. (1)–(2) bek.] összefüggésben. Budapest, 7. o. 
46 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. 2012. Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben. 

Budapest. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.  
47 Bogdán Mária. 2013. „A hiányzó kép: A közszolgálati média identitáskonstrukciói a közszolgálati média tükrében.” In 

„Csak másban”: Romareprezentáció a magyar médiában, szerk. Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám. 

Budapest–Pécs: Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék. 170. o. 



10 

Az alapvető jogok biztosa az ügyben arra az álláspontra jutott, hogy a műsorszolgáltató megsértette az 

Alaptörvény IX. cikkében rögzített véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolódó intézményvédelmi 

kötelezettségét, illetve ehhez kapcsolódóan a közszolgálatiság követelményét. A jelentés hivatkozik a 

közszolgálati médiumokra vonatkozó Közszolgálati Kódexre is, amely szerint: 

A közszolgálati médiaszolgáltatók nem tesznek közzé olyan hírt, tájékoztatót, kommentárt, 

hírmagyarázatot vagy jegyzetet, amely a nemzeti, nemzetiségi, etnikai, vallási és más társadalmi 

csoportokhoz tartozó személyek, illetve intézményeik jogait, méltóságát vagy önazonosságát sértik, 

amelyek bármely kisebbség vagy a többség elleni gyűlöletkeltésre, azok kirekesztésére 

alkalmasak.
48

 

A közszolgálatiság szabályozásával kapcsolatban említendő meg Polyák Gábor tanulmánya, amelynek 

egyik fő megállapítása szerint „hiányzanak azok a számonkérhető elvárások, amelyek valódi 

ösztönzést jelentenének a kisebbségek szélesebb körű, a közönség nagyobb részét elérő bemutatásával 

kapcsolatban”; valamint hiányzik „az az átgondolt médiapolitikai koncepció, amely a médiarendszer 

egészében képes lenne hozzájárulni a kisebbségek pozitív médiamegjelenéséhez”.
49

 

A CivilMédia 2012-es jelentésében – „Cigányozás” a médiában: Hátrányos helyzetű csoportok 

médiaábrázolása és a hatósági gyakorlat” – a Médiatanács jogalkalmazói gyakorlatát elemzi a 

kiegyensúlyozottsági követelmény érvényesülése szempontjából (a roma kisebbséget érintő ügyek 

kapcsán). A tapasztalatokat összegző rész szerint: 

[…] a hatóság jogalkalmazása és értelmezése […] nem tölti be szerepét a kiegyensúlyozottság 

követelményének megfelelő érvényre juttatásában. Elsősorban a merev és az alkotmányossági 

mércékkel, jogszabályokkal ellentétes jogalkalmazása miatt, és nem mellékesen politikai 

elfogultságot sejtető, a kereskedelmi és a közszolgálati médiumokkal szembeni kettős mérce 

alkalmazása tekintetében.
50

 

Ami a műsorkészítők megítélését illeti, a CivilMédia jelentése a korábban idézett, 2010-es ORTT-

riportéhoz
51

 hasonló konklúzióra jutott: 

Az általunk problémásnak vélt műsorok többségében azt tapasztaltuk, hogy kevés szakmai „kutató 

munka” előzi meg a téma feltárását és inkább a nagyobb nézettséget ígérő bulvár irány kap 

teret.
52

 

                                                           
48 Médiatanács Közszolgálati Közalapítvány. 2011. „Közszolgálati kódex. A magyar nemzeti közszolgálati médiaszolgáltatás 

alapdokumentuma, J. „A személyiségi és emberi jogok tiszteletben tartása.” 
49 Polyák Gábor. 2013. „Szabályozási eszközök és lehetőségek a kisebbségek médiaképének befolyásolására.” In „Csak 

másban”: Romareprezentáció a magyar médiában, szerk. Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám. Budapest–Pécs: 

Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék., 259. o. 
50 Bodrogi Bea. 2012. „Cigányozás” a médiában: Hátrányos helyzetű csoportok médiaábrázolása és a hatósági gyakorlat. 

Budapest: CivilMédia, 12. o. 
51 . Országos Rádió és Televízió Testület. 2010. A magyarországi televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében, 

94. o. 
52 Bodrogi Bea. 2012. „Cigányozás” a médiában: Hátrányos helyzetű csoportok médiaábrázolása és a hatósági gyakorlat. 

Budapest: CivilMédia, 6. o. 
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A Médiatanács a 2010-es médiajogszabályok alapján 2013-ban indított először eljárást írott és online 

médiatermékkel szemben,
53

 amelynek eredményeképpen 250 ezer forintnyi bírságot szabott ki a 

Magyar Hírlapra,
54

 egy a lap nyomtatott és internetes változatában 2013. január 5-én megjelent cikk – 

Bayer Zsolt írása
55

 – kapcsán, a 
 
médiatartalomra vonatkozó törvény etnikai alapú gyűlöletkeltést tiltó 

rendelkezése alapján.
56

 A cikk – amelyet az Európai Roma Információs Iroda (European Roma 

Information Office – ERIO) a romaellenes gyűlöletbeszéd súlyos esetei között említ
57

 – többek között 

az alábbi kijelentéseket tartalmazta: „A tények pedig ezek: a cigányság jelentős része nem alkalmas az 

együttélésre. Nem alkalmas arra, hogy emberek között éljen. A cigányság ezen része állat, és állatként 

viselkedik […] Az állatok meg ne legyenek. Sehogyan se. Ezt kell megoldani – de azonnal és 

bárhogyan!”  

A Mérték Médiaelemző Műhely által 2014-ben kiadott kötet egyik tanulmányának – „A 

médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában 2011–2013” – szerzői célzott 

monitoringprojektek indítását javasolják a Médiatanács számára, a kisebbségekkel szembeni 

gyűlöletbeszéd, illetve kirekesztő beszéd jelenségének leküzdése érdekében.
58

 Ezzel kapcsolatban 

megjegyzendő, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság „Társadalmi sokszínűség a hír- és 

politikai magazinműsorokban” című sorozatának keretében 2011 és 2014 között öt monitoringjelentést 

tett közzé, amelyben tartalomelemzési módszerekkel vizsgálták más társadalmi csoportok mellett a 

roma kisebbség hírmédiában való megjelenését.
59

 

 

2. Az adatvédelmi szabályozás és az etnikai adatok kezelése 

A rendszerváltást követően megalkotott adatvédelmi törvény – az 1992. évi LXIII. törvény a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról – rendelkezései közül a 

„személyes adat”-okra, valamint a „különleges adat”-okra vonatkozóak voltak relevánsak az etnikai 

adatok kezelésének szempontjából. Az 1992-es törvény szerint személyes adatnak minősültek: 

                                                           
53 Az ügyben azért a Médiatanács vizsgálódott – amelynek a kompetenciája hasonló ügyekben nem terjedne ki az írott sajtóra 

alapesetben –, mert a Magyar Hírlap nem tagja egyik társszabályozó szervezetnek sem. Mindazonáltal a Magyar Újságírók 

Országos Szövetsége (MÚOSZ) – mint a Médiatanáccsal szerződésben álló társszabályozó szervezet – szakmai-etikai 

állásfoglalást bocsátott ki, megállapítva, hogy Bayer Zsolt (aki nem tagja a MÚOSZ-nak) a szóban forgó publicisztikájával 

erőszakra buzdított, illetve gyűlöletet keltett, és ez által megsértette nemcsak a MÚOSZ Etikai Kódexét, de számos más 

mérvadó dokumentum rendelkezéseit is. –MÚOSZ Etikai Bizottsága, Stratégiai Eljáró Tanács. 2013. január 15. Ügyszám: 02 

30108 S (állásfoglalás Bayer Zsolt ügyében). 
54 Médiatanács. 802/2013. (V. 8.) számú határozat. 
55 Bayer Zsolt. 2013. január 5. „Ki ne legyen?” Magyar Hírlap. 
56 2010. évi CIV. törvény 17. §. (1). 
57 European Roma Information Office. 2015. Fact Sheet: Hate Speech Against Roma in the Media. Brussels, 4–6. o. 
58 Nagy Krisztina – Lehóczki Zsófia. 2014. „A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában 2011–

2013.” In Foglyul ejtett média. Médiapolitikai írások, szerk. Polyák Gábor – Uszkiewicz Erik. Budapest: [Mérték 

Médiaelemző Műhely], 129. o. 
59 Erről lásd a fejezet későbbi részét (“Médiatartalmakra vonatkozó kutatások”). 
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a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az 

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során 

mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 
60

 

Különleges adatnak minősültek: 

a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, 

a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok 
61

 

A törvény szerint személyes adat akkor volt kezelhető, ha: 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az 

abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 
62

 

Különleges adat pedig akkor volt kezelhető, ha: 

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy b) a 2. § 2. a) pontjában foglalt adatok 

esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog 

érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény 

elrendeli; c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli. 
63

 

A 2012. január elsejétől hatályos adatvédelmi törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – az etnikai adatok szempontjából nem tér el 

érdemben a korábbi jogszabálytól, amennyiben továbbra is elsősorban önbevalláshoz köti az ilyen 

típusú adatok kezelését. A 2012-től hatályban lévő törvény értelmező rendelkezései szerint (a törvény 

alkalmazása alatt) személyes adatnak számít: 

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy 

vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 

ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
64

 

Ugyanezen rendelkezések szerint különleges adatnak minősül: 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,  

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat.
65

 

A törvény szerint személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

                                                           
60 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 2. § 1. 
61 Uott. 2. §. 2. 
62 Uott. 3. §. (1). 
63 Uott. 3. §. (2). 
64 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 3. §. 2. 
65 Uott. 3. §. 3. 
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b) azt törvény vagy –- törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi 

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező 

adatkezelés).
 66

 

Különleges adat pedig a törvény 6. §-ban meghatározott esetekben,
67

 valamint akkor kezelhető, ha: 

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, 

b) a [különleges adatra vonatkozó pont] a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben 

kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított 

alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy 

üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy 

c) a [különleges adatra vonatkozó pont] b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény 

közérdeken alapuló célból elrendeli.
68

 

Ami az etnikai adatok sajtóban való megjelenítését illeti a magyar adatvédelmi szabályozás kontextusában, 

a „félkarú rabló”-ügy említhető, amelyet egy országos terjesztésű politikai napilapban 1996 nyarán 

„Félkarú rablót keres a rendőrség” címmel megjelent cikk váltott ki, a következő részei által: 

A rendőrség körözi, valamint társát, akiről annyit tudni, hogy cigány származású, és fél karja van. 

[…] A másik támadóról a rendőrök jelenleg annyit tudnak, hogy egy félkarú cigány fiatalember.
 69

 

A cikk miatt a Roma Polgárjogi Alapítvány Válságkezelő és Jogvédő Irodája panaszt tett az 

adatvédelmi biztosnál. Az ügyet
70.

 Jóri András és Zombor Ferenc az alábbiakban foglalja össze: 

Az adatvédelmi biztos tájékoztatást kért a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságtól arról, hogy az 

újságíróval a rendőrség munkatársai közölték-e a cikkben szereplő gyanúsított cigány 

                                                           
66 Uott. 5. §. (1). 
67 Uott. 6. § (1): Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan 

költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, 

vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a 

személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. (2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy 

más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy 

megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes 

képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. (4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az 

adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a 

személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok 

meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, 

adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával 

hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. (5) Ha a személyes adat felvételére az érintett 

hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha 

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás 

nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. (6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére 

indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett 

kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. (7) 

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra 

hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. (8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását 

nem adta meg. 
68 Uott. 5. §. (2). 
69 Népszava. 1996. július 27. „Félkarú rablót keres a rendőrség.” Népszava. 
70 Ügyszám 319/A/1996. 
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származását. Válaszában a bűnügyi osztály vezetője elismerte, hogy a rendőrség közölte a sajtóval 

a gyanúsított cigány származását, de hozzáfűzte, hogy csak arról nyilatkoztak, amit a szemtanúk 

jegyzőkönyvbe mondtak. Az elkövetőkről igyekeztek minél részletesebb személyleírást adni, de nem 

állt szándékukban a cigány kisebbséghez tartozó polgárokat megsérteni […] Az eset nyomán a 

Roma Sajtóközpont 1997 februárjában sajtótájékoztatót szervezett az adatvédelmi és a kisebbségi 

jogok országgyűlési biztosainak részvételével. A biztosok […] kifejtették, hogy jogsértő, ha a 

rendőrség a körözéseknél vagy egyéb esetekben a személyleírásban népcsoportra, nemzetiségre 

vagy etnikumra utaló megjelölést használ.
71

 

Az ügyet követően az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által 1996-ban kiadott körlevél szerint a 

rendőrség a körözési (vagy egyéb) személyleírásoknál nem szerepeltethet népcsoportra, nemzeti, etnikai 

hovatartozásra vonatkozó adatot – az ismeretlen holttest azonosítása céljából kiadott körözés kivételével. A 

körlevél a „cigány elkövető” kitételt nem tartja elfogadhatónak; megjegyezve azt is, hogy: 

[…] az ilyen megjelölés az esetek többségében a testi jellemzők egyértelmű azonosítására 

egyébként sem alkalmas, és így szakmai szempontból is kifogásolható.
 72

 

Az adatvédelmi biztos 1996-ban egy másik ügyben
73

 is állást foglalt, amely szintén az etnikai adatok 

sajtóban való megjelenítésével függött össze: 

Egy rádiós újságíró azzal a véleményével kereste meg az adatvédelmi biztost, hogy „hír vagy 

bűnügyi tudósítás szempontjából igenis lehetnek olyan esetek, amikor a szereplők (nemcsak az 

elkövetők) hovatartozása a megértés szempontjából fontos, ezért az általános szabály alól ilyenkor 

kivételt lehet, sőt kell tenni”. Az adatvédelmi ombudsman ezzel a véleménnyel egyetértett, és 

emlékeztetett arra: nyilatkozataiban és állásfoglalásaiban nem állította, hogy az etnikai eredet 

megjelölése, vagy az arra való utalás általában és kivétel nélkül kerülendő volna. Bár egyetlen 

állami szerv sem tarthatja nyilván jogszerűen az érintett beleegyezése vagy törvényi rendelkezés 

hiányában az etnikai hovatartozással kapcsolatos adatokat, előfordulhatnak olyan esetek, amikor 

mégis indokolt az etnikai hovatartozásra utaló adatok kezelése, nyilvánosságra hozatala. Ha a 

sajtó beszámol például arról, hogy hároméves, eltűnt cigány kisfiút keres a rendőrség, ebben az 

esetben az elveszett kisgyerek szüleinek hozzájárulásával az etnikai megjelölés nem jogsértő, és 

arra is alkalmatlan, hogy az előítéletes gondolkodást erősítse.
 74 

A média és az etnicitás megjelenítésének kérdésköréhez közvetetten kapcsolódik az a komplex 

politikai és jogi kérdéseket felvető vita, amely a magyar adatvédelmi szabályozás értelmezését, illetve 

az etnicitásra vonatkozó adatok gyűjthetőségét illetően zajlik.
75

 2009-ben az adatvédelmi és a 

                                                           
71 Jóri András – Ferenc Zombor. 1998b. „Nyilván tartanak. A cigány szó emberi jogi vonatkozásai.” Fundamentum (1–2):57–

66, 60. o. 
72 Országos Rendőr-főkapitányság. Az ORFK vezetőjének 100/66-15/96 P. sz. körlevele. 
73 Ügyszám 214/K/1996. 
74 Jóri András – Zombor Ferenc. 1998a. „Nyilván tartanak.” Fundamentum (1–2):57–66., 60. o. 
75 Lásd például: Pap, András László. 2013. „Overruling Murphy’s law on the free choice of identity and the racial-ethnic-

national terminology-triad: Notes on how the legal and political conceptualization of minority communities and membership 

boundaries is induced by the groups’ claims.” In The interrelation between the right to identity of Minorities and their Socio-

economic Participation, ed. Kristin Henrard: Brill / Martinus Nijhoff. 
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kisebbségi ombudsman közös jelentést adott ki, felvetve, hogy az etnikai adatok gyűjtésének 

bevezetése több szempontból – és kiemelten a diszkrimináció elleni küzdelem szempontjából – 

indokolt lenne.
76

 Ugyanebben az időszakban Majtényi Balázs és Pap András László is amellett érvelt, 

hogy az etnikai adatok kezelésére nem uniformizált megközelítést, hanem az eltérő helyzetek 

sajátosságait figyelembe vevő, differenciált megoldásokat kellene találni annak érdekében, hogy minél 

több olyan, etnicitásra vonatkozó adat álljon rendelkezésre, amely hozzájárulhat a roma kisebbség 

társadalmi integrációjának előmozdításához.
77

 Az etnikai adatok gyűjtésétől és kezelésétől való 

tartózkodás – ami bizonyos országokban, köztük Magyarországon, a fájdalmas történelmi 

tapasztalatokból adódóan a visszaélésektől való félelemmel is összefügghet
78

 – ugyanis gátja lehet a 

kisebbségek (magyarországi viszonylatban a roma kisebbség) társadalmi integrációját célzó 

intézkedések hatékony tervezésének, végrehajtásának, illetve monitorozásának.
79 

A differenciált 

megközelítésre való hajlandóság hiánya a magyar adatvédelmi szabályok domináns értelmezési 

módjában gyökerezhet: 

A hazai információs jogi szabályozás
80

 nem tesz különbséget adat és információ között, e 

jogterület művelői szinonimaként használják e két fogalmat. Nem csupán a személyeket azonosító 

adatok személyes adatok, hanem mindaz, amit az azonosító adatok segítségével egy meghatározott 

személyre vonatkoztathatunk. Az ismeretnek nem kell feltétlenül valóságnak lennie. Szintén 

személyes adat lehet a hamis ismeret is, az adat tehát, ha megfelel a többi kritériumnak, személyes 

adat, függetlenül attól, hogy igaz-e vagy sem. A roma identitásra vonatkozó adat ennek 

megfelelően különleges adatnak minősül akkor is, ha az érintett valójában nem roma, magát nem 

vallja romának. Adatnak számít végül az egy – vagy jellemzően több – adatból levonható 

következtetés is. Így személyes (különleges) adatnak tekintendő egy önmagában nem kisebbségi 

hovatartozásra vonatkozó adat alapján, azt a jogszabályi környezettel vagy egyéb körülményekkel 

együtt nézve, a kisebbségi identitásra utaló – akár alapos, akár alaptalan – következtetés (például 

többnyire romák által viselt vezetéknév).
81

 

Az ismertetett megközelítés uniformizáltsága többek között azért problematikus, mivel bizonyos 

esetek – például a gyűlölet-bűncselekmények vagy a hátrányos megkülönböztetés – megítélésekor 

elengedhetetlenül fontos az elkövető indítékai, illetve előítéletei vizsgálni, valamint ebből következően 

                                                           
76 Kállai Ernő – Jóri András. 2009. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és Jóri András 

adatvédelmi biztos jelentése az etnikai adatok kezeléséről szóló vizsgálat megállapításairól. Budapest: Országgyűlési Biztos 

Hivatala. 
77 Majtényi Balázs – Pap András László. 2009. „Uniformizáltak-e az etnikai adatok? Jogszabályi keretek az etnikai adatok, 

információk kezelésénél.” In Lejtős pálya – Az antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi szabályozásról, ed. Majtényi Balázs. 

Budapest: L’Harmattan. 
78 Lásd például: Simon, Patrick. 2007. „Ethnic” statistics and data protection in the Council of Europe countries: Study 

Report. Strasbourg: Council of Europe, 64. o. 
79 Lásd: Institution, Open Society. 2010. No Data – No Progress. Country Findings Data Collection in Countries 

Participating in the Decade of Roma Inclusion, 2005–2015. Budapest: Roma Initiatives – Open Society Institute. 
80 Az idézett tanulmány keletkezésének idején még a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

1992. évi LXIII. törvény volt hatályban. 
81 Majtényi Lászó – Székely Iván – Szabó Máté Dániel. 2006. Roma támogatások és jogosultságok egyéni követésének 

lehetőségei. Budapest: Eötvös Károly Intézet. 
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azt is, hogy áldozatát milyen faji, etnikai vagy egyéb kisebbségi kategóriába sorolta, függetlenül az 

illető csoportidentitásától. 

 

3. Önszabályozási normák, újságírói etikai szabályok
82

 

„Országos hatókörű”, jelentős számú újságíró által elfogadottnak tekinthető szakmai iránymutatásként 

hazai viszonylatban a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) Etikai Kódexe
83

 

emelhető ki. Ez a dokumentum a Magyarországon elő kisebbségekre csak mint kulturális 

közösségekre tesz utalást: 

„Az újságíró etikai kötelessége őrizni a magyar nyelv, és a Magyarországon élő kisebbségek 

anyanyelvének szépségét, tisztaságát.”
84

 

Megjegyzendő viszont, hogy a preambulum szerint a kódexnek nem célja felsorolni „az összes 

lehetséges etikai vétséget”, hanem: 

„ha felmerül az etikai vétség alapos gyanúja, de a kódex nem tartalmaz olyan tényállást, amely 

egyértelműen illik a kifogásolt magatartásra, akkor vizsgálni kell, hogy közvetlenül vagy 

áttételesen sérti-e az etikus újságírói magatartás négy alapelvét, amely: a tisztesség, a 

függetlenség, a megbízhatóság és az érzékenység”.
 85

 

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének (MTE) Működési, Etikai es Eljárási 

Szabályzata internetes tartalomszolgáltatók, például hírportálok számára nyújt normarendszert.
 
A 

személyiségi jogok védelméről szóló rész az alábbi kitételt tartalmazza:  

„Általános szabály, hogy személyiségi jogok körébe tartozó adatokat csak akkor indokolt közölni, 

ha azok a tartalom szempontjából valóban lényegesek – ezt még akkor is tartani kell, ha a szereplő 

esetleg hozzájárul a szélesebb körű közléshez.”
 86

 

Ez a szabályozás tehát az újságíró szakmai-etikai kompetenciájának körébe utalja a személyiségi 

jogok által érintett adatok közzétételének mérlegelését. A média felelősségét hangsúlyozza az alábbi 

rendelkezés is: 

„A szerkesztők feladata minden egyes esetben az is, hogy illetékes vezetőikkel és adott szereplővel 

konzultálva eldöntsék, a személyiségi jogok védelme milyen konkrét formában valósuljon meg. A 

                                                           
82 Erről a témáról, nemzetközi kontextusban lásd: Balogh Lídia. 2009a. „Etnikai adatok kezelése a magyarországi sajtóban.” 

Föld-Rész 2(3–4):88–91. 
83 Magyar Újságírók Országos Szövetsége. 2011. Újságírói etikai kódex. 
84 Uott. 2. § „Újságírói szabadság, felelősség”, 2.1.2. 
85 Uott. 2. § „Újságírói szabadság, felelősség”, 2.1.2. 
86 Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete. 2009. Tartalomszolgáltatási Kódex. A Magyarországi 

Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályai, V. A 

közszféra és a magánszféra elválasztása, 1. A személyiségi jogok védelme. 
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tartalomkészítőknek szigorúan kerülniük kell az egyes személyeket, embercsoportokat sértő vagy 

más módon szélsőséges megnyilatkozásokat.”
 87

 

Az MTE szabályzata részletes rendelkezéseket tartalmaz az online tartalomszolgáltatás egyik érzékeny 

területére, a felhasználók személyiségi jogainak védelmére;
88

 hivatkozva az Európai Tanács 1981-es 

egyezményére az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, amely szerint 

Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más 

meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, 

ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos 

személyes adatokra is.
 89

 

Az MTE szabályzata emellett hivatkozik az Online Privacy Alliance
90

 nevű nemzetközi szervezet 

ajánlásaira, valamint a magyar adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásokra is. 

A magyar adatvédelmi szabályozás egyik lényeges elve – legalábbis a szabályozás közkeletű 

értelmezése szerint –, az érintettek explicit hozzájárulása, amely megjelenik a romák 

médiaábrázolásáról szóló – az akkori Szociális és Munkaügyi Minisztérium által 2007-ben kiadott – 

„Zöld könyv”-ben is, az etnicitásra vonatkozó információk közlése kapcsán.
 91

 Ugyanezen az elven 

alapul a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete Működési, Etikai es Eljárási Szabályzatának 

vonatkozó része is: 

Általános szabály, hogy személyiségi jogok körébe tartozó adatokat csak akkor indokolt közölni, 

ha azok a tartalom szempontjából valóban lényegesek – ezt még akkor is tartani kell, ha a szereplő 

esetleg hozzájárul a szélesebb körű közléshez.” […]  „A szerkesztők feladata minden egyes esetben 

az is, hogy illetékes vezetőikkel és adott szereplővel konzultálva eldöntsék, a személyiségi jogok 

védelme milyen konkrét formában valósuljon meg. A tartalomkészítőknek szigorúan kerülniük kell 

az egyes személyeket, embercsoportokat sértő vagy más módon szélsőséges megnyilatkozásokat.”
 

92
 

A Főszerkesztők Fóruma nevű szakmai kezdeményezés által 2012-ben kiadott Önszabályozó Etikai 

Irányelvek című dokumentum nem tartalmaz az etnicitásra vonatkozó információk megjelenítésére 

vonatkozóan explicit kitételt; az etnikai kisebbségek ábrázolására a következő – „A személyiségi 

jogok védelme” című részben szereplő – rendelkezés vonatkoztatható: 

                                                           
87 Uott. V. A közszféra és a magánszféra elválasztása, 1. A személyiségi jogok védelme. 
88 Uott. III. Adatok minősége, a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során. 
89 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. 

napján kelt Egyezmény kihirdetéséről. 6. cikk („Különleges adatok”). 
90 Online Privacy Alliance. http://www.privacyalliance.org/ 
91 Hammer Ferenc. 2007. Zöld Könyv – A romák médiaábrázolása. Budapest: Szociális és Munkaügyi Minisztérium. 
92 Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete. 2009. Tartalomszolgáltatási Kódex. A Magyarországi 

Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályai. 
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Az újságírónak szigorúan kerülnie kell az egyes személyeket, embercsoportokat sértő vagy más 

módon szélsőséges megnyilatkozások közlését. Indokolt esetben – tájékoztatási céllal – ugyanakkor 

helyt adhatnak szereplők ilyen jellegű véleményének.
93

 

Ami a külföldi példákat illeti,
94

 a hazainál kevésbé szigorú adatvédelmi szabályokkal és 

hagyományokkal jellemezhető nyugat-európai országokban az újságírói etikai kódexek lényeges eleme 

a történet megértetésének szempontja: az alapelv az, hogy a szereplők etnicitásra vonatkozó 

információ csak akkor közölhető – illetve: közlendő –, amennyiben az érdemben hozzátartozik a 

történethez; vagyis, ha a történtek (jobb) megértését szolgálja, ha a közönség tájékoztatást kap a 

szereplők etnikai hátteréről. Kifejezetten ilyenek például azok az bűncselekmények, amelyeket illetően 

felmerül, hogy az elkövetőt faji előítélet vagy fajgyűlölet vezérelte. Számos európai újságírói etikai 

kódex vallja ezt az elvet, pl. a BBC a nemzetközi szinten mértékadónak tartott szerkesztőségi 

útmutatója.
95

 

  

                                                           
93 Főszerkesztők Fóruma. Budapest, 2012. Önszabályozó Etikai Irányelvek. 
94 Lásd bővebben: Balogh Lídia. 2009a. „Etnikai adatok kezelése a magyarországi sajtóban.” Föld-Rész 2(3–4):88–91. 
95 BBC. [é. n.] Editorial Guidelines. 
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A KISEBBSÉGEK MÉDIAREPREZENTÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI KÖRNYEZETE 

 

Az alábbi rész – tekintettel a magyarországi társadalmi viszonyokra – a kisebbségek közül elsősorban 

a romákra, illetve a romákkal szembeni társadalmi előítéletekre fókuszál, kitérve a „cigánybűnözés” 

mint kvázi koncepció térnyerésére, illetve áttekintve az erre épülő szélsőséges diskurzust leginkább 

tápláló eseteket 2006 (az olaszliszkai gyilkosság) óta. 

 

1. A negatív médiareprezentáció által leginkább érintett kisebbségi csoportok 

Magyarországon – a fejezet későbbi részében ismertetett kutatások tanúsága alapján – a negatív 

médiareprezentáció problémája elsősorban és leginkább a roma kisebbséget érinti, amely nemcsak 

lélekszámát tekintve emelkedik ki a többi kisebbségi csoport között, de „láthatóság” tekintetében is 

(átvitt és hétköznapi értelemben véve egyaránt). Hasonló jelenséggel legfeljebb két másik társadalmi 

csoport, a hajléktalan emberek, valamint a migránsok (és menekültek) esetében találkozhatunk. 

Természetesen más társadalmi csoportokkal kapcsolatban is élnek negatív sztereotípiák, ami a 

médiareprezentációban is megmutatkozik: kiemelten említhetők ennek kapcsán a nők médiában való 

megjelenítésével, illetve megjelenésével kapcsolatos problémák,
96

 megjegyezve azt is, hogy bizonyos 

szempontból a nők is konceptualizálhatóak társadalmi kisebbségként. Ugyanakkor, a nők 

médiareprezentációja nem vethető össze – sőt, még az olyan, előítéletekkel övezett csoportok, mint a 

zsidók vagy az LMBT emberek sajtóban való ábrázolása sem – a romák, a hajléktalan emberek, 

valamint a migránsok és menekültek esetével, mivel az utóbbi csoportok még a mainstream, nem 

szélsőséges médiában is mint a társadalomra veszélyt vagy terhet jelentő elemekként jelennek meg 

alkalmanként. 

A hajléktalan embereket stigmatizáló médiareprezentációra példa egy 2012-es eset, a tizenegy éves 

Szita Bence meggyilkolása, amikor a bűncselekmény gyanúsítottjai közül két férfira vonatkozóan a 

média sietett közölni, címekben is kiemelve, hogy „hajléktalanok”; például: „Gyerekgyilkosság: 

három napig faggatják a hajléktalanokat”.
97

 A témával foglalkozó jogvédő kezdeményezés, A Város 

Mindenkié csoport kiadványa az javasolja az újságíróknak, hogy csak akkor emeljék ki az ábrázolt 

ember hajléktalanságát, ha ennek a körülménynek a történet szempontjából valóban jelentősége van.
98

 

A migránsok és menekültek médiareprezentációját illetően a Magyar Helsinki Bizottság által 2011-ben 

nyilvánosságra hozott sajtóelemzés nemcsak terminológiai és fogalmi pontatlanságokat tárt fel 

                                                           
96 Független Médiaközpont. 2014. Nők és férfiak a hírekben: aránytalanságok és beidegződések. Példák a magyarországi 

hírmédiából. Budapest: Független Médiaközpont. 
97 HVG.hu. 2012. november 7. „Gyerekgyilkosság: három napig faggatják a hajléktalanokat.” HVG.hu. 
98 AVM (A Város Mindenkié). 2012. A hajléktalan emberek ábrázolása a médiában – javaslatok a sajtó munkatársainak. 
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(például a migránsok és a menekültek, vagy a menekültek és a menedékkérők összekeverése),
99

 de azt 

is megállapította, hogy a cikkek szerzői „helyenként olyan, a külföldieket negatív színben feltüntető 

kifejezéseket alkalmaztak, mint az »áradat« és »illegális«”, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy 

„[a] migrációval és menekültüggyel kapcsolatos adatok és statisztikák viszonylag ritkán képezték 

témáját az írásoknak, a hazánkban élő külföldiek életét és kultúráját bemutató nagyobb lélegzetű 

írások, az egyéni sorsokat feltáró riportok pedig lényegében hiánycikknek számítanak”.
100

 2014-ben 

ugyancsak a Magyar Helsinki Bizottság adott ki jelentést a migránsok és menekültek médiában való 

megjelenítéséről, amelynek első számú megállapítása szerint: „A kutatásból kiderült, hogy a 

bevándorlás, a külföldiek hazai beilleszkedése és menekültügy a média által alig-alig tárgyalt 

kérdéskör. A migránsok a közönség számára gyakorlatilag láthatatlanok, és ami érzékelhető belőlük a 

sajtó híradásaiból, az igen sokszor taszító vagy ijesztő.”
101

 A migrációval kapcsolatban – illetve azzal 

szemben – 2015-ben indított kormányzati kampány első szakaszának hatásait bemutató elemzésükben 

Bernáth Gábor és Messing Vera megállapították, hogy miközben a területen jártas civilek kevés 

nyilvánossághoz jutottak, a kormányzati kommunikáció elemeit széles körben átvették a médiumok. A 

média teljesítményével kapcsolatos kritikájukhoz kapcsolódóan megjegyzik, hogy nem olyan 

kérdéskörről van szó, „amelyben a tisztánlátást csak nagy tényfeltáró munka, komoly újságírói 

kockázat, nagy anyagi forrás mozgósítása tenné lehetővé”. Hozzáteszik, hogy „[a] pontos és 

következetes kategóriahasználat, a nyilvános adatok értelmezése nem különösebben nehéz vagy 

időigényes feladat”; valamint, hogy „az érintettek megszólítása sem kívánt volna emberfeletti 

erőfeszítéseket”.
102

 

1.1. „Ki a cigány?” 

Kétségtelen, hogy a fent említett társadalmi csoportok – a hajléktalan emberek, valamint a migránsok 

és menekültek – sem alkotnak pontosan körülhatárolható csoportot; lélekszámuk vagy népességen 

belüli számarányuk is nehezen becsülhető.
103

 Ugyanennek a megkísérlése a romákkal kapcsolatban 

még több nehézséget okozhat; többek között abból a fakadóan, hogy a romák esetében még nagyobb 

                                                           
99 Ennek kapcsán jegyzendő meg, hogy civil szervezetek egy csoportja (az Artemisszió Alapítvány, a Cordelia Alapítvány a 

Szervezett Erőszak Áldozataiért, a Magyar Helsinki Bizottság, a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, a MigSzol Migráns 

Szolidaritás Csoport és a Terre des Hommes)  2015. február 19-én – az Országgyűlés „Magyarországnak nincs szüksége 

megélhetési bevándorlókra” címmel tervezett politikai vitanapjának előestéjén –nyílt levélben fordult a képviselőkhöz, 

felhívva többek között a figyelmet a migránsokkal, menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos fogalmi tisztázatlanságra, 

illetve tévképzetekre. 
100 Prischetzky Réka – Szabó Elvira. 2011. Migránsok a magyar médiában médiában médiában: avagy a bevándorlás és a 

külföldiek 2011-ben a sajtó szemével. Budapest: Magyar Helsinki Bizottság. 
101 Zádori Zsolt. 2015. Pánik a sötétben: migránsok a magyar médiában, 2014. Budapest: Magyar Helsinki Bizottság. 
102 Bernáth Gábor – Messing Vera. 2015. „Bedarálva. A menekültekkel kapcsolatos kormányzati kampány és a tőle független 

megszólalás terepei.” Médiakutató 16(3), 16. o. 
103 A 2011-es népszámlálás adatai szerint Magyarországon összesen 5571 személy élt hajléktalanként; a szakértői becslések 

ennél jóval magasabbra, mintegy 30-40 000-re teszik a hajléktalan emberek számát. A migránsok, illetve menekültek 

számáról a külföldön születettekre vonatkozó népszámlálási adatok adhatnak támpontot, bár ezek nem adnak információt a 

második vagy többedik generációs migránsokról. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a Magyarországon élők közül 

összesen 383 236-an születtek külföldön. (Megjegyzendő viszont az is, hogy a magyarországi migránsnépességen belül a 

legnagyobb csoportot a határon túli magyarok képezik.). 
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súllyal esnek a latba azok a fogalmi különbségek, amelyekre a szociálpszichológia terén – Henri Tajfel 

nevéhez köthetően
104

 – a „kategorizáció” és a „csoportidentitás” koncepciópár utal. (Itt jegyzendő 

meg, hogy a disszertáció szóhasználata a „roma/cigány” kifejezéspár tagjait illetően az előbbi 

használatára épül, ám az alábbiakban, vagyis a kategorizáció jelenségének tárgyalása kapcsán 

bizonyos esetekben indokolt az utóbbi, vagyis a „cigány” kifejezés használata is, annak sajátos 

szemantikai tartalma miatt.) Vagyis, amint erről az adatvédelmi részben már említés esett, bizonyos 

helyzetekben – például hátrányos megkülönböztetés vagy gyűlölet által motivált bűncselekmények 

esetén – a külső környezet „címkézése”, vagyis kategóriába sorolása releváns abból a szempontból, 

hogy ki a roma/cigány. A hátrányos megkülönböztetést alkalmazó szervek vagy a gyűlölet-

bűncselekmény elkövetője ugyanis önkényesen, saját percepciója alapján dönti el, hogy kit tart például 

romának/cigánynak, és az ilyen cselekmények megítélése szempontjából ezt kell figyelembe venni. 

Más helyzetekben viszont az adott egyén azonosságtudata identitása számít; a népszámlások során 

például az a kérdés, hogy ki milyen nemzetiséghez, etnikai csoporthoz tartozónak vallja magát (és 

például a roma identitás megvallása a gyakorlatban feltétele lehet, mondjuk, egy roma diákok számára 

működtetett ösztöndíjprogramban való részvételnek). 

Ladányi János és Szelényi Iván 1997-ben megjelent, „Ki a cigány?” című írásukban azoknak a 

kérdéseknek a megválaszolhatóságát vizsgálták, amelyek nemcsak a tudományos kutatókat, de a 

magyarországi közvéleményt is folyamatosan foglalkoztatják: hogy mekkora a cigány népesség 

lélekszáma, valamint aránya az összlakosságon belül. A bevezető részben leszögezték:  

E tanulmány legprovokatívabb előfeltevése, hogy ezek tudományos igénnyel megválaszolhatatlan 

kérdések. Azt meg tudjuk állapítani, hogy egy adott időpontban, ilyen vagy olyan szempontok 

szerint ki tartja magát cigánynak. Mérni tudjuk azt is, hogy a népesség egy-egy, általunk többé-

kevésbé önkényesen vagy véletlenszerűen kiválasztott csoportja kit tekint cigánynak. […] Ami 

szűkebb témánkat érinti, meglehetősen eltérő eredményeket kapunk a magyarországi cigány 

népesség számára és szociális összetételére vonatkozóan is. […] Abból a szempontból azonban, 

hogy mi az „igazságtartalmuk”, véleményünk szerint nem értékelhetőek. E mentális térképek, 

illetve a minősítések és önminősítések által kirajzolódó határok kutatása viszont nemcsak 

lehetséges, hanem rendkívülien érdekes tudományos feladat is.105 

A fentiek figyelembe vételével értékelhetőek tehát a rendelkezésre álló adatok. Tehát, hogy például az 

Európa Tanács által is közzétett adatok szerint a magyarországi roma népesség arányára vonatkozó 

becslések középértéke 7% (ami nagyjából 700.000 főt jelent, az össznépesség nagyságából 

kiindulva).
106

 Mindazonáltal, a 2001-es népszámlás adatai szerint csupán a népesség kevesebb mint 

2%-a, 190.046 fő vallotta magát romának, és a legutóbbi, 2011-es népszámlálás során is csupán a 

                                                           
104 Tajfel, Henri. 1981. Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
105 Ladányi János – Szelényi Iván. 1997. „Ki a cigány?” Kritika:3-6. 
106 Council of Europe Roma and Travellers Division. 2010. Statistics. 
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népességnek alig több mint 3%-a (308.957 fő).
107

 (Hozzátehető még, hogy a 2011-es népszámlálási 

adatok alapján a romák népességen belüli aránya Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyékben – vagyis az ország észak-keleti, gazdasági szempontból hátrányos helyzetű régiójában 

tűnik a legmagasabbnak.
108

) A 2011-es népszámlálás előtt a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok 

országgyűlési biztosa külön felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy a kisebbségek társadalmi 

integrációját szolgáló társadalmi intézkedések tervezéséhez megbízható adatok álljanak rendelkezésre, 

és hangsúlyozta, hogy a népszámlálási adatok feldolgozása során az anonimitás biztosított; ez 

utóbbival azokra az eseteges aggodalmakra reagálva, amelyek egyrészt a származási alapon történő 

regisztrációhoz fűződő tragikus történelmi tapasztalatokból, másrészt a jelenkori diszkrimináció 

megtapasztalásából fakadnak.
109

 Ugyancsak 2011-ben az Országos Roma Önkormányzat elnöke 

kifejezetten arra szólította fel a magyarországi roma közösségek tagjait, hogy a népszámlálás során 

vallják magukat romának;
110

 ugyanebben az időszakban roma aktivisták egy csoportja pedig – „Ide 

tartozunk!” mottóval – ugyancsak annak érdekében indított kezdeményezést, hogy a Magyarországon 

élő romákat meggyőzze és bátorítsa (roma) etnikai identitásuk megvallására.
111

 A önbevalláson és 

percepción alapuló besorolásból fakadó különbségeket volt hivatott mérni egy, a népszámlálást követő 

évben (2012-ben) lebonyolított, interjúkon alapuló, országos szinten reprezentatív felmérés, amelynek 

során a résztvevők 4,5% válaszolta azt, hogy – elsődleges vagy másodlagos etnikai identitásként – 

romának tartja magát; ugyanakkor azon válaszadók 1,6%-át, akik nem vallották magukat romának, az 

interjúerek határozottan romaként azonosították, további 1,6%-ukat pedig „talán roma”-ként.
112

 

1.2. A „cigányozás” jelensége 

A „cigányozás” – vagyis a burkoltan vagy nyíltan faji/etnikai esszencializmuson, illetve rasszista 

nézeteken alapuló romaellenes közbeszéd – jelenségét Zádori Zsolt a következőképpen mutatta be egy 

2010-es publicisztikájában: 

„A cigányozás egyszerre nyújtja a tabutörés pillanatnyi örömét és a bajok orvoslásának csalóka 

látszatát. Ha a cigány minden (vagy majdnem minden) bajnak az oka, kötelességünk „nyíltan” 

kimondani az eddig elfojtott igazságot, leginkább „a cigánybűnözést”, hogy közelebb kerüljünk a 

megoldáshoz. Tetézi, ki elfedi a bajt – valahogy így fest a cigányozós logika.
113

 

Ugyanezt a jelenséget a Roma Sajtóközpont 2014-es közleménye – egy konkrét ügy kapcsán – még 

keserűbb iróniával említi: 

                                                           
107 Központi Statisztikai Hivatal. 2013b. „Országos adatok: 1.1.6.1 A népesség anyanyelv, nemzetiség és nemek szerint.” 
108 Központi Statisztikai Hivatal. 2013a. „2011. évi népszámlálás, 3. Országos adatok.” Budapest: KSH. 22. o. 
109 Kállai Ernő. 2011. Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről. Budapest: 

Országgyűlési Biztosok Hivatala. 134. o. 
110 Lásd: http://www.demokrata.hu/cikk/farkas_florian_buszken_vallaljak_fel_ciganysagukat/ 
111 Lásd: www.commmunity.eu/2011/08/30/az-ide-tartozunk-nepszamlalas-2011-kampany-a-fovarosban-roma-onkentesek-

jelentkezeset-varja/ 
112 Sik Endre. 2013. május 21. „Ki a roma?”. TÁRKI – Kitekintő. 
113 Zádori Zsolt. 2010. „A cigányozás mint társadalom-lélektani szükséglet.” HVG.hu. 
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Végre őszintén kellene beszélni a problémákról, az eddigi próbálkozások úgyis mind kudarcba 

fulladtak – mondják egyre többen. […] De a polkorr. béklyójától megszabadulva akár végre meg 

lehetne állítani a cigánybűnözést is: bezárni mindenkit mielőtt elkövetik, mert úgyis el fogják.
114

 

Amint arra a fenti idézetek is utalnak, a magyarországi romaellenes diskurzusban kulcsszerepet tölt be 

a „cigánybűnözés” kifejezés, amely egyfelől azon a nézeten alapul, hogy a roma etnicitás és a 

kriminalitás közötti esszenciális kapcsolatot áll fenn; vagyis, köznapi nyelven fogalmazva, azon a 

vélekedésen, hogy „a cigányoknak a vérükben van a bűnözés”. Megjegyzendő, hogy a TÁRKI által 

2005 decemberében végzett közvélemény-kutatása során a megkérdezettek 62 százaléka teljesen 

egyetértett vagy inkább egyetértett azzal az állítással, hogy a bűnözési hajlam a cigányok vérében 

van.
115

 Az Országos Kriminológiai Intézet 2009-ben – arra a jelenségre reagálva, hogy a 2000 utáni 

első évtized derekától egyre gyakrabban felbukkant a „cigánybűnözés” kifejezés a közbeszédben – 

„Állásfoglalás a magyarországi bűnözési helyzetről, az elkövetők etnikai hovatartozásának 

nyilvántartásáról és a »cigánybűnözésről«” címmel dokumentumot bocsátott ki; megállapítva, hogy: 

A cigányemberek[sic!] meglévő hátrányait súlyosbítja a többségi társadalom gyanakvása, amely 

rosszallóan elfordul a beilleszkedni, alkalmazkodni nem tudóktól. Ha pedig valakinek nincs 

vesztenivalója, ha nincstelen és kirekesztett, akkor ő maga is ellenállóvá válik azzal a közeggel 

szemben, amely kiveti magából. Nem valamely sajátos etnikai jellemző tehát az, amely a cigányság 

bűnözési hajlandóságát determinálja. A probléma összetett: a cigányság esetében több generáción 

keresztül fennálló társadalmi-gazdasági okokra, rögzült viselkedési formákra és beállítódásokra 

valamint az előítéletesség negatív hatásaira vezethető vissza, hogy a „cigánybűnözés” fogalma 

újra és újra felbukkan.
116

 

A fenti szövegrészletben szereplő „cigányemberek” kifejezés írásmódja kapcsán tehető rövid kitérő a 

nyelvhasználatban lappangó attitűdök kérdésköre felé. Ezt a kifejezést ugyanis az idézett dokumentum 

megjelenésének idején hatályos helyesírási szabályok szerint külön kellet volna írni. A Magyar Nyelvi 

Szolgáltató Iroda „E-Nyelv” blogja erről a kérdésről így ír:  

A cigány lány helyes írásmódja az 1984-es, 11. kiadású szabályzat megjelenése óta a különírás. 

Azt megelőzően ugyanis a nyelvészeti kézikönyvekben az egybeírás szerepelt. A változtatás oka az 

a tudományos gondolkodásban, az 1980-as évektől megjelenő vélekedés volt, miszerint a magyar 

helyesírási szabályok diszkriminatívak a cigányokkal szemben. Az 1972-es értelmező kéziszótárban 

például ilyen összetett szavak voltak: cigánygyerek, cigányasszony, cigányleány, cigánylegény. 

Ezzel szemben más etnikumok esetében ugyanez a szerkezet különírva szerepelt, vagyis nem volt 

svábgyerek, németasszony, oroszleány, magyarlegény egybeírt szerkezet. A MTA Helyesírási 

Bizottsága – felülbírálva korábbi álláspontját – megváltoztatta a fenti, cigány- előtagú szavak 

                                                           
114 Roma Sajtóközpont. 2014. október 10. „Cigányozás és újságírólélek.” HVG.hu. 
115 TÁRKI. 2006. február 1. „Továbbra is erős roma-ellenes előítéletek.” TÁRKitekintő – Sajtóanyagok. 
116 Országos Kriminológiai Intézet. 2009. március. Állásfoglalás a magyarországi bűnözési helyzetről, az elkövetők etnikai 

hovatartozásának nyilvántartásáról és a „cigánybűnözésről”. Budapest, 3. o. 
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írásmódját: cigány gyerek, cigány asszony, cigány leány, cigány legény. A cigány gyerek alakulat 

csak az ismert frazémában írandó egybe: cigánygyerekek potyognak az égből.
117

 

A fent vázolt helyesírási anomáliára Csalog Zsolt a Kritika című folyóiratban 1980-ben – tehát négy 

évvel az módosított szabályzat megjelenése előtt – közzétett glosszájában hívta fel a figyelmet.
118

 Az 

íráshoz az apropót Csalog a fölötti felháborodása adta, hogy a Kritikában nem sokkal korábban 

megjelentetett tanulmányában
119

 a nyomdai előkészítés során egybeírt alakúra – vagyis összetett szóvá 

– változtatták az által különírt, „cigány” jelzőt tartalmazó szószerkezeteket: 

Az eredeti kézirat a tanúm, hogy én úgy bántam a cigány családokkal, ahogy a sokác családokkal, 

úgy írtam egy falu cigány társadalmáról, ahogyan a magyar falu magyar falu magyar 

társadalmáról, egy cigány közösségről, ahogyan például egy zsidó közösségről szokás, a cigány 

gyereket, cigány asszonyt a német, lengyel, afgán és eszkimó gyerekekkel, asszonyokkal egyazon 

fogalmi kategóriában értelmeztem, nem pedig a kutyakölyök analógiájára! [...] Szótárainkban a 

cigány címszavak környékét a diszkrimináció orrcsiklandozó szaga lengi körül. Cigánynak lenni 

helyesírási szabályzatunk alkotói szerint [...] nem nacionális, hanem szociális meghatározottságot 

jelent, s e döntés alapján készítenek az írástudóknak ortopéd cipőt. És ha ép gondolataimmal nem 

férek be a torz tákolmányba, levetni, félrerúgni akkor sincs módom: jön az Akadémia zsandárja, a 

korrektor, s amíg alszom, visszafűzi rám.  

A fenti problémafelvetésére Kontra Miklós egy 1997-ben adott interjúban egyetértőleg utalt: 

„Rejtetten működik a diszkrimináció. Csalog Zsolt közel húsz évvel ezelőtt írt arról, hogy a magyar 

helyesírási szabályok mennyire diszkriminatívak a cigányokkal szemben.”
 120

 Balázs Géza azonban 

(újabb tíz év elteltével) kritikus távolságtartással tett említést ugyanerről – „A magyar helyesírásban 

rejtett diszkriminatív (kirekesztő) jelenséget vélt fölfedezni Csalog Zsolt.”
121

 –; Soltész Márton pedig 

annak az állításának kapcsán idézte fel a glosszát, amely szerint Csalog „az akadémiai helyesírást 

illogikusnak tekintette és megvetette.”
122 

Visszatérve az etnicitás és kriminalitás kapcsolatáról szóló diskurzusra, Bársony János 2013-as 

„»Cigánybűnözés«: egy hazugság evolúciója” című összefoglaló cikkében a következő álláspontot 

fejtette ki: 

A zsaruszlengben keletkezett „cigánybűnözés” kifejezés elterjedése és bulvársajtóbéli használata a 

bűnügyi tudományok különbözőségének nem-ismeretéből fakad […] tudománytalan csúsztatás 

                                                           
117 Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda. 2009. május 20. „Cigány lány.” E-nyelv, http://www.e-nyelv.hu/2009-05-20/cigany-

lany/ 
118 Csalog Zsolt. 1980. „Cigányhelyesírás a magyar helyesírásban.” Kritika 18(1):9. Megjegyzendő, hogy a glossza alatt 

csupán egy monogram szerepel: Cs. Zs. – a kontextusból azonban egyértelműen azonosítható Csalog Zsolt mint szerző. 
119 A szóban forgó tanulmány:Csalog Zsolt. 1979. „Cigányfalu Baranyában. Jegyzetek a cigányság helyzetéről.” Kritika 

17(10):13–16. 
120 Kontra Miklós. 1997. november 15. „A nyelv, mint a diszkrimináció eszköze” (interjú, készítette: Pogány Ira). Magyar 

Hírlap:26. 
121 Balázs Géza. 2007. „Hatalom és helyesírás.” Magyar Nyelvőr 131(4):402–413. 
122 Soltész Márton. 2015. „A BRG-től a regényig Csalog Zsolt prózapoétikájának (műfaj)elméleti kérdései.” Doktori (PhD) 

értekezés. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, 88. o. 
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vitte a csendőri zsargonból a fajelméletbe, illetve a napi rasszizmus gyakorlatába és a politikai 

közbeszédbe a „cigánybűnözés” fogalmát. 

Ez a csúsztatás szerinte a kriminalisztikai (bűnügyi nyomozástani) és a kriminológia (társadalmi 

bűnoktani) megközelítések között figyelhető meg. A jelenség megvilágítására példaként a 

„gyűrűcsalás, falbontásos betörés, lólopás cigány bűnözési sajátosságként tételezését” hozza fel: 

Kriminalisztikailag, hogyha ilyen bűncselekménnyel találkozol, jó esélyed van arra, hogy az 

elkövetőket romák között találhatod. Kriminológiai tartalma viszont az a valótlanság lenne, hogy a 

cigányok összességére (mint nemzetiségi, vagy „faji” sajátosság) jellemző lenne a gyűrűcsalás, a 

falbontásos betörés, vagy a lólopás.
 123

 

A roma etnicitás és a kriminalitás közötti összefüggésre vonatkozó nézetek elterjedésének 

előzményeihez mindenesetre hozzátartozik – amint arra Bársony János is kitér az idézett 

tanulmányában – áttekintése során, hogy Magyarországon 1973-ban az egységes rendőriségi-

ügyészségi statisztikai rendszerbe bevezették a cigány származás regisztrálását elkövetők esetében;
124

 

a rendelkezés egészen a rendszerváltás idejéig érvényben volt, a Belügyminisztérium és a Legfőbb 

Ügyészség 1989 decemberében vonta vissza a cigány elkövetőkre vonatkozó adatszolgáltatási 

előírás.
125

 Magát a „cigánybűnözés” kifejezést, illetve fogalmat pedig rendőrségi dokumentumok is 

alkalmazták a nyolcvanas években: ilyen volt egy belügyminiszter-helyettesi körlevél 1984-ből, „A 

cigánybűnözés fokozottabb megelőzéséről és hatékonyabb felderítéséről”,
126

 valamint egy 

belügyminiszter-helyettesi intézkedés 1986-ból, amely előírta, hogy  „a helyi cigánybűnözést az adott 

körzetben konkrétan kiváltó okokkal és körülményekkel foglalkozzanak”.
127

 

Mindazonáltal, a „cigánybűnözés” – ahogyan az a 2000-es években elterjedt – aligha tekinthető 

csupán koncepciónak (vagyis, a roma etnicitás és a kriminalitás közötti összefüggés feltételezésének). 

Függetlenül a fogalom plauzibilitásától, többről, illetve másról van szó: egy kvázi koncepcióról, azaz 

koncepciónak tűnő, de valójában meglehetősen tág tartalommal megtölthető, politikai funkciójú 

jelölőről, amely szlogenként használható, valamint napirendre tűzhető és problematizálható vele szinte 

bármely romákkal kapcsolatos téma. 

2. Jelentős médiafigyelemmel kísért esetek  

A magyarországi roma kisebbség negatív médiareprezentációjának mint jelenségnek az elemei 

sűrítetten jelentek meg néhány olyan, jelentős médiafigyelemmel kísért bűncselekmény kapcsán, 

amelyek esetében az elsődleges gyanúsítottak, illetve az elkövetők romák voltak. Az utóbbi évtized 

során ezek közül kiemelhetőek az alábbi esetek: 

                                                           
123 Bársony János. 2013. május 20. „»Cigánybűnözés«: egy hazugság evolúciója.” HVG.hu. 
124 BM – Legfőbb Ügyészség. 5301/1973. számú iránymutatás és állásfoglalás. 
125 BM – Legfőbb Ügyészség. 5303/1989. számú főosztályvezetői iránymutatás és állásfoglalás. 
126 BM. 8/1984. belügyminiszer-helyettesi körlevél. 
127 BM. 1/1986. (IV.2) számú belügyminiszter-helyettesi intézkedés. 
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– a 2006-os olaszliszkai eset (Szögi Lajost, egy – nem roma – tiszavasvári tanárt azt követően verték 

halálra Olaszliszkán, hogy autójával elsodort egy gyermeket; a gyanúsítottak között volt a gyermek 

bátyja, a helyi cigány kisebbségi önkormányzat egyik képviselője is);  

– a 2008-as kiskunlacházi eset (miután megtalálták a – helybeli, nem roma – 14 éves Horák Nóra 

holttestét, megerőszakolásáért és meggyilkolásáért roma elkövetőket tettek felelőssé, és a 

polgármester, Répás József is a „cigánybűnözés” ellen emelt szót; később egy nem roma férfit 

azonosítottak és ítéltek el a lány gyilkosaként);  

–a 2009-es veszprémi eset (Marian Cozmát, a helybeli kézilabdacsapat román idegenlégiósát egy 

szórakozóhely előtt késelték halálra; a gyanúsítottakról pedig – köztük egy bizonyos Raffael 

Sándorról, Németh Győzőről és Sztojka Ivánról – elterjedt, hogy roma származásúak, és kapcsolatban 

állnak a szervezett bűnözés világával);  

– a 2012-es pécsi eset (Bándy Kata – egy fiatal nő, nem roma nő, aki pszichológusként dolgozott a 

rendőrségen – holttestét néhány nappal az eltűnése után találták meg; a gyanú szerint egy Péntek 

László nevű, a közvélemény által romaként azonosított férfi erőszakolta és ölte meg); 

– a 2013-as, szintén pécsi eset (amelynek során a polgármester lányát, Páva Saroltot bántalmazta és 

próbálta megerőszakolni egy büntetett előéletű fiatalember, Nyerges Zoltán, aki szintén romaként 

került a köztudatba). 

A fenti bűncselekmények iránt tanúsított, kiemelkedő médiafigyelem mellett vált szembetűnővé a 

relatív érdektelenség a 2008–2009 során romák ellen elkövetett gyilkosságsorozat, illetve annak 

áldozatai iránt. Ezt a jelenséget vizsgálta például az a kutatás, amely két olyan esetet hasonlított össze, 

amelyek között alig több mint két hét eltérés volt: a már említett Cozma-gyilkosság (2009. február 7.) 

médiareprezentációját hasonlította össze a tatárszentgyörgyi kettős gyilkosság sajtóvisszhangjával 

(2009. február 23-án egy háromgyermekes apát, Csorba Róbertet, valamint ötéves fiát ölték meg – 

találomra kiszemelt áldozatokként – a romák elleni sorozatgyilkosság elkövetői).
128

 

Az alábbiakban a fent felsorolt esetek közül a Cozma-gyilkosság és a Bándy Kata-gyilkosság – 

tekintettel arra, hogy ez a két bűncselekmény a későbbiekben ismertetett, újságírók körében végzett 

empirikus kutatás során is gyakran került szóba különféle újságírói dilemmák kapcsán – társadalmi 

fogadtatásának néhány jellegzetességéről esik szó. 

                                                           
128 Ennek a két esetnek a médiareprezentációjáról lásd: Országos Rádió és Televízió Testület. 2010. A magyarországi 

televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében. Vidra Zsuzsanna – Jon Fox. 2012. „The Radicalization of Media 

Discourse. The Rise of the Extreme Right in Hungary and the Roma Question. CPS Working Paper Series. Budapest: Central 

European University.  
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2.1. A Cozma-gyilkosság és a Szíven szúrt ország című film
129

 

A Cozma-gyilkosságot követő napokban kialakult közhangulatot, amelyben felerősödtek a roma 

közösséget kollektíve érő vádak, érzékelteti az a nyilatkozat, amelyet Járóka Lívia, az Európai 

Parlament néppárti képviselője tett közzé a honlapján (2009. február 12-én): 

Magyarként, cigányként és anyaként is megrendüléssel értesültem a tragédiáról, és külön 

fájdalom, hogy a kegyetlen elkövetők cigányok voltak. Marian Cozmát cigányok ölték meg, de nem 

„a” cigányok.
130

 

A veszprémi gyilkosság, illetve annak utóélete sajnálatosan hozzájárult Magyarországon a 

„cigánybűnözés” kvázi koncepció térnyeréséhez; és ezzel összefüggésbe említendő egy, a gyilkossági 

esetet feldolgozó film, illetve Marian Cozmának emléket állító film, a Kálomista Gábor által rendezett 

Szíven szúrt ország.
131

  

A filmmel kapcsolatban először is megjegyzendő, hogy alkotói szemmel láthatóan fontosnak tartották, 

hogy gyorsan reagáljanak a történtekre: a film bemutatójára a gyilkosságot követően igen hamar – 

pontosan három hónap múlva –, 2009. május 7-én került sor. A premiert az „érintett” városban 

tartották, a Veszprém Aréna sportcsarnokban, mintegy 4.000 néző előtt. Sem a helyszínválasztás, sem 

a tömeg nagysága nem meglepő, figyelembe véve a film témáját. Az óriási érdeklődés egyrészt 

nyilvánvalóan összefüggött az áldozat sportolói sikereivel, személyes népszerűségével, illetve a 

kézilabdasport és a helyi kézilabdacsapat népszerűségével. Másrészt magyarázható a helybelieknek és 

a szurkolóknak azzal a lélektani igényével, hogy közös „gyászmunkával” lépjenek előre a veszteség 

feldolgozásában, illetve az együttlétből erőt merítve épüljenek fel a világ kiszámíthatatlanságának és 

veszélyességének megtapasztalásából adódó traumából (hiszen a jelek szerint előzmény nélkül érte 

végzetes erőszak a jelek szerint ártatlan áldozatot).  Amint az eseményről szóló tudósításokból kiderül, 

mindezen körülmények között egy „másik” társadalmi csoport (jelen esetben a romák, tekintettel a 

feltételezett elkövetők származására) kollektív hibáztatására sem maradt el.
132

 

A bemutatót a magas kópiaszámban elérhetővé tett filmet, intenzív promóció mellett, 29 moziban 

(köztük multiplexekben) kezdték vetíteni országszerte.
133

 A következő fontos állomás a Szíven szúrt 

ország televíziós bemutatója volt: a filmet, az M1, tehát a közszolgálati televízió tűzte műsorára 2009. 

szeptember 8-án (az időpontválasztást az indokolta, hogy ezen a napon ünnepelte volna Marian Cozma 

a születésnapját). A vetítésre a késői órákban került sor,
134

 miután az esti híradó is megemlékezett az 

elhunyt sportolóról: tehát mintegy a hírek, azaz az objektivitás kontextusába helyezve a filmet. 

                                                           
129 „Szíven szúrt ország.” Rendezte: Kálomista Gábor, 2009, 85 perc. 
130 Járóka Lívia. 2009. február 12. „A jövő csak együtt képzelhető el”, http://jarokalivia.hu/hu/cikk/188/ 
131 Erről a témáról lásd: Bódi Lóránt – Kertész Máté. 2010. „A Marian Cozma-mítosz.” Anblokk (4):20; Bódi Lóránt. 2011. 

„Szíven szúrt nyilvánosság.” Belügyi Szemle 59(9):64–75. 
132 Lásd például: Hudák Hajnal. 2009. május 8. „4000 embert szúrtak szíven Veszprémben.” Index.hu. 
133 Lásd pl.: Film.hu. 2009. május 4. „A Cozma-film bevétele a családé és a kézilabdáé: Súlyos ügyek.” Magyarfilm.hu. 
134 Később még egy alkalommal, 2010. március 2-án ismét látható volt a Szíven szúrt ország a közszolgálati televízió M1 

csatornáján. 
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Mindezzel kapcsolatban legfőbb kifogásként az merült fel,
135

 hogy a Szíven szúrt ország rendészeti és 

igazságszolgáltatási szervek képviselőit is megszólaltatva mutat be egy nem lezárt, nyomozati 

szakaszban lévő ügyet – ami a jogi normák, illetve az etikai követelmények szempontjából is 

problematikus, egy közszolgálati médium esetében pedig különösképpen kifogásolható egy ilyen 

alkotás műsorra tűzése. Megjegyzést érdemel, hogy a Szíven szúrt országot „fikciós dokumentumfilm” 

minősítéssel látták el az alkotói: ennek a koncepciónak az alkalmazása viszont – akármit is jelentsen –, 

a szóban forgó film tekintetében mindenképpen problematikusak tűnik, hiszen alapjául valós történet 

szolgál, és valós szereplők szólalnak meg benne. 

A soron következő, 2010 februárjában megrendezett Filmszemle kapcsán (újból) viták indultak meg a 

film kapcsán; arra vonatkozóan, hogy a film nyilvánvaló koncepciózussága értékelhető-e az alkotói 

szabadság, illetve a véleménynyilvánítás szabadságának keretei között. A Szíven szúrt ország végül 

nem került be a versenyprogramba – amit az alkotók politikai döntésnek minősítettek, és ennek a 

véleményüknek fizetett hirdetésben hangot is adtak
136

 –, a kísérőprogram részeként, „kiemelt 

információs vetítés” keretében azonban megtekinthette a szemle közönsége.
137

 Ezt követően, magyar 

néppárti képviselők kezdeményezésére 2010 márciusában, Brüsszelben, az Európai Parlamentben is 

levetítették a filmet.
138

  

A Szíven szúrt ország sportdokumentumfilmként is felfogható: 2010 novemberében például egy 

milánói sportfilmfesztiválon díjat nyert: a „csapatsport”-kategóriában szereplő filmek közül a legjobb 

alkotásának minősítették.
139

 A sportdokumentumfilm nagy hagyománnyal rendelkező műfaj – amely, 

mindazonáltal, talán relatíve alacsony presztízse miatt kevés tudományos figyelmet kapott
140

 –; ám az 

ide sorolható alkotások túlnyomó többsége a televíziók közönsége számára, azon belül egy-egy 

sportág vagy sportoló rajongói számára készül. A sporttal kapcsolatos mozifilmek esetében szinte 

elengedhetetlen, hogy a sporton túl valami más szempontból is érdekes témát állítsanak a 

középpontba, annak érdekében, hogy megteljenek a vetítőtermek. A moziba szánt 

sportdokumentumfilmek nem ritkán törekszenek a látványosságra, valamint általában nem nélkülözik 

az érzelmi hatás kiváltására alkalmas elemeket.  

A politika megjelenése nem számít műfajidegennek a sportdokumentumfilmek esetében: gondolva, 

például, a műfaj klasszikusának számító Leni Riefenstahl-filmre, az Olympiára, amely a Hitler idején 

                                                           
135 Lásd pl. HVG.hu. 2009. szeptember 8. „Szíven szúrt ország: miért tűzi műsorra a filmet az MTV?” HVG.hu; Sándor Erzsi. 

2009. „Szíven szúrt közszolgálat – fikciós elemzés.” Mozgó Világ (10). 
136 Lásd erről: Boronyák Rita. 2010. „Dokumentumfilmek a 41. Magyar Filmszemlén.” Filmkultúra/Muszter (4). 
137 Lásd: http://archiv.magyarfilmszemle.hu/Egyeb-programok/Kiseroprogramok/Sziven-szurt-orszag-kalomista-informacios-

cosma.html 
138 Lásd: MNO–PK. 2010. március 2. „A Szíven szúrt országot az Európai Parlamentben is levetítették.” Magyar Nemzet 

Online. 
139 A 2010. november 2-án véget érő 28. Federation Internationale Cinema Television Sportifs (FICTS) sportfilmfesztiválra 

103 országból küldtek be alkotásokat, a válogatókat öt kontinens 14 országában rendezték meg, a döntőben végül 150 film 

szerepelt. A Szíven szúrt ország (az egyetlen magyar és az egyetlen kézilabdatémában készült alkotás) kategóriájában 16 film 

versenyzett. Lásd: MTI–Fn.hu. 2010. november 3. „Díjat nyert a »Szíven szúrt ország«.” Fn.hu. 
140 McDonald, Ian. 2007. „Situating the Sport Documentary.” Journal of Sport and Social Issues 31:208–225. 
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rendezett berlini ötkarikás játékokról szól. A sport betöltheti a „metatéma” szerepét is egy 

dokumentumfilmben: a sporttal kapcsolatos történet részben vagy egészben ürügy lehet valami 

másnak az elmondására. Az ezredforduló óta arra is folyamatos figyelem hárul, hogy a globalizáció 

korában a média – főleg a televíziós sportműsorok, azon belül is elsősorban az olimpiai versenyek és a 

nemzetközi csapatmérkőzések közvetítése – hogyan járul hozzá ahhoz, hogy a sport erős szerepet 

kapjon a nemzeti identitások meghatározásában és alakításában,
141

 illetve, hogy a média révén hogyan 

kapcsolódott (vagy kuszálódott) össze a „nemzet” és a „nézőközönség” fogalma.
142

 Felvethető tehát, 

hogy a sporttal kapcsolatos jelenségeket csakis a társadalmi és politikai folyamatok függvényében 

lehet vizsgálni, számításba véve például a sport és a nacionalizmus szétválaszthatatlan jelenkori 

kapcsolatát.
 143

 

A Szíven szúrt ország retorikája a fair play és a csapatszellem eszmeiségén alapul, utalásrendszere pedig 

alapvetően a sport világából merít: a sport szolgál a „jók” és „rosszak” oldal küzdelmét bemutató metaforák 

alapjául is. Az film elején olvasható szöveg például a következő költői kérdést teszi fel:
144

  

Maradt-e ebben az országban annyi méltóság, erő és becsület, hogy megvédje magát és barátait 

azoktól, akik sem törvényt, sem erkölcsöt nem ismernek.”  

Ehhez kapcsolódóan említendő meg a film üzenete szempontjából szintén kulcsfontosságú, sokat 

idézett rész: a jók és rosszak közötti „mérkőzés” felvezetése. A „jó oldalt” az MKB Veszprém 

kézilabdacsapat tagjai testesítik meg, akiket edzés közben láthatunk (az archív felvételen a későbbi 

áldozat, Marian Cozma is szerepel). A „sötét oldalt” egy romákból álló társaság jeleníti meg, akik 

feltételezhetően az „enyingi banda”-ként elhíresült bűnszervezet tagjai, és akiket egy erődemonstráló 

vonulás közben örökített meg 2008 nyarán egy siófoki térfigyelő kamera (a feltételezések szerint 

ehhez a bűnszervezethez tartoztak Cozma gyilkosai is).
 145

 Hogy a jók és rosszak közötti meccs 

allegóriája félreérthetetlen legyen, a filmben feltűnik egy fiktív eredményjelző tábla is, amelyen az 

MKB Veszprém címere mellett felvillan egy másik jelvény is: egy sötét csuklyát viselő, 

paragrafusjelet széttörő, stilizált alak. Ennek a metaforikus képnek az utalásai nyilvánvalóan túllépik a 

sport világának határát. 

A Cozma-ügy kapcsán megemlíthető az a jelenség is, amelyet Bencze Mátyás „ítélkezési 

populizmus”-nak nevez – és Magyarországon terjedőben lévőnek érzékel –; megállapítva, hogy „nem 

csupán a döntés eredménye követi, illetve befolyásolja a közhangulatot, hanem az indokolás is”.
146

 

                                                           
141 Barner, Alan. 2001. Sport, Nationalism, and Globalization: European and North American Perspectives. Albany: State 

University of New York Press. 
142 Rowe, David, Jim McKay and Toby Miller. 1998. „Come together: Sport, nationalism, and the media image.” In 

MediaSport, ed. Lawrence A. Wenner. London–New York: Routledge. 
143 Allison, Lincoln. 2000. „Sport and nationalism.” In Handbook of Sports Studies, eds. Jay Coakley – Eric Dunning. 

London: SAGE. 
144 A szöveg a Szíven szúr ország c. film DVD-kiadásának borítóján is olvasható. 
145 Bohus Péter. 2009. február 12. „Siófokra is ráijesztettek a veszprémi támadók.” Index.hu. 
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 Bencze Mátyás. 2014. „Gyűlölet-bűncselekmények és »ítélkezési populizmus«.” Fundamentum (1-2):129–139. 
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Bencze példaként a Veszprémi Megyei Bíróság határozatát idézi fel, amely helyenként „a sportolók”-

ként, illetve „a roma társaság”-ként – és nem sértettként, illetve vádlottként – emlegeti a feleket;
147

 

vagyis mintegy érzelmi hatásra törekszik, azt sugallva, hogy a történetben a fair play világa és az 

alvilág állt szemben egymással. Megjegyezhető az is, hogy az ügy későbbi szakaszában, a Fővárosi 

Törvényszéken folyó kártérítési per kapcsán a bíróság honlapján megjelent (a „nap főbb hírei” közé 

válogatva) egy olyan MTI-hír, amely idézi a veszprémi kézilabdacsapat edzőjének tanúvallomását: 

„Mocsai Lajos szerint a négy éve meggyilkolt Marian Cozma egy nagyon értékes játékos és jó 

szándékú ember volt.”
148

 

 

2.2. A Bándy Kata-gyilkosság és az „eltűnt fehér-nő szindróma”
149

 

A 25 éves Bándy Kata eltűnését 2012-ben óriási médiafigyelem, valamint felfokozott társadalmi 

érdeklődés kísérte, utóbbihoz a közösségi média, nevezetesen a Facebook szolgált fórumként: a fiatal 

nőről utoljára készült kép és a keresésére felszólító (magyar és angol nyelvű) szöveg, amelyet 

hozzátartozói osztottak meg, villámgyorsan terjedt a Facebook-felhasználók körében. A történet 

érdekességét fokozta, sőt, szinte krimiszerűvé tette, hogy a fiatal, szőke és csinos nő pszichológusként 

dolgozott a rendőrségnek. A médiaérdeklődést tovább fokozta, a társadalmi indulatokat pedig 

felkorbácsolta, amikor néhány nap elteltével megtalálták a nő holttestét, akit a jelek szerint szexuális 

indíttatásból öltek meg (az ekkor létrehozott, mintegy 2500 tagot számláló, „Keressük Bándy Kata 

gyilkosát!” elnevezésű csoport azóta is elérhető a Facebookon). Hamarosan előkerült azonban 

gyanúsított férfi is, akiről nem csak az az információ terjedt el villámgyorsan, hogy büntetett előéletű 

és a társadalom peremén él, hanem az is, hogy roma. Mindeközben, amint arra a Bándy Kata-

gyilkosság médiareprezentációját elemezve Munk Vera felhívja a figyelmet, ugyanazon a héten, 

amikor nyilvánosságra kerültek a Bándy Kata halálával kapcsolatos hírek, több más, súlyos 

bűncselekmény is történt Magyarországon – Győrben például egy négygyermekes anyát öltek meg, 

ám a média ingerküszöbét ez az utóbbi eset alig érte el.150 

A „fehér” középosztálybeli, valamint az alacsonyabb társadalmi osztályú, esetleg faji-etnikai 

kisebbségi csoportokhoz tartozó áldozatokról szóló történetek eltérő hírértéke nyer kifejezést abban a 

jelenségben, amelyre az angolszász világban „eltűnt fehér nő-szindróma” (’missing white woman 

syndrome’) néven azonosítanak, utalva arra a hajszolt figyelemre, amelyet a média tanúsít az eltűnt 

fehér nők és lányok – és közülük is főleg a viszonylag magas státuszúak és vonzó külsejűek – iránt. 
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 Veszprém Megyei Bíróság 1.B.287/2010/440. sz. határozat. 
148 Lásd: http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/birosagi_hirek/2013.02.25.pdf 
149 Az esetről lásd még: Balogh Lídia – Pap András László. 2013. „A bűncselekményekkel kapcsolatos beszédmódok és az 
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Jon Stewart amerikai humorista és televíziós személyiség az alábbi „képlettel” ábrázolta ezt a 

médiajelenséget: 

y = a család jövedelme × (az eltűnt nő csinossága / bőrszíne)
2
 + a keresés időtartama × a 

kétségbeesett szülők médiajártassága
3 
(ahol y = közvetítési idő, percben kifejezve)

 151
 

A fehér középosztálybeli nők viszontagságai iránti aránytalan médiaérdeklődés hátterében feltehetően 

az áll, hogy a média a fehér, középosztálybeli fogyasztók igényeit veszi alapul, és ez a megközelítés a 

napi szerkesztőségi gyakorlat során mintegy automatikusan érvényesül. Ennek tudható be, hogy azok 

lesznek a vezető hírek, amelyek a fehér középosztálybeli fogyasztókat leginkább megérinthetik. És 

mindez például azzal is jár, hogy a nem fehér, illetve nem középosztálybeli nők vagy gyermekek 

eltűnésére, esetleg tragikus végzetére kevés figyelem jut. Az amerikai média elemzői konkrét 

esetpárokat tartanak számon, amikor körülbelül egy időben, egyazon környékről tűnt el egy fehér, 

valamint egy fekete vagy hispán nő: ilyen helyzetekben a fehér nők esetével kapcsolatos 

fejleményekre mindig összehasonlíthatatlanul nagyobb figyelem irányult (akkor is, ha például mindkét 

nő terhes volt).
152

 Kimberlé Crenshaw 1991-es, klasszikus tanulmányában a „Central Park-i kocogó” 

esetének médiareprezentációját elemezve
153

 mutatta be – az interszekcionalitás, vagyis a társadalmi 

hátrányok egymásra vetülésének egyik megnyilvánulási formájaként – azt jelenséget, hogy a színes 

bőrű nők által elszenvedett erőszak iránti médiafigyelem mennyivel alacsonyabb, összehasonlítva a 

fehér nők elleni erőszak eseteivel, kiváltképp az olyan esetekkel, amikor egy fehér nő egy színesbőrű 

férfi áldozatává válik. Az Egyesült Államokban egy jelentős médiavisszhangot és közfelháborodást 

kiváltó eset során, 1989. április 19-én a New York-i Central Parkban megerőszakoltak és 

eszméletlenre vertek egy 28 éves nőt, aki az esti órákban kocogni indult. A magasan iskolázott, felső-

középosztálybeli fehér nőt (aki befektetési bankárként dolgozott a Wall Street-en) az elsődleges gyanú 

szerint fekete tizenévesek egy csoportja támadta meg a parkban, akik közül néhányan még 16 évesek 

sem voltak. A szerző az esetet követő mintegy két hónapban a bűncselekmény helyszíne (azaz New 

York) vonzáskörzetében megjelent lapokat tekintette át, és vetette össze az adott körzetre és időszakra 

vonatkozó rendőrségi adatokkal; kiderítendő, hogy az elkövető és az áldozat etnikai hátterét elemzési 

szempontként számításba véve, milyen arányban tudósított – illetve, tudósított-e egyáltalán – a sajtó a 

nemierőszak-esetekről. Az elemzés eredménye szerint a legtöbb figyelmet a konszolidált életvitelű 

fehér nők ellen színes bőrű férfiak által elkövetett szexuális erőszak kapta, a legkevesebbet pedig a 

színes bőrű férfiak által színes bőrű nőkön (tehát az alacsonyabb státuszú közösségen belüli) elkövetett 

erőszak. Az utóbbi típusba tartozó esetekről a vizsgálat szerint gyakran egyáltalán nem is számolt be a 
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sajtó, vagy ha igen, általában csak rövid hírként (noha kiderült, hogy a Central Park-ban történt eset 

körüli napokban számos hasonló súlyosságú vagy még brutálisabb nemierőszak-esetek történtek 

afroamerikai vagy hispán származású nők sérelmére). A Central Park-beli bűncselekmény 

elkövetésével gyanúsított színes bőrű fiatalok bemutatásakor a médiatudósítások nem fukarkodtak a 

bestialitásra utaló kifejezésekkel, illetve nem tartózkodtak a gyanúsítottakra (köztük fiatalkorúakra) 

vonatkozó személyes információk részletes közlésétől sem.
154

 

Visszatérve a magyarországi ügyre: a Bándy Kata-gyilkosság kapcsán – a társadalmi viszonyok 

ismeretében egyáltalán nem meglepő módon – akadtak olyan szereplők, akik a történetet etnikai 

keretbe helyezték; ennek jegyében szerveződött például egy tüntetés Pécsett szélsőjobboldali erők 

részvételével, követelve a „cigánybűnözés” felszámolását és a halálbüntetés visszaállítását (annak 

ellenére, hogy az áldozat szülei közleményben fejezték ki kérésüket, hogy a lányuk halálát ne 

használja senki politikai célokra). Ezekre a fejleményekre reagálva rendeztek Budapesten feminista és 

antirasszista aktivisták csendes virrasztást, amelynek céljáról a két kezdeményező egy interjúban 

beszélt- Egyikük, Jónás Marianna (roma aktivista) nyilatkozata szerint: 

Az elsődleges cél az, hogy kifejezzük az együttérzésünket Kata családjával. A második az, hogy 

elítéljük a nők elleni erőszak minden formáját. A harmadik az, hogy megakadályozzuk, hogy 

etnikai színezetet adjanak ennek a gyilkosságnak. Onnantól kezdve, hogy nyilvánosságra került a 

feltételezett elkövető származása, elképesztő társadalmi gyűlöletkeltés vette kezdetét. 

Másikuk, (a nem roma) Karsay Dorottya pedig a következőképpen foglalta össze a rendezvény 

koncepcióját: 

Ha az elkövető nem cigány lenne, akkor nyilván nem azzal lenne tele a média és a net, hogy 

magyar magyart ölt. […] Annyit szeretnénk, hogy ez az egész arról szóljon, ami: egy szörnyű 

gyilkosságról. Magyarországon rengeteg nőt érint az erőszak: […] Ez a történet valójában erről 

szól, és azt szeretnénk elérni, hogy a többségi társadalom számára is erről, és ne a cigányozásról 

szóljon.
 155

 

Megjegyzendő, hogy a Bándy Kata-ügyet (hasonlóan a Marian Cozma-ügyhöz) ugyancsak megemlíti 

Bencze Mátyás az „ítélezési populizmus” jelensége kapcsán, rámutatva, hogy „korábban 

elképzelhetetlen volt, hogy bírósági ítéletek szóbeli indokolásába olyan, az érzelmek felkorbácsolására 

alkalmas, de az ügy megítélése szempontjából irreleváns részletek kerüljenek bele, mint az, hogy a 

bűneset a »társadalmat szíven találta«” (ez hangzott el ugyanis a Pécsi Törvényszék bírájának szájából 

az ügy tárgyalás során, az elsőfokú ítélet kihirdetésekor). 
156

 

.  

                                                           
154 Az eset médiareprezentációjáról, illetve utóéletéről lásd még: Byfield, Natalie P. 2012. november 19. „Healing From the 

Central Park Jogger Case.” The New York Times; Byfield, Natalie P. 2014. Savage Portrayals: Race, Media and the Central 

Park Jogger Story. Philadelphia: Temple University Press. 
155 Iványi, Zsófia. 2013. július 20. „»Nem fogadjuk el azt a szerepet, amit szélsőségesek megpróbálnak ránk akasztani«”, 

Magyar Narancs. 
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 Janecskó Kata. 2013. április 5. „Eddig volt, és nincs tovább.” Index. 
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KUTATÁSOK A ROMA KISEBBSÉG MÉDIAREPREZENTÁCIÓJÁRÓL 

Az alábbi rész a magyarországi roma kisebbség médiareprezentációjára vonatkozó – 

társadalomtudományi
157

 – kutatási kezdeményezéseket tekinti át; három csoportra bontva a kapcsolódó 

projekteket: egyrészt a médiatartalmakra (pl. tartalomelemzés, diskurzuselemzés); másrészt a média 

közönségére (pl. médiafogyasztási felmérés, hatásvizsgálat), harmadrészt pedig médiatartalmak 

előállítására vonatkozó (újságírók körében, illetve szerkesztőségekben végzett) kutatásokat.  

1. Médiatartalmakra vonatkozó kutatások 

A releváns magyarországi kutatási kezdeményezések túlnyomó része a médiatartalmak vizsgálata 

révén közelíti meg a roma kisebbség reprezentációjának kérdéskörét. A következőkben időrendi 

sorban – a teljesség igénye nélkül, illetve kifejezetten a hírműfajok vizsgálatára összpontosítva
158

 – 

kapnak említést az ebbe a kategóriába tartozó kutatások és főbb megállapításaik. 

Magyarországon az 1960-as évektől kezdve indultak a roma kisebbségre – mint a legjelentősebb 

kisebbségi csoportra – vonatkozó médiakutatási projektek, kezdetben főként kvantitatív elemzési 

módszerekre alapozva.
159

 Ebbe a tendenciába illeszkedik Terestyéni Tamás 1984-ben megjelent, „A 

tévéhíradó valóságképének néhány jellegzetessége” című tanulmánya, amely azt a megállapítást teszi, 

hogy a kisebbségek – köztük a roma kisebbség – egyáltalán nem jelennek meg az állami televízió 

hírműsoraiban.
160

 Hegedűs T. András tartalomelemzése, „A cigányság képe a magyar sajtóban (1985–

1986)” a roma kisebbségről 1985-1986-ban megjelent, 232 cikk vizsgálatán alapul; ezek kapcsán a 

szerző azt a tényt, hogy a cikkek mintegy kétharmada csupán rövid hír, a téma bagatellizálásának 

jeleként értelmezi.
161

  

A rendszerváltást követő időszakról Vicsek Lilla 1994-ben végzett kutatása – amelyet a „Cigánykép a 

sajtóban” című tanulmány mutat be – szolgál kvantitatív adatokkal: ez idő tájt az országos terjesztésű 

napilapokban három-négynaponta jelentek meg „romaügyekkel” kapcsolatos cikkek.
 162

  

Messing Vera „Változás és állandóság: Kiköltöztetéses konfliktus médiabemutatása a rendszerváltás 

előtt és után” című elemzése két romákat érintő szegregációs kísérlet (az egyik 1989-ben Miskolcon, a 

                                                           
157 A negyedikként említhető jogi – médiaszabályozásra, illetve jogalkalmazásra vonatkozó – kutatásokról lásd (fenn) a jelen 

részben a „A médiára vonatkozó jogi szabályozás releváns elemei és alkalmazása” című alfejezetet. 
158 A szórakoztató műfajok tekintetében lásd pl.: Munk Veronika. 2013. „Roma sztárok médiareprezentációja 

Magyarországon.” (Doktori disszertáció). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiatudományi 

Doktori Iskola, Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program. Budapest.; uő. 2014. „Hogy kerül a cigány a címoldalra? 

A magyarországi sztárgyár és a sztárgyárban a roma celebek.” Apertúra (Nyár-Ősz); Bernáth Gábor. 2013. „Az „ösztönös 

tehetség” és a „tehetetlen ösztönösség” kettőssége a romák médiaképében.” In „Csak másban”: Romareprezentáció a magyar 

médiában, szerk. Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám. Budapest–Pécs: Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció-

és Médiatudományi Tanszék. 
159 Munk Veronika. 2013. „A romák reprezentációja a többségi média híreiben az 1960-as évektõl napjainkig.” Médiakutató 

14(2):89–100. 89. o. 
160 Terestyéni Tamás. 1984. „A tévéhíradó valóságképének néhány jellegzetessége.” Jel-kép 5(2):32–42. 
161 Hegedűs T. András. 1989. „A cigányság képe a magyar sajtóban (1985–1986).” Kultúra és Közösség 16(1):68–79. 75. o. 
162 Vicsek Lilla. 1996. „Cigánykép a sajtóban.” Amaro Drom 6(12):10–13. 
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másik 1997-ben Székesfehérváron történt) sajtóban való megjelenítésére irányul; és a kvantitatív 

tematikus tartalomelemzés, valamint a kvalitatív lingvisztikai elemzés módszerein alapul. A 

tanulmány egyik fő következtetése, hogy „a romák alárendelt társadalmi pozícióját a média 

nyelvezete is leképezi: gyakori a passzív szerkezetek használata és a nem tranzitív mondatszerkezetek 

előfordulása. Ez utóbbi nyílt utat ad annak az újságírói technikának, hogy az aktort (a döntést hozó 

önkormányzatot) elrejtve a döntés alanyára (a romákra) fókuszálja az olvasói figyelmet, ezzel egyrészt 

eltussolja a felelősség kérdését, másrészt »roma etnikai problémaként« keretezze az alapvetően jogi, 

illetve szociális konfliktust.”
163

 

Az 1990-es évek talán legtöbbet idézett publikációja a témában Bernáth Gábor és Messing Vera 

„Vágóképként, csak némában – Romák a magyarországi médiában” (1998), amely egy komplex 

kutatási projektet mutat be. A médiatartalom vizsgálatára irányuló modul eredményeit a jelentés a 

következő megállapításokban összegzi: „változatlanul zárt az a tematika, ahogyan a cigányság a 

többségi médiában megjelenik”; – „a tudósítások többségben az adott ügyben közvetlenül érintett 

romák nem jelennek meg”; – „a médiatudósítások nagy többsége csak mint problémák megtestesítőit, 

és konfliktusok előidézőit mutatja be a romákat”; – másrészt gyakran hallgatásra ítéli őket magukat; – 

a média ritkán mutat be olyan kisebbségi személyeket, akik a társadalom integráns, aktív szereplőiként 

[…] láthatók.”
164

  

Az Országos Rádió- és Televízió Testület által „A kisebbségek bemutatásának néhány diszkriminatív 

eleme a magyarországi elektronikus médiában” címmel kiadott jelentés 2000-ben sugárzott 

médiatartalmakra vonatkozik. A bemutatott kutatás módszertana kvalitatív interpretatív szövegelemzés 

volt, és televízió-,valamint rádióműsorok elemzésére irányult. A jelentés öt pontban foglalja össze a 

legfőbb eredményeket: 1. „Az egyes műsorokban fel-felbukkanó előítéletesség mögött időnként 

határozott stratégia, időnként csak a műsorszerkesztés felületessége vagy a téma iránti kellő 

érzékenység és óvatosság hiánya tapasztalható.”; 2. […] a közszolgálati magazinműsor jelleg a 

témabemutatásnál gyakorta eredményez olyan korlátokat, melyek következtében a riportok a vizsgált 

kérdések nem kellő mélységű, felületesebb és inkább az általános tapasztalatok levonására irányuló 

bemutatását eredményezik.” 3. „Gyakori, hogy a fő téma nem is velük kapcsolatos, a bemutatásba 

mégis beleszövődik a kisebbség kérdése. Összességében legtöbbet a hajléktalanokkal és a 

menekültekkel, idegenekkel foglalkoztak.”; 4. […] a műsorok készítői a különböző műsorkészítési és -

szerkesztési technikákat profi módon használják, ugyanakkor ez a professzionalizmus gyakorta 

kapcsolódik össze a témák bemutatásának kisebb-nagyobb mértékű felületességével; 5. […] az 

alapvetően segítő szándékú, jóindulatú, kisebbségekkel foglalkozó riportok esetében sem találkoztunk 

                                                           
163 Messing Vera. 2003. „Változás és állandóság. Kiköltöztetéses konfliktus médiabemutatása a rendszerváltás előtt és után.” 

Médiakutató 2 (Nyár):57–73. 
164 Bernáth Gábor – Messing Vera. 1998. „Vágóképként, csak némában” – Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és 

Etnikai Kisebbségi Hivatal. 42. o. 
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a kisebbségi lét „egyenlő” voltának hiteles közvetítésével. Az esetek többségében a bemutatás a 

különlegességre (különcségre), a kiszolgáltatottságra, vagy éppen a sajnálatra épít”.
165 

Hammer Ferenc 2004-es, „Közbeszéd és társadalmi igazságosság: A Fókusz szegénységábrázolása” 

címet viselő tanulmánya az egyik kereskedelmi televízió hírmagazinját elemezve állapította meg, hogy 

a szegények – akiknek körében a romák felülreprezentáltak – esetében „az összesen 121 megjelenés 48 

százaléka beszéd nélkül történt, azaz a képeken ilyenkor a szereplők vágóképként tesznek-vesznek”.
166

  

Kriza Borbála és Vidra Zsuzsanna egy 2008-ban gyűjtött sajtócikk-adatbázison végrehajtott 

tartalomelemzésen, valamint két országos politikai napilapban közölt cikk diskurzuselemzésén alapuló 

kutatásról számol be „A többség fogságában: kisebbségek médiareprezentációja” című tanulmányban. 

A mintegy 4000 elemzett cikkben a leggyakrabban romák jelennek meg mint kisebbségi csoport 

(megelőzve a határon túli magyarokat); és a szerzők megállapítják azt is, hogy a kisebbségi 

megszólalók döntő többsége férfi). Az elemzés megerősíti a korábbi kutatások eredményeit a 

tekintetben, hogy a médiában a kisebbségek tagjai, ha megjelennek egyáltalán, ritkán kapnak szót, 

jellemzően a többségi társadalom tagjai beszélnek helyettük A tanulmány azonban egy változásra is 

felhívja a figyelmet a korábbiakhoz képest: „A kisebbségek reprezentációját tekintve jellemző, hogy a 

direkt negatív megjelenítést felváltotta egy kódolt beszédmód.”
167

  

Zádori Zsolt 2008-as tanulmánya – „A Magyar Nemzet és a cigányok” –, annak elemzésére 

vállalkozik, hogy a Magyar Nemzet című politikai napilap hogyan reprezentálja a roma kisebbséget. 

Ennek keretében a szerző vizsgálta azt is, hogy a bűnügyi hírek hogyan kezelik a történetek 

szereplőinek etnicitására vonatkozó esetleges információkat: „[…] a bűnelkövetők, gyanúsítottak 

származási címkézése […] mindennapos gyakorlattá vált a lapban. Néhány példa: Lopott és gyilkolt 

az ösztöndíjas roma (febr. 20.); középiskolás cigányok bántalmazták egyik osztálytársukat, ezúttal 

Egerben (jan. 26.) vagy a támadó roma férfi oldalán kb. kéttucatnyi roma is a helyszínen termett (jan. 

17.). Olykor az áldozatok roma származása is előkerül. A Szigetváron történt, a rendőrség gyanúja 

szerint etnikai indítékú támadás szenvedőalanyainál például teljes joggal.”
168

 

Vidra Zsuzsanna és Vargha Lili 2010-ben megjelent, „Kisebbségek és kisebbségi témák 

reprezentációja: Összehasonlító tartalomelemzés hat európai uniós tagállam írott sajtójában” című 

tanulmánya a roma kisebbség mellett más kisebbségi csoportok (például migránsok) reprezentációját 

is értékeli. A Magyarországra vonatkozó eredményeket illetően a szerzők egyebek mellett 

megállapítják, hogy „igazán szembetűnő, hogy mennyire ritkán idézik az aktív szereplőket szó szerint. 

                                                           
165 Országos Rádió és Televízió Testület. [2000]. „A kisebbségek bemutatásának néhány diszkriminatív eleme a 

magyarországi elektronikus médiában.” (Kézirat.) 
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167 Kriza Borbála – Vidra Zsuzsanna. 2010. „A többség fogságában: kisebbségek médiareprezentációja.” In Etnicitás. 

Különbségteremtő társadalom, szerk. Feischmidt Margit. Budapest: Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet. 
168 Zádori Zsolt. 2008. március 18. „A Magyar Nemzet és a cigányok.” HVG.hu. 
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A hat ország közül Magyarország az egyetlen, ahol gyakrabban találkozunk a kisebbségi témák 

nyomán közvetett idézetekkel, mint közvetlen megszólalással.”
169

 

Bernáth Gábor és Messing Vera 2011-re vonatkozó tartalomelemzésük eredményeit – a többségi 

média romaképéről – a Médiakutató című folyóiratban tették közzé,
 170

 „Szélre tolva” címmel; a riport 

hosszabb változata kéziratként érhető el.
171

 Az „Összegzés helyett” című részben a szerzők így 

foglalják össze tapasztalataikat, a korábbi kutatási eredményeikkel összevetve: „Az adatok minden 

korábbinál nagyobb arányú kriminalitást, széles körben alkalmazott sugalmazó és sejtető eljárásokat, 

és előregyártott igazságok tömegét mutatja a roma médiaképben. Eltűntek a korábban még széles 

körben tudósított […] diszkriminációs esetek […]. A szegénység helyett a normaszegés esetei a 

dominánsak, a roma kultúra pedig az általános bulvarizálódáshoz igazodva elsősorban történetesen 

roma celebek apró-cseprő ügyeiben jelenik meg.”
 172

 

Glózer Rita 2012-ben a hazai online szélsőjobboldali médiában vizsgálta a „roma ellenség” 

konstruálásnak diszkurzív eszközeit.
173

 Megállapítása szerint az ellenségkonstrukció „tartalmát, 

fókuszát, eszközeit tekintve tagolt, többféle változatban létezik”, illetve, a „nemzeti radikális” 

diskurzus két irányban is dinamikus: az egyik szegmens „felfelé” igyekszik elmozdulni, 

„[b]eszédmódjában törekszik a látszólagos korrektségre, ezzel azonban a sorok mögött megbújó 

diszkriminatív, rasszista előfeltevések, koncepciók veszélyesen megközelítik a főáramú 

nyilvánosságot”; míg a másik vonulat „lefelé” tart: „a mediatizált laikus diskurzusok irányába is 

kiterjedni látszik […] a web2.0 mediális eszközei és technikái ennek a diskurzusnak egy eddig kevésbé 

látható, durva, indulati regiszterét teszik széles körben elérhetővé és láthatóvá”.
174

 

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság „Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai 

magazinműsorokban” című sorozatának keretében 2011 és 2014 között összesen öt 

monitoringjelentést tett közzé. Ezek közül az első négy szerint leggyakrabban bűnügyek 

kontextusában jelentek meg romák a hírekben; 2013 első felében például a romák összes feltűnésének 

31,9% valamilyen bűncselekményhez kapcsolódott.
175

 2013 második felében fordult elő először, hogy 
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Budapest–Pécs: Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék. 
174 Uott. 139. o. 
175 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2013c. Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2013. 

január 1. – 2013. június 30.), 12. o. A korábbi jelentéseket lásd: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2012. A társadalmi 

sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban [2011. július 1. – 2011. december 31.]. Budapest; Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság. 2013a. Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2012. január 1. – június 30.) 

[Budapest]; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2013a. Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban 

(2012. január 1. – június 30.). [Budapest]; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2013a. Társadalmi sokszínűség a hír- és 
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a romák megjelenésének elsődleges kontextusa nem a bűnözés volt – hanem egy politikai botrány: a 

romák megjelenéseinek 20%-a ugyanis egy feltételezett választási csaláshoz kötődött.
176

 

2. A média közönségére vonatkozó kutatások 

A roma kisebbség médiareprezentációjának közönségre gyakorolt hatásairól, illetve a közönség 

preferenciáiról a kapcsolódó témákat illetően csak korlátozottan állnak rendelkezésre kutatási 

eredmények. Kifejezetten a közönség roma szegmensére vonatkozóan is felmerül a (további) 

vizsgálódás szükségessége, amint arra Pócsik Andrea 2013-ban megjelent, „Romák a magyar 

médiaelemzésekben” című, áttekintő tanulmányában reflektál: „[a] romák felhasználói szokásainak 

elemzése fényt deríthetne arra, mivel igyekeznek »kompenzálni« a mainstream torzításait.”
177 

Bernáth Gábor és Messing Vera már említett kutatási projektje, amelyet a „Vágóképként, csak 

némában” címmel 1998-ban kiadott jelentése ismertet, tartalmazott a média közönségére vonatkozó 

elemeket is: roma és nem roma „fogyasztókat” kérdeztek arról, hogy mi a véleményük a média által 

kínált romaképről. Az előbbiek „szinte kivétel nélkül kifogásolták, hogy a többségi média a kizárólag 

a negatívumokra, a cigányság problémáira, vagy a »cigányok által okozott« problémákra fókuszál”; 

az utóbbi szegmens is „lesújtó véleménnyel volt a cigányság többségi médiaképéről”, egyikük a 

közszolgálati televízió kisebbségi magazinjait például „alibiműsor”-nak minősítette.
178

 

Janky Béla és munkatársai egy 2011 lebonyolított vizsgálatsorozat eredményeiről számolnak be, 

amelynek célja annak mérése volt, hogy a szegénység médiareprezentációja hogyan hat a magyar 

jólléti attitűdökre. A laboratóriumi kísérletek során ún. „video-vignette”-eket (rövid, szerkesztett 

videóriportokat) tekintettek meg középiskolásokból, valamint főiskolásokból álló csoportok. A 

vizsgálat eredményei alátámasztották azt a feltevést, amely szerint csökkentheti a szolidaritást a 

szegénységben élők iránt a médiarepezentáció etnicizálódása (vagyis, ha szegénységben élő romákról 

van szó). A hatás kevésbé tűnt jelentősnek a mérsékelt szegénység megjelenítése esetén, a 

mélyszegénység jelenségével való szembesülés során azonban erősebben mutatkozott.
.179 

A Rubeus Egyesület 2011-es jelentése, amely a „Romák társadalmi helyzetével és médiában való 

megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés” címmel került nyilvánosságra, egy 400 fős mintán 

alapuló, telefonon végzett kérdőíves kutatás eredményeit mutatja be. A jelentés összegző része szerint 

                                                                                                                                                                                     
politikai magazinműsorokban (2012. január 1. – június 30.) [Budapest]; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2013b. 

Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2012. július 1 – december 31.). Budapest.  
176 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2014. Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2013. 

július 1 – 2013. december 31.). Budapest: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. 16. o. 
177 Pócsik Andrea. 2013. „Romák a magyar médiaelemzésekben.” In „Csak másban”: Romareprezentáció a magyar 

médiában, szerk. Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám. Budapest–Pécs: Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció-

és Médiatudományi Tanszék., 199–200. o. 
178 Bernáth Gábor – Messing Vera. 1998. „Vágóképként, csak némában” – Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és 

Etnikai Kisebbségi Hivatal. 22–23. o. 
179 Janky Béla – Bakó Boglárka – Szilágyi Péter – Bognár Adrienn. 2013. „Szegénykép, cigánykép és a társadalompolitikai 

preferenciák.” In „Csak másban”: Romareprezentáció a magyar médiában, szerk. Bogdán Mária – Feischmidt Margit – 

Guld Ádám. Budapest–Pécs: Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék. 
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„[a] válaszadók úgy gondolják, jellemzően hátrányosabb helyzetben lévő emberként (szegény, állami 

gondozott) vagy deviánsként (bűnöző) jeleníti meg a média a romákat”; és a megkérdezettek közül 

„nagyon kevesen tudtak megnevezni olyan műsorokat, amely szerintük hatékonyan hozzájárul a 

diszkrimináció csökkentéséhez. Azoknak a médiaeszközöknek a legjobb a megítélése, amelyek 

valamilyen személyes aspektusát képesek megjeleníteni a roma közösségnek, személyeknek (pl. 

tehetségkutató műsor, riport- vagy, magazinműsor).”
180

 

Az Ipsos Véleménykutató 2012-ben kiadott, „Közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási 

szokásairól és a média megítéléséről” című jelentése egy 1000 fős – a 15 éves vagy annál idősebb 

magyar lakosságot nem, korcsoport, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint reprezentáló – 

mintán végzett felmérés eredményeit mutatja be. Arra a kérdésre, hogy „Melyek azok a témák, 

amelyekkel nagyon gyakran foglalkoznak a televíziók és a rádiók?”, a válaszadók 33%-a felelte, hogy 

„a roma kisebbséggel kapcsolatos problémák” ezen témák közé tartoznak; 21%-uk pedig úgy vélte, 

hogy az érdeklődés mértékéhez képest a média a roma kisebbséggel kapcsolatos problémáknak „túl 

sok” figyelmet szentel.
181

 

3. A médiatartalmak előállítására vonatkozó kutatások 

A médiatartalmak előállítására vonatkozóan ugyancsak viszonylag kevés olyan kutatás folyt 

Magyarországon, amely explicit módon kapcsolódott volna a roma kisebbség médiareprezentációjának 

kérdésköréhez (a produkciós szféra különféle területeire vonatkozóan).  

Vásárhelyi Mária 1997-ben, a magyar újságíró-társadalmat reprezentáló 732 fős mintán végzett 

kutatást, amely kiterjedt annak vizsgálatára is, hogy a megkérdezettek szerint léteznek-e „tabutémák” 

a sajtó számára – a válaszadók több mint kétharmada vélte úgy, hogy igen –, illetve, hogy melyek 

ezek. A „romakérdés”az ötödik helyre került a leggyakrabban említett tabutémák rangsorában 

(követve az alábbi témákat: korrupció, politika és a gazdaság, politika és a bűnözés, valamint az adott 

lap/médium tulajdonosának gazdasági érdekei).
 182

 Vásárhelyi egy öt évvel korábban – 1992-ben – 

elvégzett hasonló kutatás eredményeit is bemutatja, amelynek során a „romakérdés” nem jelent meg 

explicit módon a válaszok között; a „rasszizmus, előítéletek” témája a nyolcadik, a „hazai kisebbségek 

helyzete” pedig a tizenegyedik helyre került.
 183

 

                                                           
180 Rubeus Egyesület. 2011. Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés. 
181 Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt. 2012. Közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási 

szokásairól és a média megítéléséről. Budapest: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 28. o. 
182 Az 1997-es kutatás során leggyakrabban említett „tabutémák” az alábbiak voltak: 1. korrupció; 2. politika és gazdaság 

összevonódása; 3. politika és bűnözés összefonódása; 4. bármi, ami sérti a tulajdonos érdekeit; 5. romakérdés; 6. privatizáció; 

7. belpolitika általában; 8. bármi, ami a szűk elit érdekeit sérti; 9. egészségügy helyzete; 10. politikai pártokat érintő témák; 

11. egyházakat érintő témák. – Vásárhelyi Mária. 1999. Újságírók, sajtómunkások, napszámosok. Budapest: Új Mandátum, 

125. o. 
183 Az 1992-es kutatás során leggyakrabban említett „tabutémák” az alábbiak voltak: 1. politikai kérdések általában; 2. 

ügynökkérdés; 3. közelmúlt történelme; 4. gazdasági kérdések általában; 5. antiszemitizmus; 6. szociális kérdések; 7. 

közbiztonság, rendőrség; 8. rasszizmus, előítéletek; 9. környezettel kapcsolatos problémák; 10. a kormány kritikája; 11. hazai 

kisebbségek helyzete– Uott. 
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Bernáth Gábor 2013-ban készített interjúsorozatot vezető szerkesztőkkel; az összesen 24 beszélgetés 

eredményeit a „Harc a jelenlétért és a jelentésért” címmel a Médiakutató című folyóiratban tette 

közzé;
184

 a riport hosszabb változata kéziratként érhető el.
185

 Ez a kutatás foglalkozott a 

„cigánybűnözés” kategóriájával is, rákérdezve arra, hogy az adott szerkesztőnek „mi a véleménye erről 

a kategóriáról; de később úgy is, hogy milyen esetekben lehet egy konkrét bűnügyben az elkövető 

etnikai hovatartozásának relevanciája; és úgy is, hogy a szélsőségeseknek a szélesebb közönség 

percepcióját is befolyásoló előértelmezése (pl. egy elkövető cigányságáról) milyen kihívásokat jelent a 

riporteri munkában”; a jelentés szerint a megkérdezettek többsége azt mondta, hogy „a 

»cigánybűnözés« kategóriát nem használják, az egyes elkövetők vélt etnikai származását pedig azért 

nem közlik, mert az esetek túlnyomó többségében nem releváns”.
186

 

  

                                                           
184 Bernáth Gábor. 2014. „Harc a jelenlétért és a jelentésért. A magyarországi szélsőségesek és a média fősodrának rutinjai.” 

Médiakutató (3 Ősz):101–114. 
185 Bernáth Gábor. 2014. „Harc a jelenlétért és a jelentésért: a magyarországi szélsőségesek és a mainstream média rutinjai.” 

(Kézirat.) 
186 Uott. 36. o.  
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II. 

HÁZIRENDSÉRTŐK, GYANÚSÍTOTTAK, ÁLDOZATOK ÉS HŐSÖK 

AZ ETNICITÁS MEGJELENÍTÉSÉNEK ÚJSÁGÍRÓI SZEMPONTJAI 

(Egy 2014-ben lebonyolított empirikus kutatás eredményei) 

A KUTATÁS KERETEI 

1. A kutatás hipotézise 

A hírmédia esetében az etnikai hovatartozásra vonatkozó közlések, illetve utalások kérdése 

mindenekelőtt bűncselekményekről vagy azok gyanújáról szóló sajtóközlemények esetében merül fel. 

A problémának a társadalmi kontextus adhat jelentőséget: ha egy társadalomban olyan előítélek élnek, 

amelyek bizonyos etnikai csoportokhoz, kisebbségekhez fokozott bűnelkövetési hajlandóságot 

társítanak, az egyes társadalmi csoportok sajtóban való megjelenítése feltételezhetően nagyban 

hozzájárulhat a sztereotípiák alakulásához (erősödéséhez vagy gyengüléséhez), és ezáltal a társadalmi 

együttélés stabilitását is befolyásoló tényező lehet. Amint arról a korábbiakban már sok szó esett, a 

jelenlegi magyarországi helyzetet tekintve, a nemzetiségi/etnikai hovatartozás megjelenítése 

elsősorban és kiemelkedően a roma kisebbség kapcsán merül fel kényes kérdésként.
187

 

A fentieket figyelembe véve, a disszertáció szerzője által 2014-ben lebonyolított – és e fejezetben 

bemutatott – empirikus kutatás arra kérdésre, illetve kérdéskörre keres választ, hogy a hírek 

szereplőinek etnicitására vonatkozó információk megjelenítése kapcsán (magyarországi kontextusban) 

milyen megoldásokat tartanak elfogadhatónak a döntési helyzetben lévő szereplők, vagyis az újságírók 

és a szerkesztők; illetve, hogy milyen (explicit vagy implicit) érvek alapján tartják helyesnek az általuk 

preferált megoldásokat.
 188

  Feltételezhető, hogy automatikusan alkalmazható szabályok aligha 

alkothatók ezen a területen, tekintettel nemcsak a faji/etnikai kategóriák fluiditására, de a különféle 

esetek és helyzetek sokféleségére is.  

A hipotézis magában foglalja azt is, hogy az etnicitás megjelenítésére vonatkozó szerkesztőségi 

döntések nemcsak íratlan, de kimondatlan, sőt, esetleg megfogalmazatlan elveken alapulnak. Emiatt a 

fókuszcsoportos interjú jelenti az optimális kutatási módszert az elvek, valamint az azokhoz 

kapcsolódó érvek, érvrendszerek feltárásához és azonosításához. A résztvevők ugyanis inspirálhatják 

                                                           
187 Lásd bővebben: I. fejezet. 
188 Megemlítendő, hogy ez a téma megjelent Bernáth Gábor 2013-ban lebonyolított kutatásában, amelynek során vezető 

szerkesztőkkel készített interjúkat (lásd fent: I. fejezet „A médiatartalmak előállítására vonatkozó kutatások” című rész) – 

Bernáth Gábor. 2014. „Harc a jelenlétért és a jelentésért. A magyarországi szélsőségesek és a média fősodrának rutinjai.” 

Médiakutató (3 Ősz):101–114. A kutatási jelentés hosszabb változata: Bernáth Gábor. 2014. „Harc a jelenlétért és a 

jelentésért: a magyarországi szélsőségesek és a mainstream média rutinjai.” (Kézirat.) 
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egymást, reflexióikkal ösztönözhetik a álláspontok kikristályosodását, valamint a vita során újabb 

releváns kérdéseket vethetnek fel. 

2. A kutatás előzményei 

A 2014-ben lebonyolított kutatás esetében a hipotézisének megformálásában, valamint a módszer 

megválasztásában meghatározó szerepet töltöttek be két korábbi kutatási kezdeményezés eredményei, 

illetve tanulságai. Mindkét – alább bemutatott – kutatás lebonyolítását, illetve irányítását a disszertáció 

szerzője végezte. Ezek közül az első egy 2009-ben végzett, jogászokkal készült interjúsorozat volt, a 

második pedig egy 2013-ban lebonyolított, szintén interjúkon alapuló, újságírók és szerkesztők 

körében végzett kutatás. 

2.1. Médiaorgánumok jogászaival készült interjúk (2009) 

Az első kutatás, amely az etnicitás – konkrétabban: az etnikai hovatartozásra vonatkozó adatok – 

médiában való megjelenítésének vizsgálatára irányult, kevés közvetlen eredményt hozott, amint az az 

alábbiakban látható lesz. Ám közvetve mégis értékes és iránymutató tanulságokkal szolgált: egyrészt a 

vizsgált probléma természetét illetően, másrészt pedig a téma kutatása során alkalmazható 

módszerekre vonatkozóan. 

2.1.1. A 2009-es kutatás háttere 

A disszertáció szerzője az alábbiakban ismertetett, interjúkon alapuló – kis volumenű – kutatást egy 

folyóirat, a Föld-rész Nemzetközi és Európai Jogi Szemle felkérése nyomán végezte, 2009 

decemberében; a főbb eredményeket ennek a lapnak egy tematikus számában tette közzé.
189

 Az 

európai romajogi kérdésekkel foglalkozó lapszám megjelenését az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) emberi jogokkal foglalkozó részlege, a varsói székhelyű 

Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája
190

 támogatta. 

Az etnikai adatok médiában való megjelenítésére irányuló vizsgálat apropója az volt, hogy a 

kisebbségi és az adatvédelmi ombudsman 2009 novemberében közös jelentést az etnikai adatok 

kezeléséről
191

 – amelynek a sajtóban „Etnikai nyilvántartás: a »színvakság« tarthatatlan” címmel jelent 

meg összefoglalója
192

 –; differenciált megközelítést, illetve az etnikai adatok szélesebb körű gyűjtését 

és felhasználását szorgalmazva.  

                                                           
189 Balogh Lídia. 2009a. „Etnikai adatok kezelése a magyarországi sajtóban.” Föld-Rész 2(3–4):88–91.  
190 Lásd: Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Office for Democratic Institutions and Human Rights 

(ODIHR), http://www.osce.org/odihr/ 
191 Kállai Ernő – Jóri András. 2009. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és Jóri András 

adatvédelmi biztos jelentése az etnikai adatok kezeléséről szóló vizsgálat megállapításairól. Budapest: Országgyűlési Biztos 

Hivatala. 
192 Jóri András – Kállai Ernő. 2009. november 16. „Etnikai nyilvántartás: a 'színvakság' tarthatatlan.” Népszabadság Online. 
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2.1.2. A 2009-es kutatás koncepciója 

A kutatás – tekintettel arra, hogy a felkérés egy jogi folyóirattól érkezett – az etnicitás médiában való 

megjelenítéséhez elsősorban jogi szempontból közelített, a téma aktualitását adó ombudsmani 

kezdeményezés pedig a vizsgálat fókuszát határozta meg. A kutatási kérdés ezek alapján arra irányult, 

hogy a magyarországi médiában az adott jogszabályi keretek között milyen gyakorlat alakult ki az 

etnikai adatok megjelenítésével kapcsolatban – vagyis, hogy hogyan kezeli a sajtó a történetek 

feldolgozása során a szereplők etnikai hovatartozására vonatkozó információkat. Adatokról és 

információkról lévén szó, a kutatás értelemszerűen a hírmédiára irányult. (Kétségtelen, hogy az 

etnicitás médiareprezentációjával kapcsolatban a faktuális területen túl – fikciós műsorszámokban, 

show-műsorokban stb. – is felmerülhetnek kérdések, akár jogi természetűek is, ám ezekre a vizsgálat 

nem terjedt ki.) Ezen túl, a jogi szempont erőssége miatt célszerű, illetve ígéretes megközelítésnek 

tűnt, hogy a szerkesztőségek gyakorlatára, illetve tapasztalataira irányuló kérdések címzettjei 

kivételesen ne újságírók és szerkesztők legyenek, hanem médiaorgánumoknak dolgozó jogászok. A 

hipotézis egyik fele szerint ugyanis a szerkesztőségi munka során felmerülhetnek olyan, adatkezeléssel 

– különösképpen személyes adatokra, és ezek körében az etnicitásra vonatkozó adatokkal – 

kapcsolatos kérdések, amelyek megvitatásába az újságírók és szerkesztők bevonják a jogászokat is. Ez 

a feltételezés azért tűnt életszerűnek, legalábbis hazai viszonylatban, mert ezen a téren leginkább csak 

az adatvédelmi törvény
193

 említhető normaként, miközben az önszabályozási dokumentumok nem sok 

kézzelfogható útmutatást adnak.
194

 Mindemellett viszont a szerkesztőségekben dolgozóknak nap mint 

nap adatkezelésre vonatkozó döntések sokaságát kell meghozniuk a látókörükbe került történetekkel 

kapcsolatban. Ennek keretében nyilvánvalóan lehetnek olyan döntési helyzetek is, amikor a szereplők 

etnikai hovatartozását, illetve etnikai kisebbségi hátterét – hazai viszonylatban leginkább a szereplők 

esetleges roma etnicitását – illető információkkal kell valamit kezdeni. Emiatt, illetve az írott normák 

hiánya folytán merül fel, hogy a vonatkozó szerkesztőségi gyakorlat alakításában esetleg az egyes 

médiaorgánumoknak dolgozó jogászok is részt vesznek tanácsaikkal, állásfoglalásaikkal. A hipotézis 

másik fele szerint az etnikai adatkezelésre vonatkozó döntéseket kívülről is érheti kifogás; és a 

panaszokból akár „jogi ügyek” is keletkezhetnek, amelyekben feltétlenül szükség van a 

médiaorgánumot képviselő jogászok részvételére.  

2.1.3. A 2009-es kutatásba bevont interjúalanyok 

A Föld-rész tematikus számába írt tanulmányhoz végzett kutatás keretében, tekintettel a rendelkezésre 

álló idő és kapacitás korlátozottságára, öt telefonon keresztül lebonyolított szakértői interjú készült:
195

 

                                                           
193 A kutatás idején a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 

volt hatályban. 
194 Lásd bővebben: I. fejezet. 
195 Az online tartalomszolgáltató jogásza írásos – e-mailben küldött – megjegyzésekkel is szükségesnek tartotta kiegészíteni a 

válaszait. 
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egy online tartalomszolgáltató, két politikai – egy konzervatívnak és egy liberálisnak tekintett
196

 – 

politikai napilap, valamint két bulvárlap jogászával. Tekintettel arra, hogy az etnikai adatok 

megjelenítésének kérdésköre a médiába (feltételezhetően) leginkább bűncselekmények kapcsán merül 

fel, a bűnügyi témák pedig a bulvárlapokban hangsúlyos szerepet játszanak, a bulvársajtó esetében 

indokoltnak tűnt két interjúalanyt is bevonni a vizsgálatba, mintegy kontrollképpen.  

A bulvárlapot képviselő jogászok egyike az interjú során „megrögzött liberális”-ként azonosította 

magát, ezért a válaszok bemutatása során mint „liberális értékrendet valló, bulvárlapnak dolgozó 

jogász”-ként történnek rá utalások, megkülönböztetendő őt a kutatásba bevont másik, szintén 

bulvárlapot képviselő jogásztól. (A vizsgálatnak egyébként nem volt része az interjúalanyok politikai 

preferenciáinak azonosítása, ilyen irányú kérdés az interjúk során nem is hangzott el: az információt az 

említett jogász önkéntesen szolgáltatta, a beszélgetés legelején.)  

A válaszadók mindegyike férfi volt; a lehetséges interjúalanyok feltérképezése során egyébként 

egyetlen nő sem került a látókörbe. 

2.1.4. A 2009-ben készült interjúk során kapott válaszok 

A jogászokkal folytatott beszélhetések félig strukturált interjúk formájában zajlottak. Azaz, az 

interjúkhoz előzetesen vázlat (vezérfonal) készült, amely nem csak a kérdéseket tartalmazta, de azok 

sorrendjét tekintve is tudatosan felépített volt, ám a beszélgetések a tervektől valamelyest eltérően 

zajlottak (végül az interjúalanyok mindegyike reagált az összes kérdésre, amelyek viszont nem minden 

esetben az eredetileg tervezett sorrendben merültek fel). Az interjúvázlat hét kérdést, illetve kérdéskört 

tartalmazott; a válaszadók által megosztott információk és vélekedések ezek mentén tekinthetőek át. 

1. Etnikai adatok kezelésére vonatkozó hazai jogszabályok: „Ha valakinek (mondjuk, az 

alapfogalmakkal nagyjából tisztában lévő külföldinek, tehát nem egy marslakónak) be kellene 

mutatnia a hazai adatkezelési jogszabályokat, illetve a jogszabályok alkalmazását az etnikai/faji 

adatok vonatkozásában, mit emelne ki?” 

A jogszabályi keretekre vonatkozó kérdésre válaszul minden jogász személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992. évi LXIII. törvényre hivatkozott, illetve annak azon 

rendelkezésére, hogy az etnikai adat „különleges adat”-nak minősül, és emiatt alapértelmezésben csak 

akkor kezelhető valakivel kapcsolatban ilyen adat, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul.
 197

 Ezen 

kívül, az online tartalomszolgáltató jogásza szükségesnek látta hangsúlyozni, hogy „fontos még, hogy 

                                                           
196 A közfelfogás szerint ezek a lapok konzervatív, illetve baloldali irányultságúak, jóllehet, ezek a besorolások 

politikatudományi szempontból nem feltétlenül szabatosak. 
197 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 2 § (2): „különleges 

adatnak minősül a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra… vonatkozó személyes adatok.” 3. § (2): 

„Különleges adat akkor kezelhető, ha a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy b) a 2. § 2. a) pontjában 

foglalt adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, 

továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli; c) egyéb esetekben azt törvény 

elrendeli (kezelésnek minősül az adatok felvétele és tárolása, feldolgozása, továbbítása és nyilvánosságra hozatala is).” 
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a Btk. szankcionálja a személyes vagy különleges adattal való visszaélést is, köztörvényes 

bűncselekményként”. A liberális napilap jogásza pedig utalt arra is, hogy amennyiben 

bűncselekményekről van szó, különös körültekintéssel kell eljárni a személyes adatok és a tudósítás 

módja tekintetében az újságíróknak. 

2. Az etnikai adatkezelés szempontjából esetlegesen eltérő helyzetek: „Milyen helyzeteket különítene 

el az etnikai adatkezelés szempontjából – ha egyáltalán szükségesnek látná az elkülönítést? Pl. 

bűnelkövetők etnikai hovatartozása, áldozatok (vélt) etnikai hovatartozása, hátrányos helyzetű 

kisebbségnek járó kedvezményt igénybe vevők etnikai regisztrációja, kisebbségi önkormányzati 

választásokon az etnikai regisztráció stb.” 

Az etnikai hovatartozás esetleges rögzítésére, illetve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kérdést 

illetően a konzervatív beállítottságú napilap jogásza nem tudott „érdemben nyilatkozni” (arra 

hivatkozva, hogy nem alakított ki álláspontot ebben a kérdésben). A többi interjúalany megpróbált 

választ adni a kérdésre; egyikük sem zárta ki, hogy az etnikai adatok kezelésére vonatkozó elvek 

tekintetében differenciált megközelítésre lehet szükség. Az egyik bulvárlapnak dolgozó jogász, 

valamint az online tartalomszolgáltató jogásza szerint kifejezetten indokolt, hogy különböző 

helyzetekben eltérően kezeljék az etnikai adatokat: például iskolai szegregációs helyzetek 

felszámolása vagy esélykiegyenlítő intézkedések érdekében szükség lenne tudni arról, hogy „kikről is 

van szó”. Megegyeztek abban is, hogy a kriminológia területén előnyökkel járhat az etnikai szempont 

vizsgálata, méghozzá nem csak az áldozatok, de az elkövetők tekintetében is – az online 

tartalomszolgáltató hangsúlyozta, hogy önkéntes nyilatkozat alapján –; bűnmegelőzési okok miatt. 

Miközben mindketten elutasították a roma származás és a bűnelkövetés közötti esszenciális kapcsolat 

feltételezését, az online tartalomszolgáltató jogásza szerint a „visszájára sült el” a „cigánybűnözés” 

kifejezés használatának tiltása; indoklásából kiderült, hogy egyrészt a bűnözős társadalmi okainak 

feltárását nehezítőnek tartja a politikai korrektség jegyében kialakított „tabu”-t, másrészt 

(nyomozástani szempontból) relevánsnak tartja annak figyelembe vételét, hogy „igenis vannak roma 

elkövetőre jellemző módszerek”. 

3. Nemzetközi tájékozottság: „Mit tud a külföldi gyakorlatról az etnikai/faji adatok sajtóban való 

kezeléséről-megjelenítéséről, tud-e követendő, ill. elrettentő példákat ezen a téren?” 

A külföldi normákra, illetve gyakorlatra vonatkozó kérdésre az interjúalanyok mindegyike azt 

válaszolta, hogy kellő tájékozottság hiányában nem tudnak véleményt mondani, illetve példákat 

bemutatni. Az online tartalomszolgáltató jogásza ugyanakkor hipokritának minősítette a politikai 

korrektség jegyében kialakított, faji vonatkozású ügyekben alkalmazott amerikai kommunikációs 

stílust, másrészt pedig a sajtó potenciálisan negatív – sőt, pusztító – hatását illetően felidézte a ruandai 

népirtást, illetve annak során a média szerepét az etnikai alapú gyűlölet szításában. 
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4. Az etnikai adatok médiában való megjelenítésére vonatkozó normák érvényesülése 

Magyarországon: „Mi a véleménye a hazai (adatkezelési) jogszabályokról, kifejezetten az etnikai 

adatok kezelésének / sajtóban való megjelenítésének tekintetében? Illetve, mi a véleménye az újságnál 

érvényben lévő (írott vagy íratlan) szabályokról, amennyiben vannak ilyenek?” 

Az interjúalanyok közül a két közéleti – a konzervatív és a liberális – napilap jogásza nem kívánta 

minősíteni a magyar sajtó működését az etnicitás megjelenítését illetően. Az online tartalomszolgáltató 

jogásza annak a benyomásának adott hangot, hogy „a sajtó normálisabb része is helyén kezeli a 

dolgokat, bár egyes bulvárlapok tudnak burkoltan cigányozni” (példaként a bulvárlapok közül a Zsaru 

magazint, vagyis a rendőrség bűnügyi hetilapját említette).
198

 Az egyik bulvárlap jogásza a jobboldali 

sajtó általánosító, diszkriminatív hatású etnikai utalásait bírálta, valamint azt, hogy az etnicitás 

megjelenítésével kapcsolatban a jelenlegi „homályba húzódás” képmutató, és aki akarja, az megtalálja 

a kibúvókat. A másik bulvárlapnak dolgozó (liberális értékrendet valló) jogász úgy vélekedett, hogy 

még mindig jobb, hogy „csak finoman” utalnak egyes lapok a bűncselekményben érintettek etnikai 

hovatartozására, mint ha nyíltan tennék, mivel az még inkább „rontaná a helyzetet”. Az előbbi 

bulvárlap jogásza az újságokban közölt képekkel kapcsolatban arra a problémára mutatott rá, hogy 

még az arc kitakarása vagy „kikockázása” mellett is sokszor valószínűsíthető valakinek az etnikai 

származása; az online tartalomszolgáltató jogásza a képi illusztrációkkal kapcsolatban azt a 

gyakorlatot bírálta, amikor a felvételen szerepelnek az érintett hozza tartozói is (torzítás nélkül). 

5. A vonatkozó normák esetleges hiányosságai Magyarországon: „Milyen változtatásokat üdvözölne / 

tudna elképzelni a hazai jogszabályi környezetre vonatkozóan? Ezen kívül Ön milyen újságírói etikai 

szabályokat látna szükségesnek ezen a téren (ha egyáltalán)?” 

A normák érvényesülésével kapcsolatos kérdésre adott válaszuktól függetlenül az interjúalanyok 

egyike sem vélte úgy, hogy az etnikai adatok közzétételére vonatkozó szabályok módosítani kellene; 

illetve mindannyian úgy látták, hogy az esetleges visszaélésekkel szemben a jogi fellépés lehetősége 

adott. Az online tartalomszolgáltató jogásza kifejezetten hangsúlyozta, hogy szerinte a magyar 

adatvédelmi jogszabályok „jók, kellően szigorúak.” Az egyik bulvárlapot képviselő, liberális 

értékrendet valló jogász kijelentette, hogy semmiképpen sem tenné „őszintébbé” etnikai 

vonatkozásban a bűncselekményekről szóló híreket, mivel egy ilyen kezdeményezés, még ha az 

előítéletek gyengítését célozná is, „végül rossz irányba sülhetne el”. Ugyanez az interjúalany még azt a 

megjegyzést is hozzáfűzte a válaszához, hogy: „Ebben az országban most olyan a társadalmi helyzet 

– gondolva a bűnbakkeresésre, és az államban való bizalom megrendülésére –, hogy bármit is teszünk, 

az végül csak felnagyítja ezt a problémát, vagyis az előítéleteket a cigánysággal szemben. Mielőtt 

változtatnánk a sajtóra vonatkozó szabályozáson, először a társadalmi tudatot kellene 

megváltoztatnunk.” 

                                                           
198 Az etnicitás megjelenítéséről a Zsaru magazinban lásd még: I. fejezet. 
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6. (Esetleges) szerkesztőségi viták az etnikai adatok megjelenítéséről: „Voltak-e „ügyek” a lapnál, 

amelyek az etnikai adatok megjelenítésének/meg nem jelenítésének kérdésével voltak kapcsolatosak?” 

Az interjúalanyok egyike sem említette, hogy tudomása lenne szerkesztőségen belüli szakmai-etikai 

vitákról az etnicitás megjelenítésével kapcsolatban. Azt is mindannyian kijelentették, ilyen ügyben 

kívülről sosem érkezett panasz az általuk képviselt médium ellen. A konzervatív napilap jogásza 

kifejezetten hangsúlyozta, hogy ezen a téren „az égvilágon semmi problémájuk nincs”. A többi jogász 

is arról számolt be, hogy az újságíró és szerkesztők kollégáik „megfelelően”, „korrekten”, 

„kulturáltan” kezelik az etnikai hovatartozás megjelenítésével kapcsolatos kérdéseket. 

7. Szempontok és döntések az etnikai adatok megjelenítésével kapcsolatban: „Amennyiben voltak 

ilyen ügyek-problémák-tanácstalanságok a lapnál, Ön mit tudott mondani/tanácsolni az újságíró 

kollégáinak? Milyen megoldások születtek ezekben az ügyekben?” 

Tekintettel arra, hogy a megelőző kérdésre az interjúalanyok nemlegesen válaszoltak – vagyis azt 

közölték, hogy az etnikai adatok megjelenítése kapcsán még sosem bontakozott ki vita a 

szerkesztőségen belül, és kívülről sem érte támadás az általuk képviselt médiaorgánumot ilyen üggyel 

kapcsolatban –, a felmerült szempontokra, valamint az ügyek kimenetelére vonatkozó kérdés végül 

nem bizonyult relevánsnak egyik esetben sem. 

Megjegyzendő viszont, hogy volt egy téma, amely nem szerepelt a vezérfonalban, ám a beszélgetések 

valamely pontján minden interjú esetében előkerült, legalábbis érintőlegesen: a „roma/cigány” 

kifejezések használatának kérdése. (Az interjú során ugyanis nyilvánvaló volt – eleve a kutatás 

kontextusát jelentő tematikus lapszám említése révén, de a hazai társadalmi kontextus ismerete alapján 

is –, hogy az etnicitással kapcsolatos kérdések elsősorban a hazai roma kisebbség kapcsán merülnek 

fel.) Ennek kapcsán minden interjúalany kijelentette, hogy nem tulajdonítana túlzott jelentőséget a 

szóválasztásnak; a „roma” mellett a „cigány” kifejezést is legitimnek tartják. Ezen a ponton 

megjegyzendő az is, hogy az interjúalanyok etnikai identitására vonatkozóan nem tartalmazott ugyan 

kérdést a vezérfonal – nem kellett nyilatkozniuk az etnikai hovatartozásukról, illetve identitásukról –, 

de az interjúk készítője a rendelkezésére álló információk alapján a válaszadó jogászok egyikét sem 

vélte roma származásúnak; feltételezhető tehát, hogy nem a kifejezések jelöltjeként alkottak véleményt 

a terminológiáról. 

2.1.5. A 2009-es kutatás eredményeinek összegzése  

Az interjúsorozatból a közvetlen információk szintjén megtudtuk, hogy a megkérdezett jogászok által 

képviselt médiaorgánumok egyikének sem volt még jogi ügye etnikai adatok megjelenítésével 

kapcsolatban. Kiderült az is, hogy a megkérdezetteknek nincs tudomása szerkesztőségen belüli 

vitákról vagy egyezetésekről az etnicitásra vonatkozó információk kezelésével kapcsolatban; illetve, 

ilyenekbe nem vonódtak be.  
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Ami a vélemények szintjét illeti, a jogászok válaszai egyhangúak voltak arra a kérdésre, hogy az 

általuk képviselt lapoknál hogyan kezelik az etnikai adatok megjelenítésével kapcsolatos kérdéseket: 

mindegyik interjúalany úgy vélte, hogy náluk kifogástalan a szerkesztőségi gyakorlat. Ez persze 

összefügghet a lojalitással is – még anonim interjúk esetében is –, hiszen azok a válaszadók sem 

fogalmaztak meg kritikát a „saját” lapjukkal kapcsolatban, akik egyébként érzékenynek mutatkoztak a 

problémára, illetve tudatában voltak annak – és ezt példákkal is illusztrálták –, hogy milyen 

visszásságok mutatkoznak a magyarországi média különböző szegmenseiben ezen a téren. A „saját” 

szerkesztőségi gyakorlatot értékelő, kategorikus és kifejtetlen válaszokat azonban a lojalitáson kívül 

magyarázhatja az is, hogy ez egy olyan téma, amelyről nem sok szó esik, a döntések pedig nem 

explicit – akár íratlan – szabályok mentén születnek, hanem automatizmusokból fakadnak.  

Mindent összevéve, az interjúsorozat révén keveset tudtunk meg az etnikai adatok megjelenítésével 

kapcsolatos szerkesztőségi elvekről, illetve azok alkalmazásáról. A további empirikus kutatás irányát 

illetően azonban szempontokkal és tanulságokkal szolgálhat a vizsgálat. 

Ami a kutatás során megkérdezendők körét illeti, az interjúsorozat egyik tanulsága az lehet, hogy 

érdemes mégis elsősorban újságírókhoz és a szerkesztőkhöz fordulni; hiszen annak ellenére, hogy a 

megkérdezett jogászok nem számoltak be ilyen irányú tapasztalatokról, még nem zárható ki, hogy a 

témáról viták folynak egyes szerkesztőségekben. Az interjúalanyok kapcsán felmerül az is, hogy az 

etnikai kisebbségek médiareprezentációjával kapcsolatos szakmai szempontokat befolyásolhatja az is, 

hogy az illető a többségi társadalomhoz tartozik-e vagy egy kisebbségi csoporthoz – amint erre a 

„roma”/”cigány” terminológiával kapcsolatban tett magabiztos kijelentések rávilágítottak.  

Ami pedig a probléma körüljárását illeti, felmerül, hogy általános kérdések helyett konkrét példák 

felvetése révén lehetne többet megtudni az etnicitás megjelenítésével kapcsolatos szerkesztőségi 

döntésmechanizmusok működéséről – erős a gyanú ugyanis, hogy tényleg nem léteznek 

megfogalmazott elvek ezen a téren. Az utóbbiból egyébként az is következhet, hogy az interjú nem a 

legmegfelelőbb módszer a téma vizsgálatához –mivel nincsenek „konyhakész” válaszok – , és e 

helyett célravezetőbb lenne a fókuszcsoport módszeréhez folyamodni, bízva abban, hogy a résztvevők 

közötti beszélgetések során kikristályosodhatnak bizonyos szempontok, elvek. 
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2.2. Újságíró-interjúk (2013) 

A 2014-es fókuszcsoportos kutatás előkészületeinek második fázisát egy 2013-ben, újságírók és 

médiaszakemberek körében lebonyolított interjúsorozat jelentette, amely nagyban épített a 2009-es 

kezdeményezés tapasztalataira. (Tisztázásképpen megjegyzendő, hogy míg a fentiekben ismertetett, 

2009-es interjúsorozat eredetileg a jelen disszertációtól függetlenül készült, az alábbiakban bemutatott, 

2013-ben lebonyolított interjúk már kifejezetten a disszertációhoz kapcsolódó kutatási projekt részét 

képezték.) A 2013-as fázis célja a vizsgálat fókuszában álló fogalmak operacionalizálása, illetve 

kutatás-módszertani módszertani tapasztalatok gyűjtése volt: a hangsúly tehát ebben a fázisban inkább 

a folyamaton – és nem annyira az eredményen – volt; az elvégzett empirikus kutatás pedig kísérleti 

(„pilot”) jellegűnek tekinthető. 

2.2.1. A 2013-as kutatás keretét jelentő kutatószeminárium 

2013 őszén (a 2013/2014-as egyetemi tanév első szemeszterében) a disszertáció szerzője 

kutatószemináriumot tartott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán, 

amelyet a Média és Kommunikáció Tanszék hirdetett meg alapképzésben részt vevő hallgatók 

számára; a kurzus „A reprezentáció politikája” tantervi területhez kapcsolódott, és „Az etnicitás 

médiareprezentációja – szerkesztőségi elvek” címet viselte.  

A kurzus célja egy közös empirikus – félig strukturált interjúkon alapuló – kutatás előkészítése és 

lebonyolítása volt, az etnicitás médiareprezentációjára vonatkozó magyarországi álláspontok 

témájában. A kifejezetten BA-szintűnek tervezett kurzus meghirdetését a „kölcsönös előnyök” elve 

inspirálta: egyrészt biztonságos tanulóközeget volt hivatott biztosítani olyan hallgatók számára, akik 

kutatói ambíciókat ismernek fel magukban, másrészt explicit cél volt a tanszék oktatótevékenységéhez 

doktorjelöltként hozzájáruló oktató kutatómunkájának támogatása is. Vagyis, a kurzuskoncepció 

egyfelől abból a nyilvánvaló körülményből indult ki, hogy a felsőfokú tanulmányaik elején járó 

hallgatók általában nem vagy csak alig rendelkeznek saját kutatási tapasztalattal, és korlátozottan 

állnak rendelkezésükre tapasztalatszerzési lehetőségek ezen a téren; másfelől pedig az jelentett 

motivációt, hogy a disszertáció szerzőjének nyilvánvalóan humánerőforrásra – motivált segítőtársakra 

– volt szüksége a saját kutatásának előmozdításához.  

A kurzus kezdetén a hallgatók olvasmányok révén ismerkedtek meg a problématerülettel, illetve a 

magyarországi helyzettel. Ennek keretében először is két kutatási jelentést kellett tanulmányozniuk: 

Bernáth Gábor és Messing Vera „Szélre tolva” című kutatási jelentésének rövidített változatát;
199

 

valamint a Független Médiaközpont 2011-es „Kisebbségek a médiában” című jelentését (amelyben 

                                                           
199 Bernáth Gábor – Messing Vera. 2012. „Szélre tolva.” Médiakutató (1 Tavasz). A kutatási jelentés hosszabb változata: 

Bernáth Gábor – Messing Vera. [2012]. „Szélre tolva. Kutatási zárójelentés a roma közösségek többségi médiaképéről, 

2011.” (Kézirat.) 
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Tóth Borbála a kapcsolódó magyarországi kampányokról és programokról számol be).
200

 A 

kutatószeminárium vezetőjének két korábbi publikációjából pedig a projekt közvetlen előzményeit 

ismerhették meg, illetve szempontokat kaphattak a közös tervezőmunkához.
201

 

Ezt követően a hallgatók azt a feladatot kapták, hogy gyűjtsenek össze olyan, a magyar sajtóból 

megismerhető történeteket, amelyekkel kapcsolatban az etnicitás (esetleges) megjelenítése kérdéseket 

vethet fel. Végül négy releváns történettípust sikerült azonosítani: 1. „kulturális alapú”, illetve az 

„hétköznapi együttélés” során felmerülő incidensek; 2. olyan bűncselekmények, amelyeknél az 

elkövető kisebbségi, az áldozat pedig a többségi társadalom tagja; 3. olyan bűncselekmények, 

amelyeknél az áldozat kisebbségi csoporthoz tartozik (az elkövető háttere ennél a történettípusnál 

kevésbé tűnt lényegesnek); 4. olyan esetek, amelyekben kisebbségi csoporthoz tartozó „hős”-ök 

szerepelnek. Csoportmunka révén alakult ki egy-egy történet mindegyik típusból; a hírekben, 

tudósításokban szereplő „valódi” történetek alapján, illetve azokból összegyúrva.  

A kurzusnak összesen tizenhárom résztvevője volt; egy kivételével az ELTE BTK alapképzésben részt 

vevő hallgatói (közöttük – a bölcsészkarokon megszokott arányokat leképezve – jelentős túlsúlyban 

voltak a nők; a mindössze két férfi egyike áthallgatóként vett részt a szemináriumon, miközben a 

Budapesti Corvinus Egyetemen folytatott társadalomtudományi tanulmányokat, graduális szinten).
202

 

2.2.2. A 2013-as kutatás koncepciója 

A 2013-as interjús kutatás explicit célja – a képzési-oktatási célon, vagyis azon túl, hogy a tanszék 

alapképzésben részt vevő hallgatói kutatás-módszertani ismereteket, valamint empirikus kutatási 

tapasztalatokat szerezzenek – a 2014-ben lebonyolítandó fókuszcsoportos kutatás előkészítése volt. Az 

interjúkon alapuló kutatási fázis szerepe tehát kifejezetten kísérleti volt. Megalapozottan sejthető volt, 

hogy a kutatási kezdeményezés középpontjában álló kérdéskörre vonatkozóan – vagyis, hogy milyen 

szempontok szerint dől el a szerkesztőségekben a (potenciálisan) etnikai aspektussal bíró történetek 

sorsa – kevés kifejtett információt közölnek majd az interjúalanyok. Az interjúvázlat összeállítása, 

majd lekérdezése mégis haszonnal kecsegetőnek tűnt a kutatási célok szempontjából: tekintettel 

egyrészt arra, hogy a beszélgetések során további kérdések merülhetnek fel, illetve kiderülhet, ha 

egyes kérdések pontosításra szorulnak. Mindazonáltal, az interjúsorozat lebonyolításának legfontosabb 

célja annak tesztelése volt, hogy hogyan reagálnak a célcsoporthoz tartozók – elsősorban újságírók és 

                                                           
200 Tóth Borbála. 2011. Kisebbségek a magyar médiában: Kampányok, projektek, programok az integrációért. Budapest: 

Független Médiaközpont. 
201 Balogh, Lídia. 2009b. „Etnikai adatok kezelése a magyarországi sajtóban.” Föld-Rész 2(3–4):81–91.; Balogh Lídia – Pap 

András László. 2013. „A bűncselekményekkel kapcsolatos beszédmódok és az etnikai adatok kezelése a médiában.” In 

„Csak másban”: Romareprezentáció a magyar médiában, szerk. Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám. 

Budapest–Pécs: Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék. 
202 A kutatószeminárium résztvevői a következők voltak: Bagdi Ünige, Dömötör Nikolett, Ferenczi Ágnes, Ruth Hrelja, 

Kőrösi Dalma, Pabeschitz Virág, Rab Fanni, Roik Anna, Somogyi Zsófia, Szente Csilla, Szilágyi Bettina, Takács Ákos (az 

ELTE BTK BA-hallgatói), valamint Németh Bálint (a Budapesti Corvinus Egyetem MA-hallgatója). 
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szerkesztők – a kiválasztott történetekre; vagyis annak felmérése, hogy a történetek alkalmazhatóak 

lesznek-e a fókuszcsoportok során. 

2.2.3. A 2013-as kutatásba bevont interjúalanyok 

A lehetséges interjúalanyok listája részben a szemináriumvezető, részben a csoporttagok 

kapcsolatrendszere alapján állt össze (és közös megegyezés alapján dőlt el, hogy ki kit kér fel, illetve 

kivel beszélget). Az interjúk lebonyolítását illetően felkészítést kaptak a hallgatók, akiknek a 

beszélgetésekről készített átiratok mellett néhány bekezdésnyi, kötetlen formájú jelentést is be kellett 

nyújtaniuk. Ezek a rövid reflexiók az interjúzás menetéről, valamint a csoport tagjainak szóbeli 

beszámolói értékes forrást nyújtottak a fókuszcsoportos fázis tervezéséhez. 

A csoport tagjai végül tíz magyarországi újságíróval, szerkesztővel, illetve szakértővel készítettek 

személyes interjút:
203

 

– az egyik vezető hírportál volt szerkesztőjével; 

– egy közszolgálat televízió-csatorna szerkesztőjével, aki egyúttal egy egyházi rádiónál is dolgozik; 

– egy nemzetközi televíziócsatorna magyar adásának munkatársával; 

– egy kereskedelmi tévécsatornánál, egyúttal egy civil hírportálnál is dolgozó újságíró; 

– egy civil szervezet médiaprogramjának résztvevőjével; 

– egy hírportál újságírójával; 

– egy liberális
204

 politikai napilap volt szerkesztőjével; 

– egy kisebbségvédelemmel foglalkozó társadalomtudományi kutatóval; 

– egy közéleti–kulturális hírportál szerkesztőjével; 

– egy ingyenes terjesztésű napilap szerkesztőjével. 

Megjegyzendő, hogy a tíz beszélgetőpartner között csak egy nő volt: a civil szervezet 

médiaprogamjának résztvevője. A kutatás szervezésekor rajta kívül még öt nő került a látókörbe, velük 

azonban különböző okok miatt (külföldi távollét, egyéb kötelezettségek) végül nem készülhetett 

interjú. 

2.2.4. A 2013-ben készült interjúk során kapott válaszok 

Az újságírókkal és médiaszakemberekkel folytatott beszélgetések – hasonlóan a 2009-es kutatáshoz – 

félig strukturált interjúk formájában folytak.
205

 Az alapul szolgáló interjúvázlatban a kérdések 

                                                           
203 Az egyik hallgató, a Szlovéniából érkezett Ruth Hrelja hátteréből adódóan, illetve szakdolgozatához kapcsolódóan végül 

azt vállalta, hogy két szlovéniai médiaszakemberrel készít interjút: egy (vezetőnek tekinthető) politikai napilap, valamint egy 

ingyenes terjesztésű (például közlekedési csomópontokon osztogatott, a hazai Metropolhoz hasonlítható) újság 

szerkesztőjével. Mindkét válaszadó férfi. A szlovéniai interjúalanyok reflexióinak összefoglalása az egyes kérdéseknél 

lábjegyzetekben olvasható. A szlovéniai interjúalanyok esetében használt kérdéssor némileg eltért a magyar viszonyok 

figyelembe vételével kialakított interjúvázlattól; az adaptációt Ruth Hrelja végezte. 
204 A közfelfogás ezt a lapot liberális eszmék közvetítőjének tartja, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy tudományos – 

politikatudományi – szempontból ne lenne megkérdőjelezhető ennek a címkének az alkalmazhatósága a szóban forgó 

médiaorgánum irányultságára. 
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bizonyos tekintetben egymásra épültek, de a beszélgetés során el lehetett térni, szükség szerint, ettől a 

sorrendtől. Az interjúalanyoknak összesen kilenc kérdésre, illetve kérdéskörre kellett válaszolniuk. 

Ezek közül a harmadik – egy komplex „kérdéscsomag”, amely a szerkesztőségi döntésmechanizmusok 

feltérképezésére irányult – képezte az interjú magját: a válaszadóknak négy esetet kellett elemezniük, 

értékelniük és esetleg összehasonítaniuk. Az utolsó, levezető kérdés szintén egy példán alapult; 

amellyel kapcsolatban a válaszadók elmondhatták véleményüket, megoszthatták szubjektív 

szempontjaikat. 

1. A válaszadó (felvállalt) etnikai identitása:  

„Ön etnikai kisebbséghez tartozónak vallja-e magát?”
206

 

Ez a kérdés indokoltnak tűnt a jogászokkal készült interjúk tanulságai alapján (melyek során a 

válaszadók érzékelhetően a többségi társadalom szemszögéből fogalmaztak meg véleményeket; ám ez 

csupán feltételezés marad, hiszen az etnikai identitásra vonatkozóan nem hangzott el kérdés az interjúk 

során). Másfelől úgy vélhető, hogy ez az indítókérdés alkalmas lehet a kutatás témájának kiemelésére; 

illetve remélhető, hogy talán az önreflexív megközelítést is segíti, ha az interjúalanynak pozícionálnia 

kell magát a beszélgetés elején. 

A tíz interjúalany közül ketten romának vallották magukat – egyikük, egy férfi, egy kereskedelmi 

tévécsatornánál és egy civil hírportálnál is dolgozó újságíró; másikuk – az egyetlen női interjúalany – 

egy civil szervezet médiaprogramjának résztvevője. 

A nemzetközi televízió-csatornánál dolgozó interjúalany a következő reflexiót adta válaszul:
207

 

Hát nem tudom. [nevet] Lehet, hogy Magyarországon nem, de amikor Angliában voltam vagy 

Amerikában dolgoztam, akkor abszolút én voltam az „other” [vagyis más], tehát a magyar etnikai, 

a külföldi. Magyarországon, mondjuk, nem… de Magyarországon is félig-félig az vagyok. 

A többi hét interjúalany azt felelte az első kérdésre, hogy nem tartja magát etnikai kisebbséghez 

tartozónak.  

2. Etnikai diverzitás a válaszadó által képviselt szerkesztőségben: 

 „Dolgoznak-e az Ön által képviselt lapnál (amennyiben az első válaszra IGEN a válasz, Önön kívül) 

– etnikai kisebbséghez tartozók (vagy migránsok)? Ha igen: milyen számban, milyen arányban?”
 208

 

Erre a kérdésre négyen határozott nemmel válaszoltak (továbbá, a közszolgálat médiumnál és egy 

egyházi rádiónál is dolgozó újságíró az utóbbiakra – vagyis a migránsokra – vonatkozóan adott 

                                                                                                                                                                                     
205 Az interjúvázlatot lásd: 1. függelék. 
206 A szlovéniai válaszadók nem vallották magukat etnikai kisebbséghez tartozónak. 
207 A nemzetközi televíziócsatornánál dolgozó interjúalany külföldön nőtt fel; nyelvhasználatán ez érzékelhető. 
208 Mindkét szlovéniai válaszadó arról számolt be, hogy kisebbséginek tekinthető kollégák zöme második generációs migráns 

(vagyis főleg olyanok, akiknek a szülei a volt Jugoszlávia más területeiről költöztek Szlovéniába). A migráns hátterű 

újságírók az ingyenes napilapnál – az interjúalany szerint – a sportrovatnál koncentrálódnak. 
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nemleges választ). A nemzetközi televíziós csatornának dolgozó interjúalany a válaszához hozzátette 

azt is, hogy „sajnos”, míg a hírportál újságírója azzal egészítette ki a válaszát, hogy: 

[…] nem is volt ezzel kapcsolatban tudtommal semmilyen törekvés. Nem hiszek a pozitív 

diszkriminációban, de lehetett volna valamilyen tudatosabb gyakorlati program, amibe akár 

szociális szempontokat is figyelembe lehetett volna venni.  

A közszolgálati médiumoknál (is) dolgozók említették, hogy gyakornoki programok keretében 

dolgoztak velük, illetve kerültek hozzájuk roma kollégák. Roma gyakornoki program keretében a 

laphoz kerülő roma újságírókról számolt be a liberális politikai napilap volt szerkesztője, valamint a 

vezető hírportál volt szerkesztője is. 

A magukat romának valló interjúalanyok egyike egy civil hírportálnál gyakorlatilag csak romákkal 

dolgozik, míg a civil szervezet médiaprogramjában részt vevő válaszadó hangsúlyozta, hogy a 

szervezetnél dolgoznak nem romák is. 

3. Szerkesztőségi döntések: „Ha az alábbi történet/információ az Ön látókörébe kerülne, és ön 

döntene (dönthetne) róla, 

– a hír bekerülne-e a hírek közé, illetve készülne-e róla további anyag (pl. tudósítás)? 

– a lapon/online felületen belül hol kapna helyet a hír/téma? 

– biztosítana-e képet/illusztrációt a hírhez/témához? 

– hangsúlyozná-e a szereplők etnikai hovatartozását? 

– ha bizonytalan, milyen szempontok alapján mérlegelne?” 

Ez a kérdéscsoport jelentette a tervek szerint a beszélgetés súlypontját: az interjúalanyoknak összesen 

négy történet kapcsán kellett mérlegelniük a felsorolt kérdéseket; a válaszok összefoglalása az 

alábbiakban az a)–d) pontok alatt olvasható. 

a) Az első történet alapja egy helyi (kisvárosi) híreket közlő portálon megjelent cikk, illetve az abban 

leírt eset:
 209

 

A nyári hőség idején a város egyik újonnan felújított terén a szökőkútban fürdőruhás gyerekek 

kezdenek pancsolni, akik az információk szerint roma származásúak – illetve, a városban elterjed 

a gúnyos „cigánytermál” kifejezés. Sokan a hatóságok közbelépését sürgetik a jelenség 

visszaszorítása érdekében.
 210

 

                                                           
209 Lásd: Jabronka Richárd. 2013. június 23. „Cigánytermál – Ezzel a cikkel nem leszek népszerű...” Pápa Holnap. (A 

glosszajellegű cikk további részéből egyébként kiderül, hogy a szerző kifejezetten a tolerancia mellett foglal állást; erre, 

illetve az intoleráns közhangulatra utal az ironikus hangzású alcím is.) 
210 Az interjúvázlat szlovéniai viszonyokhoz adaptált változatában „cigánytermál” helyett a „bosnyáktermál” kifejezés 

szerepelt, illetve bosnyák származású gyermekekről esik szó. Mindkét válaszadó abban látta a történet jelentőségét – vagyis 

azt, amiért a médiának foglalkoznia kell vele valamilyen szinten – hogy a lakossági tiltakozás a (helyi) társadalmi 

feszültségek fokozódását jelezheti. Ahogy az ingyenes terjesztésű napilap szerkesztője fogalmazott: „A legrosszabb az, hogy 

sokan a hatóságok közbelépését sürgetik a jelenség visszaszorítása érdekében. Nézd, én ezt hírként jelentetném meg […] 

Képi anyaggal, de olyan távolságról, hogy a gyermekeket nem lehetne felismerni. Nézd, az, hogy »bosnyákfürdő«, az nem 

jelenne meg, csak az, hogy sokan a hatóságok közbelépését sürgetik.” A politikai napilap szerkesztője is hasonló 

következtetésre jutott: „Sokszor fordul elő az újságírásban, hogy döntened kell az egyik és a másik jog között, majd közben 
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Ez a történet nem bűncselekményről, feltételezhetően még csak nem is szabálysértésről szól – nem 

tudunk róla, hogy a történet idején lett volna olyan önkormányzati rendelkezés, amely tiltaná a 

szökőkútban való fürdőzést, hanem egy „együttélési ügy”-ről szól, vagyis azt a jelenséget kívánja 

példázni, amikor a többségi lakosság tagjaiból irritáltságot, illetve tiltakozást ki egy etnikai vagy más 

kisebbségi csoport valamely szokása, megnyilvánulása. 

Az interjúalanyok némelyike – a kulturális-közéleti portál szerkesztője és az ingyenes napilap 

szerkesztője – egyáltalán foglalkozna a történettel; a közszolgálat televíziónál és egy egyházi rádiónál 

dolgozó újságíró pedig úgy vélte, hogy ez a történet a bulvármédia területére tartozik. A nemzetközi 

televíziócsatorna magyar adásának munkatársa sem találta jelentősnek a történetet – mondván, hogy a 

szereplők „nem követnek el bűncselekményt” –, az etnikai háttér említésének lehetőségét pedig azért 

zárta ki, mert gyermekekről van szó. 

A magát romának valló, kereskedelmi televíziónál és egy civil hírportálnál dolgozó interjúalany úgy 

vélte, hogy a történet nem éri az országos média szintjét; még az online média tekintetében sem. A 

történet feldolgozásának minimális szintjét, illetve az illusztráció mellőzését egyébként az etnikai 

aspektus kibontásának elkerülése céljából is szerencsésebbnek tartja: 

Helyi szinten mínuszos hír. Etnikai hovatartozást nem említenék. Mínuszos hírhez nem kell kép. 

Nyilván azzal lehetne erősíteni, hogy itt cigánygyerekek fürdenek valóban a kútban… de mínuszos 

hírben nem. 

A civil szervezet médiaprogramjában részt vevő, magát ugyancsak romának valló interjúalany a 

történetet „megjelentethető”-nek tartotta; kijelentve ugyanakkor, hogy: 

De én – roma nőként – nem tartom fontosnak a származást kihangsúlyozni.  

A kisebbségi kérdésekkel foglalkozó kutató arra hívta fel a figyelmet, hogy a történet hírértékét 

alapvetően az határozza meg, hogy a szereplők etnicitása megjelenik-e benne: 

El tudok képzelni olyan szélsőjobboldali lapot, amely erre lecsap, vagy olyan bulvársajtót, amely 

erre lecsap, és akár kereskedelmi tévék híreiben is el tudom képzelni. Ha én csinálnék hírt ebből, 

akkor először is kérdés, hogy hírt csinálnék-e ebből. Én valószínű, hogy nem csinálnék hírt ebből, 

de ha hírt csinálnék, akkor ezt az etnikai dolgot én nyilván nem tenném középpontba. Ha ezt az 

etnikai szintet, réteget levesszük, akkor ez önmagában nem is hír. Nyáron emberek a lábukat itt-ott 

megáztatják, ez elő szokott fordulni. Hát itt, a Blahán nap mint nap szoktam ilyet látni. 

A liberális napilap volt szerkesztője egy nagyon hasonló esettel személyesen is találkozott: 

megemlítette, hogy a szerkesztőség közelében volt egy szökőkút, és „nagyon sokszor ott 

                                                                                                                                                                                     
eldönteni, melyik érvényesüljön. Szerintem lehetséges, igen… persze a kontextus is nagy szerepet játszik… úgy bemutatni, 

hogy ők [a tiltakozók] dobálóztak a soviniszta és a nacionalista kifejezésekkel. De nem írnám meg, hogy ezek a gyerekek 

bosnyák származásúak voltak, vagy németek, vagy éppen romák – ami jelen pillanatban nagyon aktuális.” (Az idézeteket Ruth 

Hrelja fordította.) 
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cigánygyerekek fürödtek és ez konfliktusokat okozott”. A történet hírértékét ő is kifejezetten az etnikai 

rétegben látta, és ennek feldolgozására konstruktív megoldási lehetőséget is látott: 

[…] ebben nem az a hír, hogy cigánygyerekek fürdenek, hanem ebben az a hír, hogy a nem 

cigányok ez ellen tiltakoznak. Ez a hír… Tehát az, hogy cigánygyerekek fürdenek, az nem hír, mert 

miért ne fürödhetnének?! A hír az, hogy az intoleráns vagy hogy mondjam… az előítéletes magyar 

társadalom ezt nem jó néven veszi, ez hír. Ezt meg lehet írni, és ezzel lehet riportot csinálni. […] 

megkérdezni ott az embereket, hogy miért gondolják, hogy ez helytelen, és akkor ebből egy 

társadalmi látleletet lehetne csinálni 

b) A második történet egy olyan bűncselekményről szólt, amelyben az áldozat – pontosabban, a 

veszélyben lévő szereplő – a többségi társadalomhoz tartozik (méghozzá középosztálybeli), míg a 

gyanúsított kisebbségi csoporthoz tartozó, és alacsony társadalmi státuszú: 

Egy kisvárosból eltűnik a gimnázium igazgatójának 14 éves lánya. Az elsődleges gyanú szerint az 

eset összefüggésbe hozható K. Renátóval, egy 19 éves, büntetett előéletű fiatalemberrel, aki az 

eltűnés napján távozott ismeretlen helyre a városszéli „cigánysoron” található lakhelyéről.
 211

 

Ennek a történetnek az előképét egyrészt a nagy médiafigyelmet, illetve társadalmi visszhangot kiváltó 

2008-as kiskunlacházi eset, a 14 éves Horák Nóra megerőszakolása és meggyilkolása jelentette; 

amikor – mint utóbb kiderült, tévesen – romának feltételezték az elkövetőket, és a település 

polgármestere felszólalt a „cigánybűnözés” ellen. (Az interjúvázlatban szereplő történetben erre a 

hatásra kíván rájátszani azáltal, hogy a fiatalember a nevének még a rövidített formája alapján is – a 

jellegzetesnek tekinthető keresztnév miatt – romaként azonosítható.) Másrészt, a történet kapcsolódni 

kívánt az angolszász közegben „eltűnt fehér lány szindróma” (’missing white girl syndrome’) néven 

számontartott médiajelenséghez; vagyis ahhoz, hogy a többségi társadalomhoz tartozó kislányok vagy 

fiatal nők eltűnését általában óriási médiafigyelem kíséri.
212

 Magyarországon az elmúlt évek 

fejleményeit tekintve leginkább egy 2012-es eset említhető e jelenség kapcsán: amikor Pécsett, az 

eltűnése bejelentését követő néhány napon belül megtalálták a 25 éves, pszichológusként dolgozó 

Bándy Kata holttestét, akit a megalapozott gyanú szerint egy büntetett előéletű, a társadalom margóján 

élő roma férfi erőszakolt és gyilkolt meg. Mindkét tragikus eset azt a társadalmi köztudatban elterjedt 

tévképzetet erősíti, hogy általában faji/etnikai kisebbséghez tartozó és/vagy marginalizált helyzetű 

férfiak erőszakolnak meg „fehér” és/vagy középosztálybeli nőket. (Miközben azoknak az országoknak 

a statisztikáiból, ahol rögzítik az elkövetők és az áldozatok etnikai hovatartozását, egyértelműen 

                                                           
211 Az interjúvázlat szlovéniai változatánál ebben a történetben a fiatalember, „Dželil M.”, a név alapján bosnyák 

származásúnak sejthető. Mindkét válaszadó megjelentetné a hírt. A részleteket illetően az ingyenes terjesztésű lap 

szerkesztője azt nyilatkozta, hogy „a név persze megjelenne, tekintettel arra, hogy gyanúsítottról van szó, és valószínűleg a 

nyilvánosságra hozás segítene […] ha valaki ismeri, ha valaki tudja, hol tartózkodik, ha túszul ejtette a kislányt, felhívhatják 

a rendőrséget, és egykettőre megtalálják.” A képi illusztráció szükségességét illetően is igenlő választ adott: „Abszolút – és 

próbálkoznék is, habár ez így nagyon nehéz. Ez kép talán az iskolát ábrázolná…” A gyanúsított etnikai hovatartozását 

azonban nem emelné ki, mivel annak megítélése szerint a történtekhez „semmi köze nincs”. A politikai napilap szerkesztője 

másképp látta média szerepét a történet kapcsán: „Csak az jelenne meg, hogy már van egy gyanúsított, de a részletek nem. A 

bíróságnak kell bebizonyítania a bűncselekményt, a többi csak találgatás.” (Az idézeteket Ruth Hrelja fordította.) 
212 Erről lásd bővebben: I. fejezet. 
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kiderül, hogy nem ez a forgatókönyv jellemző. De annyit a magyarországi helyzetről is tudni lehet, 

hogy a nemierőszak-esetek nagyobb részében az elkövető és az áldozat valamilyen kapcsolatban álltak 

vagy legalábbis ismerték egymást, így tehát etnikai adatok nélkül is kikövetkeztethető, hogy az 

elkövetők és az áldozatok jellemzően egyazon etnikai és/vagy társadalmi csoporthoz tartoznak. 

Az alábbiakból kiderül, hogy a válaszadók az interjú során meghallgatott történet alapján mely valós 

esetekre asszociáltak, valamint az is, hogy a történettel szemben többen és több szempontból kifogást 

emeltek. 

A magukat romának valló interjúalanyok egyike, aki egy civil szervezet médiaprogramjának 

résztvevője, úgy vélte, hogy a történet alapján írt hírnek nem kellene utalnia a szereplők etnikai 

hátterére.  

A kereskedelmi televíziónál és egy civil hírportálnál dolgozó, magát szintén romának valló újságíró – 

aki szerint egyébként a történet hétköznap nemigen érné el egy országos napilap szintjét, legfeljebb 

csak hétvégén, mivel „naponta tűnnek el roma és nem roma gyerekek” – a gyanúba keverés 

megalapozatlanságát kifogásolta, valamint kijelentette, hogy az etnicitás kérdésének felvetése 

kerülendő. Kitért arra, hogy ha körözést adnak ki a fiatalember ellen, akkor esetleg meg lehet említeni, 

hogy a város mely részén bujkálhat, ennek hiányában azonban elutasította a „cigánysor”-ra való 

utalást: 

Mert előárnyékolja [a történetet] Még csak nem is gyanúsított… Ez csak feszültségkeltés, nem 

releváns, nem megalapozott. Ha gádzsó lennék, akkor se feszegetném… 

Az ingyenes terjesztésű napilap szerkesztője ugyancsak hangsúlyozta, hogy csak rendőrségi 

információk alapján közölnének bármit a gyanúsítottról, valamint párhuzamot vonta a Bándy Kata-

gyilkossággal: 

Attól függ, mi az, hogy „összefüggésbe hozható”. Megnéznénk, mennyi az ügyben a konkrétum, ki 

nyilatkozott róla, mi a forrás, satöbbi. Mert ha szóbeszéd a városban, akkor nyilván nem. Akkor 

lehet szó a bűnügyi tudósításról, ha hivatalos szervek erősítik meg. Egyébként szerintem a roma 

származást abszolút nem hangsúlyoznánk. […] De mondok egy másik példát: ha hasonlóképpen 

működne, mint a Bándy Kata-ügy, akkor abból nagy sztori lenne. És nem a roma származás miatt, 

hanem mert egyszerűen akkora ’hype’ volt körülötte. 

A liberális napilap volt szerkesztője a helyi hírek szintjén tartotta érdekesnek a történetet, és ő is 

arra hívta fel a figyelmet, hogy rendőrségi információ hiányában a médiának nem szabad 

gyanúba kevernie a fiatalembert: 

Hát, hogyha a kisváros újságját szerkeszteném, akkor bekerülne az az újságba, hogy eltűnt ez a 

kislány. De az nem kerülne be, különösen nem kerülne be ezzel a hírrel összefüggésben, hogy 

közben eltűnt a Renátó is, aki a cigánysoron lakik, mert azért ez hogy mondjam túlzottan elsietett 

előítéletes összehozása a dolgoknak. […] szerintem derítse ki a rendőrség, hogy miért tűnt el a 

kislány, derítse ki a rendőrség, hogy… ha egyáltalán van köze a Renátó eltűnéséhez, mert egy […] 
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felnőtt ember, akkor tűnik el, amikor akar, erről nem kell tudni. A 14 éves kislány esetében más a 

helyzet. A 14 éves kislány még fiatalkorú, tehát az ő eltűnése az mindenképp a rendőrség dolga. 

A közszolgálati televíziónál és egy egyházi rádiónál dolgozó újságíró – aki úgy nyilatkozott, hogy 

„nem annyira vezető hír ez”, de egy délutáni hírösszefoglalóba bekerülne – az etnikai aspektust nem 

tartja a történet részének, és emiatt aggályosnak tartja, hogy a fiatalember jellegzetes neve miatt 

gyakorlatilag kiküszöbölhetetlen, hogy a közönség romaként azonosítsa:  

A K. Renátóból a Renátó név is már bizonyos értelemben szokott utalni; én például nem írnám 

mellé […] hogy a „cigánysoron” található lakhelyéről tűnt el, vagy a szomszédjához ment, vagy 

éppen… most teljesen mindegy, indifferens, hogy honnan. 

A kisebbségi kérdésekkel foglalkozó társadalomtudományi kutató szintén elkerülhetetlennek 

látta, hogy az eset mögött bűncselekményt, illetve roma elkövetőt lásson a közönség: 

Hogy volt a név? […] Aha, aha… Egy Barikad.hu erre biztosan lecsapna, vagy bármilyen 

szélsőjobbhoz közel álló orgánum, erre volt is példa, amikor volt a Bándy Kata- ügy. Sajnos a 

magyar közvélemény ilyen, hogy amikor ilyen esemény a középpontba kerül, akkor már-már 

kódolva vannak bizonyos emberek, újságírók is, vagy nem beszélve az internetes, Facebook-os 

világról, hogy még semmit sem tudnak, de már romákra gyanakszanak. Én nem hoznám 

összefüggésbe. De tudom, hogy mások nem így gondolkodnak.  

A közéleti-kulturális hírportál szerkesztője a vezető hírek közé tette volna a történetet, illusztrációval, 

kerülve ugyanakkor a szereplők etnikai hovatartozásának előtérbe helyezését. 

A nemzetközi televíziócsatorna magyar adásának munkatársa – aki szerint hírként címlapra kerülne a 

történet – volt az egyetlen, aki végül igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a „cigánysor” mint a 

megemlített fiatalember lakhelye belekerülne a hírbe vagy tudósításba: 

Asszem igen, beletenném, mert fontos, hogy honnan származik, hol él. […] Hát, ha illusztrálnám, 

akkor gondolom […] egy kép a gyerekről, aki eltűnt… plusz ahonnan [eltűnt].  

c) A harmadik történetben a kutatás koncepciója szerint az áldozattal kapcsolatban merül fel, hogy 

esetleg roma származású, hogy alacsony társadalmi státuszú: 

Egy 17 éves, 5 hónapos terhes prostituált, akinek már van egy kétéves gyermeke, gyilkosság 

áldozatává válik lakóhelye, egy hátrányos helyzetű – és mintegy 90 százalékban romák által lakott 

– település közelében, az országút mellett. A tettes ismeretlen.
 213

 

                                                           
213 A szlovéniai változat esetén itt nem „romák által lakott”, hanem „migránsok által lakott” település szerepel a történetben. 

Mindkét válaszadó kerülné a település lakossági összetételére való utalást, nyilvánvalóan a korrektség jegyében, illetve 

kifejezetten csak a gyilkossági esetre – azaz nem a prostitúcióra, mint esetlegesen a migránsok társadalmi kirekesztettségével 

összefüggő jelenségre – fókuszálva. Az ingyenes terjesztésű napilap szerkesztője szerint: „Nem fontos, hol él. […] Ha 

közérdekű lenne, akkor megjelenne. […] Valószínűleg képi anyaggal. Helyszín, vagy valamilyen szegmens, vagy töredék. 

Lehet, hogy egy elsötétített nő, valami ilyesmi.” A politikai napilap szerkesztője pedig azt nyilatkozta, hogy: „Igen, a 

gyilkosságról írnék, de nem tudom, hogy ebben az esetben fontos, hogy egy olyan településen élt, illetve kerületben lakott, 

ahol a kilencven százalék más nemzetiségű. Úgy lenne, hogy feltüntetem, hogy innen és innen való.” (Az idézeteket Ruth 

Hrelja fordította.) 
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A történetben leírthoz hasonló esetekről – vagyis kiskorú vagy nagyon fiatal prostituáltak 

meggyilkolásáról, akik esetleg terhesek is voltak, és az ország hátrányos helyzetű régióiban éltek, vagy 

onnan származtak – időről-időre tudósít a magyarországi sajtó; általában csak hír, esetleg rövid 

tudósítás formájában (leszámítva egy-két alaposabb, oknyomozó jellegű riportot). A történet célja 

annak a jelenségnek a megragadása, amelyről az utóbbi években jogvédőszervezetek beszámolóiból, 

nemzetközi emberi jogi szervezetekhez eljuttatott civil jelentésekből lehet értesülni. Vagyis, hogy 

Magyarországon, főleg a hátrányos helyzetű – és egyúttal romák által sűrűbben lakott – északkeleti 

országrészekben egyre nagyobb problémát jelent a prostitúció, illetve a szexuális kizsákmányolást 

célzó emberkereskedelem, miközben nem tapasztalhatóak markáns lépések a jelenség leküzdésére 

vagy megelőzésére az állam részéről, még a gyermekprostitúció (ami a Magyarországra is nézve 

érvényes emberi jogi normák szerint tizennyolc éven aluliak prostitúcióját jelenti) esetében sem. 

Hivatalos statisztika – az ismert adatvédelmi okokból – nem áll rendelkezésre, ám mind belföldön, 

mind pedig azokba a külföldi országokban, ahová tömegesen érkeznek Magyarországról prostituáltak 

– azt tapasztalják a területen dolgozó szakemberek, például szociális munkások, hogy a szexuális 

kizsákmányolás magyarországi áldozatai között felülreprezentáltak a roma nők, illetve gyereklányok 

(valamint az állami gondozásban felnövő lányok, utóbbiak között azonban ismét csak 

felülreprezentáltak a roma családokban születettek a rendelkezésre álló kutatási adatok alapján).  

A fentieket tekintve annak a körülménynek az említése, hogy a meggyilkolt lány prostituált volt – 

méghozzá országút szélén álló, vagyis a prostituáltak között is a legalacsonyabb presztízsűek és 

legkiszolgáltatottabb helyzetűek egyike –, önmagában megalapozhatna olyan sejtést, hogy nem kis 

valószínűséggel roma származású áldozatról van szó. Persze kérdéses, hogy a lakosság tájékozott-e az 

emberi jogi problémák tekintetében, de az újságírók esetében talán ez feltételezhető lenne. 

Mindenesetre, a sejtésnek az erősítését hivatott szolgálni még a korai terhesség említése (ráadásul, 

hogy a tizennyolc év alatti lánynak ez már nem is az első terhessége), amihez szintén a roma 

származás asszociálódik a magyar társadalomban, valamint az az információ, hogy a lány egy 

túlnyomórészt romák lakta településen élt. 

A történet, legalábbis a kutatás koncepciója szerint, az elkövető tekintetében nem egyértelműen sejteti 

azt, hogy az elkövető (is) roma lenne. Az köztudott, hogy a prostituáltakat világszerte fokozottan érinti 

annak a kockázata, hogy gyilkosság áldozatává válnak; az elkövetők pedig leggyakrabban futtatók 

vagy kliens. A történet pont itt válna ketté az etnicitás szempontjából. Ha ugyanis arra gondolunk, 

hogy egy kliens volt a gyilkos, akkor nem merül fel különösebben, hogy roma lenne az elkövető: 

semmilyen adat vagy kutatás nem támasztja alá, hogy a szexuális szolgáltatást vásárlók körében 

felülreprezentáltak lennének a romák, illetve nem is él ilyen sztereotípia a köztudatban. A futtatók 

esetében már más a helyzet, hiszen eleve a jelenség dinamikájából adódik, hogy gyakran ugyanabból a 

– társadalmilag kirekesztett – közösségből kerülnek ki az emberkereskedők és az áldozatok. Erről a 

magyarországi közvélemény, ironikus módon, leginkább a külföldi médián keresztül értesülhet: 
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ugyanis, amikor Magyarországról érkező emberkereskedőket fognak el például Hollandiában, 

Svájcban, az Egyesült Királyságban vagy az Egyesült Államokban, az ottani média ––az adatkezelési 

szabályok és etikai normák eltérő mivoltából fakadóan – gyakran azonosítja az elfogottakat „magyar 

cigány”-ként vagy „magyarországi roma”-ként. 

Az alábbiakban kiderül, hogy az interjúalanyok – személyes tudásuk, tapasztalataik alapján – igen 

eltérően értelmezték a történetet, valamint a média szerepét a gyilkossági eset, illetve esetlegesen a 

prostitúció mint jelenség bemutatását illetően. 

A magát romának valló – és egyben az egyetlen női – interjúalany, aki egy civil szervezet 

médiaprogramjának résztvevője társadalmi szempontból tartotta fontosnak, hogy a történet publicitást 

kapjon. Nyilatkozatában arra az általa érzékelt és sértőnek tartott közvélekedésre reflektál, amely 

szerint a prostituáltak – vagy legalábbis az országút mellett álló prostituáltak – kizárólag romák 

lehetnek, holott szerinte ez a nem az etnicitással függ, és az eset kapcsán ezt az üzenetet kívánná 

eljuttatni a közönséghez: 

Mindenképpen kitenném hírbe, úgy, hogy mindenkihez eljusson […] hogy tudtára adjam minden 

olyan embernek, aki rasszista, és fajgyűlölő… nyilván, rengeteg ilyen emberrel találkozom… hogy 

nem fontos a származás, tehát ugyanez előfordulhat egy magyar családdal is, vagy egy magyar 

lánnyal. Abszolút a neveltetés számít ezekben az esetekben, és az, hogy mennyire tanultak az 

emberek.  

A másik magát romának valló interjúalany – aki egy kereskedelmi televíziócsatornánál, valamint egy 

civil online portálnál dolgozik –, úgy vélte, hogy a történet helyi és országos szinten is igényt tarthat a 

média figyelmére; leginkább azért, mert az áldozat egy terhes nő. Az etnicitás megjelenítését 

határozottan elutasította a történet kapcsán, méghozzá nemcsak az elkövetők és a gyilkosság, de az 

áldozat tekintetében is: 

Többségében romák lakta település – ennek a hangsúlyozása nevetséges. Mintha ebben keresnénk 

a negatívumot… ez a romák elítélését segíti. Mintha azt mondanánk, hogy kiraboltak egy 

benzinkutat, ahol reggel három roma parkolt. […] azt sugallja, hogy valószínűleg romák a 

gyilkosok, és roma az áldozat is, ebből olyasmi derül ki… ez a legocsmányabb. 

A közszolgálati televíziónál, valamint egy egyházi rádióműsornál dolgozó újságíró – aki hírként 

dolgozná fel a történetet – nem tartotta relevánsnak a történet szempontjából azt, hogy a gyilkosság 

egy többségében romák által lakott település közelében történt (amely egyben az áldozat lakóhelye is); 

ugyanakkor a megfogalmazása mintha azt sugallná, hogy az áldozatot nem romaként képzeli el 

Itt a lényeg az, hogy prostituált, tehát nehéz helyzetű hölgyről van szó, egy asszonylányról, most 

teljesen mindegy, aki már gyerekes is, és gyilkosság áldozata lett a lakóhelye közelében. […] 

Egyébként meg nem tartozik a hírhallgató számára […] hogy kinek a közelében lakik, hogy 

cigányok vagy örmények, vagy kinek a közelében lakik; ez megint nem a hírhez tartozik szerintem. 

A liberális napilap volt főszerkesztője kétségesnek tartotta a történet hírértékét: 
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Mindennap vannak olyan bűnügyek, amelyek vagy bekerülnek, vagy nem kerülnek be az újságba. 

Mindig akkori döntés kérdése. Ha úgy döntenék, hogy ez bekerüljön, akkor is csak a tény kerülne 

be […] hogy egy 17 éves prostituáltalt, aki terhes volt, meggyilkoltak. Kész.  

Az etnicitás kérdése csak az elkövetőt illetően merült fel benne (ennek firtatását viszont elutasította). 

Azt, hogy az áldozat etnikai háttere is szempont lehet – mégpedig azért, mert esetleg egy kirekesztett 

etnikai/társadalmi csoport tagjaként került ilyen kiszolgáltatott helyzetbe – nem mérlegelte. 

Összességében nem látta úgy, hogy a történetnek lehetnének legitim etnikai implikációi, és emiatt az 

interjúhelyzet ezen a ponton frusztrációval töltötte el, aminek hangot is adott: 

Nem, értem én […] terhes prostituált, megölik… valami köze lenne… […] Attól, hogy ezeket a 

sejtetéseket, amik arra vonatkoznak, hogy valószínűleg cigányok gyilkolták meg, mert valami… 

ugye ez volt… […] azt kell magának mondanom zárójelben, hogy ezek azért eléggé sterilen kitalált 

dolgok. Ilyennel az életben nem találkozik az ember. […] ezek nem valóságos helyzetek, vagy ilyen 

helyzetekkel én nem találkoztam. 

A kisebbségi kérdésekkel foglalkozó társadalomkutató nem kételkedett a történet hírértékében: 

A kereskedelmi csatornák híreinek első fele gyakorlatilag mind ilyenről szól, egy ilyen hír biztos, 

hogy eléri az ingerküszöböt. 

És utalt arra is, hogy érzékeli az etnikai szempont vagy a társadalmi kirekesztettség szempontjainak 

relevanciáját: 

A történet elemeiben benne van – valamilyen szinten megjelenik – vagy a hátrányos helyzet, vagy a 

roma. 

A kulturális-közéleti portál szerkesztője illusztrált vezető anyagként képzelte el a történet 

feldolgozását, a szereplők etnikai hovatartozását azonban nem kívánta volna hangsúlyozni. 

Az ingyenes terjesztésű napilap szerkesztője úgy ítélte meg, hogy a történet – amelyben szerinte az 

szereplők etnicitásának nincs jelentősége – illusztráció nélküli hírként kerülhetne be a hazai híreket 

tartalmazó rovatba, de csak feltételesen: 

Attól függ, hogy történt-e aznap valami lényegesen érdekesebb, milyen típusú gyilkosság volt – 

mert ha csak egy szimpla, egyszerű gyilkosság, akkor nem feltétlenül biztos. 

A nemzetközi televíziócsatorna magyar adásának munkatársa jelentős hírértéket érzékelt a történetben 

– „Ez gyilkosság, ez címlap!” –, az etnicitás megjelenítésének kérdése kapcsán pedig a közönség 

igényeinek figyelembe vételét is fontosnak tartotta: 

Betenni a származást valakinek, az, nem tudom… necces téma. […] én inkább amellett állnék, 

hogy én mindig bele szeretem tenni. Mert ez egy része a sztorinak, ha valaki olvas egy ilyen hírt, 

akkor az első kérdése valami ilyesmi lesz, és az nem nagyon fair a nézőre vagy olvasóra nézve. 

Hülyének tekinteni, hogy: „Mi nem akarunk erről beszélni. Tudjuk, hogy titeket érdekel, de azért… 

mert, ha beleírjuk, azt fogják mondani rólunk, hogy ’úúú’, ezért nem írunk inkább róla!” 

Az illusztrációválasztás kapcsán a hírérték maximalizálásának szempontját vetette fel: 
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Ha igazából tisztán beszélek, Amerikában van egy mondás: „hogyha vérzik, akkor az a címlapon 

lesz”. Tehát minél durvább, annál inkább ki akarjuk tenni. Ugyanez van kábé a képekkel… vagy a 

leírással. Lehet, hogy az az információ, hogy kilencven százalék roma… de mi a durvább, tudni 

ezt, vagy látni egy képet egy lepusztult panelről, ahol tudod… meztelen gyerekek, nem tudom…  

d) A negyedik történetben egy feltételezhetően roma szereplő pozitív színben tűnik fel: 

Egy szálloda vendéglőjében tűz üt ki, a mentéskor a cigányzenét játszó zenekar nagybőgőse 

kimenekít egy idős külföld házaspárt; utóbbiak enyhe füstmérgezést szenvednek, a zenész a 

mentéskor szerzett sérülései miatt tartós kórházi kezelésre szorul.
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A történet előképét egy valós – és nemzetközi szintem figyelmet kapott – eset jelentette: a Costa 

Concordia nevű üdülőhajó katasztrófája, amely 2012 januárjában süllyedt el a Földközi tengeren. (Az 

áldozatok között volt egy magyar állampolgár, a hajó vendéglőjében cigányzenét játszó zenekar 

hegedűse, Fehér Sándor, aki a médiában megjelent tudósítások szerint aktívan bekapcsolódott a 

mentésbe; a kaotikussá váló helyzetben gyermekeket igyekezett megnyugtatni, illetve 

mentőmellénnyel ellátni, neki magának azonban végül nem sikerült lejutnia hajóról.) A kutatás 

koncepciója szerint itt nem kifejezetten az volt a kérdés, hogy sejthető-e a főszereplő (roma) etnicitása, 

hanem az, hogy felmerül-e ennek a körülménynek a kiemelése egy olyan esetben, amikor egy negatív 

előítéletektől sújtott társadalmi csoport tagja valami pozitívum – jelen esetben egy vitathatatlanul 

hősies tett – révén kerül a figyelem középpontjába. 

Az egyik, magát romának valló interjúalany – aki egy civil szervezet médiaprogramjának résztvevője 

– szintén elutasítja, hogy pozitív történet esetében hangsúlyt kapjon a szereplő etnicitása; igaz, 

hangsúlyozva, hogy a szubjektív véleményéről van szó: 

Itt sem gondolom, hogy fontos az etnikum hangsúlyozása, abszolút nem. Ha pozitív a hír, ha 

negatív: ember. Pont. Legalábbis én így gondolom, aztán lehet ez egy álomkép, vagy idea… 

Hasonlóan vélekedett a másik, magát romának valló válaszadó is, aki egy kereskedelmi 

televíziócsatornánál, valamint egy civil hírportálnál dolgozik 

Az a korrekt, hogy ha előítéletet nem gerjesztek, akkor pozitív diszkriminációt sem alkalmazok. 

Nekem ez [pozitív diszkrimináció] nem is létezik, ez egy annyira aljas kifejezés… Az a korrekt, 

hogy ha lehúznak, akkor is, ha magasztalnak, akkor is, egy út van: ember – ember. Feltupírozni a 

kevéske pozitív anyagot, ami pozitív, a romákról? De ezzel nem lesz meg az egyensúly… 

                                                           
214 A szlovéniai újságírók esetében alkalmazott interjúvázlatban cigányzenét játszó zenekar helyett „turbofolk zenét játszó 

zenekar” szerepel (a „turbofolk” egy szerb népzenén alapuló populáris zenei műfaj, előadói pedig jellemzően szerbek). Az 

ingyenes terjesztésű lap szerkesztője szerint „nem számít, ha az énekes svéd volt, bosnyák vagy bármi más”, és elsősorban az 

égő étteremről készült fotóval kívánná illusztrálni az esetet, miközben nem zárja ki, hogy az életmentő hős személye is 

fokozott figyelmet kapna figyelmet. A politikai napilap szerkesztője azt tartaná helyesnek, ha ez etnicitásra is történne – 

legalább is közvetve – utalás: „Ebben az esetben pont az van… gondolnunk kell, hogy is mondhatnám… gondolnunk kell a 

pozitív diszkriminációra. Ebben az esetben, ez lenne a mentségem. Mert megjegyezném, hogy az énekes egy turbofolk 

zenekar énekese.” (Az idézeteket Ruth Hrelja fordította.) 
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(Ugyanez a válaszadó azonban utalt rá, hogy a fentieket a mainstream médiára érti, és az interjú más 

pontján ki is fejtette, hogy az etnicitás ábrázolása, illetve, kifejezetten a romák 

médiareprezentációjának kérdése másképp vetődik fel például egy olyan civil hírportálnak az esetében 

– egy ilyennek a munkájában vesz ő maga is rész – amelynek a célja kifejezetten az, hogy „apró 

példaképeket”, például elismert roma szakembereket vagy roma sportolókat, illetve „roma hétköznapi 

embereket” mutasson be, pozitív színben.) 

A fent idézett véleményeknek ellentmondóan, az egyik vezető hírportál volt szerkesztője arról számolt 

be, hogy az általa ismert fiatal roma újságírók problematikusnak találják, hogy a mainstream média 

híreiben megjelenő sikeres, illetve pozitív szerepet betöltő roma személyiségek esetében nem kap 

említést az etnicitásuk: 

Szoktunk tanítani időnként cigány újságíró fiatalokat, és ők szoktak arról beszélni, hogy nekik 

azzal kevésbé van bajuk, hogy egy bűnesetben arra utalnak, hogy cigány az elkövető, de miért nem 

mondjuk ugyanezt, ha egy bokszoló Európa bajnokságot nyer. Vagy például a Costa Concordián 

meghalt, egyébként világszerte hősként ünnepelt hegedűs, aki élete árán mentett meg egy gyereket, 

óriási magyar sikerként volt elkönyvelve. Nem azt írták, hogy egy cigányprímás mentette a 

gyereket, hanem azt, hogy egy magyar zenész.  

Világossá tette ugyanakkor, hogy ő maga más szempontok alapján döntene az etnicitás 

megjelenítéséről: 

Én azt tartom fontosnak, hogy csak akkor kerüljön szóba a származás, ha annak az egész ügy 

kontextusát tekintve van relevanciája. Például a Costa Concordiánál el tudom képzelni, hogy ez a 

vendéglátós prímás műfaj sztereotipikusan cigány sajátosság. Tehát ebben az esetben teljesen más 

képződik a közönség fejében, hogy ha azt írjuk, hogy magyar, mintha azt írnánk, hogy cigány. […]. 

Tehát mindig a kontextustól függ – hogy kívánja-e a kontextus, hogy szóba kerüljön az illető 

származása, vagy nem. 

A liberális napilap volt szerkesztője számára nem volt egyértelmű az interjúvázlatban szereplő történet 

hírértéke 

Miért kellene ennek bármelyik újságba bekerülni, hírként? […] Azt gondolom, hogy ha 

megtudnám ezt, akkor el lehetne azon gondolkozni, hogy készíteni egy interjút, ezzel a bőgőssel, 

hogy miért csinálta, miért döntött így. Egyszerűen azért, mert elég kevés pozitív példa kerül be az 

újságokba, bármilyen kisebbséggel kapcsolatban. Általában a negatív dolgokat szokták hozni 

bizonyos újságok […] De hogy egy hír, hogy tűz ütött ki… A helyi újságban igen nyilván, hogy ha 

ez megtörtént, akkor ezt a veszprémi lapnak meg kell írni, de azt, hogy egy országos napilapnak… 

nem gondolom. 

Ugyanakkor a Costa Concordia esetében – amelyet ő is felidézett – érthetőnek tartotta a fokozott 

médiafigyelmet 

Hát, amikor ez a hajó felborult a Földközi-tengeren, és akkor ez a cigány, nagyon tehetséges 

hegedűs srác még az utolsó pillanatban is mentette a gyerekeket, és ott halt meg, akkor [a lapnál 
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dolgozó egyik újságíró] csinált erről egy történetet. Sőt, azt gondolom, hogy az egész magyar sajtó 

elég sokat foglalkozott vele, nagyon sokan bulvár szempontból foglalkoztak vele, nagyon sokan a 

kártérítéssel kapcsolatos ügyeket… hogy mondjam… feszegették itt.  

Az online hírportál újságírója ugyancsak a Costa Concordia-esetet idézte fel, és annak kapcsán 

mérlegelte a szempontokat, majd döntött végül az etnicitás explicit megjelenítése mellett: 

Igen, ez egy jó kérdés, hogy hogyan írnám meg… igen, mert amint átlépi az ember az 

országhatárt, kevésbé lesz fontos, hogy ő kicsoda, micsoda. Ha külföldre megy az ember, ott 

elsősorban magyar, és talán másodsorban cigány, zsidó, sváb vagy satöbbi… […] Lehet, hogy így 

kiegészítettem volna: „magyar cigányprímás”, még ezt is bele lehetett volna írni. És akkor magyar 

is, cigány is, hős is a zenész. Tehát szerintem az egy érdekes adaléka a történetnek, hogy 

cigányzenész volt az illető. Szerintem ebben az esetben megemlíthető, hogy roma származású.  

A közszolgálati televíziónál, illetve egy egyházi rádiónál dolgozó újságíró úgy nyilatkozott, hogy 

hírként foglalkozna ugyan az esettel, de az etnicitásra való bármilyen utalás kiküszöbölése mellett: 

Teljesen mindegy, hogy milyen zenét játszott, mondom, hogy bluest vagy operettet vagy 

cigányzenét […] A hotelben játszó zenekar egyik tagja kimenekített egy idős külföldi házaspárt, 

ennyiről szól a hír. 

A kulturális-közéleti portál szerkesztője illusztrált vezető anyag lehetőségét látta a történetben, az 

etnicitás implicit megjelenítésétől pedig nem zárkózott el: 

Azt, hogy cigányzenész, valószínűleg mondanánk, de az etnikai hovatartozást, hogy ő egy roma, 

nem hangsúlyoznánk, mert nyilvánvaló. 

A ingyenes terjesztésű napilap szerkesztője – aki szerint, ha meg lehet szólaltatni a szereplőket, akkor 

a közönség számára nagyon érdekes történet kerekedhet az esetből, ami az illusztráció is fokozhat – 

szintén az implicit megjelenítés felé hajlott: 

Nem tudom, mennyire lenne érdemes hangsúlyozni a roma származást, hiszen úgyis oda lenne 

írva, hogy cigányzenész, akkor ezzel már el is mondtál mindent.  

A nemzetközi televíziócsatorna munkatársa – aki szintén nagy lehetőséget látott a történetben („ez tuti 

címlapsztori”) – fontosnak tartaná a szereplő roma etnicitásának megjelenítését; ha másképp nem is, 

az implikáció szintjén:  

Jó, hát lehet, hogy nem írnám bele, hogy cigányzenész. De valahogy beletenném, hogy roma, az 

tuti.  

A kisebbségi kérdésekkel foglalkozó társadalomkutató szerint az interjú kérdéssorában szereplő 

történet „elérné az ingerküszöböt”, és a bulvármédia biztosan „lecsapna rá”. Az etnicitás implicit 

megjelenítését illetően árnyalt szempontokat vetett fel, utalva az esszencializmus veszélyére: 

Ahogy én látom, általában a PC beszédmód valamilyen módon létezik Magyarországon is abban 

az értelemben, hogy a romákra gyakran mindenféle szinonimákat és más jellemzőket mondanak. 

Tehát ha egy ilyen hírben kiemelik ezt, hogy cigányzenész, akkor az már valamit akar jelezni. De 
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ebben az a csavar, hogy ez is egy olyan elem, amit a romákkal kapcsolatosan szoktak emlegetni, és 

pont azért, mert pozitív, felerősíti azt a mítoszt, vagy azt az előítéletet, hogy a cigányokon belül a 

zenész cigányok, azok a sikeresek. És ez már elvezet oda, hogy a cigányok azok, akik már a 

bölcsőben elkezdtek hegedülni meg nem tudom, mit csinálni. Noha pozitív a történet, de mégis egy 

olyan előítéletet erősít meg, ami úgymond ezt a mentális skatulyát még jobban megerősíti, vagy 

egy újabb lakatot tesz rá.  

4. Az etnicitás megjelenítésére, etnikai csoportok reprezentációjára vonatkozó szakmai önszabályozási 

normák: „Az Ön által képviselt lapnál/médiumnál van-e szerkesztőségi etikai/szakmai kódex? 

Tartalmaz-e ez a dokumentum rendelkezést, iránymutatást az etnicitás, az etnikai adatok 

megjelenítésére, illetve a faji-etnikai kisebbségek ábrázolására vonatkozóan? – Ha nincs saját 

dokumentumuk, milyen szabályzatot-kódexet tartanak iránymutatónak ezen a téren?”
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A kulturális-közéleti hírportál szerkesztője volt az egyetlen, aki arról számolt be, hogy van etikai 

kódexük, és az tartalmaz kitételt az etnicitás megjelenítésére vonatkozóan is – azt azonban nem idézte 

fel, hogy pontosan milyen előírásról van szó. 

A közszolgálat televízió-csatorna szerkesztője (aki egyúttal egy egyházi rádiónál is dolgozik) az előbbi 

affiliációja tekintetében azt felelte, hogy van etikai kódex, amely implicit módon kitér az etnicitás 

megjelenítésére is: 

[…] van olyan pont, utalásszerűen, de azt mondhatom, hogy érthető módon van rá utalás, igen. 

Többen bizonytalan választ adtak. A hírportál újságírója azt nyilatkozta, hogy: 

Igen, van nálunk ilyen etikai kódex, de, őszintén szólva, nem nagyon tanulmányoztam, hogy 

tartalmaz-e ilyen részeket. […] Biztos meghatároztak bizonyos eseteket, hogy mikor szabad, mikor 

nem szabad kiemelni az illető etnikai hovatartozását. […] szerintem bűncselekmény esetén nem 

kell ezt megemlíteni, kivéve, ha kifejezetten valami etnikai éle van a történetnek, mint például a 

romagyilkosságok esetében. […] a témától is függ, hogy mikor és hogyan lehet megemlíteni az 

illető származását. 

Az ingyenes terjesztésű napilap szerkesztője arra hivatkozott, hogy az általa képviselt lap csatlakozott 

a Főszerkesztők Fóruma által kiadott irányelvekhez. Arra kérdésre, hogy ez kitér-e az etnicitásra 

vonatkozó információk megjelenítésére, azt válaszolta, hogy: 

Hű, ezt, látod, nem tudom, de valószínűleg igen.  

A nemzetközi televízió-csatorna magyar adásának munkatársa úgy nyilatkozott, hogy van etikai 

kódexük, viszont arra vonatkozóan, hogy szerepel-e benne az etnicitás megjelenítésére vonatkozóan 

megfogalmazott elv, azt felelte: 

                                                           
215 Mindkét szlovéniai interjúalany arról számolt be, hogy nincs külön szerkesztőségi kódexük, munkájukat e tekintetben a 

Szlovéniában általában elfogadott újságírói etikai normákra lapozzák; a szereplők etnicitására csak akkor térnek ki, ha annak 

a történet szempontjából jelentősége van, a bűnügyi – illetve negatív konnotációjú –hírek esetében pedig különösen ügyelnek 

a személyiségi jogokra (a politikai napilap szerkesztője kitért arra is, hogy a feltételezett elkövetők esetében a keresztnév is 

utalhat az etnikai hovatartozásra, ezért is követik azt a gyakorlatot, hogy csak a nevek kezdőbetűit adják meg). 
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Hú, szerintem nem. Nincsen benne olyan, hogy mit kell, vagy mit nem kell leírni, nincs. […] 

Szerintem ez mindig attól függ, hogy ki a főszerkesztő abban a minutumban. 

A liberális politikai napilap volt szerkesztője úgy emlékezett vissza, hogy abban az időben, amikor 

részt vett a szerkesztőség irányításában, egy saját, „nagyon jó minőségű szakmai kódex” szolgált 

alapul az etikai kérdések eldöntéséhez, amely azonban nem tartalmazott rendelkezést, iránymutatást az 

etnicitás, az etnikai adatok megjelenítésére, illetve a faji-etnikai kisebbségek ábrázolására 

vonatkozóan; ami a válaszadó szerint nem problematikus, mivel: 

[…] és azt gondolom, hogy az etnikai kisebbségekkel kapcsolatban sem másképp kell tisztességes 

újságot csinálni, mint a nem kisebbségiekkel kapcsolatban […]. Nincs olyan, hogy mit tudom én, 

etnikai kisebbségiekkel kapcsolatban fokozott körültekintéssel kell eljárni, egyszerűen azért, mert 

mindenkivel kapcsolatban fokozott körültekintéssel kell eljárni.  

Az egyik vezető hírportál volt szerkesztője elmondta, hogy van etikai kódexük, ám abban: 

Az etnicitásra konkrétan nincs kitétel, de az úgynevezett sérülékeny vagy kiszolgáltatott 

csoportokra van. Nemcsak etnikai vonatkozásban lehet egy csoport kiszolgáltatott, illetve 

sérülékeny, hanem például a gyerekek is annak számítanak, a melegek is annak számítanak, és a 

szegények is annak számítanak egyébként. Annyira a szegénységgel címkézik a cigányságot, és 

fordítva, hogy nagyon sokszor keveredik ez a kettő.  

Az utóbbi gondolatot, amelyet a romák médiareprezentációját illetően fontosnak talált, ki is fejtette: 

A furcsa az, hogy szociológiailag is nem a cigányságnak vannak sajátos jegyei, akár 

kriminológiai, akár pszichológiai, akár életviteli, gazdasági, hanem a szegénységnek. Csak ugye a 

cigányok viszonylag sokkal nagyobb arányban tartoznak a legszegényebb rétegekhez, mint 

általában a társadalom, ezért összekavarodnak ezek a szempontok. 

A sérülékeny helyzetűek – például bizonyos etnikai csoportok – védelmének szükségességét pedig az 

alábbiakkal indokolta: 

Pont ez az egyik alapja az etnicitás problémáinak, hogy ha őket sérti valami, akkor nem tudnak hol 

hangot adni neki. Ez van az úgynevezett kiemelt védettségű csoportoknál, hogy nincs a kezükben 

olyan hatalom, olyan csatorna, amin keresztül hangot tudnak adni sérelmeiknek.  

Az interjúalanyok közül hárman válaszolták azt, hogy az általuk képviselt szerkesztőségnél vagy 

szervezetnél nincs etikai kódex; illetve, nem tudnak róla, hogy lenne. 

5. (Esetleges) szerkesztőségi viták az etnikai adatok megjelenítéséről: „Voltak-e »ügyek«, viták az ön 

által képviselt lapnál/médiumnál a közelmúltban, amelyek az etnikai adatok megjelenítésével, illetve 

egy etnikai kisebbség ábrázolásának kérdésével voltak kapcsolatosak (beleértve a cikkekhez tartozó 

illusztrációkat is)? Ha igen, milyen megoldások születtek ezekben az ügyekben?
 216

 

                                                           
216 A szlovén interjúalanyok közül az ingyenesen terjesztett lapot képviselő úgy nyilatkozott, hogy náluk nem zajlottak az 

etnicitás megjelenítésével vagy ábrázolásával kapcsolatosan viták a szerkesztőségben. A politikai napilap szerkesztője csupán 

egyetlen ügyet tudott felidézni a közelmúltból: amikor egy, a roma kultúrát és gasztronómiát népszerűsíteni hivatott étterem 
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Erre a kérdésre az interjúalanyok közül hárman válaszoltak nemmel (vagyis, hogy az általuk képviselt 

szerkesztőség, illetve szervezet esetében nem tudnak felidézni ilyen „ügyet” vagy vitát: a közszolgálat 

televíziónál és egy egyházi rádiónál dolgozó újságíró, a nemzetközi televízió-csatorna munkatársa, 

valamint a civil szervezet által működtetett médiaprogram (magát romának valló) résztvevője. 

A másik, magát romának valló interjúalany – aki egy kereskedelmi televíziónál, valamint egy civil 

hírportálnál dolgozik – a mainstream médiában szerzett tapasztalatait az alábbiakban összegezte: 

Ahol én dolgoztam, azok szolidárisabb, demokratikusabb helyek voltak […] ezek az orgánumok 

nem akarták gerjeszteni a problémát, ha voltak fellángolások, azokat eloltották fentről. 

Szerkesztőségi vitára egyetlen konkrét példát hozott; a 2009-es Cozma-gyilkosságot: 

Amikor megölték a Cozmát, akkor volt egy nézetkülönbség: volt egy-két ember… hogy hozzuk le, 

hogy romák voltak az elkövetők. Azután már mindegy volt, mert a többiek már lehozták. 

Szintén a Cozma-gyilkosságot, illetve az ahhoz kapcsolódó újságírói-szerkesztői dilemmákat említette 

még két másik interjúalany is. Az egyik vezető hírportál volt szerkesztőjének visszaemlékezése szerint 

a „cigánysággal kapcsolatos közbeszéd”-et illetően: 

[…] gyakorlatilag egy hét alatt megváltozott és eldurvult a helyzet. Ez az a hét volt, amikor egy 

héten belül volt a Cozma-gyilkosság és a tatárszentgyörgyi gyilkosságok. Mindkettő más előjellel 

érintette ezt az egész cigány-magyar együttélést. Hirtelen kiszabadult csomó olyan korábbi, 

lefojtott gondolat, indulat, hogy le kellett lőnünk a kommentelést, mert iszonyatos mennyiségű volt, 

nem tudtuk moderálni. Tarthatatlan volt, be is szüntettük, viszont írtunk egy rövid anyagot arra, 

hogy miért tesszük ezt, és indítottunk egy közel 100 részből álló sorozatot, amiben teljesen 

összevissza kértünk embereket, a köztársasági elnöktől a focistákig, írókig, hogy 10 mondatban 

írja le, hogy szerinte hogyan kellene megoldani ezt az ügyet. Ebből indítottunk egy beszélgetést. 

De, sajnos, nem alkalmasak ezek a felületek arra, hogy igazán meg lehessen vitatni bármit. 

Részben tele van trollkodással, részben pedig nem trollkodással, hanem konkrétan az emberek 

akkora baromságokat írnak, hogy hihetetlen. 

Az ingyenes terjesztésű napilap szerkesztője a Cozma-gyilkosság mellett a Bándy Kata-gyilkosságot 

említette arra kérdésre, hogy voltak-e az etnicitás ábrázolásának ábrázolásával kapcsolatos viták vagy 

dilemmák a szerkesztőségben: 

Igen, voltak. A Bándy Kata-ügynél konkrétan volt, arra emlékszem, hogy ebből mit hozzunk ki. 

Nagyon erős vita volt a Cozma-gyilkosságnál is, ott egyértelműen kellett a súlyozást vitatni, ott 

szenvedtünk. Úgy gondolom, a Bándy Kata-ügyet egész jól kezeltük végül, nem is nagyon 

hangsúlyoztuk a roma származást, egyszer-kétszer, ha meg volt említve. Úgyis mindenki tudta, nem 

kellett ezt külön emlegetni. A Cozma-ügyet nehéz volt jól kezelni, nem is nagyon lehetett. Ott egy 

kicsit más volt a helyzet, nem is lehetett kikerülni az elkövető származását. Egy szervezett csoport, 

                                                                                                                                                                                     
tervezett megnyitása körüli feszültségek miatt kerültek napirendre a romákkal kapcsolatos témák a médiában, illetve a 

szerkesztőségi beszélgetések során is. 
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konkrétan a roma maffia volt. Nehéz volt megkerülni, hogy etnikai konfliktus is lehetett a 

történetben.  

Az online hírportál munkatársa – aki ennek a kérdésnek a kapcsán hangsúlyozta, hogy nem rég óta van 

a pályán –, egy olyan ügyet idézett fel, amelynek ő maga is érintett volt újságíróként: 

Most beugrott egy történet. A Parlamentből tudósítottam, ekkor többnyire jön velem fotós is, aki az 

ülésteremről fotóz mindenféle érdekességet: ki beszél, vagy mivel ütik el a képviselők az időt. 

Láttuk, hogy az egyik képviselő, aki […] már 30 vagy 40 éve Magyarországon él, de […] arab 

származású, elővesz a pad alól egy köteg pénzt és elkezdi számolni. Akkor beírtam a tudósításba, 

hogy miközben „Z” beszél, eközben ”XY” pénzt számol. A szerkesztő kérte, hogy ezt vegyük ki a 

cikkből, mert nem jó, hogy egy arabot azzal társítunk, hogy pénzt számol. Természetesen akkor 

meghajoltam a szerkesztői utasítás előtt, pedig a fejemben meg sem fordult, hogy ennek lett volna 

bármilyen etnikai éle. Számomra furcsa volt, hogy egy ember pénzt számol, főleg pedig az, hogy 

ezt a Parlament üléstermében teszi. 

A „liberális napilap volt szerkesztője némileg hasonló, ám eltérő kifejletű történetet osztott meg, és 

helyezett kontextusba: 

Amikor ment a kórházakban… ez 2006-ban, vagy 2007-ben volt… hogy nagyon sok a lopás, a 

kórházi lopás. Készült egy nagyon jó cikk, és az akkori képszerkesztőnk […], kiválasztott egy 

nagyon-nagyon klassz fotót. A kórházban egy roma csaj feküdt az ágyban és az egész családja ott 

ült az ágy szélén, és a lapzárta tumultusában nem szűrte ki senki a kollégáim közül, hogy ilyen 

borzasztó dolog nem jelenthet meg, mint hogy egy kórházi lopással kapcsolatos cikket egy olyan 

[…] képpel illusztrálunk, ahol egy roma család van a kórházban. Ez védhetetlen nagy hiba volt, 

másnap aztán elnézést is kért a szerkesztőség az egész cigány társadalomtól […] És ez visszamegy 

egy olyan dologra, amely egy állandó vita volt köztem és a fotórovat között, hogy ők szerettek 

nagyon jó képeket csinálni, és ezek a képek művészileg nagyon jók voltak, de nem igazán feleltek 

meg a hírfotó kategóriájának […] Tehát, amikor egy szerkesztőségben, mondjuk egy nagy lapnál, 

mondjuk 6 órától 9 óráig a lapzártában, 100-150 döntést is kell hozni, nagyon gyakran előfordul 

az is, hogy rossz döntést hoz az ember. Sőt, mindennap előfordul. Mindig azon imádkozik az 

ember, hogy minél kevesebb legyen, ez egy olyan nagyon rossz döntés volt, amit soha nem fogok 

elfelejteni. Mert ez… ez, hiába mondom, hogy nem szándékos volt, ez akár szándékosnak is 

tekinthető.  

Az online közéleti-kulturális portánál dolgozó szerkesztő összegzése szerint az általa képviselt lapnál 

differenciáltan, illetve az esetleges következményekkel is számolva döntenek az etnicitás 

megjelenítéséről, illetve a történet etnikai keretbe foglalásáról: 

Amikor ez hangsúlyosan felmerült kérdésként, nem akkor volt, amikor, mondjuk, önmagában 

cigányok által elkövetett bűncselekményről volt szó. Arra vonatkozóan elég kemény 

iránymutatások vannak nálunk, hogy bűncselekmények esetén a származás nem téma. Ez abban az 

időszakban volt, amikor félkatonai alakulatok masíroztak a cigányoknál, illetve akkor, amikor a 

romagyilkosságok voltak. Előbbinél mindig az volt a kérdés, hogy megjelenítsük-e egyáltalán a 
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helyi feszültségeket, nem a szélsőségeseket erősítjük-e azzal, hogy mindezt bemutatjuk, illetve ha 

bemutatjuk, milyen terjedelemben foglalkozzunk velük. Nyilván, amikor erőszakba torkolltak az 

események, azokról értelemszerűen beszámoltunk. A romagyilkosságoknál, amikor világossá vált 

az, hogy ez kimondottan egy romák ellen elkövetett gyilkosságsorozat, akkor ebben a kontextusban 

tárgyaltuk.  

A kisebbségi ügyekkel foglalkozó társadalomkutató hangsúlyozta, hogy az etnicitás megjelenítésének, 

illetve egy kisebbségi csoport médiaábrázolásának problémája nem csak a romákkal kapcsolatban 

vethető fel (hanem például a szomszédos országokban élő magyarokkal kapcsolatban is): 

Szerintem bármelyik kisebbségi csoport tagját vesszük, aki a médiában így-úgy megjelenik […], 

fölmerülhet az, hogy az a médiaábrázolás az megfelel-e valaminek, avagy nem. Amúgy én ezt kissé 

relativizálva látom, mert […] az azt is jelentené, minthogyha a kisebbségi csoport is ilyen egységes 

lenne. […] a média csak annyit csinál, hogy bizonyos társadalmi elvárásoknak megfelelően 

bizonyos jellemzőket kiemel. […] Nyilván zavaró, ha valakit rossz színben tüntetnek fel, de pont az 

is zavaró lehet, ha valakit csak jó színben tüntetnek fel. 

Kifejezetten a romák médiaábrázolására példát is hozott; nem a hírmédia, hanem a szórakoztató 

műfajok területéről: 

Ha csak a romákat nézzük, akkor nyilván nem maga Győzike testesíti meg az összes romát, hanem 

csak az ő viselkedéséből a média kiemel elemeket, de ezzel kapcsolatban meg vagyok győződve, 

hogy ezzel a romák nagy része nem fog egyetérteni. A média felelőssége ott van, hogy az egyes 

sztereotípiákat milyen mértékben erősíti fel. 

6. Hazai tájékozottság: „Tud-e ilyen ügyekről más magyarországi lapoknál?
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Mindössze három interjúalany adott igenlő, és ezen túl többé-kevésbé konkrét választ. A liberális 

politikai napilap volt szerkesztője elsősorban a „jobboldali” médiumok felelősségét emelte ki: 

Nagyon sok ilyen hírről tudnék mondani, sőt azt gondolom, nagyon sok esetben szándékosan 

történnek ezek a dolgok, és… főleg jobboldali lapoknál […] mindenki tudja, hogy a Bayer Zsolt 

először a Magyar Nemzet hasábjain, utána a Magyar Hírlap hasábjain kimondottan 

„hecckampányt” folytat a magyarországi cigányokkal szemben, és senki nem kér bocsánatot, senki 

nem vonja őt emiatt felelősségre. Sőt, azt gondolom, hogy ez egy trend, vagy felvállalt irányultsága 

a Magyar Hírlapnak.  

A közszolgálat televíziónál, valamint egy egyházi rádiónál dolgozó újságíró másképp lokalizálta az 

etnicitás megjelenítésével, illetve a romák médiareprezentációjával kapcsolatos problémákat: 

[…] a bulvármédiánál, illetőleg internetes médiánál ilyen előfordul, de egyébként úgynevezett 

„hivatalos”, főleg ún. közszolgálati médiumnál ilyen tudomásom szerint nem történt. Nincs. 

                                                           
217 A szlovén újságírók esetében ez a kérdés, értelemszerűen, a hazai helyzetre vonatkozott. A politikai napilap szerkesztője 

nem tudott példát felhozni. Az ingyenesen terjesztett napilap szerkesztője egy regionális rádióállomás példáját hozta fel, 

amely egy olyan településen működik, „ahol rengeteg probléma van a roma etnikai kisebbséggel”. Ennél a rádiónál szerinte 

„a híreket közvetlenül írják; tudjátok, kik voltak. Hozzászólások, satöbbi. És ez nem újságírás, hanem valamiféle lázítás.” (Az 

idézeteket Ruth Hrelja fordította.) 
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A kereskedelmi televíziónál, valamint egy civil hírportálnál dolgozó, magát romának valló 

interjúalany egy konkrét ügyet említett annak illusztrálására, hogy tapasztalatai szerint miben 

mutatkozik meg a „jobboldali” és „baloldali” média közötti különbség, ha romákkal kapcsolatos 

témák médiareprezentációjáról van szó. Az általa felhozott példa egy „pilot”, azaz kísérleti jelleggel 

indított, elsősorban romákat célzó mikrohitelprogram volt, amelynek során a minimális célkitűzéseket 

sikerült ugyan megvalósítani, de az interjúalany megítélése szerint valóban vitatható volt 

összességében a program hatékonysága: 

A Hír TV csúnya, manipulatív módon vágta meg az anyagot […] A baloldali média nagyon 

kedvezően állította be a programot, merthogy a segítő szándékot akarták mutatni. Ez sem volt jó… 

valahol a kettő között… [kellett volna]. 

7. Nemzetközi tájékozottság: „Mit tud a külföldi gyakorlatról az faji-etnikai hovatartozásra vonatkozó 

információk, utalások médiában való megjelenítéséről, az etnikai-faji kisebbségek ábrázolásáról – 

tud-e követendő, ill. elrettentő példákat ezen a téren?”
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A külföldi gyakorlatra vonatkozó kérdésre a tíz interjúalany közül öten tudtak releváns válasszal 

szolgálni. Egyikük, aki egy civil szervezet médiaprogramjának résztvevője – és magát romának vallja 

–, a sajtó területén messze túlmutató jelenségről számolt be: 

Belgrádban voltam, és ott is forgattunk egy cigánytelepen. […] Eszméletlen volt… van a járda, és 

ők gyakorlatilag ilyen pincemélységben laknak, földbe vájt kuckókban. […] igazából velük a 

média nem foglalkozik, tehát ők úgy vannak ott, mintha nem is lennének. Sem munkahelyet nem 

kapnak, sem szociális támogatást, semmit. Ilyennel még nem találkoztam. Azt gondolom, hogy 

itthon még mindig jobb a helyzet. 

A nemzetközi televízió-csatorna magyar adásánál dolgozó újságíró saját külföldi – amerikai és angliai 

– tapasztalatait összegezte: 

[…] dolgoztam Amerikában, ahol sosem szabad ilyet leírni. […] Tehát ha két néger leüt egy nőt, 

és elviszi a táskáját, akkor nem lehet odaírni, hogy feketék voltak. […]. Azt kell írni, hogy két 

fiatalember. […] nem szabad megbántani embereket akárhogy, mert Amerikában nagyon hamar 

perelni lehet. Nagyon nagy baj lehet ebből, pénzi baj, nem is a morális baj, hanem a pénzi baj a 

legnagyobb probléma. […] Angliában sokkal kevésbé számít az etnikai háttere valakinek, mint 

mondjuk Magyarországon vagy Amerikában. […] Tehát leírják, hogy fiatal fekete, de nem ez 

érdekli őket. 

Az amerikai gyakorlatot – vagyis az etnicitásra vonatkozó információk közlésétől való elzárkózást, 

különösképpen bűncselekmények elkövetői esetében – nem állította be követendő példának: 

                                                           
218 Külföldi példát csak az egyik szlovéniai interjúalany, a politikai napilap szerkesztője tudott mondani: ő a Guardiant – 

vagyis egy brit politikai napilapot –, valamint az osztrák politikai napilapot, a Der Standardot hozta példának, ahol tudomása 

szerint hangsúlyt fektetnek a diverzitásra, vagyis arra, hogy a szerkesztőségben dolgozzanak etnikai kisebbségekhez tartozó, 

illetve migráns hátterű újságírók. 



69 

 Szerintem tisztább az egészet beletenni. Hát figyelj, híreket csinálunk és híreket adunk le, ez pedig 

egy része a hírnek. Honnan származik, hogy néz ki, tudod, milyen nagy, milyen erős. Ez mind benn 

van egy hír dologban. És ez senkinek nem rossz, senkinek nem jó, ez egy teljes képet ad és én 

mindig amellett állok, hogy egy teljes képet adni az egészről. 

Véleménye alátámasztására egy példát is felhozott; felvetve azt is, hogy az amerikai médiagyakorlat és 

a rendőrségi gyakorlat nem áll összhangban: 

Amikor az első rádióállomásnál dolgoztam Memphisben, akkor volt ott egy sorozat-

erőszakoskodás, tehát minden harmadik nap egy nőt megerőszakoltak valahol a környéken. És már 

a negyedik nő meg lett erőszakolva, és mindenki tudta, hogy ez a csávó nem fehér, de nem akarta 

senki sem beleírni. Pedig ha elmentél beszélni a rendőrrel, akkor elmondta, hogy 18-25 éves, kb. 

ilyen magas, ennyi kiló, így néz ki stb. És senki sem akarta leírni, és egy nagy vita volt az én 

főnökömmel, hogy ezt muszáj beletenni. És mondta, hogy nem, kizárt, ezt nem szabad, túl sok lehet 

a baj.  

A kisebbségi kérdésekkel foglalkozó társadalomkutató szintén az amerikai és a brit önszabályozási 

rendszerek példát említette, explicit értékítélet nélkül: 

Amennyire én tudom, a BBC- nek nagyon részletes szakmai, etikai kódexe van, feltételezem, hogy 

valamilyen kitételek vannak erre. Amerikában biztos, hogy vannak, ott, ahol az egész közbeszédet 

ez a PC beszédmód uralja, ott biztosan vannak ilyenek. 

Kifejezetten követendő példát csak egy interjúalany, a liberális politikai napilap volt szerkesztője 

említett: 

[…] úgy gondolom, a német sajtóban példaértékűen kezelik ezt a dolgot. Én nagyon sokat 

tanultam abból, ahogyan a Der Spiegel, vagy ahogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung, vagy a 

Süddeutsche Zeitung, […] Németországban a muzulmán törökökkel kapcsolatban van egy csomó 

előítélet, amiket ezek az újságok teljesen normálisan kezelnek. […] Németország ebben a 

kérdésben Európa élvonalába tartozik.  

Két interjúalany vállalkozott tágabb nemzetközi áttekintésre. Egyikük – az egyik vezető hírportál volt 

szerkesztője – elöljáróban leszögezte: 

Abszolút nem problémamentesek a külföldi médiumok. Általában mindenhol ez az egyik 

legérzékenyebb területe a sajtóetikának és a sajtóval kapcsolatos indulatoknak. Mindenhol 

problémás szokott lenni, mindegy, hogy honos kisebbségről van szó, vagy pedig bevándorlókról.  

A hazai alkalmazhatóságról, kifejezetten a romákkal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban is kifejtette 

véleményét: 

Ez azért nehéz, mert […] nem tudok olyan esetet Nyugat-Európában, olyan kisebbséget, ami honos 

is lenne, de annyira elkülönült volna a társadalom szemében, mint a cigányság. Nyilván Kelet-

Európában más, Szlovákiában, Romániában, akár egyes posztjugoszláv országokban, 

Csehországban is, hiszen itt találhatóak a jelentősebb cigány közösségek. Tehát ezekben nagyjából 

ugyanazok a problémák, mint nálunk, és nincsenek megoldva. Én inkább a migránsok, 
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bevándorlók, menekültek esetéből próbáltam levonni következtetéseket. Az egyik, ami szerintem 

abszolút fontos lenne, az, hogy legyen saját médiafelületük […] A másik, ami szintén egy ilyen 

ezeréves „topic”, hogy többeknek kellene megjelennie a maguk cigány mivoltában, […] nem 

negatív összefüggésben, és nem is feltétlen pozitívban, hanem szakértői vagy a közösség képviselői 

minőségében.  

Az ingyenes terjesztésű napilap szerkesztője a nemzetközi gyakorlatot illetően modellek, illetve 

tendenciák felvázolására vállalkozott: 

Kétféle média van: az egyik a fejlődő és a kelet-európai országokra jellemző, hogy nincsenek egységes 

iránymutatások, nem igazán vitatkozik, és beszéli ki az etnikai kérdéseket, nem a média termeli ki 

ezeket, hanem csak fut az események után. Az angolszász mintán alapuló nyugati média mindig 

megpróbál megújulni ez ügyben, és próbálja a megfelelő válaszokat megtalálni, de ebben segít neki a 

politika is, viszont nem próbál rájuk telepedni. Az amerikaiakban az a jó, hogy mindig próbálnak 

továbblépni a történtekben, nem ragadnak le egy-egy szerencsétlenkedésnél, mint nálunk. 

8. Kisebbségi hátterű újságírók szerepe a médiában: „Tud-e olyan kezdeményezésről, amely arra 

irányul(t), hogy elősegítse a kisebbségi hátterűek részvételét a médiában? Ön szerint van-e jelentősége 

annak, hogy egy lapnál dolgoznak-e faji-etnikai kisebbséghez tartozó újságírók annak tekintetében, 

hogy az adott lapnál hogyan jelenítik meg kisebbségeket?
 219

 

A közszolgálati televíziónál, valamint egy egyházi rádiónál dolgozó újságíró az MTVA
220

-t említette, 

ahol a kisebbségi hátterűek részvételét „határozottan, tudatosan” segítik elő. Kisebbség alatt 

kifejezetten a romákat értette, indoklásából pedig az derült ki, hogy a roma újságírók jelenlétét 

különösen a romákkal kapcsolatos témák feldolgozásakor tartja fontosnak: 

Van jelentősége, márpedig azért is, és most nemcsak hívő emberként, hanem szakemberként 

mondom, tehát mint újságíró mondom én ezt […] mert […] sokkal jobban kezelné egy ottani 

cigány társadalom, egy lakóközösség, egy család vagy akármicsoda, hogy ha a cigány újságíró 

menne ki például egy riportot csinálni. Teljesen más… más alakulna ki, más kapcsolat alakulna ki. 

A nemzetközi televíziócsatornánál dolgozó újságíró a kezdeményezések kapcsán szintén a (magyar) 

közszolgálati tévét említette, ahol „próbálnak aktívan embereket összeszedni, akik más etnikai 

hátterekből jönnek”. Kisebbségi hátterűek alatt ez az interjúalany nem csak a romákat értette, 

jelenlétüket viszont alapvetően ő is az etnikai vonatkozású témákkal kapcsolatban feltételezett 

kompetenciájuk miatt látta fontosnak:  

                                                           
219 Mindkét szlovéniai interjúalany a közszolgálati médiát említette, ahol bizonyos kisebbségeknek saját televízió, illetve 

rádióműsoraik vannak (tehát olyan kezdeményezést nem említettek, amely arra irányulna, hogy a mainstream médiában 

biztosítsák, illetve fokozzák a kisebbségi hátterű újságírók jelenlétét). A politikai napilap szerkesztője kijelentette, hogy a 

szerkesztőség működését szerinte nem befolyásolja a különféle kisebbségi csoportokhoz tartozó kollégák jelenléte: „Most 

attól, hogy valaki olyat vennék fel, aki szerb származású... nem tudom, hogy akármi változna-e. És kétlem is, mivel 

Szlovénia egy nagy keverék, Jugoszláviában éltünk, s már nem is tudom, ki honnan jött.” (Ruth Hrelja fordítása.) 
220 A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) – amely 2011-től működik – a közszolgálati médiumokat 

(Magyar Rádió, Magyar Televízió, Duna Televízió és a Magyar Távirati Iroda) fogja össze. 
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Abszolút jó. nagyon fontos […] mert sokkal több tudásuk van az ő kultúrájukon belül. Tehát van a 

nagy magyar kultúra és azon belül van a kis zsidó kultúra, cigány kultúra, keresztény kultúra, ők 

mind benne vannak a magyarságban, és szerintem nagyon sokat adtak hozzá. 

A kereskedelmi televíziócsatornánál, valamint egy civil hírportálnál dolgozó, magát romának valló 

interjúalany ugyancsak kiemelte a közszolgálati televízió, illetve a Joka Daróczi János nevéhez fűződő 

Roma Produkciós Iroda, valamint a Független Médiaközpont roma fiataloknak szóló újságírói-

gyakornoki kurzusainak szerepét a romák médiában való részvételének elősegítését illetően; arra 

vonatkozóan viszont, hogy erre miért van szükség, a fent idézettekkel homlokegyenest ellenkező 

véleményt fogalmazott meg: 

Ne azért alkalmazzák a romákat, mert roma, hanem mert jó. […] Ne az legyen, hogy azért 

alkalmaznak egy romát, hogy legitimálja a roma témájú hírt. Egy romát ne roma témákra 

állítsanak rá, ne azért küldjenek egy helyszínre, mert roma. Egy roma közvetíthessen, mondjuk, 

egy Fradi–Újpest meccset. 

A liberális napilap volt szerkesztője a saját tapasztalatait osztotta meg egy romáknak szóló 

médiaprogramról, amelynek működtetésében ő maga is részt vett: 

Ez egy szervezett képzés volt, általában egy évet töltöttek a szerkesztőségben ezek a fiatalok, és ott […] 

kaptak egy kevés elméleti képzést, és utána kaptak gyakorlati képzést is, és lehetőséget kaptak arra, 

hogy írjanak […], és diplomát is kaptak. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz dolog 

volt, és nem a szerkesztőség részéről, hanem az ő részükről volt ez nagyon nehéz, mert kiszakadtak a 

munkából, […] vagy a tanulásból, vagy […] a munkanélküliségből, egy évig nagyon jó környezetben 

voltak, kaptak annyi pénzt, amennyi a megélhetésüket biztosította, és egy év után ez megszűnt. Ennek 

következtében nagyon sokan csalódtak, volt, akiben nagyon erőssé vált a cigányidentitás, és nem egy 

vélekedést úgy reagált le, minthogyha ez […] az ő cigánysága miatt alakult volna ki, pedig egyszerűen 

csak minőségi kérdések voltak. Volt más, aki viszont nagyon jól beilleszkedett.  

A roma újságírók részvételének jelentőségét ő sem a romákkal kapcsolatos témák terén látta: 

Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több cigány újságíró legyen, meg minél több cigány 

politikus, meg minél több cigány mérnök, meg minél több… cigány tanár és így tovább… cigány 

értelmiségi. De azt gondolom, hogy igazából nincs a munkában különbség a cigány újságíró és 

egy nem cigány újságíró között. […] és én még arra is törekedtem, hogy ezek a fiatalok ne 

szoruljanak bele a cigányságukba, tehát én arra nagyon figyeltem és kértem a kollegáimat, […] 

hogy nehogy már az legyen, hogy ebbe belenyomjuk őket […] ha a közgazdaság érdekli őket, 

akkor írjanak a közgazdasági problémákról, ha a kultúra érdekli őket, akkor írjanak a kultúráról. 

[…] azt tartanám a legnagyobb bajnak, hogyha ők kizárólag cigányhírekkel foglalkoznának… 

Miért? Foglalkozzanak cigányhírekkel nem cigányok, de tisztességgel. 

Az ingyenes napilap szerkesztője a romáknak szóló médiaprogramok által nyújtott lehetőségekkel, 

illetve azok korlátozottságával kapcsolatban osztotta meg véleményét: 

Az a lényeg, hogy a tehetséges roma fiatalok bejuthassanak a tehetségükkel olyan médiumokhoz, 

ahol gyakorlatot szerezhetnek, és bedolgozhatják magukat. Az én egyik tanítványom például 
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InfoRádiózott, de dolgozott a Klubrádiónak is, RTL-nek is. Kapott, azt hiszem, díjakat is. Ettől 

függetlenül az ő sorsa és egyébként minden roma származású médiamunkás sorsa nem egyszerű. 

Nekik megkapaszkodni egy helyen még eggyel nehezebb. Sajnos ennek nincs meg a protokollja a 

magyar médiában. Képernyőre sem nagyon engedik őket.  

A kisebbségek bemutatásának módja és az újságírók személyes háttere között nem látott szükségszerű 

összefüggést; jóllehet, legalábbis a romák tekintetében, mégsem tartotta elhanyagolhatónak a 

kisebbségi és nem kisebbségi csoportokhoz tartozók közötti személyes érintkezés jelentőségét: 

Ez azért nehéz kérdés, mert alapvetően nem kellene, hogy összefüggés legyen. Egy újságírónak, 

függetlenül attól, hogy ott dolgozik-e mellette roma, meleg vagy bármilyen szempontból a 

kisebbséghez tartozó kollégája, pontosan tudnia kéne, hogy mit lehet, meg mit nem. Másfelől 

viszont úgy van, hogy az emberek a szegregációnak köszönhetően úgy szocializálódnak 

Magyarországon, hogy például a romákkal nem nagyon találkoznak, mondjuk utoljára általános 

iskolában, elvétve középiskolában egy-kettő előfordul, de többnyire később nem […] A médiában 

gyakorlatilag 90%-ban csak büntetőügyek kapcsán lehet találkozni romákkal[…] Sikeres romákkal 

is fel lehetne venni a kapcsolatot, mert vannak.  

A közéleti-kulturális hírportál szerkesztője egyáltalán nem látta meghatározónak a kisebbségek 

médiareprezentációját illetően a szerkesztőségek etnikai összetételét; mondván, hogy: 

Szerintem ennek nincs köze egymáshoz.  

9. A politikai korrektség elvével kapcsolatos vélemények és attitűdök: „Mit gondol az alábbi 

esetről?”
 221

 

Nem használják többé a cigánypecsenye elnevezést a németországi Hannoverben az 

önkormányzati fenntartású étkezdékben. A városvezetés ezzel egy helyi civil szervezet 

kezdeményezésére reagál. 

A Forum für Sinti und Roma („Fórum a szintókért és romákért”) nevű egyesület eredetileg a 

cigánymártás (’Zigeunersauce’) kifejezés ellen tiltakozott a húsételekhez használt csípős szósz 

gyártóinál. A szervezet arra hivatkozott, hogy a négercsók kifejezést sem használják már, a 

cigánymártás pedig ugyanúgy rasszista, ezért legfőbb ideje új elnevezést keresni a szósznak. Azt 

tanácsolták, hogy változtassák például pikáns mártásra vagy paprikamártásra a termék nevét. 

Az élelmiszer-ipari vállalatok elutasították a kérést. A mártások előállításával foglalkozó cégeket 

is képviselő, ínyenc élelmiszerek gyártóinak szövetsége azonban közölte, a cigánymártás 

elnevezést több mint 100 éve használják már, és nem találnak benne semmi kivetnivalót. 

A hannoveri városvezetés viszont úgy döntött, hogy az önkormányzati fenntartású menzákon a 

cigánypecsenye helyett a magyaros vagy a pusztai pecsenye elnevezést használják. 

A helyi roma szervezet augusztusban fordult a gyártókhoz a cigánymártás elnevezés miatt. 

Az interjúalanyoknak felolvasott szöveg alapjául egy MTI-hír állt. A téma a magyarországi sajtót két 

hullámban járta be: először 2013. augusztus közepén – vagyis az „uborkaszezon” derekán – tűnt fel a 

                                                           
221 A szlovén újságírók esetében használt interjúvázlatban ez a kérdés nem szerepelt. 
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hír, hogy az említett civil szervezet a gyártó szervezetekhez fordult;
222

 majd szűk két hónap múlva, 

2013. október első felében közölte le több portál a fejleményekről szóló hírt; vagyis, hogy a gyártók 

elutasították a kérést, a hannoveri városvezetés viszont a változtatás mellett döntött.
223

 A legtöbb lap és 

portál csupán az MTI-hírt közölte le – a szöveget érintően csupán minimális változtatásokkal; 

hangsúlyt vagy értelmezést csak a címadás révén közvetítve.
224

 Mindenesetre, viszonylag nagy esély 

volt rá, hogy a történet az interjúalanyok számára ismerős lesz; illetve az is, hogy ennél fogva már volt 

alkalmuk a hírben bemutatott dilemmán elgondolkozni. 

Amikor a fenti hírre, illetve témára az egyik hallgató rátalált az anyaggyűjtés fázisában, és megosztotta 

a csoporttal, addigra a fent tárgyalt koncepció – hogy alapvetően milyen típusú történeteket keresünk –

, nagyjából már kialakult. Nyilvánvaló volt, hogy ez a hír egyik meghatározott történettípust sem 

képvisel; sőt, hogy valójában egy „metatörténet”-ről van szó. Mindazonáltal, a csoport tagjai 

egyhangúan támogatták, hogy kerüljön be az interjúvázlatba: úgy érveltek, hogy noha a történet 

szerkesztőségi döntésmechanizmusok elemzésére nem alkalmas, a témája kapcsolódik, és megvitatása 

színesítené a beszélgetést. A szeminárium vezetője (jelen disszertáció szerzője) pedig elfogadta az 

érvelést, illetve azt az álláspontot alakította ki, hogy a történet kifejezetten alkalmas lehet a beszélgetés 

levezetésére, alkalmat adva nemcsak arra, hogy az interjúalanyok megosszák véleményüket a politikai 

korrektség elvével kapcsolatban, hanem arra is, hogy kiegészítő megjegyzéseket tegyenek, illetve 

reflektáljanak az interjú témájára általában. 

A történetben leírt kezdeményezésről mindkét, magát romának valló interjúalany elítélően 

nyilatkozott. Ahogy a kereskedelmi tévécsatornánál, valamint egy civil hírportálnál is dolgozó 

újságíró fogalmazott:  

Komikus… Ez nem egy lépés, nem is egy csepp a tengerben: ez egy vicc, az is vicc, aki ezzel 

foglalkozik. […] Németországban szintók helyzete elég kiváltságos, ha ilyenekkel tudnak 

foglalkozni […] Ha Magyarországon lenne ilyen, akkor köznevetség lenne belőle […] igazából 

tudnunk ki a cigánypecsenye kifejezés eredtét nem tudjuk […] Én a cigánypecsenyét szeretem – 

nem hoz zavarba. 

A civil szervezet által folytatott médiaprogram résztvevője még erősebben fogalmazott:  

Teljesen hülyeségnek tartom […] vannak ezek a „mi nagyon kemény romák vagyunk, és ne 

cigányozzatok le” – tehát teljes sötétség. Egyáltalán nincs ezzel az elnevezéssel probléma.  

                                                           
222 Lásd pl. MTI. 2013. augusztus 15. „Nem tetszik a cigánymártás a romaszervezetnek.” 168 Óra Online; MTI. 2013. 

augusztus 19. „Megbélyegez a cigánymártás.” NYEST.hu – Nyelv és Tudomány. 
223 Lásd pl.: MTI. 2013. október 7. „Magyaros pecsenyének nevezik át a cigánypecsenyét Hannoverben.” HVG.hu; [MTI]. 

2013. október 7. „Névváltoztatás: nem cigány, hanem magyaros.” Hír 24. Café; MTI/Nők Lapja. 2013. október 8. „Eltörölték 

a cigánypecsenye elnevezést.” Nők Lapja Café. 
224 A jobboldali-konzervatív orgánumként számontartott Heti Válasz online változata azonban glosszát is közölt a téma 

kapcsán, amely így vezeti fel a témát: „Miután az elmúlt évben Nyugat-Európa több államában indexre tették a négercsók 

nevű süteményt és a Négerkirály című mesekönyvet, a kisebbségi harcosok elérkezettnek látták az időt, hogy hadjáratot 

indítsanak a cigány előtagot tartalmazó ételnevek ellen.” Vinkó József. 2013. október 26. „Cigányszósz.” Válasz.hu. 



74 

A többi, azaz a nem roma válaszadók közül hárman voltak egyértelműen elutasítóak. Amint kiderült, 

egyikük – egy vezető hírportál volt szerkesztője – már ismerte a történetet, tehát azonnal tudott 

reagálni: 

Baromság. Szerintem nincs jelentősége. Cigány konyha létezik, cigány gasztronómia létezik, pont. 

Egyébként a cigánypecsenye nem degradáló, ez egy hagyomány, és nem egy negatív sztereotípiát 

erősítő tényező, tehát semmilyen jelentőségét nem látom ennek. 

A liberális napilap volt szerkesztője még indulatosabban reagált 

Ez akkora hülyeség, hogy ihaj! […] A politikai korrektség, ami a nyelvi turizmussal jár együtt, 

iszonyatos sok bajt tud okozni. Én azt gondolom, hogy a (és ez már túlmegy ezen a kérdőíven), hogy a 

magyarországi cigányoknak a liberális barátain a… hogy mondjam… jogi megalapozottságú politikai 

korrektségre való törekvése okozta a legtöbb bajt. Merthogy más problémák voltak. […] Én nem tudom, 

hogy Németországban használják-e a négercsók kifejezést, de azért az Magyarországon az üzletek 

négercsókkal vannak teli, és ettől még semmi baja nem lett senkinek […] Nincs értelme, a nyelvet nem 

kellene bántani […] Az előítéletesség egészen másban van. 

A közszolgálati televíziónál, valamint egyházi rádiónál dolgozó újságíró szubjektív megközelítést 

alkalmazott: 

Akkor reagálok úgy, hogy köszönöm szépen, nem fogyasztanám el azt a szeretett 

cigánypecsenyémet, ha elnevezné, mondjuk, pusztamérgesi vagy nem tudom, milyen puszta, vagy 

magyaros, vagy akárminek, mert a cigánypecsenyét azt cigánypecsenyeként szeretném megenni, én 

személyesen.  

Ugyanez az interjúalany egy másik reflexiót, illetve asszociációt is megosztott: 

[…] az a kép ugrik be, hogy Amerikában egy hatéves fiút, ugye, most meghurcolnak […] jogi 

eljárás folyik ellene, mert egy kislányt az óvodában megpuszilt. Arcon puszilt, és ez szexuális 

zaklatásnak számít. Feljelentették a kisgyereket. Szóval ez jut eszembe erről.  

Az online közéleti-kulturális portál szerkesztője szintén szarkasztikus megjegyzéssel illette ugyan a 

történetet, ugyanakkor a megítéléséhez további szempontokat is ajánlott is felvetett: 

Nem gondolom azt, hogy az etnikai feszültségek ilyen ügyek kapcsán keletkeznének. Nyilván ha van 

egy olyan kifejezés, amit egy közösség sértőnek érez, akkor azt a társadalomnak illik tiszteletben 

tartani. Itt az a kérdés, hogy azok, akik az élelmiszeripari cégekhez fordultak, autentikusan 

képviselik-e a közösséget. Én inkább azt gondolnám a hírt olvasva, hogy ez egy vihar a biliben… 

Szerintem ez épp arra jó, hogy elvonja a figyelmet a fontos dolgoktól.  

A kisebbségvédelemmel – többek között kisebbségi médiával – foglalkozó társadalomkutató szintén 

több oldalról közelítette meg a kérdést: 

[…] én ezt egy áldolognak tartom. Legalább két szempontból. Az egyik az, hogy ha a 

cigánypecsenye helyett magyaros pecsenyét használunk, akkor az a kifejezés mivel másabb? Ebben 

is egy etnonim van, tehát egy etnikai név […] Tehát, az is bizonyos előítéletekre utalhat. […] Ha 

egyértelmű az, hogy ez bizonyos embereket zavar, hogy sértő egy etnikai csoport számára, akkor 



75 

azt gondolom, hogy az ilyen neveket meg kell változtatni. De amíg ez nem egységes, addig ezt nem 

tudjuk eldönteni […]. Ahogy magyar szempontból is mondhatjuk azt, hogy nyugaton általában mit 

tudnak Magyarországról? Hogy itt lovak vannak, a puszta meg a gulyás. Azt gondolom, ez is egy 

nagyfokú sztereotípia, ez is leszűkít valamire. 

A nemzetközi televíziócsatorna hazai adásának munkatársa könnyedebb hangvételben fogalmazott 

meg a fentiekhez hasonló, önreflexiót sem nélkülöző véleményt: 

Szuper, hajrá Hannover [nevet]. Nem tudom, hát, ha Hannover meg akarja változtatni, akkor 

csinálják, de szerintem ez nem tartalmaz valamilyen rasszista rosszindulatot. […] Vannak dolgok, 

amiket elhiszek, hogy nem szabad, ami rasszista, de ebben szerintem nincs.  

Az ingyenes terjesztésű napilap szerkesztője, hasonlóan néhány másik válaszadóhoz, felvetette a 

Németország és Magyarország közötti különbséget, ám ezt a megállapítást helyzetelemzéssel is 

alátámasztotta, illetve többiekétől lényegesen eltérő következtetésre jutott: 

Magyarországon ez emeletes marhaságnak tűnik, de Németországban egészen más a helyzet. Ott a civil 

szféra van olyan erős –Amerikában vagy Angliában még inkább –, hogy simán el tud érni ilyen 

dolgokat. Bár mi túlzásnak érezhetjük a történetet, de az ottani civil szféra bizony érzékeny az ilyesmire. 

És mivel van neki ereje, meg tud jelenni a médiában, nagyon ügyesen tud érdekeket érvényesíteni. […] 

Az emberek erre kétféleképpen reagálnak, vagy úgy, hogy mekkora hülyeség ez, nyilván ott is van egy 

ilyen reakció … A másik része a társadalomnak viszont, ami nálunk nem nagyon van meg, azt mondja: 

hoppá, ezek milyen tökös gyerekek! Nálunk a társadalom hajlamos úgy tekinteni az ilyen kérdésekre, 

hogy mit ugrálnak a romák, meg úgy általában, miért ugrálnak a melegek, a nők… A mi társadalmunk 

így működik, de a német most már, hála Istennek, egészen máshogy. 

2.2.5. A 2013-as kutatás eredményeinek, illetve az interjúzás tapasztalatainak összegzése 

Az interjúsorozat elkészítésének motivációja kettős volt: a tartalmi célkitűzések (vagyis az 

interjúalanyok véleményének és tapasztalatainak megismerése) mellett a procedúrát (vagyis a 

kutatásmódszertant) illető tanulságok összegyűjtése is kiemelten fontos volt. 

Az utóbbit, vagyis az interjúzás tapasztalatainak összegzését érdemes egy pozitív visszajelzéssel 

kezdeni – idézve az egyik interjúból, amelynek során szóba került, hogy a kérdéssorban szereplő 

történetek a médiában közölt híreken, cikkeken alapulnak: 

Interjúalany: Viszont jó válogatás, akkor dicsérendő, aki ezt kiválogatta. 

Interjúer: Ez ilyen közös munka volt a kurzus résztvevőinek… 

Interjúalany: Azért mondom, hogy érdekes, tehát nagyon ügyes munkát végeztetek. 

Ezt az egyet leszámítva kevés pozitív visszajelzést kaptak az interjúk készítői az interjúalanyoktól a 

kutatási projektet illetően. Az önmagában természetesen nem lenne baj, ha az interjúalanyok nem 

dicsérik meg az interjúvázlatot vagy az interjúert, hanem egyszerűen csak neutrális – jó esetben 

barátságos – légkörben zajlik a beszélhetés; az esetek egy részében szerencsére erről volt szó. Nem 

egy esetben előfordult azonban – a transzszkriptek tanúsága, valamint a hallgatók által írt rövid 
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kutatási jelentések és szóbeli beszámolók alapján –, hogy az interjúalanyok nem kímélték a 

nyilvánvalóan kezdő interjúereket: már-már támadó jellegű viszontkérdéseket szegeztek nekik, 

lekicsinylő megjegyzésekkel illették a felkészültségüket vagy a tájékozottságukat, valamint gúnyosan 

kritizálták a kutatás koncepcióját. Úgy tűnt tehát, hogy az egyéni interjúk módszere ezzel a 

célcsoporttal (újságírók, szerkesztők) – pláne junior interjúerek részvétele mellett – nem garantál 

maximális eredményt. Túl azon, hogy az interjúzás nem feltétlenül jelentett kellemes (első) kutatói 

élményt a hallgatók számára, a módszer inherens korlátai is érzékelhetővé váltak, főleg azoknál a 

részeknél, amikor az interjúalanyoknak a történetek feldolgozását kellett mérlegelniük. Egyik-másik 

interjúalany esetében határozottan érzékelhető volt, hogy a gondolkodást-mérlegelést igénylő 

kérdéseknél nem sarkallta őket szellemi erőfeszítésekre – hanem passzivitást, egyes esetekben pedig 

méltatlankodást váltott ki belőlük a helyzet, vagyis az, hogy olyasvalakivel kell beszélgetniük, akit 

nem tekintenek partnernek. Ez utóbbi fakadhatott az interjúerek fiatal korából és tapasztalatlanságából, 

de – az interjúalanyok számos elejtett megjegyzése alapján – egyszerűen kívülálló mivoltukból is, 

lévén szó szakmai kérdésekről. Mindez a tapasztalat a fókuszcsoport módszerének alkalmazása mellett 

szóló érvekké formálható át. Egyrészt, feltételezhetően fokozódik a válaszadók motiváltsága a 

problémák megoldására, ha hozzájuk hasonló szakmai tapasztalatokkal rendelkező beszélgetőtársak, 

kollégák társaságában (’peer group’-ban) vannak. Másrészt erősödött a feltevés, hogy az 

interjúmódszer aligha adhat alkalmat arra, hogy bizonyos – érdekek és értékek versengését magukban 

foglaló – döntési helyzeteket a maguk komplexitásában át lehessen látni; a fókuszcsoport viszont 

elősegítheti ezek elemzését – a kulcsszempontok és a motivációk azonosítását –, valamint az implicit 

mérlegelési elvek megfogalmazására inspirálhat. Harmadrészt, egy-egy hipotetikus helyzetbe 

feltételezetően könnyebb belehelyezkednie a kutatás alanyainak, ha a körülmények jobban adottak a 

hétköznapi környezetük kikapcsolására és a kutatási szituáció átélésére; például egy (lehetőség szerint) 

gondosan megszervezett fókuszcsoport keretében: egy becsukott ajtajú szobában, beszélgetőtársakkal 

körülvéve. 

Mindazonáltal, az interjúalanyok visszajelzéseiből objektív tanulságok is levonhatóak voltak a 

történetek kiválasztását és megfogalmazását illetően – ami igen fontos eredmény a kutatás folytatása 

szempontjából, hiszen a fókuszcsoportos beszélgetések gerincét a történetek megvitatása jelentené. Az 

első, vagyis a „szökőkutas” esetet illetően a tanulság az volt, hogy a gyermekek szerepeltetése a az 

„együttélési nehézségek”-ről szóló történetben torzító, illetve zavaró hatású lehet, mivel a médiában a 

gyermekekre általában szigorúbb adatkezelési-etikai szabályokat alkalmaznak, illetve velük szemben a 

köznapi morál is fokozottabb kíméletet és türelmet ír elő. A második, vagyis az „eltűnési” esetben 

ugyancsak elvonta a figyelmet az etnicitás és a társadalmi osztály (valamint a nemek) szempontjától az 

a körülmény, hogy az eltűnt lány kiskorúként, míg a gyanúba kevert fiatalember nagykorúként 

szerepelt a történetben. Ezzel a történettel kapcsolatban több interjúalany joggal hívta fel a figyelmet 

arra, hogy a – jogszabályokat és alapvető etikai szabályokat szem előtt tartó – média csak a rendőrség 
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által gyanúsítottnak minősített személyeket hozhatja összefüggésbe egy bűncselekménnyel; ez a 

körülmény – vagyis az, hogy ilyen szempontból gyanúsítottnak számít-e a megemlített fiatalember – 

nem derült ki a megfogalmazásból. A harmadik, vagyis a prostituált meggyilkolásáról szóló történet 

esetében többen kifogásolták – életszerűtlennek, illetve értelmezést sugallónak, inszinuálónak találták 

– annak említését, hogy az áldozat egy „többségében romák által lakott” településen élt; ahelyett, hogy 

helynév szerepelt volna a leírásban. A negyedik, vagyis a zenészről szóló történet kapcsán pedig a 

Costa Concordia-eset gyakori felidézése az interjúalanyok részéről azt veti fel, hogy talán érdemesebb 

lett volna egyszerűen az eredeti formájában felhasználni az előképül szolgáló történetet. 

A tartalmi eredményeket illetően, az interjúalanyok válaszai alapján igen sokszínű kép bontakozott ki: 

a beszélgetések során számos érdekes történetet és szempontot – és olykor kínzó dilemmákat – 

osztottak meg. Kvalitatív – ráadásul nem reprezentatív kutatásról – lévén szó, a cél semmiképpen sem 

lehetett olyan összefüggések feltárása, hogy bizonyos változók (médiumtípus, politikai beállítottság, a 

válaszadó etnikai háttere) milyen megoldástípusokkal járnak együtt például a történetek feldolgozását 

illetően; sőt, valójában még hipotézisek felállítására sem nyílt lehetőség ezen a téren. Az a feltételezés 

viszont tovább erősödött, hogy a magyarországi hírmédiát nemcsak az írott – és részletezett – etikai 

szabályok, de az íratlan szabályok kifejtetlensége is jellemzi ezen a téren; vagyis az etnicitás (különös 

tekintettel a roma etnicitás) megjelenítésének-kezelésének kérdéskörét illetően. Mindez talán 

regionális szintű jelenségnek is sejthető, ha ismételten felidézzük az egyik interjúalany által alkotott 

diagnózist:  

[…] a fejlődő és a kelet-európai országokra jellemző, hogy nincsenek egységes iránymutatások, 

nem igazán vitatkozik, és beszéli ki az etnikai kérdéseket, nem a média termeli ki ezeket, hanem 

csak fut az események után.  
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A 2014-ES KUTATÁS MÓDSZERE 

1. A fókuszcsoportos módszer előnyei 

A kiválasztott módszer, vagyis a fókuszcsoport, lényegileg kapcsolódik a kutatás hipotéziséhez, vagyis 

ahhoz, hogy az esetleges etnikai tényezők hírekben való meg(nem)jelenítésével kapcsolatos újságírói 

és szerkesztői rutindöntések mögött íratlan – vagy talán megfogalmazatlan – elvek és szempontok 

állnak. A szerző részben a kutatás előzményei során bemutatott gyakorlati tapasztalatok, részben pedig 

elméleti mérlegelés során jutott arra a következtetésre, hogy a kutatás középpontjában álló probléma 

feltárásához, kizárásos alapon, csakis ez a módszer jöhet szóba. Ahogy Oblath Márton fogalmaz (egy 

magyar közönség számára írt módszertani útmutatóban): „A fókuszcsoport differentia specificája a 

diszkurzív szinergia.”
 225

 A fókuszcsoportos módszer társadalomtudományi alkalmazásának előnyeit 

illetően évtizedek óta konszenzus mutatkozik a nemzetközi szakmai diskurzusban; vagyis, hogy a 

fókuszcsoport – a társas interakciók és csoportdinamika révén – olyan sajátos előnyökkel jár, 

amelyeket egyetlen más módszer sem tud nyújtani;
226

 például, magában hordozza annak ígéretét, hogy 

nyomon követhetjük az álláspontok artikulálódását, sőt, módosulását.
227

 Oblath a fókuszcsoportnak ezt 

a potenciálját a következőképpen írja le:  

„Amikor a résztvevők felfedezik közös tapasztalataikat, megszületik a hasonlóság és otthonosság 

érzése, és olyan sűrű diskurzus bontakozhat ki, ahol spontánabb, érzelmileg telítettebb vélemények 

fogalmazódnak meg. A résztvevők egymás gondolataira építve, az elhangzó percepciókat, ötleteket 

korrigálva alakítják ki (vagy „hozzák felszínre") saját álláspontjukat.”
228

  

Oblath négy olyan típust azonosít kutatási kérdések, illetve témák tekintetében, amelyek esetében a 

fókuszcsoport módszerének alkalmazása különösen indokolt és hasznos lehet – és ezek mindegyike 

releváns bizonyos szinten az etnicitás médiában való megjelenítése mint téma kapcsán:  

– „amelyekről az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy nincs róla véleményük, vagy nincs 

elegendő személyes tapasztalatuk, ahhoz, hogy véleményt mondjanak”; 

– „amelyek éppenséggel túl bonyolultak ahhoz, hogy segítség nélkül képesek legyünk átfogó képet 

alkotni róluk”; 

– „esetleg olyan jövőbeli helyzetekhez kapcsolódnak, amelyekben igen bizonytalan, hogy mely 

körülmények és miként befolyásolhatják az emberek magatartását”; 

                                                           
225 Oblath Márton. 2007. „A fókuszcsoport.” In Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban: 

Egyetemi tankönyv és szöveggyűjtemény, szerk. Feischmidt Margit – Kovács Éva. Budapest: ELTE BTK Művészetelméleti és 

Médiakutatási intézet. 
226 A módszertani megközelítések összefoglalását lásd pl: Gibbs, Anita. 1997. „Focus Groups.” Social Research Update 19 

(Winter). 
227 Lásd például: Kitzinger, Jenny – Rosaline S. Barbour. 1999. „Introduction: the challenge and promise of focus groups.” In 

Developing Focus Group Research: Politics, Theory and Practice. szerk.: Rosaline S. Brbour and Jenny Kitzinger. London: 

SAGE. 
228 Oblath Márton. 2007. „A fókuszcsoport.” In Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban: 

Egyetemi tankönyv és szöveggyűjtemény, szerk. Feischmidt Margit – Kovács Éva. Budapest: ELTE BTK Művészetelméleti és 

Médiakutatási intézet. 
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– „egyszerűen olyanok, amelyekhez egy-egy ember nehezen találja meg önállóan a szavakat”.
229

 

A fentieket figyelembe véve igen erős, gyakorlatilag megdönthetetlen érvek szóltak a fókuszcsoport 

alkalmazása mellett; figyelembe véve minden – amint az alábbiakban látni fogjuk, egyáltalán nem 

elhanyagolható mértékű – költséget és kockázatot is. Ami a költségeket illeti: az adott esetben 

felmerülő dologi költségeken, illetve infrastrukturális szükségleteken túl (helyszín, technikai 

berendezések, vendéglátás stb.), egy-egy fókuszcsoport előkészítése igen jelentős és koncentrált 

humánerőforrás-ráfordítást igényel. Ráadásul nemcsak időigényes, hanem megterhelő feladatról is van 

szó; hiszen a szervezés során a stressz gyakorlatilag kiküszöbölhetetlen (jelen kutatás tapasztalatairól 

alább, „A fókuszcsoportok résztvevői” című részben olvasható beszámoló). A résztvevők számára is 

áldozathozatalt jelenthet a kutatáshoz való hozzájárulás – főleg, ha egyébként is elfoglalt, időhiánnyal 

küzdő emberekről van szó, illetve, ha az anyagi kompenzáció lehetősége sem merül fel –, ami 

önmagában is etikai kérdéseket vet fel a módszer alkalmazásának mérlegelésekor. Az etikai kérdések a 

költségeken túl a kockázatokkal kapcsolatosan is jelentősek; tekintettel különösen arra, hogy a 

fókuszcsoport a kvalitatív adatgyűjtési módszerek közül a leginkább invazív módszernek tekinthető. 

Az empirikus kutatások során egyébként is felmerülő adat- és személyiségvédelmi, illetve titoktartási 

szempontok mellett azzal is számolni kell, hogy egy fókuszcsoport – mivel természeténél fogva 

beavatkozást jelent a vizsgálni kívánt jelenségeket illetően – jelentős károkat, például pszichés 

sérüléseket is okozhat a résztvevők számára (nem beszélve az esetlegesen elmaradt tudományos 

haszonról, illetve túl azon, hogy egy nyilvánvalóan elrontott fókuszcsoport a kutató presztízsét is 

megtépázhatja). A forgatókönyv tervezésekor, illetve a moderálás során tehát a lehetséges ártalmak és 

kellemetlenségek minimalizálására is törekedni kell, a tudományos hatékonyság és eredményesség 

maximalizálása mellett. És a fentiek mellett figyelembe veendő – már a tervezés elkezdésekor – az is, 

hogy nem feltétlenül csak egyetlen jó megoldás létezhet; osztva Vicsek Lilla álláspontját, amelyet a 

fókuszcsoport módszeréről írt monográfiájában összegez: „kutatási célunktól, vizsgált problémánktól, 

tágabb elméleti megközelítésünktől, technikai lehetőségeinktől függően más-más alternatív módjai 

léteznek a fókuszcsoportos beszélgetések szervezésének és elemzésének.”
230

 

2. A fókuszcsoportok résztvevői 

A rendelkezésre álló kutatói kapacitás összesen két fókuszcsoport megszervezését, lebonyolítását és 

feldolgozását tette lehetővé. A csoportok összeállításánál az elsődleges szempont az volt, hogy az 

egyik csoportba „roma” – azaz magukat romának valló –, a másik csoportba pedig „nem roma” 

újságírók – kerüljenek. Ez a módszertani megoldás, vagyis az etnikailag „szegregált” csoportok 

szervezése lényegileg összefüggött a kutatás hipotézisével (amelyet a 2013-ban készített interjúk 

eredményei megerősítettek, vagyis azzal, hogy a kisebbségek – magyarországi kontextusban pedig 

                                                           
229 Uott. 
230 Vicsek Lilla. 2006. Fókuszcsoport. Budapest: Osiris. 13. o. 
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leginkább és elsősorban a romák – médiareprezentációjának kérdései kibeszéletlen témát jelentenek az 

újságírók számára). Ennek alapján nem kizárható, hogy a roma és nem roma újságírók részéről más-

más szempontok merülnek fel a kérdések kapcsán, amelyek a kutatás szempontjából rendkívül 

értékesek lehetnek. Ezeknek a szempontoknak az azonosítására és megvitatására azonban nem 

feltétlenül alkalmas egy olyan közeg, amelyben a résztvevők óhatatlanul nem csak szakemberekként – 

médiamunkásokként – vannak jelen, de bizonyos mértékig a kirekesztett és a kirekesztő társadalmi 

csoport képviselőiként. (Ez a tényező még akkor sem szüntethető meg teljesen, ha a roma résztvevők 

egyébként sikeres újságírók, és egyéni szinten társadalmilag integráltak, a nem roma résztvevők pedig 

újságíróként és magánemberként is küzdenek a kirekesztés ellen.) A kutatás hatékonyságának 

fokozása szempontjából tehát indokoltnak tűnt az „elkülönítés”, és ugyanez tűnt helyes megoldásnak 

etikai szempontból is; az arra való törekvés jegyében, hogy a kutatás résztvevői minél biztonságosabb 

és kényelmesebb légkörben oszthassák meg a tapasztalataikat, vethessék össze a nézeteiket, és 

alakíthassanak ki esetleg új, közös vagy egyéni álláspontokat. Ezt az álláspontot osztják Bloor és 

szerzőtársai, akik szenzitív témák esetében kifejezetten ajánlják a fókuszcsoport módszerét, illetve azt, 

hogy hasonló helyzetben lévők kerüljenek egy csoportba, mivel a baráti-kollegiális társas közeg 

bátorítólag hathat a résztvevőkre, hogy megosszanak olyan véleményeket is, amelyeket egy interjú 

során talán nem vetnének fel.
231

 

Ezen a ponton természetesen felmerül a kutató(k) – kisebbségi vagy többségi – háttere mint olyan 

tényező, amely befolyásolhatja a kutatás eredményességét, de legalábbis a beszélgetések légkörét. 

Vagyis, felvethető, hogy a fenti érvelés alapján mind a hatékonysági, mind az etikai szempontok azt 

diktálták volna, hogy a „roma csoport”-ot roma kutató moderálja, lehetőleg roma kutatási 

asszisztensek segítségével. Ennek biztosítására azonban – a rendelkezésre álló források korlátozottsága 

miatt – nem volt mód: adott volt egy nem roma kutató, valamint két – önkéntes munkában segédkező 

– ugyancsak nem roma kutatási asszisztens.
232

 Ezt a helyzetet csak az a körülmény enyhíthette 

potenciálisan (bár kontrollhelyzet hiányában ez megmarad hipotézisnek), hogy a kutatócsoport tagjai 

mind nők – vagyis a többségi társadalmon belül viszonylag kevésbé privilegizált helyzetűk – voltak. 

Ugyanakkor, a két fókuszcsoport összesen tizenegy résztvevője között mindössze egy nő volt (egy 

fotóművész, aki többek között sajtófotósok oktatásával foglalkozik). A potenciális résztvevők 

azonosítása és megkeresése során, ami mindkét csoport esetében a kutató (vagyis a disszertáció 

szerzője) személyes-szakmai kapcsolathálózatán alapult, kiemelt szempont volt a minél 

kiegyensúlyozottabb nemi arányra törekvés, illetve a szervezés előrehaladtával az, hogy legalább egy-

egy nő legyen a csoportokban, de végül még ez a cél sem bizonyult elérhetőnek. A fókuszcsoportban 

való részvétel kétségtelenül jelentős időbeli ráfordítást igényelt a résztvevőktől (a beszélgetésre 

                                                           
231 Lásd például: Bloor, Michael – Jane Frankland – Michelle Thomas – Kate Robson. 2001. „Trends and uses of focus 

group.” In Focus Groups in Social Research. London: SAGE. 
232 A fókuszcsoportos beszélgetések előkészítésében, lebonyolításában és dokumentálásában Bacsadi Zsófia és Dömötör 

Nikolett, az ELTE BTK kommunikáció MA szakos hallgatói vettek részt. 
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tervezett másfél órához hozzászámítva, adott esetben, a helyszínre való oda- és visszajutást is), és 

annak biztosítása is megoldhatatlan volt több megkeresett résztvevő számára, hogy egy adott, 

hétköznap délutáni időpontban (amelynek kiválasztásakor, több ok miatt, kötöttek voltak a 

lehetőségek) előre szabaddá tudja tenni magát, kizárva, hogy más elfoglaltságok közbejöttét. Több 

megkeresett nő explicit módon hivatkozott családi kötelezettségeire – gyerekekkel vagy idős, beteg 

családtagokkal kapcsolatos feladataira –, amelyek miatt a fókuszcsoporton való részvételt 

semmiképpen sem tudja vállalni. Az időhiány, valamint az előre nem tervezhető időbeosztás, 

természetesen, a férfiak közül is sokak számára jelentette akadályát a kutatásban való részvételnek. 

Ugyanakkor a megkeresettek közül számosan – férfiak és nők, romák és nem romák egyaránt – 

megemlítették, hogy telefonon vagy rugalmasan szervezett személyes találkozó keretében szívesen 

adnának interjút, ha ezzel segíteni tudják a kutatás céljait. Összességében egyetlen visszautasítás 

mögött sem volt érzékelhető a kutatási téma iránti elutasítás vagy bizalmatlanság; sokkal inkább az a – 

nem meglepő – kép rajzolódott ki, hogy a budapesti újságírók és szerkesztők igen elfoglaltak, illetve 

hektikus munkarend szerint dolgoznak. Itt említendő meg, hogy vitathatatlan előnyökkel járt volna 

helyi vagy regionális szinten működő, méghozzá kifejezetten vidéki médiaorgánumoknál dolgozó 

újságírókat is bevonni a kutatásba, erre azonban források hiányában végképp nem nyílt lehetőség. Az 

életkor – és ezzel összefüggésben a szakmai szenioritás – szerinti sokszínűség szempontja a „nem 

roma csoport” esetében bizonyos mértékig érvényesült: a legfiatalabb résztvevő harminc, a legidősebb 

pedig ötven év körüli volt, a többiek pedig harmincas éveik végén, negyvenes éveik elején jártak. A 

„roma csoport” szervezése során ezt a szempontot gyakorlatilag nem lehetett érvényesíteni: a 

viszonylag idősebb generációt Magyarországon csupán néhány roma újságíró képviseli (közülük a 

megkeresettek történetesen nem tudtak részt venni a beszélgetéseken). A jelenleg a pályán lévő roma 

újságírók jelentős része ugyanazokról a programokról került, a beszélgetésen részt vevők mind jól 

ismerték is egymást, illetve mindannyian a harmincas korosztályhoz tartoztak. Mind az életkori 

homogenitás, mind pedig az, hogy a résztvevők többé-kevésbé összeszokott társaságot alkotnak, 

kifogásolható lehet kutatás-módszertani szempontjából, ugyanakkor ez a csoportösszetétel jórészt a 

magyarországi realitásból fakad; tekintettel az aktív roma újságírók viszonylag szűk körére, illetve 

arra, hogy ebben a körben fiatalabb generáció meglehetősen nagy arányban van jelen. (Másfelől az is 

felvethető, ismét, hogy nehéz és érzékeny témák esetén az oldott baráti légkör, illetve a „sorstársi” 

közösség akár előnyös is lehet a vita produktivitását tekintve.
233

) 

A fókuszcsoportok összeállításánál igen fontos szerepet játszott a heterogenitásra való törekvés a 

szakmai profil, illetve intézményi háttér tekintetében; vagyis, hogy valamiféleképpen képviselve 

legyen a közszolgálati és a kereskedelmi szféra, az írott sajtó és az audiovizuális média, a jobb- és 

baloldali, illetve liberális és konzervatív orgánumok. A felsorolt médiumtípusok – illetve, a típusok 

                                                           
233 Lásd például: Bloor, Michael – Jane Frankland – Michelle Thomas – Kate Robson. 2001. „Trends and uses of focus 

group.” In Focus Groups in Social Research. London: SAGE. 
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lehetséges variánsainak – mindegyikét elviekben sem lehet egy-egy fókuszcsoportban megjeleníteni, 

mivel az így kialakuló csoportlétszám szétfeszítené a fókuszcsoportos módszer kereteit. A 

gyakorlatban pedig egyenesen lehetetlen garantálni a típusok, illetve „szerepek” tekintetében tudatosan 

kialakított csoportösszetételt, ha elfoglalt és/vagy elismert szakemberekből kell csoportot szervezni. 

Az ilyen célcsoport esetében ugyanis etikai szempontból teljességgel kizárt az ’overbooking’ 

módszerének alkalmazása (ami például a marketingcélú fókuszcsoportos felméréseknél elfogadott); 

vagyis az a megoldás, hogy a biztonság, vagyis az optimális csoportösszetétel kedvéért a szükségesnél 

több embert hívnak oda a helyszínre (egy-egy típus képviseletében többeket is), majd a „felesleget 

hazaküldik”. (Az egyik megkeresett újságíró kifejezetten hivatkozott is egy ilyen jellegű, korábbi 

élményére – abban az esetben egy piackutatási célú fókuszcsoportról volt szó –, tisztázandó, hogy 

csakis azzal a feltétellel mond igent, ha ilyesmi nem fordul elő; azaz, ha biztosan szükség lesz a 

részvételére, amennyiben szabaddá teszi magát az adott időpontra.) 

Mindenesetre, a „roma csoport” végül négy résztvevővel zajlott le: 

– „Béla” (újságíró, roma civil hírportál) 

– „László” (sajtómunkatárs, kormányzati szféra) 

– „Richárd” (szerkesztő-műsorvezető, közszolgálati televízió) 

– „Sándor” (riporter-szerkesztő, kereskedelmi televízió) 

A „nem roma csoport” résztvevői pedig összesen heten voltak: 

– „Gábor” (újságíró-szerkesztő; olvasottság szerint az egyik vezető hírportál) 

– „György” (újságíró; közéleti hetilaphoz kapcsolódó hírportál) 

– „János” (újságíró; baloldali
 234

 politikai napilap) 

– „Marianna” (fotós: tanár, aktivista, fotóművész) 

– „Márton” (újságíró; olvasottság szerint a másik vezető hírportál) 

– „Norbert” (újságíró; független
 235

 hírportál) 

– „Zsolt” (újságíró-szerkesztő; konzervatív
 236

 politikai napilap) 

(A résztvevőkre mindkét csoportban megváltoztatott keresztnév utal.) 

3. A fókuszcsoportok lebonyolítása 

A két fókuszcsoport ugyanazon a héten zajlott: az első, vagyis a „roma csoport” 2014. március 24-én, 

a második, vagyis a „nem roma csoport” 2014. március 26-án, egy-egy hétköznap délutánján, másfél 

                                                           
234 A közfelfogás szerint ez a lap baloldali irányultságú, ugyanakkor ennek a címkének az alkalmazhatósága a szóban forgó 

médiaorgánum esetében nem minden szempontból megkérdőjelezhetetlen. 
235 Ez a portál, legalábbis az indulásakor, „független”-ként definiálta magát, az ilyen (ön)besorolások azonban természetesen 

megkérdőjelezhetőek lehetnek. 
236 A közfelfogás szerint ez a lap konzervatív beállítottságú; jóllehet, ez a besorolás tudományos – politikatudományi – 

szempontból nem feltétlenül szabatos. 
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órás időtartamban, azonos forgatókönyv alapján.
237

 Az időkereteket mindkét esetben sikerült pontosan 

betartani: mindkét beszélgetés szinte percre pontosan 90 percig tartott, de azon belül – vagyis az egyes 

témák megtárgyalásának időtartamát tekintve – már voltak eltérések. Ebben szerepet játszott az is, 

amit a fókuszcsoport tervezése során előre számításba kellett venni: hogy a napirendre kerülő témák 

komplexitása és feltérképezetlensége folytán előkerülhetnek olyan „egyéb” témák is, amelyek a 

forgatókönyvben nem szerepeltek ugyan, de mégis relevánsak, és ezért a beszélgetés moderálása során 

meglehetősen nagyfokú rugalmasságot kell tanúsítani. (Az időbeli korlátokat figyelembe vételén túl 

természetesen arra is ügyelni kellett, hogy a divergenciák ellenére az eredetileg tervezett ív se tűnjön 

el, és a két csoport eredményei összehasonlítható legyenek.) 

A fókuszcsoport helyszíne mindkét esetben a Független Médiaközpont – Budapest belvárosában 

található – irodájának tárgyalóterme volt. A helyszín kiválasztásban szerepet játszott egyrészt, hogy 

központi elhelyezkedés és a jó megközelíthetőség, valamint az is, hogy maga az iroda kényelmes és 

barátságos légkörű. Mindezen túl annak is jelentősége volt a résztvevők közül többek számára, hogy 

pont a Független Médiaközpont irodájáról volt szó – noha a meghívottak természetesen tájékoztatást 

kaptak arról, hogy maga a kutatási projekt nem kötődik a szervezethez. A „roma csoport” több tagja is 

részt vett a Független Médiaközpont roma újságíró-képzési és gyakornoki programján vagy egyéb 

kezdeményezéseiben, és a „nem roma csoport”-ból is többen kerültek korábban szakmai kapcsolatba a 

szervezettel vagy vettek részt valamilyen rendezvényén; a visszajelzéseik alapján kifejezetten a 

helyszín miatt is szívesen jöttek. Az ilyen jellegű „incentíva” kifejezetten jól jött, hiszen a kutató a 

kellemes és inspiráló helyszínen (és egy uzsonnán) kívül más ösztönzést nem tudott kínálni a 

megkeresetteknek; hacsak nem egy izgalmas szakmai beszélgetés lehetőségét (egy fontos 

kérdéskörről). 

Mindkét fókuszcsoportot a kutatás vezetője moderálta, két asszisztens segítségével (az egyik 

asszisztens jegyzeteket készített a beszélgetésről, a másik pedig az időkeretek betartását kísérte 

figyelemmel, illetve ellátta a felmerülő apró logisztikai feladatokat). A kötetlen szakmai viták stílusát 

és hangulatát idéző, élénk és intenzív beszélgetések – a csoportok tagjaival való megegyezés alapján – 

tegeződve zajlottak.  

  

                                                           
237 A fókuszcsoportok forgatókönyvét lásd: 2. függelék. A forgatókönyv tartalmának véglegesítése során értékes segítséget 

nyújtott – pontos szakmai észrevételeivel és lényeglátó tanácsaival – Tóth-Szenesi Attila, az Index.hu politikai rovatának 

vezetője. 
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A FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK ELEMZÉSE 

A fókuszcsoportos beszélgetések résztvevői a bemutatkozást követően négy történetet hallgattak és 

vitattak meg: az első egy „kulturális konfliktus”-on alapuló incidensről szólt; a második egy olyan 

bűncselekményről, amelynek egy „fehér” középosztálybeli nő az áldozata, a feltételezett gyilkos pedig 

roma; a harmadik történetben egy társadalmilag marginalizált helyzetű (és talán roma) nő az áldozat; a 

negyedik történetben pedig a pozitív hős szerepét tölti be egy roma férfi. Minden egyes történet 

meghallgatását követően az alábbi – a 2013-as interjúk során feltettekkel lényegében megegyező – 

kérdéseket kellett a csoporttagoknak mérlegelniük: 

„Ha az alábbi történet/információ az Ön látókörébe kerülne, és Ön döntene (dönthetne) róla… 

– az eset bekerülne-e a hírek közé, illetve készülne-e róla további anyag (pl. tudósítás)?  

– a lapon / online felületen / műsoron belül hol kapna helyet a hír / téma?  

– biztosítana-e képet / videót / illusztrációt a hírhez, illetve a témához? – ha igen, milyen szempontok 

alapján választana? 

– utalna-e a szereplők etnikai hovatartozására? – ha igen, hogyan? – ha bizonytalan, milyen 

szempontok alapján mérlegelne?” 

A felsorolt négy történetet követően egy ötödikkel is megismerkedtek a csoportok, itt azonban – 

szintén hasonlóképpen, mint a 2013-as interjúk során – csupán egyetlen kérdésre kellett válaszolnia a 

résztvevőknek: „Mit gondol az alábbi esetről?” 

A fókuszcsoportok során rögzített anyag
238

 elemzésére a következő oldalakon az alábbi szempontok 

alapján kerül sor: az egyes csoportok során elhangzott vélemények feltárása (vagyis a vertikális 

elemzés) során a beszélgetések egységeit egy-egy felmerült probléma határozza meg, amelyek 

alapvetően három kategóriába sorolhatóak: a „megosztó” ügyek (amelyek esetében a résztvevők 

véleménye eltérő volt, és nem is közeledett érdemben), a „konszenzusos” kérdések (amelyeket illetően 

a résztvevők körében egyetértés uralkodott, illetve érdemi konszenzus alakult ki), valamint a 

„különvélemények” (ahol azonosítható volt egy, a többségitől markánsan elkülönülő – és elkülönült 

maradó – egyéni szempont).
239

 A két fókuszcsoport összehasonlításának – vagyis a horizontális 

elemzésnek – is ezek a kategóriák jelentették az alapját. Az elemzés kitér a fókuszcsoportos 

beszélgetések során felmerült „egyéb” – a forgatókönyvhöz nem közvetlenül kapcsolódó, de releváns 

– témákra is; a két csoport e tekintetben nem hasonlítható össze közvetlenül (mivel a felmerült témák 

eltérőek voltak), ám például a divergenciák iránya összevethető. Az elemzés törekszik a beszélgetések 

                                                           
238 A fókuszcsoportos beszélgetések átiratait lásd: 3. függelék. Az elemzésben szereplő idézetek az átirathoz képest 

helyenként (minimális mértékben) szerkesztett változatban szerepelnek. 
239 Erről a módszerről lásd: Oblath, Márton. 2007. „A fókuszcsoport.” In Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és 

kultúrakutatásban: Egyetemi tankönyv és szöveggyűjtemény, szerk. Feischmidt Margit – Kovács Éva. Budapest: ELTE BTK 

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet. 
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dinamikájának a megragadására, figyelemmel kísérve például azokra a folyamatokat, amelyek során 

egyes résztvevők módosították a véleményüket.
240

  

Az elemzés szekvenciák – (visszatérő) témaegységek – szerinti bontásban mutatja be a beszélgetések 

tartalmát. Az elemzés szövegében idézőjeles kiemelés jelzi az egységeket meghatározó állításokat és 

kérdéseket – amelyek esetenként csak implicit módon jelentek meg (azaz nem hangzottak el feltétlenül 

az idézőjelben szereplő formában) – alább pedig, az áttekinthetőség kedvéért, listaszerűen 

összegyűjtve olvashatóak.  

 

Az elemzésben szereplő szekvenciák listája 

1. történet: „Házirendsértők”, avagy egy „kulturális konfliktus” 

Roma 

újságírók: 

„Mitől van hírértéke a történetnek, ha egyáltalán?”  

„Melyik történet az érdekesebb: ha a rendőrök vagy ha a látogatók sérültek meg?”  

„Számítanak-e a történet feldolgozásának részletei?”  

„A hírérték relatív?”  

„Befolyásolható-e a szélsőséges média?”  

„Kulturális konfliktusról van szó”  

Nem roma 

újságírók: 

„Mitől van hírértéke a történetnek, ha egyáltalán?”  

„Van-e jelentősége a történetben a szereplők etnicitásának?”  

„Az olvasók számára van-e jelentősége a szereplők etnicitásának?”  

„Meddig terjed a sajtó felelőssége?”  

„Ki mondta tulajdonképpen, hogy itt cigányokról van szó?”  

„Kell-e gumicsontot adni a (rasszista) közönségnek?”  

„Melyik történet az érdekesebb: ha a rendőrök vagy ha a látogatók sérültek meg?”  

„Hírként vagy tudósításként feldolgozva érdemes bemutatni a történetet?”  

„Mekkora kapacitás lenne a történet feldolgozására?”  

„Etnikai vagy szociológiai kategória a cigány?” 

2. történet: Kisebbségi csoporthoz tartozó elkövető/gyanúsított 

Roma 

újságírók: 

„Attól lesz érdekes a közönség számára a bűncselekményről szóló hír, hogy roma követte el”  

„Közösségi média és rasszizmus”  

„Minden nap el kellene mondania, hogy még nem kértek bocsánatot!”  

„Ilyenkor jobb csöndben maradni”  

„Mekkora mozgástere van egy (roma) újságírónak a szerkesztőjével szemben?”  

„Ti mások vagytok!”  

                                                           
240 Erről a módszerről lásd: Krueger, Richard A. 2002. Designing and Conducting Focus Group Interviews. St. Paul: 

University of Minnesota. 
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Nem roma 

újságírók: 

„Milyen módon kerülne sor a történet feldolgozására (hírértéke alapján)?”  

„Ki lehet-e írni-e, hogy ’Kolompár Renátó’?”  

„Etnicitásra vonatkozó utalás a hírben?”  

„Mi a szerepe a sajtónak egy körözés kapcsán?” 

„Milyen képek jelenhetnek meg egy halott áldozatról?”  

„Mi a teendő, ha szélsőségesek etnikai keretezést adnak az esetnek?” 

„A rendszerváltás óta rasszistább lett a magyar társadalom”  

„Közösségi média és rasszizmus”  

„Szembe mehet-e a szerkesztő a társadalmi sztereotípiákkal?” 

3. történet: Kisebbségi csoporthoz tartozó, illetve társadalmilag kirekesztett áldozat 

Roma 

újságírók: 

„Roma volt-e az áldozat?”  

„Mekkora a (relatív) hírértéke a történetnek a média számára?”  

„Van-e jelentősége a történet feldolgozása szempontjából, ha a szereplők romák voltak?”  

„Mekkora mélysége van a történetnek?”  

„Mit tehet az újságíró a történetben szereplő társadalmi jelenség ellen?” 

Nem roma 

újságírók: 

„Ezt a történetet riportként kellene feldolgozni”  

„Mekkora a (relatív) hírértéke ennek a történetnek?”  

4. történet: Kisebbségi csoporthoz tartozó „hős” 

Roma 

újságírók: 

„Magyar vagy roma hősként szerepelt Fehér Sándor a médiában?”  

„A romáknak vagy a többségnek van szüksége roma példaképekre?”  

„Sokféle szerepben kellene bemutatni a romákat”  

„Zenész romákat egyáltalán nem kellene bemutatni”  

„Nem fontos a származásról beszélni”  

„Látunk-e romákat a népszerű televízióműsorokban?”  

„Van-e igénye a többségi közönségnek pozitív roma szereplőkre?” 

Nem roma 

újságírók: 

„Roma volt-e a Costa Concordia magyar hőse?”  

„Kiemelendő-e a pozitív szereplő roma háttere?”  

„Hogyan azonosítja magát az érintett?” 

„Milyen műfajú közleményben lehet a (pozitív) szereplő etnicitását tárgyalni?”  

„Előnyben részesítésnek tekinthető-e az etnicitás feltüntetése (pozitív kontextusban)?” 

5. történet: Politikai korrektségre irányuló követelés 

Roma 

újságírók: 

„Komoly kérdésről van-e szó?”  

„Jó-e az európai példa?”  

„Miért Negró a Negró cukorka?”  

„Miért cigánypecsenye a cigánypecsenye?”  

„Cigányozás” (vagyis „cigánytémájú” viccelődés) 
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Nem roma 

újságírók: 

„Komoly kérdésről van-e szó?”  

„Mikor sértő a cigány kifejezés?”  

„Négercsóknak hívják-e még mindig a négercsókot?” 

6. Egyéb témák 

Roma 

újságírók: 

„Túl sok-e a roma jogvédő?” 

„Ki a jogvédő?”  

„A roma újságírók szakmai és egzisztenciális helyzete”  

„A roma újságírók szerepe a szerkesztőségekben”  

„Működőképesek-e a kvótarendszerek?” 

„Szakmailag nélkülözhetetlenné válni”  

„Szakmai érdekérvényesítő rendszerre van szükség”  

Nem roma 

újságírók: 

„A roma politikusok is csak politikusok”  

„A roma nemzetiségi önkormányzat vezetőinek felelősebben kellene politizálniuk”  

„A roma nemzetiségi önkormányzat vezetői nem legitim politikusok”  

„A sajtó felelőssége, hogy különös körültekintéssel mutassa be a roma nemzetiségi önkormányzat működését” 

 

1. történet: „Házirendsértők”, avagy egy „kulturális konfliktus”  

A 2013-as interjúk során használt első történet összességében nehezen használhatónak bizonyult; 

többen is teljesen jelentéktelennek és értelmezhetetlennek találták (illetve, értelmezésre méltatlannak) 

találták. Noha az interjúalanyok között voltak olyanok, akik több szinten is megvizsgálták a történetet, 

és messzire mutató elemeket fedeztek fel benne, és ezt figyelembe véve nem kizárható, hogy 

hasonlóan komplex következtetések egy fókuszcsoport-szituációban is kialakulhattak volna, 

biztonságosabbnak tűnt ezt a történetet inkább egy másikkal helyettesíteni. Emellett szólt az is, hogy – 

amint arra több interjúalany is rámutatott – az eset megítélését nagyban befolyásolta az, hogy 

gyermekek szerepeltek benne, ami morális és médiaetikai szempontból is sajátos szempontokat vetett 

fel. A fókuszcsoport forgatókönyvéhez életszerű, sőt, sokak számára ismerősnek tűnő történetre volt 

szükség; középpontjában olyan konfliktussal, amellyel kapcsolatban az „együttélés normái” szoktak 

szóba kerülni, illetve etnikai keretezéshez kínálja magát. Ha a roma kisebbség és a többségi 

társadalom viszonyáról van szó, az ilyen jellegű feszültségek és incidensek jellegzetes színtere 

Magyarországon a közegészségügy (amely egyébként egyike azon kevés színtereknek, ahol romák és 

nem romák egyáltalán találkoznak egymással). A többségi társadalom képviselői – kórházi dolgozók 

és betegek – által sérelmezett, és kifejezetten roma betegekhez kötött házirendsértési forma például a 

sok látogató egyidejű, illetve látogatási időn kívüli fogadása; valamint olyan konfliktusokról is lehet 

(anekdotikus forrásokból) értesülni, amikor kórházi halálesetek kapcsán a hozzátartozók bizonyos 

igényeit – hogy például megnézhessék a halottat, vagy hogy a halottal egy helyiségben, virrasztással 
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tölthessék az éjszakát – az egészségügyi dolgozók nem tartják összeegyezethetőnek az intézményi 

protokollal. Mindenesetre, hazai viszonylatban az ilyen típusú, némelykor incidenssé eszkalálódó 

kórházi esetek jelentik a „kulturális különbségekből fakadó társadalmi konfliktusok” egyik 

legközismertebb típusát.
241

 

A történet szövegezésekor dilemmát okozott a szóhasználat megválasztása a látogatókat illetően; 

tekintettel arra, hogy bizonyos kifejezések – például a „rokon” vagy „rokonság” szavak – eleve 

mintegy kódként szolgálhatnak, azt sejtetve, hogy roma szereplőkről szól a történet;
 
végül az tűnt 

életszerűnek – kiindulva például a média számára forrást jelentő rendőrségi közlemények stílusából
242

 

–, ha sugalmazó jellegű kifejezések kerülnek a szövegbe: 

Mintegy ötven családtag és rokon érkezett látogatóba a városi kórházban fekvő idős beteghez, aki 

azonban nem sokkal a látogatók érkezése előtt meghalt. A halálhír közlése után a családtagok a 

helyszínen kívántak maradni, közben a látogatási idő lejárt. A kórház biztonsági őrei kihívták a 

rendőrséget, ekkor dulakodás kezdődött, amelynek során legalább nyolcan megsérültek. 

1.1. Roma újságírók csoportja 

„Mitől van hírértéke a történetnek, ha egyáltalán?” – a beszélgetés során a hírértékre vonatkozó kérdés 

ilyen módon vetődött fel először. A vélemények, illetve a szempontok divergáltak. László, a 

kormányzati szférában dolgozó sajtóreferens, valamint Sándor, az egyik kereskedelmi csatorna 

szerkesztő-riportere a mainstream média szempontjából közelítették meg a kérdést, és jutottak 

egymással ellentétes következtetésekre: 

LÁSZLÓ: Hírként ez nem biztos, hogy megüti az… országos szinten. […] Viszont… viszont tudjuk 

azt, hogy mindenkiben felmerül, már csak abból is, hogy ötven fő… mindenféleképpen felmerül, 

hogy itt esetleg romák voltak, és egy etnikai konfliktus…sá tehetik ezt az egészet, és gyakorlatilag 

ettől lesz belőle hír. 

SÁNDOR: Itt történik egy bűncselekmény, aminek van hírértéke, szerintem. Nyilván, onnantól 

kezdve, szerintem, hogy ötven ember, nyilván tudjuk azt, hogy a romák mennyire érzékenyek […] egy 

ilyen egészségügyi helyzetben, főleg, ha halálközeli a dolog. Nyilván az emberek 95 százaléka tudja 

azt, hogy itt romákról van szó. […] Odáig szerintem el kell jutni, hogy igen, ezt elmondjuk, hogy 

történt egy bűncselekmény. […] Nem attól lesz hír… nem az a hírértéke, hogy itt cigányok voltak.  

Béla, egy civil hírportál munkatársa, kifejezetten a roma média szempontjából elemezte a helyzetet: 

BÉLA: Ha romákkal kapcsolatos hír, akkor mi rögtön megkérdezünk egy roma érintettet […] 

Hogy legyen egy roma olvasata is, […]Ma már így van lehetőség arra, vagy a nagy internetes 

                                                           
241 Megjegyzést érdemel, hogy az idézőjelek azért fogják közre a „kulturális különbségekből fakadó társadalmi konfliktusok” 

kifejezést, mert noha kétségtelenül releváns lehet a különböző roma közösségekben a betegséghez vagy halálhoz fűződő 

kulturális szokások, hagyományok vizsgálata az ilyen ügyek kapcsán, a társadalmi szempontok, illetve a társadalmi 

kirekesztettségből fakadó tényezők szerepe sem hagyható figyelmen kívül (például az, hogy a roma népesség esetében a 

várható élettartam jelentősen alacsonyabb a többségi társadalomhoz képest, ami szintén szerepet játszhat a betegekhez vagy 

halálesetekhez való, esetlegesen eltérő viszonyulásban). 
242 Lásd bővebben: III. fejezet. 
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oldalakra még a hírt utolérjük úgy, hogy megszólalnak a romák. […] Fontos kérdés, hogy amíg 

erről a hírről nem tud senki, csak én, hogy akkor hírt csinálok-e belőle vagy nem. […] Ha tudjuk, 

hogy roma is a szereplő, és még senki nem tud az anyagról […] akkor felhívjuk a roma érintettet 

is, hogy mi lehetett a gáz.  

Két forgatókönyvet tartott elképzelhetőnek; az egyik szerint nem foglalkoznának az esettel: 

Ha tényleg az érződik, hogy a romák hibásak, akkor nem hír… mert én nem csinálok még belőle 

plusz hírt, mert utána úgyis feldolgozza a többségi média. 

Míg más helyzetben feldolgoznák a történetet: 

Akkor, ha már beszéltem a roma érintettel, és ő azt mondja, hogy ő sérelmezi azt; azt mondja, hogy 

nekik van igazuk.  

„Melyik történet az érdekesebb: ha a rendőrök vagy ha a látogatók sérültek meg?” – ez a kérdés a 

moderátor részéről hangzott el. László, Sándor, valamint Richárd – aki egy közszolgálati csatornánál 

szerkesztő-műsorvezető – a mainstream média szempontjából értékelték a helyzetet, és jutottak eltérő 

konklúzióra (legalábbis a hangsúlyok tekintetében, illetve árnyalva a különbséget az eset „súlyossága” 

és „hírértéke” között): 

LÁSZLÓ: Hír szempontjából […] mindenféleképpen érdekes. 

RICHÁRD: Szerintem súlyosabb, ha a rendőr… túlkapás. Hiszen a rendőrnek nem az a dolga, 

hogy ő… megverjen valakit, hanem hogy próbáljon meg bármilyen bűncselekményt 

megakadályozni. 

SÁNDOR: Nem értek egyet. […] Tehát, igazad van, az egy nagyon ronda dolog, hogy ha egy 

rendőr visszaél, viszont, hogyha egy rendőrt támadnak meg, akkor nincsenek korlátok.  

LÁSZLÓ: Ebben abszolút igazad van. De én azt gondolom, hogy mind a két eset súlyos. 

RICHÁRD: Szerintem sokkal nagyobb hírérték az, amikor egy rendőr… 

SÁNDOR: Szerintem sokkal nagyobb hírérték, ha egy rendőrre támadtak. 

Béla a roma média szempontját vetítette rá a helyzetre, és ismételte meg a konkrét eset kapcsán az 

általánosságban már kifejtett döntési elveket: 

BÉLA: A roma média szempontjából… […] hogy ha történik romákkal szemben jogsértés, akkor 

azt feldolgozzuk. […] Ha rendőröket vernek, azt csinálja meg a többségi média. Hogy mi még 

ahhoz nem járulunk pluszba hozzá… 

„Számítanak-e a történet feldolgozásának részletei?” – ez a probléma a forgatókönyv azon kérdéseiből 

fakadt, amelyek a történet bemutatásának módjára vonatkoztak. Arról, hogy van-e érdemi jelentősége 

a történet fogadtatását illetően az újságírói megközelítésnek, Sándor és László folytatott vitát. Sándor 

részletezett szakmai elveket, illetve módszereket osztott meg: 

SÁNDOR: Nem mindegy, hogy kit kérdezünk meg, és nem mindegy, hogy milyen képekkel 

illusztráljuk ezt. […] Nyilván lehet olyan felvételeket készíteni, a jogi szabályozást is betartva, ami 

alapján be lehet azonosítani azt, hogy romákról van szó. És nyilván lehet olyan felvételeket 

készíteni, ami lapján nem lehet. Tehát, hogy ha csak cipőt mutatunk, ha csak „Rendőrség” 
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feliratot a rendőr hátán, akkor az nem beazonosítható. Ha mutatunk egy kezet, ha mutatunk adott 

esetben akár egy tetoválást, akkor már beazonosítható, ettől lehet szerintem rasszista az anyag. 

[…] Ha én csinálom az anyagot, akkor azt mondom, hogy itt… […] ebben a kórházban […] 

kerültek összetűzésbe a látogatók és a rendőrök, […] Jön egy rendőrségi szóvivő, […] aki négy 

mondatot mond erről az egészről, hogy „tizenkét embert vettünk őrizetbe, garázdaság miatt indult 

eljárás, és kezdeményeztük az előzetes letartóztatásukat”. […] Nyilván lenne a kórházból a 

kórházigazgató, aki elmondja, hogy milyen sérüléseket szenvedtek. És lekonfnak, mittudomén, azt 

mondom, hogy összesen négy ember sérült meg, ketten még a kórházban vannak. Szóval, szerintem 

ilyen tényszerűen ezt abszolút el lehet mondani, anélkül, hogy direktbe beazonosítható lenne, hogy 

itt ezek romák voltak.  

Az ismertetett szakmai elvek, illetve módszerek hatékonyságát illetően László szkeptikus maradt: 

LÁSZLÓ: Csak ha ezt így megnézed… Oké, ez így teljesen jó, csak ha ezt így megnézed… ez az 

offline médiában tök jó, de hogy ha ez megjelenik online, és elolvas az ember egy kommentet… 

SÁNDOR: De én most a híradós anyagról beszéltem…  

LÁSZLÓ: Igen, de a […] híreket átveszi az Origo […] vagy a 444, ami még ráadásul elég jól […] 

karbantartott, meg elég jól felügyelt oldal, meg azért azt lehet mondani, hogy […] aki ott van a 

kommentál, az nem teljesen troll, tehát az már komolyan véleményt formál. Biztos, hogy az első 

ötven komment, az tökre nem arról fog szólni, hogy hányan sérültek meg, hanem elmondják a saját 

történeteiket, levonják a következtetéseket, hogy ezért tart itt az ország, és egyebek… Tehát, itt 

lehet szakmai szinten erről beszélni, hogy hogyan oldjuk meg azt, meg hogy hogyan vegyük fel a 

képeket, hogy … De gyakorlatilag az átlagember odáig jut, hogy ötven ember bement – tehát 

balhéztak a romák. Kész.  

„A hírérték relatív?” – a hírérték kérdését Richárd vetette fel ismét, Sándor és László eldöntetlen 

vitájának hatására (az objektív újságírói megközelítés gyakorlati relevanciájáról, a közönségre 

gyakorolt hatás tekintetében): 

RICHÁRD: Én kettéválasztanám az egészet. […] Szerintem a Sanyi elmondott egy olyan objektív 

közlési módszert, ami teljesen működik, hogyha… De azt is meg kell nézni, hogy ha azt választjuk, 

hogy az a hírérték, hogy a romák követték ezt el, onnantól kezdve már nem beszélhetünk arról, 

amit Laci mond. […] Mert van, aki szándékosan próbálja generálni, vagy tudatosan, azt a 

hírértéket, hogy romák követik el. 

„Befolyásolható-e a szélsőséges média?” – a beszélgetés során Sándor vetette fel, mérlegelte, valamint 

érzékeltette anekdotikus módon ezt a problémát: 

SÁNDOR: Kvázi kollégával, még ha szélsőjobboldali… még ha nem is tekintjük őket kollégának, 

nem rúg bele az ember. De szerintem ilyenekkel lehetne foglalkozni. […] Az [egyik bűnügyi 

bulvárújság] egyik… [nevetés] nem mondom, hogy újságírójával, de egy ott dogozó emberrel 

beszéltem… Kiadtak egy ilyen hírt, hogy: „Végre rács mögött a cigánybűnöző”. És fölhívtam ilyen 

tök jóindulattal, hogy „Figyu, mint kolléga hívlak föl, hogy ha segítségre van szükséged… ha nem 

akarsz tőlem elfogadni, mert, mondjuk, cigány vagyok, de szívesen ajánlok olyat, aki erről 
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beszélget veled”. Úgy elküldött a picsába, hogy én mit képzelek magamról […], és hogy mi a baj 

ezzel. Nyilván… nyilván sokan nem is értik, hogy mi a probléma ezzel, és nyilván valakinek nem is 

lehet kinyitni a szemét. De azért egy egészségesen gondolkodó újságíró, aki nyitott a világra, azért 

szerintem meggyőzhető. 

„Kulturális konfliktusról van szó” – a résztvevők közül egyedül Sándor azonosította explicit módon 

ezt az aspektusát a történetnek. Nemcsak kontextusba helyezte a problémakört, de kész javaslata is 

volt, hogy a médiában hogyan lehetne napirendre tűzni a témát. A történet feldolgozását illetően 

háttérműsor készítését tartotta volna szükségesnek (az eset tényszerű bemutatásán túl): 

SÁNDOR: Nyilván nagyon érzékeny az is, hogy ha egy ilyen háttérbeszélgetés történik, akkor kit 

hív meg az ember, és hogyan közelítjük meg. De valószínűleg a problémáról […] kell is beszélni, 

[…] Asszem mindenképpen hívnék egy jogászt, aki a dolog jogi hátteréről tud beszélni, hogy 

pontosan mit követtek el. Nyilván fontos… szerintem fontos egy történészt is meghívni, vagy 

valakit, aki magáról a romák kultúrájáról tud beszélni, hogy ez miért fontos nekik. […] Hogy itt 

arról van szó, hogy a romák életében, az egy baromira fontos dolog, hogy ha valaki meghal, akkor 

ők együtt legyenek. Ezt virrasztásnak hívják, ami egyébként nem csak egy roma dolog, csak a 

romák életében ez ottmaradt. A magyarság életében is ugyanúgy jelen volt ez, csak ők ezt 

elhagyták. És amikor egy ilyen műsorról van szó, és van idő kifejteni, akkor azért érdemes 

elmondani, hogy ez egy hagyomány. Hogy ha ezt a hagyományt nem tartják, ha nem tarthatják be 

azok az emberek, akik ott ötvenen vagy százan vannak, akkor a kultúrájukban bántják meg őket. 

Szerintem nagyon hasonló, amit Franciaországban akarnak csinálni, hogy csadort lehet-e hordani 

[…] Szerintem ez olyan kérdés, amit nem lehet ennyire egyszerűen eldönteni. 

1.2. Nem roma újságírók csoportja 

„Mitől van hírértéke a történetnek, ha egyáltalán?” – az elsődleges kérdés ebben a csoportban ez volt. 

Az első körben megszólaló résztvevők – Gábor, az egyik vezető hírportál szerkesztője; Zsolt, egy 

konzervatív napilap szerkesztője, valamint Norbert, egy „alternatív” hírportál újságírója –eltérően 

értékelték a helyzetet; az általuk képviselt orgánum működésmódjára hivatkozva említettek 

feltételeket, szempontokat: 

GÁBOR: Nagyban függ attól, ha […] mondjuk, éppen akkor ott van egy munkatársunk. Tehát 

valamilyen módon a rendőrségi közleményen túl vannak információink. […] Nagyon sok… […] 

emberi komponens van benne… meg drámaiság… meg közben, ugye, bűncselekmény. […] Biztos, 

hogy bekerülne a hírek közé.  

ZSOLT: Ha, mondjuk, írott sajtót veszünk, akkor a másnapi újságba bekerülne-e. Nagy 

valószínűséggel igen, hírként, mert… a nyolc sérült miatt, egyébként, mert az sok. […] Nyilván az 

utóélete ennek az írásnak attól függ, hogy esetleg […] maradandó károsodást szenvedett-e valaki, 

netán haláleset történik-e. […] Amit itt felolvastál, az alapján ez egy rövid hír, illusztráció nélkül.  

NORBERT: Ugye, nekünk nem célunk, hogy minden hírt betegyünk, vagy ha éppen volt […] abban 

az órában már egy rendőrségi hírünk, akkor szerintem be se tennénk. Azt, hogy mennyire mennénk 
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utána… […] Én magam egyébként nem kérném meg az újságírót, hogy hevesen kezdjen el 

telefonálni ebben a témában. 

„Van-e jelentősége a történetben a szereplők etnicitásának?” – a megszólalók nemleges választ adtak a 

forgatókönyv ezen kérdésére, legalábbis a rendelkezésre álló információk alapján:  

ZSOLT: Nincs arra utaló jel, hogy egyébként maga a konfliktus, az valami etnikai gyökerű lenne. 

Tehát… tehát nincs ebből a szempontból jelentősége. 

GÁBOR: Nincs semmi jelentősége a történet szempontjából. Akkor van, hogy ha […] kicsit 

továbbgondolva a szituációt, mondjuk, ott olyan felkiáltásokkal esnek egymásnak… tehát, a 

biztonsági őr és család, hogy „te…”, nem tudom… „te szemét roma!”, „te szemét magyar!” 

„Az olvasók számára van-e jelentősége a szereplők etnicitásának?” – ez a kérdés egyes 

résztvevők megjegyzései alapján bontakozott ki. Gábor, Norbert, valamint János (egy baloldali 

napilap újságírója) e tekintetben osztották azt a véleményt, hogy az olvasók fontosnak tartják, 

illetve prejudikálják a szereplők kisebbségi hovatartozását: 

GÁBOR: Biztos vagyok, hogy az első komment, az az lenne a cikk alatt, hogy ha nincsen 

moderáció… hogy :„Nahát, biztos cigányok!” Vagy most már erre ugye különböző ilyen kódok… 

kódok vannak. 

NORBERT: Nem is biztos, hogy ez lenne, hanem az, hogy: „Miért nem írjátok ki, hogy cigányok?” 

JÁNOS: Az a baj, szerintem, hogy ha nem utalunk, akkor is nyilván mindenkinek az lesz az első 

gondolata, hogy ezek cigányok. 

„Meddig terjed a sajtó felelőssége?” – ezt a kérdést először János fogalmazta meg, az olvasói reakciók 

kapcsán: 

JÁNOS: Ez [a kórházi esetről szóló hír] kétségkívül alkalmas, mondjuk, a cigányok elleni 

sztereotípiák kiváltására, fokozására. Én azonban azt gondolom, hogy… […] a sajtó elsősorban 

ábrázol. Nem szabad a sajtótól azt elvárni, hogy a társadalom helyett megoldja a problémákat.  

„Ki mondta tulajdonképpen, hogy itt cigányokról van szó?” – a kérdéssel Marianna (aki fotósként, 

illetve trénerként dolgozik) szembesítette a csoport tagjait. Marianna irrelevánsnak, és emiatt 

rosszindulatúnak vélte az szereplők etnicitásának szóba hozását a történet kapcsán. A konfrontációra 

leginkább János vállalkozott (aki említést tett a szóhasználat jelentőségéről az etnicitás sugalmazását 

illetően
243

); valamint Márton, az egyik vezető hírportál újságírója is csatlakozott egy konkluzív 

megjegyzés erejéig a párbeszédhez: 

MARIANNA: Azt gondolom, hogy egyébként a sajtónak nagyon nagy felelőssége van abban, hogy 

hova tesz hangsúlyokat. És mondjuk mi magunk is rögtön cigányozunk. Attól, hogy ötven? Vagy 

attól, hogy dulakodtak? Vagy attól hogy, van sérült? Csak kérdezem, önmagunktól. 

JÁNOS: Nekem leginkább ez a… […] „családtag és rokon”… ez egy olyan kód, ami…  

                                                           
243 Lásd erről bővebben: III. fejezet. 
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MARIANNA: De ez egy burkolt kód, nem? Ami… Ugyanúgy összehozhatnál Te is ötven 

családtagot és rokont.  

JÁNOS: Persze. 

MARIANNA: Tehát, ugye eleve maga a hír egy kicsit alánk pakol most. […] Szóval, ha ez így van, 

hogy az ez a kód ennyire automatikusan kapcsol be, akkor itt már, nem tudom… 

JÁNOS: De akkor mit kell itt csinálni? Szerinted ezt a részt hagyjuk el, és csak az legyen, hogy 

dulakodás volt… […] Vagy volt valami a kórházban? 

MARIANNA: Foglalkozni kellene vele, hogy hol vannak azok a pontok, ahol beindul ez a burkolt 

kódolás, és én mondjuk, ha sajtóban dolgoznék, akkor nem erősíteném ezeket, hanem azon lennék, 

hogy ezeket jól, jobban, kibontottabban, jogosabban, tudatosabban használjam. […] Ne a 

sztereotípiákat erősítsem. 

JÁNOS: Ha jól értem, Te is azt mondod, hogy ha ezt a… így szó szerint ezt a hírt elolvassa, 

mondjuk, az átlagolvasó, az átlag magyar, akkor mondjuk… akkor cigányokra fog gondolni. 

MARIANNA: Nem, nem… 

JÁNOS: Nem feltétlenül? 

MARIANNA: Én ezt nem feltétlenül gondolom így… hát, ha… lehet, nem tudom. Mondjuk engem 

meglepett, ahogy egy másodperc alatt átmentünk ide. 

JÁNOS: De senki nem mondta azt, hogy ők biztos cigányok ám. Az volt a kérdés, hogy az olvasók 

mit gondolnak. 

MARIANNA: De nem az volt a kérdés, hogy… 

JÁNOS: Az volt kérdés, hogy felvetnéd-e az etnikai oldalt, vagy… 

MÁRTON: Tehát, senki nem mondta szerintem azt, hogy… mert egyrészt ugye nem is tudjuk, meg 

másrészt meg…  

„Kell-e gumicsontot adni a (rasszista) közönségnek? – ezt a dilemmát az újságírók felelősségéről, 

illetve tehetetlenségéről folytatott vita nyomán fogalmazta meg Márton, az egyik vezető hírportál 

újságíróra; és ebben a kontextusban vetette fel ismét a történet hírértékének kérdését (csekélynek 

minősítve azt): 

MÁRTON: Kábé mindenkihez csatlakoznék abban, hogy szerintem ez egy tök érdektelen hír, akkor 

kerülne be, hogy ha nincs másik három éppen, ami bent van. […] Dilemma, hogy kábé amikor 

kirakja az ember, akkor tudja, hogy akkor most izé… etetem a rasszizmust, vagy szóval így… 

ilyen… adom a gumicsontot az emberek szájába.  

„Melyik történet az érdekesebb: ha a rendőrök vagy ha a látogatók sérültek meg?” – ezt a kérdést 

illetően, amely a moderátor részéről hangzott el, Norbert, Márton és György (egy közéleti hetilap 

online verziójának újságírója) hasonló véleménynek adott hangot; míg János magára maradt az 

álláspontjával: 

NORBERT: Szerintem, ha egy rendőr megsérül egy ilyenben… 

MÁRTON: Az maga a hír! [nevetés] […] Szerintem az sokkal érdekesebb, […] hogy ha a rendőrök 

is megsérültek… Akkor valószínűleg nem így hangzana el az a hír. 

GYÖRGY: Úgy kezdődne, hogy nyolc rendőr megsérült abban a… 
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MÁRTON: Igen, igen, az már szerintem egy sokkal nagyobb sztorilehetőség, hogy hogy van az, 

hogy lehetnek olyan bénák a rendőrök, hogy kimennek valahová néhány családtagot helyretenni, 

és akkor ők sérülnek meg… de lehet, hogy ez nem így van. 

JÁNOS: Na és az mondjuk okés, hogy ha mondjuk ott hangosan gyászoló, de egyébként fizikai 

erőszakhoz nem nyúló embereket összevernek a rendőrök?! 

A „rendőri túlkapás vagy rendőrverés?”-kérdéskör kapcsán Gábor volt az, aki újra napirendre tűzte a 

történet hírértékének kérdését. Gábor először azt vetette fel, hogy az eset a rendkívülisége miatt 

érdekes, míg János arra utalt, hogy inkább egy jelenség részéről van szó; végül Gábor ezzel együtt is 

amellett foglalt állást, hogy a történet hírértéke jelentős: 

GÁBOR: És egyébként éppen ezért mondom… hogy ahogy így mondtátok, hogy kis hír, meg 

rövidebb… Hát, szerintem egy kórház… ott sok mindenek kellene történnie, de az, hogy egy 

tömegverekedés legyen, olyan nincs. Tehát, én azt mondanám, hogy ez nagyon érdekes. 

JÁNOS: Na, voltak ilyenek. 

GÁBOR: Oké… de hogy azt mégis jó lenne tudni, hogy mi történt. […] Úgyhogy, szerintem 

érdekesebb annál, mint amilyennek elsőnek látszik. 

„Hírként vagy tudósításként feldolgozva érdemes bemutatni a történetet?” – a hírérték, illetve az 

érdekesség kérdéséhez fűződően György vetette fel, Norbert és Gábor pedig reflektáltak rá (utalva a 

szerencse-faktor jelentőségére is): 

GYÖRGY: De életszerű ez akkor lesz… akkor lesz ez érdekes anyag, ha […] nem a hírversenybe 

lövöd be ezt a három sort. Hanem, hogy van időd. Hogy szólnak a vidéki kórházból, hogy „Te, ez 

volt a baj…”, és akkor neked van csak meg…  

NORBERT: Illetve nem… ha nem tudod előkeríteni a rokonokat, akkor már megint meg vagy lőve. 

Hogy ha elmondja a kórházigazgató vagy a rendőrség a saját verzióját… 

GÁBOR: Persze, ez ugye minden hírversenyre igaz, nagyjából… […] Az ideális az lenne, hogy ha 

éppen ott van egy riporter, és ő hitelesen tudósít arról, ami ott történik.  

„Mekkora kapacitás lenne a történet feldolgozására?” – Norbert hívta fel arra a figyelmet, hogy a 

történetben rejlő potenciált a korlátozott szerkesztőségi kapacitások szempontjából is vizsgálni kell; 

Márton és Gábor pedig jogosnak találták a felvetést: 

NORBERT: Elnézést, igen, csak erre mondom, hogy persze, tök jó sztori, meg egy csomó minden 

benne lehet, de nem biztos, hogy ha mondjuk aznap kéne két sztorit választanom, akkor erre 

állítanék rá két embert. 

MÁRTON: Jó… 

GÁBOR: Hát attól függ; lehet, hogy nekünk se lenne kapacitásunk rá, egyébként – sok ilyen 

történet van. […] De ne felejtsük el, hogy… […] Truman Capote az egy ekkora kis hírből írta a 

„Hidegvérrel”-t. Tehát, minden kis rendőrségi hír mögött egyébként iszonyú jó történetek vannak 

– de nem lesz rá kapacitásod… 

NORBERT: Végül csak azért mondtam, hogy ha tényleg csak azt a rutint járod be, hogy fölhívod a 

rendőröket, vagy […] ha még felhívod a kórházat, akkor nem biztos, hogy beljebb leszel. Tehát, 
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lehet, hogy ha tényleg van még öt másik, akkor azt mondom, hogy inkább csináld azt, […] amire 

belátható esély van, hogy abból igazi sztorit tudsz csinálni. 

Egyedül György volt biztos abban, hogy az általa képviselt szerkesztőségben optimalizálni tudnák a 

történet értéke és a feldolgozásához szükséges ráfordítás arányát: 

GYÖRGY: Nálunk ez életszerűen úgy néz ki, hogy a rendőrségre bekötött kolléga a rendőrséget 

hívná, a kórházra bekötött a kórházat, és akkor nagyjából ennyiből kimenne egy ilyen rövid hírbe, 

ami meg lenne egyébként erősítve vagy cáfolva. […] Tehát, az információból valószínű, hogy 

generáltak volna hírt.  

„Etnikai vagy szociológiai kategória a cigány?” – megemlítendő még, hogy a kórházi történet 

megbeszélése során vetett fel János egy, a konkrét eseten túlmutató társadalomelméleti problémát 

(vagyis azt, hogy a „cigány” utalhat egyrészt egy egyén etnikai identitására, másrészt pedig működhet 

olyan kategóriakánt, amelybe a külvilág sorolja az illetőt), amelyhez a többiek nem fűztek kifejtett 

reflexiót: 

JÁNOS: Ha nagyon jóindulatú vagyok, akkor azt mondom, hogy ez egy ilyen definíciós vagy 

szóhasználati kérdésként is megközelíthető; az, hogy mi az, hogy cigány. A mai magyar népesség 

nagyon jelentős részének – beleértve ebbe érdekes módon olyanokat is, akiket, mondjuk, a 

környezete cigánynak tart – ez a szó, ez valójában nem egy származási csoportra – egy vélelmezett 

származási csoportra – utal. Ugye azt is tudjuk, hogy a tudomány szerint valószínűleg nem is 

egységes a magyar cigányság etnikai származása, bár ez tényleg egy lényegtelen kérdés. Hanem 

ennek van egy ilyen szociális jelentése. Nyilván ez, amikor valaki kimondja ezt a szót, akkor ez nem 

tudatosul feltétlenül benne. De… tehát nekem van konkrétan egy olyan élményem, hogy egy olyan 

emberrel ülök egy autóban, akit én – meg ő is magát – cigánynak tartok […]; bemegyünk egy 

faluba, ahol tényleg ilyen nagyon szegény, hátrányos helyzetű, rosszul öltözött cigányok csoportját 

látjuk meg az út szélén, és akkor ilyen megvetően azt mondja, hogy „cigányok”. […] Az a 

rákfenéje az egésznek ebben a cigánykérdésben… […] hogy egy szociológiai kategóriával 

azonosul ez a fogalom. […] Sajnos… nagyon-nagy mértékben ezek a nagyon szegény, nagyon 

alacsony társadalmi státuszú emberek nagyon-nagy mértékben fedésben vannak az etnikai 

cigánysággal. De persze közel sem százszázalékosan. Tehát, ha egy kiemelkedett értelmiségi 

cigányt vizsgálunk meg, akkor azt látjuk, hogy vele szemben nem feltétlenül ugyanazok a rasszista, 

sztereotip reakciók váltódnak ki. 

1.3. Összehasonlítás 

Összehasonlítva a két csoport által alkalmazott megközelítéseket az alapkoncepció szempontjából, a 

legszembetűnőbb (és legmeglepőbb) különbség az, hogy a nem roma csoport körében nem merült fel 

az a szempont, hogy a történet „kulturális konfliktus”-ként is értelmezhető, vagy az, hogy etnikai 

aspektus felvetése legitim és konstruktív is lehet. Míg a „roma csoport” egyik résztvevője egészen a 

gyakorlati megvalósítás lehetőségének vizsgálatáig vitte – műsortervet vázolva – azt a felvetést, hogy 

egy ilyen eset kapcsán a médiának háttéranyagokkal kellene a többségi társadalom számára 
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megvilágítani a virrasztás mint hagyomány jelentőségét (a roma és a nem roma kultúrákban), a „nem 

roma csoport”-ban arról folyt a vita, hogy egyáltalán szabad-e romákra gondolnia az újságíróknak a 

történet kapcsán. Abban mindkét csoport egyetértett többé-kevésbé, hogy az olvasók roma szereplőket 

fognak maguk elé képzelni a hír hallatán; a különbség az volt, hogy a „roma csoport” tagjai maguk is 

alapvetően abból indultak ki, hogy a történet szereplői romák, és ebből a nézőpontból közelítették meg 

az eset feldolgozásával kapcsolatban felmerülő kérdéseket.  

A „nem roma csoport”-ban az, hogy esetleg nem egyedi esetről van szó, hanem egy jelenségről – és 

hogy a történet hírértékét ez is befolyásolja – csupán egyetlen résztvevő hozzászólásában implikálódott. 

Ugyanez a résztvevő használta egy ízben a „hangosan gyászoló” kifejezést, amit a halál feldolgozásának 

antropológiai aspektusára való utalásként is lehet értelmezni. Ő volt az is, aki felvetette, hogy a 

rendőrség részéről a túlzott mértékű erő alkalmazása ebben a kontextusban igencsak problematikus lehet, 

miközben a domináns vélemény – legalábbis a véleményüket kinyilvánítók körében – az volt a „nem 

roma csoport”-ban, hogy a történet hírértéke nagyobb, ha kiderül, hogy a dulakodás során rendőrök 

sérültek meg (vagyis nem a kórházi látogatók). Ezzel szemben, a „roma csoport”-ban megoszlottal a 

vélemények, hogy a rendőri túlkapásnak vagy a rendőrverésnek van-e nagyobb hírértéke, valamint arra 

is reflektáltak a résztvevők, hogy egy-egy eset hírértéke nem feltétlenül áll összhangban a társadalmi 

súlyával. A roma csoportban explicit vita folyt arról is, hogy a történet hírértékéhez mennyiben járul 

roma nhozzá az etnikai aspektus – azaz, hogy incidensért esetlegesen romák tehetők felelőssé –, eközben 

a „nem roma csoport”-ban csak implicit módon utaltak arra, hogy a közönség fogékony az olyan hírekre, 

amelyek alkalmasak a romákkal szembeni sztereotípiák erősítésére. 

 

2. történet: Kisebbségi csoporthoz tartozó elkövető/gyanúsított 

Ezt a típust – vagyis a kisebbségi csoporthoz tartozó elkövetőről vagy gyanúsítottról szóló történetek 

típusát – a 2013-as interjúkhoz képest jelentősen módosított történet képviselte a fókuszcsoportok 

forgatókönyvében. A változtatások az interjúk során szerzett tapasztalatok, illetve az interjúalanyok 

explicit visszajelzései alapján tűntek szükségesnek. Egyrészt, „zavaró” elemnek bizonyult az, hogy az 

áldozat – vagyis, az 2013-as változatban még csak eltűnt személy kiskorú, miközben az esettel 

„összefüggésbe hozható” férfi (fiatal) felnőtt; tekintettel arra, hogy a rendőrségi protokolltól kezdve a 

büntetőjogi következményekig, a médiaetikai normákon át, nem azonosak a szabályok és szempontok, 

ha egy gyerekről van szó. Az eltűnés mint elem megmaradt a történetben; erre a már többször említett 

„eltűnt fehér lány szindróma” miatt volt szükség (vagyis azért, mert a nemzetközi tapasztalatok 

alapján a többségi irányítás alatt álló és többségi közönségnek szóló média általában aránytalan 

figyelmet szentel a „fehér” nők által elszenvedett viszontagságoknak
244

), de a fókuszcsoportok során 

                                                           
244 Lásd bővebben: I. fejezet. 
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alkalmazott történetből már az is kiderült, hogy az eltűnt nő végül milyen sorsra jutott. Ami a 

vélhetően kisebbségi csoporthoz tartozó férfi szerepét illeti a történetben, ebben a változatban már 

nem rövidített név („K. Renátó”) szerepelt, hanem egy jellegzetes „roma név” (Kolompár Renátó),
 245

 

illetve nem az, hogy az esettel „összefüggésbe hozható”; ezt a megfogalmazást ugyanis a 2013-as 

interjúk során többen joggal kifogásolták, mondván, hogy ez így csupán mendemondának tűnik, 

amellyel egy komoly médiaorgánum nem foglalkozik. Ehelyett a történet új változata rendőrségi 

körözést említ, és ennek megfelelően a szövegben teljes név jelenik meg (a rendőrség honlapján 

ugyanis a körözés fázisában az érintettek teljes neve, személyleírása és fényképe is megjelenik). 

Összességében, a történet a 2012-es pécsi Bándy Kata-gyilkosságot volt hivatott felidézni a kutatói 

szándék szerint – tekintve, hogy a közelmúltban történt az esetről volt szó, amellyel kapcsolatban 

kézenfekvően vetődött fel a média szerepe
246

 –, miközben a kisebb módosítások a valóságos esethez 

képest (nem pszichológus, hanem orvostanhallgató; nem 25, hanem 22 éves) azt szolgálták, hogy ne 

legyen „kötelező” konkrétan a pécsi gyilkosság médiareprezentációjáról beszélni: 

Egy vidéki nagyvárosban megtalálják egy fiatal nő holttestét, aki a gyanú szerint nemi erőszak és 

gyilkosság áldozatává vált. A 22 éves orvostanhallgató eltűnését néhány nappal korábban 

jelentették be. A rendőrség az eset kapcsán körözést bocsát ki a 19 éves, büntetett előéletű 

Kolompár Renátó ellen. 

2.1. Roma újságírók csoportja 

„Kiskunlacháza, Pécs, Pécs” – a felolvasott történet a résztvevőket erre a három valóságos esetre 

emlékeztette: vagyis a 2009-es kiskunlacházi esetre (Horák Nóra-gyilkosság, ahol végül egy nem roma 

férfit azonosítottak elkövetőként), valamint a 2012-es (Bándy Kata-gyilkosság, roma elkövetővel) és a 

2013-as pécsi esetre (Páva Sarolt, a polgármester lánya elleni nemierőszak-kísérlet, szintén roma 

elkövetővel). Sándor, a kereskedelmi csatornánál dolgozó szerkesztő-riporter először a 2009-es esetet 

elevenítette fel saját szemszögből, illetve értékelte a médiareprezentáció szempontjából: 

SÁNDOR: Imádtam. Annyi anyagot csináltam erről… Úgy szerettem ezt csinálni, mert a hülye 

nácik rögtön beugrottak ennek, és olyan jó volt ütni őket… […] Hol is történt ez igazából? […] 

Kiskunlacházán, és akkor rögtön felvonulást tartottak a gárdisták, és vonultak, és három gyereket 

elvittek előzetesbe… […] Bocsánat, tudom, hogy ez egy fikció, de én mégis a Kiskunlacházáról 

beszélnék, ahol azt mondja a polgármester aznap este, hogy „elég a cigánybűnözésből!”, és 

fölvonulnak a gárdisták… […] És a többségi média ezt szerintem nagyon jól kezelte, és ez az 

interjúrészlet ez minden alkalommal vissza lett hozva, és idézve lett tőle, hogy „elég”… hogy „elég 

a cigánybűnözésből”, miközben nem romák követték el a gyilkosságot. 

                                                           
245 Egy nemzetközi kutatás módszertanának, illetve koncepciójának ismertetése során is a Kolompár szerepelt példaként mint 

olyan vezetéknév, amelynek viselőjét a magyarországi közönség egyértelműen romaként azonosítja. Lásd: Ligeti György. 

2007. „Kisebbségek és bevándorlók a médiában.” Médiakutató 8(3):27–40. 29. o. 
246 Lásd bővebben: I. fejezet. 
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Béla, a roma civil hírportálnál dolgozó említette meg a pécsi eseteket, amelyekkel Sándor szintén 

kapcsolatba került riporterként (és megjegyzése alapján jelentős tartotta mindkét esetet):  

SÁNDOR: Pécsen volt mind a két eset… […] Mind a két esetben roma volt, ugye? […] Én mind a 

kettőről forgattam. Hát, az kell is, szerintem. 

„Attól lesz érdekes a közönség számára a bűncselekményről szóló hír, hogy roma követte el” – ezt a 

nézetet László (a kormányzati szférában dolgozó sajtóreferens) jelenítette meg a beszélgetés során, 

Sándor ellenvéleménye pedig nem győzte meg: 

LÁSZLÓ: Egy fiatal lány eltűnése… […] Gyakorlatilag; ez olyan, mint amikor egy filmbe kiskutyát 

vagy kisgyereket raknak. Szal’… ez a tuti siker… […] És ennek kapcsán keverjük bele az egészbe a 

romákat – mint negatív. […] Tehát, hogy ez tök egyértelmű, hogy attól lesz érdekes egy gyilkosság, 

ha roma követi el. 

SÁNDOR: De ezzel nem értek egyet. 

LÁSZLÓ: De, hát nézd meg! 

LÁSZLÓ: Szerinted ez az egy… az elmúlt tíz évben az az egy lány halt meg? Ezt az egy lányt ölték 

meg Magyarországon? Csak a Bándy Katát?  

SÁNDOR: Nem, de… […] Szerintem nem… nem érdekesebb a hír, hogy ha roma az elkövető. 

LÁSZLÓ: Hát nekünk persze, hogy nem érdekesebb. […]De hát miről tudunk többet? De hát kinek 

a nevét tudjuk? Mondjuk, Péntek Lászlóét vagy kulcsiét? Kulcson […], ugye volt az, amikor egy 

egész családot lemészároltak. Azt se tudom, mi a neve.  

SÁNDOR: De ez nagyon egyszerű. A Péntek László vállalta az arcát és a nevét, és… 

LÁSZLÓ: De hát melyikről beszéltünk többet? […] Tehát, hogy […] mind-mind attól lesznek 

érdekesek ezek a témák, hogy romák…  

„Közösségi média és rasszizmus” – a 2013-as soroksári esetet (egy esti kocogásra indult nő 

meggyilkolása, ismeretlen elkövetők által), illetve Schobert Norbert Facebook-bejegyzését (amelyben 

roma elkövetőket valószínűsített) Béla idézte fel. László az eset kapcsán egyrészt azt az elemet 

hangsúlyozta, hogy a nem roma nők elleni bűncselekmények nagyobb figyelmet kapnak, másrészt 

pedig a közösségi média hatásának ellensúlyozhatatlanságát (a hagyományos média által): 

BÉLA: Ez olyan, mint a soroksári gyilkosság, ahol a Schobert Norbi előhozta…  

LÁSZLÓ: Hát mert az is egy szőke… szőke családanya…. 

SÁNDOR: Mikor kér bocsánatot? Mert elkezdett magyarázkodni, hogy hát nem úgy gondolta… 

meg minden. Hát egy közösségi oldalon, ahol azt látják, mittudomén… tízezren? 

LÁSZLÓ: Nem! 800.000 követője van. Nyolcszázezer követője van. […] Tehát ebben az a baromi 

veszélyes, hogy több követője van, többen olvassák, mint… 

„Minden nap el kellene mondania, hogy még nem kértek bocsánatot!” – ezt a véleményt Sándor 

képviselte, aki szerint a roma civil társadalom feladata lenne, hogy fellépjen azokban az esetekben, 

amikor valaki alaptalanul híresztelte, hogy roma elkövető áll egy bűncselekmény mögött: 
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SÁNDOR: Ha egy jól működő [roma civil szervezet] lenne, akkor ő minden nap elmondhatná azt, 

hogy még mindig nem kért elnézést Schobert Norbert. […] Hogy kéne, hogy legyen egy olyan 

szervezet, aki ezt minden nap elmondaná, […] hogy még mindig polgármester a kiskunlacházi, 

még mindig nem kért elnézést… 

„Ilyenkor jobb csöndben maradni” – ezt a nézetet is Sándor tette explicitté (Béla hallgatólagos 

egyetértése és László támogatása mellett), olyan bűnesetekre utalva, amikor megalapozottan 

gyanúsítottak romákat az elkövetéssel: 

BÉLA: Ezekre [a két pécsi esetre] a roma média nem ment rá… 

SÁNDOR: Hát persze, hogy nem ment rá, tehát, mert nem lehet jót mondani. […] Egy… […] roma 

politikus […] lement a Cozma-gyilkosság után a helyszínre, és elkezdett arról beszélni, hogy ezek 

a kézilabdázók, akiket leszúrtak, bűnözők voltak… ami igaz is, hát a Marian Cozmának volt 

Romániában is már egy nagyon hasonló esete, amikor kocsmában összeverekedett másokkal… 

LÁSZLÓ: De… nem is ezt mondta, hanem azt mondta, hogy megérdemelte, mert… mert 

cigányozott. Igen, az egy nagyon veszélyes terep volt! [nevet] 

SÁNDOR: Igen! Szóval, szerintem a roma médiának ilyenkor talán jobb csöndben maradnia.  

„Mekkora mozgástere van egy (roma) újságírónak a szerkesztőjével szemben?” – ezt a kérdést ketten 

is feltették Sándornak, aki viszont arról számolt be, hogy nem élt még át ilyen konfliktust (és nem is 

tartja életszerűnek, hogy ilyenbe kerüljön): 

RICHÁRD: Mondjuk, a Sanyinak egyszer azt mondaná az aktuális szerkesztője, hogy te figyelj, ez 

attól lesz ez a… ez a megtörtént dolog, hogy ha azt mutatjuk be, hogy cigányok követték el ezt a 

bűncselekményt. […] Itt jön be a szerepe a Sanyinak, hogy ezt tudja megmutatni. Hát nyilván nem 

biztos, hogy tud ellenkezni a szerkesztővel, hogy „én ezt nem szeretném bemutatni, nyilván”.  

SÁNDOR: Nekem nem volt ilyen még, hál istennek. 

BÉLA: Sanyi, tényleg, ez tök érdekes kérdés! Ha mondjuk… ahol nem derült még ki, hogy ki a 

gyilkos, és akkor oda leküldenek… és leküldenek, mondjuk, és azt kéri tőled a szerkesztő, hogy 

csinálj vágóképet egy telepen.  

SÁNDOR: Jaj, Béluskám, nem… Én a Ricsinél idősebb vagyok. Most már mondhatom azt, hogy 

„jó gyerekek, nem, én akkor keresek egy másik munkahelyet!”. De, nem tudom… nekem még nem 

volt ilyen kérésem. Valószínűleg, hogy nem csinálnám meg.  

RICHÁRD: Nyilván… Nyilván én is nemet mondanék.  

„Ti mások vagytok!” – ezt a típusú, a többségi társadalom részéről tapasztalható hozzáállást a roma 

gyanúsítottról szóló történet megtárgyalása során említette meg Richárd (konkrétabban, a téma a 

Cozma-gyilkosság kontextusában merült fel). Lászlóval együtt világítottak rá – Sándor számára – a 

megközelítés rasszista mivoltára: 

RICHÁRD: Dolgozom most együtt egy műsorban X-szel és Y gyerekeivel… […] ők elég 

szélsőségesen gondolkodnak… a romákról, a kisebbségről. […] És ők mindig azt mondják, hogy 

„de ti mások vagytok!”. És ez annyira borzalmas. 

SÁNDOR: De ezzel te vitatkozol, hogy mi mások vagyunk? Mert én… 
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LÁSZLÓ: Hát nyilván mások, mint akik ezt csinálták. 

SÁNDOR: Ja, én azt hittem, hogy úgy mások, mint a többség… 

RICHÁRD: Nem, nem, nem… Hanem, hogy te tisztességes vagy, és a másik meg nem.  

LÁSZLÓ: Hogy „volt egy rendes szomszédom, pedig az is cigány volt…” 

RICHÁRD: De ez annyira klasszikus… és közben meg nem is értem, hogy így miért nem mondja 

ezt… minek. 

SÁNDOR: De ez meg rasszista, nem? 

RICHÁRD: De igen. […] Azt mutatja, […] hogy sokkal nagyobb az előítélete benned, mint másban.  

2.2. Nem roma újságírók csoportja 

„Milyen módon kerülne sor a történet feldolgozására (hírértéke alapján)?” – a forgatókönyv szerinti 

alapkérdések egyikére ketten adtak kifejtett választ: Márton, az egyik vezető hírportál újságírója és 

Zsolt, egy „konzervatív” napilap szerkesztő-újságírója. Egyetértettek abban, hogy a történet – 

kiemelkedő hírértéke miatt – a lehető legnagyobb figyelmet kapná: 

MÁRTON: A gyilkosság, nemi erőszak mindig óriási sztori […] értve itt az olvasókat. […] Tehát, 

hogy biztos, hogy valaki ráállna, és megpróbálna több információt szerezni. […] Biztos, hogy 

valahol így látványos helyen szerepelne az alaphír is, meg bármi, ami kiderülne róla, az frissülne 

folyamatosan. 

ZSOLT: Hogy ilyen nagyon dramatikus hangon fogalmazzak […], ez a… békeidőben elkövethető 

[…] egyik legsúlyosabb bűncselekmény. És ezért azt gondolom, hogy nem kérdés,[…] hogy mi 

akkor a másnapi lapba ezt betesszük. […] Ha van erre lehetőség, akkor, mondjuk, valami 

szemtanúval beszélni, végignézem az egyéb hírforrásokat, helyi hírforrásokat. […] És nyilván 

minden fontos információt leközölni; azzal, hogy természetesen, ami csak feltételezés, ott azért ezt 

erősen jelezni […] Esetleg… nyilván ez egy nagyon kényes ügy és kérdés… hogy ha hozzátartozó 

megszólal esetleg… 

„Ki lehet-e írni-e, hogy ’Kolompár Renátó’?” – ennek a kérdésnek kapcsán a résztvevők először 

egymás között tisztázták a sajtó számára mérvadó adatvédelmi elveket, megemlítve (és példákkal 

illusztrálva) az azokkal kapcsolatos anomáliákat: 

JÁNOS: Monogram…  

NORBERT: De hát, ha körözi a rendőrség… Amikor elkapják, akkor már nem lehet [teljes névvel 

szerepeltetni]  

MARIANNA: Akkor, amikor még nem bizonyított, hogy ki követte el a gyilkosságot, akkor is 

ugyanúgy lennének […] a hírek? Névvel, mindennel?  

JÁNOS: Hát, most se bizonyított. Mert még nincs jogerős ítélet… 

NORBERT: Ugye, volt a Cozma-gyilkosság, amikor a Raffaeléket körözték […] ahogy elkapták, 

akkor már R Sándor volt, amikor elítélik, akkor megint Raffael lesz. […] És ez mindenféle 

kapcsolódó anyagoknál megoldhatatlan… 

ZSOLT: Igen, a V. László / Vizoviczki László-történet… tehát, valójában ez egy eléggé vicces dolog. 
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„Etnicitásra vonatkozó utalás a hírben?” – erre a felvetésre Zsolton kívül Norbert, egy „alternatív” 

hírportál újságírója reagált explicit módon (Norbert mintegy azon nevében is, akik ebben a kérdésben 

nem nyilvánultak meg): 

ZSOLT: Nyilván nem szükséges… […] utalni az etnikai… 

NORBERT: Magától egy szerkesztőség, hogy ezt eldöntse… azt szerintem így közülünk nagyon 

senki nem írná le… 

A hírben megjelenítendő, jellegzetes „roma név” miatt azonban gyakorlatilag ennek nincs sok 

jelentősége, amint arra többen (köztük Norbert is) rámutattak: 

MÁRTON: Hát az nyilván ordítani fog… 

NORBERT: A név az beszédes, de azzal még nem tudsz mit kezdeni.  

JÁNOS: Na de itt a név maga olyan… tehát, ezekre nincs szükség… itt benne van a hírben. […] Én 

azt hiszem, hogy ez erősíti a rasszizmust, de ennek ellenére azt mondom, hogy nem teheti meg azt 

az újság, hogy kihagyja a nevet.  

Ha rövid hírnél hosszabb anyagról van szó, a sejtetésre is lehet mód Norbert szerint:
 247

 

NORBERT: Van az a fajta… szerintem viszonylag aljas megoldás […] hogy ilyen esetekben 

megkérdezik a helyi cigány önkormányzatot, hogy mit szólnak az esethez, amiből ugye az már így 

tök egyértelmű… 

„Mi a szerepe a sajtónak egy körözés kapcsán?” – Zsolt és Marianna (fotós és tréner), akik explicit 

módon mérlegelték ezt a kérdést, egyetértettek abban, hogy a rendőrség munkáját mindenképpen 

segíteni kell; Marianna ugyanakkor aggodalmának is hangot adott a kérdés kapcsán, a hátrányos 

helyzetű csoportok médiareprezentációját illetően: 

ZSOLT: Miután ez a legelső szakasza, mondjuk, a bűncselekmény felderítésének, és én itt azt 

gondolom, hogy a sajtó […] a maga eszközeivel helyes, ha közreműködik. […] Nem fogok 

mérlegelni, szerintem semmilyen szempontot, mert itt egyszerűen arról van szó, hogy valakit el 

akarnak kapni. Akiről, hogy bűnös vagy nem bűnös, majd kiderül az eljárás során. […] Hogy ha 

van a keresett vagy körözött személyről, fotó, akkor szerintem már csak… […] közszolgálati 

funkcióból adódóan a sajtónak ezt le kell hoznia. 

MARIANNA: Itt duplán gondolkodnék arról, hogy hol vannak a határok. Az egyik, hogy ha körözés 

van valaki ellen […], hogy az akár fotóval… […] Az egy felülírhatatlan, erős ügy, amit segíteni 

kell. […] Azért nagyon sokszor láttunk […] a sajtó részéről csúsztatásokat vagy nem pontos 

információkat. […] A hajléktalan emberek megbélyegzése folyamatos, ahogy a roma embereké is. 

„Milyen képek jelenhetnek meg egy halott áldozatról?” – ezt a kérdést Marianna tette fel a csoportnak. 

Noha a kérdés a fókuszcsoportos beszélgetés fő témájához – az etnicitás médiában való 

megjelenítéséhez – csak érintőlegesen kapcsolódott, a konkrét eset (vagyis egy roma elkövető által 

meggyilkolt „fehér” nő esete) médiareprezentációs kérdései miatt mégis relevánsnak tűnt 

                                                           
247 Lásd bővebben: III. fejezet. 
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megtárgyalni. A válaszadók körében egyetértés mutatkozott abban, hogy (a magyarországi médiában) 

ez a terület explicit, illetve viszonylag következetesen alkalmazott szabályok alapján működik: 

MARIANNA: Én azon nagyon sokszor szoktam gondolkodni, hogy […] egy halott embernek a 

sajtóban való megjelentetését mennyire védik, mennyire nem.  

NORBERT: Erre viszonylag figyelnek a sajtóban… 

MARIANNA: Nem szeretnék általánosítani […] Azért el lehet képzelni, hogy tragikusabb képek 

jelennek meg… vagy olyan, hogy, mondjuk, a lány méltóságát sérti már […] És nem egyszer, nem 

kétszer láttunk már ilyen képeket a sajtóban. 

ZSOLT: Én azért nem látom ennyire rossznak a helyzetet… […] A saját működésünkkel, és 

általában a sajtó szakmai működésével nagyon sok kritikát jogosnak tartok, de szerintem e 

tekintetben most pont van egy komoly fejlődés… […] Én nem emlékszem mostanában arra, hogy 

abból botrány lett volna, hogy valami áldozatot úgy… […] jelenített volna meg a sajtó, hogy az 

sértette volna a méltóságát.  

NORBERT: Szerintem az a Fehér Miklós [labdarúgónak 2004-ben, a futballpályán bekövetkezett] 

halála volt… Tehát, szerintem mondjuk tíz éve volt, hogy a Fehér Miklósnak meg mutatták az 

arcát. 

JÁNOS: Szerintem […] erről nem olyan rég jelent meg valami fajta ilyen ombudsmani vagy nem 

tudom milyen állásfoglalás. Áldozatok ábrázolásáról… 

NORBERT: Akkor szokott előjönni, amikor háborús helyzet van. Tehát, hogy most Szíriában 

mutatsz-e egy olyan képet, ahol ott van egy halott. De hát… polgárháború van… 

Ami a konkrét esetben – vagy hasonló esetekben – a vizuális ábrázolást illeti, Marianna kérdésére 

János (egy baloldali napilap újságírója) és Zsolt válaszolt; lényegében ugyanazokat a vezérelveket 

azonosítva (némi távolságtartással mutatva be az elveket): 

MARIANNA: Én erre, erre az esetre mondom… 

JÁNOS: [Egy bulvárlap] címlapján pontosan tudjuk, […] ott lenne egy nagy képen… mondjuk, 

lehet, hogy a lány arca nem látszana, de ott feküdne a bokorban, a növények közt a lány, kifacsart 

tagokkal. Lenne egy kép, hogy milyen jó csaj volt, még mikor élt, meg esetleg ott lenne a 

fantomrajz a körözöttről. 

ZSOLT: Jó, de ezek a fotók azért úgy készülnek… […] hogy azért valójában […] azt látod, hogy 

ott körbeállják a rendőrök, el van takarva. Tehát, a helyszínt mutatja, magát a testet nem. […] 

Viszont szerintem ez egy elgondolkoztató kérdés, hogy az áldozat ábrázolása úgy, hogy korábbi 

fotók alapján… Azt gondolom, hogy a Bándy Kata arca, az úgy nagyjából mindenkinek megvan, 

szerintem túl sokat is mutatta a sajtó. […] Ami a Facebook-oldalon volt, tehát mindenki ezt 

mutatta. […] Egy fiatal, szép, életerős lányról van szó, tehát értelemszerűen ez generálta az 

olvasókat, meg a tévénézőket, […] De ez szerintem… ez nem vet föl etikai problémákat.  

„Mi a teendő, ha szélsőségesek etnikai keretezést adnak az esetnek (például demonstrációt 

szerveznek)?” – ezt a kérdés a moderátor tette fel; a két válaszadó megegyezett abban, hogy ilyen 

fejleményekkel a sajtónak foglalkoznia kell: 
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ZSOLT: A sajtónak az a felelőssége e tekintetben, hogy ezt hogyan kommentálja. […] Ha ez egy 

jelentősebb demonstráció, pláne akkor ott a rendőrség is levonul… […] Azt nem lehet nem 

megemlíteni.  

JÁNOS: Azt nyilván nem lehet elhallgatni. […] És ugye volt olyan is, hogy kiderült, hogy nem 

cigányok voltak. Természetesen, akkor erről is be kell számolni  

„A rendszerváltás óta rasszistább lett a magyar társadalom” – ez az állítás János egyik 

hozzászólásában jelent meg (a sajtó szerepével és felelősségével kapcsolatban); Norbert vitatta a 

rendszerváltás mérföldkő-jellegét: 

JÁNOS: Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezt az egész kérdéskört megoldás irányába kellene 

lépni az egész társadalomnak. És nem fogjuk tudni így a sajtó oldaláról megoldani. De egyébként 

az meg nyilvánvaló, hogy a határok… tehát, hogy ez a… mondjuk a rendszerváltás pillanatában ez 

még valamilyen szinten tartható volt, és ez egyébként félelmetes ütembe szabadul föl.  

NORBERT: Nem tudom, hogy pont a rendszerváltásig… 

JÁNOS: Hát, körülbelül. […] Tabu volt, kódolva jelent meg – valamennyire. Nem is csak a 

cigányokra gondolok. […] Nem szívesen tűntek fel olyan színben az emberek, hogy ők rasszisták. 

[…] Most pedig, megnézed a kommenteket akárhol… […] Ez most már teljesen általános.  

A konkrét eset kapcsán várható olvasói reakciókat vázolta is: 

JÁNOS: Én például nem tudom, hogy mondjuk a nemi erőszak az egy olyan bűncselekmény-típus-

e, ahol felülreprezentáltak a romák. Egyáltalán nem vagyok benne biztos. […] Az viszont 

valószínű, hogy a férfiak viszont ugye felülreprezentáltak a nemi erőszak elkövetői körében…[…] 

Ennek ellenére, ugye, tudjuk… […] hogy ez alatt a hír alatt a kommentelők nem kezdenének el 

férfizni, hanem viszont cigányozni elkezdenének. 

„Közösségi média és rasszizmus” – János fogalmazta meg azt a véleményt, Mártonéval szemben, mely 

szerint a rasszizmus társadalmi térnyerését mutatja a közösségi média felületein tapasztalható 

„cigányozás”: 

MÁRTON: Maga a kommentelés, az, hogy névtelenül kiteszed a véleményedet, az inkább az 

újdonság. Tehát a rasszizmusban szerintem nincs új… 

JÁNOS: De nemcsak névtelenül… […] Tehát, mondjuk, a Facebook-on is.  

MÁRTON: De hát, aki olyan hülye, hogy kitegye… néhány hülye. 

GYÖRGY: De nem hülye! Hát ez az, hogy nem szégyelli. Tehát, ez alól a szégyen alól fel van 

szabadítva.  

JÁNOS: Az egyik nagy vasúttársaság szóvivőjének a Facebook-ján… [nevetés] […] Rasszista 

megjegyzéseket tesz folyamatosan. Tökre megértem, hogy miért teszi: az édesanyja egy kis faluban 

él, és állandóan kirabolják… tehát, ez nyilván nem helyes, hogy kirabolják, csak nem biztos, hogy 

[…] úgy kell ennek hangot adni, hogy közben cigányozik. 

Norbert pedig frusztrációjának adott hangot a közösségi média, illetve az ott terjesztett nézetek 

befolyásoló erejét illetően: 
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NORBERT: Mint ahogy például volt ez a soroksári futólány… […] Amikor még aznap Schobert 

Norbi […] többszázezres lájkos Facebook-oldalán azonnal elkezdett cigányozni. És azóta is, 

tényleg én arra várok, hogy kiderüljön, hogy nem az volt, és úgy el lehetne küldeni a büdös 

francba… 

„Szembe mehet-e a szerkesztő a társadalmi sztereotípiákkal?” – ezt a kérdést, mintegy kívülről, 

Marianna fogalmazta meg. Norbert – aki részben irrelevánsnak találta a kérdést –, valamint János 

válaszként az olvasói kommentekben megnyilvánuló rasszizmussal szembeni fellépés korlátozott 

lehetőségeit említette: 

MARIANNA: Ha, mondjuk, sztereotípiák ellenében dönt egy szerkesztő, akkor az állásával játszik? 

NORBERT: Szerintem azért az esetek nagyon nagy többségében a sztereotípiákkal szembe 

döntenek a szerkesztőségek. […] Egyébként egy ideig nyilván idegesítőek azok a kommentek, hogy 

„Miért nem írjátok ki, hogy cigány?”, és mindenkinek egyesével szeretne válaszolni az ember. 

Aztán vagy kitiltja, vagy hagyja. Vagy elindul egy olyan vita egyébként a kommentekben, amelyek 

ezt helyrerakják…  

JÁNOS: Vagy megszünteti az újság a kommentelést…  

2.3. Összehasonlítás 

A „roma csoport” esetében az orvostanhallgató meggyilkolásáról szóló történet megbeszélése során is 

fontos szerepet játszott (hasonlóképpen, mint a kórházi történet esetében) az arról folyó vita, hogy a 

hírértéket mennyiben határozza meg az etnikai aspektus – vagyis, hogy attól lesz-e különösen érdekes 

a történet a közönség számára, hogy roma volt az elkövető. A „nem roma csoport” erre az esetleges 

összefüggésre nem reflektált explicit módon, miközben a közönség nyilvánvaló (olvasói 

kommentekben megmutatkozó) előítéletességét megemlítették mint releváns jelenséget, amely része a 

kontextusnak, amelyben újságíróként dolgozniuk kell.  

Mindkét csoportban szóba került a közösségi média mint a rasszista nézetek kinyilvánításának (és 

terjesztésének) fóruma, illetve megfogalmazódott a frusztráció, hogy például a Facebook befolyásoló 

hatását a média nem tudja ellensúlyozni. (Megjegyzendő, hogy mindkét csoport ugyanazt az esetet 

hozta fel aggasztó példaként: a „fitneszguru” Schobert Norbert százezrek által követett Facebook-

oldalán tett romaellenes megjegyzését a soroksári futó meggyilkolása kapcsán, 2013-ban). 

A „roma csoport”-ban a történet megbeszéléséhez fűződően leginkább olyan témák merültek fel, mint 

hogy a hasonló esetek kapcsán keletkező társadalmi légkörben milyen lehetőségei vannak a reakcióra 

a roma médiának, a roma civil társadalomnak, illetve, hogy a többségi társadalom előítéletessége 

hogyan nyilvánulhat meg a személyes-szakmai kapcsolatok szintjén. (Megjegyzendő ugyanakkor, 

hogy annak a feltételezésnek a relevanciáját, hogy a többségi médiában dolgozó roma újságíróra ilyen 

helyzetekben különös nyomásnak lennének kitéve, az egyik résztvevő megkérdőjelezte.)  
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A „nem roma csoport”-ban viszont a történet kapcsán általánosabb – az etnicitás, illetve az 

előítéletesség problémakörén túlmutató – témák is viszonylag nagy terjedelemben jelentek meg: ilyen 

volt a nevek közlésére vonatkozó szabályozás anomáliáinak megbeszélése, valamint az 

áldozatok/halottak vizuális megjelenítését illető normák és gyakorlat áttekintése. 

 

3. történet: Kisebbségi csoporthoz tartozó, illetve társadalmilag kirekesztett áldozat 

A (feltételezhetően) kisebbségi csoporthoz tartozó, társadalmilag kirekesztett áldozatról szóló történet 

annyiban módosult a 2013-as interjúk vezérfonalában szereplő változathoz képest, hogy belekerült egy 

konkrét földrajzi név: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az ország északkeleti, gazdasági és 

infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetű régiójában található megyében egyrészt a roma 

népesség viszonylag magas (az országos átlagot meghaladó) aránya asszociálható, másrészt olyan, a 

mélyszegénységhez és a kilátástalan munkaerő-piaci helyzethez kapcsolódó jelenségek, mint például 

az emberkereskedelem, illetve a szexuális kizsákmányolás. A történet többi eleme, amely az áldozat 

esetében roma háttérre, illetve marginalizált társadalmi helyzetére vonatkozó, esetleges asszociációkat 

volt hivatott felkelteni, benne maradt a szövegben: 

Egy 17 éves, öthónapos terhes prostituált – akinek már van egy kétéves gyermeke – gyilkosság 

áldozatává válik lakóhelye, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település közelében, az országút 

mellett. A tettes ismeretlen. 

3.1. Roma újságírók csoportja 

„Roma volt-e az áldozat?” – elsőként ez a kérdés merült fel, legalábbis Sándor, a kereskedelmi 

televíziónál dolgozó szerkesztő-riporter részéről a másik oldalon pedig László (a kormányzati 

szférában dolgozó sajtóreferens) és Richárd (közszolgálat televíziónál dolgozó szerkesztő-

műsorvezető) sorolt szempontokat; míg végül László le nem zárta a vitának ezt a szakaszát: 

SÁNDOR: Nekem… számomra nem annyira egyértelmű. Oké, az hogy, mondjuk, akik ötvenen 

voltak, kórházban, azok romák voltak. […] De nekem ebből még abszolút nem egyértelmű, hogy itt 

romákról van szó. 

LÁSZLÓ: Szabolcs-Szatmár megye? Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tizenhét éves prostituált? 

SÁNDOR: Ez neked egyértelmű? 

LÁSZLÓ: Nem egyértelmű, persze… 

SÁNDOR: Vagy… neked ez az?  

LÁSZLÓ: Nem annyira egyértelmű, az biztos. De hogy itt ugye az áldozat, az nem egy 

huszonéves… 

RICHÁRD: Meg, hogy teherbe esik… terhes volt, ha jól értettem… 

SÁNDOR: Na, jó, de hát most, emberek…! Most nem újságíróként… Hát nektek ebből egyértelmű, 

hogy roma volt? 
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LÁSZLÓ: Mindegy, hogy roma volt, vagy nem. 

„Mekkora a (relatív) hírértéke a történetnek a média számára?” – ezt a kérdéskört László vetette fel, az 

előző zárszavát („mindegy, hogy roma volt, vagy nem”) továbbfűzve: 

LÁSZLÓ: De itt nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy ha egy tizenhét éves prostituáltat megölnek: 

senkit nem érdekel. Huszonöt éves, pszichológus, csinos lány: mindenki erről beszél.  

SÁNDOR: Na, jó, de akkor Laci, akkor azt mondod, hogy ha merénylet áldozata lesz Obama, az 

ugyanolyan hírértékű, mint hogy ha megölik a nemtudoménkit…? Hát most nyilván ez… ez teljesen 

más… 

LÁSZLÓ: Tehát szerintem nem más… […] Persze, más volt a szitu… […] De látszik, hogy ennyire 

nem mindegy, hogy az áldozat roma, vagy pedig az elkövető. 

RICHÁRD: Ez a sorozatgyilkosságokból is kiderül egyébként, hogy nem kapott akkora 

visszhangot… […] Kapott, de… később… […] de nem akkorát, mint ugye itt a Cozma-ügy. A 

Cozma-ügy egymagában többet kapott, mint az egész sorozatgyilkosság.  

LÁSZLÓ: És amikor már sorozatgyilkosság volt, akkor kapott. De nem a legelején, nem? […] 

Igen, de az első, az első támadás Tarnabodon, az egy nem roma idős hölgynek a háza volt, mert 

nem tudták, hogy ott nem cigányok élnek, […] És erről… nem voltak tudósítások, semmi. 

RICHÁRD: Nyilván más-más a hírértéke, hogy ha egy áldozat, szerintem is… Vagyis én ezt látom, 

[…] hogy ha mondjuk egy cigány az áldozat, akkor az kevésbé… 

„Van-e jelentősége a történet feldolgozása szempontjából, ha a szereplők romák voltak?” – Béla 

számára, aki egy roma civil hírportálnál dolgozik, ez a kérdés a saját, speciális szempontú szakmai 

döntéseire vonatkozóan merült fel (miután a történet meghallgatása után az első reakciója még az volt, 

hogy a roma média ingerküszöbét az eset nem érné el akkor, ha hírként kerül a látókörbe, amiből 

„ezernyi van”). 

BÉLA: Hát, roma média szempontjából, ha még senki nem írt róla, és én tudom meg, hogy volt egy 

ilyen eset, és mondjuk azt is tudom, hogy roma volt a lány, akkor megírjuk. 

László újabb problémát vetett fel ezzel kapcsolatban, kifejezetten a roma médiára vonatkoztatva 

(amelynek megvitatására viszont nem került sor): 

LÁSZLÓ: És mit csinálsz, ha kiderül, hogy az elkövető is roma? 

Richárd viszont mintegy visszaterelte a témát a mainstream média keretei és szempontrendszere közé: 

RICHÁRD: Nem az az érdekes, hogy roma volt, hanem, hogy megöltek egy embert. […] Az, hogy 

ha valaki cigány, és megölik, és mondjuk itt nem az volt, hogy azért ölik meg, mert cigány, az 

akkor… akkor itt nem számít […] Azt is tudjuk, hogy egy prostituáltról van szó, plusz azt is tudjuk, 

hogy volt egy kisgyerek, azt is tudjuk, hogy babát várt és… szerintem ez a hírérték. És ha kiderülne 

még pluszba az, hogy azért ölte meg, mert cigány volt, akkor az nyilván más. 

„Mekkora mélysége van a történetnek?” – ez a vita Sándor felvetése nyomán bontakozott ki, aki 

amellett keresett érvet, hogy miért jogos (vagy legalábbis elfogadható, érthető), hogy a média kisebb 
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figyelmet szentel egy marginalizált helyzetű áldozat történetének. László azonban, legalábbis a 

konkrét jelenség kapcsán, ezt másképp látta. Intenzív vita bontakozott ki, amelynek során Sándor a 

jelenség megítélését illetően változtatott az álláspontján, a helyzet kezelhetőségét illetően viszont 

szkeptikus maradt: 

SÁNDOR: Azt vegyük hozzá, hogy a prostituált maga egy bűnöző. Hogy bűncselekményt követ el 

folyamatosan. Hiszen ezt Magyarországon büntetik…[Ezen a ponton a moderátor ténybeli 

helyesbítést tett; mondván, hogy a prostituáltak esetében a jogszabályok értelmében legfeljebb 

szabálysértés elkövetéséről lehet szó.] […] Ha… bűncselekményt nem is követnek el [a 

prostituáltak], de hogy nyilván a társadalom perifériáján élnek… […] míg, hogy ha megölnek egy 

pszichológust, aki a társadalomban elismert… […] az szerintem másként kell, hogy legyen.  

LÁSZLÓ: Pont, hogy fordítva! Egyébként, ha a mélyre mész, pont, hogy fordítva az érdekesebb! 

SÁNDOR: Na, jó, de nem mész a mélyére… persze el lehet kezdeni azt kutatni, hogy honnan jött, 

hova juthatott el, milyen lehetőségei voltak, milyen kultúrában… 

LÁSZLÓ: Ha elkezdjük kifejteni, hát Amszterdamban is megöltek egyszer egyébként, asszem, egy 

szabolcsi… nyíregyházi lányt. […]  

SÁNDOR: Ja, igen. 

BÉLA: Pár hete Kőbányán is… 

LÁSZLÓ: A zürichi és amszterdami prostituáltak egy… nagyrészt Nyíregyházáról, meg Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyéből jönnek… és ez sokkal érdekesebb történet, mint az, hogy egy drogos 

megölt egy pszichológust, sokkal mélyebb… 

SÁNDOR: Szerintem ez abszolút egy dokumentumfilm-téma… 

LÁSZLÓ: Nem csak dokumentumfilm. Ez egy nagyon komoly probléma, tehát, ez egy olyan szintű 

probléma, amit már rendszerszinten lehet kezelni. Az, hogy egy drogos ember megöl egy valakit, 

aki hazafelé sétált éjfélkor – ezt nagyon nehéz lesz rendszerszinten kezelni. Maximum […] ha 

belelátnánk az emberek agyába, hogy mit terveznek… […] Viszont az, hogy ne kerüljenek olyan 

helyzetbe, több ezer ilyen hátrányos helyzetű – most tök mindegy, hogy cigány, nem cigány – 

kiszolgáltatott helyzetű nő […] azt már egy rendszer tudja kezelni. Erre… hamarabb találsz rá 

választ. 

SÁNDOR: Na, jó, az egyikre ki lehet találni, a másikra nem, de az életbe nem találsz rá forrást. 

LÁSZLÓ: Hogy a francba ne találnál? 

SÁNDOR: Arra, hogy fölzárkóztass négymillió…? 

LÁSZLÓ: Itt pár tízezer emberről beszélünk. 

SÁNDOR: Hát csak pár tízezer ember mélyszegénységben? 

LÁSZLÓ: Itt pár tízezer emberről beszélünk. […] Azok, akik a legveszélyeztetettebbek, ebben az 

esetben, az nem négymillió. 

„Mit tehet az újságíró a történetben szereplő társadalmi jelenség ellen?” – ennek a problémának a 

körüljárását Béla megjegyzése indította el, amelyet az újságírói kompetencia határaira vonatkozóan 

tett, és amelyre válaszul László erős állításokat fogalmazott meg: 

BÉLA: Újságíróként ezt úgyse mi döntjük el, hanem elmegyünk egy szakemberhez… 
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LÁSZLÓ: Hát, de fontos, hogy neked újságíróként kell eldöntened, hogy mekkora a mélysége. […] 

Persze, persze, jobban hangzik, hogy […] a csinos pszichológuslányt megölte a drogos cigány. 

Gyönyörű sztori, fantasztikus, tele lesz vele az izé, és mindenki át fogja venni, és Facebook-on 

hány ezer megosztás. Vagy az a kérdés, hogy te nem olcsó sztorit akarsz, hanem lemész a 

mélységébe, és esetleg, eljutsz odáig, hogy megmentesz vele […] egy következő generációt. […] 

Annak nincsen mélysége, hogy egy drogos akárki megöl valakit […] nem fogod a droghasználatot 

megoldani. […] Viszont azt, hogy több száz, több ezer lány veszélyeztetett, kiszolgáltatott, azt meg 

tudod akadályozni jó cikkekkel.  

„A (többségi) társadalom érzékenyítése” – Béla elsőként ezt az újságírói feladatot azonosította a 

jelenség leküzdése terén; László azonban szkepticizmusának adott hangot:  

BÉLA: Ebben igazad van… […] És igen, hogy ilyen mélység van ebben. Megpróbálok azzal 

küzdeni, hogy érzékenyíteni a többségi társadalmat erre a problémára. Vagy, hogy […] a 

prostituáltak megítélésére, vagy valami… 

LÁSZLÓ: Mondjuk, ez több száz éve nem sikerül… 

„A veszélyeztetett csoport megszólítása” – Richárd másodikként ezt a lehetséges újságírói küldetést 

tette mérlegre: 

RICHÁRD: Én csak gondolkodtam, amit a Laci mondott… és tökre értem, amit mondott. […] 

Hogy mondjuk egy újságírónak mi a feladata… […] Hogy megmutasson valamit, vagy […] hogy 

utat mutasson másoknak. Nyilván ezt is ketté lehet választani. De tudsz-e, például, ha akarsz, nekik 

segíteni, tudsz-e nekik egy olyan alternatívát mutatni vagy mondani, például ne menjenek, mondjuk 

külföldre ilyen rendszerben…? 

„Nyomásgyakorlás a döntéshozókra” – László harmadikként, a saját felvetésére reagálva egyedül 

ebben látta a média potenciálját a pozitív társadalmi változások elősegítését illetően: 

LÁSZLÓ: Szerintem újságíróként […] a döntéshozóknak tudod, maximum… tehát, hogy ennek a 

témának az erőltetésével a döntéshozókra tudsz esetleg… 

RICHÁRD: De ezt tudják ők, szerintem, már bocsánat… 

LÁSZLÓ: Nem. Nem. Nem tudják. 

A döntéshozatal befolyásolásának szükségessége mellett érvelve, Béla az uzsora-bűncselekményeket 

hozta fel (mint a – szexuális kizsákmányoláshoz hasonlóan – a hátrányos helyzetű csoportokhoz 

tartozókat, köztük sok romát sújtó jelenséget): 

BÉLA: Ez majdnem olyan kérdés, mint az uzsora volt. Én emlékszem, hogy tök régen már 

működött az uzsora, mikor én bekerültem 2001-ben az újságírásba, akkor írtunk cikkeket. […] És 

akkor 2010 környékén lépett rá a kormány. Hogy ugye egy társadalmi probléma volt már tíz éve is, 

és tíz év… vagy tizenöt év kellett, míg reagált rá a kormány. 

A csoport többi tagja ezt a kérdést másképp látta (Béla kritikáját, illetve helyzetértékelését túlzónak 

találták, az uzsora mint jelenség eszkalációját pedig az utóbb évekhez kötötték): 
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RICHÁRD: De nem mindegy szerintem, hogy milyen szinten csinálták, mert amíg a szomszéd, meg 

öt ember adott kölcsön, meg… amikor országos jelenség, az nem ugyanaz. Csináltunk, csináltunk 

ilyeneket…[anyagokat az uzsoráról]. Ühüm, nagyon sokat csináltunk […] Mondom, nem mindegy, 

hogy két ember adott kölcsön, vagy, hogy az egész… 

LÁSZLÓ: Hogy az egész szociális segély arra ment… 

SÁNDOR: Igen… 

RICHÁRD: Igen, amikor már a bankkártyája is nála van… szóval… nem volt ekkora sztori, még 

régebben… 

Sándor a részletes etikai kódexek hiányára utalt válaszában, amelyet arra a moderátori kérdésre adott, 

hogy milyen képi megoldásokat alkalmazhat az újságíró uzsora-bűncselekmények kapcsán, a 

szereplők esetleges bemutatása során (azt a szempontot, hogy ennél a bűncselekménytípusnál a sértett 

és az elkövető egyazon közösség tagjai lehetnek, Sándor vonta be a helyzetértékelésbe): 

SÁNDOR: Amikor a sértett is, meg az elkövető is roma, akkor nem nagyon tud az ember válogatni. 

[…] Az egy nagyon érdekes kérdés, többször átmentünk ma már mellette, hogy hol húzza meg az 

ember a határt. Hogy például egy kézfejet… amiből lehet látni, hogy az barnább… azt lehet-e 

mutatni… egy hosszú hajat lehet-e mutatni, egy tetoválást lehet-e mutatni. Ugye, vannak olyan 

országok, ahol van egy kódex, ami alapján ezeket… ezeket meg tudják egyszerűen [oldani].  

Megjegyezhető még, hogy a beszélgetés ezen szakaszában (vagyis a harmadik történet kapcsán) Béla 

kétszer is feltette ugyanazt a kérdést – először csak Sándornak, majd Sándornak és Richárdnak 

címezve –, de végül (a fókuszcsoport keretei között legalábbis) nem érkezett rá érdemi válasz 

BÉLA: Az tök érdekes kérdés, tényleg, a Sanyi felé, […] hogy ha te tudsz erről a hírről, és senki 

nem írta meg, akkor te át tudod-e verni, hogy feldolgoztasd anyagként.… 

BÉLA: De hogy nekem tök fontos… hogy a többségi médiában, egy ott dolgozó roma riporter, mint 

ti… […] hogy át tudják-e verni azt, hogy ez bekerüljön. […] Lehet, hogy ti nem tudjátok berakni az 

aznapi anyagba, mert azt mondják, hogy ez nem fontos… 

LÁSZLÓ: Hát ez nem biztos, hogy kétperces sztori… 

3.2. Nem roma újságírók csoportja 

„Ezt a történetet riportként kellene feldolgozni” – a csoport résztvevői közül többen is ezt 

fogalmazták, és érdemi ellenvetés ezzel a vélekedéssel szemben nem is merült fel. A legkifejtettebb 

reflexiót Zsolt, a konzervatív napilap szerkesztő-újságírója nyújtotta: 

ZSOLT: Ez az a történet, amit szerintem riportszerűen kell… van a hír, a hír közlése és a hír 

követése; és tudjuk, a nyomozati szakasznak a követése… No de ez az a történet, ami után 

mondjuk… […] az elvárható, […] hogy menjen le az újságíró oda, és nézzen körül, beszéljen 

abban a faluban, mi történik. […] Ez egy olyan sorsot ábrázol, ami valószínűleg arrafelé… azt 

nem mondom, hogy tipikus, mert ne essünk túlzásokba, de nem példa nélküli. És ez miért van így, 

ez… itt nagyon mélyre kell ásni. […] Legalábbis bennem, szánalmat kelt […] az előzmények miatt 

is. Tehát, nyilvánvalóan már akkor áldozat volt, mielőtt… […] konkrétan bűncselekmény 
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áldozatává vált volna. […] Valakinek itt nekiszegezni a dolgokat… az nyilvánvalóan a környezet, 

a… mittudomén, a gyámügy, a rendőrség, a polgármesteri hivatal, a hatóságok; hogy… […] itt 

valami nagyon félresiklott ebben a történetben. 

Az etnicitás megjelenítésének kérdésére is kitért, János pedig egyetértően csatlakozott hozzá: 

ZSOLT: Nem azért érdekes, mert etnikai szempontból, hanem… hanem, hogy egyáltalán ilyen 

emberi sorsok vannak, azért. Aztán, ha ez ebben a történetben hangsúlyosan megjelenik, akkor azt 

szerintem nem…  

JÁNOS: Nem lehet elhallgatni. 

ZSOLT: Nem lehet elhallgatni vagy elkerülni, 

Márton, az egyik vezető hírportál újságírója megerősítette az előzőekben elhangzottakkal, illetve 

hasonló benyomásokat és szempontokat osztott meg, részletesen; Marianna, a fotós pedig – szintén 

egyetértve a témában előtte megnyilvánulókkal – a történet képi feldolgozásában rejlő lehetőségeket 

hangsúlyozta 

MÁRTON: Én egy az egybe valami hasonlót szerettem volna mondani. […] Én rosszul voltam, 

miközben ezt felolvastad. A többinél nem, mert, hogy egy csomó ilyet lát az ember, de ez tényleg… 

izé, olyan nyomor ordít belőle, hogy az hihetetlen. […] a probléma egyik része az, hogy az emberek 

onnan próbálják megítélni ezt a kérdést, hogy egyáltalán nem látnak rá, fogalmuk sincs, hogy mi 

folyik ezeken a településeken, hogy élnek az emberek. És igazából nem is érdekli őket, csak az, hogy 

:„Na, megint késelés! Na, megint…” […] És ez egy óriási lehetőség igazából, hogy annak a farvizén, 

ami mindenkit érdekel; az, hogy egy lány… […] Óriási riportot lehet csinálni; bemutatni tényleg a 

lényeget, hogy hogy kerülnek egyáltalán ilyen helyzetbe az emberek. És ennek szerintem egyáltalán 

nem a hír része a legfontosabb. És egyébként még, abban a riportba, hogy ha ez egy… történetesen 

egy cigánysoron történt, vagy… akkor óriási hangsúlyt kellene, hogy kapjon. De nem úgy, hogy 

„mer’ a cigányok, azok erre hajlamosak”, nyilván, hanem… […] akár sorsokat bemutatva; elővéve. 

Azt, hogy hogy jutott ki oda, ahová… Szerintem ez egy iszonyatosan izgalmas téma. 

MARIANNA: Hát abszolút egyetértek azzal, amit itt az elején felvetettetek hogy ez egy olyan 

történet… […] Hogy ha van rá idő, vagy van rá akarat, szerkesztői akarat, akkor akár… […] A 

nálatok dolgozó fotósok… majdnem mindenki a tanítványom volt egyébként… […] annyira jól 

dolgoznak, olyan gyönyörű fotóesszéket raknak le az asztalra, ami szerintem alkalmas akár arra, 

hogy érzékenyítse a problémára az embereket. Tehát, hogy föl lehet dolgozni ezt képben, meg 

vizuálisan; így erősen, hogy a mögötte levő tragédiát és az információkat is át tudd adni.  

„Mekkora a (relatív) hírértéke ennek a történetnek?” – a csoport tagjai a továbbiakban ezt a kérdést 

mérlegelték; Gábor – egy vezető hírportál szerkesztője – alaposan kifejtett felvetése nyomán, 

amelyhez Mariann is csatlakozott, György pedig az általa képviselt szerkesztőség működése felől 

közelítette meg a problémát: 

GÁBOR: Egyébként ez… Igazából ez a történet szerintem az előzővel párban érdekes igazán. […] 

Ugye, a fejemet tenném rá, hogy a 22 éves orvostanhallgató történetével sokkal tovább, meg 
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sokkal kimerítőbben fog foglalkozni a média. És nem is azért, mert, nem tudom, elfogult, hanem 

mert egyrészt látja is, hogy mi érdekli az embereket. Hogy mi megy, ez tükröződik a statisztikában, 

[…], amelyek valamennyire befolyásolják a szerkesztői döntéseket is. Egyszerűen egy nagyobb 

sokk. Az ember nem számít arra, hogy egy 22 éves orvostanhallgatót, aki előtt ott van a jövő, meg 

az élet minden lehetősége, és ez összetörik… Míg ugye egy 17 éves prostituáltra, bármilyen 

szomorú is ezt így kimondani, de […] kevesebb benne a dráma… […] Nagyon kegyetlenül hangzik, 

de… Kevésbé lepődik meg… az ember, hogy ez történik vele…? És ugye… […] a hírértékben a 

meglepőség, szokatlanság ugye elég jó… 

MARIANNA: Én mélyen egyetértek azzal, hogy valószínűleg hírként egy hófehér 22 éves 

orvostanhallgatóhoz képest hátrányba kerül egy prostituált kislány, bármilyen színű a bőre. Tehát 

hiába… ami történt vele… nem versenyképes.  

GYÖRGY: Nálunk mondjuk az a szűrő, hogy az újságíró, aki erre ráharap, vagy a szerkesztő, aki 

azt mondja, menni kell, hogy az… egyébként a szkepszissel szemben meg tudja-e védeni, hogy azt 

az energiát, amit egyébként ennek a sztorinak a felhajtása igényel, hogy azt megéri megcsinálni. 

[…] Tehát, ilyen fajta kontroll van, de ennek, mondjuk, nem sok köze van a… bármiféle 

rasszizmushoz, inkább egy ilyen teljesítménykényszer van. 

Gábor – aki, amint a bemutatkozó részben elmondta, nem sokkal korábban tért vissza egy amerikai 

szakmai ösztöndíjról – kiegészítésképpen nemzetközi kontextusba is helyezte a jelenséget: 

GÁBOR: Washington is úgy néz ki,
 
hogy a város háromegyede az ott feketék és szegények és 

bűnözés és drog meg prostitúció, minden – az egynegyede meg fehérek és gazdagság. Ha van száz 

lövés abban a feketék lakta háromnegyedben, arról akkor az kis hír, vagy még az se; ha egy lövés 

eldördül Georgetownban, akkor az… oda kimegy az egész rendőrség, és az ott lesz a Washington 

Post címlapján másnap. Tehát… ez… szomorú, meg kegyetlen, de így működik. 

Az egyesült államokbeli gyakorlat iránt a csoportból ketten is érdeklődésüket fejezték ki: 

JÁNOS: És megírja az újság egyébként a… mondjuk a tettesek és az áldozatok úgymond etnikai 

kategóriáit? 

GÁBOR: Nem.  

JÁNOS: Nem? Már ez nincs Amerikában?  

GÁBOR: Egyrészt mondjuk a neveket, azt így sokkal szabadabban kezelik […] És ott is megvan 

egyébként ugyanúgy, mint itt, hogy név alapján […] Egy Kolompár név alapján akkor az ember 

sejti, hogy roma, ott is megvannak ugye… a Wilson, az egy tipikus fekete név, vagy egy csomó 

ilyen név van. Meg hát ugye a fotó…  

NORBERT: De hát ott a rendőrségi jelentésekben is benne van, nem? 

GÁBOR: De igen, de az a rendőrség. De az újságban nem feltétlenül írják le; kivéve, hogy ha 

jelentősége van. 
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3.3. Összehasonlítás 

A történet megbeszélése során mindkét csoportban megjelent az a vélemény, hogy a kisebbségi 

csoporthoz tartozó, illetve a társadalom peremén élők elleni bűncselekmények sokkal kisebb 

médiafigyelemre számíthatnak, mint azok az esetek, amikor az áldozat „fehér” középosztálybeli (és 

hogy erre példaként kínálkozik az orvostanhallgató és a prostituált esetének összehasonlítása).  

Az, hogy mennyiben befolyásolja a hírértéket – illetve a történet megközelítését, feldolgozását –, ha 

nem csak az áldozat, hanem az elkövető is kisebbségi csoporthoz tartozó, csak a „roma csoport”-ban 

merült fel explicit kérdésként; ám érdemi konklúzió nélkül. Ez az aspektus a „nem roma csoport”-tal 

folytatott beszélgetés során implicit módon jelent meg, abban a megjegyzésben, hogy az Egyesült 

Államokban jóval kisebb figyelmet kapnak az olyan bűncselekmények, amelyeket feketék által lakott 

városnegyedekben követnek el (vagyis, amelyek esetében feltételezhetően és tipikusan „közösségen 

belüli erőszak”-ról van szó).  

A „roma csoport”-ban kezdetben egy résztvevő képviselte azt a meggyőződést, hogy a prostituált 

meggyilkolásáról szóló történetnek nagy „mélysége” van – nagyobb, mint az orvostanhallgató 

történetének –, illetve ő vetette fel azt is, hogy az előbbi eset feldolgozása a pozitív társadalmi 

változások elősegítése szempontjából is jelentős. Arra vonatkozóan, hogy mi lehet az operatív 

célkitűzés egy ilyen jellegű riport megírásakor, az a konklúzió alakult ki, hogy a politikai 

döntéshozókra irányuló (médián keresztüli) nyomásgyakorlás az egyetlen olyan törekvésirány, amely 

eredménnyel kecsegtet, míg a felmerült egyéb megközelítések – a társadalmi előítéletek csökkentése, a 

veszélyeztetett csoportok megszólítása – kevésbé ígérkeznek hatékonynak. 

A „nem roma csoport”-ban eleve többen is kifejtetten és határozottan érveltek amellett, hogy az ilyen 

jellegű történetek megfelelő feldolgozási módja a riport, mégpedig a kontextus minél körültekintőbb 

vázolása, illetve a folyamatok és összefüggések megmutatása érdekében – egyetértve abban, hogy a 

történetet egy társadalmi jelenség részeként érdemes értelmezni; ebben rejlik az értéke a média 

szempontjából. (Ezzel összefüggésben azok a résztvevők, akik véleményt nyilvánítottak a kérdésben, 

adott esetben a történet etnikai aspektusainak feltárását, bemutatását is elképzelhetőnek tartották.) A 

riportszerűen feldolgozott történet elsődleges célközönségeként a többségi társadalom, illetve a 

középosztály azon tagjait képzelték el, akikhez egyébként alig jut el információ arról, hogy az ország 

hátrányos helyzetű régióiban élők körülményei és lehetőségei mennyire eltérőek. 

 

4. történet: Kisebbségi csoporthoz tartozó „hős” 

A 2013-ban készített interjúk tapasztalatai alapján ehhez a kategóriához – vagyis a kisebbségi 

csoporthoz tartozó „hős”-ről szóló történetek kategóriájához – egy valóságos történet került be a 

forgatókönyvbe: méghozzá a Costa Concordia nevű üdülőhajó 2012 januárjában, a Földközi-tengeren 
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történt katasztrófája (amely az interjúk során használt – szállodai tűzesetről szóló – történetnek is az 

alapjául szolgált). Absztrakcióra csupán annyiban került sor, hogy a szövegben nem szerepelt 

semmilyen konkrétum (földrajzi név, a hajó neve stb.), tehát elvileg nem volt muszáj a konkrét 2012-

es esetre gondolni. Ebben a történetben az a csavar is a megtartásra méltónak tűnt, hogy egy 

cigányzenészről szól – vagyis egy olyan romáról, aki egy esszencializált, a társadalomban a romáknak 

fenntartott szerepet tölt be; nem mellesleg az egyetlen olyan „roma szerep”-et, amelyet osztatlan 

társadalmi elismerés övez –, ám a történetnek nem az előadóművészi teljesítménye miatt lesz a hőse: 

Egy zátonyra futott tengeri üdülőhajón életét vesztette egy magyar állampolgár, a hajó 

vendéglőjében cigányzenét játszó zenekar hegedűse, aki szemtanúk és videofelvételek tanúsága 

szerint aktívan részt vett az utasok, köztük gyermekek mentésében. 

4.1. Roma újságírók csoportja 

A felolvasott történetet a „roma csoport” tagjai a Costa Concordia valóságos történetével, a pozitív 

hőst pedig Fehér Sándorral azonosították. A csoport egyik tagja, Sándor – egy kereskedelmi televízió 

szerkesztő-riportere – az esethez fűződő személyes emlékét idézte fel: 

SÁNDOR: Elég borzalmas. Mikor még nem derült ki, hogy meghalt, a testvérével forgattam, és 

olyan szörnyű volt; mondta, hogy: „Biztos él, biztos él!”. És már pontosan tudtuk, hogy, aha… 

Bocs, szóval, hogy ilyen személyes. 

„Magyar vagy roma hősként szerepelt Fehér Sándor a médiában?” – ezt a problémát Béla vetette fel 

(miután beszámolt arról, hogy az általa képviselt roma civil hírportál korábban interjút készített 

Fehérrel, amelyet a katasztrófát követően a külföldi média felhasznált). A résztvevők némileg 

különbözőképpen látták, illetve értékelték a helyzetet: 

BÉLA: A Fehér Sanyi esetéhez visszatérve, az tök érdekes kérdés, hogy… hogy pár nap alatt 

szivárgott csak be a többségi médiába. Hogy nem tudom hány nap kellett hozzá, hogy igen, 

felmérjék, hogy ez egy pozitív hír. Nem tudom, hogy alakult volna, hogyha… az egy nem roma lett 

volna. Hanem egy magyar hős!  

SÁNDOR: Valószínűleg a többség azt mondja, hogy magyar hős.  

RICHÁRD: Nem, külföldön volt ő magyar hős. 

BÉLA: Igen. Hogy igazából… az egészséges, lehet, az lett volna, hogy a többségnek a Fehér 

Sándor az egy magyar hős lett volna, nekünk meg egy cigány hős. 

LÁSZLÓ: De egyik se jött össze, asszem. Úgyhogy… 

RICHÁRD: Ez külföldön úgy ment, hogy magyar cigány. 

BÉLA: Hamarabb ment le a BBC-n, vagy hol, mint itthon. Hamarabb ment le. 

„A romáknak vagy a többségnek van szüksége roma példaképekre?” – az előzőhöz szorosan kapcsolódó 

kérdés László, a kormányzati szférában dolgozó sajtóreferens felvetése nyomán került fel a napirendre; a 

kapcsolódó vita pedig László és Sándor között zajlott (az álláspontok közeledése nélkül): 
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LÁSZLÓ: Na, itt lenne egyébként baromi nagy szerepe a roma újságírónak, a roma médiában, 

hogy a romák… mert ez… egyébként nem biztos, hogy a többségi társadalom szempontjából… 

annyira nem fontos, hogy roma volt vagy nem. Viszont a romák számára nagyon-nagyon fontos. 

SÁNDOR: Én evvel nem értek egyet. Miért ne lenne fontos a többségiek számára?  

LÁSZLÓ: De ki a francot érdekel?! 

SÁNDOR: Hát lehet tolni, hogy ugye, hogy itt van… hát, tessék… 

LÁSZLÓ: Hagyjad már. Hát ez csak rossz irányba viszi az egészet. [nevetés] Hát miért kéne…  

SÁNDOR: Nem tudom, ilyen pozitív… 

LÁSZLÓ: De hát most „bezzegcigányt” csináljunk? 

SÁNDOR: Igen. Igen… de nem „bezzegcigányt”… 

LÁSZLÓ: A cigányoknak mutassunk egy „bezzegcigányt”, hogy legyenek példaképek. A nem 

cigányok számára most mitől lesz példakép?! 

A beszélgetés egy pontján kiderült, hogy Lászlót a példaképállítás ügye, méghozzá konkrétan Fehér 

Sándorral kapcsolatban, személyesen is érintette. A kérdést illetően – hogy a többség vagy a közösség 

felé van szükség üzenetekre – ezúttal Béla fogalmazott meg Lászlóétól eltérő álláspontot, 

visszakanyarodva a média szerepére: 

LÁSZLÓ: Jó, most akkor elmondom azt a sztorit… Hogy amikor megírtam, hogy legyen egy 

emlékműve a Fehér Sándornak, akkor még a [roma civil csoportban] még mondták is, hogy tök jó 

lenne, ha akkor mi összedobnánk rá. Valamit, hogy tényleg… […] hogy egy romának emléket 

állítanak a romák, szerintem ez nagyon jó üzenet lett volna. Azért gáncsolták el az egészet, mert, 

hogy úgyis kapnak sok kártérítést, és így majd intézzék a kártérítésből… az anyukája… […] és ne 

mi adjunk erre pénzt. Tehát, amíg ennyire nem látjuk át a sztorit, addig nincs miről beszélni. […] 

Ezerszer ezer – egymillió – forintból már valamit lehetett volna; ha más nem, egy névtáblát 

csináltatni. Mindegy, valami történt volna. De nem történt meg.  

BÉLA: Hát, igen, biztos, hogy az hatna a többségi médiára is… 

LÁSZLÓ: Magunkra hatott volna. […] Hát, addig nem jutunk el, hogy ezren összefogunk, és 

állítunk egy táblát… És tökre nem érdekel, hogy mi jelenik meg ebből a médiában. 

BÉLA: Jó, de ez egy eset. […] hatna a többségi médiára, […] hogy az egy cél lenne, hogy pozitív 

szereplőket állítsunk […] És az biztos hatna a többségre.  

„Sokféle szerepben kellene bemutatni a romákat” – ezt a nézetet Richárd, a közmédiában dolgozó 

televíziós újságíró osztotta meg a csoporttal; mintegy azzal a szándékkal, hogy integrálja a vita során 

elkülönült álláspontokat: 

Viszont… tényleg, mind a kettőtöknek szerintem igaza van, hogy a többségi társadalom tagjainak 

is lehet az egy példa, hogy ott van egy roma művész, és nem csak festő, nem csak zenész – mert ez 

ugye, ez is egy sztereotípia, hogy a cigányok csak zenében jók. Meg csak a táncban, csak az ilyen 

művészeti dolgokban. De ha bemutatok például egy agysebészt, vagy bemutatok egy fotómodellt, 

aki testépítéssel foglalkozik…  
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„Zenész romákat egyáltalán nem kellene bemutatni” – Sándor reakcióját az előző felvetésre így is 

lehetett érteni, és ez László szerint – aki a Costa Concordia-esetre utalt – tisztázásra szorult: 

SÁNDOR: A Daróczi Jani mondta – mert én is dolgoztam vele az MTV-ben együtt –, hogy „nem 

kellene zenészeket mutatni! Azt tudják –a többség, hogy tudunk zenélni meg táncolni. Mutassunk 

be inkább hétköznapi embereket: orvost, mérnököt…” 

LÁSZLÓ: Na, jó, de ha ilyen szerepben… azért be lehet mutatni egy roma zenészt… 

SÁNDOR: Ja, nem a konkrét esetről beszéltem!  

RICHÁRD: Persze. 

„Nem fontos a származásról beszélni” – Richárd a pozitív médiareprezentáció kapcsán vitt végig egy 

érvet, amelyre – mivel akkor más irányt vett a beszélgetés – nem érkezett reakció a csoport tagjaitól: 

RICHÁRD: Én egy éve dolgozom a […] kulturális magazinban, ahol roma embereket mutatunk be, 

különböző művészeket, és […] egyedüli roma vagyok a csapatban […] És nagyon sokszor […] 

azon összeveszünk, hogy fontos-e arról beszélni, hogy cigány… hogy hogyan éli meg a cigányságát 

egy cigány művész, vagy mennyire nehéz neki, hogy a sorsáról beszéljünk. És ez mindig más… 

konklúzióra jutunk… […] Például énszerintem nem fontos megemlíteni, hogy cigány származású 

valaki, mert látjuk. Egyébként a kép többet mond sokszor, mint […] egy narráció vagy bármi.[…] 

Szerintem mind a két közönségnek van szüksége a pozitív dolgokra. A romáknak […] lehet egy 

példa a Sanyi, aki roma emberként ott áll… bár nem hangoztatja, de látjuk rajta, hogy roma, és 

például ez pozitív lehet.  

Ugyanezt a gondolatot egy népszerű roma előadóművész „piacképessége” kapcsán ismét felvetette: 

RICHÁRD: Tényleg kérdés előttem még mindig az, hogy fontos-e az, hogy beszéljünk valakiről, 

hogy cigány… a származásáról. […] És lehet, hogy már közhellyé válik, hogy például a Caramel 

az első olyan cigány származású ember, aki Magyarországon egy reklámban szerepelt, ami nem 

cigányokról szól, vagy nem cigányok a célközönség. […] Igen, a Caramel volt az első. Nem 

nagyon tudunk olyanról, aki nyíltan vállalná a származását, és… […] De… Nem is kell a 

származásukról beszélni. És például itt van a Caramel, aki lehet mindenki számára egy tök jó 

példa. A nem romák is tökre szeretik. Az egyik leghíresebb… vagy legjobb zenei… hazai zenei 

előadó […] Szerintem el kell jutni addig a szintig… […] hogy ne kelljen a származásáról 

valakinek beszélni.  

„Látunk-e romákat a népszerű televízióműsorokban?” – Richárd felvetése helyett erre terelődött a 

beszélgetés:  

SÁNDOR: Na, jó, de ilyenek [mint Caramel] nagyon ritkán tűnnek fel, szerintem. Hát, hogyha 

megnézzük a két szappanoperát, szerintem ott nincsen roma színész.  

RICHÁRD: Hát van a… „Barátok közt”-ben félcigány… 

SÁNDOR: És vállaltan? 
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RICHÁRD: Igen. […] Úgy került a „Barátok közt”-be…[…] én úgy tudom, hogy [egy civil 

szervezet] […] közreműködésében… hogy legyen a szappanoperában, […] egy roma… egy cigány 

származású… 

SÁNDOR: Oké, Ricsi, csak ha megnézed azt, hogy ha csak a legszerényebb becslések szerint is a 

társadalom hat-nyolc százaléka roma, és ha megnézed a szereplők gárdáját… 

RICHÁRD: Pedig vannak… vannak jó színészeink is. És azt gondolom, hogy találnának.  

„Van-e igénye a többségi közönségnek pozitív roma szereplőkre?” – ez a probléma Richárd egy újabb 

felvetése kapcsán került napirendre, amelyben eredetileg a közszolgálati és a kereskedelmi televíziók 

befolyásoló erejét vetette össze a romákról közvetített kép pozitívabbá tétele szempontjából: 

RICHÁRD: Szóval, szerintem ez is nagyon fontos, hogy hol tálaljuk ezeket. Vagy hogyan tudjuk 

úgy bemutatni, úgy eladni, hogy „brand” legyen ez; hogy ne legyen ciki cigányokról filmet nézni. 

A témához Sándor és László szóltak hozzá; az nézői igények felől közelítve: 

SÁNDOR: Szerintem erről komoly felmérések vannak, hogy ez alapján döntik el.  

LÁSZLÓ: Hát persze! Nincs rá igény. […] Sokkal inkább azt váltaná ki az emberekből, hogy akkor 

én nem fogom nézni… a cigányt… Esténként, amikor leülök, hazajövök, elegem van belőle, nem 

fogok egy cigányt… 

Richárd azonban egy anekdotikus elemmel – egy szakmai élménye megosztásával – fordulatot vitt a 

vitába: 

RICHÁRD: Ez nem biztos… 

LÁSZLÓ: De hát a Győzike Show-t se azért nézték, mert… […] Nem a viccein nevettek, hanem 

kinevették. 

RICHÁRD: Én nagyon sokat vitatkoztam erről, bent az [egyik kereskedelmi csatornánál], nem 

olyan régen. Bemutattak, egy évvel ezelőtt, egy olyan anyagot, volt ez a zenész… […] Ilyen 

mulatós zenét játszik… […] És tök hülyének mutatták be. És tök gazdagnak. Egy cigány vagy 

nagyon gazdag, vagy nagyon szegény. […] nekem akkor azt mondta az aktuális szerkesztő, hogy… 

megkérdeztem, hogy: „Erre van szüksége… erre van szüksége a népnek!?” Azt mondja: „Nem. A 

népnek arra van szüksége, amit mi adunk nekik.” 

Ezt követően az egyik vitapartner, Sándor, már Richárd véleményét osztotta (vagyis nem a nézői, 

hanem a szolgáltatói preferenciákat vélte meghatározónak a médiatartalom alakulásában):  

SÁNDOR: Szerintem ez baromi fontos… […] Szerintem a két nagy kereskedelmi csatorna, kis 

túlzással, bármit ad, azt fogják… 

Megjegyzendő még, hogy a beszélgetés ezen szakaszában – vagyis a negyedik történethez 

kapcsolódóan – egyetlen olyan megnyilvánulás volt, amely egyhangúlag pozitív visszajelzéseket 

váltott ki a csoport többi tagjából: amikor Béla említést tett az általa képviselt civil portál 

kezdeményezéséről a roma előadóművészek láthatóvá tételéért: 
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BÉLA: Ezt csináltuk csak, hogy ezernyi… zenészt megkérdeztünk. […] igazából szinte csak ezt 

csináltuk az utóbbi három évben. […] ha valaki akar keresni roma zenészt, akkor az beüti […], és 

majdnem mindenkiről van valami videó vagy valami ilyen. 

SÁNDOR: De hát ez jó…  

LÁSZLÓ: Ez volt a legnézettebb…  

RICHÁRD: Ez tök jó… 

4.2. Nem roma újságírók csoportja 

„Roma volt-e a Costa Concordia magyar hőse?” – miután meghallgatták és valóságos esetként 

azonosították a történetet, a „nem roma csoport”-ban ez a kérdés merült fel először. Igaz, csak az egyik 

résztvevő, János – a baloldali napilap újságírója– részéről, akit nagyon meglepett a többiek válasza 

(mármint, hogy Fehér Sándor, a 2012-es hajókatasztrófa magyar áldozata, roma származású volt): 

JÁNOS: Na de […] a magyar közvélemény […] őt nem tartja cigánynak. […] egy hegedűművész 

volt ugye tényleg azon a hajón… Nem? Én nem tudom. 

MARIANNA: Egy cigányzenész. Ennél sztereotipikusabb cigány nem lehet, szerintem. 

JÁNOS: De egyébként, akiről itt szó van, ő egy cigányzenész volt? […] Aha, na, jó. Tehát én ezt 

soha… nem is találkoztam ezzel, hogy… hogy ő… tehát bármilyen utalással se találkoztam ebben 

a pozitív… tehát, itt ugye pozitív szerepet játszott, miután… énnekem ez új információ. 

NORBERT: Nem olvasol Blikket? [nevetés] 

JÁNOS: Nem. Ez tény. […] Hát, de, én nem tudtam, hogy Fehér Sándor, ő egy… 

„Kiemelendő-e a pozitív szereplő roma háttere?” – az érdemi kérdés ez volt a történet kapcsán. Zsolt, 

a konzervatív napilap szerkesztő-újságírója egyértelmű igennel válaszolt, valamint úgy vélte, hogy a 

Costa Concordia-ügy médiareprezentációja ilyen szempontból megfelelő volt. Ez utóbbi állításhoz 

Norbert is csatlakozott; kiemelve, hogy a bulvárlap említésére – ami derültséget váltott ki – sem azért 

kerített sort, mert a konkrét ügy feldolgozását problematikusnak találta volna: 

ZSOLT: Én, ha jól emlékszem, mi… fotót is hoztunk róla, beszámoltunk róla, és azt gondolom, 

hogy ez esetben… […] hogy ő milyen származású… szerintem annak az elhallgatása lenne 

problematikus, nem pedig a megemlítése. Annál is inkább, mert… mert ez az a hír, ami… ami 

alkalmas arra, hogy ennek a hangsúlyos megjelenítésével a média, teljesen a szakma szabályai 

szerint eljárva és a valósághoz igazodva… hát, a negatív sztereotípiákat oldja, gyengítse. […] 

Maga a Costa Concordiának az esete, […] ez egy globális érdeklődést kiváltó hír volt. 

Önmagában ez, hogy van magyar szála, ez már érdekes, és így meg aztán pláne érdekes […] a 

sajtó szerintem erről úgy beszámolt egész tisztességesen. És pozitívan. 

NORBERT: Igen, és a Blikket is csak azért mondom, mert ők viszont nagyon sokáig vitték.  

„Hogyan azonosítja magát az érintett?” – az első aggály János, a baloldali napilap újságírója részérül 

merült fel; Zsolt viszont a konkrét esettel kapcsolatban ezt eloszlathatónak találta: 
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JÁNOS: Egyébként egyetértek a Zsolttal, noha azért föl tudnék vetni itt is aggályokat […] 

Önkéntes identitásválasztásban hiszek – én, például. Tehát, nem kérdeztük meg Fehér Sándortól, 

hogy ő minek tartotta magát.  

ZSOLT: De én úgy emlékszem, hogy a családját… a családja nyilatkozott, és a családja számára 

ez nem volt egy… nem volt egy kérdés. Tehát, nem vetődött fel problémaként ez az egész dolog, 

hogy ő most cigány vagy nem cigány. Tehát, az van, hogy ők erre büszkék is voltak, valószínűleg.  

„Milyen műfajú közleményben lehet a (pozitív) szereplő etnicitását tárgyalni?” – másodikként Márton, 

az egyik vezető hírportál újságírója vetett fel kérdést a kisebbségi háttér megjeleníthetőségét illetően: 

MÁRTON: Viszont, azt én nem tudom elképzelni egy újságcikkről, hogy azt írja, hogy a roma 

nemtudomén-kicsoda. […] azt inkább egy publicisztikában tudom elképzelni, amikor elküldesz 

mindenkit a picsába, hogy mindig csak a gyilkosság, amikor cigányoznak, igen… ott leírni. De 

hogy egy hírben magában azt leírni, hogy a roma Kovács István, vagy nem tudom én… Tehát, ez 

kábé olyan, mint a „kreolbőrű”. 

„Előnyben részesítésnek tekinthető-e az etnicitás feltüntetése (pozitív kontextusban)?” – harmadikként 

a fotósként és trénerként dolgozó Marianna fogalmazott meg kételyt, amelyet János nem talált 

relevánsnak (és a diskurzusnak ez a szála végül lezáratlan maradt). 

MARIANNA: Csak egy ilyen kicsi anekdota. Hogy én most, hogy dolgozom roma gyerekekkel […] 

ez egy ilyen kis kampány, amit együtt csinálunk. És az egyik az azzal foglalkozott, hogy mi a 

vágyuk… […] És az egyik kislány felírta ugye ezt, hogy… hogy „ne legyen megkülönböztetés”. 

[…] És én rákérdeztem, hogy ezt úgy érti, hogy pozitív se? […] És nyilvánvalóan ő a romaságára 

értette, és az ő válasza […] egyértelműen az az volt, hogy az se. […] Egy picit ilyen, mint amit te 

mondtál, hogy legyen önkéntes az identitásválasztás, vagy dönthesse el ő azt… 

JÁNOS: A pozitív diszkrimináció, az, mondjuk, nem mond ellent az önkéntes identitásválasztásnak. 

MARIANNA: Nem mond… De egyébként valamennyire azért össze tudom a kettőt kapcsolni… 

4.3. Összehasonlítás 

A történet meghallgatását követően mindkét csoport (nem meglepő módon) a Costa Concordia 

katasztrófáját és Fehér Sándor alakját idézte fel, az eset megbeszélésekor pedig a valós történet 

körülményeiből indultak ki a résztvevők.  

A „roma csoport” több tagja személyes vagy szakmai emlékeket idézett fel a katasztrófa utáni 

napokról, illetve az eset utóéletéről (beleértve egy kudarcba fulladt emléktábla-állítási kezdeményezést 

is). A csoport tagjai számára Fehér Sándor roma származása, illetve háttere nem volt kétséges, azt 

illetően viszont vita alakult ki, hogy vajon a (magyarországi) többségi társadalom, illetve a nemzetközi 

közönség szemében Fehér romaként, „magyarként”, esetleg „magyar cigány”-ként jelent-e meg.  

A „nem roma csoport”-ban egy résztvevő számára jelentett új információt Fehér Sándor kisebbségi 

háttere (a történetet ismerte, a főszereplőt viszont nem romaként tartotta számon); a későbbiek során 

ez a résztvevő volt az, aki az önkéntes identitásválasztás elve alapján a konkrét esetben – egy halottról 
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lévén szó – aggályosnak találta az etnikai hovatartozás kiemelését, például egy újságcikkben. (Ezt az 

aggályát a csoport egy másik tagja, legalábbis Fehér Sándor esetében, igyekezett eloszlatni; arra a 

hivatkozva, hogy az újságcikkek alapján az elhunyt családtagjai büszkén vállalták roma identitásukat.) 

Felmerült az a kifogás is, hogy a megkülönböztetés még akkor sem feltétlenül kívánatos, ha pozitív, 

másrészt viszont megfogalmazódott az a vélemény, hogy ilyen esetekben a hős etnikai hátterének 

lenne kifogásolható, mivel az ilyen történetek segíthetnek a negatív társadalmi sztereotípiák 

leküzdésében. 

A „roma csoport” a tekintetben oszlottak meg a vélemények, hogy a többségi társadalom számára kell-

e pozitív (illetve, nem csak sztereotip) szerepekben mutatni romákat, például a média által, vagy pedig 

a roma közösség szempontjából fontos, hogy legyenek roma példaképek. A vitát ebben a csoportban is 

a polarizáltság jellemezte. 

 

5. történet: Politikai korrektségre irányuló követelés 

A fókuszcsoport résztvevőinek felolvasott szöveg, amely egy MTI-hír nyomán íródott, ugyanebben a 

formában szerepelt a 2013-as interjús kutatás vezérfonalában is. Annak idején a kutatószemináriumon 

részt vevő hallgatók határozott javaslatára került bele kérdéssorba, és mivel jól működött – az 

interjúalanyok élénken reagáltak rá, és megosztották a véleményüket –, mindenképpen érdemesnek 

tűnt a fókuszcsoportok forgatókönyvébe is beleépíteni és vitára bocsátani a témát. Ez a történet ezúttal 

is „kakukktojás”-szerepet töltött be; nemcsak azáltal, hogy „valóságos” eset helyett egy PR-

kezdeményezés volt a történet az alapja, hanem olyan szempontból is, hogy a résztvevőknek nem 

újságírói-szerkesztői szempontból kellett mérlegelniük (vagyis, hogy foglalkoznának-e az esettel, és 

ha igen, akkor hogyan dolgoznák fel), hanem magáról az esetről (vagyis a PR-kezdeményezésről és a 

visszhangjáról) mint közéleti jelenségről mondhatták el a véleményüket. A konkrét eset 2013 nyarán 

és őszén szerepelt a hírekben, vagyis a 2013-as interjúsorozat lebonyolításakor az ügy még friss volt 

(az interjúalanyok egyike élénken emlékezett rá), mindazonáltal várható volt, hogy továbbra is 

intenzív reakciókat fog kiváltani a kutatás résztvevőiből. Ugyanis az ügyet a politikai korrektség 

fogalmával lehet megfogni, és ez a fogalom, illetve politikai napirendi pont továbbra heves viták és 

támadások középpontjában áll Magyarországon. A szöveg tehát így szólt:
 248

 

Nem használják többé a cigánypecsenye elnevezést a németországi Hannoverben az 

önkormányzati fenntartású étkezdékben. A városvezetés ezzel egy helyi civil szervezet 

kezdeményezésére reagál. A Forum für Sinti und Roma (Fórum a szintókért és romákért) nevű 

egyesület eredetileg a cigánymártás (Zigeunersauce) kifejezés ellen tiltakozott a húsételekhez 

használt csípős szósz gyártóinál. A szervezet arra hivatkozott, hogy a négercsók kifejezést sem 

használják már, a cigánymártás pedig ugyanúgy rasszista, ezért legfőbb ideje új elnevezést keresni 

                                                           
248 A szöveg szerepel a fejezet korábbi részében is („A 2013-ben készült interjúk során kapott válaszok”). 
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a szósznak. Azt tanácsolták, hogy változtassák például pikáns mártásra vagy paprikamártásra a 

termék nevét. 

Az élelmiszer-ipari vállalatok elutasították a kérést. A mártások előállításával foglalkozó cégeket 

is képviselő, ínyenc élelmiszerek gyártóinak szövetsége azonban közölte, a cigánymártás 

elnevezést több mint 100 éve használják már, és nem találnak benne semmi kivetnivalót. 

A hannoveri városvezetés viszont úgy döntött, hogy az önkormányzati fenntartású menzákon a 

cigánypecsenye helyett a magyaros vagy a pusztai pecsenye elnevezést használják. 

5.1. Roma újságírók csoportja 

„Komoly kérdésről van-e szó?” – így lehet összefoglalni azt a problémát, amellyel kapcsolatban 

megjelent egy markáns különvélemény. Az elsőként megnyilvánulók álláspontja egyértelműen 

nemleges volt: 

LÁSZLÓ: Ez is messzire tud vezetni. Hát most lehet itt a hagyományok versus… politikai 

korrektség… […] Most az emberi jogi vonulatán, most nem tudom, hogy ez annyira sértő lenne, 

vagy, hogy bárkit sértene méltóságában. […] Hát ennél sokkal nagyobb problémák vannak. 

RICHÁRD: Szerintem sokkal súlyosabb dolgok vannak ez ügyben […] mint ezek. Nyilván én azt 

gondolom, hogy nem ez lenne az elsődleges. Szóval, más dolgok vannak, amikről inkább érdemes 

lenne vitatkozni.  

BÉLA: Hát ez olyan polémia […] hogy most cigányt vagy romát használjunk. Ezt megtanulta már 

az egész társadalom, hogy felteszi nekem minden olyan új ismerős, aki a szájára hozza ezt, hogy 

most roma vagy cigány, hogy kell mondani. És akkor én mindig mosolygok, hogy tök jó, hogy 

ebben a társadalomban a romaügy ennél a kérdésnél elakad. Kiteljesedett. Tud róla mindenki 

[nevet], és hogy ennél szerintem nem ment tovább. Még lehet az ételeket… de ha itt elakad… […] 

Nevetséges. 

Sándor, egy kereskedelmi televízió szerkesztő-riportere azonban másképp látta – európai kontextusba 

helyezve – a kérdést: 

SÁNDOR: Én csak azért mosolygok, mert nekem a fél családom Bécsben él. […] és én ezeket 

követem. És tök érdekes, hogy azt mondod, hogy „nevetséges”. És nem nevetséges! Nevetséges 

nálunk, ahol ennyire elítélő a társadalom […]. Egy olyan társadalomban, ahol… ahol sokkal 

elfogadóbbak az emberek, ott igenis van jelentősége ennek a kérdésnek. És ott igenis azt tudja 

mondani egy ember, aki elmegy ebédelni… hogy… hogy „engem zavar, és hogyha engem zavar, 

akkor…” 

„Jó-e az európai példa?” – ez volt a lényege annak a vitának, amely ezt követően a csoport két 

résztvevője, a különvéleményt megfogalmazó Sándor, valamint László, a kormányzati szférában 

dolgozó sajtómunkatárs között bontakozott ki (majd a nélkül maradt abba, hogy álláspontjaik 

közeledtek volna): 
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LÁSZLÓ: Na, ez a rossz vonal. Tehát ez, hogy „ez zavar”, meg méltóság… tehát ezt nem kell 

belekeverni, ez nagyon nagy hiba. […] Tudod, min hőzöngenek a hollandok? Hogy a ’Sinterklaas’, 

ami az ottani Télapó-szerűség […] nem Finnországból jön […], hanem Afrikából; nyilván ez a 

gyarmatosítás miatt van, és […] csatlakozott hozzá egy ilyen Fekete Péter nevű figura, ami még a 

századelőn még ilyen nagy piros szájjal volt feketére mázolva, nagyon csúnyán. Most már […] 

kicsit konszolidáltabb, de a feketéket, bevándorlókat ez sérti. A fehérek viszont ezt nem értik, hogy 

ez miért sértő. Tehát, ezt lehet leegyszerűsíteni Magyarországra […] szerintem ez egy nagyon-

nagy hiba.  

SÁNDOR: Csak vizsgáld meg az ő szélsőségeiket! […] Hollandiában nem fognak olyat mondani, 

hogy igenis van cigánybűnözés, mint amit a Jobbik mond… 

LÁSZLÓ: A bevándorlókra mondanak ugyanolyanokat… 

SÁNDOR: De az teljesen más, hogy… 

„Miért Negró a Negró cukorka?” – erről a példáról, amelyet Sándor az európai perspektíva kedvéért 

vetett fel a politikai korrektség kapcsán, szintén heves vita alakult ki: 

SÁNDOR: Itt volt […] Magyarországon egy rapper, és ki volt téve a Negró a benzinkútnál, ahol 

megállt, és lefényképezte. Szóval, azért Európában az azért elképzelhetetlen, hogy Negrónak 

hívjanak egy cukorkát.  

LÁSZLÓ: Európában, simán. 

SÁNDOR: Európában? Negrónak hívjanak egy cukorkát?! Hát ne viccelj már! 

LÁSZLÓ: Hát hogy van spanyolul, hogy fekete? 

SÁNDOR: Jó, de nálunk nem azért van, mert ez spanyolból jön, hanem ez egy fekete kéményseprő. 

Nálunk… nálunk ezen nem akadnak fenn az emberek. 

„Miért cigánypecsenye a cigánypecsenye?” – a válaszkeresés e kérdés esetében viszont kesernyés, 

egyetértő tréfálkozásba torkollott: 

LÁSZLÓ: Egyébként én azt gondolom, hogy hibás elnevezés az, hogy cigánypecsenye meg 

cigányszósz. […] Tehát, hogy valahol nyelvében… valahol mégis rasszista az egész, meg ilyen 

nyakatekert, mert igazából nem a cigány konyhából ered, hanem ez valamiért így ráragadt, ez a 

dolog.  

RICHÁRD: Odaégették a húst annak idején, és akkor valami… [nevetés] 

LÁSZLÓ: Igen, valami lehetett… valami hülyeségből ered… 

A politikai korrektség kapcsán utolsóként a „cigányozás” – vagyis a „cigánytémájú” viccelődés –

kérdése merült fel; közös, bensőséges hangulatú témaként: 

RICHÁRD: Nekem egy dolog jutott eszembe. Hogy én dolgoztam együtt… nem tudom, te biztos, 

hogy ismerted a Cigány [vezetéknevű] rendezőt az [egyik tévécsatornánál]. Egyszer elmentünk 

vidékre forgatni […] egy szobában aludtunk, és egyszer elkezdtem itt mondani, hogy „hát, két tesó 

itt alszik egy szobában!” És akkor csöndben maradt. És akkor a többiek mesélik nekem, hogy 

„figyelj, nem kéne ezt, nem szereti ezt” És tökre kellemetlen volt neki is. […] És a ’C’ mellé tetetett 

egy ’z’ betűt, hogy ő ’Czigány’…  
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SÁNDOR: Egyébként én nagyon sokat cigányozok… Én is… nagyon sokat, a forgatásokon, és… 

[…] a kollégákkal eddig nekem nem volt sohaRICHÁRD: Nekem… rám szóltak a kollégák, hogy 

én vagyok a cigány, és még senkinek a szájából ennyi cigányozást nem hallottak, mint az én 

számból… 

SÁNDOR: De hát szerintem az segít a feszültség leküzdésében… 

RICHÁRD: Én is azt gondolom… 

5.2. Nem roma újságírók csoportja 

„Komoly kérdésről van-e szó?” – a probléma ebben a csoportban is felmerült, és vitát generált. Az 

elsőként véleményt nyilvánítók kifejezetten komolytalannak találták az ügyet:  

GYÖRGY: Hát szerintem ez egy ilyen… túlkapás. […] tehát, hogy a hajánál fogva előrángatnak 

dolgokat, miközben… […] a cigánypecsenyéről aztán végképp nem tudom, kinek jut eszébe 

bármiféle pejoratív, rasszista dolog…  

JÁNOS: Én se szeretem az ilyen túlkapásokat… vagy a PC-nek ezt a túlburjánzását.  

Ezt követően Gábor, az egyik vezető hírportál szerkesztője felvetett egy új szempontot; azt, hogy a 

privilegizált társadalmi helyzetűek – akik közé magát is sorolja – nem utasíthatják vissza a kevésbé 

privilegizáltak kifogásait  

GÁBOR: Nyilván ez semmi… ez szépségtapasz […]. De azt is gondolom, hogy… énnekem… […] 

fehér, heteroszexuális férfiként, ugye, nagyon könnyű élni. Igazából senki nem bánt, nincsenek, 

nemtudomén, előítéletek. […] Úgyhogy én azt gondolom, hogy […] ha valakit sért… én 

megvagyok cigánypecsenye nélkül, meg megvagyok a nem tudom… a négercsók nélkül… akkor 

tiltakozzon ellene […] joga van ahhoz […], hogy minél kevesebb bántás, meg sérelem nélkül éljen.  

Márton, a másik vezető hírportálnál dolgozó újságíró egy újabb szempont említett; azt, hogy a 

tiltakozás legitimitása a kezdeményező szervezet legitimitásától is függhet: 

MÁRTON: Egyrészt én megnézném azt, hogy ki az, aki ezt valójában követeli. Hogy mi ez a 

szervezet, meg kit képvisel, meg egyáltalán tudják-e ők, hogy kinek a véleményét képviselik 

Szerintem is ez egy szépségtapasz […] viszont az átlagolvasó szemében ez egy viccet csinál a 

különböző polgárjogi mozgalmakból, szerintem.  

Az ezt követően megszólalók ötvözték a kijelentéseikben a felmerült szempontok (jóllehet nem 

bizonyítható, hogy az előttük szólók hatására árnyalták a véleményüket; lehet, hogy eredetileg is így 

gondolták), vagyis mérlegelték a panasz komolyságát, méltányolhatóságát és legitim voltát is: 

NORBERT: Én csak azt gondolom, hogy ideális helyzet lenne, hogy… […] egy magyarországi 

iskolában ez lenne a legnagyobb probléma, hogy cigánypecsenyének hívják a cigánypecsenyét, 

vagy… Tehát, tényleg olyan szinten felszínes, és nem tudom… ilyen álprobléma… Azzal totálisan 

egyetértek, hogy ha valakit zavar, hogy ha egy egész közösséget zavar, akkor változtassák meg. 

De… egyszerűen… egyszerűen… tényleg ilyen komolytalanná teszi ezt az egészet. 
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ZSOLT: Nem tudom, hogy ott van-e etnikai feszültség. […] Ha nincs, akkor ez egy teljesen 

ártalmatlan hírecske. Ha van, akkor kicsit súlyosabb a helyzet, szerintem. […] Tehát, hogy a 

polgárjogi mozgalom… hogy komolyan veszünk-e… tehát, az témaválasztástól is függ. És hogy ha 

valaki egy ilyen témával gondolja azt, hogy egy vélt vagy valós sérelmet próbál helyrehozni […], 

akkor tényleg lejáratja az egészet. Mert ez nevetséges, mert ez komolytalan. Egy esetben lehetne 

ezt komolyan venni. Ha én azt tudnám, hogy a helyi közösség, az érintettek, tehát, a helyi 

roma/cigány közösség ezt egyértelművé tenné és kinyilvánítaná, hogy őt ez sérti valamiért ez az 

elnevezés […]. És függetlenül attól, hogy én mit gondolok, hogy indokoltan sért-e vagy nem, ha 

őket sérti, akkor érdemes ezzel foglalkozni.  

„Mikor sértő a cigány kifejezés?” – ezzel a problémakörrel kapcsolatban Zsolt, a konzervatív politikai 

napilap szerkesztője kifejezetten a „roma” és a „cigány” kifejezések használhatóságáról szóló vitára 

tett megállapítást (amelyet senki sem kérdőjelezett meg): 

ZSOLT: Még Magyarországon is… […] Van ez a roma/cigány-kérdés, de én úgy érzem, hogy ez… 

[…] volt egy időszak, amikor nagyon fontosnak tűnt, ma szerintem ennek nincs akkora jelentősége, 

de lehet […], hogy ez csak az ismerethiányomból fakad. 

János, a baloldali napilap újságírója a „cigány” kifejezést tartalmazó szóösszetételek, valamint a 

népneveket tartalmazó szólások társadalomlélektani implikációit vonta vizsgálat alá (és konklúzióival 

nem váltott ki ellenvetést): 

JÁNOS: De az például, hogy ugye a magyar nyelvben van a cigánynak egy ilyen lealacsonyító… 

tehát összetételben, jelzőként… […] hogy valami nem jó… tehát: „cigányútra megy”. A 

„cigányfúró” az ugye a nagyon egyszerű, olcsó kis valami; „cigánymerci” a… izé… a kockalada. 

[…] Most nem jut eszembe több… 

MÁRTON: Cigánymalac. 

JÁNOS: […] És azért ezen már elgondolkoznék, hogy ez a jelentéstartomány […] ez akár a 

tudatalattinkban hat. 

MÁRTON: A malac meg a pecsenye az valószínűleg elkülönül. Vagy nekem teljesen elkülönül. 

JÁNOS: Én is azt mondom. Tehát a cigánypecsenyében semmi negatívumot nem érzek […] de azt 

mondom, hogy van ennek egy olyan árnyalata, ahol kifejezetten negatív. […] Hát azt azért elég 

pontosan tudjuk, hogy régen nem volt ciki, mondjuk, a más nemzetiségű emberekről… hát ilyen 

negatív, akár ilyen kedvesen lenéző, mittudomén, mikszáthi stílusban akár, vagy akár durvábban 

beszélni… tehát tele van a magyar nyelv is ilyen szólásokkal […] amiben nem feltétlenül annyira 

pozitív színben tűnnek fel a magyarsággal együtt élő más népek, és én azért nem tartom olyan 

nagyon-nagy bajnak, hogy ha ezek úgy kikopnak…  

„Négercsóknak hívják-e még mindig a négercsókot?” – ezt az apró kérdést, amely értelmezhető annak 

firtatásaként is, hogy hol tart Magyarországon a politikai korrektség, a résztvevőknek nem sikerült 

eldöntenie: 

JÁNOS: Most már nálunk sem négercsók a négercsók egyébként. 
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NORBERT: De! Nem? 

JÁNOS: Nem, más neve van, én a múltkor más nevet láttam. 

NORBERT: Nálunk még mindig négercsók szerintem… 

5.3. Összehasonlítás 

A két csoport által felvetett problémák közül elsősorban a „Komoly kérdésről van-e szó?”-téma körül 

kialakult vitát érdemes összehasonlítani. Először is, a beszélgetésnek ez a része mindkét csoportba 

hasonló forgatókönyv szerint indult: elsőként olyan megnyilvánulások hangzottak el, amelyek szerint 

a németországi roma jogvédők által felvetettnél sokkal nagyobb és sürgetőbb gondok vannak; sőt, 

valójában álproblémáról van szó. Ezen a ponton jelent meg mindkét csoportban egy különvélemény, 

illetve kiegészítő szempont, és megjegyezhető az, hogy ez a fordulópont mindkét esetben egy-egy 

olyan résztvevőhöz volt köthető, akinek a többiekhez képest jelentősebb külföldi-nemzetközi 

tapasztalatai voltak. (A „roma csoport”-ban Sándor ezt a kérdés kapcsán hangsúlyozta is, Ausztriában 

élő családtagjait említve; a „nem roma csoport” esetében pedig Gábor a bemutatkozás során számolt 

be arról, hogy korábban Angliában és az Egyesült Államokban is dolgozott újságíróként). Innentől 

kezdve másképp alakult a vita a két csoportban. A „roma csoport”-ban megfogalmazott 

különvélemény – vagyis, hogy a kisebbségek érzékenységét Nyugat-Európában másképp kezelik – a 

jelek szerint nem győzte meg a csoport többi tagját; a vita arra a kérdésre terelődött át, hogy a nyugat-

európai társadalmakban, bevándorló csoportokkal kapcsolatban kialakított megközelítés releváns, 

illetve követendő-e, ha a magyarországi roma kisebbség helyzetéről van szó. A „nem roma csoport”-

ban Gábor, aki elismerte a többiek kritikáját a hannoveri akció tartalmával kapcsolatban, saját 

nézőpontból – saját privilégiumaira hivatkozva – jelentette ki, hogy nincs abban a morális helyzetben, 

hogy szót emeljen az ilyen jellegű tiltakozások ellen. A többiek – akik egyébként bizonyos 

szempontból mind privilegizált társadalmi helyzetűnek tekinthetőek – ezt a szempontot szerepeltették 

is érvelésükben. A tiltakozás legitimitásának megítélése is árnyalódott abba az irányba, hogy a kérdés 

áttevődött a tiltakozást kezdeményező civil szervezet legitimitásának mérlegelése felé. 

A „roma” és a „cigány” kifejezések alkalmazhatóságának problémáját – mint a politikai korrektséggel 

kapcsolatos viták magyarországi archetípusát – mindkét csoportban felvetette egy-egy résztvevő. 

Lényegében ugyanarra a következtetésre jutottak (a többiekből ellenkezést nem kiváltva): hogy a 

romák társadalmi helyzetének javítására irányuló erőfeszítéseknek nem szabad a terminológiáról 

folytatott vita szintjén megállnia. 

A nyelvben rejlő, nem tudatos szinten működő rasszizmus témája – a „cigány” kifejezést tartalmazó, 

negatív jelentésű vagy konnotációjú szóösszetételek, szólások kapcsán – szintén szóba került, és 

hallgatólagos konszenzus alapján relevánsnak minősült mindkét csoportban (azon fenntartás mellett, 

hogy nem feltétlenül emberi jogi kérdésként kell kezelni). 
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6. Egyéb témák 

Amint az várható volt, mindkét csoport esetében felmerültek „egyéb témák”; igaz, a két csoport eltérő 

dinamikájából adódóan más-más módon.  

A „roma csoport” tagjai, amint azt tudni is lehetett, régről és jól ismerték egymást, és a kutatás 

keretein kívül is szoktak (különféle összetételben) találkozni egymással; ezzel összefüggésben a 

beszélgetés bizonyos pontjain érzékelhető volt – többször explicit módon utaltak is rá a résztvevők –, 

hogy régebbi, illetve folytatólagos viták elevenedtek fel közöttük. Nyilván részben ebből fakadt, hogy 

a beszélgetés vonala ebben a csoportban divergensebben – azaz, tulajdonképpen, az „igazi” 

beszélgetésekhez jobban hasonlító módon – alakult; az egyéb témák az egyes napirendi pontok 

kapcsán vetődtek fel. Másrészt értelemszerűen abból is adódhatott az asszociatívabb gondolatmenet, 

illetve az impulzívabb dinamika, hogy a beszélgetés témája – vagyis a kisebbségek, elsősorban a roma 

kisebbség médiareprezentációja – ennek a csoportnak a tagjait kétszeresen is érintette. Egyrészt 

alanyként, vagyis a jelenség – a médiareprezentáció – előállítóiként-alakítóiként nyilatkoztak, 

másrészt a médiareprezentáció tárgyaként is relevánsak lehettek számukra a felmerült kérdések. 

A „nem roma csoport” tagjai is jobbára ismerték egymást – többen közöttük dolgoztak is együtt 

pályájuk korábbi szakaszában –, róluk viszont nem derült ki, hogy jelenleg is folyamatos kapcsolatban 

lennének egymással, vagy, hogy a szabadidejüket együtt töltenék. Talán ezzel függött össze, hogy 

esetükben a beszélgetés konvergensebben, vagyis mintegy mesterségesebben zajlott. Másrészt, az ő 

esetükben az érintettség másképp fogható meg: bár a szűken értelmezett szakmai kérdések 

mérlegelésén túl az összes „nem roma” résztvevő kifejezte valamiképpen, hogy magyarországi 

viszonylatban a romák médiareprezentációjának alakulását fontos, az egész társadalom sorsát 

meghatározó ügynek tekinti. Mindazonáltal, ennek a csoportnak az esetében az egyéb témák csak 

érintőlegesen jelentek meg a napirendi pontok végigbeszélése során – leginkább különvéleményként; 

az egyetlen kiegészítő téma a beszélgetés legvégén – a záró fázisban – került elő, az egyik résztvevő 

indítványára. 

6.1. Roma újságírók csoportja 

„Túl sok-e a roma jogvédő?” – ez lehetett volna a mottója a „roma csoport”-ban az egyik „egyéb” 

téma; vagyis, hogy szükség van-e roma jogvédőkre. Ez e kérdés a negyedik történet (és a benne 

szereplő, roma hős) kapcsán merült fel először; Béla, egy roma civil hírportál újságírója kijelentése 

nyomán: 

BÉLA: Mert olyan szűk a roma média, meg olyan kevés roma jogvédő van… 

RICHÁRD: Evvel nem értek egyet. Már igen, hogy túl sok van… [nevetés] 

BÉLA: Már jogvédő? 

RICHÁRD: Igen, hogy túl sok jogvédő van… Már mindenki ebből él szinte. 

BÉLA: Szerintem kevés…  
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Majd a beszélgetés vége felé Béla ismét felvetette a témát: 

BÉLA: Az tök érdekes, hogy ti azt érzékelitek, hogy sok a roma jogvédő… 

Miután ismételten egyértelművé vált, hogy Béla egyedül van azzal az álláspontjával, hogy több 

jogvédőre lenne szükség, a továbbiakban ehhez fűződően még több kijelentést is tett.  

„Ki a jogvédő?” – fogalmazható meg a következő kérdés, amelynek kapcsán Béla markáns véleményt 

fogalmazott meg: 

BÉLA: A többségi… tehát az összes politikus, az összes önkormányzati képviselő, az mind jogvédő, 

csak őket nem úgy hívjuk. […] Mert a többségnek az érdekeiért… 

A kijelentés meglepetést és ellenvetéseket váltott ki a csoport többi tagjából: 

SÁNDOR: De nem. Bélus, ő a jogait képviseli, nem a jogait védi! Azért választod meg őket… ez a 

közvetett demokrácia- 

LÁSZLÓ: A politikus, az nem egy jogvédő. Az egy óriási különbség. […]A politikus… az egy 

rendszert… működtet. […]A jogvédő meg a rendszert próbálja valamilyen… […] kordában 

tartani. 

RICHÁRD: Én nem is értem az összehasonlítást. Én csak azért nem szólok hozzá. 

Béla ezt követően más oldalról világította meg a vitaindító felvetését: 

BÉLA: Szerintem a jogvédő kifejezést, azt csak a romákhoz kötik, a többség azt soknak érzékeli, azt 

az öt darab romát. 

A többi résztvevő azonban ezt a szempontot sem fogadta el: 

SÁNDOR: De mi az, hogy csak a romák között? Nőknek a jogait védik… a melegek jogait védik… 

[…] gyerekek jogait védi, nagyon helyesen.  

LÁSZLÓ: Meg van adatvédelmi… hát ne hülyéskedj… 

Béla továbbra is tartotta magát a koncepciójához; vagyis elemezni kívánta, hogy miért vélik úgy a 

többiek, hogy túl sok jogvédő van, miközben szerinte a jelenleginél több jogvédőre lenne szükség. 

BÉLA: Szerintem a jogvédő az egy negatív… […] negatív töltete van…  

A közte és a csoport többi tagja között lévő véleménykülönbségnek azonban egyre nagyobb mélységei 

tárultak fel:  

LÁSZLÓ: Hát, azt elhiszem… […] De hát ne kezdjük már el védeni… megerősíteni… Érted, egy 17 

százalékra emelkedett szélsőjobboldali pártnál ne kezdjük már el védeni a roma jogvédőket! Mert, 

hogy […] volt benne részük rendesen… Hogyne, szerintem ők csinálták. És még a mai napig ezt 

akarják csinálni. 

SÁNDOR: Meg mondjuk ez a gazdasági helyzettel is összefügg… […] De a 17 százalékban, vagy 

15 százalékban, az igen… volt benne részük.  

Béla végül a médiareprezentáció területére terelte vissza a témát: 
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BÉLA: Mindegy, […] nekem ez csak úgy merült fel, hogy […] tudjuk-e mi romák […] a roma 

jogvédőkkel együtt, azzal a néhánnyal, aki szerintem tíznél nem több, meg az újságírók is kábé 

tízen vannak, […] Hogy mi húszan tudjuk-e tematizálni a roma témákat […] Én ebből a 

szempontból mondtam, hogy marha kevés jogvédő van, szerintem tíznél nem több, aki bekerül a 

többségi sajtóba, akinek van hangja… 

Ám erre is riposzt érkezett válaszul (és a téma ezzel le is zárult): 

LÁSZLÓ: A jobbikosok menyire kerülnek bele a többségi sajtóba, Bélus? Azt mégis… akkora 

médiafelületük van, hogy az elképesztő! 

„A roma újságírók szakmai és egzisztenciális helyzete” – ez volt a másik „egyéb” témakör, amelyet a 

résztvevők ebben a csoportban szükségesnek láttak megvitatni, a forgatókönyvben szereplő történetek 

apropóján. Ehhez kapcsolódó kérdések – a roma újságírók szakmai elismertségére, autonómiájára, 

mozgásterére, egzisztenciális biztonságára vonatkozóan – a beszélgetés során többször is előkerültek; 

először az első történet (a kórházi dulakodásról szóló) megbeszéléséhez kapcsolódóan, ahol közvetlen 

kérdésként merült fel, hogy mekkora mozgástere van egy (roma) újságíróknak olyan esetekben, ha 

romákkal összefüggésbe hozott bűncselekményről kell tudósítania 

„A roma újságírók szerepe a szerkesztőségekben” – ezt a témát Richárd, a közmédiában dolgozó 

szerkesztő-műsorvezető vetette fel, általánosságban (nem csak a bűncselekményekről való tudósítás 

vonatkozásában); Sándornak, egy kereskedelmi csatorna szerkesztő-riporterének címezve a kérdést: 

RICHÁRD: Ki szokták kérni a véleményedet, mondjuk a kollégák?[…] Nem tudom, hogyan 

működik ez… Tehát kikérik, hogy ha olyan téma van? 

SÁNDOR: Van olyan, hogy megbeszéljük, de alapvetően a [megszólaló által képviselt 

kereskedelmi csatorna] elég liberális ahhoz, hogy ne kelljen. […] De egy konkrét példát tudok 

mondani, hogy azóta nincs, amióta én ott vagyok. […] Attól én megőrülök, amikor azt mondják, 

hogy „cigányok és magyarok összeverekedtek”. Hát, hát ennél nagyobb blődség a világon nincs 

szerintem, hiszen az egyik a nemzetiségre utal, a másik meg a kisebbségre. Hogy hát két magyar 

ember verekedett össze. 

Sándor ezt a megközelítést látta – és kifogásolta – abban a magyarországi jogalkalmazói gyakorlatban 

is, amikor roma elkövetőket „magyarellenes” bűncselekmények miatt ítélnek el: 

De hogy ez mennyire rossz! Hogy ezt a bíróság is átveszi! Két olyan eset is volt az elmúlt egy 

évben… Amikor pont a kisebbségek védelmében hoztak egy törvényi szabályozást: a „közösség 

elleni erőszak”… És ezt kétszer is úgy alkalmazták, hogy ott a cigányok ellen. 

„Működőképesek-e a kvótarendszerek?” – ez volt az egyik aspektusa a témának, amelyet Sándor és a 

másik televíziós újságíró, Richárd vitatták meg (a harmadik, vagyis a meggyilkolt prostituáltról szóló 

történet megbeszélését követően vetődött fel a téma). Egyetértettek abban – és szempontokat soroltak 

fel amellett –, hogy a kvóták alkalmazása hatékony lehet bizonyos feltételek (érdemi részvételi 

lehetőség és egzisztenciális biztonság) biztosítása mellett: 
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SÁNDOR: Biztos emlékeztek rá, egy pár évvel ezelőtt próbálták azt, hogy minden többségi 

médiumban legyen egy roma ember. A BBC-nél például ez van, hogy kötelező bizonyos számú 

kisebbségnek dolgoznia. […] Emlékeztek arra, hogy mi lett abból… Az [egyik vezető kereskedelmi 

tévécsatorna] csinált egy roma gyakornoki programot, két embert vettek fel… 

RICHÁRD: Igen, és az egyik, az még mindig ott dolgozik […] ő volt felvételvezető, riporter, most 

[…] egyik szerkesztője [egy hírműsornak] […] Szóval, hogy ez működött, csak valahogy nem került 

képernyőre. Azt hiszem, hogy híradó-műsorvezetőket kerestek, és háttérmunkások lettek belőle. 

SÁNDOR: Az nem baj szerintem; de hogy ha van valaki, akinek ki lehet kérni a véleményét… […] 

Én régóta dolgozom az [egyik vezető kereskedelmi tévécsatornánál], én régóta dolgozom a 

médiában; nekem, hogy mondjam, van respektem. Tehát, ha én kérek valamit, akkor azt át tudom 

verni… vagy nem kell nagyon… nem kell nagyon hisztiznem érte. De, de hogy ha felvesznek egy 

nagyon fiatal embert, akinek az az első munkahelye, azért, hogy ki legyen ott pipálva… A BBC-nél 

is jelentett ez problémát, nem csak nálunk, hogy megvolt a létszám, aztán pont. De ha olyat 

vesznek fel, akinek tényleg van beleszólása… Nyilván marha nehéz, mert akkor hol húzod meg azt 

a határt, hogy ő meg ne mondjon hülyeséget, de valami ilyesmi meg azért tényleg működhetne. 

[…] Hát már csak, ha abból indulunk ki, hogy azért, mondjuk, az intelligensebbje nem mer majd 

cigányvicceket elsütni, hogy ha van ott egy cigány. 

RICHÁRD: Én most azt látom belülről, mert most visszakerültem belsősként a [közszolgálati 

médiába], és azt látom, hogy próbálják így a roma fiatalokat… elzárnia előttük az utat. […] olyan 

vezetőket neveznek, akik elég szélsőségesen gondolkoznak […] És olyan pozícióba kerülnek, ahol 

ők tudnak olyan döntéseket hozni, hogy X. Y.-nak a szerződését nem hosszabbítjuk meg. […] És azt 

gondolom, hogy ez a kvótarendszer egyébként működhetne; […] hogy minden évbe fölveszünk, 

mondjuk, egy romát. […] És nem csak így, hogy hosszabbítgatjuk, hogy meglegyen a létszám. 

„Szakmailag nélkülözhetetlenné válni” – így fogható meg az az üzenet, amelyet Richárd egy 

személyes történeten keresztül osztott meg, és amelyet Sándor – a minőségi kritériumoknak való 

megfelelés szükségességére rámutatva megerősített: 

RICHÁRD: Most, hogy a [tehetségkutató versenybe] visszahívtak engem dolgozni, és valahogy 

nekem át kellett néznem az értekezleten rögzített felvételeket, és ahol szóba kerültem én is… […] 

mert ugye a zsűrivel foglalkozom, én készítem fel őket mindenféle dologra. […] És akkor hallottam 

egy olyat, hogy a „Ricsi nélkül nincs [említett tehetségkutató verseny]”, szóval… hogy azért hívtak 

vissza engem személy szerint, mert én ilyen csapattag voltam az előző szériában. Viszont ez meg 

jólesik, és azt gondolom, hogy ha ilyen példákat tudnánk, meg ilyen sztorikat tudnánk egymásnak 

mesélni, szerintem ez motiváló lehetne sok ember számára. 

SÁNDOR: De… nem emberre van szüksége a szerkesztőségekben, nem az hogy lézengeni… hogy 

igen, akire azt mondják, hogy a Ricsire szükség van. Tehát, nem mindegy, hogy ki ül ott.  

„Szakmai érdekérvényesítő rendszerre van szükség” – ezt a témát a fókuszcsoportos beszélgetés utolsó 

szakaszában Richárd vetette fel. Egy konkrét munkahelyi élményt idézett fel: amikor leépítésekre 
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került sor, romákat és nemzeti kisebbségekhez tartozó kollégákat is elbocsátottak. Az egyik illetékes 

nemzeti kisebbségi önkormányzat azonban közbeavatkozott, aminek hatására „egyből megindult 

valami… egy olyan dolog, hogy másnap már X [egy nemzeti kisebbségi újságíró] vissza volt véve”. 

Richárd a következőképpen összegezte az esetet: 

RICHÁRD: És X ezt nekem mondta a szemembe, hogy: „látod, nálatok ez a baj, hogy nem 

működik egy rendszer”. És közben, amikor én szóltam, hogy Y-nek [egy roma újságírónak] nem 

hosszabbítják meg a szerződését, vagy az Z-nek [egy roma operatőrnek], és születik a kisbabája, és 

ki akarják rúgni, akkor nem volt egy olyan rendszer, ahova tudtunk volna szólni. És máshol ez 

működik! 

Béla ezzel kapcsolatban ismét a korábbi témáját vetette fel: 

BÉLA: Ha marha sok jogvédő lenne, meg marha sok roma politikus, akkor eleve…[…] Akkor el 

tudják intézni, de… 

A többiek azonban a szakmai önszerveződés jelentőségének irányába terelték a témát, illetve ezt 

illetően tettek keserű megjegyzéseket: 

RICHÁRD: Nálunk nincs olyan rendszer, nincs kiépítve, hogy én odaszólok a Sanyinak, hogy 

figyelj már, van egy sztorim a cigánysággal, add már le… nyilván megcsinálná, de… 

LÁSZLÓ: Most ez lenne a nehezebb, és nem pedig az, amiről beszélsz [Béla felé]. Ezt kellene 

nekünk megcsinálni, és ez egy sokkal nehezebb feladat… 

SÁNDOR: Tíz éve beszélünk a Lacival, meg a [roma televíziós újságíró]val arról, hogy összeülünk 

minden hónapban egyszer, és megcsinálunk egy újságíróklubot. Ezt nem tudjuk megcsinálni. 

Szal’… mi ne hasonlítsuk össze magunkat más kisebbségekkel…  

6.2. Nem roma újságírók csoportja 

A „nem roma” csoport esetében, a beszélgetés legvégén megvitatott kérdés – amelyet Norbert (a 

független hírportál újságírója) javasolt megvitatni – arra irányult, hogy a médiának hogyan kellene 

megjelenítenie a roma nemzetiségi önkormányzat
249

 vezetőinek „ügyeit” (esetleges visszaéléseket, 

jogsértéseket): 

NORBERT: Hogy például egy ilyen hír, amikor börtönbüntetésre ítélték az országos cigány 

önkormányzat elnökét, azt ki hogy dolgozza föl. 

„A roma politikusok is csak politikusok” – körülbelül így foglalható össze az a vélekedés, amely 

rögtön a téma felvetésekor megjelent, majd pedig átszőtte a beszélgetést. Miközben újabb vélekedések 

merültek fel, ezzel – valamint ebből fakadóan azzal, hogy a médiának nem szabad másképp kezelnie a 

                                                           
249 Ezen intézmények elnevezése korábban – a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 

alapján – „cigány kisebbségi önkormányzat” volt. Az 1993-as kisebbségi törvényt felváltó, a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény alapján a „roma nemzetiségi önkormányzat” elnevezés használatos. (Vö. III. fejezet, „Az 

esettanulmány keretei. 7. A „roma” kifejezés a Police.hu híreiben”.) 
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roma politikusokat, mint bármely többségi politikust – lényegében mindenki egyet is értett. Explicit 

állításokat, méghozzá a saját lapjuk által követett gyakorlatra hivatkozva, hárman fogalmaztak meg: 

ZSOLT: […] ez egy tipikusan, ez egy… egy politikai ügy. Ami… annyiban van etnikai kötődése, 

hogy igen, ő az Országos Roma Önkormányzatnak volt az elnöke. […] Kolompár Orbán, az 

Országos Roma Önkormányzatnak a volt elnöke, ez nálunk annyit jelent, mint ha azt mondom, 

hogy Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese. 
250

 

GYÖRGY: […] amikor előkerül ugye, hogy valakinek a származását pellengérre állítjuk, 

aláhúzzuk, vagy megerősítjük-e vagy sem, akkor szerintem az a rendezőelv, hogy… hogy ez 

indokolt-e vagy sem, és ha nem indokolt, akkor nem kell erre külön rájátszani. Tehát […] nem az, 

hogy én romaként lássam őket, hanem politikusként. […] ebben a szituációban Kolompár Orbán 

nálunk olvasatban egyértelműen politikusként jelenik meg… és ugyanolyan politikus, mint a… 

NORBERT: […] amikor a börtönbe ment, akkor a címben csak a Kolompár Orbán volt; nem volt 

ott, hogy az egykori… nem tudom, „főcigány”, vagy valami ilyesmi. 

„A roma nemzetiségi önkormányzat vezetőinek felelősebben kellene politizálniuk” – ennek a kritikai 

véleménynek, amelyet a többség megfogalmazott valamilyen formában, szintén nem mondott ellent 

senki. Ezzel a vélekedéssel kapcsolatban megjegyezhető egyfelől, hogy bár alapját jelentette a sajtó 

számára megfogalmazott következtetéseknek – vagyis, hogy a roma vezetők által elkövetett 

visszaéléseket semmiképpen sem szabad elhallgatni –, ugyanakkor a kiindulópontot a roma 

politikusok elmarasztalása jelentette, fokozott felelősségükre hivatkozva. Ez utóbbi pedig némiképp 

ellentmondani látszik az első vélekedésnek (miszerint a roma politikus is csak olyan politikus, mint a 

többi), de ennek kifejtésére a fókuszcsoport tematikus és időbeli kereteiből adódóan nem volt 

lehetőség. A következő idézetek illusztrálják ezt a felvetést: 

GÁBOR: […] az is egy veszélyes dolog, amikor egy ettől [sztereotípiák erősítésétől] való 

félelemben… Megengedjük, hogy garázdálkodjanak emberek… És egyébként annál szemetebb 

dolog kevés van, mint amikor így valaki a saját hátrányos helyzetével vagy ezzel a percepcióval 

visszaélve követ el disznóságokat. Tehát ugye az, nem tudom, hullarablás… vagy az a kategória…  

ZSOLT: Ami miatt ő bíróság elé került, vagy elítélték, azok olyan ügyek is voltak, hogy olyan 

pénzeket, amit például hátrányos helyzetű romák üdültetésére… azt… azt… ők azt… […] a 

cigányság, ebben az értelemben… […] áldozatként is megjelenik ebben a hírben, hiszen arról szól, 

hogy akikért neki dolgoznia kellene, tehát az a közösség, akit ő képvisel… […] most nem akarok 

olyan nagy szavakat, hogy elárulja, de, mondjuk, nem a megfelelően képviseli.  

MÁRTON: […] egy óriási felelősségi deficit van itt. Sokkal nagyobb, mint a magyar 

politikusokkal, szerintem, pedig azért ott is elég nagyról beszélhetünk.  

                                                           
250 Ez a hozzászólás két – a fókuszcsoportos beszélgetés idején (2014. március végén) aktuális – ügyre tartalmaz utalást. 

Egyrészt, 2014 februárjában kezdte meg büntetését letöltését Kolompár Orbán, az Országos Roma (korábban Cigány) 

Önkormányzat volt elnöke, akit jogosulatlan anyagi előnyszerzés miatt ítéltek szabadságvesztésre. Másrészt, 2014 

márciusában helyezte a bíróság előzetes letartóztatásba Simon Gábort, az Magyar Szocialista Párt korábbi alelnökét, miután 

az ügyészség adócsalással, magánokirat-hamisítással, valamint felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás vádolta meg. 
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GYÖRGY: Hiszen neki egyébként elvileg még patyolattisztábbak kéne lennie, hogy azokat a 

sztereotípiákat csökkentse, amik ellen ő egyébként elvileg ugye harcol. 

„A roma nemzetiségi önkormányzat vezetői nem legitim politikusok” – ez a vélemény megosztotta a 

résztvevőket. Volt, aki ezen az alapon azt hangsúlyozta, hogy a sajtónak nem szabadna teret hagynia 

olyan feltevéseknek, hogy a roma vezetők viselt dolgai és a roma közösség között összefüggés lenne 

NORBERT: […] ugye, ez úgy tűnik, hogy a cigány önkormányzat elnökét az összcigányság 

választaná, és tessék, ő is egy bűnöző. Miközben pontosan lehet tudni…[…] Hogy ez egy 

díszfunkció. […] szerintem az annyira reménytelen, azt egyáltalán nem értik az emberek… 

MÁRTON: […] az átlagolvasót marhára nem érdekli, mert teljesen ki van égve abból, hogy 

próbálja követni, hogy melyik funkció egy ilyen díszfunkció, meg bohóckodás, és melyik nem. […] 

szerintem hibás dolog úgy… ezeket az embereket úgy prezentálni, mint valamiféle legitim 

vezetőket. Nyilván le lehet vezetni, hogy miért azok, de azt is, hogy miért nem. Tehát az, hogy ők 

egyáltalán kit képviselnek, az papíron egész máshogy néz ki. 

Zsolt, a konzervatív” politikai napilap újságíró-szerkesztője a legitimitásról, illetve annak 

közmegítéléséről eltérően vélekedett; György pedig, egy közéleti hetilaphoz kapcsolódó hírportál 

újságírója ezt az érvelést alapvetően nem vitatta: 

[…] itt inkább arról van szó, hogy akik felelős vezető funkciót vállalnak, ők politikai szerepet 

vállalnak, azok mit tettek, hogy éltek, vagy hogy éltek vissza ezzel a lehetőséggel. […] talán ilyen 

publicisztika is jelent meg, hogy a roma közösség az kicsit hasonlóan működik egyébként, mint a 

nagyobb, tágabb közösség. Most hogy ezzel most kit sértünk meg… kire merül fel, hogy sértő lehet, 

ez egy kérdés, de szerintem ez éppen, hogy nem […] egy negatívan diszkrimináló hozzáállás… […] 

beszéljünk a parlamentről. Ha valaki azt mondja, hogy milyen rettenetes pártok vannak a 

parlamentben, azért mégis csak… annak a közösségnek valami köze van hozzá, hogy milyen 

parlamentet választ […] 

GYÖRGY: […] igazából mégiscsak képviseli azt a közösséget, aminek a vezetője. Most az egy 

másik kérdés, hogy ezt mennyire fogadjuk el legitimnek, vagy indokoltnak, vagy jogosnak, vagy 

valódinak.  

„A sajtó felelőssége, hogy különös körültekintéssel mutassa be a roma nemzetiségi önkormányzat 

működését” – ezt a véleményt Gábor, az egyik vezető online hírportál szerkesztője vetette fel; Zsolt 

viszont másképp ítélte a helyzetet: 

GÁBOR: A sajtónak az ellenőrző funkciója … […] ezeknél a tisztségeknél szerintem azért erősnek 

kell lennie. Betartva […] az etikai szabályokat, hogy ugye általában ott is azért nem… például azt 

azért be lehet mutatni árnyaltan, hogy […] a roma testületben, nem tudom… öten voltak rosszak, 

öten jók, satöbbi. […] Tehát, hogy az élet, az sokkal árnyaltabb legtöbbször, mint ahogy 

megjelenik a hírekben. 
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ZSOLT: Szerintem, a magyar társadalom ezt jól tudja kezelni, mert ha politikusról van szó – és 

nem roma politikusról, hanem egy pártpolitikusról, akár csak… és még akkor szerintem ezt ott is 

érzékelik. Tehát, hogy épp annyira gondolnak ilyenkor arra, hogy… jó, egy picit talán lehet, hogy 

jobban… hogy most itt romákról van szó, és egy roma vezető csinál ilyet, mint mikor azt halljuk, 

[…] a horvát miniszterelnököt, bilincsbe verve, nemtudomén, elítélik. 

A továbbiakban két másik résztvevő is csatlakozott Gáborhoz – mondván, hogy a roma önkormányzat 

vezetőinek ügyeit rövid hírek szintjén nem lehet felelősen bemutatni a közönségek –; Zsolt 

különvéleménye azonban – hogy a roma politikusok ügyeinek bemutatásakor nem kell más elvek 

szerint elvárni, mint más politikusok esetében – nem változott jelentősen: 

MÁRTON […] a sajtónak van felelőssége […] éppen ez, hogy kábé ilyen MTI-szerűen megjelenik, 

hogy az Országos Cigány Önkormányzatnak a vezetője.  

ZSOLT: […] valóban elég speciálisan választják meg, ugye, a kisebbségi önkormányzatoknak a 

vezetőit. Tehát kicsit minden analógia sántít, de azért mégsem mondom azt, hogy teljesen ki lehet 

iktatni ezt a kapcsolatot a két fél között. 

MÁRTON: Nem, biztos, hogy nem lehet teljesen, csak ezt a fokozatot szerintem… hogy az 

átlagolvasó nem érzékeli.  

MARIANNA: […] kellően sok információval – ugye egy hírnél több cikkel – ezért ezt ébren lehet 

tartani, és jobban el lehet magyarázni az embereknek ezt a fajta viszonyt a politika és a… szóval. 
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A FÓKUSZCSOPORTOS KUTATÁS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI 

A fókuszcsoportos beszélgetések során megfogalmazott vélemények – a várakozásoknak megfelelően 

– igen összetettek és cizelláltak voltak arra vonatkozóan, hogy a hírmédiában mikor és milyen módon 

képzelhető el a történetek szereplőinek etnicitása (ami a magyarországi társadalmi viszonyok 

közepette elsősorban és túlnyomórészt a roma kisebbség esetében lehet releváns). A beszélgetések 

alapján mindkét csoport résztvevői számára magától értetődőnek tűnt, hogy az ezen a területen 

felmerülő kérdések mérlegelésekor az újságírónak figyelembe kell vennie a média szerepét a 

sztereotípiák, és ezáltal a társadalmi légkör alakulását tekintve. A „nem roma csoport” egyik tagja 

ennek fényében hangsúlyozta, hogy nem lehet általános érvényű szabályokat megfogalmazni az 

etnicitásra vonatkozó információk megjelenítését illetően: 

GYÖRGY: Az újságíró felelőssége, hogy […] ne erősítse tovább [a társadalmi előítéleteket]. És 

minden esetben, ilyen módon persze van felelőssége a sajtónak, hogy ezt megteszi-e vagy sem. De 

azt mondani, hogy akkor soha nem, vagy mindig, az szerintem ezekben az esetekben is ilyen 

nagyon véleményes, hogy kiírnám-e, utalnék-e rá… 

Mindkét csoport esetében, mindegyik téma kapcsán hangsúlyosan merült a magyarországi társadalom 

előítéletessége a roma kisebbséggel szemben mint egy olyan tényező, amelyet az újságírónak 

messzemenőkig figyelembe kell vennie a munkája során. Amint az utalásokból kiderült, a közönség 

előítéletességének manifesztációi elsősorban két csatornán jutnak el az újságírókhoz: az online felületek 

esetében a cikkekhez kapcsolódó – felhasználói nevek mögül közzétett – kommentek révén, valamint a 

közösségi oldalakon – jellemzően névvel, vállalt személyazonossággal – megosztott tartalmak révén. Az 

utóbbi fórumtípussal, nevezetesen a Facebookkal kapcsolatban felmerült, hogy a jelentősebb 

követőtáborral rendelkező oldalak adott esetben nagyobb közönséget érnek el, mint a médiaorgánumok 

szinte bármelyike, és ilyen szempontból irrelevánsnak tűnik a sajtó minden erőfeszítése, hogy a szakmai-

etikai normákat alakítson ki, illetve küzdjön a társadalmi sztereotípiák ellen.  

Ami a konklúziókat illeti, a megtapasztalt nehézségek és akadályok ellenére is a „roma csoport” tűnt 

optimistábbnak bizonyos célok elérése tekintetében. Noha azt illetően nem volt egyetértés, hogy a 

(többségi) társadalom gondolkodásának megváltoztatására képes lehet-e a sajtó, szóba került például a 

média ereje a társadalmi integrációért felelős döntéshozókra való nyomásgyakorlást illetően. A „nem 

roma csoport” esetében meghatározóbbnak tűnt a szkepszis a társadalmi helyzet megváltozatásának, 

visszafordításának esélyére vonatkozóan, illetve felvetődött, hogy a társadalmi problémák megoldása 

nem feltétlenül a média feladata. A média lehetőségeit illetően ebben a körben merült fel 

hangsúlyosabban a kapacitáshiány kérdése is; vagyis az, hogy az összetett társadalmi jelenségek 

bemutatásához feltárásához időre és humánkapacitásra – azaz, végső soron anyagi forrásokra – lenne 

szükség a szerkesztőségek részéről, ami nem áll rendelkezésre korlátlan mennyiségben. 
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III. 

ROKONOK VAGY HOZZÁTARTOZÓK? 

AZ ETNICITÁS BURKOLT MEGJELENÍTÉSÉNEK FELTÉTELEZETT 

MÓDJA A RENDŐRSÉGI HÍREKBEN 

(Esettanulmány) 

Jelen fejezet célja egy esettanulmányon keresztül annak illusztrálása, hogy milyen burkolt módokon 

jelenhetnek meg a magyarországi hírmédiában az etnicitásra – leginkább a roma etnicitásra – 

vonatkozó információk, és ezáltal hogyan közvetítődhetnek rejtett üzenetek a hírekben bemutatott 

történetekre vonatkozóan. Az esettanulmány ilyen szempontból vizsgálja a Magyar Rendőrség online 

hírközlő felülete, a Police.hu gyakorlatát; vagyis egy olyan (kvázi) médiumét, amellyel szemben 

elvárható az objektivitás és neutralitás, abból az elvből következően, hogy a rendőrségnek etnikai vagy 

egyéb alapú megkülönbözetés nélkül kell szolgálnia a társadalom tagjait. A tartalomelemzés 

módszerére alapuló esettanulmány koncepciója nagyban épít Bernáth Gábor és Messing Vera „Szélre 

tolva” címmel 2012-ben közreadott kutatási jelentésének
251

 néhány megállapítására. Ez a hatás 

tükröződik a vizsgálat hipotézisében is, amely szerint a „rokonok/rokonság” kifejezésnek és 

szinonimáinak az előfordulása valamiféle mintázatot mutat a rendőrségi hírekben, és a 

szinonimaválasztás bizonyos esetekben esszenciális kapcsolatot sugalmazhat az etnikai hovatartozás 

és a deviancia között; avagy, vulgárisan szólva, a „burkolt cigányozás” eszköze lehet. 

AZ ESETTANULMÁNY KERETEI 

1. Az etnicitás sugalmazása és a bulvarizálódás jelensége a hazai hírmédiában 

A Bernáth–Messing-jelentés – amely a szerzők 2010–2011-re vonatkozó, a roma közösségek többségi 

médiaképét vizsgáló kutatásának eredményeit mutatja be – fontos megállapításainak egyike szerint 

„széles körben alkalmazott sugalmazó és sejtető eljárásokat”
252

 lehet felfedezni a hazai médiában a 

romákra vonatkozóan. A szerzők két módszert, illetve jelenséget különböztetnek meg e tekintetben: a 

történet elmondásának szintjén – „toposz a történetben” –, valamint a nyelvi eszközök 

megválasztásának szintjén – „toposz a nyelvben – alkalmazott, illetve megfigyelhető sugalmazást. A 

motiváció mindkét esetben annak a kimondatlan-kimondhatatlan körülménynek a tudatása, hogy a 

történet szereplői romák; illetve annak a rejtett üzenetnek az átadása, hogy a szereplők roma etnicitása 

érdemi szerepet játszik a történetben.  

                                                           
251 Bernáth Gábor – Messing Vera. [2012]. „Szélre tolva. Kutatási zárójelentés a roma közösségek többségi médiaképéről, 2011.” 

(Kézirat.) 
252 Uott. 50. o. 
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A történet szintjén érvényesülő sejtetés a szerzők szerint hatékony, mert „a sztereotípiák 

kialakításában és fenntartásában jelentős szerepe van a szelektív észlelésnek [...] bizonyos, a 

tudásainknak megfelelő történeteket, mozzanatokat felerősítve értékelünk, míg az ezeknek 

ellentmondókat gyakran már az észlelés során elnyomjuk. [...] ilyesmi történik a médiatartalmak 

befogadásakor”.
253

 Ugyanakkor a média részéről nem is feltétlenül tudatos: „A szerkesztőket is 

befolyásolják a kialakult toposzok az anyagok kiválogatásakor: az olyan kialakuló tudások, amelyek a 

korábbinál nagyobb hírértéket biztosítanak egy-egy eseménynek. Ilyenkor egy „kontextuális hírérték” 

is érvényesül: például Olaszliszka után a közúti baleset utáni agresszió témája.”
254

 A szerzők 

illusztrációként konkrét történeteket is említenek: például egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

településen történt, halálos kimenetelű gázolást követő feszült helyzetről szóló tudósítás esetében „azt 

hogy cigányokról lehetett szó, onnan tudjuk, hogy a narrátor hangsúlyozza: a rendőrök mellett a 

polgárőrök és kisebbségi képviselők csillapították az embereket
”255

 Az utóbbi példával kapcsolatban 

megjegyzendő, hogy a felidézett esetben talán kevésbé merül fel a média felelőssége a történtek 

etnikai keretezését illetően: feltételezhető ugyanis, hogy a kisebbségi vezetők beavatkozására a helyi 

szereplők helyzetfelismerése, illetve döntése nyomán került sor; azaz, a konfliktussal fenyegető 

helyzet etnikai keretét maguk a kisebbségi vezető hozták létre – de legalábbis asszisztáltak hozzá –, a 

média mindössze tudósított a fejleményekről. Más esetekben azonban egyértelműen a média helyezi 

etnikai keretbe a történeteket: ennek tipikus példái azok a tudósítások, amelyekben egy ügy kapcsán a 

helyi roma nemzetiségi önkormányzat képviselőjének véleményét kérdezik az újságírók; ezzel jelezve 

azt, hogy az érintettek romák.
256

 Megjegyzendő, hogy az ilyen gesztusok egyszersmind azt is 

sugallják, hogy a (roma) közösség mintegy kollektív felelősséggel tartozik az egyes tagok viselt 

dolgaiért. 

A „nyelvi sztereotípiák és hívószavak” révén megvalósuló sugalmazás figyelemre méltó példájaként a 

Bernáth–Messing-jelentés a „rokonság” kifejezés sajátos alkalmazási módjait említi: „Talán nincs 

még egy, a cigányok azonosításában az utóbbi években ekkora karriert befutott azonosító metafora,
257

 

mint a ’rokonság’-cimke. Ez a kifejezés – teljesen függetlenül a valós rokoni foktól – ma a nagyobb 

releváns tömegverekedések leírásától a közlekedési balesetek [...], több tucat embert megmozdító 

konfliktusok esetében is működik”.
258

 Külön említik például a „rokonság” kifejezés használatának 

alluzív jellegét azokban az esetekben, amikor egy tudósításban rendbontásba torkolló 

                                                           
253 Uott. 47. o. 
254 Uott. 
255 Uott. 
256 Erről a jelenségről ír Pócsik Andrea is, annak kapcsán, hogy a magyar közszolgálati televízió hogyan mutatta be a Svédországban 

menedékkérelmet benyújtó magyarországi romák ügyét 2006-ban: „A kiutazó családok nemzetiségi hovatartozására a helyszíni 

tudósításokban derült fény, mivel a nyilatkozók a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok elnökei, valamint a Pécsi Etnikai Fórum 

elnöke voltak.” – Pócsik Andrea. 2007. „Közszolgálatiság és diskurzus. Az olaszliszkai tragédia a médiában.” Beszélő 12 (5). 
257 Felmerül, bár a megállapítás plauzibilitását nem érinti, hogy az ilyen jellegű retorikai eszközök inkább metonímiának – és nem 

metaforának – tekinthetőek. 
258 Bernáth Gábor – Messing Vera. [2012]. „Szélre tolva. Kutatási zárójelentés a roma közösségek többségi médiaképéről, 2011.” 

(Kézirat.) 48. o. 
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„szabadulóbulik”-ról (vagyis börtönből hazatérők köszöntését célzó informális összejövetelekről), 

illetve azok résztvevőiről esik szó: „Nyilvánvaló, hogy egy szabadulót nem csak a családja várhat, itt 

a család emlegetése segítséget nyújt a szereplők cigányként való értelmezéséhez.”
259

 

Ezen a ponton említendő meg a Bernáth–Messing-jelentés másik fontos megállapítása, amely a 

„bulvarizálásnak, és egyszersmind a korábbi civilizatórikus határok teljes feloldásának” jeleire mutat 

rá a magyarországi médiában a romák, illetve roma közösségek reprezentációját tekintve.
260

 Az egyik 

szerző, Bernáth Gábor egy másik publikációjában is elemzi a kutatás ezen eredményét, kijelentve, 

hogy „a nézettségi verseny által olajozott bulvarizálódás ma már Magyarországon is elég régóta a 

szemünk előtt zajlik – nemcsak a szórakoztató műsorok lendületes növekedésében, de például a 

hírműfajok átalakulásában is”.
261

 Ugyancsak a „szabadulóbulik”-ról szóló tudósításokat említi annak 

példájaként, hogy a bulvármédia előszeretettel ábrázol deviáns, botrányos vagy groteszk jelenségeket, 

illetve ábrázol bizonyos jelenségeket olyan módon, hogy azok deviánsnak, botrányosnak vagy 

groteszknek tűnjenek; másrészt felhívja arra is a figyelmet, hogy az ábrázolás módja „elvezethet 

ugyanazon jelenségek etnicizáltságuktól függően kriminalizált és nem kriminalizált olvasatához” is.
262

 

2. A rendőrségi kommunikáció szerepe a hazai bűnügyekről való tájékoztatásban 

A Bernáth–Messing-tanulmány fent ismertetett megállapításain túl az a kijelentés is inspirációt 

jelentett a jelen esettanulmány elkészítéséhez, amely szerint „[o]lykor maga a rendőrség is aktívan 

formálja a médiaképet”
263

 – vagyis nem csak közvetve: közpolitikai aktorként, illetve bűnügyi adatok 

előállítójaként. 

Ennek kapcsán elsőként az Országos Rendőr-főkapitányság kiadásában megjelenő, Zsaru című 

bűnügyi hetilap említhető, amellyel szemben több ízben vetődött fel kritika – többek között – amiatt, 

hogy a közölt cikkek némelyike hozzájárul a roma kisebbségről negatív médiareprezentációjához. 

Vida Anikó „A »bűnöző cigány« mítosza a magyar rendőrségi médiában” című, kéziratként elérhető 

tanulmányában összegezte annak a 2000-ben végzett vizsgálatának az eredményeit, amelynek során a 

Zsaru magazinban öt hónap alatt megjelent cikkek között hét olyat talált, amelyek a roma etnicitást és 

a bűnözést egymás összefüggésében mutatják be (a szereplők roma hátterének azonosítását vagy az 

újságíró végezte el egy-egy utalással, vagy a képi anyagok tették lehetővé az olvasó számára).
264

 

                                                           
259 Uott. 
260 Uott. 16. o. 
261 Bernáth Gábor. 2012. „Bulvár. A média romaképének változása.” Beszélő 17(4 április–május–június). 
262 Uott. lásd a cikkhez kapcsolódó keretes anyagot: „Rég nem látott rokon ünneplése vs. a bűn büszke vállalása: deviáns 

magatartás-e börtönből szabaduló családtagunkat, barátunkat ünnepelni?” 
263 Bernáth Gábor – Messing Vera. [2012]. „Szélre tolva. Kutatási zárójelentés a roma közösségek többségi médiaképéről, 2011.” 

(Kézirat.) 16. o. 
264 Vida Anikó. 2000. „A »bűnöző cigány« mítosza a magyar rendőrségi médiában.” (Kézirat.) 
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Bernáth Gábor 2003-ban megjelent, „Hozott anyagból: A magyar média romaképe” című cikkében a 

Zsaru magazin kapcsán kijelenti, hogy: „E magazin esetében – egy központi rendőrségi lapról lévén 

szó – fokozottabban várnánk el, hogy tiszteletben tartsa például a szabad identitásválasztás jogát, 

vagy ne sértse az adatvédelmi törvényt.”
265

 

A Zsaru magazin gyakorlatáról 2004-ben az „Alexet megszopatták” címmel az Index hírportálon 

közzétett, kritikai hangvételű írás indított vitát. A szerző a Zsaru magazin egyik számát szemlézi – a 

glossza műfajának eszközeivel, maró iróniával –, középpontba helyezve a problémát, hogy a rendőrség 

részéről szereptévesztésre utal a bulvárstílus alkalmazása a bűncselekmények bemutatásakor, a 

történetek szereplőivel szembeni kíméletlenség, az alapvető etikai normák iránti tisztelet hiánya. Az 

etnicitásra vonatkozó információk burkolt megjelenítésének kérdése – más fontos kérdések mellett, 

például a gyermekek, a szexuális bűncselekmények áldozatai vagy a fiatalkorú elkövetők személyiségi 

jogait illetően – annak a (Zsaru magazinban megjelent) cikknek a kapcsán merült fel, amelynek 

főszereplője egy négyéves kisgyermek, akit a szomszédban lakó idősebb fiúk szexuálisan 

bántalmaztak: 

[…] a lapszám kétségkívül legdöbbenetesebb riportja a Kölyökszex szomszédháborúval című 

pedofil pornónovella. A személyiségi jogokat maximálisan tiszteletben tartó írás főszereplője a 

négyéves K. Alex, akinek édesanyja neve K. Melinda. A gyermek Alexet – biztos, ami biztos – 

kitakart arccal megörökítette a Zsaru fotósa, édesanyja húgának, az arcát és nevét bátran vállaló 

Koszta Róza társaságában. […] A politikailag is korrekt cikk – ha valaki a fotókról nem jött volna 

rá, milyen nemzetiségűek a szereplők – a biztonság kedvéért megszólaltatja Nagy Tihamért, akit 

vajdaként tisztelnek a Cserepes és Kígyó utcai romák. […] A történet konzekvenciáját a cikkben 

szintén megszólaló, Alex anyja által szétkarmolt arcú Jambrik Tivadarné levonja helyettünk 

is: nincs erre jobb szó – megszopatták Alexet. Bizony megszopatták. A Zsaru riportjával valószínű 

egy életre. Szolgálunk és védünk.
266

 

A fenti kritikához csatlakozott György Péter, aki az Élet és Irodalom hasábjain közölt írásában Julius 

Streichert – a zsidóellenes náci médiapropaganda vezéralakját – idézte fel a Zsaru magazin gyakorlata 

kapcsán, a roma kisebbség ábrázolását illetően.
267

 (György Péter az üggyel kapcsolatban az országos 

rendőrfőkapitányhoz és a belügyminiszterhez – mint az ORFK égisze alatt megjelenő Zsaru 

magazinért felelős állami szervek vezetőihez – is levéllel fordult.) 

Az Élet és Irodalom néhány héttel későbbi számában volt olvasható Csupor Tibor, a Zsaru 

szerkesztőjének reakciója, aki elsőként a lap bulvárjellegét kívánta megvédeni: 

A Zsaru […] 135 éve megjelenő, bár nevében többször megújuló, de profiljában mindig állandó 

bűnügyi lap. Kétségkívül nem a rózsaszín leányszobák lakóinak készül, nem is hittanórán és 

esztétikai tanszékeken forgatják, hanem egy jól körülhatárolható, markáns olvasói réteg vásárolja. 

                                                           
265 Bernáth Gábor. 2003. „Hozott anyagból. A magyar média romaképe.” Beszélő 8(6. június):38–49. 
266 BODI. 2004. június 3. „Alexet megszopatták.” Index. 
267 György Péter. 2004. június 11. „Irak. Machiavelli, Madison Avenue, Huntington.” Élet és Irodalom XLVIII (24). 
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A Zsaru lapelődeivel együtt mindig a magyar médiának ezt a szegmensét képviselte, legfeljebb a 

mai sajtóviszonyok között lett valamelyest harsányabb. 

Ezt követően, a kifogásolt cikk kapcsán, bagatellizálta (és meglepő módon relativizálta) a gyermek 

ellen elkövetett szexuális visszaélés jelentőségét: 

Ha bárki előítélet-mentesen elolvassa a riportot, kiderül, arról van szó, hogy egy kölyökcsínyt 

(istenem, gyerekkori tudatlanságunkban de sok hasonlót elkövettünk) hogyan dagasztanak 

fölösleges botránnyá a mai társadalom hisztérikus mechanizmusai. 

Defenzíven reflektál az etnicitás burkolt megjelenítését eredményező megoldásokra: 

Igen ám, de a történet szereplői egészen véletlenül romák. Mint a szám szerkesztőjének, első 

olvasásra ez fel sem tűnt, csak akkor, amikor ráklikkeltem a mellékelt fotókra. Ezért nem tartottam 

fontosnak az egyetlen, ha úgy tetszik, kódolt szó, a vajda kihúzását a szövegből.  

A szereplők etnikai hátterére történő nyílt utalásokat ugyanakkor kerülendőnek tartja, egyúttal mintegy 

elhatárolódva az etnicitás és a kriminalitás közötti összefüggés feltételezésétől: 

Kriminális szituációba egyaránt keverednek […] romák és nem romák. […] munkatársaink 

témaválasztásánál ez nem szempont, profilunkból következően csakis egy-egy bűncselekmény 

súlya, különössége számít, s ezt eddig soha nem minősítettük etnikai hovatartozás szerint. Sosem 

írunk a „cigánytelepi Nagy Jánosról”, a gyanúsítottról, aki „nem a napon barnult le” és egyéb 

otrombaságokat. Ha ez mégsem volna elég? Talán irtsunk ki minden roma szereplőkhöz 

kapcsolható történetet hasábjainkról? 

Majd az előbbi megállapításával, illetve érvelésével némiképp ellentmondásba kerülve, egyrészt 

kifejezetten utal arra, hogy a Zsaru magazin nem szokott tartózkodni egy nyugat-európai migráns 

csoport, nevezetesen a németországi török diaszpóra esetében az etnikai háttér nyílt megjelenítésétől; 

másrészt felveti azt a – kétségkívül legitim – szempontot, hogy bizonyos bűncselekménytípusok 

megítélésekor releváns lehet az etnikai csoportok közötti társadalmi viszony figyelembe vétele: 

A Zsaruban például gyakran foglalkozunk németországi bűnesetekkel. Több mint érdekes, hogy a 

már az európai országban született és nevelkedett török fiatal fiúk milyen nagy számban követnek 

el szexuális bűncselekményeket német lányok sérelmére. Belegondolva, ennek itt nem 

részletezendő, de nagyon is konkrét történelmi-szociológiai oka van. Most hallgassunk erről is, 

mert a török fiúk egy meghatározott kisebbség tagjai a nyugati országban? 

A Zsaru szerkesztője végül a politikai korrektség számonkérését utasítja el, a hazai viszonyokra 

hivatkozva:  

A politikai korrektség fogalmát differenciálatlanul bunkózásra, billogzásra felhasználók elfelejtik, 

zsigereinkben más történelmi tapasztalatokat hordozunk, mint Amerikában. […] Az eredmény 

könnyen öncenzúra lehet. 

Az Élet és Irodalom ugyanazon száma közölte György Péter viszontválaszát is: 

Csupor Tibor […] továbbra sem érti, hogy mit kifogásolt cikkében az Index, s attól függetlenül 

jómagam. Fenntartom, hogy a stílus, illetve annak hiánya, a „retorika”, amelyet 
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nyomdatermékükben használnak, nélkülözi a szakmai ismeretek minimumát, és sajnos lapjukban 

az erkölcsi meggyőződésnek sem olvastam nyomát.
268

 

Ami a rendőrségi kommunikáció megítélését illeti, a Zsaru magazin mellett érte már bírálat a magyar 

rendőrség hivatalos honlapjának, illetve hírközlő felületének, a Police.hu-nak a gyakorlatát is. Ennek 

az a feltételezés ad különös jelentőséget, hogy az újságírók és szerkesztők közül sokan kritika nélkül 

tekintenek a rendőrségi kommunikációra mint hírforrásra. A Független Médiaközpont 2014-ben 

kiadott elemzése (amely a női és férfi szerepek médiában való megjelenítését vizsgálja) például 

megállapítja, hogy a magyarországi médiában széles körben tapasztalt jelenség a rendőrségi hírek 

mechanikus, változatlan formában történő átvétele.
269

 Füstös Mónika 2012-ben megjelent kutatási 

beszámolója (amely a rendőrségi kommunikációt a prostitúció problémakörének ábrázolása 

szempontjából értékeli) szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy a Police.hu – a Magyar Rendőrség 

hivatalos online hírközlő felülete – kiemelkedő forrása a médiának, és emiatt fontos lenne, hogy a 

rendőrségi hírek írói egy társadalmi problémát annak komplexitásában, érzékenységgel és 

odafigyeléssel jelenítsenek meg.
270

 Hasonló következtetésre jut a menekültekkel és migránsokkal 

kapcsolatos hírek tekintetében Bernáth Gábor és Messing Mera, mintegy kéthónapnyi időtartam (2014 

vége – 2015 eleje) Police.hu-megjelenéseit vizsgálva: arra, hogy miközben ezen e területen a 

rendőrségi hírek jelentik az egyik legfontosabb forrást, a rendőrségi média ugyanakkor „a homályos 

kategóriák egyik fő forrása” is.
271

 

A vonatkozó rendőrségi normák közül e tekintetben elsősorban a médiatartalom-szolgáltatók részére 

adható tájékoztatás rendjéről 2013-ban kiadott ORFK-utasítás említhető,
272

 amely az alábbiakban 

fogalmazza meg a rendőrségi kommunikációs szervek – vagyis az ORFK Kommunikációs Szolgálata 

és a nem budapesti székhelyű rendőr-főkapitányságok kommunikációs feladatokat ellátó munkatársai
 

273
 – által követendő elveket: „A kommunikációs szervekkel, valamint az általuk ellátott 

                                                           
268 Csupor Tibor. 2004. július 16. „Címkézni csak pontosan, szépen.” Élet és Irodalom XLVIII (29). 
269 Független Médiaközpont. 2014. Nők és férfiak a hírekben: aránytalanságok és beidegződések. Példák a magyarországi 

hírmédiából. Budapest: Független Médiaközpont. 42. o. 
270 Füstös Mónika. 2012. „A Police.hu közvéleményformáló szerepéről.” In Emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, 

prostitúció. Budapest: MONA Alapítvány. 
271 Bernáth Gábor – Messing Vera. 2015. „Bedarálva. A menekültekkel kapcsolatos kormányzati kampány és a tőle független 

megszólalás terepei.” Médiakutató 16(3) 12. o. 
272 Az Országos Rendőr-főkapitányság Hivata részéről dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 2015. június 23-i keltezésű, 

közérdekű adatigényésre válaszul írt, 29000/26956/3/2015.ált. sz. levele szerint a Police.hu honlap tartalmi kialakítása az 

alábbi jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján történt: 1994. XXXIV. törvény a Rendőrségről; 2004. 

évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól; 2011. évi CXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 2013. évi LXXXVIII. törvény a körözési nyilvántartásról és 

a személyek, dolgok felkutatásáról és szonosításáról; 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzételi listákon szereplő adatok 

közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról; 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás a médiatartalom-szolgáltatók részére 

adható tájékoztatás rendjéről; 14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás a közérdekű és közérekből nyilvános adatok elektronikus 

közzétételének szabályairól. 
273 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás a médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről, 2. pont. 
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kommunikációs tevékenységgel szemben alapvető követelmény a) a gyors reagálóképesség, b) a 

hitelesség, c) az egységesség, d) a következetesség, e) a közérthetőség és f) a pártatlanság.”
274

 

Tekintettel a fentiekre, illetve általánosságban a rendőrség társadalmi megbízatására, jogosnak tűnik a 

Police.hu hírközlő oldalt illetően Füstös által megfogalmazott azon elvárás, hogy „[a] cikkek célja 

elsősorban ne a meghökkentés, szórakoztatás, hanem a tájékoztatás legyen”.
275

 Megjegyzendő, hogy 

ez vonatkoztatható nemcsak a rendőrség által közölt szövegekre, de a vizuális anyagokra is. Ennek 

fényében problematikus, hogy – amint azt például egy 2014-es válogatás mutatja
 276

 – a Police.hu képi 

illusztrációi olykor a bulvár irányába hajlóan díszletszerűek, máskor pedig kíméletlenül tárják fel a 

történetek szereplőinek hátrányos szociális helyzetét; illetve, esetenként arra is következtetni 

engednek, hogy romákról van szó. 

3. A vizsgálat hipotézise 

A vizsgálat hipotézise a Bernáth–Messing-jelentés fentebb idézett megállapításai közül ahhoz 

kapcsolódik elsődlegesen, amely szerint a „rokonság” kifejezés alkalmazása a magyarországi 

médiában – akár tudatosan, akár tudattalanul alkalmazott eszközként – arra szolgálhat, illetve annak 

engedhet teret, hogy a történet szereplőit a közönség romaként azonosítsa. Arra a felmerülő kérdésre, 

hogy miért is lehet alkalmas ez a kifejezés a sejtetés eszközeként, összetett a válasz. Egyfelől – 

jóhiszeműen – kiindulhatunk az etnográfiai, illetve a kulturális antropológiai szakirodalomból, amely 

kiemelt figyelmet fordít a rokonsági rendszer hagyományos szerepére a magyarországi roma 

közösségek vonatkozásában.
277

 Ennek alapján feltételezhetjük, hogy a rokonsági kapcsolatok 

fontosságának asszociálása a roma etnicitással mintegy a köztudat része; olyan tudás, amelyet a 

többségi társadalom egy része elméleti úton, ismeretterjesztő forrásokból szerez meg, más része pedig 

az együttélés során közvetlenül is megtapasztalhatja a rokonsági rendszerrel kapcsolatos 

hagyományok továbbélését, legalábbis egyes roma közösségek esetében. Gyanakvóbb feltételezés 

szerint nem konkrét társadalomtudományi ismeretek vagy társadalmi tapasztalatok állnak az 

asszociáció mögött, hanem sokkal inkább szociálpszichológiai tényezők: a faji kategóriák alapján 

történő észlelés, a „másság” esszencializálása (vagyis az a vélekedés, hogy a „másik” csoport tagjai 

„egy vérből valók”, azaz biológiailag is elkülöníthetőek). 

 Az esettanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy ez a jelenség, azaz a szereplők roma 

etnicitásának sugalmazása a „rokoni” kapcsolataik emlegetése révén, megfigyelhető-e – és ha igen, 

milyen módon és mértékben – a rendőrség hivatalos hírközlő honlapja esetében. A kérdés 

                                                           
274 Uott. 24. pont. 
275 Füstös Mónika. 2012. „A Police.hu közvéleményformáló szerepéről.” In Emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, 
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277 Lásd például: Szuhay Péter. 1999. A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. 

Budapest: Panoráma., „Rokonsági rendszer” c. fejezet, 77–82. o. 
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relevanciáját egyfelől az adja, hogy a Police.hu-t – amint arról fentebb szó esett – nemcsak kiemelt 

forrásként kezelik a különböző médiumok, de gyakran változtatás nélkül veszik át innen a híreket. 

Másrészt azért tűnik kézenfekvőnek a Police.hu vizsgálata, mert ezen a felületen koncentráltan 

jelennek meg bűnügyi hírek, amelyek feltételezhetően a melegágyát jelentik a megfigyelni kívánt 

jelenségnek – tekintettel a „cigánybűnözés”
 

mint bűnoktani koncepció makacs jelenlétére a 

közgondolkodásban.
 278

 

A hipotézis két részből áll, kapcsolódva a Bernáth–Messing-jelentés másik megállapításához, amely 

szerint a szereplők roma etnicitására burkoltan utaló „toposz”-ok egyrészt a történet, másrészt a nyelvi 

eszközök szintjén jelentkeznek. Feltételezhető ugyanis, hogy a „rokonság” kifejezés esetleges 

előfordulása a bűnügyi hírekben sugalmazó hatású lehet mindkét szinten: 

– Egyrészt előfordulhat, hogy a hírek olyan esetekben is utalnak a szereplők „rokonság”-ára, amikor a 

történet megértése szempontjából nincs szükség arra a háttértudásra, hogy bizonyos szereplők egymás 

hozzátartozói, illetve, hogy bizonyos szereplőknek vannak hozzátartozói – hacsak nem kifejezetten 

annak az üzenetkomplexumnak az átadását célozza a többletinformáció, hogy ezek a szereplők romák, 

és ez nem véletlen (vagyis, a burkolt üzenet szerint esszenciálisan összefügg esetükben az etnicitás és 

a bűnügyekben való érintettség). 

– Másrészt felmerül, hogy a „rokonság” kifejezés olyan esetekben is sugalmazó hatású lehet, amikor a 

történet szempontjából indokolt a szereplők hozzátartozói viszonyainak megemlítése, ám a hír 

szövegezője más szinonimát használna akkor, ha nem roma szereplőkről lenne szó. Ehelyütt 

elengedhetetlen néhány grammatikai megjegyzés a „rokonság” kifejezés kapcsán, amely alaktani 

szempontból egy névszóból képzett névszó. Az a jelentéstani mozzanat, amelyet a -ság/-ség képző tesz 

hozzá az alapul szolgáló „rokon” szó jelentéséhez, szövegkörnyezettől függ. Bizonyos kontextusban, 

amikor a képzett alak – vagyis a „rokonság” szó – jelentése „rokoni kapcsolat”, úgy ragadható meg a 

jelentésmozzanat, mint egy körülmény fogalmi szintre emelése, „intézményesítése”. Más 

szövegösszefüggésben viszont, amikor a „rokonság” szó nem egy fogalomra, hanem egymással rokoni 

kapcsolatban lévő emberekre (illetve emberek összességére) utal, a –ság/-ség képző szerepe a 

tömegjelleg, illetve „állomány”-jelleg kifejezése. Ami a „rokonság” kifejezés utóbbi értelemben vett 

használatát illeti, a kontextus függvényében előfordulhat archaizáló, vidékies – vagy vidékiességet 

imitáló –, kollokviális, illetve gunyoros stílusregiszterben. A hivatalos stílushoz azonban kevéssé 

illeszkedik, és talán emiatt is gyanút kelthet a kifejezés, ha rendőrségi közleményben fordul elő; 

főként, ha esetleg kiderül, hogy az előfordulása gyakori, illetve rendszeres. Ami a lehetséges 

szinonimákat illeti, amelyekkel össze lehet vetni a „rokonság” kifejezés használatát, először is 

kézenfekvőnek tűnik maga a „rokon” kifejezés, amelynek többes számú alakjáról elképzelhető, hogy 

bizonyos szövegkörnyezetben hasonló szerepet tölthet be, mint a belőle képzett „rokonság”; különösen 
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a határozott névelős alak („a rokonok”). Felmerül még a „családtag” kifejezés mint szinonima; jóllehet 

az a köznapi nyelvben a rokoninál közelebbi viszonyban állókra használatos inkább; valamint a 

neutrális „hozzátartozó” kifejezés, amelynek használati köre viszont tágabb, illetve szituatívabb, 

hiszen nem csak vérségi vagy házasság révén létrejött kapcsolatok esetén alkalmazható. 

Ezen a ponton említendő meg, hogy a Police.hu híreinek előzetes szemléje során ötlött szembe még 

egy potenciálisan releváns keresőkifejezés: a „családfő”, amely fogalmi szempontból ugyan eltér a 

fentiektől, mivel egy konkrét (családon belüli) szerepre utal, kutatói intuíciótól vezérelt döntés alapján 

azonban mégis bekerült a vizsgálatba. A kifejezés stílusidegenségével hívta fel magára a figyelmet: a 

rendőrségi közlemények (elvileg) hivatalos szövegéből mintegy kiemelkedik archaizáló jellege miatt; 

ebben egyébként emlékeztet a „rokonság” kifejezés hatására. Különösen figyelemre méltóvá teszi 

viszont a „családfő” kifejezést az a körülmény, hogy a fogalom, amelyre utal, anakronizmus: ugyanis a 

XXI. századi nyugati világban, összefüggésben a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elvével, a 

családoknak jogi értelemben nincs „feje” (legfeljebb elsődleges kenyérkeresőről beszélhetünk, ha 

kifejezetten jövedelmi helyzet szempontjából vizsgáljuk a családok helyzetét). Ebből fakad a gyanú, 

hogy a hírek ezzel a kifejezéssel olyan szereplőkre utalnak, akik a többségi társadalomhoz képest 

tradicionálisabb, illetve elmaradottabb közösségi struktúrákban élnek; vagyis a társadalmi 

sztereotípiáknak megfelelően az olvasó roma családokat képzelhet bele a történetbe. 

Rendőrségi hírekről lévén szó, szem előtt kell tartani, hogy a történetek szerepkészlete meglehetősen 

korlátozott: bűnügyek esetében elkövetőkkel és sértettekkel, biztonsági intézkedések esetén bajba 

jutott emberekkel, rajtuk kívül pedig intézkedő rendőrökkel, tanúkkal és bejelentőkkel találkozhatunk 

leginkább. A hipotézis mindkét eleme a bűncselekmények és más jogsértések (feltételezett) elkövetői 

vonatkozásában a legerősebb; nem zárható azonban ki, hogy a szereplők más csoportja – elsősorban a 

sértettek – esetében is tapasztalható valamilyen mértékben a jelenség. 

Nyilvánvaló, hogy a hipotézis mindkét elemének vizsgálatakor összehasonlításra lenne szükség a 

(sejthetően) romákról, illetve nem romákról szóló hírek között. Valójában ennek episztemológiai 

korlátai vannak: nehézségeket okoz ugyanis az összehasonlításhoz szükséges alminták létrehozása, 

illetve az alkalmas elemzési módszer megtalálása – amint azt a következő, módszertani 

megfontolásokról szóló rész taglalja. 

4. Az esettanulmány módszere 

A vizsgálat módszere, hasonlóan az inspirációt jelentő Bernáth–Messing-kutatáshoz, a 

tartalomelemzés, amely általánosságban kézenfekvő választási lehetőség az esettanulmány mint műfaj 

– illetve mint kutatási stratégia – esetében.
279

  

                                                           
279 Kohlbacher, Florian. 2006. „The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research.” Forum: Qualitative 

Research 7(1):Article 21. 
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A modern tartalomelemzés ötvözi a kvalitatív és kvantitatív megközelítést – túllépve a módszer 

kialakulásának és alkalmazásának kezdeti, nagyjából a XX. század közepéig tartó szakaszának 

hagyományain, vagyis a kvantitatív megközelítés kizárólagosságán
280

 –: a kódolás során nyert 

(kvantitatív) adatok interpretálása, a mélyebb összefüggések feltárása kvalitatív jellegű. Ezzel 

kapcsolatban említhető meg, hogy Terestyéni Tamás 1978-ban megjelent tanulmányában még azt 

emeli ki, hogy a „hagyományosan a »tartalomelemzés« terminussal összefoglalt elemző eljárások azt 

tekintik feladatuknak, hogy feltárják a szöveg elemeinek frekvenciális jelentését”;
281

 utóbbi alatt a 

szöveg elemeinek előfordulási gyakoriságán keresztül nyert jelentését értve, amely 

megkülönböztethető a denotatív és a konnotatív jelentéstől. Klaus Krippendorf viszont – a 

tartalomelemzés módszertanának alapjairól szóló monográfiájában, amelynek első kiadása 1980-ban 

jelent meg
282

 –, arra helyezi a hangsúlyt, hogy „[a] tartalomelemzés olyan kutatási technika, amelynek 

segítségével adatokból a kontextusaikra vonatkozóan megismételhetői és érvényes következtetéseket 

vonhatunk le.”
283

 Krippendorf a „kontextus” kifejezést „verbális szövegkörnyezet” és „szituáció” (a 

megnyilatkozás társadalmi, politikai, kulturális környezete) értelemben egyaránt használja,
284

 és a 

tartalomelemzés módszerének jelentőségét többek között abban látja, hogy összetett fogalmakat 

(attitűdöket, sztereotípiákat, stílusokat, szimbólumokat, értékeket, propagandafogásokat) sikerülhet 

általa felismerni, illetve definiálni az adatokban.
285

 Ami a módszer alkalmazása mögötti kutatói 

ambíciót illeti, Krippendorf szerint: „A legtöbb tartalomelemzést úgy is föl lehet fogni, mint egy olyan 

játszmát, amelyben az elemző megpróbálja kideríteni, hogy mi az, amit az ellenfél eltitkol....”
286

  

Tekintettel a vizsgálandó anyag nagyságára, a tartalomelemzés helyettesíthetetlennek tűnt a vizsgálat 

módszerének megválasztásakor, azzal együtt is, hogy – amint arra például Terestyéni Tamás joggal 

mutat rá – felvethet bizonyos problémákat az alkalmazása: egyebek mellett nem küszöbölhető ki 

annak a kockázata, hogy mindaz, ami az elemzési kategóriák körén kívül esik, elvész az elemzés 

számára; az is, ami a vizsgálat célját tekintve jelentőséggel bírna.
287

  

Ami a hipotézis első felének vizsgálatát illeti, nem csak a tartalomelemzés módszeréből, de magának a 

problémának a természetéből is adódnak azok az episztemológiai korlátok, amelyek behatárolják a 

bizonyítás lehetőségét. Annak a feltételezésnek az alátámasztásához ugyanis, hogy roma szereplők 

esetében a hírek említést tesznek az őket esetlegesen egymáshoz fűző hozzátartozói viszony akkor is, 

ha annak a történet szempontjából nincs jelentősége, míg nem roma szereplők esetében ez elmarad, 
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tudnunk kellene, hogy mely hírek szólnak romákról, és melyek nem romákról. Viszont pontosan ez az, 

amit nem tudhatunk – hiszen ez az, amit a híreknek elvileg titkolniuk kell –, illetve ez az, amiről csak 

a feltételezett sejtető tényező alapján szerezhetünk tudomást. Ha többféle sejtető tényezőt is 

feltételeznénk, akkor a kombinációk vizsgálata révén a megismerés lehetőségei tágabbak lennének. 

Mivel azonban csak egy tényezőre irányul a hipotézis, vagyis a „rokonság” kifejezés előfordulására, 

így alapvetően nemigen tehetünk mást, mint hogy azonosítjuk azokat az elemeket, amelyek 

tartalmazzák az ominózus kifejezést, és azokat vizsgáljuk. 

A hipotézis második fele esetében ugyancsak szembesülünk a tartalomelemzés mint módszer, illetve a 

megismerés határaival. Ami a módszerben rejlő kockázatokat illeti, azokkal elsősorban a releváns 

szinonimák azonosítása kapcsán kell számolni. Az episztemológiai korlátok pedig leginkább a hírek 

kategorizálása után jelentkeznek, amikor is az esetlegesen előforduló egyéb sejtető elemekre kell 

hagyatkoznunk annak megítéléséhez, hogy az adott hír romákról vagy nem romákról szól, és csak ezt 

követően tudjuk vizsgálni azt a feltételezést, hogy bizonyos szinonimák roma szereplőkhöz, más 

szinonimák pedig nem romákhoz köthetőek. Ami a releváns kifejezések azonosítását illeti, a 

kiindulópontot a Bernáth–Messing jelentés által felvetett „rokonság” kifejezés jelentette – a 

feltételezés szerint leginkább ennek a képzett névszónak az esetében merül fel a gyanú, hogy a 

szereplők roma etnicitására utal burkoltan – szinonimaként pedig a „rokon”, a „családtag” és a 

„hozzátartozó” kifejezések merültek fel.  

A keresőkifejezések sorrendje a hipotézis, illetve a feltételezett sugalmazó hatás erősségének 

tekintetében a következő:  

– „rokonság” (legerősebb), 

– „rokon”, 

– „családtag”, 

 – „hozzátartozó” (leggyengébb). 

A sugalmazó szerepűnek feltételezett „családfő” kifejezés fogalmilag eltér a fentiektől, emiatt nem 

illeszthető be a sorba. 

Az esettanulmány elemző részei a „hozzátartozó” szinonimát használják mint neutrális kifejezést a 

hírek szereplői közötti, közeli viszonyra való utaláskor. 

A keresőkifejezésekre fókuszáló elemzés – a modern tartalomelemzés elveinek megfelelően –komplex 

megközelítést alkalmaz: mérlegeli egyfelől az előfordulások gyakoriságát (kvantitatív szempont), 

valamint értékeli az előfordulások kontextusát (kvalitatatív szempont). 

A kvantitatív szempont alkalmazása kapcsán megjegyzendő, hogy a teljes minta százas 

nagyságrendjére, valamint az egyes (al)kategóriák viszonylag alacsony elemszámára tekintettel a 

százalékszámításon alapuló elemzés nem tűnt relevánsnak: az eredmények mennyiségi szempontú 
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bemutatása a kategóriák elemszámának megadásán, valamint a mintán belüli hozzávetőleges 

arányának érzékeltetésén alapul. 

A kvalitatív szempont miatt az egyes kategóriáknál az előfordulások mindegyike szerepel, „releváns 

szövegkörnyezeté”-vel együtt felidézve. Tagadhatatlan, hogy ez utóbbi meghatározásakor szerepet 

játszik a kutatói önkény, ez azonban mind konceptuális, mind terjedelmi-ökonómiai okokból 

elkerülhetetlennek tűnik. A releváns szövegkörnyezet kijelöléséhez az alapot az a mondat jelentette, 

amelyben a keresőkifejezés előfordul. A tartalmazó mondatokból azonban ökonómiai szempontból 

kikerültek például a rendőrségi hírek bizonyos hivatalos fordulata (pl. „a nyomozás eddigi adatai 

szerint”), valamint általában az időpontok és a helységnevek is (ez utóbbi információk ugyanis 

hozzávetőlegesen rekonstruálhatók a hírek dátuma és – megye szintjén – a kibocsátó rendőr-

főkapitányságok
288

 alapján). A koncepció szempontjából ugyanakkor sok esetben szükségesnek tűnt a 

hír szövegének a tartalmazó mondaton túli részéből is idézni olyan – az eset körülményeire, a 

szereplők társadalmi helyzetére vonatkozó – elemeket, amelyek a történet megértését szolgálják, 

illetve értelmezését befolyásolják (ilyenek voltak adott esetben az életkorra vonatkozó adatok, vagy a 

rövidített formájú személynevek). 

5. A minta 

A releváns hírek azonosítása – vagyis a minta kialakítása – a Police.hu weboldal keresőmotorjának 

segítségével történt; keresési időintervallum, valamint keresőkifejezések megadása révén. 

Az elemzés a Police.hu-n 2013. június 1. és 2014. december 31. között (tizenkilenc hónap leforgása 

alatt) megjelent hírekre irányult. A kezdő időpont egybeesik egy párhuzamos – más témát illetően, de 

szintén a Police.hu gyakorlatát vizsgáló – kutatáséval, amelyben a jelen disszertáció szerzője szintén 

részt vett, és amelynek kereteit egy, az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata és 

civil jogvédő szervezetek közötti zajló együttműködési folyamat adta.
289

 A két – egymástól 

függetlenül tervezett és lebonyolított – vizsgálat időtartama viszont eltérő: a disszertációhoz 

kapcsolódó kutatás esetében a záró időpont meghatározásakor későbbi dátumra esett a választás, mivel 

– tekintettel a feltételezett jelenség szubsztilis voltára – nagyobb minta elemzése tűnt indokoltnak. 

Keresőszóként (a fentebb ismertetett szempontok alapján) összesen öt kifejezés szolgált: „rokonság”, 

„rokon”, „családtag”, „hozzátartozó” és „családfő”. A Police.hu keresőrendszerének sajátosságai miatt 
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prostitúcióval kapcsolatos hírek a magyar rendőrség honlapján: Észrevételek és javaslatok médiaetikai szemszögből.” 

Magyar Rendészet XIV(1):59–72. 
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a toldalékos alakokra külön kellett rákeresni (amelyeknek köre a próbakeresés tapasztalatai alapján 

végül a következőkre terjedt ki: többesszámjellel, birtokjellel és birtoktöbbesítő jellel ellátott alakok, 

illetve ezeknek tárgyraggal, valamint a -nak/-nek, -nál/-nél, -hoz/hez, -tól/-tól határozóragokkal ellátott 

változatai).
290

 

Az utolsóként említett kifejezés – „hozzátartozó” és különböző alakjai – esetében két szempontból is 

szükségesnek bizonyult a minta tisztítása. Egyrészt ki kellett zárni a melléknévi igenévi 

előfordulásokat (pl. „fegyver és hozzátartozó lőszer”), másrészt pedig azokat az eseteket, amikor a 

kifejezés a „hozzátartozók közötti erőszak” szintagmában szerepelt. Az utóbbi típus kizárása azért volt 

elkerülhetetlen, mert ez a fordulat tömegesen fordul elő a megyei rendőr-főkapitányságok által 

naponta kiadott, „Az elmúlt 24 óra számokban” címet viselő összefoglalókban. (Ezen hírek – egyebek 

mellett – közlik, hogy az adott megyében hány alkalommal került sor intézkedésre, illetve ideiglenes 

megelőző távoltartás elrendelésére „hozzátartozók közötti erőszak”, vagyis olyan esetek kapcsán, 

amelyekre „családon belüli erőszak”-ként utal a vonatkozó rendőrségi dokumentum
291

 – és általában a 

köznyelv is –, a jelenlegi büntető törvénykönyv pedig a „kapcsolati erőszak” terminust alkalmazza.
292

) 

A „hozzátartozók közötti erőszak kifejezés” összetétel többnyire a bűnügyi statisztika ismertetésére 

szorítkozó hírekben fordult elő, amelyek tömörségük, illetve kifejtetlenségük folytán elemzésre 

alkalmatlanok. Más esetekben az összetétel esetleírást is tartalmazó hírekben, egyéb keresőkifejezések 

(pl. „családtagok”, „családfő”) mellett szerepelt: ezek az előfordulások bekerültek a mintába. 

Mindazonáltal, a vizsgálat nem terjedt ki a „hozzátartozók közötti erőszak” összetétel használatát illető 

gyakorlatra. 

A mintába csak bűnügyi, illetve rendőri intézkedésekkel kapcsolatos hírek kerültek be. Azaz, 

kimaradtak a Police.hu oldalon közzétett egyéb anyagok – például bűnmegelőzési tájékoztatók a 

lakosság részére –, valamint azok a hírek, amelyek a rendőrség mint szervezet életével kapcsolatosak: 

projektekről, kampányokról, rendezvényekről beszámoló (esetleg összeférhetetlenségi ügyekről szóló) 

cikkek. 

                                                           
290 Az alábbi alakok fordultak elő legalább egyszer: „rokonság” – „rokonsága”;– „rokon” – „rokona” – „rokonához” – 

„rokonai” – „rokonaik” – „rokonaikat” – „rokonának” – „rokonánál” – „rokonát” – „rokonától” – „rokonhoz” – „rokonnak” – 

„rokonok” – „rokonokat” – „rokonokhoz” – „rokonoknál” – „rokonoktól” – „rokontól” – „rokonuk” – „rokonukat” – 

„rokonukhoz” – „rokonuknak” – „rokonuknál”; – „családtag” – „családtagja” – „családtagjai” – „családtagjaik” – 

„családtagjaikat” – „családtagjaiknak” – „családtagjainak” – „családtagjait” – „családtagjaitól” – „családtagjának” – 

„családtagját” – „családtagjuk” – családtagjukat” – „családtagnak” – „családtagok” – „családtagokat” – „családtagokhoz”; 

„hozzátartozó” – „hozzátartozói” – „hozzátartozóik” – „hozzátartozóikat” – hozzátartozóikhoz” – „hozzátartozóiknak” – 

„hozzátartozóiktól” – „hozzátartozóinak” – hozzátartozóit” – „hozzátartozója” – „hozzátartozójához” – „hozzátartozójának” 

– hozzátartozójánál” – „hozzátartozóját” – „hozzátartozójától” – „hozzátartozójuk” – „hozzátartozójukat” – 

hozzátartozójukhoz” – „hozzátartozók” – „hozzátartozókat” – „hozzátartozóknak” – hozzátartozóktól” – „hozzátartozót”; 

„családfő” – családfőt”. 
291 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri 

feladatok végrehajtására. Korábban: 13/2003. (III.23.) ORFK Intézkedés a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak 

védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására. 
292 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 212/A. §. 
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Az elemzés csak a megyei rendőr-főkapitányságok, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a 

közvetlenül az ORFK Kommunikációs Szolgálata által kiadott hírekre terjed ki – azokra a cikkekre, 

tudósításokra, fényképes anyagokra viszont nem, amelyek a Police.hu oldalán, de a Zsaru Magazin 

égisze alatt jelentek meg.
293

 (A Zsaru Rendőrségi Magazin – mind a hírlapterjesztői forgalomba kerülő 

hetilap, mind pedig az online változat – szintén a Magyar Rendőrséghez tartozik.
294

) 

Az elemzésbe a fenti szempontok alapján összesen 448 hír került be.
295

 

6. Az elemzés kategóriái 

Az elemzés elsődlegesen a szereplők szempontjából tekinti át a híreket. Vagyis, a hírek 

csoportosításának alapja – amelynek mentén az elemzés halad – elsődlegesen az, hogy a hírben 

említett hozzátartozói viszony mely szereplő kapcsán jelenik meg (azaz kinek a „rokon”-áról, 

„családtag”-járól stb. esik szó).  

Az egyes részek címe után az „előfordulás” – és nem a „hír” – kifejezés utal arra, hogy az adott 

kategóriába (vagy alkategóriába) hány elem került. Egyrészt azért, mert néhány hír esetén a 

történetben két szereplő oldalán is említést kaptak hozzátartozók, így ezek a hírek kétszer jelennek 

meg az elemzés során.
296

 Másrészt a miatt, mert néhány történet több (két-három) hírben is 

felidéződött változatlan vagy szinte azonos szövegezésben: ezeket a dupla vagy tripla előfordulásokat 

az elemzés egy-egy előfordulásként vette számításba.
297

 Ennél fogva végül 434 előfordulás jelentette 

az elemzés alapját (ami eltér az elemzés alá vont hírek számától, vagyis a 448-tól). 

Az elemzett hírek túlnyomó többsége bűnügyekkel kapcsolatos. Ezekben a történetekben a szereplők 

alapvetően az alábbi csoportokba sorolhatóak:  

1. elkövetők (ideértve bűncselekmények, vétségek és szabálysértések elkövetőit és gyanúsítottjait 

egyaránt); 

2. sértettek (ideértve a polgári jogi és büntetőjogi ügyek sértettjeit és feltételezett sértettjeit egyaránt);  

3. intézkedő rendőrök és a tanúk (mint „egyéb” kategóriába tartozók). 

                                                           
293 Két cikk esetében – amelyek belekerültek a mintába – a kibocsátó az ORFK Kommunikációs Szolgálata volt, ám az URL 

tanúsága szerint a cikkek a Zsaru Magazin felületén is megjelentek. Erre a körülményre a megfelelő helyeken utalás szerepel 

a lábjegyzetben. 
294 Lásd a Magyar Rendőrség hivatalos honlapját: http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-

fokapitanysag/hivatal/zsaru-magazin 
295 A feldolgozott hírek listáját lásd a hivatkozásjegyzékben („Az elemzett Police.hu-hírek listája”). 
296 Összesen 8 ilyen hírről van szó: Bács-Kiskun MRFK. 2013. 11. 15. „Csatornába dobták”; Békés MRFK. 2013. 07. 15. 

„Rendőrségi hírek Békés megyéből”; Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 12. 07. „Biztonsági intézkedés Garadnán és 

Homrogdon;” Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 05. 05. „Biztonsági intézkedések;” Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 06. 03. 

„Bíróság előtt kell felelnie a bántalmazónak”; Tolna MRFK. 2014. 06. 04. „Garázdaság és testi sértés Dombóváron”; Győr-

Moson-Sopron MRFK. 2013. 09. 12. „Önbíráskodásból vádemelés”; Pest MRFK. 2014. 10. 30. „Kutyájával együtt zárták 

be”. 
297 Erre a megfelelő helyeken – összesen 18 esetben – lábjegyzet utal (14 esetben dupla, 4 esetben tripla előfordulásról volt szó). 
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Az első (elkövetők) és a második (sértettek) kategória eseteiben viszont nem csak pusztán a magas 

elemszám, hanem a jelenségek komplexitása miatt is elengedhetetlenül szükségesnek tűnt a hírek 

további csoportosítása. A kategóriák második szintjének kialakítása azon a szemponton alapul, hogy a 

megemlített hozzátartozók milyen szerepet játszanak a hírben felidézett történetben.  

Az első kategória az alábbi alkategóriákra oszlik: 

1.1. az elkövető hozzátartozója mint sértett; 

1.2. hozzátartozók mint tettestársak; 

1.3. a történetben az elkövető oldalán egyéb szerepet játszó hozzátartozók. 

Amint látható, ide – vagyis az elkövetőket középpontba állító részbe – kerültek azok a hírek, 

amelyekben a hozzátartozói viszony az elkövető(k) és a sértett(ek) között merül fel (vagyis például a 

partnerkapcsolati erőszak eseteiről beszámoló hírek). A döntést az indokolja, hogy a vizsgálat 

hátterében álló feltételezés (amely szerint a rendőrségi hírek olykor „többletinformációkkal” vagy 

sajátos kifejezésekkel utalnak a szereplők hátterére) erősebb az elkövetők kapcsán.  

A második kategória alkategóriái a következőek: 

2.1. sértettek mint egymás hozzátartozói; 

2.2. hozzátartozók mint a sértettek segítői; 

2.3. a sértettek hozzátartozói mint bejelentők. 

Mind az elkövetőket, mind pedig a sértetteket középpontba állító alkategóriák esetében indokoltnak 

látszott harmadik szint kialakítása is. A csoportosítás alapját ezen a szinten legtöbbször az adta, hogy 

vagyon elleni cselekményről volt-e szó, vagy élet, testi épség/integritás ellen irányulóról. Néhány 

alkategória esetében a hozzátartozó szerepének további részletezése révén alakult ki a csoportosítás 

harmadik szintje. 

A harmadik kategória (rendőrök és tanúk hozzátartozóit említő hírek) esetében az elemszám csekély 

volta miatt a további rendszerezés – alkategóriák kialakítása – nem volt lehetséges, illetve indokolt. 

A Police.hu releváns híreinek egy (viszonylag kisebb) része nem bűnügyekről szól, hanem a rendőrség 

által végrehajtott biztonsági intézkedésekről – ezek a hírek alkotják az elemzés negyedik kategóriáját –

, illetve balesetekről és tisztázatlan halálesetekről – ezek a hírek kerültek az ötödik kategóriába. 

(Megjegyzendő mindazonáltal, hogy ezen kategóriák esetében a hírek egy része olyan esetekről 

számol be, amelyek kapcsán felmerülhet, hogy bűncselekmény áll a háttérben.) 

A negyedik kategória a szerint bomlik alkategóriákra, hogy milyen típusú ügyben hajtottak végre 

biztonsági intézkedést a hírekben szereplő rendőrök: 

4.1. segítségnyújtás sürgősségi orvosi ellátásra szorulóknak; 

4.2. segítségnyújtás idősekkel és betegekkel kapcsolatos ügyekben; 

4.3. gyermekek felkutatása; 

4.4. segítségnyújtás ittas személyeknek; 
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4.5. öngyilkosság megelőzése. 

Az ötödik kategória esetében (balesetek és tisztázatlan halálesetek) az alacsony elemszám miatt 

alkategóriák szerinti összehasonlításra nem nyílt lehetőség. 

Az egyes részeken belül a hírek bemutatását a történetek sajátosságai – tipikus elemei, fordulatai – 

szerinti csoportosítás határozta meg, amennyiben a magas elemszám, illetve egyéb ok miatt további 

rendszerezésre volt szükség.  

Az elemzés mikroszintjén – vagyis a keresőszavak előfordulásának, kontextusának, illetve 

konnotációjának vizsgálat során – az „erősebb”-nek feltételezett kifejezés képezte az alapját azon 

hírek besorolásának, amelyekben egynél több keresőszó is megjelent. (Például, ha egy hírben a 

„rokonai” és a „hozzátartozói” kifejezést is szerepelt, akkor az adott hír bemutatására az erősebbnek 

vélt „rokonai” kifejezést tartalmazó hírek körében került sor.) 

7. A „roma” kifejezés a Police.hu híreiben 

Annak értékelése előtt, hogy fenntartható-e a hipotézis, amely szerint a rendőrségi hírek sugalmazóak 

lehetnek egyes szereplők – elsősorban a (feltételezett) elkövetők – roma etnicitását illetően, először is 

szükségesnek tűnt egy kiegészítő-ellenőrző vizsgálati mozzanat elvégzése: egy keresési parancs 

végigfuttatása a „roma” kifejezés vonatkozásában, a Police.hu oldalon a vizsgált időszakban 

megjelent, összes hírt illetően.  

Először is kiemelendő, hogy az elemzés alá vont 448 hír – vagyis azon hírek, amelyekben szerepel a 

„hozzátartozó”, „családtag”, „családfő” és a „rokon(ság)” kifejezés valamilyen alakban – egyikében 

sem szerepel a „roma” kifejezés.  

A tizenkilenc hónapos időtartamra vonatkozóan a „roma” keresőszóval a Police.hu-n mindössze 

egyetlen bűnügyi hír található, az „Újabb trükk, ami bevált: idős asszonytól lopták el a pénzét a 

trükkös tolvajok” című, amely szerint: 

Az elkövetők 25-30 év körüli 160-165 cm magas, zömök testalkatú, jól szituált férfiak voltak, akik a 

magyaron kívül a roma nyelven is kommunikáltak egymással
298

 

Ebben a hírben alapvetően kriminalisztikai, azaz nyomozástani – és nem kriminológiai, azaz 

bűnoktani – jelentőségűnek tekinthető az etnicitásra való indirekt utalás.
 299

 Ugyanakkor, az utalás ez 

esetben meglehetősen explicit, figyelemmel a hazai társadalmi kontextusra: nem életszerű ugyanis, 

hogy olyan személyek kommunikáljanak egymással roma nyelven, akik nem tagjai egy roma 

közösségnek. Mindazonáltal, a szereplők nyelvhasználatára vonatkozó közlés legitimnek értékelhető a 

nyomozás előmozdításának célja érdekében. A személyleírásban a „jól szituált” kifejezés alkalmazása 

viszont elfogultságot tükröz, hiszen a tényleges vagyoni háttér megítélése ránézés alapján aligha 

                                                           
298 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 19. 17. „Újabb trükk, ami bevált.” 
299 Lásd például: Bársony János. 2013. május 20. „»Cigánybűnözés«: egy hazugság evolúciója.” HVG.hu. 
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lehetséges, másrészt kérdéses az „információközlés” nyomozati relevanciája is, hiszen az elkövetők 

kézre kerítésének érdekében leginkább arra az információra lenne szüksége a lakosságnak, hogy az 

illetők milyen ruházatot vagy ékszekereket viseltek. Megjegyzendő, hogy a személyleírás szövegének 

szintaktikai megoldásán árnyalatnyi esszencializmus sejlik át, ami a többes szám alkalmazásának 

módjában ragadható meg. (Valószínű, hogy ha nem „egy fajtából való” elkövetőkről, hanem például 

egy fekete és egy fehér férfiről szólna a hír, akik történetesen hasonló testalkatúak, akkor valószínűleg 

olyasféle megfogalmazás utalna erre e körülményre, hogy „mindkét elkövető zömök testalkatú férfi”, 

és nem pedig az, hogy „az elkövetők zömök testalkatú férfiak”.) 

A „roma” kifejezés a fent tárgyalt eseten túl számos nem bűnügyi tárgyú cikkben szerepel: például a 

roma származású fiatalok rendészeti pályára lépését segítő ösztöndíjrendszerről, valamint a rendőrség 

és a roma nemzetiségi önkormányzatok közötti stratégiai együttműködés kialakításáról szóló hírekben. 

Az utóbbi téma kapcsán jegyzendő meg, hogy a Police.hu híreiben a vizsgált időszakban nem volt 

példa a roma nemzetiségi önkormányzatok
300

 vagy más roma szervezetek sugalmazó, „toposz a 

történetben” jellegű említésére konkrét bűncselekmények vagy rendbontási esetek kapcsán. Az sem 

felejtendő viszont el, hogy ez a sugalmazási módszer a tudósítás műfajához köthető, amely a Police.hu 

esetében – megbízatásából fakadóan – gyakorlatilag nem releváns. A rendőrség hivatalos honlapján 

megjelenő hírek ugyanis alapvetően csak a rendőri intézkedésekről és azok közvetlen előzményeiről 

számolnak be (a rendőrök jelentése, valamint a rendőrség által készített fényképek és videók alapján), 

és forrásként szolgálnak azon médiumok számára, amelyek azután az esetek hátterének és 

körülményeinek felderítésére, illetve reprezentálására vállalkoznak.  

A rendőrség és a roma nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési projektek kapcsán tehető 

még egy mellékes megjegyzés: eleve koncepcionális kérdéseket vet fel, hogy miért kap szerepet – és 

milyen szerepet kaphat – akár a bűnmegelőzésben, akár a társadalmi integráció bármely területén egy 

nemzetiségi önkormányzat; vagyis egy olyan szervezet, amelynek eredeti mandátuma az adott nemzeti 

vagy etnikai kisebbségi csoport identitással kapcsolatos, kollektív (elsősorban nyelvi, kulturális) 

jogainak képviseletére szólt. Ez a kérdéskör azonban messze túlmutat a rendőrségi kommunikáció, 

illetve a rendőrség hatáskörén.
301

 

  

                                                           
300 Ezeknek az intézményeknek „cigány kisebbségi önkormányzat” volt az elnevezése a nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény alapján. Az 1993-as törvényt felváltó, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény szerint a „roma nemzetiségi önkormányzat” elnevezés használatos. (Vö. II. fejezet, „A fókuszcsoportos 

beszélgetések elemzése. 6. Egyéb témák”.) 
301 A roma nemzetiségi önkormányzatok szerepével kapcsolatban felvetődő kérdésekről lásd pl.: Pap, András László (2015). 

„Racial, ethnic, or national minority? Legal discourses and policy frameworks on the Roma – in Hungary and beyond.” 

Social Inclusion 3(5):32–47. A magyarországi romák vonatkozásában az identitáspolitika, valamint a társadalmi integráció 

jogi-közpolitikai keretrendszerének összecsúsztatása már az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamán is érzékelhető volt; 

erről az ellentmondásos jelenségről lásd Vizi Balázs. 2013. „Az Európai Unió és a magyarországi romák helyzete a bővítési 

folyamatban.” In Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek. Budapest: L'Harmattan. 
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A POLICE.HU VONATKOZÓ HÍREINEK ELEMZÉSE 

1. Elkövetők  

(össz. 236 előfordulás) 

Az elemzés első része azokat az előfordulásokat tekinti át, amelyek esetében a „hozzátartozó”, 

„családtag”, „rokon”, valamint a „családfő” kifejezés a (feltételezett) elkövetőkhöz, gyanúsítottakhoz 

kapcsolódóan szerepel a szövegben. Ez a kategória bizonyult a legnépesebbnek: az összes előfordulás 

(434) több mint fele, 236 előfordulás tartozik ide.  

Elöljáróban hangsúlyozandó, hogy a hipotézis e kategória tekintetében merült fel a legerőteljesebben, 

vagyis a feltételezés szerint a rendőrségi hírek esetében leginkább a jogsértő, deviáns magatartású 

szereplők esetében figyelhető meg sejtetés az illető roma etnicitására vonatkozóan. 

1.1. Az elkövető hozzátartozója mint sértett  

(össz. 122 előfordulás) 

Az elkövetőkkel kapcsolatos előfordulások (236) több mint fele – összesen 122 előfordulás – olyan 

esethez kapcsolódik, amelyben hozzátartozója sérelmére követett el valaki bűncselekményt vagy 

egyéb jogsértést. Megjegyzendő, hogy a kapcsolódó esetek elvileg átfedésben lehetnek azzal a 

kategóriával, amelyben a hozzátartozók tettestársként jelennek. Az 1.2.1. alfejezetben („Hozzátartozók 

mint tettestársak garázdaság és testi sértés esetén”) szerepelnek például olyan esetek, amelyek során 

három vagy több hozzátartozó között alakult ki tettlegesség, és a leírás alapján azonban nem 

állapítható meg egyértelműen, hogy ki számít elkövetőnek és ki sértettnek; illetve, az érintettek 

gyakorlatilag mind elkövetőként jelennek meg.  

A hozzátartozók sérelmére elkövetett, és ennél fogva fokozott morális súlyú bűncselekmények 

esetében az elkövető (roma) etnikai hátterének sugalmazása különösen stigmatizáló hatású – anómiás 

viszonyokra utaló – lehet az egész érintett közösségre vonatkozóan. Ugyanakkor megvan annak a 

veszélye is, hogy a többségi társadalom szemében a „fajtán belül” elkövetett bűncselekmények éppen 

hogy kisebb súlyúnak tűnnek fel: távolíthatja, kisebbségi problémává degradálhatja az ügyet az az 

információ, hogy mind az elkövető, mind a sértett egy „másik” közösség tagjai. 

Ebben a kategóriában a rokoni kapcsolat megemlítése önmagában nem kifogásolható, hiszen 

(értelemszerűen) a történetek lényegéhez tartozik a szereplők közötti hozzátartozói viszonyra 

vonatkozó információ; a feltételezés azon eleme viszont, amely szerint a szinonimaválasztás a sejtetés 

eszköze lehet, kiemelten vizsgálandó a hozzátartozók sérelmére elkövetett jogsértésekről szóló hírek 

esetében. 
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1.1.1. Partnerbántalmazás, illetve partnerkapcsolati erőszak kontextusában elkövetett bántalmazás  

(57 előfordulás) 

Azon bűncselekmények tekintetében, amelyek személy ellen irányulnak, és az elkövető a sértett 

hozzátartozója, indokoltnak tűnik a párkapcsolati bántalmazás – valamint a partnerbántalmazás 

kontextusában további hozzátartozók (főképp gyermekek) ellen irányuló erőszakos cselekményeket – 

külön vizsgálni; figyelembe véve egyrészt a párkapcsolati erőszak sajátos jellegét (dinamikáját és az 

eszkalációt valószínűsítő tényezőket), másrészt sajátos megítélését (az áldozathibáztatást és azon 

vélekedéseket, amelyek szerint a jelenség társadalmi helyzethez, illetve etnikai kultúrához kötődik). A 

hozzátartozók elleni jogsértésekhez kapcsolódó előfordulások közel fele – 57 előfordulás – ilyen 

esetekhez kapcsolódik. 

A kategóriába tartozó eseteket bemutató hírek közül 10-ben találkozunk a „családfő” kifejezéssel. 

(Több ízben a „családtagok” kifejezést is tartalmazz hír, méghozzá „a férfi magatartásával közvetlenül 

veszélyeztette családtagjai testi és lelki épségét” fordulat keretében). Ezen hírek esetében az 

„családfő” kifejezés használata különös fényt vet – még ha nem is szándékosan – a hatalmi viszonyok 

kiegyensúlyozatlanságára a partnerbántalmazás, illetve gyermekbántalmazás hátterében. Másrészt, 

ironikus hatást is kelthet – akár szándékolatlanul is – a hagyományos családmodell keretében 

értelmezhető „családfői” szerep ilyetén összefüggésbe hozása a destruktív viselkedéssel, illetve 

erőszakkal: 

– A rendőrség ügyeletét […] az egyik családtag értesítette, hogy csornai lakásukon veszekedés 

alakult ki és édesanyját élettársa fojtogatja. […] A családfő italozó életmódja és kötekedése miatt 

rendszeresek a viták és agresszív viselkedésével félelemben tartja családtagjait.
302

 

– Az asszony az intézkedőknek elmondta, nagyon félnek az erőszakos férfitól, aki nem hajlandó 

elmenni a lakásból. […] A Járásbíróság hatvan napra, a családfő megelőző távoltartását rendelte 

el.
303

 

– A 43 éves családfő az ablakból szidalmazta feleségét és a helyszínre érkező rendőrök 

felszólítására sem volt hajlandó beengedni a lakásba.
304

  

– A 38 éves családfő terrorizálta feleségét […] Ötéves kislányát és másfél éves nevelt fiát többször 

bántalmazta, rettegésben tartotta, fenyegette őket.
305

 

– […] a 73 éves családfő feleségével szemben agresszívan viselkedett, fenyegette, őt a közös 

ingatlanból kizárta.
306

 

– A családfő a rendőri intézkedésnek ellenszegült, ezért az egyenruhások megbilincselték és 

előállították.
307

 

                                                           
302 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 10. 01. „Fojtogatta élettársát.”  
303 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 07. 09. „Megelőző távoltartás.”  
304 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 11. 28. „Felgyújtással fenyegetett.” Ugyanennek az esetnek a felidézését (hasonló 

megfogalmazásban) lásd Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 09. 11. „Vád: Felgyújtással fenyegetett.” 
305 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 12. 24. „Terrorizálta családját.” 
306 Fejér MRFK. 2014. 06. 21. „Hírek Fejér megyéből.” 
307 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 09. 30. „Családon belüli erőszak.”  



153 

– […] a családfő veszekedett és veréssel fenyegette családtagjait.
308

 

– […] a férfi […] otthonában veszekedett 39 éves feleségével és 25 éves fiával. A családfő a vita 

hevében tányérokat tört össze és a fiát hívta verekedni. A családtagok értesítették a rendőröket.
309

 

– A férfi […] otthonukban egy késsel megfenyegette feleségét, hogy őt és a családját is meg fogja 

ölni. A helyszínre kiérkező járőrök elfogták és előállították a családfőt.310 

– A járőrök a helyszínen intézkedés alá vonták a családfőt, aki gyermekei szeme láttára 

bántalmazta feleségét.311 

Egy kapcsolódó, ám atipikusnak tekinthető esetet bemutató hírben szintén retorikai feszültséget teremt 

a „családfő” kifejezést alkalmazása: 

[…] egy […] férfi […] hívta fel a rendőrséget […] azzal, hogy megverte feleségét és gyerekeit. A 

[…] Rendőrkapitányság […] egyenruhásai azonnal a megadott címre mentek. Ott egyértelműen 

kiderült, hogy nem történt bántalmazás, a családtagok elmondták, hogy a családfő soha nem emelt 

rájuk kezet. A 37 éves férfi végül beismerte, hogy valótlan bejelentést tett. Cselekményét azzal 

indokolta, hogy szeretne visszakerülni a börtönbe. Egyelőre a rendőrségi fogdára került, a […] 

Rendőrkapitányság ugyanis a gyorsított bírósági eljárás lefolytatásáig szabálysértési őrizetbe 

vette
 312

  

6 partnerkapcsolati erőszakról, illetve azzal kapcsolatos bántalmazásról szóló hír a „családtagok” 

kifejezéssel utal a szereplők egymás közötti kapcsolatára: 

– A nő elmondta, hogy az utóbbi időben párja rendszeresen bántalmazta, naponta alakult ki 

családi vita közöttük. […] A rendőrök megállapították […], hogy a bántalmazó magatartásával 

közvetlenül veszélyeztette a családtagok testi és lelki épségét.
313

 

– […] egy férfi volt feleségét felkereste, majd […] lakásának kapuját rángatta, kiabált, és 

családtagjait megfélemlítve bántalmazással fenyegette.314 

– A férfi […] egy […] családi házban veszett össze családtagjaival […] ezt követően feleségét 

tettleg bántalmazta, majd fellökte.315 

– A rendőrök előállították azt a […] férfit, aki bántalmazta családtagjait […] szóváltásba 

keveredett a feleségével, akit a vita hevében ököllel többször arcon ütött majd az édesanyja 

segítségére siető gyermekkorú fiát is bántalmazta.316 

– […] öngyilkosságot kísérelt meg egy férfi. A mentők kórházba vitték. Nekik elmondta, hogy a 

napokban megölte két családtagját, és egy mezőgazdasági területre vitte.317 

                                                           
308 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 10. 29. „Családi veszekedés miatt intézkedtek.” 
309 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 09. 16. „Szabálysértési őrizetben.” 
310 Bács-Kiskun MRFK. 2014. 04. 08. „Hírek Bács-Kiskun megyéből.” 
311 Fejér MRFK. 2014. 01. 20. „Hírek Fejér megyéből.” 
312 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 12. 04. „Nem verte meg családját, őrizetbe vették.”  
313 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 11. 03. „Távoltartás.”  
314 Nógrád MRFK. 2014. 07. 07. „Őrizetben a zaklató.” 
315 Pest MRFK. 2014. 11. 03. „Családtagjait is bántalmazta.” 
316 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 08. 22. „Feleségét és gyermekét is megverte.” 
317 Fejér MRFK. 2013. 10. 14. „Megölte élettársát és nevelt fiát.” 
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– […] a 47 éves férfi […] előzetes szóváltást követően egy kapával támadt rá a tőle külön élő 

feleségére és annak fiára. […] ezt követően az útszakaszon leállított, és a hozzátartozók által 

használt gépjármű ablaküvegét, valamint annak tetőrészét az eltört kapanyéllel megrongálta, majd 

egy kést vett elő, mellyel életveszélyesen megfenyegette a családtagokat.318 

Szintén a „családtagok” kifejezés szerepel egy olyan esetről szóló hírben, amely során – legalábbis a 

rendőrök helyzetértékelése szerint – valójában nem történt erőszak: 

– Otthonában szórakozott egy […] család […]. Az ital hatására egy, a rendőrök előtt még nem 

ismert játékba kezdtek, melynek lényege, ki tud előbb rendőrt hívni. A fiú kapott elsőként a 

telefonhoz és tárcsázta a 112-es segélyhívót. Azt állította, hogy nevelőapja édesanyjával 

veszekszik, ezért kérte az egyenruhások segítségét. […] akik a helyszínen megállapították, hogy a 

családtagok között béke és szeretet uralkodik. A bejelentővel szemben az egyenruhások valótlan 

bejelentés szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírságot szabtak ki.
319

 

3 hírben a „hozzátartozó” kifejezés utal a partnerkapcsolati erőszak kontextusában elkövetett 

bántalmazás és fenyegetés által érintettekre: 

– […] a férfi […] élettársa […] házának ajtaját egy kisbaltával ütötte, majd az ajtón lévő 

kisablakot is betörte, miközben a bent tartózkodó hozzátartozóját fenyegette.320 

– Megütötte hozzátartozóját az a 23 éves férfi, aki ellen bíróság elé állítási javaslattal zárult a 

nyomozás. […] előzetes szóváltást követően megütötte élettársát, aki megsérült.321 

– […] volt feleségétől hangoskodva követelte két kiskorú gyermeke kiadását […] a magához vett 

késsel a ház ajtaján kopogni kezdett, miközben volt feleségét és hozzátartozóit kiabálva 

megfenyegette322 

Egy hírben pedig – amely egy olyan esetről számol be, amelyben az erőszak a volt partneren kívül más 

(külön háztartásban élő) hozzátartozókra is kiterjedt – a „rokon” kifejezés szerepel: 

– A […] férfi […] otthonában tüzet okozott, majd átment rokonaihoz, ahol késsel megszúrta és 

több helyen megsebesítette volt feleségét. A férfi ezt követően egy másik […] ingatlanba is bement, 

ahol az ott tartózkodó egyik rokonát is megkísérelte megszúrni, majd miután a ház egyik 

szobájában tüzet gyújtott, távozott a helyszínről.323 

34 hír esetében nem derül ki egyértelműen, csak valószínűsíthető, hogy a hozzátartozók elleni 

agresszióra partnerbántalmazás kontextusában került sor, illetve, hogy az elkövető (volt) partnere is 

érintett volt az ügyben. Ezen hírek közül 5-ben a „rokonai” (és emellett 2 ízben a „családtagja”) 

kifejezés szerepel: 

                                                           
318 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 06. 21. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
319 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 04. 16. „Nyertesből lett a vesztes.” 
320 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 11. 06. „Garázdaságok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.” 
321 Nógrád MRFK. 2014. 06. 24. „Garázdaság Bercelen.” 
322 Nógrád MRFK. 2014. 08. 06. „Vádemelési javaslattal lezárt ügyek.” 
323 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2013. 12. 10. „Szurkált és gyújtogatott.” 



155 

– Egy családi házban az ott lakó férfi ordítozott, agresszíven viselkedett, rokonai ezért hívtak 

rendőrt.
324

 

– Miután házuk elé ért, rokonai fogadták a kapuban, akikkel vitatkozni kezdett a 21 éves férfi. A 

veszekedés tettlegességig fajult […].
325

 

– Egy […] férfi tett feljelentést a rendőrségen rokona […] ellen, mivel a nő […] otthonukban egy 

családi vita hevében késsel fenyegette őt és több családtagját is.
326

 

– […] otthonában szóváltást követően késsel sebesítette meg rokonát.327 

– Egy családi házban az ott lakó férfi ordítozott, agresszíven viselkedett, rokonai ezért hívtak 

rendőrt. A járőrök felszólítására […] befejezte a kiabálást, fél órával később azonban újra 

hangoskodni kezdett, majd az egyik családtagját meg is ütötte.328 

12 esetben a „családtagja/családtagok” kifejezés (emellett 2 esetben a „hozzátartozó”) jelenik meg: 

– A járőrök felszólítására befejezte a kiabálást, fél órával később azonban újra hangoskodni 

kezdett, majd az egyik családtagját meg is ütötte.
329

 

– […] a férfi […] otthonában bántalmazta hozzátartozóit […] A rendőrség a karcagi lakossal 

szemben a családtagok bántalmazása miatt ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el.
330

 

– […] megjelent egyik családtagja házánál annak ellenére, hogy a rendőrkapitányság ideiglenes 

megelőző távoltartó határozatban ezt megtiltotta.
331

 

– […] a 46 éves férfi […] otthonában egy kaszával életveszélyesen megfenyegette a családtagokat. 

Miután a hozzátartozók a férfi kezéből kivették a kaszát, […] egy sarlót és egy kést vett magához, 

melyekkel tovább fenyegetőzött.332 

– […] a címen élő család egy telefon kölcsönadása miatt összeveszett egymással és a veszekedés 

során az egyik férfi vasvillával és kapával fenyegette családtagjait.333 

– […] a férfi […] lakásának udvarán egy sarlóval és egy légpuskával a kezében szidalmazta 

családtagjait.334 

– […] a férfi […] otthonában előzetes szóváltást követően bántalmazta egyik családtagját.335 

– […] a rendőrkapitányságra előállítottak egy 34 éves férfit. […] azzal gyanúsítják a rendőrök, 

hogy előzetes szóváltást követően bántalmazta egyik családtagját.336 

– […] egy 40 éves férfi előzetes szóváltást követően bántalmazta családtagját.337 

                                                           
324 Békés MRFK. 2013. 07. 15. „Rendőrségi hírek Békés megyéből.”  
325 Csongrád MRFK. 2013. 10. 15. „Bíró elé áll a garázda.” 
326 Tolna MRFK. 2014. 10. 05. „Családját fenyegette.”  
327 Baranya MRFK. 2014. 08. 30. „Késsel sebesítette meg rokonát.” 
328 Békés MRFK. 2013. 07. 15. „Rendőrségi hírek Békés megyéből.” 
329 Békés MRFK. 2013. 07. 15. „Rendőrségi hírek Békés megyéből.”  
330 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2013. 11. 17. „Előállították az agresszív férfit.” 
331 Békés MRFK. 2014. 05. 16. „Balesetmentes nap őrizetbe vételekkel.”  
332 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 07. 03. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
333 Fejér MRFK. 2014. 04. 11. „Hírek Fejér megyéből.” 
334 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 10. 18. „Garázdaságok Szabolcsban.” 
335 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 11. 13. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
336 Fejér MRFK. 2014. 08. 04. „Hírek Fejér megyéből.” 
337 Fejér MRFK. 2014. 08. 02. „Hírek Fejér megyéből.” 
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– […] előállították azt a 42 éves helyi nőt, aki az intézkedést megelőzően szombathelyi 

otthonukban, előzetes szóváltást követően, megsebesítette egyik családtagját.338 

– A Készenléti Rendőrség munkatársai […] intézkedtek egy férfivel szemben, mivel inzultálta 

családtagját.339 

– Haladása során személygépkocsijával Gyöngyösfalu térségében az árokba sodródott, majd ezt 

követően bántalmazta a segítségére érkező családtagjait.340 

Ebben a kategóriában 2 hír alkalmazza a „családfő” kifejezést az elkövetőkre (illetve, az egyik hírben 

a még archaikusabb „család feje” alak szerepel, a „családtag” és a szinonimaként használt „rokon” 

mellett). Ezek a hírek is – hasonlóan a fent bemutatottakhoz – olyan férfiakat azonosítanak a 

„családfő” kifejezéssel, akik partnerként és apaként is nyilvánvalóan diszfunkcionálisak:  

– Családi veszekedésnél intézkedtek a járőrök […]. Amikor a családfőt igazoltatták, kiderült, hogy 

ellene a […] Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki […] tartás elmulasztása vétség 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.341 

– A család feje […] a családtagjait zaklatta, fenyegette ittas állapotában. Az egyenruhások 

érkezésére a férfi előbb lenyugodott, majd ismét előtört belőle az agresszió és a rendőrök 

jelenlétében fenyegette tovább rokonait.342 

16 (jellemzően szűkszavú) hírben a neutrális „hozzátartozó” kifejezés utal a szereplők közötti 

viszonyra: 

– Nem engedte ki a házából hozzátartozóit egy férfi […] Hozzátartozói a rendőri intézkedést 

követően épségben kijutottak a házból.
343

 

– A hozzátartozók közti szóváltás alatt tettlegesség nem történt. A rendőrök a dühöngő és 

láthatóan zavartan viselkedő férfihoz biztonsági intézkedéséként azonnal mentőt hívtak.
344

 

– […] egy […] háznál egy 31 éves férfi bántalmazta hozzátartozóit.345 

–[…] a férfi […] bement […] lakásába és az ott tartózkodó hozzátartozóit bántalmazta, miközben 

ellene megelőző távoltartás volt érvényben.346 

– […] a 46 éves férfi […] otthonukban bántalmazta hozzátartozóját, majd ezt követően egy 

baltával szétverte a ház berendezési tárgyait és bútorzatát.347 

– […] a férfi […] otthonában előzetes szóváltást követően bántalmazta egyik hozzátartozóját.348 

– […] a férfi […] egyik hozzátartozójánál tartózkodott annak ellenére, hogy korábban a […] 

Járásbíróság ideiglenes megelőző távoltartását elrendelte.349 

                                                           
338 Vas MRFK. 2013. 11. 15. „Hírek Vas megyéből.” 
339 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 12. 10. „Készenléti Rendőrség: Családi konfliktusnál intézkedtek.” 
340 Vas MRFK. 2013. 08. 15. „Hírek Vas megyéből.” 
341 Fejér MRFK. 2013. 11. 06. „Tíz előállítás Fejér megyében.” 
342 Fejér MRFK. 2013. 11. 01. „Hírek Fejér megyéből.” 
343 Békés MRFK. 2014. 02. 12. „Bolti lopás és családi konfliktus.”  
344 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 01. 12. „Mentőt hívtak a férfihoz.”  
345 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 05. 26. „Készenléti rendőrök intézkedése Rohodon.” 
346 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 08. 31. „Hírek Szabolcs megyéből.” 
347 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 02. 05. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
348 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 12. 03. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
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– […] a férfi […] egy […] lakásban egyik hozzátartozóját előzetes szóváltást követően 

bántalmazta.350 

– […] a férfi […] házának hátsó kertjében egyik hozzátartozóját előzetes szóváltást követően egy 

csővel bántalmazta.351 

– […] a férfi […] lakásában egyik hozzátartozóját előzetes szóváltás nélkül bántalmazta.352 

– […] rendszeresen – heti egy alkalommal –, személyesen zaklatta hozzátartozóját.353 

– […] a férfi […] előzetes szóváltást követően bántalmazni akarta egyik hozzátartozóját.354 

– […] a férfi […] előzetes szóváltást követően bántalmazta volt élettársa 20 éves hozzátartozóját. 

[…] kiderült, hogy vele szemben a […] Járásbíróság 60 nap távoltartást rendelt el.355 

– […] a férfi […] előzetes szóváltást követően egy bicskával a kezében megszúrta a 26 éves 

hozzátartozóját.356 

– […] a 44 éves férfi […] otthonában előzetes szóváltást követően egy konyhakéssel testszerte több 

alkalommal megszúrta egyik hozzátartozóját.357 

–A rendőrök szolgálatuk ellátása során […] az egyik családi házhoz mentek intézkedni, mert 

onnan verekedésről érkezett lakossági bejelentés. A helyszínen egy agresszív férfi fenyegette 

hozzátartozóját és újabb verést helyezett kilátásba.358 

1.1.2. Más hozzátartozó ellen elkövetett erőszak  

(28 előfordulás) 

A hozzátartozók elleni jogsértések kategóriájában az előfordulások mintegy negyede – 28 előfordulás 

– kapcsolódik olyan esethez, amelyben az elkövető hozzátartozójával szemben alkalmazott erőszakot, 

ám – amennyire a leírásból következtetni lehet – nem párkapcsolati erőszakról, illetve annak 

kontextusában elkövetett bántalmazásról van szó. Az esetek többségében pontosan kiderül, hogy 

milyen kapcsolat fűzi a sértettet az elkövetőhöz – pl. szülő, testvér –; a „hozzátartozó”, „családtag”, 

„rokon” szinonimakét szerepel. (Más esetekben azért zárható ki a partnerkapcsolati erőszak, mivel 

kiderül, hogy az elkövető és a sértett azonos neműek, viszont a kontextus – ideértve a társadalmi 

kontextust is – alapján nem tűnik életszerűnek, hogy azonos nemű párról lenne szó.) Az elkövető és a 

sértett közötti kapcsolatra 19 hírben a „rokona” kifejezés utal (valamint 2 esetben a „családtagja” és 

egy esetben a „hozzátartozók” kifejezések is); ezek némelyikében anyagi érdekek is megjelennek (pl. 

adósság törlesztése körüli vita), illetve nem mindig egyértelmű az elsődleges agresszor kiléte: 

– […] a 66 éves férfi fiával veszekedett, majd fegyverrel az autóval távozó rokona után lőtt.
359

 

                                                                                                                                                                                     
349 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 02. 02. „Rendőrségi hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
350 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 01. 16. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
351 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 01. 05. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
352 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 01. 18. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
353 Nógrád MRFK. 2014. 06. 15. „Az egyik a hozzátartozóját, a másik az ismerősét zaklatta.” 
354 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 02. 01. „Rendőrségi hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
355 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 10. 30. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
356 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 06. 13. „Rendőrkézen a szurkáló.” 
357 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 08. 16. „Emberölés kísérlet Szajolban.” 
358 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 07. 01. „Készenléti Rendőrség: Előállított garázda.” 
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– […] a kora esti órákban […] megjelent egyik rokona házánál, ahol berúgta a bezárt bejárati 

kaput és bejutott az udvarra. A fiatal ezt követően betörte a ház ablakát és a bejárati ajtó üvegét, 

majd az előtérbe érve többször megütötte a lakás tulajdonosát, a két család közötti régi sérelmekre 

hivatkozva.
360

 

– „Rokonát ütlegelte:” Előzetes szóváltást követően fajult el a veszekedés […] O. T. és rokona 

között […] a verekedés hevében az elkövető egy nagyméretű, fém rúddal többször is megütötte 

családtagját, aki a bántalmazás következtében megsérült. 
361

 

– „Rokonát ütlegelte a férfi”: Egy […] férfi tett bejelentést a rendőrségre, mivel rokona […] 

bántalmazta őt. A sértett elmondása alapján a férfi előzetes szóváltást követően megütötte […], és 

annak ellenére, hogy próbálta csitítani, az tovább folytatta a dulakodást. Ekkor már a sértett is 

visszaütött. Az egymásra mért ütések következtében a bejelentő és az elkövető is megsérült.
362

 

– Egy […] nő tett feljelentést a rendőrségre, mivel rokona […] megfenyegette őt és édesanyját 

azzal, hogy felrobbantja a lakóház konyhájában található gázpalackot, és felgyújtja a házat velük 

együtt.
363

 

– […] egy […] férfi az utcán rokonait szidalmazta és a kezében lévő fa szerszámnyéllel egyikük 

házának kerítését ütlegelte.
364

 

– […] a férfi […] egyik rokona háza előtt ordítozott, szitkozódott és a kaput rugdosta.
365

  

– A férfi […] egy rokonához ment, akitől – jogosnak vélt járandóságaként – készpénzt követelt. 

[…] A történteknél jelen lévő másik rokontól – miközben fojtogatta – szintén pénzt kért. A 

hozzátartozók nehézségek árán kitessékelték a lakásból a férfit. Néhány perc múlva megjelent egy 

másik rokona otthonában – kezében egy bozótvágó késsel –, majd tőle is a jogosnak vélt 

járandóságát követelte azzal, hogy amennyiben nem kapja meg a pénzt, akkor az egész családot 

megöli.
366

 

– […] a férfi évekkel ezelőtt kezességet vállalt sógornőjének személyi kölcsön felvételekor. Rokona 

azonban az utóbbi időszakban nem fizette a hitel törlesztő részletét [sic!], […] ezért […] felkereste 

[…] lakásában. Megfenyegetette, ha továbbra sem fizeti a tartozását, bántalmazni fogja és 

rágyújtja a házát.
367

 

– […] egy háznál családi ünnepséget rendeztek, melyen ketten összevitatkoztak. […] az egyik férfi 

a veszekedést követően a rokonának az arcát ököllel megütötte.
368

 

– […] nagybátyja kereste fel lakásukban rokonát és szidalmazta a sértettet, majd pedig egy késsel 

és a nála lévő mozgáskönnyítő eszközzel hadonászva indult feléje.
369

 

                                                                                                                                                                                     
359 Veszprém MRFK. 2014. 10. 02. „Fia után lőtt az apa, elfogták.”  
360 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 03. 17. „Lezárt akta – ütéssel rendezte a vitát.”  
361 Tolna MRFK. 2014. 04. 18. „Rokonát ütlegelte.”  
362 Tolna MRFK. 2014. 04. 26. „Rokonát ütlegelte a férfi.”  
363 Tolna MRFK. 2014. 09. 18. „Megfenyegette, hogy felgyújtja a házat.”  
364 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 11. 7. „Készenlétben Jászapátin.” 
365 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 07. 25. „Rendőrségi hírek Szabolcs megyéből.”  
366 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 08. 22. „Késsel és húsfogó villával fenyegette rokonait.” 
367 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 10. 25. Vádemelési javaslat önbíráskodás miatt.”  
368 Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 06. 03. „Bíróság előtt kell felelnie a bántalmazónak.”  
369 Vas MRFK. 2014. 07. 11. „Hírek Vas megyéből.” 
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– A […] gyanúsított […] előzetes szóváltást követően egy sarlóval többször lesújtott 28 éves 

rokonára, majd a férfit egy fegyverrel is megsebesítette.
370

 

– Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki egy késsel szúrta le rokonát. […] a férfi […] lakásukban – 

előzetes szóváltást követően – egy késsel leszúrta 58 éves testvérét, aki a helyszínen életét 

vesztette.
371

 

– Egy […] férfi megöléssel fenyegette meg rokonai […] az édesanyja tulajdonát képező 

lakóházban – ahol mozgáskorlátozott édesanyjával, és két testvérével lakott – a saját ruháit 

összegyűjtötte és meggyújtotta; közben az ott tartózkodó családtagjait azzal fenyegette meg, hogy 

megöli őket.
372

 

– […] bántalmazta rokonát […] 13 éves unokaöccsét. A gyanúsított […] otthonukban vitatkozott 

össze a fiúval, akit többször is megütött. A gyereket a verés után a mentő kórházba vitte.
373

 

– […] a férfi […] átment a szomszédjában lakó távoli rokonához, ahol a 78 éves nőt előzetes 

szóváltást követően tettleg bántalmazta. A sértett a bántalmazás következtében eszméletét vesztette. 

Ekkor a gyanúsított a konyhában lévő kályhából parazsat vitt a szobába, ahol a földön fekvő 

asszony körül az ágyneműt meggyújtotta. Ezt követően a ház ajtaját bezárta és a helyszínről 

távozott.
374

 

– […] egy 27 éves nő, rokonát, bántalmazással és fenyegetéssel próbálta rávenni arra, hogy a neki 

kölcsönadott pénz többszörösét adja vissza.
375

 

– […] egy késsel leszúrta rokonát […] 34 éves testvérét, aki a helyszínen életét vesztette.
376

 

– A férfi […] otthonában 87 éves nagynénjét saját sélálóbotjával addig ütötte, míg az el nem tört, 

ezt követően tovább bántalmazta rokonát. A sértett […] kórházba szállítását követően az életét 

vesztette.
377

 

5 hírben a „családtag” kifejezés fordul elő: 

– fiatalabb férfi tett bejelentést a rendőrségre […] a kora esti órákban arról, hogy nagyapja egész 

délután zaklatja őt és családját. A rendőrök kiérkezésekor a családtagok hangosan kiabáltak, 

egymás szidalmazását a rendőri felszólítás ellenére sem hagyták abba.
378

 

– A gyanú szerint a férfi megölte idős apját, két másik családtagját megsebesítette.
379

 

– […] egy 41 éves […] férfi […] szóváltást követően többször megütötte testvérét, aki belehalt a 

bántalmazásba, majd a férfi, öccse holttestét a pajtában temette el […] A […] Rendőrkapitányság 

közigazgatási eljárásban vizsgálta az eltűnés körülményeit, és tanúként hallgatta meg a 

családtagokat.
380

 

                                                           
370 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 12. 19. „Előzetesben a sarlós támadó.” 
371 Nógrád MRFK. 2014. 10. 11. „Emberölés Egyházasgergén – videóval.” 
372 Nógrád MRFK. 2014. 11. 11. „Felgyújtotta a házat – videóval.” 
373 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 06. 17. „Megverte az unokaöccsét.” 
374 Pest MRFK. 2014. 01. 03. „Megverte rokonát.” 
375 Baranya MRFK. 2013. 08. 14. „Önbíráskodás nem megoldás.” 
376 BRFK. 2014. 03. 17. „Emberölés a VIII. kerületben – videóval.” 
377 Bács-Kiskun MRFK. 2014. 11. 03. „Saját sétálóbotjával.” 
378 Baranya MRFK. 2013. 06. 30. „Rendőrségi hírek Baranya megyéből.” 
379 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 12. 01. „Emberölés Fábiánházán.” 
380 Zala MRFK. 2013. 08. 16. „Megölte testvérét (videóval).” 
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– […] egy 26 éves helyi lakos szóváltást követően egy késsel a kezében azzal fenyegette édesanyját 

és a többi családtagját, hogy megöli őket.
381

 

– Egy […] nő tett feljelentést féltestvére ellen, aki […] lakásukban családi veszekedés során 

először kézzel bántalmazta, majd egy kést felkapva, a felkarján megsebesítette. […] A 29 éves nő a 

terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte. Elmondta, hogy a vita hevében kapta fel a kést, 

nem akarta komolyabban bántalmazni családtagját.
382

 

Egy hírben fordul elő a „családfő” kifejezés, egy kifejezetten kártékonynak tűnő apa esetében: 

– A […] Rendőrkapitányság […] a 43 éves családfőt őrizetbe vette, a bíróság elrendelte előzetes 

letartóztatását. […] az apa huzamosabb időn át fiát tettleg bántalmazta, nevelt lányát és 

gyermekkorú kislányát molesztálta.
383

 

A kategórián belül 3 hír a neutrális „hozzátartozó” kifejezést tartalmazza (megjegyzendő, hogy 

mindegyikben női sértett – is – szerepel): 

– […] rendszeresen bántalmazta édesanyját és fiútestvérét. A férfi hozzátartozói a bántalmazások 

során többször meg is sérültek.
384

 

– Az egyenruhások […] megjelentek egy […] ingatlannál, mivel onnan bejelentés érkezett, hogy 

egy ittas férfi tör, zúz a házban és bántalmazza édesanyját. A kiérkező járőrök a hozzátartozóját 

bántalmazó, helyi 44 éves B. Jánost előállították.
385

 

– […] az egyik […] családi ház udvarán egy férfi megfenyegette a testvérét, hogy ha nem ül le vele 

egy asztalhoz, akkor hozzá vágja a biciklit, amit aztán eldobott. Ezt követően este újabb veszekedés 

kezdődött, melyet követően a terhelt ököllel kezdte ütni a nőt […] A helyszínre irányított Készenléti 

Rendőrség járőrei elfogták az agresszív hozzátartozót.
386

 

1.1.3. Hozzátartozók vagyona ellen elkövetett cselekmények  

(37 előfordulás) 

A vagyon elleni cselekményekkel kapcsolatos előfordulások teszik a hozzátartozók elleni jogsértések 

kategóriájának közel harmadát (37 előfordulás). Ezek közül 5 kapcsolódik személy elleni erőszakot is 

magában foglaló (rablásjellegű) esethez. A hírek közül egy a semleges „hozzátartozó” kifejezést 

tartalmazza; a sértett ez esetben egy fiatal nő, és a körülmények alapján nem zárható ki, hogy (volt) 

partnere az elkövető: 

[…] a férfi […] megjelent egyik hozzátartozója […] lakása előtt, ahol egy lapáttal a kezében 

fenyegetőleg lépett fel a fiatal lánnyal szemben és pénzt követelt tőle. A 18 éves nő mivel a 

követelésnek nem tett eleget dulakodni kezdtek és a gyanúsított elvette a sértett kezében lévő 

pénzét.387 

                                                           
381 Fejér MRFK. 2014. 03. 24. „Az elmúlt 24 órában történt Fejér megyében.” 
382 Baranya MRFK. 2014. 06. 05. „Késsel támadt féltestvérére.” 
383 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 11. 17. „Vádemelési javaslat az apa ellen.” 
384 Tolna MRFK. 2014. 11. 15. „Őrizetben a verekedő Szekszárdon.”  
385 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 04. 13. „Készenléti Rendőrség: távoltartott bántalmazó.” 
386 Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 01. 25. „Zaklatta és meg is verte a testvérét.” 
387 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 06. 11. „Zsarolta a hozzátartozóját.” 
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Egy másik eset kapcsán – amelyből egyébként kiderül, hogy pontosan milyen családi viszony fűzi 

egymáshoz a szereplőket – a „családtag” kifejezés szerepel a hírben: 

– „Családtagjaitól rabolt”: A rendőrök rövid időn belül elfogták azt a 23 éves fiatal férfit, aki 

saját otthonában édesanyját és húgát rabolta ki. […] édesanyjától pénzt követelt és mivel nem 

kapott, megpróbálta anyja nyakából az arany nyakláncát kitépni. A fiú a sikertelen próbálkozás 

után a húga nyakából tépte ki az arany nyakláncot, majd ellökte és elmenekült.388 

– „Saját rokonukat rabolták ki”: Egy […] lakos tett bejelentést […], miszerint […] unokája és 

annak felesége […] otthonában egy bottal bántalmazták, majd elvették a pénzét. A nyomozók Cs. 

Dániel és N. Ágota 19 éves […] lakosokat elfogták.389 

A „rokon” kifejezés fordul elő 2 rablásjellegű eset leírásában: 

– Állítása szerint egyik rokona bántalmazta, akinek családjához látogatóba érkezett a 

bűncselekmény elkövetése előtti napon. Emlékezete szerint a 21 éves férfi előbb valamilyen spray-

vel fújta le, mely korlátozta a látását. Ezután bántalmazta őt, majd elvette pénzét, telefonját és a 

karóráját.
390

 

– [...] a gyanúsított [...] megjelent az egyik rokona [...] házánál, ahol berúgta a bejárati ajtót és a 

lakásból műszaki cikket tulajdonított el. [...] a fiatalkorú fiút tetten érte a tulajdonos, [...] a két férfi 

között dulakodás alakult ki, mely során a 17 éves fiú megharapta a rokona orrát.
391

 

Egy betörésről szóló hírben is a „rokon” kifejezés utal az elkövetők és a sértett közötti kapcsolatra: 

– […] a 19 éves M. Csaba és 17 éves, fiatalkorú társa […] az ajtót befeszítve behatolt egy rokonuk 

[…] családi házába, ahonnan TV-t, laptopot és különféle háztartási eszközöket tulajdonítottak el 

csaknem félmillió forint értékben.392 

A személygépkocsi eltulajdonításával kapcsolatos, összesen 4 hír közül 3-ban a „családtagja” kifejezés 

szerepel: 

– A bejelentő elmondta, hogy [...] személygépkocsiját egy családtagja engedély nélkül vitte el háza 

udvaráról. [...] a kapitányságra kisérték a fiatalkorú sofőrt.
393

 

– A férfit [...] azzal gyanúsítják, hogy [...] ellopta egyik családtagja gépkocsiját. 
394

 

– […] a szüleivel, illetve három testvérével […] élő férfi […] éjszaka a házuk elől vitte el 

legidősebb testvére, Ford típusú autóját, azért, hogy azzal Budapestre utazzon. […] A jármű 

eltűnését még aznap éjjel észrevette a férfi családja, majd feljelentést tettek családtagjuk ellen.395 

Egy eset – amelynek során, baleset következtében, meg is rongálódik az eltulajdonított 

személygépkocsi – kapcsán pedig a „rokon” kifejezés fordul elő: 

                                                           
388 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 09. 28. „Családtagjaitól rabolt.” 
389 Heves MRFK. 2013. 08. 25. „Saját rokonukat rabolták ki.” 
390 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 12. 04. „Megverte rokonát, majd elvette értékeit.”  
391 Pest MRFK. 2014. 05. 16. „Tetten érték a harapós betörőt.”  
392 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 01. 03. „Őrizetben a betörők.” 
393 Fejér MRFK. 2013. 06. 18. „Nem kérte, vitte.”  
394 Fejér MRFK. 2014. 07. 05. „Hírek Fejér megyéből.”  
395 Zala MRFK. 2014. 11. 15. „Testvére autóját »lovasította« meg.” 
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– A férfi elemelte a szomszéd szobában alvó rokonának kocsi kulcsát és elhajtott a ház előtt 

parkoló járművel. […] balra kanyarodott, de a manővert nem tudta befejezni és az út szélén lévő 

árokba hajtott. A férfi sérülések nélkül szállt ki az összetört autóból.396 

Egy személygépkocsi-rongálási esetről szóló hírben szintén a „rokona” kifejezés szerepel (bár talán 

csak a szóismétlés kerülése céljából), valamint egy épület megrongálásáról szólóban is: 

[...] a 25 éves férfi szóváltásba keveredett sógorával. Dühét a rokona tulajdonában lévő 

személygépjárművön töltötte ki.
397

 

–. A 40 éves B. Zoltán, valamint a 38 éves B. Tibor […] építési törmelékkel betörték egyik rokonuk 

házának több ablakát.398 

Az egyéb lopási esetekről beszámoló hírek közül 2-ben szerepel a „családtag” kifejezés: 

– […] Rendőrkapitányságra […] egy család tett bejelentést arról, hogy a […] házuk használaton 

kívüli kéményébe rejtett több millió forint értékű arany ékszerük ismeretlen körülmények között 

eltűnt. A nyomozók az eljárás során tanúként hallgatták ki a sértett egyik családtagját, aki 

elmondta, hogy ő vette el az ékszereket. Visszaadni viszont nem tudja, mert az egyik ismerőse, 

akitől rendszeresen kábítószert vásárol magának, hetek óta zsarolja, fenyegeti. 399 

– A fiatalt azért kereste a rendőrség, mert több alkalommal vitt el különböző összegű készpénzt 

családtagjaitól.400 

További 11 esetben – amelyekben készpénz és ékszerek mellett kerékpárok, négykerekű motor, 

különböző szerszámok, kisebb értékű használati tárgyak, valamint zöldségek eltulajdonításáról is szó 

esik – a „rokona” kifejezés utal az elkövetők és a sértettek közötti viszonyra (egy-egy esetben 

szinonimaként a „családtag” és a „hozzátartozó” mellett): 

– […] idős hozzátartozójához ment látogatóba. A 35éves férfi tudomást szerzett arról, hogy a 

rokon aznap kapta meg a nyugdíjat, ezért figyelmetlenségét kihasználva a pénz egy részét 

eltulajdonította. 401 

– „Rokonától lopott ékszereket a tolvaj”: […] A fiatal férfi rendszeresen látogatta a […] 

keresztanyját. […] az egyik látogatás alkalmával egyedül maradt a hálószobában, és az ott álló 

szekrényben tárolt különböző arany ékszerek közül egy láncot, fülbevalót és több gyűrűt tett a 

zsebébe, majd hazasietett.402 

– […] egy férfi […] nőnapi összejövetelt tartott, ahová családtagokat és ismerősöket is meghívott. 

Egyik rokonának az élettársa egy doboz rágógumival érkezett, melyet el akart adni. A háziak is 

vásároltak tőle, az ágy szivacsa alatt tartott pénztárcából fizettek. A 34 éves B. Ibolya eközben 

kifigyelte, hogy hol tartják a tárcát, majd […] eltulajdonította.403 

                                                           
396 Csongrád MRFK. 2013. 09. 12. „Elkötötte és összetörte sógora kocsiját.” 
397 Somogy MRFK. 2014. 07. 23. „Az autót ütötte a feldühödött férfi Siófokon.”  
398 Békés MRFK. 2014. 09. 24. „Baleset, lopás és garázdaság.” 
399 Békés MRFK. 2014. 06. 19. „Elfogták és őrizetbe vették a zsarolót – Békéscsabai Rk.” 
400 Vas MRFK. 2014. 06. 15. „Hírek Vas megyéből.” 
401 Somogy MRFK. 2013. 07. 05. „Hírek Somogy megyéből.” 
402 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 12. 03. „Rokonától lopott ékszereket a tolvaj.” 
403 Békés MRFK. 2014. 04. 17. „Veszteséges nőnapi mulatság.” 
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– T. Dorottya elismerte, hogy […] látogatóban járt akkori párja rokonánál. Mikor a sértett 

vásárolni ment a […] kisboltba, eltulajdonította a rokon arany ékszereit.404 

– Saját rokonától lopott a […] férfi: a Cseri hegyen tetten értek egy helybeli férfit, aki 

unokatestvére kertjéből káposztát lopott. […] a rendőröknek beismerte, hogy […] korábban is járt 

már a kertben, amikor palántákat és más zöldségeket tulajdonított el.405 

– Rokona családi házának kertjéből, jogtalanul vitte el egy körre a négykerekű járművet H. Dávid 

[...] A gyanúsított [...] a Jósika utcában haladt, amikor szembe jött vele egy rendőrautó. A 18 éves 

férfi hirtelen megfordult és irányt váltott a quaddal. Kihallgatásán a férfi elmondta a rendőröknek, 

hogy csak ki akarta próbálni a járművet, ezért „kötötte el” rokona ingatlanáról.
406

 

– A férfi bevallotta, hogy ő vitte el a kerékpárt. Azért tolta ki az udvarról, hogy azzal menjen el 

[...]bablevesért. A kerékpár tulajdonosát ismerte, nem gondolta, hogy rokona bejelentést tesz a 

rendőrségen.
407

 

– Egy [...] férfi tett feljelentést a rendőrségre [...], mivel fiatalkorú rokona eltulajdonította kabátja 

zsebéből az iratait, valamint készpénzét. 
408

 

– [...] rokona [...] lakásának udvaráról, a sértett engedélye nélkül elvitte annak kerékpárját.
409

 

– [...] míg aludt, az ágya mellett lévő mobiltelefonjából ellopták a SIM kártyáját és a 

memóriakártyát. A nyomozás a sértett egyik rokonára terelte a gyanút. [...] Az eljárás adatai 

szerint a fiatalember októberben egy betörést és egy autófeltörést is elkövetett.
410

 

– [...] már követett el bűncselekményt, melynek vizsgálata jelenleg is folyamatban van [...] A 

jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint [...] rokonai otthonából eltulajdonított két hajvágó gépet, 

2 pár cipőt és készpénzt.
411

  

Megjegyzendő az is, hogy a fenti – „rokon” kifejezést tartalmazó – hírek közül (az utolsó) kettő az 

elkövetők bűnözői előéletéről is szót ejt. 

Ugyancsak „rokona” kifejezés utal a sértett és az elkövető közötti viszonyra egy magánlaksértési 

esetről szóló hírben: 

[...] a sértett a megörökölt – és jelenleg lakatlan – [...] lakásához ment, ahol azt tapasztalta, hogy 

az ingatlan ajtaja fel van feszítve, és oda egyik rokona a tudomása nélkül önkényesen 

beköltözött.
412

 

Azon hírek közül, amelyek hozzátartozóik adataival vagy irataival visszaélő elkövetőkről szólnak, 3-

ban a „hozzátartozó” kifejezés szerepel: 

                                                           
404 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 04. 29. „Új információ.” 
405 Somogy MRFK. 2013. 08. 14. „Hírek Somogyból megyéből.” 
406 Csongrád MRFK. 2013. 10. 09. „Elkötötte a quadot.”  
407 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 05. 12. „Megtalálták a kerékpárt.”  
408 Tolna MRFK. 2014. 12. 28. „Eltűnt a pénze és az iratai.”  
409 Nógrád MRFK. 2014. 08. 04. „Elvette a kerékpárt.”  
410 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 12. 12. „Rokona fosztotta ki.”  
411 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 06. 23. „Gyorsak voltak.” .” Ugyanennek az esetnek a felidézését (azonos 

megfogalmazásban) lásd még: Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 06. 25. „Letöltendő börtönbüntetésre ítélték.” 
412 Nógrád MRFK. 2014. 08. 08. „Magánlaksértés Bátonyterenyén.”  
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– […] az 57 éves nő […] úgy állította le gépjárművét, hogy igénybe vette hozzátartozójának 

mozgáskorlátozott parkolási igazolványát.413 

– Az igazoltatáskor a fiatalember megpróbálta félrevezeti a rendőröket és egyik hozzátartozójának 

adataival és aláírásával igazolta magát. […] A járőrök […] közokirat-hamisítás bűntett 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt előállították.414 

– […] a gyanúsított […] – a nagyapja bankszámlájának adatait ismerve – több alkalommal – 

kiegyenlítette saját számláit, feltöltötte mobil egyenlegét és laptop táskát vásárolt. Az illetéktelen 

tranzakciókkal több, mint százezer forinttal károsította meg idős hozzátartozóját.415 

Ugyanakkor 7 másik – részben nagyon hasonló esetekről beszámoló – hírben a „rokon” kifejezés 

fordul elő: 

– A sértett […] megállapodott a gyanúsítottal, hogy […] nyaralóját megvásárolja. A sértett a 

megbeszéltek szerint kifizette az eladónak a vételár egy részét […] A bevezetett nyomozási 

cselekmények eredményeképpen kiderült, hogy az ingatlan nem a gyanúsítotté, hanem egyik 

rokona tulajdonában áll.
416

 

– A rendőrök az autót a nyilvántartásban ellenőrizték és felfedték, hogy a forgalmi rendszámot egy 

Volkswagen Golf típusú személygépkocsira adták ki. […]. A férfi […] beismerte, hogy a hatósági 

jelzéseket a rokona járművéről szerelte át a Volvóra.
417

 

– […] sikerült előállítani, majd eljárás alá vonni a […] rendőröknek két személyt, akik […] egy 

idős hölgyet vízóra leolvasásra hivatkozva próbáltak a lakásán megkárosítani. […] A 38 éves 

budapesti nőt és a 40 éves […] férfit a körzeti megbízott a rendőrségre előállította. Itt 

megállapították, hogy a nő […] egyik rokonának a személyi igazolványa alapján állíttatott ki 

magának új, hamis tartalmú okiratot.418 

– A járőrök ellenőrizték a 19 éves férfit és fiatalkorú társát. Egyikőjük megpróbálta félrevezetni a 

rendőröket és egyik rokona adatait diktálta be az egyenruhásoknak.
419

 

– Az idős urat […] felhívta egy hitelügyintézet munkatársa […] A férfi a telefonbeszélgetés során 

szerzett tudomást arról, hogy a nevében hitelt vettek fel. Mivel volt egy sejtése, arról hogy ki 

állhatott a csalás hátterében, felkereste a […] rokonát […] A nő töredelmesen beismerte, hogy 

[…] rendelkezésére álltak a nyugdíjas rokona iratairól készített másolati példányok, ezeket 

használta fel a hitelügyintézésnél.420 

– Egy rokona nevére kiállított mozgáskorlátozott parkolási igazolványt használt úgy, hogy a hölgy 

nem tartózkodott a helyszínen.
421

 

                                                           
413 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2013. 10. 09. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
414 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 09. 20. „Készenlétben Jászladányon.” 
415 VeszprémMRFK. 2014. 03. 28. „Nagyapját károsította meg.” 
416 Bács-Kiskun MRFK. 2014. 08. 14. „Lezárult a nyomozás a csalás ügyében.”  
417 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 02. 03. „Engedélyek nélkül vezetett.”  
418 Veszprém MRFK. 2014. 10. 13. „Elfogott trükkös tolvaj.” 
419 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 07. 11. „Lezárt akta – Csak percekig birtokolhatták az ellopott bringát.”  
420 Veszprém MRFK. 2014. 06. 04. „Áruhitelt vett fel rokona nevében.” 
421 BRFK. 2014. 09. 14. „Bíróság elé állítás.”  
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– A férfi […] úgy vette igénybe Mercedes gépkocsijával a mozgáskorlátozottak részére fenntartott 

parkolóhelyet, hogy rokona nevére kiállított parkolási igazolványt helyezett ki a szélvédőre, 

miközben a kártya tulajdonosa nem volt a helyszínen.
422

 

A hozzátartozók sérelmére elkövetett bűncselekményről beszámoló hírek közül egy szexuális 

kizsákmányolással kapcsolatos ügyről számol be, és ebben a hírben a „rokon” kifejezés szerepel. Az 

elemzés hipotézise szerint ez a nyelvi megoldás sugalmazó hatású lehet, különös tekintettel a roma 

nők felülreprezentáltságára a szexuális kizsákmányolás áldozatai között, illetve arra is, hogy a nyugat-

európai sajtó rendszeresen számol be roma származású magyar állampolgárok ügyeiről, akik szexuális 

kizsákmányolás elkövetőiként kerültek a hatóságok látókörébe: 

– […] a 19 éves nő előzőleg megállapodott egyik rokonának élettársával, hogy az segít neki 

Ausztriában munkát keresni. […] a férfival külföldre utazott, ahol egy […] éjszakai bárban kellett 

dolgoznia prostituáltként. […] a keresett pénz nagy részét a férfinek át kellett adnia.423 

1.2. Hozzátartozók mint tettestársak  

(össz. 56 előfordulás) 

Az elkövetőkkel kapcsolatos előfordulások körülbelül egynegyede – 58 előfordulás – esetében az 

egymással hozzátartozói viszonyban álló szereplők tettestársként jelennek meg a hírekben. Ezen 

kategória esetében különösen hangsúlyosan merül fel a hipotézis első eleme – hogy indokolt-e 

egyáltalán annak megemlítése a történtek ismertetése során, hogy a szereplők egy más hozzátartozói; 

azaz, hogy nem csupán annak sejtetését szolgálja esetleg ez a „többletinformáció”, hogy az elkövetők 

romák. Másrészt ebben a kategóriában különös súlya lehet annak is, hogy milyen szinonima utal a 

szereplők közötti hozzátartozói viszonyra, tekintettel a kapcsolódó kifejezések pontos szemantikai 

tartalmának, illetve konnotációjának – és ezáltal sugalmazó hatásának – különbségeire. 

1.2.1. Hozzátartozók mint tettestársak garázdaság és testi sértés esetén  

(34 előfordulás) 

A „hozzátartozók mint tettestársak” kategóriában az előfordulások közel kétharmada – 34 előfordulás 

–, garázdaság vagy testi sértés eseteihez kapcsolódik. Ezek közül 10 fordul elő olyan esetről 

beszámoló hírben, amelyben három vagy több hozzátartozó között alakult ki tettlegesség. Ebből 2 hír a 

„családtagok” kifejezéssel utal az érintettekre: 

– A bejelentés szerint négyen megjelentek az egyik háznál, majd kezükben botokkal és baltával 

fenyegetőztek, a ház kerítését megrongálták. […] A családtagok állítólag azon szólalkoztak össze, 

hogy a sértett nagymama elvitte láthatásra az unokáját.
424

 

                                                           
422 BRFK. 2013. 11. 01. „Jogosulatlanul vette igénybe a mozgáskorlátozott parkolót.” 
423 Zala MRFK. 2013. 06. 14. „Prostituáltként dolgoztatta a fiatal lányt.” 
424 Csongrád MRFK. 2014. 03. 31. „A láthatáson vitatkoztak össze.”  
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– Családtagok verekedtek össze a nyílt utcán. […] A rendőrök a helyszínen végzett adatgyűjtés 

eredményeként azonosították a verekedés résztvevőit, és előállítottak öt személyt csoportosan 

elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének gyanúja miatt.
425

 

7 hírben pedig a „rokon” kifejezés szerepel: 

– „Élettársa rokonai verték meg”: A gyanú szerint egy […] férfit […] élettársának édesanyja, 

valamint sógornője és sógora bántalmazott […]. A tettlegességet szóváltás előzte meg.
426

 

– A nyomozók T. Ferenc 20 éves, B. Imre 40 éves és B. Anikó 39 éves helyi lakosokat 

gyanúsítottként kihallgatták, mely során kiderült, hogy rokonok és egy vitájuk fajult verekedésig.
427

 

– A három ember erőszakkal fejezte ki nemtetszését 16 éves lány-rokonuk párkapcsolatával 

kapcsolatban. […] A ház udvarában végül verekedés, lökdösődés alakult ki a két család tagjai 

között.428 

– […] a gyanúsítottak […] egy […] benzinkúton korábbi haragos viszonyuk miatt megtámadták és 

bántalmazták az oda gépkocsival tankolni érkező férfi rokonukat. A sértettet többször megütötték 

és a földre kerülését követően megrúgták, majd a bántalmazott védelmére kelő férfi ismerősével is 

dulakodtak.429 

– […] apa és fia […] előzetes szóváltást követően megtámadta két rokonát. […] A 41 éves 

gyanúsított egy ásólapáttal ütötte arcon a sértettek egyikét, akit sérülései miatt kórházba vitt a 

mentő. A másik sértett […] sérülései miatt ő nem szorult tartósabb orvosi ellátásra. A 

verekedésben id. T. Ferenc 13 éves fia is részt vett, de életkora miatt ellene nem indított eljárást a 

rendőrség.430 

– „Rokonai támadtak rá”: […] otthonában kereste fel fiát édesapja […] A nála lévő 

motorpumpával arcon ütötte […] a rokonok között dulakodás alakult ki. Ekkor lépett közbe a 

sértett bátyja, […] aki apja védelmére kelt. A 26 éves férfi többször megütötte testvérét, akit a 

bántalmazást követően a mentők kórházba vittek.
431

 

– Baromállás dűlő egyik házában kerültek szóváltásba a rokonok. Anya és két lánya ünnepelt. A 

folytatáshoz további italra lett volna szükségük, de a boltba egyik sem akart elmenni. Ez okozta a 

vitát, majd a tettlegességet közöttük […] melyet végignézett és hallgatott egy 11 éves fiú és 10 

hónapos öccse.
432

 

Külön figyelmet érdemel az utolsó 2 hír, amelyekben a „rokon” kifejezés határozott névelővel („a 

rokonok”) jelenik meg, vagyis alanyi szerepet tölt be. Míg az első esetben ez a megoldás „csupán” 

                                                           
425 Baranya MRFK. 2014. 08. 07. „Csoportos garázdaság Mohácson.” 
426 Zala MRFK. 2014. 09. 18. „Élettársa rokonai verték meg.”  
427 Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 09. 05. „Hajdú-Bihar megyében történt.” 
428 Zala MRFK. 2014. 10. 11. „Nem támogatták a frigyet, ezért jól megverték.” 
429 Nógrád MRFK. 2014. 03. 21. „Csoportos garázdaság Salgótarjánban.” 
430 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 03. 05. „Ütötték, rúgták a sértettet.” Ugyanennek az esetnek a felidézését (hasonló 

megfogalmazásban) lásd Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 03. 07. „Előzetes letartóztatásba került apa és fia”; Komárom-

Esztergom MRFK. 2014. 11. 12. „Ütötték, rúgták a sértettet”. 
431 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 04. 10. „Rokonai támadtak rá.” 
432 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 01. 12. „Közbeléptek a rendőrök.” 



167 

távolítóan, elidegenítően hat, a második esetben kifejezetten leplezetlennő teszi a leírásból egyébként 

is átsugárzó lenézést és megvetést. 

Egy esetben – ahol felmerül, hogy esetleg partnerkapcsolati erőszakról lehet szó, az idősebb férfi és a 

sértett nő vonatkozásában – a „hozzátartozó” kifejezés szerepel: 

– „Utcán bántalmazták hozzátartozójukat”: […] B. László 69 éves és B. Szilárd 47 éves […] 

lakosok […] szóváltást követően több alkalommal kézzel, valamint járóbottal megütötték a velük 

lévő idős hölgyet, aki ennek következtében a földre esett.433 

Összesen 6 hír szól olyan esetről, amelynek során hozzátartozók (ketten vagy többen) együttesen 

bántalmaztak vagy fenyegettek másokat (akik, amennyire a hírekből kiderült, nem a hozzátartozóik 

voltak). Egy hír ezek közül a „hozzátartozó” kifejezést alkalmazza: 

[…] szóváltást követően három fiatalember tettleg bántalmazta egymást, majd egyikük oldalán 

további két hozzátartozó is csatlakozott a verekedőkhöz..
434

 

Egy másik hír „családtag”-okként utal az elkövetőkre: 

[…] egy helyi asszony két fiatal családtagjával előzetes szóváltást követően egy 18 éves szintén 

helyi nőt bántalmazott.
435

 

4 hírben pedig a „rokona” kifejezés szerepel. Megjegyzendő, hogy ezek egyikében a Renátó 

keresztnév alapján – amely dél-amerikai szappanoperák révén terjedt el az utóbbi évtizedekben 

Magyarországon – feltehetően egy roma fiatalembert képzel el sértettként az olvasó (miközben nem 

világos, hogy milyen elvek szerint kerül bele egyes rendőrségi hírekbe az érintettek rövidített neve 

és/vagy életkora, és miért marad ez el más esetekben): 

– Előzetes szóváltást követően támadt rá haragosára […] K. Krisztián, és annak rokona.
436

 

– A helyszínre érkezett B. R. rokona, […] V. J. is, aki kocsijából egy bozótvágót vett ki, majd azzal 

fenyegetőzött.
437

 

– […] a […] falunapi rendezvényen […] egy 19 éves férfi összeveszett egy 26 éves férfival, majd a 

vita hevében összeverekedtek. A verekedésbe később becsatlakoztak még az egyik férfi rokonai is, 

akikkel kölcsönösen, többször ököllel bántalmazták egymást.
438

 

– N. Miklós […] meglökte a kerékpárral közlekedő M. Renátót, aki ezt követően visszaütött. 

Percekkel később a település körzeti megbízott rendőre igazoltatás alá vonta a gyalogosan 

közlekedő N. Miklóst és a vele lévő férfi rokonát, akik ellenszegültek az intézkedésnek.439 

                                                           
433 Nógrád MRFK. 2014. 04. 15. „Utcán bántalmazták hozzátartozójukat.” 
434 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 11. 10. „Utcai adok-kapok.”  
435 Somogy MRFK. 2014. 03. 16. „Hírek Somogy megyéből.” 
436 Tolna MRFK. 2014. 03. 30. „Őrizetbe vették a két férfit.”  
437 Tolna MRFK. 2014. 06. 04. „Garázdaság és testi sértés Dombóváron.”  
438 Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 07. 28. „Hírek Hajdú-Bihar megyéből.” 
439 Heves MRFK. 2014. 07. 04. „Garázdaság Sarudon.” 
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Egy hír szól olyan esetről, amely során hozzátartozók bántalmazóként lépnek fel, miközben egy másik 

család tagjai passzív – illetve sértetti – szerepet töltenek be. Az egyik ilyen hírben a „családfő” 

kifejezés utal az egyik agresszorra, míg a sértett hozzátartozói „családtag”-ként kapnak említést: 

A gyanúsítottak […] a déli órákban keresték fel […] otthonában a […] sértettet. Egy korábbi 

nézeteltérést akartak tisztázni vele. A családfő és két fia az ingatlan udvarára tért be, amiért a 

házigazda épp számon kérte volna őket látogatásukért. Ekkor mindhárman nekiestek [...] 

Bántalmazását a feldühödött család csak a férfi családtagjai megjelenésére hagyta abba.
440

 

A másik hír az agresszorként fellépő hozzátartozókat és a sértett hozzátartozóit egyaránt „rokon”-ként 

említi: 

[…] egy hölgy és az élettársa összevesztek. A nő rokonai megjelentek a helyszínen, hogy onnan őt 

elvigyék. Miután az asszony gyermekével együtt beült az autóba, élettársának rokonai […] 

kövekkel dobálták és betörték a jármű első és hátsó szélvédőjét. Ennek következtében a kisgyermek 

megsérült, édesanyját a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.
441

 

Összesen 12 hír számol be olyan esetekről, amelyekben két (vagy több) család tagjai kerülnek szembe 

egymással, és (végül) kölcsönösen bántalmazzák vagy fenyegetik egymást. Ezen hírek közül egy 

„hozzátartozó”-kként utal a konfrontáció résztvevőire: 

A bántalmazott férfi egy órával később hozzátartozójával […] felkereste a bántalmazó férfi 

családjának […] otthonát. A két férfi késsel és ütleggel felfegyverkezve bement a ház udvarára és 

ott a botokkal felfegyverkező háziakkal […] dulakodtak, egymást kölcsönösen bántalmazták. A 

dulakodásban résztvevő személyek megsérültek. A sérültek a bonyhádi orvosi rendelőben kerültek 

ellátásra, ahol az épület előtt kb. 50 hozzátartozó gyűlt össze, a történtek miatt hangoskodtak, 

valamint az orvosi ellátást zavarták.
442

 

7 hírben a „családtag” kifejezés szerepel (emellett az egyikben a „hozzátartozói” is): 

– […] az egyik családi házban […] együtt szórakozott ismerőseivel a férfi, akinek családtagjai – 

nem sokkal megérkezésük után – szóváltásba keveredtek a házigazdákkal. A vita dulakodásig 

fajult.
443

 

– K. János a Nagy Imre utcában összeszólalkozott K. Jusztinával, akit megütött. Dulakodni 

kezdtek, majd K. János a hajánál fogva húzta a földre kerülő nőt. Amikor ezt meglátta az asszony 

14 éves fia, kiszaladt a ház elé és egy seprűvel nekiesett K.-nak. Néhány perccel később 

megérkezett a nő másik két családtagja, mire K. menekülőre fogta. A három férfi utolérte, 

seprűnyéllel bántalmazták és megrugdosták. Közben K. szülei botokkal jöttek elő a házból. A 

három férfi őket kövekkel dobálta meg.
444

 

– K. Andrásné […] megvert egy szintén helybeli 48 éves nőt, akivel már régóta haragos 

viszonyban van. A verekedés helyszínén tartózkodott a sértett testvére, aki családtagja védelmére 

                                                           
440 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 06. 11. „Ököllel rendezték le a vitás ügyet.” 
441 Pest Megyei MRFK. 2014. 01. 27. „Kövekkel dobálták az autót.” 
442 Tolna MRFK. 2014. 05. 10. „Késsel és botokkal estek egymásnak Bonyhádon.”  
443 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2013. 06. 05. „Szórakozásnak verekedés lett a vége.”  
444 Csongrád MRFK. 2013. 08. 11. „Seprűnyéllel.”  
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kelt és K. Andrásnét egy gereblyével többször megütötte. A verekedést K. Andrásné két családtagja 

szakította meg, akik arrébb vitték a nőt, ott azonban ők verekedtek össze. Ekkor a helyszínre 

érkezett a korábban megvert nő férje, aki a verekedő család tagjait lökdöste, illetve K. Andrásnét 

megütötte.
445

 

– Feljelentést tett egy […] férfi, miszerint […] a buszmegállóban várakozó feleségét előzetes 

szóváltást követően négyen bántalmazták. […] Az eseményt követő napon […] a település 

közterületén a bántalmazott nő hozzátartozói további szóváltást követően tettleg bántalmazták a 

vélt elkövetők egyik családtagját.
446

 

– […] egy […] nő és fia személygépjárművel közlekedett a helyi Bartók Béla utcában, amikor az 

egyik házból kirohant – az általuk már személyesen ismert – B. Kornélné és családja. […] B. 

Kornélné fiatalkorú fia a nőt a járműből kirángatta és egy bottal fejbe ütötte, míg a család két női 

tagja a földön fekve ütlegelte és a haját tépték. Ezt követően jelent még több családtag a helyszínen 

és elkezdtek fenyegetőzni egymással szemben.
447

 

– [...] az utcán egy korábbi sérelem miatt vitatkozni kezdett a sértettek egyikével, majd a vita 

dulakodássá fajult. A sértett és a gyanúsított ismerősei próbálták szétválasztani a két verekedő 

férfit, majd több személy a saját családtagjának védelmére kelt.448 

– […] eredetileg H. Attila „börtönbe vonuló bulija” miatt gyűltek össze családtagjai 

búcsúztatására. A környéken lakók szóvá tették a társaság hangoskodását, mely vitává fajult. 

Végül három család – közel 20 fő – szidalmazta egymást, ami tettlegességbe torkollott.
449

 

Az utolsóként felidézett beszámoló célja nyilvánvalóan az, hogy a történet megbotránkoztató voltát 

kiemelje. Ezen kívül, hasonlóan az esettanulmány bevezetőjében említett „szabadulóbulik” esetéhez, 

itt is felmerül, hogy a családtagok részvételének hangsúlyozása esszencializálja a jelenséget – a 

kriminalitás jelenlétét, illetve „ünneplését” egy közösségben –, hiszen nyilvánvalóan ismerősök, 

barátok is hivatalosak lehetnek egy ilyen rendezvényre. Az sem elhanyagolható, hogy a történetben 

végül összemosódnak a „bulizók” és a hangoskodást sérelmező „környéken lakók”: végeredményben 

egy szegregált, normaszegő romák által lakott negyedben játszódó eset jelenik meg az olvasó előtt. 

A „családok közötti” incidensekről beszámoló hírek közül 4 a „rokon” kifejezést használja: 

– […] a 21 éves M. Gábor és M. László […] összeveszett és összeverekedett. A verekedésbe 

bekapcsolódott a két fél egy- egy rokona is.
450

 

– Ballagást ünnepelt egy család […] megjelent egy férfi, akitől az egyik jelen levő rokona elkérte a 

cigarettáját. Ám miután azt elszívta, rosszul lett és kórházba kellett vinni. […] A cigarettát átadó 

férfit […] számon akarták kérni a ballagást ünneplők. A két család és rokonaik az utcán 

                                                           
445 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 11. 19. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.”  
446 Heves MRFK. 2014. 01. 09. „Garázdaság Adácson.”  
447 Somogy MRFK. 2014. 03. 30. „Donneri garázdaság.” 
448 Pest MRFK. 2014. 12. 27. „Garázdaság Cegléden.” 
449 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 08. 06. „Két személy őrizetbe, egy börtönbe került.” 
450 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 09. 28. „Garázdaságok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.”  
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szóváltásba, majd verekedésbe keveredtek, az incidens során egy vasvillával és egy kerítésléccel is 

fenyegették egymást a felek.
451

 

– „Egymásnak estek a rokonok, mert összetűzésbe keveredtek a gyerekek”: Sz. Sándor […] öccse 

összetűzésbe került egy diáktársával, ezért annak családja bement az iskola igazgatójához […] Sz. 

Sándor nehezményezte, hogy számon kérték testvérén előző napi tettét, ezért ő is bement az 

intézménybe és bántalmazta a diákot. […] Délután ismét visszament az iskolába, betörte az előtér 

bejárati üvegét, majd nekitámadt a bántalmazott fiú édesapjának. Sz. Antal nem hagyta magát és 

fiatalkorú lányával ellentámadásba lendült.”
452

 

– Tettlegességig fajult a rossz szomszédi viszony […] D. József előzetes szóváltást követően 

megütötte a sértettet, majd egy metszőollóval fülön szúrta. A dulakodást és a hangoskodást 

meghallották a rokonok, akik a felek segítségére siettek.
453

 

A fenti hírek közül az utolsó kettőben külön figyelmet érdemel az „a rokonok” fordulat, amely 

mintegy kollektíven cselekvő masszaként utal a konfliktusok résztvevőire. 

Külön kategóriaként említhetőek azok a hírek, amelyek a 2006-os olaszliszkai esetet idéző, 

„lincselés”-sel fenyegető esetekről számolnak be. A vizsgált időszakban országos médiafigyelmet 

kapott egy Felsőzsolcán (Borsod-Abaúj-Zemplén megyében) lezajlott eset, amelyről a Police.hu is 

tudósított, a „hozzátartozó” kifejezést használva az elkövetőkre: 

Gyermeket elsodró autót rongáltak meg egy közúti balesetben könnyebben megsérült fiú 

hozzátartozói […] A balesetet észlelve a gyermek hozzátartozói a gépkocsi jobb első ablaküvegét 

betörték és az autóban utasként tartózkodó […] férfit megpróbálták kihúzni a járműből.
454

 

2 másik – hasonló, ám kisebb publicitást kapó – esetről szóló hírben a „rokon(ai)” kifejezés utal az 

elkövetőkre: 

– A férfi személygépkocsijával közlekedett a település belterületén, amikor haladása közben 

elsodort egy fiatal lányt a járművel. A sofőr ezt észlelve megállt és ekkor támadt rá a lány három 

rokona.
455

 

– […] egy […] személygépjárműnek hajtott egy 6 éves kerékpározó kisfiú. Az ütközés 

következtében a gyermek elesett. Miközben a jármű vezetője megállt, hogy segítsen a fiúnak, a 

gyermek közelben tartózkodó rokonai bántalmazni kezdték.
456

 

                                                           
451 Tolna MRFK. 2013. 09. 20. „Egy szál cigaretta.”  
452 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 09. 21. „Garázdaság az iskolánál.” 
453 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 03. 12. „Fülön szúrta.” 
454 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 10. 06. „Folyamatos a rendőri jelenlét Felsőzsolcán.” Ugyanennek az esetnek a 

felidézését (hasonló megfogalmazásban) lásd még: Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 10. 07. „Rendkívüli esemény 

nélkül telt az este Felsőzsolcán.” 
455 Heves MRFK. 2014. 04. 07. „Bántalmazták.”  
456 Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 06. 08. „Négy főt állítottak elő.” Ugyanennek az esetnek a felidézését (azonos 

megfogalmazásban) lásd még: Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 06. 09. „Őrizetben a pocsaji garázdák”; Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 

06. 10. „Előterjesztették.” 
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A „Szabálysértési őrizetben egy egész család” című hírben szereplő eset során egy iskolás gyermek 

hozzátartozói – akikre ezúttal a „családtagok” kifejezés utal – egy tanárral szemben szándékoznak 

fellépni: 

A […] rendőrök […] megjelentek […] egy helyi oktatási intézménynél, mert onnan bejelentés 

érkezett, hogy több személy ordibál, kiabál, fenyegetően lép fel az ott tartózkodókkal szemben. […] 

meghallgatásuk során elmondták, hogy […] gyermekkorú családtagjuk hazaérkezését követően azt 

állította, hogy őt az egyik tanára tettleg bántalmazta. A családtagok ezt nehezményezték, ezért 

kérdőre akarták vonni a tanárt tettéért.
457

 

Az ilyen jellegű, oktatási intézményeket érintő incidensekhez – hasonlóan a fentebb említett 

„lincselési” esetekhez – a köztudat egyértelműen roma elkövetőket asszociál; emiatt is problematikus 

a jogsértő magatartás kollektív bűnként való ábrázolása; mi több, a jogsértés következményének 

kollektív bűnhődésként való beállítása („őrizetben egy egész család”). 

1.2.2. Hozzátartozók mint vagyon elleni cselekmények társtettesei 

(17 előfordulás) 

A „hozzátartozók mint társtettesek” kategóriában szereplő előfordulások közel harmada – 17 

előfordulás – vagyon elleni cselekményekhez kapcsolódik. 

Egy rablásról szóló hírben a „rokon” kifejezés szerepelt: 

– A rendőrök […] fogták el a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható P. Zsolt 19 éves 

[…] lakost, valamint unokatestvérét, a 30 éves V. Tibort, akit azzal gyanúsítanak, hogy rávette 

rokonát a rablásra.458 

„Trükkös” lopás, illetve csalás kapcsán egy esetben a „családtag”, egy másik esetben pedig a „rokon” 

kifejezés fordult elő: 

– A férfi és családtagjai, valamint közeli ismerősei […] egy újbudai idős sértettnek telefonban 

egészségügyi dolgozóként mutatkoztak be, majd állapotáról és körülményeiről kérdezték. Az idős 

nő lakásánál az esti órákban megjelentek, majd figyelmét elterelték és onnan nagy mennyiségű 

készpénzével együtt távoztak.
459

 

– […] elfogták azokat, akik a gyanú szerint idős emberektől csaltak ki pénzt magukat az 

unokájuknak kiadva. […]H. Krisztián ellen csalás bűntett és négy rendbeli csalás bűntett kísérlete 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség. […] Őrizetbe vette a 

rendőrség […] H. Krisztián rokonát is.460 

Lopási, illetve sikkasztási ügyek társtetteseire 4 hírben a „hozzátartozó” kifejezés utal: 

                                                           
457 Somogy MRFK. 2014. 02. 27. „Szabálysértési őrizetben egy egész család.” 
458 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 01. 29. „Rendőrkézen a dohánybolt kirablásának gyanúsítottjai.” Ugyanennek az 

esetnek a felidézését hasonló megfogalmazásban lásd még: Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 06. 18. „Vádemelési 

javaslat a tiszavasvári trafikrablók ellen”. 
459 BRFK. 2014. 11. 19. „Rendőrkézen az álrendőrök – videóval.”  
460 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 05. 21. „Halló nagymama, bajban vagyok! – videóval.” 
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– […] nem csupán a hátsó ülést, hanem az autó csomagtartóját is megrakta a gyanúsított az 

engedély nélkül kivágott fával […] a fát […] az út melletti erdőből vágta ki hozzátartozói 

segítségével.
461

 

– […] az egyik […] bevásárlóközpont pénztárosaként […] több terméket engedett ki fizetés nélkül, 

főként a hozzátartozói részére.
462

 

– […] egy pénztáros nőt és két hozzátartozóját fogták el a rendőrök […] A 21 éves nő az 

áruházban a kasszánál dolgozva, különböző árucikkeket úgy adott át az ott „vásárló” 

családtagjainak, hogy azok számkódját nem olvasta be a pénztárgépbe, ezáltal a termékek ára nem 

került kifizetésre.463 

– […] az egyik […] áruház pénztárosa […]több alkalommal úgy engedte a vásárlóknak magukkal 

vinni a terméket, hogy nem fizettek értük. Az esetek többségében élelmiszereket […], 

tisztítószereket vittek magukkal fizetés nélkül a pénztáros ismerősei. A 19 éves lány a rendőröknek 

elmondta, hogy nehéz anyagi körülmények között él családjával és így próbált meg segíteni 

hozzátartozóinak.464 

Míg 4 másik, hasonló ügyekről beszámoló hírben a „rokona” kifejezés szerepel: 

– […] a pénztárgépből árucikk sztornóval rendszeresen kitörölt több fizetendő terméket, azonban 

ezeket az árucikkeket nem vette vissza, hanem kiadta a vásárlóknak. A nyomozás során az is 

kiderült, hogy a nő rokonai visszatérő „vásárlók” voltak. A gyanú szerint közösen, rendszeresen 

követték el a lopásokat. […] a gyanúsítottak már korábban is követtek el hasonló 

bűncselekményeket.
465

 

– a […] Rendőrkapitányság vezetője sajtótájékoztató keretében számolt be egy közel 

százharminckétmillió forint értékű lábbeli eltulajdonításával kapcsolatban indított büntetőeljárás 

befejezéséről. [...] egy […] férfi különböző internetes portálokon, budapesti üzleteken keresztül, 

továbbá ismerősei és rokonai segítségével szándékozott az árukészletet értékesíteni.
466

 

– A telephely alkalmazottja három társával és a biztonsági őr segítségével egy tucat malacot 

tulajdonított el. […] a lopást […] egy utánfutós személygépkocsival követték el. […] az autó egy, a 

telephelyen biztonsági őrként dolgozó férfi tulajdona, akitől az egyik ott dolgozó rokona azt kérte, 

hogy adja kölcsön a kocsit és segítsen kivinni az állatokat a telepről.
467

 

– Az idősebb férfi beismerte a fakivágást a kihallgatásán, elmondta, hogy három hete vágja ki a fát 

a terülten […] azt is elismerte, hogy a fakitermeléshez nem kért semmilyen hatóságtól engedélyt. A 

fiatalabb férfi tagadta, hogy már hetek óta segített rokonának a fakitermelésben, állítása szerint 

csak egyetlen egy alkalommal volt az erdőben, akkor, amikor tetten érték őket a rendőrök.468 

                                                           
461 Veszprém MRFK. 2013. 11. 18. „Hírek Veszprém megyéből.”  
462 Veszprém MRFK. 2014. 08. 12. „Lopás a bevásárlóközpontban.”  
463 Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 07. 26. „Hírek Hajdú-Bihar megyéből.” 
464 Zala MRFK. 2013. 08. 02. „Fizetés nélkül engedte át a termékeket.” 
465 Vas MRFK. 2014. január 20. „Összejátszottak?”  
466 Vas MRFK. 2014. 06. 19. „Vádemelést javasol a rendőrség.  
467 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 11. 28. „Malacuk volt.”  
468 Zala MRFK. 2014. 10. 15. „Három hete lopták a fát a nemesrádói erdőből (fotókkal).” 
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Külön figyelemre méltó, hogy 3 – lopási ügyekről szóló – hír „az elkövetők”, illetve „a tettestársak” 

fordulat helyett használja „a rokonok” kifejezést, miközben ezekben az esetekben eleve kétséges, hogy 

a történet megértéséhez szükség van-e az elkövetők közötti viszonyra vonatkozó információra. Az 

viszont valószínűsíthető, hogy ez a többletinformáció, amely mintegy a származással, illetve a családi 

háttérrel kapcsolja össze a bűnelkövetést, azt sugallhatja legalábbis az olvasók egy részének, hogy az 

elkövetők – akikről az egyik esetben megtudjuk, hogy visszatérő tolvajok – romák: 

– Az egykori kórház területéről loptak el vasanyagot a tatabányai rokonok […] A használaton 

kívüli, egykor kórházként üzemelő épületegyüttesből tulajdonított el különböző vas tárgyakat egy 

[…] férfi és unokatestvére.
469

 

– Sógornőjével ment vasat gyűjteni egy 19 éves fiatalember […] a régi vasútállomás mögötti 

vasúti töltésről ástak ki csavarokat, kisebb alkatrészeket. […] A rokonokat a […] 

Rendőrkapitányság szabálysértési őrizetbe vette.470 

– […] három nappal korábban F. Zsuzsanna és F. Katalin 14 farmernadrággal távozott onnan 

fizetés nélkül. Akkor a lopott holmival sikerült elmenekülniük, ezúttal azonban nem tudtak 

eltulajdonítani semmit sem. A dolgozók felismerték, és kérdőre vonták őket, miközben értesítették a 

rendőröket. A 46 és 45 éves rokonok próbáltak elfutni.
471

 

Két albérleti szerződéssel kapcsolatos esetről szóló hír is a „rokon” kifejezést alkalmazza az elkövetők 

viszonylatában. Az egyik ügyben a bérbeadó és a „rokona” követ el jogsértést (a sértettekre pedig mint 

„családtagok”-ra utal a szöveg): 

Egy […] lakásban érvényes albérleti szerződés alapján tartózkodó család tagjait […] este 

telefonon tájékoztatta az ingatlan tulajdonosa, M. Zsolt arról, hogy másnap odaköltözik, ezért 

felszólította őket, hogy – a korábbi írásbeli megállapodásban foglaltak ellenére – hagyják el 

jelenlegi otthonukat. […] Másnap a tulajdonos rokona […]az albérletbe ment és elvette a sértettek 

lakáskulcsát. Az ijedt családtagok elhagyták az ingatlant..
472

 

A másik ügyről szóló hírben az ingatlantulajdonos módszeresen és alaposan megkárosító bérlő oldalán 

jelennek meg a „rokon”-ok: 

Albérlőként költözött be […] B. Sándorné családjával […] pár hónappal később azonban az 

asszony elmaradt a rezsi befizetésével. Ezután hónapokig az albérleti díjjal is adós maradt a nő, 

ezért a tulajdonos személyesen is felkereste őt. Döbbenten tapasztalta, hogy időközben a 

pincehelyiségbe a gyanúsított több rokona is beköltözött. Felszólítására a hívatlan vendégek 

elmentek, majd a következő havi bérleti díj kifizetése előtt B. Sándorné is kiköltözött a házból. 

Távozásakor mindent magával vitt, amit az épületben talált, az összes berendezési tárgyat, 

bútorokat, műszaki cikkeket is elvitte, sőt még a tulajdonos tűzifáját is eltüzelte
 473

 

                                                           
469 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 04. 03. „Elfogták a vasazókat.” 
470 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 07. 30. „Felszerelkezve mentek vasazni.” 
471 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 09. 15. „Elfogás és ítélet 72 óra alatt – videóval.” 
472 Bács-Kiskun MRFK. 2014. 07. 11. „Megfenyegették és kizárták az albérlőket.”  
473 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 10. 10. „Jött, beköltözött, mindent vitt.”  
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Egy hírben szerepel a „családfő” kifejezés, amely az adott szövegösszefüggésben sajátos stílusértéket 

kap (tekintettel arra, hogy a történetből egy gátlástalan, csak a saját családja érdekeit szem előtt, a 

törvényt magára nézve önkényesen értelmező személy képe bontakozik ki): 

[…] az 54 éves családfő elmondta, hogy a fákat részben azért vágta ki, mert akadályozták őket 

balatoni panoráma élvezetében, részben pedig azért mert a fák nem az őshonos fajtához tartozó 

ecetfák voltak.
474

 

1.2.3. Hozzátartozók mint tettestársak egyéb jogsértések esetén  

(4 előfordulás) 

A „rokona” kifejezés fordul elő 2 olyan hírben, amelyben embercsempészként együttműködő 

hozzátartozók szerepelnek: 

– A rendőrök kiderítették, hogy a 30 éves egyiptomit egy Olaszországban élő arab ember bízta 

meg azzal, hogy a három szírt Olaszországból Magyarországra vigye, és ehhez a magyar rokona 

segítségét kérte.
475

 

– A Volkswagen típusú autót egy 26 éves letenyei férfi vezette, a jobb első ülésen 51 éves rokona 

ült és az autóban még négy afgán és egy bangladesi férfi utazott, akik csak menedékjogot igénylők 

részére kiállított humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkeztek.
476

 

Míg az első hír esetében a bonyolult történet megértéséhez valóban szükségesnek tűnik a két 

(különböző nemzetiségű) elkövető közötti kapcsolat tisztázása – és ehhez a „rokon” kifejezés elegendő 

információval szolgál. A második esetben nem egyértelmű ugyan, hogy mennyiben nyújt 

többletinformációt annak a megemlítése, hogy az embercsempész tettestársa egyben a hozzátartozója 

is; az mindenesetre nem merül fel, hogy az elkövetők etnikai hátterére való burkolt utalás lenne a cél.  

Szintén a „rokon” kifejezés szerepel – a „családtagok” mellett – egy kábítószer-kereskedelemmel 

kapcsolatos ügyben. Ebben egyrészt indokoltnak tűnik a történet megértése szempontjából a szereplők 

közötti hozzátartozói kapcsolatra való utalás, másrészt a „rokon” kifejezés valószínűleg az egyszerűbb 

megfogalmazás kedvéért szerepel a szövegben: 

Anyát, fiát, illetve egy rokonukat a […] nyomozók azzal gyanúsítják, hogy hónapokon keresztül 

árultak kábító hatású anyagokat több mint egy tucat gyermek és fiatalkorú tinédzsernek. […] A 

[…] nyomozók a családtagokat egyszerre fogták el.477 

A „családfő” kifejezés szerepel egy olyan hírben, amelyben a rendőrség egy illegális szemétlerakással 

kapcsolatos ügyben sikeresen azonosította az elkövetőket:  

A rendőr a fák tövébe rejtett szemetet átvizsgálta és egy papírdobozon nevet, elérhetőséget talált. 

[…] Az egyenruhás […] a szabálysértőket megtalálta és felelősségre vonta. A […] családfő a 

szabálysértést elismerte és a közterületről a szemetet elszállította.
478

 

                                                           
474 Veszprém MRFK. 2014. 03. 17. „Kivágták a fákat, hogy kilássanak.” 
475 Zala MRFK. 2013. 12. 04. „Egy újabb embercsempész bukott le.”  
476 Zala MRFK. 2014. 05. 27. „Öt embert akart átcsempészni a határon (fotóval).”  
477 Fejér MRFK. 2013. 10. 15. „Bicskei drogterjesztő család rács mögött – videóval.” 
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Noha a kifejezésnek egy bizonyos – konzervatív értékrend szerinti – értelmezési keretben pozitív 

zöngét adhat az a körülmény, hogy a „családfő”-ként említett férfi utólag felelősséget vállalt a 

hozzátartozóival közösen elkövetett szabálysértésért, ugyanakkor a kollektív felelősség bármilyen 

módon való tematizálása aggályos lehet, ha az olvasó romának sejti a szereplőket. Továbbá, a 

patetikus/archaizáló „családfő” kifejezés alkalmazása ebben a szövegkörnyezetben enyhén 

parodisztikus hatást is kelthet, tekintettel a történet profán jellegére. 

 

1.3. A történetben az elkövető oldalán egyéb szerepet játszó hozzátartozók  

(össz. 58 előfordulás) 

Az elkövetőkkel kapcsolatos előfordulások csaknem negyedében – az összesen 236 előfordulás közül 

58-ben – nem kifejezetten sértettként vagy tettestársként, hanem „egyéb” szerepben jelennek meg 

hozzátartozók a történetben.  

Ezzel a kategóriával kapcsolatban az etnicitás esetleges sugalmazására vonatkozó hipotézis mindkét 

eleme felmerül: egyrészt vizsgálandó, hogy szükséges-e a történet megértéséhez a hozzátartozók 

megemlítése (illetve, hogy milyen jellegű többletinformációt ad hozzá a történethez a megemlítésük), 

valamint mérlegelendő a szinonimaválasztás is. 

1.3.1. Bűnpártoló hozzátartozók  

(2 előfordulás) 

Az előfordulások közül kapcsolódik olyan esethez, amelyben hozzátartozók – a leírás alapján – 

tudatos segítséget nyújtottak az elkövetőnek a bűncselekmény következményeinek elkerülésében. Az 

egyik, egy emberölési esetről szóló hír, a „hozzátartozó” kifejezést alkalmazza: 

A lakóházba hazatérő hozzátartozó [...] gépkocsijával elszállították a holttestet, majd [...] az 51-es 

főút közelében található Nagy-éri-csatornába rejtették.
479

 

A másik hírben egy kábítószerrel való visszaélés miatt elítélt férfit próbálnak elrejteni a hozzátartozók, 

akikre a „rokonai” kifejezés utal a szövegben: 

Nem kezdte meg önként a rá jogerősen kiszabott szabadságvesztése letöltését, ezért adtak ki 

elfogatóparancsot egy férfi ellen [...] Elmentek ahhoz a házhoz, ahová a férfi a helyiek szerint 

vendégségbe érkezett. Rokonai azt állították, hogy [...] nincs a házban, évek óta nem látták. Az 

egyenruhások az elhangzottak ellenére körbevették, majd átvizsgálták a házat. Az egyik 

helyiségben egy ágy alatt találták meg a [...] férfit.
480

 

A szereplők közötti hozzátartozói viszonyra való utalás mindkét történetben indokolt. Viszont, míg a 

„hozzátartozó” kifejezés egy komoly ügyről (súlyos bűncselekményről) szóló hírben jelenik meg, a 

                                                                                                                                                                                     
478 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 07. 05. „Illegális hulladék.” 
479 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 11. 15. „Csatornába dobták.”  
480 Békés MRFK. 2014. 07. 26. „Ágy alá bújt a rendőrök elől.” 



176 

„rokonai” kifejezést tartalmazó hírben szereplő eset bemutatása kissé komikus, farce-jellegű: azt 

sejteti, hogy egy olyan közösségről van szó, amelyben a kriminalitás elterjedt, és összességében 

valószínű, hogy az olvasó előtt egy roma család képe jelenik meg. 

1.3.2. Az elkövetőknek hátteret biztosító hozzátartozók  

(13 előfordulás) 

Összesen 13 hírben szerepelnek olyan hozzátartozók, akik valamilyen módon hátteret biztosítottak az 

elkövetőknek, illetve asszisztáltak az elkövetőknek (a beszámoló alapján nem mindig világos, hogy 

tudatosan vagy nem tudatosan). A hozzátartozói kapcsolat említése ezen hírek esetében segítheti a 

történet megértését, emiatt önmagában nem kifogásolható. 

2 hír – egy drogkereskedelmi ügy felderítéséről, valamint egy sikkasztási ügyről szóló – a 

„családtagjai” kifejezést alkalmazza: 

– A férfi és családtagjai lakásán tartott házkutatás idejére a helyszín biztosításához a Készenléti 

Rendőrség [...] közbiztonságot megerősítő szolgálatot ellátó erői nyújtottak segítséget .
481

  

– […] az eltulajdonított mobiltelefonokat és azok tartozékait családtagok, más cégeknél dolgozó 

sofőr kollégák és ismerőseik részére adták tovább.
482

 

A „hozzátartozó” kifejezés fordul elő 2 olyan hírben, amelyben a hozzátartozók említésére lopási 

ügyek kapcsán került sor: 

– A rendőrök az eltulajdonított telefonért kapott készpénzt lefoglalták, valamint a 17 éves 

gyanúsított hozzátartozójánál megtalálták a sértett karóráját is.483  

– […] előállítottak egy 39 éves férfit, akitől a korábban ellopottak körül három- és egy 

hozzátartozójától szintén korábbi bűncselekményekből származó két kerékpárt is lefoglaltak.484 

3 másik hasonló hírben viszont a „rokon” kifejezés szerepel: 

– A 31 éves Cs. Zsolt […] felfigyelt a piros színű, jó állapotú motorra. Úgy gondolta, hogy jó 

pénzért el lehetne adni, ezért eltolta. […] elmondta egyik ismerősének, hogy van egy eladó 

segédmotorja. A 33 éves […] F. László megígérte, hogy segít rá vevőt keresni. Talált is egy férfit, 

aki másnap egyik rokonát küldte el a motorért.485 

– Körzeti megbízott érte tetten az illegális fagyűjtőket […] A 47 éves […] férfi a körzeti 

megbízottnak elmondta, hogy fiával és annak ismerősével gyűjtötték a fát […]. Az ágakat ezt 

követően Győrben élő rokonához szállították, akinek engedélye van a fa összeszedésére. 486 

– […] előállították azt a 43 éves nőt is, akinek a gyanúsítottak megőrzésre átadták a lopott 

értékeket. […] kiderült, hogy T-né S. Anita az egyik [tévé]készüléket 40.000 forintért, négyhavi 

                                                           
481 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 06. 16. „Kiskorúaknak is árult drogot.”  
482 Vas MRFK. 2013. 10. 03. „Vádemelési javaslat.”  
483 Pest MRFK. 2014. 12. 23. „»Add ide az órát, vagy megszurkállak!«.” 
484 Békés MRFK. 2013. 09. 13. „Őrizetben a kerékpártolvajok és az orgazda is.” 
485 Békés MRFK. 2013. 10. 02. „Lopás és orgazdaság.” 
486 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 12. 24. „Tűzifagyűjtők.” 
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részletre továbbadta sógornőjének, de arról nem tájékoztatta rokonát, hogy az honnan 

származott.487 

A „rokona” kifejezés szerepel elő 3 hírben, amelyekben az elkövető elfogása kapcsán jelennek meg a 

hozzátartozói a történetben. Megjegyezhető, hogy ezek közül 2 hír – hasonlóan az előző, bűnpártoló 

hozzátartozókról szóló alfejezetben bemutatott egyik hírhez – kaján részletességgel számol be a 

körözött személyek elrejtőzési kísérleteiről: 

– [...] újból megjelent a sértett üzletében a védelmi pénz begyűjtése miatt [...] A [...] férfit elfogták, 

előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi [...] társát [...] rokona házánál fogták el.
488

 

– [...] A férfi egyik rokona Újkígyóson lakik, ezért a [...] Rendőrkapitányság rendőrei [...] ott is 

keresték. Az unokatestvére családi házához tartozó melléképületekben lopott szivattyúkat és két 

kanna benzint találtak. A házigazda azt mondta, hogy ezeket a dolgokat Cs. Pál vitte oda, de nem 

tudott róla, hogy bűncselekményből származnak. A nyomozók a házat is alaposan átvizsgálták, így 

találtak rá a körözött férfire, aki a hálószobában egy szekrénybe rejtőzött el a rendőrök elől.
489

 

– [...] a férfi rokona nyitott ajtót. A fiatalember zavartan viselkedett, ezért a nyomozók a 

beleegyezésével házkutatást tartottak. G. Benjamin elbújt a rendőrök elől, őt a lakás 

átvizsgálásakor a konyhában, a mosogatógépbe bújva találták meg.
490

  

Valamint szintén a „rokon” kifejezés szerepel egy homályos hátterű, személyi szabadság megsértését 

is magában foglaló ügyben: 

– […]K. János berúgta a bejárati ajtót, társaival együtt bement a lakásba és felszólította a 

sértettet, hogy menjen velük és vigye magával a kutyáját is. A férfit és az állatot K. János 

rokonának szigetszentmiklósi családi házához vitték autóval, ahol bezárták a garázsba.491 

2 hír számol be olyan esetről, amelyben az elkövetők kiskorú hozzátartozójuk erkölcsi fejlődését 

veszélyeztették azáltal, hogy bűncselekményekbe (betörésbe, illetve lopásba) vonták be őket; az 

egyikben a „hozzátartozó”, a másikban a „rokon” kifejezés szerepel: 

– A bűncselekmény elkövetésekor az asszony 13 éves fia is jelen volt, aki a tetőn lévő hozzátartozói 

visszaértéig figyelési feladatokat látott el.
492

 

– A 21 és 19 éves férfiak főként üzemanyagot tulajdonítottak el parkoló járművekből […] V. Gyula 

ellen a […] Rendőrkapitányság kiskorú veszélyeztetése bűntette elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt is eljárást folytatott, mivel a férfi egyik fiatalkorú rokonát bízta meg, hogy a 

bűncselekmények elkövetésekor a gépkocsiban tartózkodva figyeljen, és ha gyanúsat tapasztal, 

értesítse őket.493 

                                                           
487 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 08. 15. „Apartmanokból loptak.” Ugyanennek az esetnek a felidézését hasonló 

megfogalmazásban lásd még: Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 09. 07. „Kicserélték a televíziókészülékeket”. 
488 BRFK. 2014. 08. 31. „Védelmi pénzt követeltek az álrendőrök – videóval.”  
489 Békés MRFK. 2014. 01. 21. „Szekrénybe bújt a rendőrök elől.”  
490 BRFK. 2014. 01. 6. „Mosogatógépben bújt el – videóval.” Ugyanennek az esetnek a felidézését (azonos 

megfogalmazásban) lásd még: BRFK. 2014. 08. 12. „Mosogatógépbe bújt.” 
491 Pest MRFK. 2014. 10. 30. „Kutyájával együtt zárták be.” 
492 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 06. 05. „Tetten ért lyukóvölgyi betörők.”  
493 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 12. „11 rendbeli bűncselekmény.” 
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1.3.3. Az elkövetőt megfékezni igyekvő hozzátartozók  

(5 előfordulás) 

Az előfordulások közül 5 esetében a hozzátartozók azért kapnak említést, mivel tevőleges szerepet 

vállaltak a (garázda, erőszakos) elkövető megfékezésében. Egy vidéki kisvárosban történt utcai 

garázdaságról szóló hír szerint: 

A fiatalember később egy fejszével akart a korábban bántalmazott férfira támadni, de 

hozzátartozója lefogta.
 494

 

A semleges hangulatú „hozzátartozó” kifejezés alkalmazása kapcsán csupán az vethető fel kérdésként, 

hogy miért nem individualizáltabb módon kap említést a felfegyverkezett garázdát megfékező, azaz 

kifejezetten pozitív szereplő. 

A „rokona”, illetve „rokonai” kifejezés szerepel két hasonló tárgyú hírben (az egyik eset helyszíne egy 

falusi kocsma, a másiké egy falusi utca): 

– Az egyik […] presszóban […] egy […] férfi több vendégbe belekötött és trágár szavakat kiabált. 

Amikor a rokona megpróbálta lecsitítani és hazakísérni, összeverekedett vele.
495

 

– A hangoskodásra kiment az utcára a ház tulajdonosa, akit S. József a vita hevében többször 

megütött, megrúgott. A bántalmazásnak az vetett véget, hogy a dühöngő férfit rokonai lefogták és 

hazakísérték.
496

 

Noha mindkét esetben kétségtelen, hogy a történtek megértetését szolgálja a szereplők közötti 

kapcsolat tisztázása, felmerülhet, hogy magasabb társadalmi státusú szereplők esetében a neutrálisabb 

„hozzátartozó” kifejezésre esett volna a választás. 

Az elemzés hipotézise szerint különösen figyelemre méltó „rokonság” kifejezés kerül elő abban a 

hírben, amely szerint: 

[…] egy családi ünnepség közben 4 férfi verekedett össze az Ady Endre utcán. Az ittas verekedőket 

a rokonság választotta szét.
497

 

Ebben az esetben a megfogalmazás eleve összefüggést sugall bizonyos „családok” életmódja és a 

normasértő, megbotránkoztató magatartás között; a „rokonság” kifejezés pedig a hozzátartozókra nem 

mint individuumokra, hanem mint egynemű tömegre utal. 

Egy másik hír, amely szintén egy „családi ünnepség”-ként említett rendezvényhez kapcsolódó esetről 

szól, a „családtagok” kifejezést tartalmazza, és ezáltal individualizáltabban utal a szereplőkre 

A bántalmazást látták a családtagok, akik a két férfi közé álltak, majd a támadót elzavarták a 

háztól.
498

 

                                                           
494 Tolna MRFK. 2014. 06. 04. „Garázdaság és testi sértés Dombóváron.”  
495 Veszprém MRFK. 2014. 04. 08. „Vádemelési javaslat a vilonyai garázdaság ügyében.”  
496 Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 10. 15. „Vádemelési javaslattal zárult nyomozás.”  
497 Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 06. 09. „Rendőrségi hírek Hajdú-Bihar megyéből.” 
498 Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 06. 03. „Bíróság előtt kell felelnie a bántalmazónak.”  
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1.3.4. Pénzbüntetést befizető hozzátartozók  

(4 előfordulás) 

Azokban a hírekben – összesen 4-ben –, amelyekben pénzbüntetésük befizetését elmulasztó, és emiatt 

a rendőrség által előállított személyeket azt követően bocsátottak szabadon, hogy hozzátartozóik 

kifizették a bírságot, a szereplő közötti kapcsolat megemlítése önmagában nem tekinthető 

problematikusnak, mivel része a történetnek. 

Egy hírben a neutrális „hozzátartozó” kifejezés szerepel: 

A rendőrök tájékoztatták a férfit, ha a bírságot lerója, nem viszik börtönbe. Az elítélt […] megkérte 

hozzátartozóját, fizesse be a csekken szereplő összeget.499 

3 hírben viszont a „rokonai” és az „a rokonok” kifejezés fordul elő, ami a szövegkörnyezettel együtt 

enyhén sugalmazó hatású: kiterjedt közösséget sejtet háttérben, amelynek tagjai egyrészt rutinosan 

lépnek fel ilyen helyzetekben, másrészt hajlandónak tűnnek mintegy kollektíve felelősséget vállalni az 

egyes tagok által elkövetett jogsértésekért: 

– Az asszony rokonai végül befizették a pénzbüntetést, így a rendőrség még aznap megszűntette 

[sic!] az őrizetét.
500

  

– […] mivel a kiszabott pénzbírságot a rokonai még aznap befizették – a rendőrök szabadon 

bocsátották.
501

  

– A Tatabányai Rendőrkapitányságon várta meg, míg családja rendezte a büntetést. Miután a 

rokonok igazolták ennek megtörténtét, a férfit a rendőrök elengedték.
502

 

1.3.5. Az elkövető hozzátartozói mint bejelentők  

(4 előfordulás) 

Az egyik hír a 4 közül, amelyben egy hozzátartozó bejelentőként jelenik meg, egy emberöléshez 

kapcsolódik; ez esetben sem a kapcsolat megemlítésének ténye nem kifogásolható – segíti a történtek 

megértését –; sem pedig a „rokona” kifejezés használata, ami a bejelentő közelebbi azonosításának 

megakadályozását szolgálhatja: 

A rendőrséget a férfi egyik rokona értesítette, akit L. János a bűncselekmény elkövetése után 

telefonon felhívott és elismerte neki, hogy megölte az élettársát.
503

 

Egy másik hír arról tudósít, hogy egy vidéki kisvárosban egy nő otthon szülte meg gyermekét, majd:  

[…] az élve született csecsemőt egy ruhába tekerte, majd a konyha padlójára helyezte és magára 

hagyta. A házban tartózkodó egyik hozzátartozó fedezte fel a csecsemőt, aki azonnal értesítette a 

mentőket.
504

 

                                                           
499 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 02. 16. „Megúszta.” 
500 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 12. 12. „Az ablakon át mentek utána.”  
501 Nógrád MRFK. 2014. január 24. „Három körözött rendőr kézen.”  
502 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 05. 15. „Kerestek, találtak – videóval.” 
503 Pest MRFK. 2014. 10. 10. „Leszúrta az élettársát Dabason.”  
504 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 01. 08. „Magára hagyta az újszülöttet.”  
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Ez utóbbi esetben (ahol egyébként feltehetően a mentőkön keresztül jutott el az információ a 

rendőrséghez) a kapcsolat említése önmagában indokolt; az viszont, hogy nem tudjuk meg, hogy 

pontosan milyen „hozzátartozó”-ról is van szó, azt a benyomást keltheti az olvasóban, hogy 

rendezetlen körülmények között élő, népes családról van szó. 

Az elemzett hírek közül kettőben az elkövetők hozzátartozói olyan bűncselekmény kapcsán tesznek 

rendőrségi bejelentést, amelyeknek sértettje szintén hozzátartozójuk; mindkét hírben a „családtagok” 

kifejezés szerepel, ami a szövegkörnyezetet tekintve elegendően informatív, ugyanakkor neutrális is:  

– […] a férfi […] előzetes szóváltást követően bántalmazta 21 éves fiát, majd légpisztolyával 

meglőtte. A rendőrséget a lakásban tartózkodó családtagok értesítették.
505

 

– […] látogatóba ment édesanyjához és megérkezését követően beszélgetni kezdtek. A férfi eközben 

támadt rá a 60 éves nőre. Megütötte és fojtogatni kezdte, melynek következtében a nő életét 

vesztette. A rendőrséget az időközben a házhoz érkező családtagok értesítették.
506

 

1.3.6. Hozzátartozó „védelmében” elkövetett jogsértések  

(4 előfordulás) 

Összesen 4 hír számol be olyan esetről, amelyben az elkövetők a beszámoló szerint hozzátartozóik 

„védelmében” léptek fel normasértő módon. A történetek jellegéből adódik, hogy a megértésükhöz 

szükség van a szereplők közötti kapcsolatra vonatkozó információra, ez tehát önmagában nem vet fel 

kérdéseket. 

Egy – terrorgyanús, ám vaklármának bizonyuló esetről szóló – hírben pedig a „hozzátartozó” kifejezés 

szerepel:  

– A […] Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére […] telefonált be egy ismeretlen férfi, azzal, 

hogy ha a hozzátartozóját fél órán belül nem engedik ki a börtönből, akkor fel fog robbanni a 

bíróság épülete.507 

Egy hír a „családtag” kifejezést tartalmazza: 

– […] a férfi […] egy gáz- és riasztó fegyverrel felfegyverkezve elindult azokat a kóbor kutyákat 

megkeresni, amelyek állítása szerint családtagjait megtámadták. A férfi […] egy beépítetlen terület 

irányába a fegyverből három lövést adott le. Két arra közlekedő helyi lakos felháborodva szóvá 

tette a lövéseket, ami miatt a férfi vitatkozni kezdett velük.508 

A kapcsolódó hírek közül 2 a „rokon” kifejezést tartalmazza (az első hír teljes szövegében, vélhetőleg 

a szóismétlés elkerülése érdekében, a „hozzátartozó kifejezés is szerepel). Az egyik esetben 

„közfeladatot ellátó személy elleni erőszak” miatt indult eljárás az elkövető ellen: 

                                                           
505 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 03. 31. „Családi veszekedés Pusztadoboson.”  
506 Békés MRFK. 2014. 03. 18. „Lezárult a nyomozás a gyulai emberölés ügyében.”  
507 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 06. 25. „Bombariadó Kecskeméten.” Ugyanennek az esetnek a felidézését hasonló 

megfogalmazásban lásd még: Bács-Kiskun MRFK. 2013. 06. 25. „Terrorcselekmény miatt nyomoznak;” Bács-Kiskun 

MRFK. 2013. 08. 06. „Meggyanúsították a robbantással fenyegető férfit.” 
508 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 10. 21. „Fegyverrel eredt a kutyák nyomába.” 



181 

A […] mentős megpróbálta felsegíteni az erősen ittas férfit, mire annak rokona odalépett és a 

vállánál fogva elrántotta.
509

 

A másik esetet a rendőrség a hír szerint zaklatásnak minősítette: 

A sértett […] két személyt szeretett volna kibékíteni egymással, melynek érdekében egyiküket 

kihívta a szórakozóhelyről. Ekkor érkezett meg az illető rokona, K. T., aki késsel a kezében 

megfenyegette a feljelentőt, hogy hagyja békén a fiút. 
510

 

Az utóbbi megfogalmazások az elemzés hipotézise szerint alkalmasak lehet arra, hogy a – 

destruktívan, illetve irracionálisan viselkedő – szereplők roma származását sugallják az olvasónak. 

1.3.7. Embercsempészek hozzátartozói mint kliensek  

(6 előfordulás) 

6 embercsempészésről szóló hírben szerepeltek olyan kliensek, akik egyúttal az elkövetők (azaz a 

csempészek) hozzátartozói; a szereplők közötti kapcsolat mindegyik esetben a történet érdemi 

részének tekinthető. 

A híre közül 2-ben a „családtag” kifejezés jelenik meg: 

– A koszovói házaspár családtagjait jogellenesen akarta Németországba vinni.
511

 

– [...] egy embercsempészt állítottak elő a járőrök. A 26 éves koszovói férfi egyik családtagját 

akarta Németországba csempészni.512 

3 kapcsolódó hír szövegében pedig a „rokon” kifejezés szerepel; vélhetően az egyszerű fogalmazás 

kedvéért: 

–A [...] Rendőr-főkapitányság a brit férfit embercsempészés bűntettének megalapozott gyanúja 

miatt őrizetbe vette [...]. Rokonai ellen idegenrendészeti eljárás indult.
513

 

– A zöldhatáron át illegálisan Magyarországra érkezett szír rokonaikat akarták Németországba 

vinni […] a férfiak.514 

– Egy szír férfi rokonának akart segíteni azzal, hogy őt és két ismerősét segíti bejuttatni 

hazánkba.515 

– A férfi előzetes […] két koszovói állampolgár rokonának akart segítséget nyújtson ahhoz, hogy 

Ausztriába utazhassanak.516 

                                                           
509 Csongrád MRFK. 2014. 02. 08. „Ketten is a mentőkre támadtak.”  
510 Tolna MRFK. 2014. 12. 02. „Késsel fenyegetőzött.”  
511 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 11. 29. „Embercsempészek rendőrkézen.”  
512 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 11. 04. „Taxival és vonattal.” 
513 Csongrád MRFK. 2013. 12. 24. „Brit embercsempész őrizetben.”  
514 Békés MRFK. 2014. 09. 23. „Bíróság előtt a határsértők segítői.” 
515 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 12. 17. „GPS úti cél: Magyarország.” 
516 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 10. 25. „Meghiúsult a tervük.” 
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1.3.8. Az eset körülményei kapcsán megemlített hozzátartozók  

(20 előfordulás) 

Az elemzett hírek közül 4 olyan lopási esetekről számol be, amelyek során a „kedvezményezett” az 

elkövető hozzátartozója volt, illetve lett volna. Az egyikben a „hozzátartozói” kifejezés szerepel: 

A nő a bűncselekmény elkövetését beismerte és elmondta, hogy korábban is vitt már el 

síremlékekről virágokat, amelyeket haza vitte [sic!], vagy hozzátartozói sírján helyezte el.
517

 

Egy másik hírben a „családtag” kifejezés jelenik meg: 

– [...] betörtek egy [...] ingatlanba és a tulajdonos által temetésre félre tett készpénzt 

eltulajdonították, majd elmenekültek a helyszínről. [...]A gyanúsítottak azonnal elköltötték a pénzt, 

amiből családtagjaiknak karácsonyi ajándékokat vásároltak.518 

A „rokona” kifejezés pedig 2 kapcsolódó hírben fordul elő: 

– Vallomása szerint az egyik rokona gépkocsijának elromlott az akkumulátora és ő így akart neki 

segíteni.
519

 

– [...] egy korábban, a rokona sérelmére elkövetett lopással vádolta meg a sértettet, majd 

ellenszolgáltatásként az udvaron lévő bicikliket és egy fűkaszát vett magához és távozott a 

helyszínről.
520

 

Noha mindössze 4 hír összehasonlításából messzemenő következtetések nem vonhatóak le, 

megjegyezhető, hogy a közfelfogás szerint eleve megbocsáthatóbbnak ítélt (temetői) viráglopási 

esetben a neutrális „hozzátartozó” kifejezés szerepel, a karácsonyi ajándékokra költött pénz esetében 

stílusosan „családtagok” kapnak említést, miközben az akkumulátor, a biciklik vagy a fűkasza 

eltulajdonítása esetében a „rokon”-ra való hivatkozás kis valószínűséggel teszi elnézőbbé az olvasót. 

Azon hírek közül, amelyekben az elkövetők ürügyként hivatkoztak – létező vagy kitalált – 

hozzátartozóikra, 3 esetében a „rokon” kifejezés szerepel: 

– [...] tetten értek egy 38 egy 45 éves [...] férfit, akik a gyanú szerint betörtek egy Lenti-hegyi 

pincébe [...]. A rendőrök pár perccel korábban [...] egy kerékpárúton igazoltatták a két férfit, akik 

azt mondták, hogy Máhomfára mennek egyikük rokonához.521 

– Járőrök igazoltatták [...] V. István és V. Zsuzsanna helyi lakosokat, akik egy kézi kocsin két 

darab alumínium radiátort toltak. [...] a rendőröknek először azt állították, hogy a radiátorokat 

egyikük rokonától kapták. A tapasztalt egyenruhások azonban a történet végére jártak és 

megállapították, hogy a tárgyakat egy tanyáról tulajdonította el a páros.522 

                                                           
517 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 10. 15. „Síremlékekről lopott virágokat.”  
518 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 12. 23. „Őrizetben a sátai tolvajok.” 
519 Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 03. 06. „Elfogták a tolvajt.”  
520 Csongrád MRFK. 2013. 11. 15. „Kerékpárokat és fűkaszát vitt el az önbíráskodó.”  
521 Zala MRFK. 2014. 01. 22. „Tetten érték a betörőket (fotókkal).” 
522 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 04. 18. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. 
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– […] beteg gyermekének orvosságra, élelemre, illetve a közelmúltban meghalt rokonai temetésére 

kért kölcsön pénzt a nőtől […] A nyomozás során kiderült, hogy a fiatalembernek nemcsak hogy 

gyermeke, de nemrég elhunyt hozzátartozója sincsen.
523

 

Egy esetben pedig a „(közeli) hozzátartozó” kifejezés jelenik meg a hír szövegében (ami kissé 

körülményes megfogalmazásnak tűnik, miután a címből kiderül, hogy az elkövető édesanyjáról van 

szó): 

– A házigazdák zajra ébredtek, majd a tyúkólban egy férfire lettek figyelmesek, aki elmondása 

szerint közeli hozzátartozóját kereste. [...] a helyszínre érkező körzeti megbízottak azonosították az 

idősebbik tettest is, [...] Az ügyben a [...] Rendőrkapitányság a helyi férfiakkal szemben lopás 

vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.524 

A hírek közül 9-ban a hozzátartozók az eset előzményeinek, illetve körülményeinek leírásakor 

jelennek meg; és említésük alapvetően nem kifogásolható. A „családtag” kifejezés szerepel 2 hírben; 

az egyikből megtudható, hogy gondatlanságból elkövetett közérdekű üzem működésének 

megzavarása, valamint foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének 

megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a rendőrség egy férfinek az ügyében, aki 

villanyvezetékeket és villanyoszlopokat rongált meg, és ezáltal tüzet okozott, amikor: 

[…] egy fél méter átmérőjű juharfát akart kivágni családtagja hanságligeti ingatlanán.
525

 

A másik hír pedig egy olyan elkövetőről szól, aki megbánta és beismerte tettét: 

[…] a nő […] egy családtagját látogatta meg a […] kórházban. A 29 éves gyanúsított az egyik 

kórházi osztály ebédlőjéből – kabátba tekerve – egy mikrohullámú sütőt tulajdonított el, melyet 

néhány nappal később visszavitt és az ott lévő nővérnek átadott.526 

A „rokon” kifejezés (és az egyikben a „családtag” kifejezés is) szerepel a többi, változatos esetekről 

beszámoló 7 hírben: 

– Rokonához érkezett látogatóba a [...] kórházba K. Béla [...] a vizit helyett azonban bement az 

egyik kórterembe és a szekrény fiókjából ellopott egy táskát, benne az egyik beteg 

pénztárcájával.
527

 

– [...] egy 50 éves férfi két fiával együtt családi névnapozáson vett részt [...] egyik rokonuknál, 

ahonnan éjszaka értek haza. Valamennyien lefekvéshez készülődtek, amikor [...] a legfiatalabb fiú 

egyszer csak egy 12 cm-es konyhakéssel a kezében jelent meg és minden előzmény nélkül 

vesetájékon szúrta az apát. [...] két testvére elmondta a rendőröknek, hogy ilyesmire még soha nem 

volt példa a családban.528 

                                                           
523 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 11. 20. „Tizenegyszer csapta be.”  
524 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 02. 13. „Anyját kereste a tyúkólban.” 
525 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 08. 30. „Favágásból tűzeset.”  
526 Pest MRFK. 2014. 01. 30. „Kórházból lopott.” 
527 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 09. 17. „Kórházból lopott.” 
528 Zala MRFK. 2014. 10. 06. „Hátba szúrta apját.” 
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– Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki kert szomszédja udvarán keresztül ment haza 

egyik rokonától azért, mert így kevesebbet kellett gyalogolnia.529 

– Négy eritreait akart átcsempészni a határon: A francia férfit gyanúsítottként hallgatták ki, aki 

azzal védekezett, hogy [...] 05. 21-én érkezett Magyarországra rokonához és egy fővárosi 

gyorsétteremben kérték meg a külföldiek, hogy vigye le őket Olaszországba.530 

– Először elment az egyik rokonához, akitől kölcsönkért egy kézikocsit, mellyel a város határába 

ment. [...] Mikor az egyik felújítás alatt álló házban meglátott több újszerű ablakot, nem keresett 

tovább. Felpakolta azokat a kézikocsira, [...] de összetalálkozott a lopott dolgok tulajdonosával, 

akinek magyarázkodni kezdett. Azt mondta, hogy az ablakokat a rokonától kapta.531 

– A [...] Rendőrkapitányságra [...] bejelentést tett egy [...] lakos, miszerint az otthonának udvarán 

egy férfi folyamatosan fenyegeti őt és a családját. [...] az 56 éves fenyegetőző személy aznap kora 

délután rokonait látogatta meg a mosonmagyaróvári társasházi lakásukban, amikor a sértett 

kisméretű tacskó kutyája a ház előtt megfogta a férfi nadrágja szárát, melynek következtében a 

nadrágon kis szakadás keletkezett.532 

– […] egy 42, egy 44 és egy 59 éves nő tettleg bántalmazott egy 56 éves […] nőt a kórház 

főbejárata előtt. […]A gyanúsítottak a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését nem ismerték el, 

azt mondták a rendőröknek, hogy rokonlátogatóba érkeztek a kórházba, és a verekedést nem ők 

kezdték. A szóváltás és – később – a tettlegesség elmondásuk szerint abból indult ki, hogy a[z] […] 

asszony egyik családtagjukat vádolta egy betöréssel.533 

Egy rablási kísérletről szóló – a „rokona” kifejezést tartalmazó hír esetében nem egyértelmű, hogy a 

szövevényes történet szempontjából milyen jelentőséggel bír az a körülmény, hogy a sértettet egy 

ismerőse:  

[…] meghívta rokona közeli házához borozgatni.
534

 

Hangsúlyos említést érdemel viszont két olyan hír, amelyben a hozzátartozók említése nem csupán 

irreleváns a történet szempontjából, hanem kifejezetten problematikus is. Egy rablási esetről szóló 

hírben az alábbiak olvashatóak 

Maga a sértett tett feljelentést arról, hogy előző este kirabolták. A középkorú férfi ugyan 

megnevezte támadóját, akiről rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy nem ő, hanem egyik rokona 

követte el a bűncselekményt.
535

 

Eleve, ennek a körülménynek az említése azt sugallja, hogy az adott család tagjai összekeverhetőek 

egymással, illetve, hogy bűncselekmények esetén hasonló eséllyel vetődhet fel a nevük a potenciális 

                                                           
529 Békés MRFK. 2014. 07. 14. „Lezárt ügy: magánlaksértés éjjel.” 
530 Zala MRFK. 2014. 05. 27. „Négy eritreait akart átcsempészni a határon.” Ugyanennek az esetnek a felidézését azonos 

megfogalmazásban lásd még: Zala MRFK. 2014. 06. 11. „Embercsempészés miatt állhat a bíróság elé”. 
531 Békés MRFK. 2013. 11. 14. „Kölcsön kocsival ment lopni.” 
532 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 09. 12. „Önbíráskodásból vádemelés.” 
533 Zala MRFK. 2014. 03. 27. „Csoportos garázdasággá fajult a rokonlátogatás.” Ugyanennek az esetnek a felidézését 

hasonló megfogalmazásban lásd még: Zala MRFK. 2014. 06. 04. „Kórházban garázdálkodtak.” 
534 Veszprém MRFK. 2013. 10. 10. „Meghiúsult rablás Ukkon.”  
535 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 10. 26. „Kifosztotta áldozatát.”  
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elkövetőkéi között. A „nem ő, hanem egyik rokona” fordulat pedig, a hazai közhangulatot ismerve, 

könnyen dekódolható romaellenes utalásként is; például úgy, hogy: „annyiban nem jártunk messze az 

igazságtól, hogy tényleg roma volt az elkövető”; esetleg úgy, hogy „tényleg abban a roma családban 

kellett keresni az elkövetőt”. 

Egy másik híradás, amely egy falusi mozgóboltos nő kirablásáról, illetve a gyanúsított gyors 

elfogásáról szól, nem csak a történtek előzményeiről számol be (miszerint a fiatal férfi nemrégiben 

még udvarolt a későbbi sértettnek), hanem az elkövető családi hátterét is bemutatja: 

A rendőrök ismerik a gyanúsított családját, fiútestvérei közül több is börtönbe került már vagyon 

elleni bűncselekmények miatt. A családfő soha nem vétett a törvény ellen, háborgott is, hogy mit 

akarnak már megint náluk a zsaruk.
536

 

Önmagában kifogásolható a hozzátartozók kriminalitásának felemlítése, és ezáltal annak burkolt 

felvetése, hogy a bűnelkövetés a származással függ össze. Mindezt külön erősíti, hogy a tudósítás 

hírértékkel bíró körülményként hangsúlyozza, hogy az elkövető apja még sohasem volt büntetve, 

illetve nevetség tárgyává teszi a „családfőt” a rendőrség megjelenése miatti „háborgása” miatt. Az 

archaizáló „családfő” kifejezés ebben a szövegkörnyezetben kifejezetten gúnyos hatást kelt; hiszen a 

cikk azt sugalmazza, hogy a férfi nemigen lehet büszke a családra, amelynek a „feje”. 

  

                                                           
536 ORFK Kommunikációs Szolgálat. 2014. 10. 30. „Szerelmetes rabló.” (A bemutatott eset Baranya megyében történt. Az 

ORFK Kommunikációs Szolgálata által jegyzett, tudósítás formájú cikk az URL tanúsága szerint a Zsaru Magazinban is 

megjelent.) 
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2. Sértettek  

(össz. 102 előfordulás) 

Az összes előfordulás közel negyede – 102 előfordulás – esetében a sértettek kapcsán kapnak említést 

hozzátartozók. Ezen kategória esetében elsősorban nem az merül fel kérdésként, hogy indokolt-e a 

hozzátartozók, illetve a hozzátartozói viszonyok megemlítése, hanem inkább a hipotézis második fele; 

vagyis az, hogy a szinonimaválasztás sugalmazó hatású-e a sértett etnikai hovatartozását tekintve. A 

tét a sértettek reprezentáció kapcsán például az, hogy amennyiben az olvasó – aki nagyobb 

valószínűséggel a többségi társadalom tagja – roma szereplőket, vagyis „másokat” lát a hírekben, 

távolabbinak, kevésbé fontosnak értékelheti a történteket. 

2.1. Sértettek mint egymás hozzátartozói  

(össz. 37 előfordulás) 

A „sértettek” kategóriában az előfordulások, több mint harmada – 37 előfordulás – olyan esetekhez 

kapcsolódik, amelyekben több, egymással hozzátartozói viszonyban álló sértett szerepel.  

2.1.1. Élet- és testi épség/integritás elleni bűncselekmények sértettjei  

(15 előfordulás) 

Az egymással hozzátartozói viszonyban lévő sértettekkel kapcsolatos előfordulások kisebb része – 15 

előfordulás – olyan hírekben jelenik meg, amelyek élet vagy testi épség/integritás elleni 

cselekményekről tudósítanak.  

A kapcsolódó hírek közül 2 zaklatási, illetve fenyegetési esetről szólóban a „hozzátartozó” kifejezés 

fordul elő: 

– K. János megalapozottan gyanúsítható továbbá azzal, hogy […] napi rendszerességgel telefonon 

keresztül hívogatta, valamint személyesen és hozzátartozóin keresztül zaklatta, fenyegette a 25 éves 

sértettet és élettársát azért, hogy a vele szemben fennálló tartozásukat egyenlítsék ki.537 

– Az ország különböző pontjain élő sértetteket – és több ízben azok családtagjait is – fenyegető 

telefonhívásokkal és sms üzenetekkel zaklatta egy [...] férfi. [...]Őket – és esetenként 

hozzátartozóikat – ugyanaz a férfi fenyegette meg életveszélyesen, mint aki a [...] bejelentőt is 

zaklatta. 538 

–A férfit felháborította a sértett feljelentése, ezért őt és hozzátartozóit is azzal fenyegette meg, hogy 

bosszút áll rajtuk.539 

Egy másik, szintén a „hozzátartozó” kifejezést tartalmazó hírben a támadás a sértett esetében a testi 

épsége, a hozzátartozója esetében viszont a vagyontárgya ellen irányult: 

                                                           
537 Pest MRFK. 2014. 10. 30. „Kutyájával együtt zárták be.” 
538 Veszprém MRFK. 2014. 10. 08. „Savval leöntéssel fenyegetett.” 
539 Veszprém MRFK. 2014. 04. 19. „Egy hónapos albérlet, több százezer forint kár.” 
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– [...] a 17 éves fiú egy [...] söröző előtt [...] előzetes szóváltást követően egy sörösüveggel 

megdobta a [...] sértettet, akit a fején talált el, majd a sértett hozzátartozójának kerékpárját több 

alkalommal a földhöz vágta. 540 

Ugyancsak a „hozzátartozó” kifejezés szerepel egy hírben, amelyből nem derül ki egyértelműen, hogy 

a sértett vagy a támadó volt az elsődleges agresszor: 

– […] a három nő […] – előzetes szóváltást követően- összeverekedtek, majd Á. I. Katalin a nála 

lévő gázspray-vel lefújta K. Tibornét és egyik hozzátartozóját.541 

A „családtag” kifejezést tartalmazza 5 olyan történet, amelyben a sértettek fenyegetést és bántalmazást 

szenvednek el: 

– [...] a férfi [...] előzetes szóváltást követően bántalmazott egy 36 éves [...] nőt és családtagjait. 542 

– [...] az egyik családi ház udvarára [...] M. Tivadar 42 éves, ifj. M. Tivadar 23 éves és M. Dávid 

18 éves helyi lakosok különböző eszközökkel felfegyverkezve mentek be. Szóváltást követően a 

három férfi, korábbi sérelmük miatt a tulajdonost és családtagjait bántalmazták, akik ennek 

következtében megsérültek. 543 

– [...] az akkor már láthatóan ittas állapotban lévő idős férfi megjelent a családnál és anyagi 

követeléssel állt elő a kutyaharapás miatt az eb gazdájánál. Mivel a kutyatulajdonos nem akart 

fizetni J. Győző egyre emeltebb hangerővel szidalmazta és fenyegette a férfit és a családtagokat.544 

– [...] egy a sérelmére korábban elkövetett lopás miatt az általa elkövetőnek vélt személyeket és 

azok családtagjait [...] kutyával, felajzott számszeríjjal, továbbá lakóhelyük felgyújtásával 

életveszélyesen megfenyegette. Kétszer Molotov-koktélt is dobott egy-egy gépkocsi alá. 545 

– Két család tagjai kerültek szóváltásba közös italozást követően [...] az egyik családi háznál. A 

vita az utcán is folytatódott, amely tettlegességig fajult. A jelenleg rendelkezésre álló adatok 

alapján a vendégségbe érkezett 19 éves R. János, a 43 éves R. Tibor és a 44 éves R. Jánosné [...] 

többször megütötték a házigazdát és családtagjait, majd gépjárműbe ülve távozásukkor a gépkocsi 

vezetője megpróbálta elütni a ház urát. 546 

Az utolsó hírrel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a történet, illetve a történtek bemutatása 

hasonlóságot mutat az elkövetőkkel kapcsolatos előfordulásokról szóló részben néhány hírrel, 

amelyekben családok közötti konfliktusról van szó; jelen esetben azonban a keresőszó a sértettek 

kapcsán jelent meg. Ugyanebben a hírben figyelmet érdemel még a „ház ura” kifejezés, amely a 

szintén archaizáló „családfő” szinonimájának tekinthető, viszont kifejezetten komikus stílusértékű; az 

eset leírásának vígeposzi jelleget ad. 

                                                           
540 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 05. 02. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
541 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 08. 16. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
542 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 11. 23. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
543 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 08. 20. „Lopások, garázdaságok.” 
544 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 09. 12. „Önbíráskodásból vádemelés.” 
545 Bács-Kiskun MRFK. 2014. 05. 29. „Önbíráskodással gyanúsítják a bajai férfit – videóval.” 
546 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2013. 06. 15. „Verekedtek, majd el akarta ütni.” 
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Maga a „családfő” kifejezés ebben a kategóriában 4-szer fordul elő – köztük egy emberölési eset 

kapcsán is: 

– [...] egy 37, egy 32, egy 23 és egy 21 éves [...] férfi 2013. 08. 21-én [...] megjelentek egy helyi 

család udvarán, hogy korábbi sérelmüket megbeszéljék, ahol a két huszonéves többször megütötte 

a családfőt és fiát, aki az elsődleges orvosi vélemény szerint nyolc napon belül gyógyuló, könnyű 

sérülést szenvedett. 547 

– T. Ferenc 30 éves, és T. Hajnalka 26 éves helyi lakosok egy gereblyével és egy bottal 

felfegyverkezve mentek be [...] egy családi ház udvarára. A testvérpár a lakóházba bekiabálva 

megöléssel fenyegette az ott lakó házaspárt, majd az épületből kilépő családfőt bántalmazták, aki 

ennek következtében megsérült. 548 

– [...] otthonában lőtte le az 52 éves családfőt, szerencsére feleségének sikerült elmenekülnie. 549 

[...] berontottak egy ácsi pár otthonába, bántalmazták, és házuk felgyújtásával fenyegették meg 

őket. A családfő miután gyermekeit biztonságba helyezte, elment a [...] Rendőkapitányságra és 

segítséget kért a rendőröktől.
550

  

Amint látható, ezeknek a híreknek a szövegezése nem törekszik komikus hatásra, és a „családfő” 

kifejezés alkalmazása nem gunyoros vagy ítélkező célzatú (mint a Police.hu sok más, például 

partnerkapcsolati erőszakról szóló hírében). A fenti hírek közül főleg az utolsó esetében figyelemre 

méltó az enyhén archaizáló kifejezés alkalmazása, az elbeszélés alapján ugyanis a „családfőként” 

említett apa ez esetben valóban megfelelően tölti be a neki tulajdonított, hagyományos férfiszerepet: 

hatékonyan védelmezi, illetve képviseli a családját. 

A „rokon”, valamint a „rokonsága” kifejezéseket tartalmazza egy, a rendőrség által garázdaságnak 

minősített esetről szóló hír: 

– [...] a sértett [...] este hat óra körül indult el gyermekkorú rokonával, gépkocsival [...] hirtelen elé 

hajtott az általa már korábbról ismert R.P. és kiabálva megfenyegette őt, hogy megöli. A sértett a 

fenyegetéstől megijedve visszatolatott az utcán. Az 50 éves támadó nagy sebességgel követte őket a 

házukig [...] A hangzavarra kiszaladt az ingatlan udvaráról a sértett rokonsága, akik közül egy nőt 

megrángatott és a földre lökött R. P.
551

 

A „gyermekkorú rokon” szókapcsolat eleve elidegenítő (és bizarr): a büntetőjogi zsargon ilyetén 

használata aligha volna elképzelhető, ha a történet szereplői a többségi társadalomhoz tartozó 

középosztálybeliek lennének (jelen esetben viszont, amint azt a megfogalmazás számos eszközzel 

sugalmazza, nem ez a helyzet). A hipotézis szerint különösen problematikus „rokonság” kifejezés 

használata pedig ebben a szövegkörnyezetben – amikor sértettekről, illetve megtámadott emberekről 

                                                           
547 Zala MRFK. 2014. 03. 12. „Csoportos garázdaság és könnyű testi sértés.” 
548 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 06. 22. „Garázda testvérpár.” 
549 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2013. 06. 26. „Szemtanút keresünk.” 
550 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 10. 18. „Előzetesben a gyanúsítottak – Videóval.” Ugyanennek az esetnek a 

felidézését (azonos megfogalmazásban) lásd még: Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 05. 10. „Bővült a gyanúsítottak által 

elkövetett bűncselekmények köre.”  
551 Csongrád MRFK. 2014. 07. 16. „Befejezett ügy Csongrádon.”  
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van szó –, nem csak részvétlen, de a szereplők individualitását is háttérbe szorítja (egy emberként 

cselekvő masszaként ábrázolva őket), sőt, már-már dehumanizáló hatású is. 

2.1.2. Vagyon elleni cselekmények sértettjei, illetve érintettjei  

(22 előfordulás) 

Az előfordulások közül 23 kapcsolódik olyan esethez, amelyben egymással hozzátartozói viszonyban 

lévő szereplők váltak csalás, lopás, betörés, rablás, uzsora-bűncselekmények vagy korrupciós ügyek 

sértettjeivé.  

A semleges „hozzátartozó” kifejezés szerepel 2 hírben, amelyekben egészségügyi korrupciós ügyekről 

esik szó: 

– A nyomozás […] az egyik érintett hozzátartozójának feljelentése alapján indult. […] a 

gyanúsítottak egy […] kórház egészségügyi dolgozóiként a társadalombiztosító által finanszírozott 

kórházi ellátáshoz kapcsolódóan jogellenesen anyagi előnyt kértek gondozottaktól, illetve 

hozzátartozóiktól.552 

– A 34 éves férfi egy […] szociális intézmény vezetője volt, melynek során […] – a működési és 

szervezeti szabályzatban foglaltakkal ellentétben – egy egyszeri, nagyobb összeg befizetését szabta 

meg feltételként a sértettek részére annak érdekében, hogy az ellátásban részesülő, egészségügyi és 

szociális rászorultság miatt bekerülő hozzátartozóikat végelegesen elhelyezzék az intézményben.553 

Szintén a neutrális „hozzátartozó” kifejezés fordul elő egy olyan hírben, amely egy egészségügyi 

dolgozókat érintő csalási esetről szól: 

– […] a Kft. által szervezett utazásra összesen 42 természetes és jogi személy jelentkezett […] a 

bűncselekmény elkövetésével közel 60 orvos, gyógyszerész, illetve hozzátartozóik érintettek, akik 

összesen közel harminc millió forintot fizettek be a „csaló” bankszámlaszámára.554 

A „rokona” (és mellette a „családtag”) kifejezés fordul elő egy olyan hírben, amelyben egy fővárosi 

bérlethamisítási ügy sértettjei szerepelnek: 

[...] egy hölgy [...] két darab BKK bérletet vásárolt saját, illetve családtagja részére [...] az egyik 

utazás alkalmával rokona bérletét ellenőrizték, majd a BKK munkatársai rendőri intézkedést 

kezdeményeztek vele szemben, mivel a szelvény hamisnak tűnt. A hölgy azonnal családtagja 

segítségére sietett, majd rövid időn belül kiderült, hogy a nála lévő bérlet is hamis.
555

 

Megjegyzendő, hogy a szinonimaválasztás – illetve a szinonimák váltogatása – ez esetben aligha 

szolgál burkolt negatív üzenetek közvetítésére, tekintettel arra, hogy a hír megfogalmazásából 

egyértelműen a sértett(ek) iránti rokonszenv olvasható ki. 

                                                           
552 BRFK. 2014. 02. 21. „36 sértett – a rendőrség vádemelést javasol.” 
553 Pest MRFK. 2014. 11. 25. „Kihasználta a sértettek rászorultságát.” 
554 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 09. 09. „Vád – Csalássorozat.” 
555 BRFK. 2014. 07. 31. „Elfogták a bérlethamisítót.”  
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Szintén a „rokon” kifejezés szerepel egy csalási ügyben, amelyben a szereplők alacsonyabb vélhetően 

alacsonyabb szocioökonómiai státuszúak, ám nincs ok azt feltételezni, hogy a szinonimaválasztás azt 

sugallná az olvasónak, hogy a sértettek romák: 

– A vevőnek és egyik rokonának azonban a lerakott [tűzi]fa mennyisége kevesebbnek tűnt, mint 

amekkora mennyiség megvételéről megegyeztek az eladókkal, azért bejelentést tettek a 

Rendőrségen.556 

A lopási esetekről szóló 5 hír egyikében a „hozzátartozó” kifejezés szerepel: 

– Az autók csomagtartójából mobiltelefonokat, fényképezőgépet, ékszereket, készpénzt, személyi 

okmányokat, bankkártyákat, valamint egyéb értékeket tulajdonítottak el a […] 

járműtulajdonosoktól, illetve hozzátartozóiktól.557 

Egy másik lopási eset kapcsán a „családtag” kifejezés utal a sértettekre: 

– Balatonkenese egyik strandjáról tulajdonította el ismeretlen tettes [...] egy ott nyaraló öttagú 

család táskáját, benne a családtagok személyi okmányaival.
558

 

A fennmaradó 3 lopási ügyről szóló hírben pedig a „családfő” kifejezés szerepel: 

– A 39 éves családfő az [...] autópályán, a [...] parkolóban megállt, hogy aludjanak. Mintegy 

másfél órával később, kávét és cigarettát akart vásárolni, de az autó műszerfalának nyitott polcára 

tett pénztárcáját nem találta. Amíg a család pihent, azt a tolvajok a nyitott ablakon behajolva, 

észrevétlenül tulajdonították el.
559

 

– Nem zárták be házuk ajtaját, míg ők az épület mögötti földön dolgoztak. Mikor visszatérték, 

észrevették, hogy otthonukban idegen járt, aki elvitette a családfő táskáját.
560

 

– [...] a balatonakarattyai nyaraló kertjében tevékenykedett a budapesti család [...] miközben a [...] 

férfi észrevétlenül bement az ingatlanba és az étkezőből eltulajdonította a családfő válltáskáját.
561

 

Az utóbbi hírekben – tekintettel az ismertetett körülményekre, a rendőrség bűnmegelőzési célú 

erőfeszítéseinek fényében (amellyel a besurranó tolvajokra vagy az értékek őrizetlenül hagyásából 

fakadó veszélyekre hívják fel a lakosság figyelmét) – a „családfő” kifejezés használata valamelyest 

elítélőnek, de legalábbis karikaturisztikusnak érzékelhető. A szóhasználat mintha a hagyományos 

szerepelvárások és a felelőtlen viselkedés (ezáltal pedig az értelmetlen áldozattá válás) közötti 

kontrasztot élezné ki. 

A betörési esetekről szóló 3 hír mindegyike a „családtag” kifejezést alkalmazza a sértettekre: 

– Az egyik családtag – aki röviddel az előtt zárta be a házat – hamarosan visszaért az ingatlanhoz 

és kérdőre vonta a bejárati ajtónál álló két idegent.
562

 

                                                           
556 Fejér MRFK. 2013. 10. 26. „Csalókat fogtak el a gárdonyi rendőrök.” 
557 Veszprém MRFK. 2013. 07. 22. „Balaton parti gépkocsi feltörők őrizetben.” 
558 Veszprém MRFK. 2013. 08. 13. „Forrónyomon derítették fel a strandi tolvajt.”  
559 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 08. 06. „Az autóban aludtak, pénzüket elvitték.” 
560 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 10. 04. „Biztonságban falun belül és azon kívül is.” 
561 Veszprém MRFK. 2013. 10. 17. „A latrinából kerültek elő az eltulajdonított fegyverek.”  
562 Veszprém MRFK. 2014. 06. 04. „Lopás kísérlete.”  
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– A hazaérkező családtagok megzavarták, ekkor szerszámait hátrahagyva kifutott a házból.
563

 

– [...] amíg ő és családtagjai aludtak, ismeretlen tettes betört a lakásukba és különböző értékeket 

tulajdonított el.
564

 

A kapcsolódó hírek közül 2 szól rablási esetekről. Ezek egyikében a „családtag” kifejezés szerepel: 

– […] a három gyanúsított nemcsak az értékszállító céget károsította meg, hanem tehetős 

vállalkozókat is kirabolt. Ezekben az esetekben az otthonába hazaérkező sértettet és családtagjait 

megtámadták, fegyverrel megfenyegették, megkötözték, bántalmazták és értékeik átadásra 

kényszerítették.565 

A másik rablási hírben pedig (a „hozzátartozó” mellett) a „családfő” kifejezés szerepel, ezúttal 

nyilvánvalóan nem gúnyolódó céllal: 

– […] egy símaszkot viselő férfi ment be egy […] családi házba és az egyik hozzátartozót 

bántalmazta. […] az ott lakókat megfenyegette, tőlük pénzt követelt, majd a családfőt bántalmazta. 

[…] Az idős férfit a mentők kórházba vitték566  

Az előfordulások közül 6 kapcsolódik uzsora-bűncselekményekhez. Ezek közül 3-ban a hozzátartozó 

kifejezés szerepel: 

– […] a sértett […] kamatmentes kölcsönt vett fel K. Erzsébettől és élettársától. A pár később 

rábírta arra, hogy egy nagyobb összegű tartozásról szóló elismervényt írjon alá, igazolva ezzel 

fizetési kötelezettségét. A sértettet […] többször életveszélyesen megfenyegették, valamint kilátásba 

helyezték a nő hozzátartozójának bántalmazását is, amennyiben a kért összeget nem adja át.567 

– A két férfi […] a sértettet ismét megfenyegette, hogy amennyiben nem adja át részére az általa 

kért összeget, „temetőbe teszi”, valamint kilátásba helyezte a férfi hozzátartozóinak bántalmazását 

is.568 

– A vallomások szerint az uzsorások a törlesztések elmaradásakor veréssel fenyegették adósaikat 

és azok hozzátartozóit.569 

A „családtag” kifejezés 2 hírben utal uzsora-bűncselekmény sértettjeire: 

– Miután egy-egy sértett eleget tett az uzsorások által meghatározott fizetési kötelezettségének, a 

gyanúsítottak további pénzösszegeket követeltek tőlük. […] amikor az „adós” nem tudott, vagy 

már nem akart fizetni, akkor őt, vagy családtagjait megfenyegették az elkövetők, akik akaratának 

egy általuk alkalmazott „verőlegény” adott nyomatékot.570 

– […] a gyanúsított […] összesen három alkalommal adott aránytalanul magas kamatra kölcsön 

pénzösszegeket egy nehéz anyagi helyzetben élő nőnek, amivel sértettet és családtagjait további 

                                                           
563 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 10. 26. „Vádemelési javaslat a lakásbetörő ellen.”  
564 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 07. 11. „2 percen belül.”  
565 ORFK Kommunikációs Szolgálat. 2013. 06. 03. „Vádemelési javaslat.” (A cikkben bemutatott bűncselekmény-sorozatot 

Budapesten és Pest megyében követték el.) 
566 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 12. 22. „Bántalmazta a családfőt.” 
567 BRFK. 2014. 01. 31. „A követelt pénz helyett a rendőrök érkeztek.” 
568 Somogy MRFK. 2013. 12. 17. „Előzetesben a zsarolók.” 
569 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 04. 23. „Őrizetbe vették az uzsorásokat.” 
570 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 06. 14. „Újabb ózdi uzsorásokkal szembeni vádemelési javaslat.” 



192 

súlyos nélkülözésnek tette ki. Majd az adóstól a kölcsönt és kamatait bántalmazással fenyegetve 

követelte vissza. 571 

Egy hírben pedig a „családfő” kifejezés szerepel egy uzsora-bűncselekmény kapcsán (ez esetben is 

gúny vagy ítélkező felhang nélkül): 

– Zsarolással és uzsora-bűncselekmény elkövetésével gyanúsít a rendőrség egy […] családot, akik 

a mellettük lévő házban lakóktól havonta követeltek pénzt állítólagos tartozásuk törlesztésére. […] 

a családfőt […] a házaspár fia […] bántalmazással, megöléssel fenyegette arra az esetre, ha nem 

törleszt.572 

 

2.2. Hozzátartozók mint a sértettek segítői  

(össz. 20 előfordulás) 

A sértettekkel kapcsolatos előfordulások közel ötöde olyan esetekhez kapcsolódik, amelyekben a 

hozzátartozók mint segítők jelennek meg. E történetek természetéből adódóan önmagában a 

hozzátartozók szerepének, illetve a hozzátartozói viszony megemlítése nem vet fel kérdéseket vagy 

aggályokat. A hipotézis második fele viszont – azaz, hogy összefüggés lehet a szinonimaválasztás és a 

szereplők etnicitására vonatkozó (szándékolt vagy szándékolatlan hatás között) hangsúlyosan merül 

fel; különösen a miatt, mert a kapcsolódó történetekben a segítőként fellépő hozzátartozók az 

eseményekbe való aktív beavatkozás révén elkövetőnek minősülhetnek (avagy maguk is sértetté 

válhatnak). 

2.2.1. Segítségnyújtás élet- és testi épség/integritás elleni bűncselekménye esetén  

(12 előfordulás) 

A „hozzátartozók mint a sértettek segítői” kategóriában az előfordulások többsége – 13 előfordulás – 

olyan esetekhez kapcsolódik, amelyekben élet, illetve testi épség/integritás elleni cselekmények 

sértettjei oldalán jelentek meg hozzátartozóik. 

A releváns hírek közül 2 számol olyan esetekről, amelyben a bántalmazást elszenvedő sértettnek 

menedéket nyújtanak a hozzátartozói; mindkettőben a „rokon” kifejezés szerepel: 

– A sértett elmenekült az utcában lakó rokonához, élettársa utána ment, a ház ajtaján dörömbölt. 

Amikor a sértett és rokonai hívták a rendőröket, akkor a férfi távozott.
573

 

– […] a 26 éves és 17 éves fiatalemberek […] együtt italoztak egy férfival, akivel 

összeszólalkoztak. A sértett ezt követően az utcára távozott […] a két elkövető […] bántalmazta a 

sértettet, aki végül a közelben lakó rokonához menekült.574 

                                                           
571 Nógrád MRFK. 2013. 10. 30. „Uzsorabűncselekmény miatt folyt az eljárás.” 
572 Békés MRFK. 2013. 10. 04. „Havonta kellett fizetniük szomszédaiknak.” 
573 Somogy MRFK. 2014. 07. 16. „Iharosberényi pár vitája.”  
574 Somogy MRFK. 2014. 08. 06. „Őrizetben a rablók.” 
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Szintén a „rokon” kifejezés fordul elő 5 olyan eset leírásában, amelynek testi sértés, illetve garázdaság 

során álltak a sértett mellé hozzátartozóik. Ezen esetek közül 2-ben a segíteni érkező hozzátartozók 

maguk is sértetté váltak: 

– […] a három férfi […] egy […] presszó előtt – előzetes szóváltást követően – tettleg bántalmazta 

a sértettet […] A férfi a bántalmazást követően telefonon hívta fel a rokonát, aki autóba ült és a 

sérült segítségére sietett. A gyanúsítottak azonban őt is megütötték.575 

– […] a két férfi […] egy […] családi ház udvarán előzetes szóváltásba keveredett egy 20 éves 

kékcsei férfival. A vita hevében a két férfi bántalmazta a sértettet, valamint annak egyik rokonát, 

aki a segítségére sietett.576 

Másik 3, a „rokon” kifejezést tartalmazó hír esetében viszont a történet végére elkövetőnek illetve 

gyanúsítottnak minősültek a hozzátartozóik oldalán beavatkozók: 

– […] a társaság egy női tagja miatt alakult ki vita közöttük, amit tettlegesség követett. […] a 24 

éves T. Zsolt, a 20 éves P. Zoltán, és a 26 éves K. János verekedett össze a 29 éves […] G. 

Mihállyal. Utóbbi férfi nő rokonát lökdösni kezdte a három […] lakos, emiatt kelt sógornője 

védelmére G. Mihály.577 

– Közben számos környékbeli gyűlt össze, köztük a megtámadott férfiak egy hozzátartozója, aki egy 

bozótvágó késsel fenyegetőzve jelent meg. [...] Három férfit állítottak elő: a két fiatal támadót és a 

bozótvágóval érkező rokont. 
578

 

– A 25 éves áldozat ezt követően a helyszínről elmenekült, azonban a két támadó követte őt. Ezt 

látta az utcán a sértett egyik rokona, aki felkapott egy baltát és a férfi védelmére kelt, valamint a 

16 éves támadó házát tégladarabokkal megdobálta.
579

 

A segítséget nyújtó hozzátartozókra a „családtag” kifejezés valamelyik alakja utal 5, szintén 

garázdasággal kapcsolatos hírben. Ezen esetek közül 2-ben a hozzátartozók sikeresen védelmezték 

meg a sértettet: 

– [...] elfogták a rendőrök azt a férfit és társát, aki [...] bántalmazta volt élettársa édesapját. [...] A 

gyanúsítottak és a sértett a lakás előtt dulakodni kezdtek, melynek az egyik hazaérkező családtag 

vetett véget.
580

 

– [...] egy téglával megpróbálta M. Zsoltot megütni, amit az időközben oda érkező ismerősök, 

családtagok megakadályoztak.
581

 

A „családtag” kifejezéssel jelölt hozzátartozók 2 másik esetben maguk sértetté váltak a segítségnyújtás 

következtében: 

                                                           
575 Pest MRFK. 2014. 12. 01. „Két férfit is bántalmaztak.” 
576 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 10. 06. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
577 Csongrád MRFK. 2014. 09. 01. „Nő miatt verekedtek.” 
578 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 01. 03. „Bozótvágóval fenyegette rokona támadóit.”  
579 Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 05. 05. „Garázdaság Derecskén.”  
580 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 11. 10. „Volt élettársa apját bántalmazta.”  
581 Nógrád MRFK. 2014. 08. 05. „Arcon ütötte, ezért téglával támadt.”  
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– [...] a négyfős társaság tagjai [...] házának udvarán, előzetes szóváltást követően bántalmaztak 

egy 48 éves férfit. A sértett segítségére siettek családtagjai, de őket is megverték.
582

 

– […] a piac területén […] előzetes szóváltást követően két férfi bántalmazott egy nőt, majd a 

hölgy családtagjait, akik a védelmére keltek. A verekedésbe egy harmadik férfi is 

bekapcsolódott.583 

Egy hír esetében pedig, amely szintén a „családtag kifejezést (is) tartalmazza, a leírásból nem derül ki, 

hogy a segítséget nyújtó hozzátartozók vagy a támadók fenyegetőztek-e fegyverekkel: 

– […] a férfiak [...] [a] település egyik utcáján előzetes szóváltást követően többször megütöttek 

egy helyi lakost. A sértett a bántalmazást követően azonnal értesítette az egyik közeli 

hozzátartozóját, aki egy másik családtagjával együtt elindult a bűncselekmény helyszínére, hogy 

tisztázza a történteket. A felek között szóváltás alakult ki, mely során egy kardnak látszó tárgy és 

egy feltehetőleg gáz-riasztó fegyver is előkerült […] személyi sérülés nem történt.584 

2.2.2. Segítségnyújtás vagyon elleni cselekmények esetén  

(8 előfordulás) 

Vagyon elleni cselekmények során segítő szerepben megjelenő hozzátartozók rongálás, betörési, 

illetve rablási esetekről szóló hírekben fordultak elő, összesen 7 esetben. 

A „rokon” kifejezés fordul elő egy rongálási esetről szóló hírben: 

– [...] egy [...] családi ház ablakát is betörték. A két gyanúsítottat a sértett rokonai a járőrök 

kiérkezéséig a helyszínen visszatartották.
585

 

Szintén a „rokona” kifejezéssel utal a sértettek segítségére siető hozzátartozóra 2 betörésről szóló hír 

(az egyik a „családtag” kifejezést is tartalmazza szinonimaként): 

– Megzavarták a betörőket [...] így üres kézzel menekültek el a bűncselekmény helyszínéről. A két 

férfit üldözőbe vette a sértett rokona, miközben a család az egyenruhásokat riasztotta.
586

 

– Miután a tolvaj elmenekült, a néni egy családtagjának szólt, hogy egy női ruhába öltözött 

ismeretlen meglopta. A rokon és barátai a személyleírás alapján megtalálták a feltételezett 

elkövetőt és visszatartották az addigra értesített rendőrök érkezéséig.587 

Rablási esethez összesen 5 hír kapcsolódik. Ezek közül 2 hírben a semleges „hozzátartozó” kifejezés 

szerepel. Ezekben az esetekben az a közös, hogy a segítséget nyújtók a beavatkozásuk következtében 

maguk is sértetté váltak: 

– [...] a bűncselekmény elkövetésének ideje alatt a házhoz érkeztek a tulajdonosok közelben lakó 

hozzátartozói [...] A kelepcébe került tolvajok [...] tettleg bántalmazták a háziakat, valamint a 

védelmükre kelő hozzátartozókat és azok szomszédját.
588

  

                                                           
582 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 11. 24. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.”  
583 Somogy MRFK. 2013. 12. 05. „Csoportos garázdaság Nagyatádon.” 
584 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 09. 12. „Garázdaság Jászladányban.” 
585 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 12. 29. „Sok van a rovásukon.”  
586 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 10. 22. „Forró nyomon.”  
587 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 05. 22. „Rendőrkézen a mátészalkai trükkös lopások gyanúsítottja.” 
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– A símaszkot viselő ismeretlenek […] bementek egy […] családi házba és az ott tartózkodó idős 

asszonyt, valamint a segítségére siető hozzátartozóját bántalmazták, majd készpénz átadására 

szólították fel.589 

Egy másik hír viszont, amely a „családtag” kifejezést tartalmazza, egy olyan történetről számol be, 

amelynek során – a leírás alapján – a sértettnek való segítségnyújtás önbíráskodásba csapott át: 

S. Julianna […] egy […] családi ház előtt előzetes szóváltást követően kitépte F. Gusztávné 

nyakából az aranyláncát, majd távozásnak eredt. A hangoskodásra felfigyeltek a házban 

tartózkodók is, akik családtagjuk segítségére siettek és közösen bántalmazták 18 éves nőt.590 

Az rablási esetekről szóló hírek közül 3-ban a „rokon” kifejezés szerepel (2 esetben a „hozzátartozó” 

kifejezés mellett). Az egyik történetben az aktív szerepet betöltő hozzátartozók végül maguk is 

(potenciális) gyanúsítottakként jelennek meg: 

– A sértett rokonai rövid időn belül a házhoz érkeztek és R. Lajos után indultak, akit egy közeli 

utcában megtaláltak. [...] R. Lajos a hozzátartozókkal való dulakodás közben szerzett sérülésivel 

orvosi ellátásra jelentkezett, majd megjelent az Abonyi Rendőrőrsön és feljelentést tett a sértettek 

rokonai ellen.
591

 

Egy másik hírben a „rokonok” kifejezés – amint az más esetekben is megfigyelhető – személytelenítő 

hatást kelt: a sértett hozzátartozóit tömegben létező és cselekvő lényekként jeleníti meg; tekintettel a 

kontextusra (az eset leírása alacsony szocioökonómiai státuszú, illetve roma szereplőket idézhet fel az 

olvasó képzeletében): 

– A férfi társával együtt a gépkocsit az udvarról kitolta, majd megkísérelték elindítani [...] Ezt a 

sértett rokonai észlelték és odasiettek [...] Az elkövetők a rokonokat megfenyegették, majd a 

helyszínről a gépjárművel elmenekültek.
592

 

A rablással kapcsolatos, releváns hírek közül a harmadik – amely szintén tartalmazza a „rokon” 

kifejezést – azért lehet figyelemre méltó, mivel a vidéki nagyvárosban történt eset sértett egy 

valutaváltással foglalkozó férfi (ehhez a tevékenységhez ugyanis általában migránsokat – jellemzően 

arabokat – asszociál a köztudat, illetve a családi és üzleti kapcsolatok összefonódását): 

– [...] a sértettet egyik későbbi támadója hívta fel és egy nagyobb pénzösszeg felváltására kérte. 

[...] társával el is ment a sértett szegedi otthonához, majd telefonon kapunyitást kért. Az 52 éves 

férfit két maszkos támadó várta az ajtóban, akik [...] bántalmazták a sértettet, majd elvették a nála 

lévő övtáskát. A támadók futva menekültek, egyikőjüket a sértett egyik hozzátartozója követte. A 

                                                                                                                                                                                     
588 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 11. 12. „Előzetesben a magukat önkormányzati dolgozóknak kiadó rablók.” 

Ugyanennek az esetnek a felidézését (azonos megfogalmazásban) lásd még: Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 11. 10. 

„Segélyt és krumplit hoztunk!” 
589 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 10. 06. „Előzetesben a rablás gyanúsítottjai.” 
590 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014 01. 14. „Lopás miatt verték meg.” 
591 Pest MRFK. 2014. 07. 12. „Egy idős házaspárt akart kirabolni – videóval.”  
592 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 06. 16. „Rendőrségi hírek a megyéből.”  
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férfi másik rokona a segélyhívásra időközben kiérkező újszegedi körzeti megbízottakhoz 

csatlakozott.
593

 

2.3. A sértettek hozzátartozói mint bejelentők  

(össz. 23 előfordulás) 

A sértettekkel kapcsolatos előfordulások közel negyede – 23 előfordulás – olyan esetekhez 

kapcsolódik, amelyekben a sértettek hozzátartozói mint bejelentők jelennek meg. Ezen történetek 

természetéből adódóan az kevéssé merül fel, hogy indokolt-e a hozzátartozót, illetve a hozzátartozói 

viszonyt megemlíteni, a szinonimválasztás esetleges tendenciái viszont figyelmet érdemelnek. 

2.3.1. Élet- és testi épség/integritás elleni bűncselekmények bejelentői  

(10 előfordulás) 

Élet és testi épség/integritás elleni bűncselekményekkel összefüggésben 10 esetben jelennek meg 

hozzátartozók bejelentőként. 

Az összesen 4 hír közül, amelyben emberölés áldozatainak hozzátartozói mint bejelentők szerepeltek, 

három a neutrális „hozzátartozó(i)” kifejezést tartalmazta: 

– A [...] Rendőrkapitányság ügyeletét [...] értesítette az egyik hozzátartozó arról, hogy [...]családi 

házukban az 52 éves Cs. Istvánnét és 42 éves élettársát H. Jánost, holtan találta. [...] a nyomozók 

megállapították, hogy a 42 éves férfi a bejelentés előtt mintegy két nappal korábban ölte meg az 

asszonyt, majd egy nap elteltével, önmagával is végzett..
594

 

– [...] hozzátartozói [...] otthonában holtan találtak egy 68 éves nőt. A rendelkezésre álló adatok 

szerint az idős nő emberölés áldozata lett.
595

  

– [...] hozzátartozói holtan találtak rá az ott lakó 58 éves férfira. [...] a sértett fejét ismeretlen tettes 

egy éles eszközzel többször megütötte.
596

 

Csupán egy emberölési esetről szóló hírben szerepel a „rokonai” kifejezés – rögtön a címben is: „A 

rokonai keresték a tavaly eltűnt nőt” –; a szinonimaválasztásra talán az adhat magyarázatot, hogy 

feltehetőleg nem közvetlen hozzátartozókról van szó: 

[...] családi házában rokonai holtan találták az ott lakó 41 éves nőt. Az eljárás során megállapítást 

nyert, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.
597

  

A testi sértésről szóló hírek közül 2 a semleges „hozzátartozó” kifejezést alkalmazza a bejelentőkre: 

– [...] a sértettet három nappal korábban verte meg egy ismeretlen az utcán [...] Hozzátartozói 

hívtak mentőt hozzá, amikor otthonában rátaláltak.
598

 

                                                           
593 Csongrád MRFK. 2014. 12. 24. „Pénzváltás közben raboltak ki egy férfit Szegeden.”  
594 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 06. 21. „Halálhoz vezetett a családi tragédia.”  
595 Fejér MRFK. 2014. 12. 15. „Emberölés Polgárdiban.” Ugyanennek az esetnek a felidézését (azonos megfogalmazásban) 

lásd még: Fejér MRFK. 2014. 12. 17. „Újabb gyanúsított a Polgárdin történt emberölésben.” 
596 Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 12. 04. „Vádemelési javaslat a vámospércsi emberölés ügyében.”  
597 Pest MRFK. 2014. 02. 12. „Holttestet találtak egy gyáli családi házban.” Ugyanennek az esetnek a felidézését (azonos 

megfogalmazásban) lásd még: Pest MRFK. 2014. 12. 17. „Megölte ismerősét.” 
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– [...] a 60 éves helyi D. F. a vele egy társasházban lakó ismerősével összeszólalkozott, majd a 

sértett lakásába az ablakon keresztül bemászott. Szóváltást követően dulakodni kezdtek, a férfit 

bántalmazta, aki ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. A hozzátartozók 

riasztották a rendőrséget.
599

 

A „családtag” kifejezés szerepel egy olyan, testi sértéssel kapcsolatos hírben, amelyben a történet, 

illetve a történtek bemutatása hasonlóságot mutat néhány, az elkövetőkről szóló részben tárgyalt 

előfordulással: kiderül, hogy két család tagjai kerültek konfliktusba, de a leírásból nem derül ki 

teljesen egyértelműen, hogy hogyan oszlik meg a felek felelőssége a helyzet eszkalálódásában. 

Mindenesetre, jelen hírben a keresőszó a sértettként bemutatott szereplő kapcsán jelenik meg:  

A rendőrség ügyeletére […] bejelentést egy […] nő, hogy a lakóháza előtt négy személy kiabál és 

fenyegetőzik. A […] rendőrök megállapították, hogy a bejelentést megelőzően egy helybeli 

testvérpár korábbi vélt, vagy valós sérelme miatt megjelent a bejelentő házánál és a nő egyik 

családtagjával szóváltásba keveredett. […] a felek összeverekedtek, a testvérek közül egyikük 

bántalmazta a bejelentő családtagját, valamint azt a szintén helybeli férfit, aki megpróbálta 

szétválasztani őket.600 

A testi sértéssel kapcsolatos hírek közül 2 esetben a „rokon” kifejezést alkalmazza: 

– A […] Rendőr-főkapitányság ügyeletét […] telefonon hívta egy nő, mert rokonát […] az utcán 

előzetes szóváltást követően többen bántalmazták. A helyszínre érkező rendőrök […] elfogták a 

[…] garázdákat.601 

– Egy […] lakos tett bejelentést […], miszerint rokonát bántalmazták. A helyszínre kiérkező 

egyenruhások […] megállapították, hogy […] a főúton három helyi lakos előzetes szóváltást 

követően bántalmazták egymást, melynek következtében két férfi orvosi ellátást igénylő sérüléseket 

szenvedett.602 

A fenti két hírben az a közös, hogy nyilvános helyen, „előzetes szóváltást követően”, kettőnél több 

személyt érintően kibontakozott incidensekről van szó; ebben a kontextusban a „rokon” kifejezés 

sugallhatja azt az olvasó számára, hogy roma közösségek tagjairól szólnak a történetek. 

Összesen egy esetben jelenik meg nemi erőszak áldozatának hozzátartozója bejelentőként. Ebben a 

hírben a „rokona” kifejezés szerepel, ami kissé távolságtartó megoldásnak tűnik ebben a 

szövegkörnyezetben: egyrészt, mert az eset egyébként viszonylagos részletességgel megismerhető a 

leírásból; másrészt az olvasó közeli hozzátartozót képzelhet a történetbe – tekintettel az ügy érzékeny 

jellegére, valamint a közösen meghozott döntés súlyára –; közelebbit, mint akire a köznyelv „rokon”-

ként utalna: 

                                                                                                                                                                                     
598 Csongrád MRFK. 2014. 01. 27. „Az utcán verte meg.”  
599 Tolna MRFK. 2014. 04. 13. „Testi sértés Bölcskén.”  
600 Baranya MRFK. 2014. 02. 12. „Garázdaság Sumonyban.” 
601 Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 12. 10. „Hajdú-Bihar megyében történt.” 
602 Heves MRFK. 2014. 06. 13. „Garázdaság Pélyen.” 
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– egy 54 éves nő egy évzáró összejövetelről tartott hazafelé [...] A város központjában egy férfi 

állította meg [...] szexuális ajánlatott tett a nőnek, amit a sértett visszautasított. Erre a 33 éves [...] 

férfi megütötte a nőt, majd egy sötét részre vonszolta, ahol megerőszakolta. A sértettet csak azután 

engedte el, hogy az asszony megígérte, hogy nem tesz feljelentést. Időközben megérkezett a nő 

rokona, hogy hazavigye. Ekkor hívták a rendőrséget.
603

 

2.3.2. Vagyon elleni cselekmények bejelentői  

(13 előfordulás) 

A „bejelentőként megjelenő hozzátartozó” kategóriában a vagyon elleni cselekményekhez kapcsolódó 

előfordulások száma 13. 

A rablási esetekről szóló, összesen 6 hír közül 3-ban a semleges „hozzátartozó” kifejezés fordul elő: 

– A sértett hozzátartozójának három nap múlva tett feljelentése alapján a […] rendőrök öt óra 

alatt kézre kerítették a személyvonaton történt rablás elkövetőit.604 

– A polgárőröket […] arról értesítette egy helyi nő, hogy a településen 47 éves fiát négy nappal 

korábban éjszaka egy férfi bántalmazta, majd a nála lévő mobiltelefont és egyéb értékeit 

eltulajdonította. A sértett az elkövetőt látásból ismerte, azonban a történtekről nem tett bejelentést 

a rendőrségen, csupán később a hozzátartozóinak mondta el az esetet.605 

– […] három ismeretlen személy ment be […] a Búza téren lévő egyik lakásba, ahol az ott lakó 

idős férfit megfenyegették és értékei átadására szólították fel. A férfi ennek nem tett eleget, ekkor 

tettleg bántalmazták. A sértett hozzátartozójának […] reggel jutott a tudomására a bűncselekmény 

és ő értesítette a rendőrséget.606 

A többi 3, szintén rablási esetről szóló hírben pedig a „rokona” kifejezés szerepel (illetve, egy esetben 

a „hozzátartozók” is, szinonimaként): 

– A sértett rokona értesítette a rendőrséget, akik azonnal elkövető felkutatására indultak.
607

 

– A rémült sértettre másnap rokona talált rá, aki értesítette a rendőrséget.
608

 

– [...] pénzt kért a nénitől, aki nem adott neki. Helyette értesítette rokonait a történtekről. A 

hozzátartozók riasztották a rendőröket.
609

 

A lakásbetörési esetekről szóló 5 hír közül 3-ban a „rokon(a)” kifejezés utal a hozzátartozókra: 

– A betörőket a tulajdonos egyik rokona megzavarta ezért elmenekültek.
610

 

– [...] a tulajdonos egyik rokona tetten érte őket. Nem tudták, hogy az apóssal beszélnek [...] azt 

állították, albérlőként laknak a házban. A rokon tudta, hogy ez nem igaz, ezért hívta a 

rendőröket.
611

 

                                                           
603 Csongrád MRFK. 2014. 12. 24. „Megerőszakoltak egy nőt Kisteleken.”  
604 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 07. 16. „Elorozták a bérletet, majd szíjat hasítottak az ülésből.” 
605 Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 09. 18. „Vádemelési javaslat lett az együttműködés eredménye.” 
606 Baranya MRFK. 2014. 03. 13. „Rablás kísérlet Pécsett.” 
607 Baranya MRFK. 2013. 08. 29. „Egy napig menekült, végül feladta magát.”  
608 Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 10. 28. „Rabolni ment.”  
609 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 08. 01. „Idős nénire tört rá.”  
610 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 06. 03. „Rendőrségi hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.”  
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– Mikor észrevette, hogy befeszítették a ház ajtaját, hívta egyik rokonát, aki polgárőr ismerőse 

segítségével értesítette a rendőrséget.612 

Egy lakásbetörési ügy kapcsán a „családtagjai” kifejezés szerepel: 

– Mikor a tulajdonos hazaért, épp a lakásból léptek ki az elkövetők, akiket üldözőbe vett, miközben 

családtagjai értesítették a rendőrséget.
613

 

Szintén egy esetben fordul elő a „hozzátartozó” kifejezés lakásbetörési ügy bejelentőjére: 

– A bűncselekmény elkövetésében a sértett lánya megzavarta [...] A hozzátartozó a történtekről 

azonnal értesítette a solymári polgárőrt.
614

 

A lopási esetekről 2 hírben a „rokon” kifejezés szerepel: 

– Az állomás bekerített tárolójában talált egy lezáratlan mountain bike kerékpárt, melyet 

eltulajdonított. A bicikli tulajdonosának rokona azonban ugyanarra a vonatra várt, amelyre a 

tolvaj és felismerte a kerékpárt, majd értesítette a rendőrséget.
615

 

– Az autót az új tulajdonos […] használta, amikor a sértett rokonai felismerték azt Budapesten és 

értesítették a rendőrséget.
616

 

A fentiek áttekintése során nem bontakozik ki tendencia arra vonatkozóan, hogy milyen típusú 

esetekhez milyen szinonima társul, és – szándékos vagy szándékolatlan – sugalmazó hatás sem 

feltételezhető. 

2.4. A sértett oldalán megjelenő hozzátartozók egyéb szerepekben  

(össz. 22 előfordulás) 

A sértettekkel kapcsolatos előfordulások több mint ötöde – az összesen 102 előfordulás közül 22 – 

olyan esethez kapcsolódik, ahol nem további sértettként, segítőként vagy bejelentőként, hanem 

„egyéb” szerepben jelennek meg hozzátartozók a történetben.  

Ezekkel az előfordulásokkal kapcsolatban (mint a sértettekkel kapcsolatos kategóriával kapcsolatban 

általában) főkét a szinonimaválasztás – és az annak révén esetlegesen megvalósuló, roma etnicitásra 

vonatkozó sugalmazás – vizsgálata tűnik relevánsnak, de nem kizárt, hogy egyes hírek esetében 

felmerülhet az a kérdés is, hogy valóban szükséges-e a történet megértéséhez a hozzátartozók 

megemlítése. 

                                                                                                                                                                                     
611 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 10. 24. „Azt állították, ők az albérlők.”  
612 Békés MRFK. 2014. 10. 07. „Körzeti megbízott fogta el a betörőt.” 
613 Baranya MRFK. 2013. 08. 23. „Meglepték a betörőket.”  
614 Pest MRFK. 2014. 03. 17. „Lopni próbált.” 
615 Pest MRFK. 2013. 07. 16. „Peches tolvaj.”  
616 BRFK. 2013. 11. 14. „Kétszer adta el az autót.”  
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2.4.1. Az eset körülményei kapcsán megemlített hozzátartozók  

(11 előfordulás) 

A hírek közül 11-ben fordul elő, hogy a sértett hozzátartozói passzív szerepben, az eset 

körülményeinek bemutatásakor jelennek meg. Ezen hírek közül 4 a neutrális „hozzátartozó kifejezést 

alkalmazza: 

– Egy kis dulakodás árán, de sikerült visszaszereznie annak a 40 év körüli hölgynek a pénzét, akit 

[…] a kórház előtt kísérelt meglopni egy ismeretlen férfi. A hozzátartozóját kísérő sértetthez 

aprópénz váltás ürügyén lépett oda a behízelgő modorú, megnyerő külsejű férfi.617 

– […] idős korú sértettektől csaltak ki pénzt oly módon, hogy […] unokájuknak adtak ki magukat. 

A csalók a 70-80 év közötti nyugdíjasokat egy meg nem történt balesetre hivatkozva […] 

meghatározott összeget követeltek tőlük. […] Az idős emberek pár óra vagy nap elteltével mondták 

el hozzátartozóiknak a történteket és ekkor döbbentek rá, hogy „átverés” áldozatai.618 

– […] a 21 éves B. Bence […] a […] temetőben egy síremléknek szaladt neki. A sír fehér márvány 

lapja a fedőlapra dőlt és megrongálódott […] A […] férfi kihallgatása során elismerte tettét, a 

hozzátartozóktól bocsánatot kért.619 

– […] egy 60 éves férfi tett bejelentést, hogy a […] temetőben egyik hozzátartozója sírjáról 

eltulajdonítottak egy sírdíszt és egy műanyag vázát a benne lévő virágokkal. […] azt is elmondta, 

hogy a lopott tárgyakat a hozzátartozójához közel, egy másik síron megtalálta. […] az 

egyenruhásoknak az elkövető személyét sikerült azonosítaniuk.620 

Egy szövevényes, és emiatt nehezen kategorizálható eset kapcsán – vesztegetési ügyről van szó, és 

emiatt a sértett kiléte eleve nehezen meghatározható – szintén a semleges „hozzátartozó” kifejezés 

szerepel egy hírben, a cím viszont – „Rabtárs »segített«” – leplezetlenül kárörvendő:  

[…] az egyik Büntetés-végrehajtási Intézetben előzetes letartóztatását töltő személy nem akart 

ebből az intézetből egy másikba kerülni. Segítségére az egyik rabtársa […] sietett, aki elmondta a 

férfinak azt, hogy az egyik hivatásos ismerőse pénzért el tudja intézni, hogy ne vigyék el máshova. 

[…] a börtönben lévő férfi hozzátartozói több tízezer forintot adtak oda […] N. Jánosnak. A férfi 

elmondása szerint ő a Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozója és a pénzért cserébe elintézi a 

dolgot. A nyomozás során kiderült, hogy állításával szemben […] nem áll egyik Büntetés-

végrehajtási Intézet alkalmazásában sem.
621

 

A „családtag” kifejezés szerepel 3 olyan hírben, amelybe a sértett megemlített hozzátartozói mellékes 

szerepet töltenek be: 

– Az 58 éves K. B. […] betörte egy személygépkocsi hátsó szélvédőjét. Az autóval a szomszédaihoz 

látogatóba érkezett családtag állt be az ő kapubejárójába.
622

 

                                                           
617 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 06. 12. „Pénzváltást színlelő trükkös tolvaj.” 
618 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 04. 28. „Balesetre hivatkozva csaltak ki pénzt.” 
619 Veszprém MRFK. 2014. 02. 12. „Síremléket rongált meg.” 
620 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 11. 16. „Sírról lopott egy vasmegyeri nő.” 
621 Bács-Kiskun MRFK. 2014. 02. 20. „Rabtárs »segített«.”  
622 Békés MRFK. 2014. 10. 16. „Beállt a bejárójába, kitörte a szélvédőjét.”  
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– […] találkozott két ismerősével, akik közül az egyik […] megemlítette, hogy egy családtagjának 

műszaki cikket vásárolna. A gyanúsított felajánlotta a segítségét, azt mondta a férfinek, hogy 

olcsóbban be tudja szerezni az általa keresett terméket. […] A sértett […] a várt terméket nem 

kapta meg és az átadott összeget sem látta viszont.623 

– […] egy órán belül elfogták a lopás elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. […] A 

kétkerekűt a rendőrök lefoglalták és átadták a sértett egyik családtagjának.624 

A „rokon” kifejezés 3 hírben utal a történet körülményeinek bemutatása során a sértett oldalán 

megjelenő hozzátartozókra. Ezek közül 2 esetében a cím kifejezetten kaján, illetve a sértettet 

hibáztatja. „Drága volt az euró” a címe egy csalásról szóló hírnek: 

– […] a sértettnél nem volt elég forint, így az egyik rokonát kérte meg, hogy az otthonából hozza el 

neki a pénzét. Ahogy a hozzátartozója megérkezett, […] a hivatalos pénzváltónál nézette meg, 

hogy eredeti bankjegyeket ajánlottak-e neki. […] a pénzváltás után elment az idegen férfi, a sértett 

[…] akkor vette észre, hogy a kötegnek az első és az utolsó darabja eredeti 100 eurós, az összes 

többi csak fehér papír.625 

Egy gépkocsilopási esetről szóló hír pedig a „Könnyelműségből bűncselekmény” címet viseli: 

– A tulajdonos hamar észrevette, hogy eltűnt az autója. Elmondása szerint éppen azért nem zárta 

le a járművet, mert feleségével csupán pár percre mentek be egy házba. Vásárolni voltak és egyik 

rokonuknak vitték be a neki vett két láda almát.626 

A harmadik hírben, amely a „rokon” kifejezést tartalmazza, statisztaként – illetve díszletelemként – 

tűnnek fel a sértett hozzátartozói: 

– […] megjelentek […], hogy a sértettet megfélemlítsék […] így akarták a kerületi kábítószer 

terjesztés és területelosztás kapcsán kialakult konfliktust tisztázni. […] Az autókkal konvojba 

rendeződve érkeztek a helyszínre, ahol észrevették a sértettet rokonai körében.
627

 

Tekintettel arra a körülményre is, hogy Budapest VIII. kerületéről van szó, amelyhez a köztudatban a 

roma lakosság viszonylag magas arányának képzete társul, valamint arra is, hogy a sértett 

nyilvánvalóan maga sem „ártatlan” (hiszen kábítószer-kereskedelemben, azaz illegális tevékenységben 

való érdekeltsége miatt vált a megfélemlítés célpontjává), a „rokonai” kifejezés alkalmazása ebben a 

szövegkörnyezetben mindenképpen sugalmazónak tekinthető. A hír szövegezése („rokonai körében”) 

egy klánvezér képét idézi fel; illetve alkalmas lehet a kriminalitás és a (családi-etnikai) származás 

közötti összefüggésre vonatkozó feltételezések erősítésére. 

                                                           
623 BRFK. 2014. 10. 20. „Vádemelési javaslat a nő ellen.” 
624 Békés MRFK. 2014. 07. 10. „Visszaadták a rendőrök az ellopott biciklit.” 
625 Békés MRFK. 2014. 10. 31. „Drága volt az euró.” 
626 Békés MRFK. 2014. 02. 19. „Könnyelműségből bűncselekmény.” 
627 BRFK. 2014. 03. 30. „Elfajult vita – Videóval.”  
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2.4.2. „Álhozzátartozók”  

(11 előfordulás) 

A releváns hírek közül 11 szól olyan esetről, amelyben csalók a sértett hozzátartozójának adták ki 

magukat, illetve hozzátartozókra való hivatkozással akarták megkárosítani a sértetteket. Ezek közül 3-

ban a „hozzátartozó” kifejezés szerepel: 

– […] azzal csengettek be a sértettekhez, hogy azok unokájának, vagy más hozzátartozójának 

tartoznak tízezer forinttal, de csak húszezres bankjegy van náluk. Miközben a pénzváltáshoz kértek 

segítséget, megfigyelték, a sértettek hol tartják a pénzüket, amit – gyanútlan áldozataik figyelmét 

elterelve – elloptak.628 

– […] elfogták azt a két férfit és egy nőt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy hónapok óta több […] 

idős embertől csaltak ki pénzt és ékszereket. […] a 23 éves nő telefonkönyvből választotta ki az 

áldozatokat, akiket felhívott, és azzal az indokkal kért tőlük pénzt, hogy hozzátartozójuk súlyos 

beteg vagy balesetet szenvedett és műtétre kell a pénz.629 

– A két nő pénzt csalt ki a nyugdíjasoktól annak ürügyén, hogy hozzátartozójuk bajban van.630 

A „családtag” kifejezés fordul elő 2 hasonló – időseket megkárosító, „trükkös” elkövetőkről szóló – 

hírben: 

– Az elmúlt napokban négy soproni asszonyt akart megtéveszteni egy családtagnak (lányának vagy 

unokájának) magát kiadó nő telefonon, aki több százezer forintot kért kölcsön a hölgyektől.
631

 

– […] a 24 éves nő, és két társa egy 29 és egy 33 éves férfi […] csalt ki pénzt idős sértettektől 

unokájukra vagy a családtagjaik súlyos betegségére, esetleges műtétre hivatkozva.632 

További 4 hírben pedig, amely hasonló esetről számol be, a „rokon” kifejezés szerepel: 

– […] több olyan bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy telefonon bejelentkező, magukat a hívott 

fél rokonainak kiadó ismeretlenek megtévesztettek, megkárosítottak idős embereket.633 

– „Rokonnak, ismerősnek adta ki magát”: Őrizetbe vették […] azt a […] férfit, aki idős nőktől 

csalt ki pénzt. Az egyik sértett tett feljelentést […] A 89 éves asszony a nyomozóknak elmondta, 

hogy […] felhívta egy személy, akit ő a fiának hitt, és anyagi segítséget kért tőle.634 

– […] azzal a legendával szerezte meg a háziak bizalmát, hogy ismerősnek vagy valamely rokonuk 

ismerősének adta ki magát. A hiszékeny, jó indulatú idősek beengedték és pénzt is adtak neki.635 

– […] ismeretlen tettes […] magát a sértett rokonának kiadva készpénzt csalt ki tőle.636  

Szintén a „rokon” kifejezést alkalmazza egy atipikus, „telefonbetyárkodási” esetről szóló hír: 

                                                           
628 Tolna MRFK. 2013. 11. 21. „Trükkös tolvajok buktak le Dombóváron.” 
629 Zala MRFK. 2013. 07. 29. „Trükkös tolvajokat fogtak el a zalai rendőrök (videóval).” 
630 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2013. 10. 18. „Előzetesben a zsaroló páros.” 
631 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 11. 06. „Telefonos csalók, idős sértettek.”  
632 Zala MRFK. 2014. 11. 01. „Vádemelési javaslat a trükkös csalók ellen.” 
633 Békés MRFK. 2014. 10. 07. „Csalók a vonal végén.” 
634 Csongrád MRFK. 2014. 06. 26. „Rokonnak, ismerősnek adta ki magát.” 
635 Csongrád MRFK. 2013. 12. 08. „Idős embereket vert át.” 
636 BRFK. 2014. 03. 19. „Unokájának adta ki magát.” 
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– Egy középkorú nő […] tárcsázta a 112-es segélyhívószámot, hogy telefonjára rövid szöveges 

üzenetet kapott, miszerint egy rokonát elrabolták, és ezer euró váltságdíjat követelnek ismeretlen 

személyek. A […] Rendőr-főkapitányság […] eljutott egy 12 éves gyermekhez, aki maga is 

meglepődött, hogy ebből a gyermekcsínynek induló üzenetből rendőrségi ügy lett.637 

És ugyancsak a „rokon” kifejezés szerepel egy szövevényes – túszejtéssel és váltságdíj-követeléssel 

járó – esetről szóló hírben: 

[…] a férfi végül azt mondta, meghatalmazást írt egyik rokonának. A bank szeptember 30-án 

jelezte, megérkezett a rokon […] Mivel a sértettnek valóban létezik Dénes családnevű rokona, úgy 

tűnt, a hölgy igazat mond, ezért elengedtük. Ettől függetlenül a román hatóságoktól lekértük 

személyi igazolványának adatait, egy nappal később megérkezett a válasz: az adatok hamisak.
638

 

  

                                                           
637 BRFK. 2014. 04. 06. „Nem gyerekcsíny.” 
638 ORFK Kommunikációs Szolgálat. 2014. 10. 30. „Túszuktól várták a váltságdíjat.” (A bemutatott eset Budapesten, illetve 

egy Pest megyei településen játszódik. Az ORFK Kommunikációs Szolgálata által jegyzett, tudósítás formájú cikk az URL 

tanúsága szerint a Zsaru Magazinban is megjelent. ) 
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3. Tanú, illetve rendőr hozzátartozójának említése  

(3 előfordulás) 

A 434 előfordulás között mindössze 3 olyan akadt, amely a hírekben bemutatott esetekben a tanú 

szerepét betöltőkhöz vagy rendőrökhöz kapcsolódott, és ezzel a kategóriával kapcsolatban nem is 

merült fel erősebben a rendőrségi hírek sugalmazó hatására vonatkozó feltételezés. 

A hírek egyikében egy rendőr hozzátartozója jelenik meg – egy utcai lopás (illetve, a körülmények 

alapján inkább rablás) kapcsán –, akire történetesen a „rokona” kifejezés utal, ám ez az elszigetelt eset 

semmiféle következtetésre nem ad alapot: 

A sértett kiabálására a szabadidejét töltő helyi körzeti megbízott figyelt fel […] a számára 

ismeretlen menekülőt látta meg először. Utána fordult gépkocsijával, és követte őt egy rokona is, 

aki szintén látta a rohanó fiút, akit végül a helyi temető bejáratánál értek utol. Az egyenruhás 

szolgálatba helyezte magát.
639

 

Egy másik hírben – amely egy garázdaságnak minősített esetről szól – az egyik tanú hozzátartozója 

(„családtagja”) kap említést:  

A gyógyszertárban volt az egyik gyógyszerész családtagja.
640

 

Ez az információ azonban a történet megértése szempontjából teljesen irreleváns, és ezzel 

összefüggésben a szinonimaválasztás sem értékelhető. 

A harmadik történetben a tanú közvetve a bejelentő szerepét tölti be; „rokona” által. Az eset leírása 

deviáns életmódot folytató szereplőket sejtet, akik számára a segítségkérés nehézségbe ütközik (talán 

az ehhez szükséges jártasság, talán a telefonhoz való hozzáférés hiánya miatt): 

[A] gyanúsított [...] egy lakatlan, romos épületben tartózkodott két férfival, amikor szóváltásba 

keveredett a [...] sértettel, akit ezt követően egy kapával többször megütött. [...]. A verekedésnél 

jelenlévő harmadik férfi a történtekről értesítette a rokonát, aki mentőt hívott.641  

                                                           
639 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 08. 29. „A sértett nyakláncát akarta – videóval.” Ugyanennek az esetnek a felidézését 

(azonos megfogalmazásban) lásd még: Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 08. 30. „Őrizetben.” Komárom-Esztergom 

MRFK. 2014. 09. 21. „Nyakláncot lopott.” 
640 Békés MRFK. 2014. 08. 21. „Garázdaság a gyógyszertárban.”  
641 Pest MRFK. 2014. 09. 22. „Kapával bántalmazta.” Ugyanennek az esetnek a felidézését azonos megfogalmazásban lásd 

még: Pest MRFK. 2014. 09. 24. „Kapával verekedtek Cegléden”. 
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4. Biztonsági intézkedések  

(össz. 87 előfordulás) 

Az összes előfordulás egyötöde – 87 előfordulás – olyan esetekhez kapcsolódik, amelyek során a 

rendőrség nem bűnügyek kapcsán lépett fel, hanem biztonsági intézkedést hajtott végre. Ezzel a 

kategóriával kapcsolatban a hipotézis mindkét eleme relevánsnak tűnik. Tehát, felmerül egyrészt az a 

kérdés – ha nem is olyan erősen, mint a bűnügyek kapcsán –, hogy a történet megértése szempontjából 

valóban szükség-e van-e a hozzátartozókra vonatkozó információra. A rendőrségi biztonsági 

intézkedésekre ugyanis sok esetben deviáns, illetve a közmegítélés szerint felelőtlen magatartásformák 

miatt kerül sor; amelyek – hasonlóan a kriminalitáshoz – a (roma) származással esszenciálisan 

összefüggőnek tűnhetnek a többségi társadalom számára. Másrészt a szinonimaválasztást is érdemes 

vizsgálni, például olyan szempontból, hogy származásuk szerint eltérően mutatják-e a be a hírek a 

bajba jutott embereket. 

4.1. Segítségnyújtás sürgősségi orvosi ellátásra szorulóknak  

(7 előfordulás) 

A „biztonsági intézkedések” kategóriában az előfordulások egy kis része – összesen 7 előfordulás – 

olyan hírekben szerepelt, amelyek sürgős orvosi ellátásra szorulóknak nyújtott rendőri 

segítségnyújtásról számoltak be. Ezen hírekben az a közös, hogy részletesen beszámolnak a 

történtekről, hangsúlyozva a rendőri intézkedés hatékony, körültekintő és proaktív voltát. 5 hír a 

semleges tónusú „hozzátartozó” kifejezést használja, miközben a hírek szereplői között előfordul 

Balatonnál üdülő, (vélhetően) középosztálybeli kerékpáros és (szintén vélhetően) nagyon szegény 

családban élő kisgyermek egyaránt: 

– Kiderült, hogy a 66 éves férfi rosszul lett […] A kiérkező mentősök a férfit a helyszínen 

egészségügyi ellátásban részesítették és kórházba szállították, a rendőrök pedig a hozzátartozó 

kiérkezéséig vigyáztak a nyitott állapotban lévő házra.
642

 

– A bejelentő elmondta, hogy hozzátartozója […] az Aranyparton kerékpározott, amikor felhívta 

őt, hogy rosszul van, majd a beszélgetés közben egy csobbanást hallott és megszakadt a vonal. Az 

ügyeletes […] azonnal utasította a […] rendőröket, hogy haladéktalanul kezdjék meg a 

partszakaszt átkutatását. A körzeti megbízott… a partvédelmi kövek között vette észre a vérző fejű, 

vizes ruházatú férfit Kihúzta a kövek közül, majd a part menti füves részen stabil oldalfekvésbe 

helyezte […] A férfit a mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba vitték. A hozzátartozó 

köszönőlevelet küldött.
643

 

– A […] Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztályának járőreihez […] egy aggódó 

nagymama fordult segítségért, aki elmondta, hogy másfél éves unokája rosszul lett, és segítsenek 

neki mentőt hívni, mert nem rendelkeznek telefonnal. Mivel a hozzátartozó karjában tartott 

                                                           
642 Somogy MRFK. 2013. 06. 18. „Életmentő járőrözés.”  
643 Somogy MRFK. 2014. 11. 14. „Köszönőlevél a Somogy megyei rendőröknek.”  
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kisgyermek öntudatlan állapotban volt, a rendőrök biztonsági intézkedés keretében haladéktalanul 

szolgálati gépjárművükbe ültették a másfél éves kislányt és hozzátartozóit, akiket a mihamarabbi 

orvosi ellátás céljából a közelben lévő szakrendelőbe vittek.
644

  

– Utcán lett rosszul egy idős nő, akin az arra járőröző rendőrök segítettek. […] A kiérkező 

Mentőszolgálat munkatársai az idős nő állapotát stabilizálták és […] kórházba szállították. Az 

időközben szintén helyszínre érő hozzátartozókat a körzeti megbízottak nyugtatták meg.
645

 

– A 47. számú főúton az autóban rosszul lett egy utas, akihez a rendőrök hívtak mentőt. […] A 

rendőrök a mentő kiérkezéséig próbálták eszméleténél tartani az idős utast, valamint nyugtatni a 

hozzátartozóját.
646

 

A „családtagok” kifejezés egy esetben fordul elő: a szinonimaválasztás itt egyrészt kézenfekvő, mivel 

nemcsak közvetlen, de a történetben aktív szerepet játszó hozzátartozókról van szó; másrészt ez az eset 

annyiban különbözik a neutrális „hozzátartozó” kifejezést tartalmazó hírekben bemutatottaktól, hogy 

itt felmerül a környezet felelőssége az életveszélyes helyzet kialakulásában: 

A család két éves kislánya esett bele a ház udvarán álló kútba. […] A szülők közben értesítették a 

mentőszolgálatot, akik telefonon segítették irányítani a gyermekük életéért aggódó családtagokat 

az újraélesztésben. Ekkor érkeztek meg a helyszínre [a ] […] Rendőrőrs járőrei. Schönbergerné 

Benson Kinga r. törzszászlós és Varga Tamás r. törzsőrmester az erősen akadozó, szaggatott 

légzésű gyermeket azonnal stabil oldalfekvésbe helyezte.
647

 

A „rokon” kifejezés egy hírben jelenik meg, csupán az eset körülményeinek leírása kapcsán: 

– [a ] […] rendőrök járőrözés közben egy hassal földön fekvő férfire lettek figyelmesek. [...] mint 

megtudták az illető rokonától indult hazafelé, amikor hirtelen mellkasi szúró fájdalmat érzett, majd 

a fájdalomtól a földre rogyott. A rendőrök [...] értesítették a mentőszolgálat munkatársait.
648

 

4.2. Segítségnyújtás magatehetetlen és eltévedt személyekkel kapcsolatos ügyekben  

(47 előfordulás) 

A „biztonsági intézkedések” kategóriában a legnagyobb csoport – az előfordulások több mint fele, 

szám szerint 47 – olyan esetekhez kötődik, amelyek során a rendőrség kiszolgáltatott helyzetű 

embereknek segített. A hozzátartozók ezekben a hírekben jellemzően bejelentőként szerepelnek, 

illetve a rendőrséggel együttműködő felekként, az idős vagy beteg emberek gondviselőiként. Az 

elemzésbe került hírek közül összesen 11 számol be olyan esetről, amely során egyedül élő, idős 

és/vagy rossz egészségi állapotban lévő, vélhetően magatehetetlenné vált emberek otthonába hatoltak 

be a rendőrök segítségnyújtási céllal. Ezek közül 5 hírben a „hozzátartozó” kifejezés szerepel: 

                                                           
644 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 03. 02. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.”  
645 Békés MRFK. 2013. 12. 10. „Életmentő körzeti megbízottak.” 
646 Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 02. 05. „»Valaki hívjon mentőt!«.” 
647 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 06. 10. „Kútba esett, megmentették.” 
648 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 11. 25. „Szolgálati figyelem.” 
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– […] bejelentés érkezett, hogy ott egy férfi több napja nem adott életjelet magáról, hozzátartozói 

pedig nem tudtak bejutni a házba. A rendőrök […] a földön fekve magatehetetlenül, lefogyva, 

nagyon rossz állapotban találták az 59 éves férfit
649

 

– A bácsi nem tudott lábra állni, de a telefont elérte, azon hívott segítséget. […] a postaláda 

nyíláson keresztül kiadta a kulcsokat a járőröknek, akik így be tudtak jutni a lakásba. Időközben a 

bácsi hozzátartozói is megérkeztek, így a rendőrök az ő gondjaikra bízták a férfit.
650

 

– Postai kézbesítők jelezték a rendőrség segélyhívószámán […], hogy egy idős […] asszonyt jó 

ideje sem ők, sem a szomszédok nem látták. A helyszínre irányított járőrök […] előkerítették a 77 

éves asszony hozzátartozóját, akinek kulcsaival bejutottak a házba. A nénit az ágyban fekve 

találták. […] A rendőrök mentőt hívtak.651 

– […] egy szociális gondozó […] idős betegét szerette volna meglátogatni, aki telefonon elmondta 

neki, hogy erős fájdalmai vannak, nem tud felkelni az ágyából. […] A rendőrkapitányság 

szolgálatirányító parancsnoka egy körzeti megbízottat küldött a házhoz, aki [p]ercek alatt felmérte, 

hogyan tud a legkisebb károkozással bejutni a házba. […] A 77 éves nénihez mentőt hívtak és 

kórházba szállították. A házat a rendőr átadta az idős nő egyik hozzátartozójának, aki 

gondoskodott annak lezárásáról.652 

– Bejelentés érkezett […], hogy egy 89 éves néni egy napja nem ad életjelet magáról. […]a zárt 

ingatlan egyik hátsó helyiségének ablakát betörték a járőrök […] A hálószoba padlóján fekve 

megtalálták a mozgásképtelen idős nénit […] A legyengült asszonyt […] kórházba szállították a 

mentőszolgálat munkatársai. Miután a lakásban található értékek védelméről gondoskodtak az 

egyenruhások, értesítették a néni hozzátartozóját a történtekről.653 

A „hozzátartozó” mellett egy esetben a „családtag” kifejezés is megjelenik 

Egy aggódó családtag tett bejelentést a rendőrségre […] idős hozzátartozóját hosszabb ideje nem 

tudta elérni telefonon. […] A rendőrök az utcára néző ablak redőnyét megemelték, melyen 

betekintve meglátták a szoba padlóján fekvő, segítségre szoruló idős nőt.
654

 

A „hozzátartozó” mellett 3 hírben a „rokon” kifejezés szerepel szinonimaként: 

–Az egyenruhások a néni egyik hozzátartozójának kérésére mentek ki a […] lakáshoz. A rokon 

személyesen kérte a rendőrök segítségét, miután az asszony három napja nem válaszolt a 

telefonhívásokra, aznap pedig a kopogásokra sem reagált […] Az egyenruhások […] [a] lakásba 

bejutva megtalálták az idős asszonyt, akihez mentőt hívtak.655 

– Egy 81 éves asszony rokonai kérték a rendőrség segítségét […] Elmondták, hogy idős 

hozzátartozójuk lakásába nem tudnak bejutni, a kopogtatásukra a néni nem válaszol. A tatabányai 

                                                           
649 Somogy MRFK. 2014. 08. 25. „Életet mentettek a fonyódi egyenruhások.” 
650 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 08. 21. „Otthonában lett rosszul.” 
651 Csongrád MRFK. 2014. 10. 13. „Jeleztek.” 
652 Békés MRFK. 2014. 06. 27. „Rendőr segítségével jutott be betegéhez a gondozó.” 
653 Bács-Kiskun MRFK. 2014. 12. 01. „Idős néninek segítettek.” 
654 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 06. 23. „Életet mentettek a Szolnoki Rendőrkapitányság járőrei.” 
655 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 09. 07. „Idős nénin segítettek az egyenruhások.” 
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egyenruhások […] a tűzoltókkal együttműködve befeszítették a lakás bejárati ajtaját. A nénire a 

földön fekve, magatehetetlen állapotban találtak rá.
656

 

– A helyi körzeti megbízottól kértek segítséget egy 78 éves […] nő rokonai […], miután egy napja 

nem hallottak hozzátartozójukról. Az egyenruhás azonnal az asszony házához ment, ahol benézett 

az ablakon és a földön fekve meglátta a nénit.
657

 

2 hasonló esetről beszámoló hírben pedig csak a „rokon” kifejezés szerepel: 

– Egy idős férfi rokona kérte az egyenruhásokat, segítsenek bejutni a bácsi lakásába. Aggódtak 

érte, aznap ugyanis még senki sem látta és hiába kopogtattak az ajtaján, nem nyitott ajtót. … A 

rendőrök a tűzoltók segítségét kérték az életmentéshez. Közös erővel végül kinyitották, és a 

lakásban megtalálták a földön magatehetetlenül fekvő bácsit.
658

 

– A rendőrségtől kért segítséget egy állampolgár […], miszerint […] egyedül élő 63 éves beteg 

rokonát telefonon nem tudja elérni és fél, hogy talán rosszul lett. […] A rendőrök a bejárati ajtót 

zárva találták, így […] betörték a ház egyik ablakát, melyen keresztül bejutottak az épületbe, ahol 

megtalálták az asszonyt. A rendőrök a helyszínre mentőt kértek.659 

Amint látható, a fenti, nagyon hasonló eseteket bemutató hírekben a „hozzátartozója/hozzátartozói”, a 

„családtagja”, valamint „rokona/rokonai” kifejezések vegyesen szerepelnek – egy híren belül is 

előfordul több szinonima, nyilvánvalóan a szóismétlés elkerülésének céljából –, és nem figyelhető 

meg tendencia az alkalmazás tekintetében. A hangvétel egységes, a leírások a rendőri fellépés 

hatékonyságára és gondosságára összpontosítanak. Többnyire nem derül ki, hogy pontosan milyen 

kapcsolatban állnak egymással a bejelentők és a bajba jutottak, de ennek ezekben a hírekben nincs is 

különösebb jelentősége (továbbá elképzelhető, hogy nehezen kibogozható rokoni vagy ismeretségi 

szálakról van szó esetenként). 

Az elemzett hírek közül 36 számolt be olyan esetről, amelyben idős, illetve mentálisan instabil 

személyek eltűnését jelentették be hozzátartozóik a rendőrségnek, illetve a rendőrök eltévedt 

embereket segítettek haza. Ezen hírek közül 2 a „családtag” kifejezést alkalmazza: 

– […] bejelentés érkezett arról, hogy a Csabai utcán sétál egy idős nő. Egy járókelő odament 

hozzá, de nem tudta meg tőle, hogy merre megy, hol lakik, ezért értesítette a rendőrséget. A 

járőrök elvitték a lakcímére és átadták a családtagjainak, akik már keresték.660 

– Levélben fejezte ki köszönetét a […] körzeti megbízottnak egy […] férfi. […], aki leírta, hogy 

[…] kirándult a feleségével, amikor az egyik este úgy döntött, hogy elmegy futni. Mivel a férfi a 

környéket nem ismerte, eltévedt az ismeretlen helyen […]. Ekkor szerencsére a közelben járőröző 

                                                           
656 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 03. 23. „Segítettünk.” 
657 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 02. 27. „Életet mentett a körzeti megbízott.”  
658 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 11. 07. „Együtt segítettek a rendőrök és a tűzoltók.” 
659 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2013. 12. 08. „Készenléti rendőrök biztonsági intézkedése Kőtelken.” 
660 Békés MRFK. 2013. 07. 14. „Rendőrségi hírek Békés megyéből.” 
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[…] r. törzsőrmester […] szolgálati személygépkocsival megállt, és odaadta mobiltelefonját azért, 

hogy a férfi az aggódó családtagját felhívhassa.661 

A „hozzátartozó” kifejezés szerepel 24 hírben: 

– Bejelentés érkezett […] miszerint egy idős asszony nem érkezett haza, hozzátartozói pedig 

aggódtak, […] otthonába szállították az eltévedt 72 éves hölgyet, ahol családtagjai 

gondoskodhattak róla.
662

 

– A bácsit azonnal keresni kezdték a rendőrök, akikhez családtagok és helyi lakosok is 

csatlakoztak.
663

 

– A keresésére indult családtagok és a rendőrök az eltűnt férfit a nappali időszakban nem találták. 

[…] A zavart viselkedésű bácsit a rendőrök a hozzátartozók részére, sérülésmentesen átadták.
664

 

– A rendőrök miután megállapították a bácsi lakcímét, […] otthonába vitték, ahol már 

hozzátartozói várták.
665

 

– A rendőrök felvették a kapcsolatot az eltűnt asszony hozzátartozóival.
666

  

– […] épségben otthonába vitték az asszonyt, ahol hozzátartozói nagy örömmel fogadták.
667

 

[…] a 85 éves bácsit átadták a hozzátartozóinak.
668

 

– Egy […] lakos hívta a […] Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját […], mert 

eltűnt a rokona. Az aggódó nő elmondta a rendőröknek, hogy csupán egy órára hagyta magára 

otthonukban 80 éves nagybátyját.
669

 

– Állampolgárok vettek észre […] egy férfit, aki a szántóföldön feküdt […] A […] járőrök 

perceken belül kiértek a helyszínre, ahol megtalálták a 68 éves férfit. Elmondta az 

egyenruhásoknak, hogy nagyon nehezen lélegzik és fáj a lába. Mivel orvosi ellátásra nem volt 

szüksége, a járőrök hazavitték a bácsit, ahol átadták hozzátartozóinak.670 

– […] telefonon tett bejelentést egy […] nő arról, hogy édesapja aznap délelőtt elment otthonról és 

azóta nem adott életjelet magáról. […] A járőrök, polgárőrök és mezőőrök segítségével […] egy 

legelőn észrevették a földön fekvő 81 éves férfit. A rendőrök a bácsihoz biztonsági intézkedés 

keretében mentőt hívtak és értesítették a hozzátartozóit.671 

– […] segélyhívón […] tett bejelentést egy […] nő arról, hogy egyik idős, beteg hozzátartozója 

eltűnt […] aki térben és időben nem tud tájékozódni. […] a férfit […] a Degré utca és a Gyulai út 

között lévő bokros területen […] találta meg két nyomozó. A kimerült bácsihoz mentőt hívtak, de 

nem sérült meg, így kórházba szállítására nem volt szükség. Átadták hozzátartozóinak.672 

                                                           
661 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 09. 04. „Szolgált és védett.” 
662 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 09. 05. „Megtalálták.”  
663 Zala MRFK. 2014. 09. 19. „A rendőrök 24 óra alatt megtalálták az eltűnt bácsit.” 
664 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 01. 27. „Életeket »mentettek« a rendőrök.” 
665 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 10. 27. „Kihűléstől mentettek.”  
666 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 12. 04. „Megfagyott volna.” 
667 Tolna MRFK. 2014. 06. 19. „Eltűnt asszonyt kutattak fel.” 
668 Csongrád MRFK. 2014. 12. 26. „Rendőrök vitték haza a karácsony napján eltűnt bácsit.” 
669 Csongrád MRFK. 2014. 08. 09. „Épségben megtaláltuk.” 
670 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 06. 15. „A szántóföldön feküdt.” 
671 Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 07. 01. „Épségben megkerült.” 
672 Békés MRFK. 2014. 11. 04. „Időben érkezett a segítség.” 
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– […] észlelték, hogy […] egy mozgáskorlátozott férfi elektromos rokkantkocsijával a főútvonalon 

közlekedik […] Az idős ember közölte, hogy eltévedt, nem talál haza, másfél napja nem vett 

magához ételt, folyadékot. […] a rendőrök a 74 éves […] lakost hazakísérték és a történtekről 

értesítették hozzátartozóját.673 

[…] értesítették a rendőrséget, miszerint […] egy férfi elesett és mozdulatlanul fekszik a földön. A 

helyi járőrök megtalálták a férfit. Orvosi ellátásra nem szorult, ezért hazavitték, ahol átadták 

hozzátartozóinak.674 

[…] egy idős férfit vittek vissza családjához az egyenruhások […] A községben kerékpározott, de 

nem volt úti célja. […] Csak annyira emlékezett, hogy előző nap érkezett a településre, egy 

ismerősénél vendégeskedik. […]A rendőrök a biciklit szolgálati autójukba tették, a bácsit pedig a 

kocsi hátsó ülésére ültették, majd elindultak vele, hogy megkeressék, hol lakik. […] Az idős férfit a 

rendőrök átadták hozzátartozóinak.675 

– […] egy férfi, aki térben és időben nem mindig képes tájékozódni, lakásáról ismeretlen helyre 

távozott. […] a városközpontban igazoltatták a férfit, majd […] lakására szállították, és 

hozzátartozójának átadták.676 

– Eltűnt édesapja megtalálásához kért rendőri segítséget egy férfi […] A 71 éves férfi a hajnali 

órákban ment el otthonából, családja órákig kereste. […] A bácsit kora délután[…] épségben 

megtalálták és átadták hozzátartozóinak.677 

– […] egy idős férfi az úttest közepén gyalogolt. A bácsit a rendőrök ellenőrizték, aki koránál 

fogva adatait nehézkesen tudta csak közölni, valamint zavartan, bizonytalanul viselkedett és 

közlekedett. Az egyenruhások […] otthonába szállították, ahol hozzátartozójának átadták.678 

– A 72 éves asszonyt a Mezőberény és Bélmegyer közötti összekötő úton találták meg. […] Nem 

tudta megmondani, hogy merre megy, miért indult el […] A […] Rendőrőrsre vitték, ahol átadták 

egyik hozzátartozójának.679 

– Egy német turista […] elmondta a járőröknek, hogy édesapja elvitte sétálni a kutyájukat, azóta 

pedig nem ért vissza a hotelbe […]. Aggódott apjáért és félt, hogy egészségi állapota miatt nem 

talál vissza […] a Vértes Volán Zrt. egyik munkatársa értesítette a rendőrséget. […] A járőrök a 

megadott címen megtalálták a férfit, és […] épségben átadták hozzátartozóinak.680 

– Egy állampolgár […] az utcán egy zavart nénit talált. A 86 éves asszony a helyszínre irányított 

járőröknek elmondta, hogy eltévedt, nem talál haza. A rendőrök felkutatták az egyik 

hozzátartozóját, majd a nénit elvitték hozzá.681 

– A […] rendőrök az Eke utcán találták meg a nénit, aki […] összefüggéstelenül beszélt, 

értelmetlen válaszokat adott. Ráadásul a hűvös időben csak egy papucs és egy otthonka volt rajta. 

                                                           
673 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 08. 07. „Mozgáskorlátozott férfin segítettek a győri rendőrök.” 
674 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 12. 16. „Saját lakásában lett rosszul.” 
675 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 05. 11. „Többeken segítettek a rendőrök.”  
676 Nógrád MRFK. 2014. 03. 16. „Biztonsági intézkedés Balassagyarmaton.” 
677 Békés MRFK. 2014. 10. 23. „Biztonsági intézkedés és lopás kísérlet.” 
678 Somogy MRFK. 2014. 03. 27. „Az elmúlt 24 óra eseményeiből.” 
679 Békés MRFK. 2013. 07. 09. „Csoportos garázdaság és rendőri segítség.” 
680 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 08. 17. „Eltévedt a városban.” 
681 Csongrád MRFK. 2014. 10. 13. „Eltévedt.” 
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Az egyenruhások […] beszállították a rendőrkapitányságra, ahonnan értesítették hozzátartozóit, 

akik hazavitték.682 

– A környékbeliek […] egy idős asszonyt láttak a közeli parkban egyedül bolyongani. […] A 

járőrök az idős hölgy által elmondott részadatok alapján végül kiderítették, ki ő és hol lakik. 

Értesítették legközelebbi hozzátartozóját.683 

– Az egyenruhások a 13. számú főúton találtak rá a 47 éves szlovák asszonyra. […] többször 

elsírta magát, miközben a rendőrök próbálták szóra bírni. […] Elmondta, hogy több mint egy 

napja nem fogyasztott élelmet. A nő végül többszöri kérdésre elárulta, hogy hívják, így a rendőrök 

értesíteni tudták hozzátartozóit. Közben az egyenruhások mentőt hívtak a segítségre szorulthoz.684 

– Biztonsági intézkedés keretén belül megyénk 3 rendőrkapitányságának kollégái kutattak fel 

eredményesen, továbbá vittek vissza hozzátartozóikhoz eltűnt személyeket.685 

A „hozzátartozó” mellett a „családtag” kifejezés is megjelenik szinonimaként egy hírben: 

Az idős úr elmondta a járőröknek, hogy rossz helyen szállt le az autóbuszról. […] Kiderült, hogy 

nem tudja értesíteni családját, és nem tud hogyan hazajutni. A rendőrök […] hazaszállították 

aggódó családjához. A hozzátartozók már nagyon várták családtagjukat […].686 

A „hozzátartozó” mellett a „rokon” kifejezés szerepel szinonimaként 4 hírben: 

– A 49 éves férfi […] kézikocsit húzva maga után indult el rokonaihoz. Miután […] aznap, majd 

másnap sem ment haza, gyámja [a] […] Rendőrkapitányság segítségét kérte megtalálásában. […] 

Az egyenruhások épen és egészségesen adták át hozzátartozójának.
687

 

– A rokonok pár óra múlva aggódni kezdtek beteg hozzátartozójukért, ezért értesítették a 

rendőrséget. […] szolgálati gépkocsival vitték haza zagyvarékasi otthonába, ahol családtagjai 

már várták.
688

 

– Hozzátartozói jelentették be […] hogy néhány órával korábban […] ismeretlen helyre távozott 

térben és időben tájékozódni képtelen idős rokonuk.
689

 

– Egy hivatásos vadőr tett bejelentést […], miszerint […] a Pusztaszikszó tanya közelében egy 

zavart állapotban lévő külföldi férfival találkozott. […] az idős férfit valamint műszaki hibás 

személyautóját […] a kapitányságra szállították, ahol egy csésze kávé mellett várta meg rokonait, 

akik az éjszaka folyamán épségben átvették hozzátartozójukat a rendőröktől.690 

Szintén szinonimaként szerepel a „rokon” kifejezés egy olyan hírben, amelyből egyébként pontosan 

kiderül, hogy milyen családi kapcsolatban állnak egymással a szereplők: 

                                                           
682 Csongrád MRFK. 2013. 09. 03. „Idős asszonyt helyeztek biztonságba a rendőrök.” 
683 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 08. 31. „Segítettek rajtuk.” 
684 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 11. 14. „A rendőrök enni és inni adtak a segítségre szorult nőnek.” 
685 Veszprém MRFK. 2013. 08. 13. „Hírek Veszprém megyéből.” 
686 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2013. 08. 23. „Eltévedt utazó.” 
687 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 11. 01. „Kakaóval várták a rendőrök a megtalált férfit – videóval.” 
688 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 05. 13. „Járőrök találtak rá az idős bácsira.”  
689 Veszprém MRFK. 2014. 06. 29. „Megtalálták a 80 éves veszprémi asszonyt.”  
690 Heves MRFK. 2014. 03. 22. „Eltűnt idős férfi.” 
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Testvére jelentette be a 36 éves […] férfi eltűnését […] Estig várták, hogy hazaérjen, de nem 

került elő, ezért kérte a rendőröket, keressék meg rokonát. […]A férfi az […] út mellett álldogált, 

erre lett figyelmes Lik Balázs r. törzsőrmester, aki megszólította. Nem tudott kommunikálni vele, 

ezért értesíteni akarta szolgálatban lévő kollégáit. A hívásra nem volt szükség, az egyenruhások 

épp arra járőröztek, és a férfit keresték.691 

A fenti hírek hangvétel és retorika tekintetében egységes képet mutatnak: a rendőrség segítőkészségét 

és hatékonyságát hangsúlyozzák (a történetek mindegyike szerencsésen zárul). Nincs ez másként 

annak a hírnek az esetében sem, amelyben a „rokon” kifejezés kissé hangsúlyosabb szerepet kap: 

kétféle alakban is előfordul (egy „hozzátartozói” mellett): 

[…] egy hozzátartozó 2013. június 4-én 19 óra körül tett bejelentést arról, hogy nem találják idős 

rokonukat, aki Gyulafirátót külterületén gombaszedés közben tűnt el […] a Büdös-kút környékén 

megtalálták az idős hölgyet, akit sérülésmentesen visszaadtak rokonainak.
692

 

Ez a hír csupán annyiban tér el a fentebb felsorolt többitől, hogy a körülményekre való utalás eleve 

alacsony szocioökonómiai státuszú szereplőket (esetleg romákat) sejtet, amit mintegy megerősít az 

eltűnt nő „rokonai”-nak említése (nem beszélve a „hölgy” és a „sérülésmentes” kifejezések kissé 

groteszk hatásáról ebben a szövegkörnyezetben). 

Szintén az „a rokonok” kifejezés szerepel egy bizarr esetről beszámoló hírben, amelyben egy idős 

személy eltűnésének bejelentése téves riasztásnak bizonyult: 

Unokája kérte az egyenruhások segítségét, miután eltűnt a nagymamája. A járőrök még a 

rokonokat kérdezgették a néni öltözetéről, mikor a ház egyik kulcsra zárt kamrájából előkerült. Az 

idős hölgy közölte a rendőrökkel, hogy jól van, csak egy kis magányra vágyott az év utolsó 

napján.693 

A témához kapcsolódó hírek közül 2-ben a „rokonai” kifejezés csupán az eset körülményeink 

bemutatása kapcsán jelenik meg (és konklúzió levonására ezek a szórványos esetek nem adnak 

lehetőséget): 

– Lakossági bejelentés érkezett […], hogy […] a bozótosból halk segélykérés szűrődött ki. […] A 

rendőrök […] rátaláltak a 88 éves idős asszonyra, aki többek között elmondta, hogy tegnap 

délután a rokonához indult, de gyengén lát, így eltévedt, majd belegabalyodott a bokrokba.694 

– A 82 éves asszony a járőröknek elmondta, hogy délután rokonai sírját kereste fel a helyi 

temetőben, éppen hazafelé tartana, de eltévedt.
695

 

                                                           
691 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 11. 04. „Rendőrök vitték haza az eltűnt férfit.” 
692 Veszprém MRFK. 2013. 06. 05. „Polgárőrök találták meg az eltűntet.”  
693 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 01. 01. „Segítettek.” 
694 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 01. 15. „KMB: felkutatta az eltűnt idős asszonyt.” 
695 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 03. 17. „Eltévedt, a rendőrök vitték haza.”  



213 

4.3. Gyermekekkel kapcsolatos ügyek  

(20 előfordulás) 

A „biztonsági intézkedések” kategóriáján belül az előfordulások közel negyede – 20 előfordulás olyan 

esetekhez kapcsolódik, amelyek során a rendőrségnek kiskorúakat kellett felkutatnia, illetve a 

gondviselőkhöz visszajuttatnia. Egy hír számol be olyan esetről – a „családtag” kifejezést használva – 

amelyben eltévedt tizenévesek maguk kérnek segítséget (telefonon) a rendőrségtől: 

– A rendőrök megtalálták azt a két 17 éves lányt, akik a[z] […] erdőben tévedtek el. […] a két 

fiatalt, akiket – biztonsági intézkedés keretében – átadtak családtagjaiknak.696 

A kapcsolódó hírek egy csoportja olyan esetekről szól, amikor a rendőrség bejelentés alapján keresett 

eltűnt gyermekeket. A neutrális „hozzátartozó” kifejezés szerepel 3 olyan hírben, amelyből nem 

derülnek ki részletek a gyerekek eltűnésével kapcsolatban (azaz, hogy például eltévedtek vagy 

elszöktek-e, esetleg bűncselekmény állt az eltűnésük hátterében): 

– […] a rendőrség ügyeletére két gyerek eltűnését jelentették be a hozzátartozók.
697

 

– […] 16 éves lány eltűnését […] jelentették be hozzátartozói.
698

 

– Tiszabő belterületén találták meg azt a 16 éves lányt, akinek eltűnését egy órával az intézkedést 

megelőzően jelentették be hozzátartozói.
699

 

Ugyancsak a „hozzátartozó” kifejezés szerepel 4 olyan hírben is, amelyek alapján otthonról 

megszökött (vagy szökni szándékozó) tizenéves gyermekek története rekonstruálható: 

– Megtalálták a rendőrök azt a 13 éves kisfiút, aki […] egy […] általános iskolából ismeretlen 

helyre távozott. A gyermek napokig csavargott, majd egy hozzátartozóját kereste fel egy fővárosi 

szállón. A kisfiút sérülésmentesen adták át a gondviselőjének.700 

– […] gyermekotthonba vitték a rendőrök azt a 17 éves kisújszállási lányt, akit a […] 

Rendőrkapitányság keresett eltűnés miatt. A rendőrök […] az egyik hozzátartozójánál találtak rá a 

fiatalkorúra, akit előállítottak a rendőrségre.701 

– […] egy […] férfi tett bejelentést arról, hogy 14 éves gyermeke kivonta magát a szülői felügyelet 

alól, és ismeretlen helyre távozott. A rendőrök azonnal megkezdték […] a gyermek felkutatását, 

akit még a bejelentés napján megtaláltak a […] a lány egyik ismerősénél. […] előállították a helyi 

rendőrősre, ahol meghallgatták, majd átadták aggódó hozzátartozójának.702 

– A rendőrök épségben megtalálták és hozzátartozójának átadták a lányt […] Az aggódó szülő 

elmondta, hogy 14 éves lánya, a délutáni órákban […] otthonából, kerékpárral ment el a 

                                                           
696 Hajdú-Bihar MRFK. 2014. 03. 18. „Eltévedtek az erdőben.” 
697 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 05. 05. „Biztonsági intézkedések.”  
698 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2013. 11. 12. „Körözött személyt fogtak a Készenléti Rendőrség munkatársai.”  
699 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 02. 26. „Készenléti rendőrök intézkedése Tiszabőn.”  
700 Pest MRFK. 2013. 06. 17. „Megvan a kisfiú.” 
701 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 03. 07. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
702 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 01. 27. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
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barátnőjéhez és ezidáig nem tért haza, a barátnál sem tartózkodik […] a bejelentést követő két 

órán belül, a […] pályaudvaron, épségben megtalálták az eltűnt diákot.703 

Egy, a fentiekhez hasonló esetről tudósító hírben a „családtag” kifejezés szerepel: 

– A […] Rendőrőrs egyenruhásai […] egy […] fiatalt igazoltattak, akit eltűnés miatt kerestek, 

mivel engedély nélkül eltávozott otthonról. A 15 éves lányt az egyenruhások előállították […], 

majd biztonsági intézkedés keretein belül otthonába vitték és átadták családtagjainak.704 

További 4 hasonló hírben pedig a „rokon” kifejezés fordul elő: 

– A rendőrök szolgálatuk ellátása során […] két gyalogló fiatalra figyeltek fel. A fiatalkorúakat 

igazoltatták, amelynek során kiderült, hogy több nappal korábban távoztak engedély nélkül egy 

miskolci gyermekvédelmi intézményből, távollétük során egyikük rokonánál tartózkodtak.705 

– A […] Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresett egy 12 éves fiút, aki […] az egyik […] 

gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. […] A gyermeket […] az egyik rokonánál 

megtalálták a rendőrök. Sérelmére jogsértést nem követtek el.706 

– Az igazoltatott fiú a rendőröknek elmondta, hogy az egyik szomszédos megyéből, egy 

lakásotthonból jött el engedély nélkül és a […] rokonához indult látogatóba.707 

– A rendőrség ügyeletét […] 14 óra 36 perc körüli időben értesítette egy hozzátartozó, hogy 14 

éves rokona engedély nélkül ment el otthonról. A fiatalkorú a bejelentőt telefonon felhívta, 

elmondta, hogy hol tartózkodik, azonban hazamenni nem akar.  A győri rendőrök a megadott 

címre mentek, ahol megtalálták a fiatalt. A járőrök, biztonsági intézkedés keretében, a fiatalkorút 

otthonába vitték és átadták hozzátartozójának.
 708 

Az utóbbi hírrel kapcsolatban megjegyezhető, hogy „rokon” kifejezés alkalmazása szokatlan egy 14 

éves, saját háztartásban nevelt gyermek vonatkozásában, a „hozzátartozó rokona” szintagma pedig 

bármilyen szövegkörnyezetben sután hangzana. Mindenesetre, az olvasó csak találgathat, hogy 

pontosan milyen kapcsolatban állhat egymással a – szemlátomást diszfunkcionális – család két tagja. 

A gyermekekkel kapcsolatos biztonsági intézkedésekről szóló hírek másik csoportja olyan esetekről 

számol be, amikor a rendőrségnek talált gyermekeket kellett azonosítania és biztonságba helyeznie. 

Ezek közül a „hozzátartozó” kifejezés szerepel 2 olyan esetről szóló hírben, amelyben a gyermekekkel 

szemben vélhetően valamilyen visszaélés történt: 

                                                           
703 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 09. 26. „Azonnal keresni kezdték.” 
704 Heves MRFK. 2014. 12. 05. „Eltűnés miatt körözték.” 
705 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 06. 14. „Készenléti Rendőrség: „eltűntek”, megtalálták.” 
706 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2013. 11. 22. „Megtalálták az eltűnt fiút.” 
707 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 08. 18. „Kétszer is megszökött a fiatal lány.” 
708 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 05. 05. „Biztonsági intézkedések.”  
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– Felügyelet nélkül sétált […] egy hat és egy nyolcéves fiú […] este. […] A kiérkező járőröknek a 

két gyermek elmondta, hogy összevesztek édesanyjukkal, aki az utcára zavarta őket. Nem tudtak 

hová menni, ezért sétálgattak az utcán. A rendőrök egyik hozzátartozójukhoz vitték a gyerekeket.709 

– A rendőrség ügyeletére […] érkezett a bejelentés, hogy […] egy telefonfülkében egy fiatalkorú 

lányt találtak. A kiérkező rendőrök a helyszínen megtalálták a […] lányt, aki az intézkedőknek 

elmondta, hogy egy ismerősével találkozott a községben […] és az ismerős, egy romos épületben 

magára hagyta. A rendőrök […] gyermekvédelmi intézetbe vitték a fiatal lányt és értesítették a 

hozzátartozókat.710 

További 5 kapcsolódó hír esetében, amelyekben szintén a „hozzátartozó” kifejezés szerepel, csupán 

valamilyen fokú figyelmetlenség, illetve gondatlanság gyanítható a gyermekek hozzátartozói részéről: 

– Egy állampolgár jelentette be […] kora este, hogy […] egy meztelen kisfiú sétál az úttesten […] 

az egyenruhások keresni kezdték a hozzátartozóit. […] össze is találkoztak a gyerekét kereső 

édesanyával. A fiatal nő azt mondta a járőröknek, hogy a kicsi a többi gyerekkel játszott, amikor 

valószínűleg kinyitotta az ajtót és kisétált.711 

– Állampolgár talált rá […] a kisfiúra, aki egyedül ácsorgott tanácstalanul a […] tó partján. […] 

Az egyenruhások […] kis idő elteltével megtalálták a gyermek egyik rokonát. Később a szülők is 

gyermekükért sietettek. Elmondták, hogy a fiúcska a csukott, de nem zárt kertajtón keresztül 

hagyta el otthonát.712 

– Senki sem várta a testvérpárt a […] buszmegállóban, ahol […] leszálltak […] Az 5 és 12 éves 

kislányok a nénikéjükhöz igyekeztek. […] Az egyenruhások kézen fogták a kislányokat, és 

rokonukhoz kísérték őket. Az asszony elmondta, hogy a gyerekek érkezéséről tudott, csak nem ért ki 

időben a buszmegállóba.713 

– Rendőrök és járókelők keresték a szüleit annak a kétségbeesett hatéves kislánynak, akit felnőtt 

felügyelete nélkül találtak […] próbálták felkutatni a hozzátartozókat […] Veronika először még a 

nevét sem akarta elárulni[…] A történet […] happy enddel zárult: megkerült az anyuka, aki egy 

közeli üzletben dolgozott és nem vette észre, hogy a kislány kiment az utcára. A gépkocsiforgalom 

elől elzárt belvárosban az elkóborolt gyermek nem volt veszélyben.714 

– […] a Margit szigeten a járókelők egy ijedten kiabáló kisfiút találtak. […] A rendőrök kérdésire, 

hogy a hozzátartozói hogy néznek ki, milyen ruhában vannak, […] ügyesen válaszolt, így a kapott 

személyleírás alapján a szigeti szökőkútnál megtalálták Vid rokonait.715  

                                                           
709 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 05. 10. „Felügyelet nélkül.” 
710 Győr-Moson-Sopron MRFK. 2014. 05. 04. „Telefonfülkében találtak rá.” 
711 Csongrád MRFK. 2013. 08. 23. „Kétéves kisfiút vittek haza a rendőrök.” 
712 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 10. 09. „Útnak indult a kisgyerek.” 
713 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 10. 27. „Egyedül.” 
714 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 08. 13. „Elcsatangolt.” 
715 ORFK Kommunikációs Szolgálat. 2013. 08. 02. „Készenléti rendőrök segítettek a 6 éves kisfiúnak.” (A bemutatott eset 

Budapesten történt.) 
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Az utóbbi két hírrel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a leírás alapján ezeknek az eseteknek a 

szereplői a középosztályhoz – legalábbis az alsó középosztályhoz – tartoznak. Ezt az érzést – vagyis 

azt, hogy a szereplők társadalmi helyzetüket tekintve közel állnak a hírek megfogalmazóihoz és 

célközönségéhez – az is erősíti, hogy ezekből hírekből kiderül az érintett gyermekek keresztneve, 

ellentétben az összes hasonló témájú hírrel. 

4.4. Segítségnyújtás ittas személyeknek  

(8 előfordulás) 

A biztonsági intézkedések esetében leginkább az ittas, magatehetetlen személyekkel kapcsolatos 

előfordulások – összesen 8 – esetében merül fel, hogy a rendőrségi hírek burkolt üzeneteket adhatnak 

át a szereplőkkel kapcsolatban. Bár a túlzott alkoholfogyasztáshoz, illetve az alkoholizmushoz nem 

asszociálódik egyértelműen a roma etnicitás a köztudatban, az viszont nyilvánvaló, hogy az alacsony 

szocioökonómiai státuszúak nagyobb valószínűséggel kerülnek ittasságuk révén kiszolgáltatott 

helyzetbe, illetve válnak ezáltal rendőrségi hírek szereplőivé. Mindazonáltal, a vonatkozó rendőrségi 

hírek legszembetűnőbb jellemzője az, hogy viszonylag részletesen mutatják be az eseteket, 

kidomborítva a rendőri intézkedés gondos és humánus mivoltát. A kategóriába tartozó hírek közül 5-

ben csak a „hozzátartozó” kifejezés szerepel: 

– […] a kihűlés veszélye elől a saját lábán biztonságosan közlekedni nem tudó helyi, 24 éves férfit 

szolgálati gépkocsival a lakcímére szállították és hozzátartozójának átadták.
 716

  

– Bejelentés érkezett […] miszerint egy […] társasházi épület alagsorában egy magatehetetlen nő 

fekszik. A kiérkező rendőrjárőrök azonosították a nőt, aki – miután felébresztették – elmondta, 

hogy szeszesitalt fogyasztott […]. Sérülései nem voltak, orvosi ellátásra nem volt szüksége, így az 

egyenruhások biztonsági intézkedés keretében hozzátartozójának átadták a nőt.717 

– […] a rendőrök egy kerékpárost vontak intézkedés alá, mert bizonytalan úttartással, világítás 

nélkül közlekedett. A 31 éves […] férfi viselkedéséből és imbolygó testtartásából vélelmezhető volt, 

hogy erősen ittas […] állapota, valamint a fagypont közeli hőmérséklet miatt tartani lehetett attól, 

hogy szabadon bocsátása esetén kihűl, vagy elgázolják, ezért a rendőrök biztonsági intézkedésként 

a férfit lakására hazavitték és átadták a hozzátartozóknak.718 

– […] egy élelmiszerüzlet mellett feküdt a földön egy 50 éves helybéli férfi […] A férfi beszéde 

összefüggéstelen volt, és nem tudott lábra állni. Mivel orvosi ellátásra nem szorult, a rendőrök 

hazavitték és átadták hozzátartozójának.719 

–A […] Rendőrkapitányság egyenruhásai […] egy árokban fekvő, magatehetetlen, szemmel 

láthatóan erősen ittas állapotban lévő férfit észleltek. Az 52 éves helyi férfi […] elmondta, hogy 

                                                           
716 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 12. 07. „Biztonsági intézkedés Garadnán és Homrogdon.”  
717 Heves MRFK. 2014. 07. 10. „Elaludt a lépcsőházban.” 
718 Tolna MRFK. 2014. 11. 28. „Hideg volt, a rendőrök hazavitték.” 
719 Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 12. 07. „Segítségre szorultak.” 
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orvosi ellátásra nincs szüksége, csak megpihent az árokban. Az egyenruhások […] otthonába 

vitték és átadták hozzátartozójának.720 

Egy hírben a „hozzátartozója” mellett a „rokona” kifejezés is szerepel: 

[…] igazoltattak egy bálból hazatartó, gyenge öltözetben lévő, 23 éves férfit, aki elmondta, hogy 

nem tud hazamenni és a településen sincs rokona. […] a kihűlés veszélye elől a férfit a rendőrök 

biztonsági intézkedésként hazaszállították és hozzátartozójának átadták.
721

 

Ez a leírás – és eleve az igazoltatás megemlítése (tekintettel az etnikai profilalkotás korábban már 

tárgyalt rendőrségi gyakorlatára) – leginkább roma, de mindenképpen alacsony szocioökonómiai 

státuszú szereplőt sejtet, aki ráadásul felelőtlen, felkészületlen, önmagáról gondoskodni nem képes, és 

aki támogatást leginkább csak a „rokonaitól” várhat. 

Egy hír a „családtag” kifejezést tartalmazza: 

A rendőrség ügyeletére […] érkezett bejelentés, hogy […] egy magatehetetlen férfi fekszik az úttest 

mellett. A Készenléti Rendőrség járőrei azonnal a helyszínre mentek és kérdésükre a férfi 

elmondta, hogy napközben alkoholt fogyasztott és miközben hazafelé tartott elesett. A járőrök 

biztonsági intézkedés keretén belül a férfit otthonába vitték és átadták családtagjainak.722 

Egy hír pedig a „rokon” kifejezést: 

A 68 éves asszonyra egy járőr figyelt fel 23 óra 30 perc körül, amint […] az egyik vendéglátóhely 

előtti padon ült. Ruhája nedves volt és ittassága miatt nem tudott segítség nélkül járni, hazamenni. 

A rendőrnő azért, hogy az éjszakai hidegben ne hűljön ki, az asszonyt elvitte a lakására és átadta 

egyik rokonának, aki gondoskodott róla.723 

Az utóbbi hírekben a szinonimaválasztás esetlegesnek tűnik, mivel a történet jellege, illetve a 

bemutatás hangvétele nem tér el érzékelhetően a kategória azon híreinél tapasztaltaktól, amelyek a 

„hozzátartozó” kifejezést tartalmazzák. 

4.5. Öngyilkosság megelőzése  

(5 előfordulás) 

Az elemzett hírek közül 5 számol be olyan esetről, amelyben a rendőrök öngyilkosságot előztek meg.  

Egy hírben a „családtagjai” kifejezés szerepel – ami adekvát választásnak tűnik, hiszen az érintettel 

egy háztartásban élő hozzátartozókról van szó ebben az esetben: 

[…] a 37 éves H. Lotti zavart állapotában önagresszióra tett utalásai mellett a családtagjait is 

veszélyeztette. […] A lakásba önmagát bezáró nő ugyanis kinyitotta a gázcsapot.724 

                                                           
720 Heves MRFK. 2014. 06. 17. „Rendőrök segítettek az 52 éves férfinak.” 
721 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2013. 12. 07. „Biztonsági intézkedés Garadnán és Homrogdon.”  
722 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. 10. 15. „Az úttest mellett feküdt.” 
723 Békés MRFK. 2013. 12. 05. „Időben érkezett a segítség.” 
724 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 05. 11. „Készenléti Rendőrség: Életmentés Farkaslyukon.” Ugyanennek az esetnek 

az első előfordulását hasonló megfogalmazásban lásd: Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 05. 09.  
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3 hírben fordul elő a „hozzátartozói” kifejezés: 

– Három életet mentettek meg a rendőrök […] azzal, hogy villámgyorsan reagáltak, amikor 

végsőkig elkeseredett emberek hozzátartozói tettek bejelentést.
725

 

– A rendőrök megtalálták az elkeseredett helyi lakost, akinek életét a gyors hozzátartozói és hatósági 

reagálás mentette meg.
726

 

– […] egy […] férfi öngyilkosságot kísérelt meg. […] A mentőszolgálat munkatársai már súlyos 

állapotban találták a sérültet, akinek stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították. A 

szakszerűen elsősegélyt nyújtó rendőr pedig lezárta a férfi lakását és a kulcsokat átadta a 

hozzátartozóinak.
727

 

Egyben pedig a „rokonai”: 

Először otthonában akart végezni magával, de azt a családja megakadályozta. Másodjára a helyi 

egyenruhások léptek közbe, miután rokonai a férfi megtalálásában kérték a segítségüket.
728

 

Noha az alacsony elemszámú minta alapján nem vonhatóak le következtetések, megjegyzendő, hogy a 

„rokonai” kifejezést tartalmazó hír mögötti eset a „hozzátartozók” kifejezést tartalmazó hírek mögött 

sejthető esetekhez képest nehezebben kezelhetőnek, sőt, megbotránkoztatóbbnak is tűnik. 

5. Tisztázatlan halálesetek és balesetek 

(6 előfordulás) 

Az összesen 434 előfordulásnak csak töredéke, mindössze 6 előfordulás sorolható a tisztázatlan 

halálesetek és balesetek kategóriájába. Az is előrebocsátandó, hogy ezzel a viszonylag ritka 

kategóriával kapcsolatban nem merült fel különösebben erősen a hipotézis, vagyis az, hogy a 

rendőrségi hírek a hozzátartozókra vonatkozó információk, illetve szinonimaválasztás révén az 

elhunytak, illetve a sérültek etnikai hovatartozására vonatkozó üzeneteket közvetítenének. 

A tisztázatlan halálesetekről szóló hírek közül kettő a neutrális „hozzátartozója/hozzátartozói” 

kifejezéssel utal a bejelentőkre: 

– […] hozzátartozói holtan találtak egy 59 éves férfit.  A helyszíni és a halottszemle adatai 

alapján nem zárható ki egyértelműen, hogy a férfit megölték.
729

 

– A férfi holttestét a […] Nagy-éri-csatornában találták meg, a halál bekövetkezésének oka és 

körülményei nem voltak egyértelműen megállapíthatóak. Az elsődleges intézkedések során kiderült, 

hogy a férfi 2013 augusztusa, szeptembere óta ismeretlen helyen tartózkodott, ami miatt – 

hozzátartozójának bejelentése alapján – a […] Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya tartózkodási 

helyének megállapítására […] a férfi körözését rendelte el.
730

 

                                                           
725 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2014. 06. 16. „Három megmentett élet egy hétvégén.”  
726 Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK. 2014. 05. 19. „Készenléti Rendőrség: Biztonsági intézkedés az életért”  
727 Békés MRFK. 2013. 10. 03. „Életet mentett a körzeti megbízott.” 
728 Komárom-Esztergom MRFK. „Életben tartották” 2014. 10. 13.  
729 BRFK. 2013. 08. 15. „Nem egyértelmű.”  
730 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 11. 15. „Csatornába dobták.”  
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– A saját háza udvarán fekvő 54 éves férfihoz riasztották hozzátartozói a mentőket […]. A 

mentőszolgálat munkatársai és a kivonuló ügyeletes orvos már nem tudtak segíteni, csak a halál 

beálltát állapították meg. Az áldozat fején találtak olyan sérülést, amely keletkezésével 

kapcsolatosan az orvos nem tudta kizárni az idegenkezűséget, ezért a rendőrséget is értesítették.
731

 

A Police.hu viszonylag részletes közleményben számol be arról a nagy médiavisszhangot kiváltó 

esetről, amelynek során egy Magyarországra beutazni kívánó szerb férfi a röszkei határátkelőhelyen 

életét vesztette; azt követően, hogy: 

A határrendészek felvették a kapcsolatot a 66 éves férfi Bécsben élő fiával, akit tájékoztattak 

édesapja beutazásának akadályáról, majd a férfit […] a határátkelőhely várótermébe kísérték, 

biztosítva a lehetőséget arra, hogy ott várja meg a Bécsből gépjárművel Röszkére útnak indult 

rokona érkezését.
732

 

A közleménybe – amelyet, tekintettel az eset súlyára, feltehetően különös gonddal fogalmaztak meg – 

talán a szóismétlés kerülése miatt került be a „rokona” kifejezés, amelyet a köznyelv ilyen közeli 

hozzátartozók esetében aligha használna; mindenesetre, valamelyest elidegenítő hatású ebben a 

szövegkörnyezetben. 

Az elemzésbe két személyi sérüléssel járó közlekedési balesetről szóló hír került be. Ezek egyike, 

amely a „hozzátartozói” kifejezést tartalmazza, semleges hangvételű:  

A motoros a haladása során elvesztette egyensúlyát és elesett. A békésszentandrási férfit a 

hozzátartozói szállították kórházba.
733

 

A másik egy súlyos, halálos kimenetelű balesetről ad hírt: 

A gépjárművet a 26 éves családfő vezette, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 

helyszínen életét vesztette. A 24 éves édesanya és a három gyermek is megsérült a balesetben, őket 

a mentők kórházba szállították, közülük két kisleányt mentőhelikopterrel.
734

  

A hírben szerepelő adatok miatt – viszonylag fiatal szülők, viszonylag sok gyerekkel – nagy a 

valószínűsége annak, hogy az átlagos magyarországi olvasó egy roma családot képzel a történetbe; 

ami a társadalmi viszonyok összefüggésében a hírérték csökkenését is jelenti egyúttal. Erre tekintettel 

különös jelentőséget kaphat a szinonimaválasztás: jelen esetben az enyhén archaizáló „családfő” 

kifejezés, mégpedig a szövegkörnyezettel együtt, amelyben hasonló stílusértékű elem a „kisleány” 

kifejezés is, sőt, bizonyos mértékig ilyennek tekinthető az „édesanya” is. Figyelemre méltó, hogy míg 

a bűnügyi hírekben a „családfő” kifejezéshez legtöbbször valamiféle pejoratív jelentésárnyalat tapadt 

(még a sértettek esetében is), itt aligha feltételezhető ilyen szándék: éppen ellenkezőleg, a régies-

szépirodalmias megfogalmazás mintha az olvasó együttérzésének fokozását, a szereplők 

értékességének hangsúlyozását célozná. 

                                                           
731 Tolna MRFK. 2013. 12. 13. „Vizsgálják a halál körülményeit Simontornyán.”  
732 Csongrád MRFK. 2014. 05. 20. „Közlemény.”  
733 Békés MRFK. 2013. 07. 29. „Rendőrségi hírek Békés megyéből.”  
734 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 06. 22. „Halálos baleset.” 
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ÖSSZEGZÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

Összességében elmondható, hogy az elemzés nem cáfolta a hipotézis egyik elemét sem, vagyis 

rámutatott arra, hogy a Police.hu gyakorlatának egyes – a felvetett szempontokkal kapcsolatos – 

elemei alkalmasak lehetnek arra, hogy az olvasók számára burkolt üzeneteket közvetítsenek a hírek 

szereplőinek hátteréről, illetve álláspontot sugalljanak bizonyos társadalmi jelenségek 

beágyazottságáról és súlyáról. 

Visszatérve az esettanulmány hipotézisének hátterére: a Bernáth–Messing kutatás állítására szerint a 

magyarországi médiában elterjedt gyakorlat a „rokonság” kifejezés alkalmazása, annak sugalmazása 

érdekében, hogy a történetben szereplők romák. A hazai média számára fontos – és gyakorta kritika 

nélkül kezelt – forrást jelentő rendőrségi hírportálon a vizsgált időszakban ez a kifejezés mindössze 

két hírben fordult elő. Az egyik hír egy olyan esetről számol be, amelynek kapcsán a rendőrség 

garázdaság vétsége miatt indított nyomozást, és a „rokonság” kifejezés a sértett hozzátartozóira 

utalt;
735

 a másik hírben bemutatott incidenst pedig csoportosan elkövetett garázdaságnak minősítette a 

rendőrség, és a „rokonság” kifejezés ez esetben az elkövetőket megfékezni igyekvő hozzátartozókat 

jelzi.
736

 Figyelembe véve a rendőrségi kommunikáció semlegességére vonatkozó társadalmi elvárást – 

amelyet a rendőrség vonatkozó belső normája is elvként rögzít –, mindkét hír problematikusnak 

tekinthető etikai szempontból; főleg akkor, ha más hírekkel vetjük össze a megszövegezésüket. Ekkor 

rajzolódik ugyanis ki, hogy a kifogásolt megfogalmazások mennyire háttérbe szorítják bizonyos 

szereplők individualitását; azáltal, hogy tömegként cselekvő lényekként ábrázolják őket. 

A jelen esettanulmány hipotézisének felvázolásakor felmerült, hogy funkció, illetve hatás tekintetében 

a „rokonság” kifejezéshez hasonló lehet a „rokon”, és főképpen annak többes számú, határozott 

névelős (a mondatban alanyi szerepet betöltő) alakja, vagyis az „a rokonok” kifejezésnek a 

szerepeltetése egy hírben. Az utóbbi alak összesen tizenegy alkalommal fordul elő a mintában; ezek 

közül az egyik – egy eltűnt, idős férfi sikeres felkutatásáról szóló
737

 – nyilvánvalóan a szóismétlés 

kerülése végett alkalmazza a „hozzátartozó” és a „családtag” kifejezések mellett, nem tekinthető 

etikailag kifogásolhatónak vagy sugalmazónak. A többi tíz hír esetében viszont felmerül a – 

szándékolt vagy szándékolatlan – sugalmazó hatás, mégpedig a szereplők roma etnicitására 

vonatkozóan; és azt is indokoltnak tűnik megjegyezni, hogy a tíz hír közül kilencnek ugyanaz a 

rendőri egység, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a kibocsátója.
 738

 Az elemzés 

                                                           
735 Csongrád MRFK. 2014. 07. 16. „Befejezett ügy Csongrádon.” 
736 Hajdú-Bihar MRFK. 2013. 06. 09. „Rendőrségi hírek Hajdú-Bihar megyéből.” 
737 Jász-Nagykun-Szolnok MRFK. 2014. 05. 13. „Járőrök találtak rá az idős bácsira.” 
738 Bács-Kiskun MRFK. 2013. 06. 16. „Rendőrségi hírek a megyéből;” Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 09. 21. 

„Garázdaság az iskolánál;” Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 01. 01. „Segítettek;” Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 01. 

12. „Közbeléptek a rendőrök;” Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 03. 12. „Fülön szúrta;” Komárom-Esztergom MRFK. 

2014. 04. 03. „Elfogták a vasazókat;” Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 04. 10. „Rokonai támadtak rá;” Komárom-

Esztergom MRFK. 2014. 05. 15. „Kerestek, találtak – videóval;” Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 07. 30. „Felszerelkezve 

mentek vasazni;” Komárom-Esztergom MRFK. 2014. 09. 15. „Elfogás és ítélet 72 óra alatt – videóval.” 



221 

során a területi szempont – vagyis az, hogy melyik rendőr-főkapitányságtól származik a hír – 

egyébként nem kapott szerepet, mivel nem látszott relevánsnak, illetve feltételezhetően nem lett volna 

megbízható az alkalmazása, tekintettel az egyes kategóriák viszonylag alacsony elemszámára. 

Mellékesen megemlíthető, hogy a mintába Komárom-Esztergom megyéből került be (kimagaslóan) a 

legtöbb hír – 55 hír az összesen 448 közül
739

 –, bár ebből önmagában még nem lehet levonni 

következtetést, hiszen a keresőszavakat tartalmazó hírek egy jelentős része teljesen neutrális. 

Ugyanakkor a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal kapcsolatban még az is 

megjegyezhető, hogy ez a rendőri egység bocsátotta azt a bevezető részben említett hírt, amely az 

vizsgált időszakban egyedüliként tartalmazta bűnügyi témával kapcsolatban a „roma” kifejezést (igaz, 

kriminalisztikai okból: az elkövetők személyleírásánál említve, hogy roma nyelven beszéltek 

egymással).
740

 Mindenesetre, óvatosan megállapítható, hogy az esettanulmányban vizsgált kérdések a 

Komárom-Esztergom megyei rendőrségi közlemények kapcsán különösen hangsúlyosan merülnek fel, 

miközben valószínű, hogy a jelenség mögött mindössze néhány kommunikációs munkatárs 

tevékenysége áll. 

Az elemzés hipotézisének azon részét, amely szerint a bűnügyi hírek romák esetén olyankor is 

kitérnek a szereplők közötti hozzátartozói viszonyra, amikor arra a történet megértéséhez nincs 

szükség, néhány hír alátámasztani látszik; amint arra az elemzés a megfelelő helyeken utal is. Ezek a 

hírek a társtettesek (illetve több gyanúsított) által elkövetett cselekmények esetében szolgálnak 

információval arra vonatkozóan, hogy az illetők „rokonok”, miközben az esetek többi részlete (például 

a helyszín vagy a cselekmény típusa) szintén erősíti annak valószínűségét, hogy az olvasó „dekódolja” 

a szöveget – vagyis roma szereplőket lásson a történetben. Fontos megjegyezni azonban, hogy a 

hipotézis ezen elemének értékelésekor megmutatkoznak a tartalomelemzés módszerének ismert 

említett korlátai: azaz, hogy minden, ami a kategóriákon kívül esik, az elvész az elemzés számára, még 

ha releváns is lenne egyébként. Ugyanis jelen esettanulmány keretei között a kódolás a „rokon”-

„családtag”-„családfő”-„hozzátartozó” keresőszavak alapján történt, miközben lehetnek olyan hírek, 

amelyek ugyancsak indokolatlanul tartalmaznak információt például az elkövetők közötti 

hozzátartozói kapcsolatról – és ezáltal az illetők roma etnicitására vonatkozóan közvetítenek burkolt 

üzenetet –, ám erre nem a felsoroltak egyike, hanem valamilyen más kifejezés utal (pl. „testvére”). 

A hipotézis másik része szerint a bűnügyi hírek esetében összefüggés lehet a hozzátartozókra 

vonatkozó szinonimák alkalmazása, valamint a között, hogy roma vagy nem roma szereplőkről van 

szó. Az elemzés során egyrészt az a sejtés alakult ki, hogy ez a tendencia, amennyiben létezik, nem 

                                                           
739 A feldolgozott hírek listáját lásd a hivatkozásjegyzékben („Az elemzett Police.hu-hírek listája”).. A mintába került hírek 

száma (emelkedő sorban) rendőr-főkapitányságokként: Vas MRFK (7 hír); Baranya MRFK (9 hír); Heves MRFK (9 hír); 

Somogy MRFK (14 hír); Fejér MRFK (15 hír); Nógrád MRFK (15 hír); BRFK –16; 8. Tolna MRFK (16 hír); Hajdú-Bihar 

MRFK (19 hír); Pest Megyei MRFK (19 hír); Veszprém MRFK (19 hír); Zala MRFK (19 hír); Bács-Kiskun MRFK (20 hír); 

Csongrád MRFK (22 hír); Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK (25 hír); Békés MRFK (32 hír); Jász-Nagykun-Szolnok MRFK 

(33 hír); Győr-Moson-Sopron MRFK (36 hír); Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK (44 hír); Komárom-Esztergom MRFK (55 

hír). A mintába került hírek közül 4-et az ORFK Kommunikációs Szolgálata bocsátott ki. 
740 Komárom-Esztergom MRFK. 2013. 19. 17. „Újabb trükk, ami bevált.” 
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feltétlenül a szereplők (feltételezett) etnicitásával függ össze, hanem a társadalmi helyzetükkel is. 

Vagyis, egyes szinonimák nagyobb valószínűséggel jelennek meg alacsony szocioökonómiai státuszú 

és/vagy roma szereplőkre vonatkozóan, más szinonimák pedig vagy középosztálybeli és/vagy nem 

roma szereplőkkel kapcsolatban a történetekben.  

A vizsgált kifejezések közül a „rokon” kifejezés alakjai mutattak bizonyos mértékű összefüggést a 

roma etnicitással, illetve az alacsonyabb társadalmi státusszal és a különféle devianciákkal. Figyelemre 

méltó, hogy ez az összefüggés nem csak az elkövetők, hanem a sértettek, illetve a történetben egyéb 

szerepet játszók viszonylatában is megfigyelhető volt. Ezzel a jelenséggel függ össze az megfigyelés 

is, hogy minél megbotránkoztatóbb, minél bizarrabb egy történet, annál nagyobb valószínűséggel 

fordul elő benne a „rokon” kifejezés (a „hozzátartozó” vagy a „családtag” helyett). Ez vonatkozik 

azokra a történetekre is, amelyekben – legalábbis a Police.hu leírása szerint – senki sem „ártatlan”; 

ilyenek például a csoportos garázdaságnak minősített esetek, amelyekben nem azonosítható 

egyértelműen, hogy ki szerepel sértettként, és ki elkövetőként. 

Másfelől, az elemzés alapján érzékelhető olyan tendencia is, hogy a súlyosabb bűncselekmények, 

illetve a nagyobb horderejű esetek kapcsán nagyobb valószínűséggel fordulnak elő neutrálisabb 

szinonimák; leginkább a „hozzátartozó” kifejezés. Ezen kívül, a „hozzátartozó” kifejezés alkalmazása 

jellemző például olyan bűncselekmények esetén, amelyeknek az elkövetője a hír alapján kétségtelenül 

elítélendő, a sértettje pedig nem hibáztatható. Kijelenthető, hogy olyan hírekben figyelhető meg 

leginkább a „hozzátartozó” kifejezés alkalmazása, amelyek tárgyilagosan és komolyan közelítik meg a 

bemutatott történetet (vagyis úgy, ahogy az alapvetően elvárható lenne a rendőrségi kommunikáció 

esetében). 

A „családtag” kifejezés alkalmazásával kapcsolatban nem állapítható meg egyértelmű tendencia azon 

túl, hogy jellemzően – és értelemszerűen – közeli, illetve egy háztartásban élő hozzátartozók 

Érdekes kép bontakozott ki viszont a „családfő” kifejezés körül, amely a jelek szerint értékítélet 

közvetítőjeként működhet a rendőrségi hírekben: az esetek jelentős részében negatív szereplőkre – 

hatalmi helyzetükkel visszaélő, illetve diszfunkcionális apákra/férfiakra – utal. Más esetekben azonban 

– mégpedig általában romának és/vagy alacsony társadalmi státuszúnak feltételezhető sértettek 

esetében – sajátos pozitív színezetet kap ez az archaizáló kifejezés, illetve, az érintettek családi-

közösségi szerepének hangsúlyozása mintha az olvasó együttérzésének fokozása céljából kapna helyet 

a szövegben. 

A szinonimaválasztás trendjeinek értékeléskor nem hagyható figyelmen kívül az a „stilisztikai 

babona” sem, amely széles körben elterjedt a magyarországi médiában, beleértve a rendőrségi 

hírközlést is: a szóismétlések kerülésére való törekvés, akár más szempontok – például a politikai 

korrektség, a retorikai következetesség vagy akár a könnyen érthetőség, illetve egyértelműség 

követelményének való megfelelés – feláldozása árán is. Számos hírben ugyanis a keresőszavak közül 
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több is szerepelt: ezeknek a rövid szövegeknek a megalkotói nyilvánvalóan a szóismétlések 

kiküszöbölése érdekében folyamodtak adott esetekben életszerűtlen, erőltetett megoldásokhoz. 

Ezen a ponton hangsúlyozandó, hogy – amint az az elemzés során is számos alkalommal szóba került 

– a hozzátartozói viszonyok taglalása nem az egyetlen mód a szereplők roma etnicitásának és/vagy 

alacsony társadalmi státuszának sugalmazására, illetve különféle burkolt üzenetek vagy éppenséggel 

leplezetlen attitűdök közvetítésére. Ennek kapcsán említhető meg a hírek címének szerepe, noha a 

jelen esettanulmány ezzel a kérdéskörrel nem foglalkozott szisztematikusan: csupán néhány markáns 

címadási megoldás kapott említést, valamint olyan címek, amelyek tartalmazták a vizsgált kifejezések 

valamelyikét. Egy másik, szintén a Police.hu-ra irányuló elemzés szerint a rendőrségi hírek címei sok 

esetben „blikkfangosak”; azaz szenzációhajhászok, szándékosan komikus hatást keltőek, esetleg 

kifejezetten gúnyosak vagy kárörvendőek,
741

 vagyis a bulvármédia eszközeivel élnek. Mindez nem 

csak a címekben, de a hírek szövegében is gyakorta tetten érhető, ami összecseng a Bernáth–Messing-

kutatás azon állításával, amely szerint a magyarországi médiát a bulvarizálás jellemzi. Ez a jelenség 

érzékelhető a Police.hu portál esetében is, ami azért különösen aggasztó, mivel súlyos 

szereptévesztésre utal a híreket előállítását végző rendőrségi munkatársak részéről, akik az általuk 

képviselt intézménnyel szemben elvárható, kérlelhetetlen objektivitás kívánalma helyett 

bulvárújságírói ambícióiknak engednek. 

  

                                                           
741 Lásd: Balogh Lídia – Füstös Mónika. 2015. „Szexuális erőszakkal, kapcsolati erőszakkal és prostitúcióval kapcsolatos 

hírek a magyar rendőrség honlapján: Észrevételek és javaslatok médiaetikai szemszögből.” Magyar Rendészet XIV(1):59–

72., 63–65. o. 
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IV. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A fentiekben bemutatott empirikus kutatási eredmények – amelyek egyfelől, a médiatartalmak 

előállításának folyamatát vizsgálandó, újságírókra; másfelől pedig, egy kiemelkedő jelentőségű 

hírforrás által kibocsátott szövegek elemzése révén médiatartalmakra irányultak –, valamint a 

disszertációban áttekintett korábbi magyarországi kutatási projektek eredményei figyelemre méltóan 

rezonálnak egy 2012-es európai felmérés fő megállapítására. Ugyanis, az International Federation of 

Jouralnalists nevű nemzetközi szakmai szervezet égisze alatt kilenc országban – Dánia, Franciaország, 

Németország, Görögország, Olaszország, Litvánia, Szlovákia, az Egyesült Királyság mellett 

Magyarországon – lefolytatott kutatás, amely egyrészt a vallási és etnikai kisebbségek 

médiareprezentációját, másrészt pedig az újságírói attitűdöket vizsgálta, arra a megállapításra jutott, 

hogy az európai újságírók „kinyilvánítják elkötelezettségüket az objektivitás, az elfogulatlan tudósítás, 

a pluralizmus, a demokrácia és a civil társadalom értékei mellett […], miközben mindannyian 

elismerik, hogy a média negatív sztereotípiákat gyárt a kisebbségekről”. Ebből fakadóan, a kutatás 

vezetői összefoglalójának tételmondata a következő lett: „az újságírók objektívek, de a média nem”.
742

 

Ez a figyelemre méltó diszkrepancia, úgy tűnik, a magyarországi kontextust is jellemzi: míg a 

tartalomelemzési és médiamonitoring-projektek rendre és egyöntetűen azt tárják fel, hogy a társadalmi 

hátrányokkal küzdő roma kisebbség ábrázolása a többségi, illetve mainstream médiában 

sztereotípiákon alapul és negatív, semmi sem támasztja alá, hogy az újságírók és szerkesztők többsége 

– egyéni szinten – szándékosan festene rossz képet a romákról vagy más kisebbségekről a médiában. 

(Nem beszélve itt, természetesen, a mainstream média területén kívül tevékenykedő, szélsőséges 

aktorokról.)  

Ami a helyzet javítására irányuló, különböző típusú erőfeszítéseket illeti, érdemes lehet azokat 

költségvonzatuk szerint áttekinteni (kifejezetten a magyarországi kontextust figyelembe véve). 

Gyakorlatilag nem kerülnek semmibe azok a kezdeményezések, amelyeknek az a célja, hogy minél 

több szerepben tűnjenek fel – beleértve a magasabb presztízsű szerepeket is – kisebbségekhez tartozó 

emberek a médiában. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által újságírók számára 

kidogozott képzési anyag például azt a kérdést teszi fel a célközönség tagjainak: „A Te noteszodban 

hány nem többségi hátterű szakértő, illetve kontaktszemély szerepel?”
743

 Ez a megközelítés 

                                                           
742 „[…] declare their dedication to the values of objectivity, unbiased reporting, promotion of plurality, democracy and civic 

society [… ] while at the same time they all admit the media create negative stereotypes about minority groups” […] „ 

journalists are objective, but media are not”. – Rupar, Verica. 2012. Getting the facts right: Reporting ethnicity and religion. 

A study of media coverage of ethnicity & religion in Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, 

Slovakia and the United Kingdom. Brussels: International Federation of Journalists. 4. o. 
743 European Union Agency for Fundamental Rights. 2007. A Diversity Toolkit for factual programmes in public sector 

television. Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights. 46. o. 
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magyarországi viszonyok között például azt jelentené, hogy ne csak „vágóképként, némában” 

jelenjenek meg romák,
744

 vagy ne csak a kifejezetten romákat érintő témák, problémák kapcsán 

kerüljenek elő, hanem egyéb területek szakértőiként is megszólalhassanak olyan emberek, akik 

„történetesen romák”.
745

 

Viszonylag olcsó beavatkozási módszert jelentenek az újságírók tudatosságának növelésére, illetve 

érzékenységének fokozására irányuló programok.
746

 Ráadásul, ezek költségei leginkább csak a 

képzésen való részvétel miatt kiesett munkaerő szintjén érintik a szerkesztőségeket, hiszen magukat a 

képzéseket, illetve az újságírók számára összeállított, információkat és javaslatokat tartalmazó 

kiadványokat jellemzően az érintett hátrányos helyzetű csoportokat képviselő szervezetek nyújtják, 

saját forrásból, nem ritkán önkéntesek bevonásával.
747

 Az ilyen kezdeményezések bizonyára nem 

haszontalanok, hiszen a kisebbségek negatív médiaábrázolása mögött nem kizárható az az ok, hogy az 

újságíróknak a képzésük, illetve a munkájuk során nincs elegendő alkalmuk hozzájutni azokhoz az 

ismeretekhez, megismerni azokat a nézőpontokat, amelyek szükségesek lennének a kisebbségekhez 

valamilyen módon kapcsolódó történetek objektív feldolgozásához. Itt említhető meg, hogy minimális 

közpénz felhasználásával a rendőrségi kommunikáció is jelentős mértékben javítható lenne (a 

rendőrségi kommunikátorok képzése, illetve részletezettebb szakmai útmutatások kidolgozása révén). 

Közepesen költségesnek tekinthetőek a kisebbségi csoportokhoz tartozó (leendő) újságírókat célzó 

képzési és gyakornoki programok, amelyeknek elindítását és finanszírozását ugyancsak civil 

szervezetek vállalják magukra gyakorta
748

 – például nemzetközi donoroktól pályázati úton elnyert 

források révén –, bár az eredményességhez a szerkesztőségek részéről a nyitottságon és a hosszú távú 

elkötelezettségen túl nyilvánvalóan az infrastrukurális feltételek biztosítására is szükség van. 

Figyelembe véve a rasszizmus jelenkori alakváltozásait, az is egyértelmű ugyanakkor, hogy a 

kisebbségi csoportokhoz tartozó szakemberek integrációja a média területén – például néhány 

„láthatóan” kisebbségi riporter megjelenése a képernyőn – a nemzetközi tapasztalatok szerint 

önmagában nem elegendő a mélyen gyökerező társadalmi előítéletek felszámolásához.
 749

 

Jelentős források biztosítására, illetve átcsoportosítására lenne viszont szükség ahhoz – amint a jelen 

disszertációban bemutatott, újságírók körében folytatott kutatás eredményeiből leszűrhető –, hogy 

                                                           
744 Lásd a témában klasszikusnak számító magyarországi kutatást: Bernáth Gábor – Messing Vera. 1998. „Vágóképként, csak 

némában” – Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal. Hasonló jelenségről Nyugat-

Európából is beszámolnak, pl.: Judith Okely. 2014. „Recycled (mis)representations: Gypsies, Travellers or Roma treated as 

objects, rarely subjects.” People, Place and Policy 8(1):65–85. 
745 Ezt javasolja többek között egy 2007-ben kiadott, magyarországi viszonyokra kidolgozott dokumentum; lásd: Hammer 

Ferenc. 2007. Zöld Könyv – A romák médiaábrázolása. Budapest: Szociális és Munkaügyi Minisztérium.  
746 Ilyen kezdeményezésekről bővebben lásd: Tóth Borbála. 2011. Kisebbségek a magyar médiában: Kampányok, projektek, 

programok az integrációért. Budapest: Független Médiaközpont. 
747 Ilyen például a már említett, hajléktalan emberek részvételével működő A Város Mindenkié (AVM) csoport. 
748 Kiemelhetőek például azok a programok, amelyeket Független Médiaközpont nyújtott újságírói pályára készülő roma 

fiataloknak. 
749 Ennek a problémának a felvetése már a kilencvenes években megjelent, lásd például: Entman, Robert M. 1992. „Blacks in 

the news: Television, modern racism and cultural change.” Journalism Quarterly 69(2):341–361. 342–343. o. 
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olyan médiatartalmak, például riportok, háttéranyagok jöjjenek létre, illetve kerüljenek a közönség elé, 

amelyek komplexitásukban mutatnak be egyes, kisebbségekhez kapcsolódó társadalmi jelenségeket.
750

 

A szerkesztőségekre nehezedő, anyagi vonatkozású döntéseket is befolyásoló nyomás a hírversenyben 

való részvételre, emellett pedig a különböző kapacitások korlátozottsága eleve kiküszöbölheti vagy 

meggátolhatja, hogy jelentős idő- és humánerőforrás-ráfordítással – esetleg a fővárostól távol eső 

régiókba történő utazással – járó riportok készülhessenek, amelyek mélységükben tudnak bemutatni 

olyan összetett jelenségeket, mint például az emberkereskedelem, amelynek a társadalmi 

kirekesztettséggel összefüggésben etnikai aspektusa is lehet. Ennek a problémának az orvoslása 

nyilvánvalóan nem várható el például az egyes újságíróktól vagy az ügyeletes szerkesztőktől, akik 

behatárolt döntési lehetőségek keretei között dolgoznak, a magasabb szintű döntésekre való 

befolyásuk pedig esetleges. A prioritások, illetve a forráselosztás újragondolása csakis magasabb 

szervezeti szinten – a fenntartó-tulajdonos részvételével – valósulhat meg, illetve olyan szakmai 

stratégiák kezdeményezése és elfogadása is csak ezen a szinten kerülhet sor, amelyek a diverzitás 

szempontjának horizontális alkalmazására, a kisebbségi kérdések „mainstreaming”-jellegű 

megközelítésére való elköteleződés jegyében jönnek létre. Ilyenek hiányában, a jelen magyarországi 

helyzetben a „lyukak betömését” jelentik például azok a civil kezdeményezések – pályázatok, 

ösztöndíjak – amelyek célja a kisebbségekkel kapcsolatos kérdéseket körültekintően, alaposan 

bemutató médiatartalmak (például portrék, oknyomozó riportok) létrejöttének támogatása.
751

 

Nincs azonban az a pénz, amellyel a média gyökeresen meg tudná oldani a társadalom 

előítéletességének felszámolását; illetve, a nyilvánvalóan körkörös ok-okozatiság ellenére sem 

tekinthető a média ezen feladat kizárólagos felelősének. Az ismertetett empirikus kutatás során 

ismétlődő elem volt, hogy az újságírók frusztrációjuknak adtak hangot az online felületeken megjelenő 

olvasói kommentekben tükröződő rasszizmussal szembeni eszköztelenségük miatt – méghozzá nem 

csak gyűlölettől fröcsögő hozzászólásokra, hanem a magyar társadalom problémáit higgadt 

meggyőződéssel a romákra visszavezető érvelésekre utaltak itt –, vagy még inkább amiatt, hogy az 

internet térhódítása miatt a befolyásoló erejű nyilvánosság egyre jelentősebb részét a médián kívüli 

terület jelenti, például a közösségi oldalak. 

Marad tehát a kérdés, hogy milyen esélye van vagy lesz a mégoly szabálykövetően és etikusan 

működő médiának a közgondolkodás alakításában – például a kisebbségek társadalmi integrációját 

érintő kérdésekben –, miközben a folyamatok egyre inkább esetlegessé válnak azáltal, hogy az olyan 

kvázi médiumokat, mint a blogokat vagy nagy követőtáborral rendelkező, egyre inkább alternatív 

értelmezési rezsimként funkcionáló Facebook-oldalakat működtető aktorokat nem kötik sem a médiára 

                                                           
750 Ennek a problémának a felvetését lásd például az I. fejezetben idézett források közül: Bodrogi Bea. 2012. „Cigányozás” a 

médiában: Hátrányos helyzetű csoportok médiaábrázolása és a hatósági gyakorlat. Budapest: CivilMédia. 11. o. Országos 

Rádió és Televízió Testület. 2010. A magyarországi televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében. 94.o. 
751 Lásd például a Magyar Helsinki Bizottság „Észak-fok, titok, idegenség” című cikkírópályázatát 2014-ben, amelynek 

keretében a különböző migránscsoportok magyarországi integrációs útjáról, nehézségeiről és lehetőségeiről szóló anyagokat 

vártak; http://helsinki.hu/cikkiro-palyazat-egyetemistaknak. 
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vonatkozó jogszabályok, sem szakmai önszabályozási normák. Ennek a jelentőségét tovább növeli az 

a körülmény – amelyet például egy 2014-es kutatás eredményei mutatnak –, hogy a Facebook 

„munkaeszközzé vált” a magyar újságírók számára, akiknek ugyan „továbbra is vannak fenntartásaik 

a hitelességgel kapcsolatban”; közülük mégis „egyre többen használják hírforrásként a legnagyobb 

közösségi oldalt”.
752

  

Mindezen túl, nem hagyható figyelmen kívül a politika szerepe a média napirendjének 

meghatározásában, így az sem, hogy működnek olyan politikai erők Magyarországon, amelyek 

számára a társadalmi problémák etnicizálásában megnyilvánuló romaellenesség vagy a xenofóbia a 

programjuk meghatározó része. A médiával szemben pedig aligha realisztikus az az elvárás – még ha 

egyes médiaszereplők tudatosan és határozottan törekszenek is erre –, hogy a politikai programokon 

alapuló nyilvános diskurzusokat elnémítsa vagy semlegesítse. Sőt, ebben a közegben számításba 

veendő az is, a közönség egyes szegmensei számára – kereskedelmi szempontból is kifejezhető – 

értékkel bírhat a társadalmi jelenségek etnikai keretbe foglalása, illetve egyes témák vagy érvek 

bemutatásának mellőzése.  

  

                                                           
752 Lásd pl. Trendlabor Médiaindex. 2014. március 17. „Itt írtok ti: Facebookoznak és blogolnak a magyar újságírók. 

Sajtóközlemény.” Hírlabor. 
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http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/agy-ala-bujt-a-rendorok-elol 

2014. 08. 21. „Garázdaság a gyógyszertárban.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/garazdasag-a-gyogyszertarban 

2014. 09. 23. „Bíróság előtt a határsértők segítői.”  
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/birosag-elott-a-hatarsertok-segitoi 

2014. 09. 24. „Baleset, lopás és garázdaság.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/baleset-lopas-es-garazdasag  

2014. 10. 07. „Csalók a vonal végén.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/csalok-a-vonal-vegen  

2014. 10. 07. „Körzeti megbízott fogta el a betörőt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/korzeti-megbizott-fogta-el-a-betorot  

2014. 10. 16. „Beállt a bejárójába, kitörte a szélvédőjét.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/beallt-a-bejarojaba-kitorte-a-szelvedojet 

2014. 10. 23. „Biztonsági intézkedés és lopás kísérlet.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/biztonsagi-intezkedes-es-lopas-kiserlet.  

2014. 10. 31. „Drága volt az euró.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/draga-volt-az-euro  

2014. 11. 04. „Időben érkezett a segítség.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/idoben-erkezett-a-segitseg-1 

Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK (25 hír) 

2013. 06. 05. „Tetten ért lyukóvölgyi betörők.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tetten-ert-lyukovolgyi-betorok 

2013. 06. 14. „Újabb ózdi uzsorásokkal szembeni vádemelési javaslat.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/ujabb-ozdi-uzsorasokkal-szembeni-vademelesi  

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rendorsegi-hirek-bekes-megyebol-16
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szekrenybe-bujt-a-rendorok-elol
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/bolti-lopas-es-csaladi-konfliktus
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezarult-a-nyomozas-a-gyulai-emberoles-ugyeben
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/balesetmentes-nap-orizetbe-vetelekkel-2
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/garazdasag-a-gyogyszertarban
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/beallt-a-bejarojaba-kitorte-a-szelvedojet
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/idoben-erkezett-a-segitseg-1
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tetten-ert-lyukovolgyi-betorok
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2013. 06. 22. „Garázda testvérpár.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/garazda-testverpar  

2013. 07. 16. „Elorozták a bérletet, majd szíjat hasítottak az ülésből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/eloroztak-a-berletet-majd-szijat-hasitottak-az  

2013. 08. 20. „Lopások, garázdaságok.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/lopasok-garazdasagok  

2013. 09. 05. „Megtalálták.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/megtalaltak 

2013. 11. 10. „Segélyt és krumplit hoztunk!” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/segelyt-es-krumplit-hoztunk 

2013. 11. 10. „Utcai adok-kapok.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/utcai-adok-kapok 

2013. 11. 12. „Előzetesben a magukat önkormányzati dolgozóknak kiadó rablók.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetesben-a-magukat-onkormanyzati-dolgozoknak 

2013. 12. 07. „Biztonsági intézkedés Garadnán és Homrogdon.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/biztonsagi-intezkedes-garadnan-es-homrogdon 

2013. 12. 10. „Készenléti Rendőrség: Családi konfliktusnál intézkedtek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorseg-csaladi-konfliktusnal-0  

2013. 12. 23. „Őrizetben a sátai tolvajok.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-satai-tolvajok  

2014. 01. 03. „Őrizetben a betörők.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-betorok  

2014. 01. 15. „KMB: felkutatta az eltűnt idős asszonyt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/kmb-felkutatta-az-eltunt-idos-asszonyt 

2014. 02. 13. „Anyját kereste a tyúkólban.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/anyjat-kereste-a-tyukolban  

2014. 04. 13. „Készenléti Rendőrség: távoltartott bántalmazó.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorseg-tavoltartott-bantalmazo  

2014. 05. 09. „Készenléti Rendőrség: biztonsági intézkedés Farkaslyukon.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorseg-biztonsagi-intezkede-12  

2014. 05. 11. „Készenléti Rendőrség: Életmentés Farkaslyukon.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorseg-eletmentes-farkaslyukon  

2014. 05. 19. „Készenléti Rendőrség: Biztonsági intézkedés az életért” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorseg-biztonsagi-intezkede-15 

2014. 06. 14. „Készenléti Rendőrség: „eltűntek”, megtalálták.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorseg-eltuntek-megtalaltak  

2014. 07. 01. „Készenléti Rendőrség: Előállított garázda.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorseg-eloallitott-garazda-5  

2014. 10. 06. „Folyamatos a rendőri jelenlét Felsőzsolcán.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/folyamatos-a-rendori-jelenlet-felsozsolcan 

2014. 10. 07. „Rendkívüli esemény nélkül telt az este Felsőzsolcán.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rendkivuli-esemeny-nelkul-telt-az-este 

2014. 11. 25. „Szolgálati figyelem.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/szolgalati-figyelem  

2014. 12. 19. „Előzetesben a sarlós támadó.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetesben-a-sarlos-tamado 

Budapesti RFK (16 hír) 

2013. 08. 15. „Nem egyértelmű.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-egyertelmu 

2013. 11. 01. „Jogosulatlanul vette igénybe a mozgáskorlátozott parkolót.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/jogosulatlanul-vette-igenybe-a 

2013. 11. 14. „Kétszer adta el az autót.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/ketszer-adta-el-az-autot 

2014. 01. 6. „Mosogatógépben bújt el – videóval.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/mosogatogepben-bujt-el-videoval 

2014. 01. 31. „A követelt pénz helyett a rendőrök érkeztek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-kovetelt-penz-helyett-a-rendorok-erkeztek  

2014. 02. 21. „36 sértett – a rendőrség vádemelést javasol” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/36-sertett-a-rendorseg-vademelest-javasol 

2014. 03. 17. „Emberölés a VIII. kerületben – videóval.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-a-viii-keruletben-videoval  

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/megtalaltak
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/segelyt-es-krumplit-hoztunk
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/utcai-adok-kapok
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetesben-a-magukat-onkormanyzati-dolgozoknak
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/biztonsagi-intezkedes-garadnan-es-homrogdon
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorseg-biztonsagi-intezkede-15
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/folyamatos-a-rendori-jelenlet-felsozsolcan
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rendkivuli-esemeny-nelkul-telt-az-este
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetesben-a-sarlos-tamado
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-egyertelmu
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/ketszer-adta-el-az-autot
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/mosogatogepben-bujt-el-videoval
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/36-sertett-a-rendorseg-vademelest-javasol
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2014. 03. 19. „Unokájának adta ki magát.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/felhivasok/unokajanak-adta-ki-magat  

2014. 03. 30. „Elfajult vita – Videóval.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfajult-vita-videoval 

2014. 04. 06. „Nem gyerekcsíny.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/nem-gyerekcsiny  

2014. 07. 31. „Elfogták a bérlethamisítót.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-berlethamisitot 

2014. 08. 12. „Mosogatógépbe bújt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/mosogatogepbe-bujt 

2014. 08. 31. „Védelmi pénzt követeltek az álrendőrök – videóval.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vedelmi-penzt-koveteltek-az-alrendorok-videoval 

2014. 09. 14. „Bíróság elé állítás.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/birosag-ele-allitas-6 

2014. 10. 20. „Vádemelési javaslat a nő ellen.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/vademelesi-javaslat-a-no-ellen-0 

2014. 11. 19. „Rendőrkézen az álrendőrök – videóval.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-az-alrendorok-videoval 

Csongrád MRFK (22 hír) 

2013. 08. 11. „Seprűnyéllel.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/seprunyellel 

2013. 08. 23. „Kétéves kisfiút vittek haza a rendőrök.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keteves-kisfiut-vittek-haza-a-rendorok  

2013. 09. 03. „Idős asszonyt helyeztek biztonságba a rendőrök.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/idos-asszonyt-helyeztek-biztonsagba-a  

2013. 09. 12. „Elkötötte és összetörte sógora kocsiját” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/elkototte-es-osszetorte-sogora-kocsijat  

2013. 10. 09. „Elkötötte a quadot.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/elkototte-a-quadot 

2013. 10. 15. „Bíró elé áll a garázda.” 
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/biro-ele-all-a-garazda 

2013. 11. 15. „Kerékpárokat és fűkaszát vitt el az önbíráskodó.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kerekparokat-es-fukaszat-vitt-el-az-onbiraskodo 

2013. 12. 08. „Idős embereket vert át.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idos-embereket-vert-at  

2013. 12. 24. „Brit embercsempész őrizetben.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/brit-embercsempesz-orizetben 

2014. 01. 27. „Az utcán verte meg.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/az-utcan-verte-meg 

2014. 02. 08. „Ketten is a mentőkre támadtak.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ketten-is-a-mentokre-tamadtak 

2014. 03. 31. „A láthatáson vitatkoztak össze.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/a-lathatason-vitatkoztak-ossze 

2014. 05. 20. „Közlemény.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/kozlemeny-0 

2014. 06. 26. „Rokonnak, ismerősnek adta ki magát.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rokonnak-ismerosnek-adta-ki-magat  

2014. 07. 16. „Befejezett ügy Csongrádon.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/befejezett-ugy-csongradon 

2014. 08. 09. „Épségben megtaláltuk.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/epsegben-megtalaltuk 

2014. 09. 01. „Nő miatt verekedtek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/no-miatt-verekedtek  

2014. 10. 13. „Eltévedt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/eltevedt  

2014. 10. 13. „Jeleztek.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/jeleztek 

2014. 12. 24. „Megerőszakoltak egy nőt Kisteleken.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megeroszakoltak-egy-not-kisteleken 

2014. 12. 24. „Pénzváltás közben raboltak ki egy férfit Szegeden.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/penzvaltas-kozben-raboltak-ki-egy-ferfit-szegeden 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-berlethamisitot
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/mosogatogepbe-bujt
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vedelmi-penzt-koveteltek-az-alrendorok-videoval
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/birosag-ele-allitas-6
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/vademelesi-javaslat-a-no-ellen-0
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-az-alrendorok-videoval
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/seprunyellel
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/elkototte-a-quadot
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kerekparokat-es-fukaszat-vitt-el-az-onbiraskodo
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/brit-embercsempesz-orizetben
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/az-utcan-verte-meg
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ketten-is-a-mentokre-tamadtak
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/a-lathatason-vitatkoztak-ossze
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/kozlemeny-0
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/befejezett-ugy-csongradon
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/epsegben-megtalaltuk
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/jeleztek
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megeroszakoltak-egy-not-kisteleken
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/penzvaltas-kozben-raboltak-ki-egy-ferfit-szegeden
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2014. 12. 26. „Rendőrök vitték haza a karácsony napján eltűnt bácsit.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/rendorok-vittek-haza-a-karacsony-napjan 

Fejér MRFK (15 hír) 

2013. 06. 18. „Nem kérte, vitte.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/nem-kerte-vitte 

2013. 10. 14. „Megölte élettársát és nevelt fiát.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megolte-elettarsat-es-nevelt-fiat  

2013. 10. 15. „Bicskei drogterjesztő család rács mögött – videóval.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bicskei-drogterjeszto-csalad-racs-mogott-videoval  

2013. 10. 26. „Csalókat fogtak el a gárdonyi rendőrök.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csalokat-fogtak-el-a-gardonyi-rendorok  

2013. 11. 01. „Hírek Fejér megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-fejer-megyebol-0  

2013. 11. 06. „Tíz előállítás Fejér megyében.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/tiz-eloallitas-fejer-megyeben  

2014. 01. 20. „Hírek Fejér megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-fejer-megyebol-13  

2014. 03. 24. „Az elmúlt 24 órában történt Fejér megyében.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/az-elmult-24-oraban-tortent-fejer-megyeben-17  

2014. 04. 11. „Hírek Fejér megyéből.” 

indult.http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-fejer-megyebol-37  

2014. 06. 21. „Hírek Fejér megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-fejer-megyebol-75 
2014. 07. 05. „Hírek Fejér megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-fejer-megyebol-84 

2014. 08. 02. „Hírek Fejér megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-fejer-megyebol-100  

2014. 08. 04. „Hírek Fejér megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-fejer-megyebol-102 

2014. 12. 15. „Emberölés Polgárdiban.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-polgardiban 

2014. 12. 17. „Újabb gyanúsított a Polgárdin történt emberölésben.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-gyanusitott-a-polgardin-tortent-emberolesben 

Győr-Moson-Sopron MRFK (36 hír) 

2013. 06. 11. „Ököllel rendezték le a vitás ügyet.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/okollel-rendeztek-le-a-vitas-ugyet 

2013. 06. 12. „Pénzváltást színlelő trükkös tolvaj.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/penzvaltast-szinlelo-trukkos-tolvaj  

2013. 06. 21. „Halálhoz vezetett a családi tragédia.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/halalhoz-vezetett-a-csaladi-tragedia 

2013. 08. 06. „Az autóban aludtak, pénzüket elvitték.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/az-autoban-aludtak-penzuket-elvittek 

2013. 08. 30. „Favágásból tűzeset.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/favagasbol-tuzeset 

2013. 09. 12. „Önbíráskodásból vádemelés.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/onbiraskodasbol-vademeles  

2013. 10. 18. „Előzetesben a zsaroló páros.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetesben-a-zsarolo-paros  

2013. 10. 26. „Kifosztotta áldozatát.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kifosztotta-aldozatat 

2013. 10. 29. „Ellopták, majd eladták a szerszámokat.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/elloptak-majd-eladtak-a-szerszamokat 

2013. 11. 04. „Taxival és vonattal.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/taxival-es-vonattal  

2013. 11. 17. „Vádemelési javaslat az apa ellen.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-az-apa-ellen  

2013. 11. 28. „Felgyújtással fenyegetett:” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felgyujtassal-fenyegetett 

2013. 11. 28. „Malacuk volt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/malacuk-volt 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/rendorok-vittek-haza-a-karacsony-napjan
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/nem-kerte-vitte
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-fejer-megyebol-84
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-fejer-megyebol-102
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-polgardiban
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-gyanusitott-a-polgardin-tortent-emberolesben
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/halalhoz-vezetett-a-csaladi-tragedia
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/favagasbol-tuzeset
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kifosztotta-aldozatat
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/elloptak-majd-eladtak-a-szerszamokat
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/malacuk-volt
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2013. 12. 24. „Terrorizálta családját.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/terrorizalta-csaladjat 

2013. 12. 24. „Tűzifagyűjtők.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tuzifagyujtok  

2014. 01. 27. „Életeket »mentettek« a rendőrök.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eleteket-mentettek-a-rendorok 

2014. 02. 03. „Engedélyek nélkül vezetett.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/engedelyek-nelkul-vezetett 

2014. 03. 17. „Eltévedt, a rendőrök vitték haza.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eltevedt-a-rendorok-vittek-haza 

2014. 04. 28. „Balesetre hivatkozva csaltak ki pénzt 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/balesetre-hivatkozva-csaltak-ki-penzt  

2014. 05. 04. „Telefonfülkében találtak rá.” 

Ismerősével találkozott Tápon, de a fiatalember magára hagyta. 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/telefonfulkeben-talaltak-ra  

2014. 05. 05. „Biztonsági intézkedések.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/biztonsagi-intezkedesek 

2014. 07. 05. „Illegális hulladék.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/illegalis-hulladek-0 

2014. 07. 09. „Megelőző távoltartás.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/megelozo-tavoltartas 

2014. 08. 07. „Mozgáskorlátozott férfin segítettek a győri rendőrök.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/mozgaskorlatozott-ferfin-segitettek-a-gyori  

2014. 08. 18. „Kétszer is megszökött a fiatal lány.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/ketszer-is-megszokott-a-fiatal-lany  

2014. 08. 22. „Feleségét és gyermekét is megverte.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/feleseget-es-gyermeket-is-megverte  

2014. 09. 09. „Vád – Csalássorozat.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vad-csalassorozat 

2014. 09. 11. „Vád: Felgyújtással fenyegetett.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vad-felgyujtassal-fenyegetett 

2014. 09. 26. „Azonnal keresni kezdték.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/azonnal-keresni-kezdtek  

2014. 09. 30. „Családon belüli erőszak.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/csaladon-beluli-eroszak 

2014. 10. 01. „Fojtogatta élettársát.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/fojtogatta-elettarsat 

2014. 10. 26. „Vádemelési javaslat a lakásbetörő ellen.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-a-lakasbetoro-ellen 

2014. 11. 03. „Távoltartás.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/tavoltartas 

2014. 11. 06. „Telefonos csalók, idős sértettek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/telefonos-csalok-idos-sertettek 

2014. 11. 29. „Embercsempészek rendőrkézen.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszek-rendorkezen-6 

2014. 12. 22. „Bántalmazta a családfőt.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bantalmazta-a-csaladfot 

Hajdú-Bihar MRFK (19 hír) 

2013. 06. 08. „Négy főt állítottak elő.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/negy-fot-allitottak-elo 

2013. 06. 09. „Őrizetben a pocsaji garázdák.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-pocsaji-garazdak 

2013. 06. 09. „Rendőrségi hírek Hajdú-Bihar megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/rendorsegi-hirek-hajdu-bihar-megyebol-4 

2013. 06. 10. „Előterjesztették.” 
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/eloterjesztettek 

2013. 07. 26. „Hírek Hajdú-Bihar megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-hajdu-bihar-megyebol-7  

2013. 09. 05. „Hajdú-Bihar megyében történt.” 

http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hajdu-bihar-megyeben-tortent-3%0 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eleteket-mentettek-a-rendorok
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/engedelyek-nelkul-vezetett
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eltevedt-a-rendorok-vittek-haza
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/biztonsagi-intezkedesek
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/megelozo-tavoltartas
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/csaladon-beluli-eroszak
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/fojtogatta-elettarsat
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-a-lakasbetoro-ellen
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/tavoltartas
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/telefonos-csalok-idos-sertettek
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszek-rendorkezen-6
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bantalmazta-a-csaladfot
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/negy-fot-allitottak-elo
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-pocsaji-garazdak
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2013. 09. 18. „Vádemelési javaslat lett az együttműködés eredménye.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-lett-az-egyuttmukodes  

2013. 10. 15. „Vádemelési javaslattal zárult nyomozás.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/vademelesi-javaslattal-zarult-nyomozas-0 

2013. 10. 28. „Rabolni ment.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rabolni-ment 

2013. 12. 10. „Hajdú-Bihar megyében történt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hajdu-bihar-megyeben-tortent-19  

2014. 01. 25. „Zaklatta és meg is verte a testvérét.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/zaklatta-es-meg-is-verte-a-testveret  

2014. 02. 05. „»Valaki hívjon mentőt!«.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/valaki-hivjon-mentot 

2014. 03. 06. „Elfogták a tolvajt.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/elfogtak-a-tolvajt 

2014. 03. 18. „Eltévedtek az erdőben.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eltevedtek-az-erdoben  

2014. 05. 05. „Garázdaság Derecskén.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/garazdasag-derecsken 

2014. 06. 03. „Bíróság előtt kell felelnie a bántalmazónak.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/birosag-elott-kell-felelnie-a-bantalmazonak 

2014. 07. 01. „Épségben megkerült.”  
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/epsegben-megkerult 

2014. 07. 28. „Hírek Hajdú-Bihar megyéből.” 
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-hajdu-bihar-megyebol-316 

2014. 12. 04. „Vádemelési javaslat a vámospércsi emberölés ügyében.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-a-vamospercsi-emberoles 

Heves MRFK (9 hír) 

2013. 08. 25. „Saját rokonukat rabolták ki.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/sajat-rokonukat-raboltak-ki  

2014. 01. 09. „Garázdaság Adácson.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasag-adacson 

2014. 03. 22. „Eltűnt idős férfi.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/eltunt-idos-ferfi  

2014. 04. 07. „Bántalmazták.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/bantalmaztak 

2014. 06. 13. „Garázdaság Pélyen.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasag-pelyen  

2014. 06. 17. „Rendőrök segítettek az 52 éves férfinak.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rendorok-segitettek-az-52-eves-ferfinak  

2014. 07. 04. „Garázdaság Sarudon.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasag-sarudon-0  

2014. 07. 10. „Elaludt a lépcsőházban.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/elaludt-a-lepcsohazban  

2014. 12. 05. „Eltűnés miatt körözték.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eltunes-miatt-koroztek-6 

Jász-Nagykun-Szolnok MRFK (33 hír) 

2013. 06. 05. „Szórakozásnak verekedés lett a vége.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szorakozasnak-verekedes-lett-a-vege 

2013. 06. 15. „Verekedtek, majd el akarta ütni.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/verekedtek-majd-el-akarta-utni  

2013. 06. 26. „Szemtanút keresünk.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/felhivasok/szemtanut-keresunk  

2013. 08. 23. „Eltévedt utazó.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eltevedt-utazo  

2013. 10. 09. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-jasz-nagykun-szolnok-megyebol-51  

2013. 11. 12. „Körözött személyt fogtak a Készenléti Rendőrség munkatársai.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/korozott-szemelyt-fogtak-a-keszenleti-0 

2013. 11. 17. „Előállították az agresszív férfit.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eloallitottak-az-agressziv-ferfit 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/vademelesi-javaslattal-zarult-nyomozas-0
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rabolni-ment
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/valaki-hivjon-mentot
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/elfogtak-a-tolvajt
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eltevedtek-az-erdoben
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/garazdasag-derecsken
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/birosag-elott-kell-felelnie-a-bantalmazonak
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-a-vamospercsi-emberoles
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasag-adacson
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/bantalmaztak
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szorakozasnak-verekedes-lett-a-vege
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/korozott-szemelyt-fogtak-a-keszenleti-0
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eloallitottak-az-agressziv-ferfit
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2013. 11. 22. „Megtalálták az eltűnt fiút.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/megtalaltak-az-eltunt-fiut  

2013. 12. 08. „Készenléti rendőrök biztonsági intézkedése Kőtelken.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorok-biztonsagi-intezkedese-1  

2013. 12. 10. „Szurkált és gyújtogatott.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szurkalt-es-gyujtogatott  

2014. 01. 08. „Magára hagyta az újszülöttet.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/magara-hagyta-az-ujszulottet 

2014. 01. 12. „Mentőt hívtak a férfihoz.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/mentot-hivtak-a-ferfihoz-0 

2014. 01. 27. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-jasz-nagykun-szolnok-megyebol-160  

2014. 02. 05. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-jasz-nagykun-szolnok-megyebol-169  

2014. 02. 26. „Készenléti rendőrök intézkedése Tiszabőn.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorok-intezkedese-tiszabon-1 

2014. 03. 02. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-jasz-nagykun-szolnok-megyebol-194 

2014. 03. 07. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-jasz-nagykun-szolnok-megyebol-199  

2014. 03. 17. „Lezárt akta – ütéssel rendezte a vitát.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-utessel-rendezte-a-vitat 

2014. 04. 18. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-jasz-nagykun-szolnok-megyebol-241  

2014. 05. 02. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-jasz-nagykun-szolnok-megyebol-255  

2014. 05. 13. „Járőrök találtak rá az idős bácsira.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/jarorok-talaltak-ra-az-idos-bacsira 

2014. 06. 10. „Kútba esett, megmentették.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/kutba-esett-megmentettek  

2014. 06. 21. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-jasz-nagykun-szolnok-megyebol-305  

2014. 06. 23. „Életet mentettek a Szolnoki Rendőrkapitányság járőrei.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/eletet-mentettek-a-szolnoki 

2014. 07. 03. „Hírek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-jasz-nagykun-szolnok-megyebol-318  

2014. 07. 11. „Lezárt akta – Csak percekig birtokolhatták az ellopott bringát.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-csak-percekig-birtokolhattak-az 

2014. 08. 16. „Emberölés kísérlet Szajolban.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-kiserlet-szajolban  

2014. 09. 04. „Szolgált és védett.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/szolgalt-es-vedett 

2014. 09. 12. „Garázdaság Jászladányban.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/garazdasag-jaszladanyban  

2014. 09. 20. „Készenlétben Jászladányon.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenletben-jaszladanyon  

2014. 10. 06. „Előzetesben a rablás gyanúsítottjai.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetesben-a-rablas-gyanusitottjai 

2014. 10. 27. „Kihűléstől mentettek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/kihulestol-mentettek 

2014. 11. 7. „Készenlétben Jászapátin.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenletben-jaszapatin 

Komárom-Esztergom MRFK (55 + 1 hír) 

2013. 09. 17. „Kórházból lopott.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/korhazbol-lopott  

2013. 09. 21. „Garázdaság az iskolánál.” 
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/garazdasag-az-iskolanal 

2013. 10. 04. „Biztonságban falun belül és azon kívül is.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/biztonsagban-falun-belul-es-azon-kivul-is 

2013. 10. 09. „Útnak indult a kisgyerek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/utnak-indult-a-kisgyerek  

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/magara-hagyta-az-ujszulottet
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/mentot-hivtak-a-ferfihoz-0
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorok-intezkedese-tiszabon-1
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-jasz-nagykun-szolnok-megyebol-194
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-utessel-rendezte-a-vitat
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/jarorok-talaltak-ra-az-idos-bacsira
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/eletet-mentettek-a-szolnoki
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-csak-percekig-birtokolhattak-az
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/szolgalt-es-vedett
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/kihulestol-mentettek
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenletben-jaszapatin
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2013. 10. 10. „Jött, beköltözött, mindent vitt.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/jott-bekoltozott-mindent-vitt 

2013. 10. 18. „Előzetesben a gyanúsítottak – Videóval.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetesben-a-gyanusitottak-videoval 

2013. 10. 22. „Forró nyomon.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/forro-nyomon 

2013. 10. 24. „Azt állították, ők az albérlők.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/azt-allitottak-ok-az-alberlok 

2013. 11. 07. „Együtt segítettek a rendőrök és a tűzoltók.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/egyutt-segitettek-a-rendorok-es-a-tuzoltok 

2013. 11. 10. „Volt élettársa apját bántalmazta.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/volt-elettarsa-apjat-bantalmazta 

2013. 12. 04. „Megverte rokonát, majd elvette értékeit.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megverte-rokonat-majd-elvette-ertekeit 

2013. 12. 12. „Az ablakon át mentek utána.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/az-ablakon-at-mentek-utana 

2013. 12. 16. „Saját lakásában lett rosszul.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/sajat-lakasaban-lett-rosszul  

2013. 12. 29. „Sok van a rovásukon.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/sok-van-a-rovasukon-0 

2014. 01. 01. „Segítettek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/segitettek-1  

2014. 01. 12. „Közbeléptek a rendőrök.” 
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kozbeleptek-a-rendorok 

2014. 02. 16. „Megúszta.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/meguszta  

2014. 02. 27. „Életet mentett a körzeti megbízott.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eletet-mentett-a-korzeti-megbizott 

2014. 03. 05. „Ütötték, rúgták a sértettet.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/utottek-rugtak-a-sertettet  

2014. 03. 07. „Előzetes letartóztatásba került apa és fia.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetes-letartoztatasba-kerult-apa-es-fia  

2014. 03. 12. „Fülön szúrta.” 
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fulon-szurta 

2014. 03. 23. „Segítettünk.” 
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/segitettunk-3 

2014. 04. 03. „Elfogták a vasazókat.” 
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/elfogtak-a-vasazokat 

2014. 04. 10. „Rokonai támadtak rá.” 

http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rokonai-tamadtak-ra 

2014. 04. 16. „Nyertesből lett a vesztes.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/nyertesbol-lett-a-vesztes 

2014. 04. 29. „Új információ.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/uj-informacio  

2014. 05. 10. „Bővült a gyanúsítottak által elkövetett bűncselekmények köre.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bovult-a-gyanusitottak-altal-elkovetett 

2014. 05. 10. „Felügyelet nélkül.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/felugyelet-nelkul  

2014. 05. 11. „Többeken segítettek a rendőrök.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/tobbeken-segitettek-a-rendorok 

2014. 05. 12. „Megtalálták a kerékpárt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/megtalaltak-a-kerekpart 

2014. 05. 15. „Kerestek, találtak – videóval.” 

http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/kerestek-talaltak-videoval 

2014. 05. 21. „Halló nagymama, bajban vagyok! – videóval.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hallo-nagymama-bajban-vagyok-videoval  

2014. 06. 17. „Megverte az unokaöccsét.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megverte-az-unokaoccset  

2014. 06. 23. „Gyorsak voltak.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/gyorsak-voltak-0 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/jott-bekoltozott-mindent-vitt
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/forro-nyomon
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/azt-allitottak-ok-az-alberlok
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/egyutt-segitettek-a-rendorok-es-a-tuzoltok
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/volt-elettarsa-apjat-bantalmazta
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megverte-rokonat-majd-elvette-ertekeit
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/az-ablakon-at-mentek-utana
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/sok-van-a-rovasukon-0
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eletet-mentett-a-korzeti-megbizott
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/nyertesbol-lett-a-vesztes
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/megtalaltak-a-kerekpart
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/gyorsak-voltak-0
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2014. 06. 25. „Letöltendő börtönbüntetésre ítélték.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/letoltendo-bortonbuntetesre-iteltek 

2014. 07. 30. „Felszerelkezve mentek vasazni.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/felszerelkezve-mentek-vasazni  

MRFK. 2014. 08. 01. „Idős nénire tört rá.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idos-nenire-tort-ra 

2014. 08. 15. „Apartmanokból loptak.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/apartmanokbol-loptak  

2014. 08. 17. „Eltévedt a városban.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eltevedt-a-varosban  

2014. 08. 21. „Otthonában lett rosszul.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/otthonaban-lett-rosszul 

2014. 08. 29. „A sértett nyakláncát akarta – videóval.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-sertett-nyaklancat-akarta-videoval 

2014. 08. 30. „Őrizetben.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-9 

2014. 08. 31. „Segítettek rajtuk.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/segitettek-rajtuk  

2014. 09. 07. „Idős nénin segítettek az egyenruhások.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/idos-nenin-segitettek-az-egyenruhasok  

2014. 09. 07. „Kicserélték a televíziókészülékeket.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kicsereltek-a-televiziokeszulekeket  

2014. 09. 15. „Elfogás és ítélet 72 óra alatt – videóval.” 
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogas-es-itelet-72-ora-alatt-videoval 

2014. 09. 21. „Nyakláncot lopott.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nyaklancot-lopott 

2014. 10. 13. „Életben tartották.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eletben-tartottak 

2014. 10. 27. „Egyedül.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/egyedul  

2014. 11. 01. „Kakaóval várták a rendőrök a megtalált férfit – videóval.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kakaoval-vartak-a-rendorok-a-megtalalt-ferfit  

2014. 11. 04. „Rendőrök vitték haza az eltűnt férfit.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rendorok-vittek-haza-az-eltunt-ferfit  

2014. 11. 12. „Ütötték, rúgták a sértettet.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/utottek-rugtak-a-sertettet-0  

2014. 11. 14. „A rendőrök enni és inni adtak a segítségre szorult nőnek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/a-szantofoldon-fekudt  

2014. 12. „11 rendbeli bűncselekmény.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/11-rendbeli-buncselekmeny  

2014. 12. 07. „Segítségre szorultak.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/segitsegre-szorultak 

2013. 19. 17. „Újabb trükk, ami bevált.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/ujabb-trukk-ami-bevalt 

Nógrád MRFK (15 hír) 

2013. 10. 30. „Uzsorabűncselekmény miatt folyt az eljárás.”Vádemelési javaslattal zárult a nyomozás. 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/uzsorabuncselekmeny-miatt-folyt-az-eljaras  

2014. január 24. „Három körözött rendőr kézen.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/harom-korozott-rendor-kezen 

2014. 03. 16. „Biztonsági intézkedés Balassagyarmaton.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/biztonsagi-intezkedes-balassagyarmaton-0 

2014. 03. 21. „Csoportos garázdaság Salgótarjánban.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/csoportos-garazdasag-salgotarjanban 

2014. 03. 21. „Csoportos garázdaság Salgótarjánban.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/csoportos-garazdasag-salgotarjanban  

2014. 04. 15. „Utcán bántalmazták hozzátartozójukat.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/utcan-bantalmaztak-hozzatartozojukat  

2014. 06. 15. „Az egyik a hozzátartozóját, a másik az ismerősét zaklatta.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/az-egyik-a-hozzatartozojat-a-masik-az-ismeroset  

2014. 06. 24. „Garázdaság Bercelen.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasag-bercelen  

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/letoltendo-bortonbuntetesre-iteltek
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idos-nenire-tort-ra
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-sertett-nyaklancat-akarta-videoval
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-9
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nyaklancot-lopott
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eletben-tartottak
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/segitsegre-szorultak
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/harom-korozott-rendor-kezen
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2014. 07. 07. „Őrizetben a zaklató.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/orizetben-a-zaklato  

2014. 08. 04. „Elvette a kerékpárt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/elvette-a-kerekpart 

2014. 08. 05. „Arcon ütötte, ezért téglával támadt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/arcon-utotte-ezert-teglaval-tamadt 

2014. 08. 06. „Vádemelési javaslattal lezárt ügyek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/vademelesi-javaslattal-lezart-ugyek  

2014. 08. 08. „Magánlaksértés Bátonyterenyén.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/maganlaksertes-batonyterenyen 

2014. 10. 11. „Emberölés Egyházasgergén – videóval.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-egyhazasgergen-videoval  

2014. 11. 11. „Felgyújtotta a házat – videóval.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felgyujtotta-a-hazat-videoval 

ORFK Kommunikációs Szolgálat (4 hír) 

2013. 06. 03. „Vádemelési javaslat.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat  

2013. 08. 02. „Készenléti rendőrök segítettek a 6 éves kisfiúnak.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/keszenleti-rendorok-segitettek-a-6-eves 

2014. 10. 30. „Szerelmetes rabló.” 
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/szerelmetes-rablo 

2014. 10. 30. „Túszuktól várták a váltságdíjat.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/tuszuktol-vartak-a-valtsagdijat 

Pest Megyei MRFK (19 hír) 

2013. 06. 17. „Megvan a kisfiú.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/megvan-a-kisfiu  

2013. 07. 16. „Peches tolvaj.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/peches-tolvaj 

2014. 01. 03. „Megverte rokonát.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megverte-rokonat  

2014. 01. 27. „Kövekkel dobálták az autót.” 

http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kovekkel-dobaltak-az-autot 

2014. 01. 30. „Kórházból lopott.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/korhazbol-lopott  

2014. 02. 12. „Holttestet találtak egy gyáli családi házban.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/holttestet-talaltak-egy-gyali-csaladi-hazban 

2014. 03. 17. „Lopni próbált.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lopni-probalt 

2014. 05. 16. „Tetten érték a harapós betörőt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/tetten-ertek-a-harapos-betorot 

2014. 07. 12. „Egy idős házaspárt akart kirabolni – videóval.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-idos-hazaspart-akart-kirabolni-videoval 

2014. 09. 22. „Kapával bántalmazta.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kapaval-bantalmazta  

2014. 09. 24. „Kapával verekedtek Cegléden.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kapaval-verekedtek-cegleden  

2014. 10. 10. „Leszúrta az élettársát Dabason.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/leszurta-az-elettarsat-dabason 

2014. 10. 30. „Kutyájával együtt zárták be.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kutyajaval-egyutt-zartak-be  

2014. 11. 03. „Családtagjait is bántalmazta.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csaladtagjait-is-bantalmazta  

2014. 11. 25. „Kihasználta a sértettek rászorultságát.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kihasznalta-a-sertettek-raszorultsagat  

2014. 12. 01. „Két férfit is bántalmaztak.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/ket-ferfit-is-bantalmaztak  

2014. 12. 17. „Megölte ismerősét.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megolte-ismeroset-1 

2014. 12. 23. „»Add ide az órát, vagy megszurkállak!«.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/add-ide-az-orat-vagy-megszurkallak  

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/elvette-a-kerekpart
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/arcon-utotte-ezert-teglaval-tamadt
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/maganlaksertes-batonyterenyen
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felgyujtotta-a-hazat-videoval
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/keszenleti-rendorok-segitettek-a-6-eves
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/szerelmetes-rablo
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/tuszuktol-vartak-a-valtsagdijat
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/peches-tolvaj
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/holttestet-talaltak-egy-gyali-csaladi-hazban
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/tetten-ertek-a-harapos-betorot
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-idos-hazaspart-akart-kirabolni-videoval
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/leszurta-az-elettarsat-dabason
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megolte-ismeroset-1
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/add-ide-az-orat-vagy-megszurkallak
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2014. 12. 27. „Garázdaság Cegléden.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasag-cegleden-0 

Somogy MRFK (14 hír) 

2013. 06. 18. „Életmentő járőrözés.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/eletmento-jarorozes 

2013. 07. 05. „Hírek Somogy megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/hirek-somogy-megyebol-4  

2013. 08. 14. „Hírek Somogyból megyéből.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-somogybol-megyebol-2  

2013. 12. 05. „Csoportos garázdaság Nagyatádon.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/csoportos-garazdasag-nagyatadon  

2013. 12. 17. „Előzetesben a zsarolók.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetesben-a-zsarolok  

2014. 02. 27. „Szabálysértési őrizetben egy egész család.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szabalysertesi-orizetben-egy-egesz-csalad 

2014. 03. 16. „Hírek Somogy megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-somogy-megyebol-91 

2014. 03. 27. „Az elmúlt 24 óra eseményeiből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/az-elmult-24-ora-esemenyeibol-3  

2014. 03. 30. „Donneri garázdaság.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/donneri-garazdasag 

2014. 07. 16. „Iharosberényi pár vitája.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/iharosberenyi-par-vitaja 

2014. 07. 23. „Az autót ütötte a feldühödött férfi Siófokon.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bkkb/aktualis/az-autot-utotte-a-felduhodott-ferfi-siofokon 

2014. 08. 06. „Őrizetben a rablók.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-rablok-3 

2014. 08. 25. „Életet mentettek a fonyódi egyenruhások.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bkkb/aktualis/eletet-mentettek-a-fonyodi-egyenruhasok 

2014. 11. 14. „Köszönőlevél a Somogy megyei rendőröknek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/koszonolevel-a-somogy-megyei-rendoroknek 

Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK (44 hír) 

2013. 06. 03. „Rendőrségi hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/rendorsegi-hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol 

2013. 06. 11. „Zsarolta a hozzátartozóját.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/zsarolta-a-hozzatartozojat  

2013. 06. 13. „Rendőrkézen a szurkáló.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-a-szurkalo  

2013. 07. 25. „Rendőrségi hírek Szabolcs megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rendorsegi-hirek-szabolcs-megyebol-10 

2013. 08. 16. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-5  

2013. 08. 31. „Hírek Szabolcs megyéből.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-megyebol-6  

2013. 09. 28. „Családtagjaitól rabolt.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csaladtagjaitol-rabolt  

2013. 10. 15. „Síremlékekről lopott virágokat.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/siremlekekrol-lopott-viragokat 

2013. 10. 15. „Az úttest mellett feküdt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/az-uttest-mellett-fekudt  

2013. 10. 21. „Fegyverrel eredt a kutyák nyomába.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fegyverrel-eredt-a-kutyak-nyomaba  

2013. 10. 29. „Családi veszekedés miatt intézkedtek.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/csaladi-veszekedes-miatt-intezkedtek 

2013. 11. 13. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-80  

2013. 11. 19. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-85 

2013. 11. 23. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-88  

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/eletmento-jarorozes
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/iharosberenyi-par-vitaja
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bkkb/aktualis/az-autot-utotte-a-felduhodott-ferfi-siofokon
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-rablok-3
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bkkb/aktualis/eletet-mentettek-a-fonyodi-egyenruhasok
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/koszonolevel-a-somogy-megyei-rendoroknek
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/rendorsegi-hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rendorsegi-hirek-szabolcs-megyebol-10
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/siremlekekrol-lopott-viragokat
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-85
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2013. 11. 24. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-89 

2013. 12. 03. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-98  

2013. 12. 12. „Rokona fosztotta ki.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rokona-fosztotta-ki 

2014. 01. 03. „Bozótvágóval fenyegette rokona támadóit.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bozotvagoval-fenyegette-rokona-tamadoit 

2014. 01. 05. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-126  

2014. 01. 16. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-132  

2014. 01. 18. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-134  

2014. 01. 29. „Rendőrkézen a dohánybolt kirablásának gyanúsítottjai.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-a-dohanybolt-kirablasanak  

2014. 02. 01. „Rendőrségi hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rendorsegi-hirek-szabolcs-szatmar-bereg-12  

2014. 02. 02. „Rendőrségi hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rendorsegi-hirek-szabolcs-szatmar-bereg-13  

2014. 03. 31. „Családi veszekedés Pusztadoboson.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csaladi-veszekedes-pusztadoboson 

2014. 04. 23. „Őrizetbe vették az uzsorásokat.” 

A tiszavasvári rendőrök elfogták annak a társaságnak a tagjait, akik nehéz anyagi helyzetben élőknek aránytalanul magas  

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetbe-vettek-az-uzsorasokat  

2014. 05. 22. „Rendőrkézen a mátészalkai trükkös lopások gyanúsítottja.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-a-mateszalkai-trukkos-lopasok  

2014. 05. 26. „Készenléti rendőrök intézkedése Rohodon.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/keszenleti-rendorok-intezkedese-rohodon  

2014. 06. 16. „Három megmentett élet egy hétvégén.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/harom-megmentett-elet-egy-hetvegen 

2014. 06. 16. „Kiskorúaknak is árult drogot.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kiskoruaknak-is-arult-drogot 

2014. 06. 18. „Vádemelési javaslat a tiszavasvári trafikrablók ellen.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-a-tiszavasvari-trafikrablok  

2014. 07. 11. „2 percen belül.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/2-percen-belul 

2014. 08. 13. „Elcsatangolt.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/elcsatangolt  

2014. 09. 16. „Szabálysértési őrizetben.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/szabalysertesi-orizetben-8 

2014. 09. 28. „Garázdaságok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasagok-szabolcs-szatmar-bereg-megyeben-2 

2014. 10. 06. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-294  

2014. 10. 18. „Garázdaságok Szabolcsban.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasagok-szabolcsban 

2014. 10. 25. Vádemelési javaslat önbíráskodás miatt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-onbiraskodas-miatt 

2014. 10. 30. „Hírek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-306  

2014. 11. 06. „Garázdaságok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasagok-szabolcs-szatmar-bereg-megyeben-5 

2014. 11. 16. „Sírról lopott egy vasmegyeri nő.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/sirrol-lopott-egy-vasmegyeri-no  

2014. 12. 01. „Emberölés Fábiánházán.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-fabianhazan 

2014. 12. 04. „Nem verte meg családját, őrizetbe vették.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/nem-verte-meg-csaladjat-orizetbe-vettek 

2014 01. 14. „Lopás miatt verték meg.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lopas-miatt-vertek-meg 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-89
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rokona-fosztotta-ki
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bozotvagoval-fenyegette-rokona-tamadoit
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csaladi-veszekedes-pusztadoboson
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/harom-megmentett-elet-egy-hetvegen
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kiskoruaknak-is-arult-drogot
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/2-percen-belul
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasagok-szabolcs-szatmar-bereg-megyeben-2
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasagok-szabolcsban
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-onbiraskodas-miatt
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-szabolcs-szatmar-bereg-megyebol-306
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasagok-szabolcs-szatmar-bereg-megyeben-5
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-fabianhazan
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/nem-verte-meg-csaladjat-orizetbe-vettek
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Tolna MRFK (16 hír) 

2013. 09. 20. „Egy szál cigaretta.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/egy-szal-cigaretta 

2013. 11. 21. „Trükkös tolvajok buktak le Dombóváron.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/trukkos-tolvajok-buktak-le-dombovaron  

2013. 12. 13. „Vizsgálják a halál körülményeit Simontornyán.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/vizsgaljak-a-halal-korulmenyeit-simontornyan 

2014. 03. 30. „Őrizetbe vették a két férfit.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/orizetbe-vettek-a-ket-ferfit 

2014. 04. 13. „Testi sértés Bölcskén.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/testi-sertes-bolcsken 

2014. 04. 18. „Rokonát ütlegelte.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rokonat-utlegelte 

2014. 04. 26. „Rokonát ütlegelte a férfi.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rokonat-utlegelte-a-ferfi 

2014. 05. 10. „Késsel és botokkal estek egymásnak Bonyhádon.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kessel-es-botokkal-estek-egymasnak-bonyhadon 

2014. 06. 04. „Garázdaság és testi sértés Dombóváron.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasag-es-testi-sertes-dombovaron 

2014. 06. 19. „Eltűnt asszonyt kutattak fel.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/eltunt-asszonyt-kutattak-fel 

2014. 09. 18. „Megfenyegette, hogy felgyújtja a házat.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/megfenyegette-hogy-felgyujtja-a-hazat 

2014. 10. 05. „Családját fenyegette.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/csaladjat-fenyegette 

2014. 11. 15. „Őrizetben a verekedő Szekszárdon.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/orizetben-a-verekedo-szekszardon 

2014. 11. 28. „Hideg volt, a rendőrök hazavitték.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hideg-volt-a-rendorok-hazavittek 

2014. 12. 02. „Késsel fenyegetőzött.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kessel-fenyegetozott-0 

2014. 12. 28. „Eltűnt a pénze és az iratai.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eltunt-a-penze-es-az-iratai 

Vas MRFK (7 hír) 

2013. 08. 15. „Hírek Vas megyéből.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-vas-megyebol-20  

2013. 10. 03. „Vádemelési javaslat.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-21 

2013. 11. 15. „Hírek Vas megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-vas-megyebol-58  

2014. január 20. „Összejátszottak?” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/osszejatszottak 

2014. 06. 15. „Hírek Vas megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-vas-megyebol-157  

2014. 06. 19. „Vádemelést javasol a rendőrség. 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelest-javasol-a-rendorseg-30 

2014. 07. 11. „Hírek Vas megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-vas-megyebol-169  

Veszprém MRFK (19 hír) 

2013. 06. 05. „Polgárőrök találták meg az eltűntet.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/polgarorok-talaltak-meg-az-eltuntet 

2013. 07. 22. „Balaton parti gépkocsi feltörők őrizetben.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/balaton-parti-gepkocsi-feltorok-orizetben  

2013. 08. 13. „Forrónyomon derítették fel a strandi tolvajt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/forronyomon-deritettek-fel-a-strandi-tolvajt 

2013. 08. 13. „Hírek Veszprém megyéből 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-veszprem-megyebol-21  

2013. 10. 10. „Meghiúsult rablás Ukkon.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/meghiusult-rablas-ukkon 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/egy-szal-cigaretta
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/vizsgaljak-a-halal-korulmenyeit-simontornyan
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/orizetbe-vettek-a-ket-ferfit
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/testi-sertes-bolcsken
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rokonat-utlegelte
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/rokonat-utlegelte-a-ferfi
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kessel-es-botokkal-estek-egymasnak-bonyhadon
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/garazdasag-es-testi-sertes-dombovaron
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/eltunt-asszonyt-kutattak-fel
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/megfenyegette-hogy-felgyujtja-a-hazat
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/csaladjat-fenyegette
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/orizetben-a-verekedo-szekszardon
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kessel-fenyegetozott-0
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/eltunt-a-penze-es-az-iratai
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-21
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/osszejatszottak
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelest-javasol-a-rendorseg-30
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-vas-megyebol-169
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/napi-hirek/polgarorok-talaltak-meg-az-eltuntet
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/forronyomon-deritettek-fel-a-strandi-tolvajt
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/meghiusult-rablas-ukkon
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2013. 10. 17. „A latrinából kerültek elő az eltulajdonított fegyverek.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-latrinabol-kerultek-elo-az-eltulajdonitott 

2013. 11. 18. „Hírek Veszprém megyéből.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-veszprem-megyebol-111 

2014. 02. 12. „Síremléket rongált meg.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/siremleket-rongalt-meg  

2014. 03. 17. „Kivágták a fákat, hogy kilássanak.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kivagtak-a-fakat-hogy-kilassanak 

2014. 03. 28. „Nagyapját károsította meg.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nagyapjat-karositotta-meg 

2014. 04. 08. „Vádemelési javaslat a vilonyai garázdaság ügyében.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/vademelesi-javaslat-a-vilonyai-garazdasag 

2014. 04. 19. „Egy hónapos albérlet, több százezer forint kár.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-honapos-alberlet-tobb-szazezer-forint-kar  

2014. 06. 04. „Lopás kísérlete.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/lopas-kiserlete 

2014. 06. 04. „Áruhitelt vett fel rokona nevében.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/aruhitelt-vett-fel-rokona-neveben  

2014. 06. 29. „Megtalálták a 80 éves veszprémi asszonyt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/megtalaltak-a-80-eves-veszpremi-asszonyt 

2014. 08. 12. „Lopás a bevásárlóközpontban.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/lopas-a-bevasarlokozpontban 

2014. 10. 02. „Fia után lőtt az apa, elfogták.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fia-utan-lott-az-apa-elfogtak 

2014. 10. 08. „Savval leöntéssel fenyegetett.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/savval-leontessel-fenyegetett  

2014. 10. 13. „Elfogott trükkös tolvaj.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogott-trukkos-tolvaj-0  

Zala MRFK (19 hír) 

2013. 06. 14. „Prostituáltként dolgoztatta a fiatal lányt.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/prostitualtkent-dolgoztatta-a-fiatal-lanyt  

2013. 07. 29. „Trükkös tolvajokat fogtak el a zalai rendőrök (videóval).” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/trukkos-tolvajokat-fogtak-el-a-zalai-rendorok  

2013. 08. 02. „Fizetés nélkül engedte át a termékeket.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fizetes-nelkul-engedte-at-a-termekeket  

2013. 08. 16. „Megölte testvérét (videóval).” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megolte-testveret-videoval  

2013. 12. 04. „Egy újabb embercsempész bukott le.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-ujabb-embercsempesz-bukott-le 

2014. 01. 22. „Tetten érték a betörőket (fotókkal).” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/tetten-ertek-a-betoroket-fotokkal  

2014. 03. 12. „Csoportos garázdaság és könnyű testi sértés.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csoportos-garazdasag-es-konnyu-testi-sertes  

2014. 03. 27. „Csoportos garázdasággá fajult a rokonlátogatás” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csoportos-garazdasagga-fajult-a-rokonlatogatas.  

2014. 05. 27. „Öt embert akart átcsempészni a határon (fotóval).” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ot-embert-akart-atcsempeszni-a-hataron-fotoval 

2014. 05. 27. „Négy eritreait akart átcsempészni a határon.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/negy-eritreait-akart-atcsempeszni-a-hataron  

2014. 06. 04. „Kórházban garázdálkodtak.” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/korhazban-garazdalkodtak  

2014. 06. 11. „Embercsempészés miatt állhat a bíróság elé.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempeszes-miatt-allhat-a-birosag-ele  

2014. 09. 18. „Élettársa rokonai verték meg.”  
http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elettarsa-rokonai-vertek-meg 

2014. 09. 19. „A rendőrök 24 óra alatt megtalálták az eltűnt bácsit.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/a-rendorok-24-ora-alatt-megtalaltak-az 

2014. 10. 06. „Hátba szúrta apját.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hatba-szurta-apjat  

2014. 10. 11. „Nem támogatták a frigyet, ezért jól megverték.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-tamogattak-a-frigyet-ezert-jol-megvertek  

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-latrinabol-kerultek-elo-az-eltulajdonitott
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/hirek-veszprem-megyebol-111
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nagyapjat-karositotta-meg
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/vademelesi-javaslat-a-vilonyai-garazdasag
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/lopas-kiserlete
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/megtalaltak-a-80-eves-veszpremi-asszonyt
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/lopas-a-bevasarlokozpontban
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fia-utan-lott-az-apa-elfogtak
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-ujabb-embercsempesz-bukott-le
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ot-embert-akart-atcsempeszni-a-hataron-fotoval
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/a-rendorok-24-ora-alatt-megtalaltak-az
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2014. 10. 15. „Három hete lopták a fát a nemesrádói erdőből (fotókkal).” 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/harom-hete-loptak-a-fat-a-nemesradoi-erdobol  

2014. 11. 01. „Vádemelési javaslat a trükkös csalók ellen.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vademelesi-javaslat-a-trukkos-csalok-ellen 

2014. 11. 15. „Testvére autóját »lovasította« meg.” 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/testvere-autojat-lovasitotta-meg 

  

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/testvere-autojat-lovasitotta-meg
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3. A 2014-ES FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK ÁTIRATA 

ELSŐ CSOPORT 

1. „ROMA CSOPORT” 

Időpont: 2014. március 24., 16.30–18.00 

Helyszín Független Médiaközpont irodája (Budapest, V. ker. Régiposta u. 4.) 

Moderátor: Balogh Lídia* (ELTE BTK, Film-, Média- és Kultúraelmélet doktori program 

Kutatási asszisztensek: Bacsadi Zsófia (ELTE BTK, kommunikáció MA hallgató) 
Dömötör Nikolett(ELTE BTK, kommunikáció MA hallgató) 

Résztvevők: „Béla” (újságíró, roma civil hírportál) 
„László” (sajtómunkatárs, kormányzati szféra) 
„Richárd” (szerkesztő-műsorvezető, közszolgálati televízió) 
„Sándor” (riporter-szerkesztő, kereskedelmi televízió) 

* A moderátor megszólalásait az alábbiakban félkövér szedés jelzi. 

Tehát akkor, köszi, hogy eljöttetek, meg hogy itt vagytok, és akkor megint bemutatkoznék: tehát akkor én 
mindannyiótokkal – illetve nem, Bélussal már találkoztunk egy párszor… – tehát akkor, én Balogh Lídia vagyok. És a 
két segítséget is bemutatnám: ők mind a ketten az ELTE BTK kommunikáció szakosai. Igen, Dömötör Niki és 
Bacsadi Zsófi. És akkor az lenne a felállás, hogy én vezetem a beszélgetést, és akkor Zsófi jegyzetel, hogy legyen 
plusz jegyzet, mert az könnyebben feldolgozható, úgy, a hangfelvétel mellett. És Niki pedig, egyrészt, hogy ha 
kértek kávét vagy teát, akkor segít, most ez a szerep… most ez a szereposztás [nevetés], másrészt pedig az időt 
figyeli, hogy ne lépjük nagyon túl, már így is csúsztunk, de… akkor most sietni fogunk. Úgyhogy, ez lenne a 
szerepünk. És akkor, amint olvastátok, ez az én doktori disszertációmhoz kapcsolódó kutatásnak a része, ez a 
beszélgetés most. Én is az ELTE BTK-n, a Film-, Média- és Kultúraelmélet doktori program hallgatója vagyok, és a 
disszertációmnak a témája, az kisebbségek médiareprezentációja, méghozzá annak az etikai kérdései. És akkor el is 
mondom, hogy… hogy anonim módon történik majd a beszélgetésnek a feldolgozása, illetve olyan módon, hogy ne 
legyetek beazonosíthatóak. Tehát, nem lesz megnevezve a konkrét munkahely se, mert akkor ugye az máris nem 
lenne annyira anonim. Viszont… ezt most mondom, mert el fogom felejteni, mivel csak hangfelvétel készül…  
szoktak ugye, ilyen fókuszcsoportos beszélgetésekről van, amikor videofelvételt készítenek. Van, amikor azért 
készítenek, mert hogy van szerepe, hogy mittudomén, testbeszéd vagy ilyesmi, de a másik meg az, hogy 
beazonosíthatóak legyenek a beszélek. Tehát akkor így izé, kamera… Hangfelvételnél ez nehezebb. Úgyhogy, ha 
nem felejtjük el, akkor azt szeretném kérni, hogy ha beszéltek, akkor előtte mondjátok a keresztneveteket. Nincs két 
azonos keresztnév?  Jó, oké. [nevetés] Valószínűleg be tudjuk azonosítani a hangokat, csak hogy ha nem felejtitek 
el, akkor légyszi, izé… „Laci”, „Bélus”… és akkor utána… ez kicsit talán életszerűtlen… 

RICHÁRD: Laci, Laci, Laci [nevetés] 

Hát igen, az jó lenne [nevet]… Mert akkor ez egy kihívás lenne. Úgyhogy, tehát ez azért, hogy akkor majd a 
hangfelvételt fel lehessen könnyebben dolgozni. És… ha már, igen, akkor a forgatókönyv, az pedig úgy nézne ki, 
hogy van négy eset, amit fölolvasok, vagy négy ilyen… amit fölolvasok majd, és arról fogunk beszélni. Illetve van 
egy ötödik, ilyen kakukktojás eset is, és ezek mind olyan esetek, hogy… ha jól készítettem elő a kutatást… olyan 
információk vagy olyan történetek, amelyek újságírók, médiában dolgozó döntés… nemtom, szerkesztők látókörébe 
kerülhetnek, és tehát egy ilyen döntési helyzet alakulhat ki, hogy ez a történetből legyen-e hír, vagy legyen-e belőle 
valami anyag. És akkor ezekhez fognak kapcsolódni a kérdések. Igen. Tehát ez lenne a struktúra. Jó. Én körülbelül 
ennyit szerettem volna mondani, és még azt szeretném kérni, hogy ha azt elmondanátok, így egyenként, ilyen 
bemutatkozásként, hogy milyen korábbi… mert azt nagyjából tudom, hogy most hol vagytok, de az is jó lenne, ha 
most rögzítve lenne. Meg hogy korábban, tehát, hogy milyen munkatapasztalatotok van, ha másutt is dolgoztatok 
már, mert az most is így… nekem jó, hogy ha tudom. Úgyhogy, ha ezt végigmondanátok, akkor hálás lennék nektek. 
Kezdheted te! [nevetés] 

RICHÁRD: [nevetés] Én Richárd vagyok. Én 2009-ben végeztem a Kodolányi János Főiskolán, kommunikáció szakon. És 
majd ezt követően kezdtem el dokumentumfilmezni a [egy nemzetközi filmes és zenei fesztivál]on, és ott készítettem 
dokumentumfilmeket. Utána megismerkedtem Joka Daróczi Jánossal, aki megemlítette, hogy indul egy roma 
médiagyakornoki program, ami nagyon jó lehetőség lehet számunkra. És akkor oda is bekerültem, és akkor ez által kerültem 
a [közszolgálati televízióba], mint… szerkesztő-riporter-rendezői szakra. És jelenleg most a [kulturális műsor]nak vagyok az 
egyik szerkesztő riportere, ez mellett dolgozom a [tehetségkutató]kon, és még ezen kívül van még, hogy reklámfilmeket 
készítek. Például, a legutóbbi az a [cukorkareklám]… meg ilyeneket csinálok most. 
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Ezt nem tudtam például. Ez a reklámfilmes oldal, ez például tényleg új [nevet]. Nagyon köszi, ez nagyon érdekesen 
hangzik. 

BÉLA: . Béla. Én 2001-ben végeztem itt a Médiaközpontban. Kilenc hónapig voltam gyakorlaton a [politikai napilap]nál, aztán 
a [roma civil szervezet]nél dolgoztam, a [roma hírportál]nál – az is egy roma weboldal volt –, akkor bedolgoztam a [közéleti 
hetilap]hoz párszor, ilyen külsősként, abban az időszakban. Aztán az [emberi jogi szervezet] csinált egy műsort, még az 
elején a [közszolgálat média számára]. Aztán… aztán [önkormányzatnál] dolgoztam a sajtóosztályon. Most… most vissza… 
a [roma civil hírportálhoz]. 

SÁNDOR: Én Sanyi vagyok. 2002-ben kezdtem el dolgozni a [roma rádió]nál, különböző politikai műsorokban, aztán az 
[közszolgálati médiában] dolgoztam egy évig, utána pedig négy évig szerkesztettem a [baloldali napilap online változatában], 
most pedig több mint hat éve dolgozom az [egyik vezető kereskedelmi tévécsatorna] híradójában, a [hírműsor]ban. 

Köszi. 

LÁSZLÓ: László vagyok, és pont tizenegy évvel ezelőtt kezdődött el ez a tanfolyam… Hallani lehet majd? 

Igen, csak szeretnélek látni… a szemkontaktus… [nevetés] 

LÁSZLÓ: Szóval napra pontosan tizenegy éve kezdődött ez a bizonyos tanfolyam, 2003-ban, ami végül is elindította így az 
újságírói pályámat. Akkor a [sportújság]nál voltam gyakorlaton, miután véget ért az itteni három hónapos képzés. És aztán a 
[Sándor által már említett roma rádió]hoz kerültem, ott 2006-ig dolgoztam. Éppen Sanyi volt az, akivel találkoztam egy 
sajtótájékoztatón, és ezután jött az [említett roma rádiós] kaland. Az [említett roma rádióból] a [Béla által is említett emberi 
jogi szervezet]hez kerültem, akkor Bélussal dolgoztam ott együtt egy jó pár évig. Az [egyik közszolgálati tévécsatornán] a 
[közéleti műsor]t csináltuk, a [liberális rádiócsatornán] a [közéleti magazin]t, és még közben a [kisebb kereskedelmi 
tévécsatornán] is csináltunk egy roma magazint, bár az igazából egy ilyen kísérleti jellegű, de nagyon érdekes dolog volt. És 
akkor onnan visszakerültem a [sportújság]hoz, de akkor nem a laphoz, hanem az online részre, ott voltam egy két és fél 
évet. Ez után jött egy olyan időszak, amikor ilyen… szabadúszóként tulajdonképpen a [Béla által képviselt roma civil 
hírportál]ra is dolgoztam. De időközben egy kutatásba is bekerültem, amit a [kutató neve] vezetett, romákkal kapcsolatos 
filmeket kutattunk országszerte. Közben elég sok külföldi útra el tudtam menni. Ez 2011-ben volt. És ezután jött a 
[köztisztviselői] állás. Egyébként még volt egy [konzervatív közéli hetilap], meg [az egyik vezető hírportál] – ott jelent meg 
néhány cikkem. És 2012 szeptembere óta dolgozom az [egyik kormányzati szervnél] mint sajtóreferens. 

Akkor, ha minden igaz, te vagy az, aki pillanatnyilag nem vagy aktív egy újságnál, vagy tévénél-rádiónál. Tehát… 
akkor… valahogy ezt ilyen elképzeld helyzetként kezeld, kérlek, a te esetedben, hogy amikor ezekről az esetekről 
van szó, hogy te mondjuk hogyan döntenél. Vagy valamelyik korábbi pozícióba beleképzelve magadat… szerintem 
nem lesz gond, csak akkor ezt tisztázandó. Akkor… akkor szerintem vágjunk bele. Tehát mondom: először is négy… 
négy ilyen történet lenne, amelyek nem véletlenül hasonlítanak megtörtént esetekhez, vagy olyan esetekhez, 
amelyek… vagy konkrétan megtörtént esethez vagy ilyen jellemző esethez. Egy kicsit ilyen… nem tudom… 
elvontabbá téve, vagy nem ahhoz a városhoz kötve, ahol esetleg történt. De hogy ezek… remélhetőleg életszerű 
esetek. Ezek… Igen, az első esetet, amelyet mindjárt fölolvasok, ehhez kapcsolódóan is, meg az összes többihez 
kapcsolódóan is, tehát az lenne a kérdésser – ezt majd utána is elmondom, csak hogy így hogyan figyeljétek… Hogy 
ha az alábbi történet vagy információ a látókörötökbe kerül, akkor… és ha döntési helyzetben volnátok, akkor az 
eset bekerülne-e a hírek közé, egyáltalán. Vagy… illetve, készülne-e valamilyen további anyag, tudósítás, valami 
részletesebb feldolgozása lenne-e a témának. A lapon, vagy online felületen vagy műsoron belül – mondjuk, egy 
hírműsoron belül – hol kapna helyet a hír vagy ez a téma. Amennyiben írott sajtó, akkor biztosítanátok-e képet, 
videót vagy illusztrációt a hírhez? Amennyiben vizuális médiáról van szó, akkor eleve ugye adott, de akkor milyen… 
illetve, hát akkor sem, egy hírt fel lehet olvasni… akkor milyen illusztrációt választanátok, ha egyáltalán, milyen 
szempontok alapján. És utalnátok-e arra; eleve, relevánsnak tartanátok-e azt, hogy a szereplők etnikai 
hovatartozására utaljatok. Ha igen, hogyan; ha bizonytalanatok vagytok, akkor milyen szempontok alapján. Ez most 
nagyon sok volt, de körülbelül ilyen kérdések merülnének fel. Na, maga az eset… vagy az információ, az az, hogy: 
„Mintegy ötven családtag és rokon érkezett látogatóba a városi kórházban fekvő idős beteghez, aki azonban nem 
sokkal a látogatók érkezése előtt meghalt. A halálhír közlése után a családtagok a helyszínen kívántak maradni, 
közben a látogatási idő lejárt. A kórház biztonsági őrei kihívták a rendőrséget, ekkor dulakodás kezdődött, amelynek 
során legalább nyolcan megsérültek.” Ennyit tudunk erről. És akkor, mondjuk, az első kör az az lenne, hogy ha egy 
ilyen eset kerülne a látókörötökbe, akkor az megütné-e azt a mértéket, hogy a hírek közé bevegyétek, illetve 
gondolkoznátok-e azon, hogy valami további anyag, vagy tudósítás, vagy a történetnek a kontextusát bemutató 
anyag készüljön? Tehát, az első kérdés, hogy egyáltalán igen vagy nem. Megüti-e a… az ingerküszöböt eléri-e? És 
ha igen, akkor mi lenne a további sorsa. Kezdhetjük így is… 

LÁSZLÓ: Hát nem tudom… hírként… hírként ez nem biztos, hogy megüti az… országos szinten. Tehát, ha nem értjük vagy 
érezzük mellé, hogy mi történt, akkor én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy helyi szintnél nagyobb ez a hír. Viszont… 
viszont tudjuk azt, hogy mindenkiben felmerül, már csak abból is, hogy ötven fő… mindenféleképpen felmerül, hogy itt 
esetleg romák voltak, és egy etnikai konflktus…sá tehetik ezt az egészet, és gyakorlatilag ettől lesz belőle hír. 

Ühüm. És, ha az országos szintet nem éri el, akkor mondjuk…  

LÁSZLÓ: Hát úgy értem… 
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Mondjuk… egy megyei jogú város esetében… mondjuk mittudomén… ha Szegeden történik, akkor egy szegedi 
napilapba, mondjuk, bekerül-e, szerinted? Tehát, hogy mondjuk egy ilyen szinten? 

LÁSZLÓ: Oda mindenféleképpen.  

Tehát az már… tehát, egy nyolc sérülttel járó eset, egy ilyen eset, szerinted az bekerülne? 

LÁSZLÓ: Igen. 

Ühüm. 

LÁSZLÓ: De az országosba is, de szerintem a mellékinformáció miatt. 

SÁNDOR: Nálam, nálam bekerülne. Hát nézzük az alapesetet. Hát itt ugye arról van szó, hogy nekimennek a rendőrök meg 
állampolgárok…  Itt történik egy bűncselekmény, aminek van hírértéke, szerintem. Nyilván, onnantól kezdve, szerintem, 
hogy ötven ember, nyilván tudjuk azt, hogy a romák mennyire érzékenyek szociálisan, mondjuk, egy ilyen egészségügyi 
helyzetben, főleg, ha halálközeli a dolog. Nyilván az emberek 95 százaléka tudja azt, hogy itt romákról van szó. Szerintem 
sokkal fontosabb az, hogy hogyan tálaljuk ezt. Odáig szerintem el kell jutni, hogy igen, ezt elmondjuk, hogy történt egy 
bűncselekmény. Az viszont nem mindegy, hogy kit kérdezünk meg, és nem mindegy, hogy milyen képekkel illusztráljuk ezt. 
Egyébként nem hiszem, hogy meg tudjuk mutatni ebben az esetben a szereplőket, hiszen addigra már nyilván elmentek, jó 
esetben fogva tartják őket, és gondolkodnak azon, hogy elrendeljék az előzetes letartóztatásukat. Ha elrendelik, mert pont 
olyan stádiumban van, akkor szerintem oda lehet menni – nem lehet őket premier plánban mutatni –, tehát felismerhető 
képet nem lehet róluk közölni. Attól függ, hogy hogyan áll hozzá az a bizonyos médium. Nyilván lehet olyan felvételeket 
készíteni, a jogi szabályozást is betartva, ami alapján be lehet azonosítani azt, hogy romákról van szó. És nyilván lehet olyan 
felvételeket készíteni, ami lapján nem lehet. Tehát, hogy ha csak cipőt mutatunk, ha csak „Rendőrség” feliratot a rendőr 
hátán, akkor az nem beazonosítható. Ha mutatunk egy kezet, ha mutatunk adott esetben akár egy tetoválást, akkor már 
beazonosítható. Ettől lehet szerintem rasszista az anyag. Nem attól, hogy beszélünk róla. 

Ühüm. Tehát akkor a képi megjelenítés, az egy ilyen kulcs itt? 

SÁNDOR: Szerintem… szerintem, az a fontos, nem az, hogy beszélünk-e róla vagy sem. Aztán az más kérdés, hogy kell-e 
erről beszélni, hogy nyilván nem egy hírműsorban… mert ott nem lehet kifejteni, egy kétperces anyagban nem lehet azt 
mondani, hogy „az történt”… Nyilván nagyon érzékeny az is, hogy ha egy ilyen háttérbeszélgetés történik, akkor kit hív meg 
az ember, és hogyan közelítjük meg. De valószínűleg a problémáról is… kell is beszélni, nem csak erről. 

És akkor… Te mondjuk, hogy ha egy ilyen… ilyen dolognak a kontextusát bemutató, egy ilyen beszélgetést 
szerveznél, akkor kit hívnál? Hogy ha nem csak két perced lenne, hanem akkor egy anyagot kellene készítened. 

SÁNDOR: Hát, asszem mindenképpen hívnék egy jogászt, aki a dolog jogi hátteréről tud beszélni, hogy pontosan mit 
követtek el. Nyilván fontos… szerintem fontos egy történészt is meghívni, vagy valakit, aki magáról a romák kultúrájáról tud 
beszélni, hogy ez miért fontos nekik. Ugyanis itt nyilván, valószínűleg arról van szó, ha most ez egy ilyen… bocsánat, most 
azért nézek a Lacira, mert ezer éve csináljuk ezt, és vitatkozunk ezen… Hogy itt arról van szó, hogy a romák életében, az 
egy baromira fontos dolog, hogy ha valaki meghal, akkor ők együtt legyenek. Ezt virrasztásnak hívják, ami egyébként nem 
csak egy roma dolog, csak a romák életében ez ottmaradt. A magyarság életében is ugyanúgy jelen volt ez, csak ők ezt 
elhagyták. És amikor egy ilyen műsorról van szó, és van idő kifejteni, akkor azért érdemes elmondani, hogy ez egy 
hagyomány. Hogy ha ezt a hagyományt nem tartják, ha nem tarthatják be azok az emberek, akik ott ötvenen vagy százan 
vannak, akkor a kultúrájukban bántják meg őket. Szerintem nagyon hasonló, amit Franciaországban akarnak csinálni, hogy 
csadort lehet-e hordani az egyetemeken vagy nem. Szerintem ez olyan kérdés, amit nem lehet ennyire egyszerűen 
eldönteni. 

Ühüm. Nektek… hozzáfűznivalótok? Illetve, kíváncsi vagyok a véleményetekre. 

BÉLA: Hát nekem ez, hogy én is, ahol dolgoztam, ilyen… én is abból az olvasatból tudom mondani, ahol én dolgoztam. 
Hogy az biztos egy ilyen… az én olvasatomban egy napi híradós hír, az biztos, és akkor erre mi hogy reagálunk, a reakció 
az biztos, hogy megkérdezzük… Ha romákkal kapcsolatos hír, akkor mi rögtön megkérdezünk egy roma érintettet, vagy egy 
ottani képviselőt, meg a rendőrséget is, meg a kórházat is… Hogy legyen egy roma olvasata is, egy roma megszólaló is. És 
aztán, ha tovább akarjuk vinni az ügyet, akkor igen, valami mélyebb interjú mindkét oldallal. Hogy igen, meg legyenek 
szólaltatva a romák. Mert hogy ha ez egy ilyen híradós, akkor – ahogy, ugye ahogy a Sanyi is mondta – , nem biztos, hogy 
már ott vannak az érintettek; hogy tényleg csak a szószólókat tudjuk elérni egy híradós anyagban, ahol két perc van. De ma 
már így van lehetőség arra, vagy a nagy internetes oldalakra még a hírt utolérjük úgy, hogy megszólalnak a romák. És hogy 
nekem ez, ez a… 

Tehát, amit Te fontosnak tartanál, hogy legyen kifejezetten valaki, aki –ha nem is az adott esetnek a résztvevői – de 
valaki, aki képviseli a résztvevőket. 

BÉLA: Igen. Vagy helyi. 

Ühüm. Akkor itt elhangzott már egyrészt, hogy egy szakértő, meg egyrészt a rendőrség, meg szakértő, aki esetleg 
ennek a kulturális… nem tudom, antropológia, vagy nem tudom, hogy hogy lehet megfogni ezt a területet… 

SÁNDOR: Bocsánat, az jutott eszembe, most nem akarok egy híradós anyagot lediktálni vagy elmondani. De hogy hogyan 
jelenik ez meg…Tehát ha én csinálom az anyagot, akkor azt mondom, hogy itt… 
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De… de diktáld le… mert most ez itt… [nevet] 

SÁNDOR: Szóval én azt mondanám, hogy itt ebben a kórházban verekedtek… vagy kerültek összetűzésbe a látogatók és a 
rendőrök, többször meg is ütötték egymást, ezután tizenkét embert vittek el. Jön egy rendőrségi szóvivő, aki… bocsánat, egy 
ilyen ’droid’ szóvivő, aki négy mondatot mond erről az egészről, hogy „tizenkét embert vettünk őrizetbe, garázdaság miatt 
indult eljárás, és kezdeményeztük az előzetes letartóztatásukat”. És utána az van, hogy a sérülteket rögtön a kórházban 
ellátták, hárman fejsérülést szenvedtek, ketten a kezüket törték el. Nyilván lenne a kórházból a kórházigazgató, aki 
elmondja, hogy milyen sérüléseket szenvedtek. És lekonfnak, mittudomén, azt mondom, hogy összesen négy ember sérült 
meg, ketten még a kórházban vannak. Szóval, szerintem ilyen tényszerűen ezt abszolút el lehet mondani, anélkül, hogy 
direktbe beazonosítható lenne, hogy itt ezek romák voltak.  

LÁSZLÓ: Csak ha ezt így megnézed… Oké, ez így teljesen jó, csak ha ezt így megnézed… ez az offline médiában tök jó, de 
hogy ha ez megjelenik online, és elolvas az ember egy kommentet… 

SÁNDOR: De én most a híradós anyagról beszéltem. Úgy, hogy kórházkülsőket mutatsz, meg…  

LÁSZLÓ: Igen, de [a Sándor által képviselt kereskdelemi tévécsatorna]-híreket átveszi az Origo, ami még ráadásul… vagy a 
444, ami még ráadásul elég jól moderált… vagy nem is moderált, de elég jól karbantartott, meg elég jól felügyelt oldal, meg 
azért azt lehet mondani, hogy ott azért megjelennek… tehát aki ott van a kommentál, az nem teljesen troll, tehát az már 
komolyan véleményt formál. Biztos, hogy az első ötven komment, az tökre nem arról fog szólni, hogy hányan sérültek meg, 
hanem elmondják a saját történeteiket, levonják a következtetéseket, hogy ezért tart itt az ország, és egyebek… Tehát, itt 
lehet szakmai szinten erről beszélni, hogy hogyan oldjuk meg azt, meg hogy hogyan vegyük fel a képeket, hogy … De 
gyakorlatilag az átlagember odáig jut, hogy ötven ember bement – tehát balhéztak a romák. Kész. 

SÁNDOR: Hát értem, Laci. De akkor… akkor most azt mondod, hogy… 

LASZLÓ: Ezért… ezért ez valójában nem hír.  

RICHÁRD: De bocsánat, én kettéválasztanám az egészet. Arról beszéltünk, hogy hogy lehetne ezt bemutatni.. Szerintem a 
Sanyi elmondott egy olyan objektív közlési módszert, ami teljesen működik, hogyha… De azt is meg kell nézni, hogy ha azt 
választjuk, hogy az a hírérték, hogy a romák követték ezt el, onnantól kezdve már nem beszélhetünk arról, amit Laci mond. 
Szerintem ketté kell választani az egészet. Mert van, aki szándékosan próbálja generálni, vagy tudatosan, azt a hírértéket, 
hogy romák követik el, vagy megtörténik az a probléma, amit itt az előbb a Sanyi felvázolt. Szerintem ezt ketté kell 
választani, szóval két külön dologról beszélünk most. Például, hogy ha nem derül ki az etnikai hovatartozása az illetőnek, 
akkor ez egy hír. És teljesen külön… független attól, hogy, mondjuk, romák követték el 

LÁSZLÓ: Én nem hittem, hogy megmarad, még a megyei szinten… 

RICHÁRD: Az van, hogy ezt el kell szerintem elválasztani. Mert amit Sanyi elmondott, és így van, közel vagyunk a 
tényekhez, akkor ez teljesen másról szól. Szóval, hogy ez egy hír. Megtörtént valami, ami nem megszokott dolog. De ha 
valakinek az a hírérték, hogy ötvenen követték el, és, mondjuk, barna bőrű emberek, akkor úgy mutatjuk meg, vagy arra 
élezzük ki a híreinket, akkor azt gondolom, hogy az már sántít. Szóval, szerintem ezt ketté kell választani, amit pont most 
beszélünk. Mert, hogy… 

BÉLA: Hát, gen. Mert hogy a Laci, ő arról beszél, hogy ez tényleg fontos kérdés, hogy amíg erről a hírről nem tud senki, csak 
én, hogy akkor hírt csinálok-e belőle vagy nem. 

Igen. Igen, ez volt az én első kérdésem, hogy egyáltalán… 

BÉLA: Vagy ha ez egy MTI-s hír. 

SÁNDOR: Nem, én azt kérdezem, hogy akkor, hogy ha nem azt mondjuk ki, hogy ötven ember –nyilván nem mindegy, hogy 
egy ember támad a rendőrökre, hanem ötven: csoportosan elkövetett garázdaság, tudjuk, hogy a büntetési tétele más, ha 
egy ember vagy ötven. De mi van akkor, ha így arról van szó, hogy egy ember nekiment, mondjuk, az orvosoknak, és utána 
megverte még a rendőrt is. Akkor azt elmondhatjuk, mert akkor nem ötven? 

LÁSZLÓ: Nem mondom, hogy nem mondhatjuk el. Tehát bármit el lehet mondani. Nem, én nem ezt mondom… 

SÁNDOR: Akkor kérdezném tehát Ricsit: ha egy ember csinálja ezt, akkor könnyebben elmondható? Mert akkor is lehet, 
hogy cigány, de akkor talán kisebb az esélye, vagy kevésbé beazonosítható. Pedig a bűncselekmény igazából nem nagyon 
tér el egymástól. 

Én most csak hallgatok, én most csak figyelek, mert arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan meccselitek ezt le [nevet] 

BÉLA: Hát, a Sanyinak is egy szempont, mert ő minden hírrel foglalkozik. Mi… ha én roma médiában dolgozok, hogy ha egy 
ember, én még arra nem megyek rá. De hogy ha tudjuk, hogy roma is a szereplő, és még senki nem tud az anyagról, tehát 
ez az alapállás, akkor… akkor felhívjuk a roma érintettet is, hogy mi lehetett a gáz. Ha tényleg az érződik, hogy a romák 
hibásak, akkor nem hír… mert én nem csinálok még belőle plusz hírt, mert utána úgyis feldolgozza a többségi média. A 
Sanyi szempontja is más, mert te… te mindennel foglalkozol. Hogy ott neked úgyis kell mérlegelned. 

SÁNDOR: Nézd, mi van, ha megtörténik ez; mondjuk, nem sérült meg komolyabban senki, de a helyi szélsőséges média, 
vagy a [„jobboldali” tévécsatorna] vagy valaki úgy tálalja, és abból lesz valami konfliktus. Azzal kell foglalkozni a többségi 
médiának? Mert ilyenekkel nem szoktunk foglalkozni. Ugye általában sem, az [két vezető kereskedelemi tévécsatorna] nem 
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foglalkozik ilyen esetekkel. Kvázi kollégával, még ha szélsőjobboldali… még ha nem is tekintjük őket kollégának, nem rúg 
bele az ember. De szerintem ilyenekkel lehetne foglalkozni. 

BÉLA: Hát ilyenekkel próbál a [roma civil szervezet], amikor működik, de annyi… de egyébként ez a roma média tök szűk… 
vagy tök kevesen tudunk reagálni ilyenre. 

Tehát arra gondolsz, hogy reagálni – tehát, amikor már ott van, amikor már valaki más eldöntötte, hogy ebből hírt 
csinál, és esetleg kapott is egy olyan színezetet, amire mondjuk a te szempontodból, roma médiamunkásként 
reagálni kell, akkor arra reagálsz. 

BÉLA: Igen, hogy legyen roma olvasata is –akkor, ha már beszéltem a roma érintettel, és ő azt mondja, hogy ő sérelmezi 
azt, azt mondja, hogy nekik van igazuk.  

Még egy ilyen aspektus, és kérdezném, hogy szerintetek ez mennyiben fontos, hogy itt az volt a történetben, hogy 
nyolcan megsérültek, vagy tizenketten. Azzal mit kezdünk, hogy ők látogatók vagy rendőrök voltak, a sérültek? 
Ezzel a körülménnyel. Mert hogy ugye ebben nincsen benne, hogy más-e a helyzet, ha rendőr, ha mindegyik rendőr, 
tehát, ha… van-e különbség a történetben? 

LÁSZLÓ: Hír szempontjából nem, mert mindenféleképpen érdekes. 

Ühüm. 

SÁNDOR: Abszolút mindenféleképpen érdekes. Ugye, ha a rendőrök sérültek meg, akkor az hivatalos személy elleni 
erőszak, ha viszont a látogatók sérültek meg, akkor az akár egy rendőri túlkapás is lehet. 

Igen, igen, erre gondolok. 

SÁNDOR: Tehát igen, mindenféleképpen érdekes, sőt. 

RICHÁRD: Szerintem súlyosabb, ha a rendőr… túlkapás. Hiszen a rendőrnek nem az a dolga, hogy ő… megverjen valakit, 
hanem hogy próbáljon meg bármilyen bűncselekményt megakadályozni. Szerintem ez sokkal nagyobb. 

SÁNDOR: Ebben nem biztos… nem értek egyet. Szerintem… tudod, miért nem? Mert, hogy ha történik egy gyilkosság, 
megölnek egy, bocsánat, átlagembert, akkor annak van egy büntetési tétele. Viszont, ha egy rendőrt ölnek meg, akkor 
sokkal magasabb a büntetési tétele, és nagyon egyszerű az oka… mert az, hogy ha a rendőrt meg lehet ölni, akkor bárkit 
meg lehet ölni. És annak kell, hogy legyen egy visszatartó ereje. Tehát, ha egy rendőrre valaki rá mer támadni, az bárkire rá 
mer támadni. Tehát, igazad van, az egy nagyon ronda dolog, hogy ha egy rendőr visszaél, viszont, hogyha egy rendőrt 
támadnak meg, akkor nincsenek korlátok. Akkor elszakadnak a korlátok. Szerintem azt sokkal jobban kell büntetni. Nem? 

LÁSZLÓ: Abszolút. Igazad van, igazad van Sanyi, tehát, ebben abszolút igazad van. De én azt gondolom, hogy mind a két 
eset súlyos. Nem mennék rá a szavakra… súlyos. 

A… 

RICHÁRD: Szerintem nem… én pont lehet, hogy rosszul kommunikáltam… szerintem… a hírértékre akartam utalni ezzel. 
Szerintem, sokkal nagyobb hírérték az, amikor egy rendőr… 

SÁNDOR: Ebben igazad van. 

LÁSZLÓ: Ja, így igen. 

SÁNDOR: Erre akartam gondolni, erre akartam utalni elsősorban. Szerintem sokkal nagyobb hírérték, ha egy rendőrre 
támadtak. 

Ühüm.  

SÁNDOR: Hogy ha szerkeszted a híradót, akkor az kerül előrébb… a rendőr. 

RICHÁRD: Én ebből a szempontból gondolkoztam; 

A feldolgozásában… tehát, mondjuk, mittudomén, hogy milyen illusztráció, vagy kit kell megszólaltatni, ez 
számítana? Tehát, hogy egyik vagy másik… hogy hogy térne el a két esetnek a feldolgozása? Az egyik eset, amikor 
vegyük azt, mondjuk, hogy csak rendőrök sérültek meg, a másik meg, amikor csak látogatók. Hogy, ez számítana, 
hogy milyen illusztrációt választotok hozzá, vagy milyen videót, ha egyáltalán, vagy kit kérdeztek meg? 

SÁNDOR: Szerintem sokkal fontosabb az, hogy amikor megkérdezünk valakit… 

Vagy jó kérdések ezek egyáltalán? Lehet, hogy nem jó kérdések… 

SÁNDOR: De, abszolút jó kérdés, de szerintem még adekvátabb az, hogy amikor megkérdezünk valakit, akkor melyik az a 
részlet, amit kiveszünk belőle, vagy melyik az a szinkronrész, amit használ belőle az ember a műsorban. Nem az, hogy „hát 
bejött ez a cigánygyerek, és megint itt összeverekedtek”… ha ezt betesszük, akkor az nyilván nem annyira… nem annyira 
tesz jót. Viszont, hogy ha egy ennél semlegesebbet teszünk be… Vagy lehet az tele érzelmekkel, mondhatja azt is, hogy 
„úgy megijedtem, hogy majd bepisiltem”… ha nem emeli ki azt, hogy cigányokról van szó. Hiszen nem attól lesz hír, nem az 
a hírértéke, hogy itt cigányok voltak. Hacsak nem, hacsak nem egy olyan szerkesztési dolog jön. A [bűnügyi búlvárújság] 
egyik… [nevetés] nem mondom, hogy újságírójával, de egy ott dogozó emberrel beszéltem: kiadtak egy ilyen hírt, hogy… 
hogy végre rács mögött a cigánybűnöző. És fölhívtam ilyen tök jóindulattal, hogy „figyu, mint kolléga hívlak föl, hogy ha 
segítségre van szükséged… ha nem akarsz tőlem elfogadni, mert, mondjuk, cigány vagyok, de szívesen ajánlok olyat, aki 
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erről beszélget veled… úgy elküldött a picsába, hogy én mit képzelek magamról, hiszen ő húsz éve dolgozik a szakmában, 
és ő már mindent tud, minden a kisujjában van, és hogy mi a baj ezzel. Nyilván… nyilván sokan nem is értik, hogy mi a 
probléma ezzel, és nyilván valakinek nem is lehet kinyitni a szemét. De azért egy egészségesen gondolkodó újságíró, aki 
nyitott a világra, azért szerintem meggyőzhető, meg elmondhatom neki, hogy azért nem jó, ha ezt a szinkronrészletet rakod 
bele, azért nem jó, hogy ha premier plánban mutatod, hogy itt miről van szó. 

RICHÁRD: Ki szokták kérni a véleményedet, mondjuk a kollégák?… mondjuk, nem ... tudom, hogyan működik ez. Tehát 
kikérik, hogy ha olyan téma van? 

SÁNDOR: Van olyan, hogy megbeszéljük, de alapvetően [megszólaló által képviselt kereskedelmi csatorna] elég liberális 
ahhoz, hogy ne kelljen. De egy konkrét példát tudok mondani, hogy azóta nincs, amióta én ott vagyok. Az… Attól én 
megőrülök, amikor azt mondják, hogy „cigányok és magyarok összeverekedtek”. Hát, hát ennél nagyobb blődség a világon 
nincs szerintem, hiszen az egyik a nemzetiségre utal, a másik meg a kisebbségre. Hogy hát két magyar ember verekedett 
össze. De hogy ez mennyire rossz! Hogy ezt a bíróság is átveszi! Két olyan eset is volt az elmúlt egy évben, amikor pont a 
kisebbségek védelmében hoztak egy törvényi szabályozást, a közösség elleni erőszak, és ezt kétszer is úgy alkalmazták, 
hogy ott a cigányok ellen. Miskolcon, mondjuk, helyesbítettek, mert ott másodfokon felmentették őket. De… hol is volt a 
másik? 

A Tavaszmező utcában… 

SÁNDOR: Sajóbábonyban, ott másodfokon is elítélték őket, nagyon súlyosan. 

BÉLA: Még több volt… 

LÁSZLÓ: Tavaszmező utcában is volt egy… 

Tavaszmező utcában is volt… 

SÁNDOR: Akkor három volt. Ott még nem volt ítélet, szerintem… 

LÁSZLÓ: Az nem Miskolc, hanem Sajóbábony volt, meg Tavaszmező, úgy emlékszem. 

BÉLA: Meg Miskolc is. 

SÁNDOR: Ugye, Miskolcon is volt? 

BÉLA: Miskolciakat felmentették. 

SÁNDOR: Miskolciakat felmentették, igen, igen. Szóval, egészen elképesztő. Tényleg, effektíve a romák ellen alkotta a 
törvényhozó, itt ugye arról van szó, hogy ha egy szkinhedcsoport vagy egy szélsőjobboldali csoport megtámad egy romát, 
akkor ellene ne garázdaság miatt induljon eljárás, hanem közösség elleni erőszak miatt. 

BÉLA: De amit kérdeztél, hogy a roma média szempontjából… Dolgoztam az [roma civil szervezet]nél is, itt is: hogy az 
szempont, hogy ha rendőröket vertek meg, akkor mi nem gyártjuk a többségi hírt, ami a romákat mutatja be. Hogy akkor 
inkább nem dolgozzuk fel. A mi szempontunk az, hogy ha történik romákkal szemben jogsértés, akkor azt feldolgozzuk. Ez… 
így határozza meg magár szerintem az [említett roma civil szervezet] is, hogy ez a fővonal, meg mi is, itt a [roma civil 
hírportál]nál is ez volt. Ha rendőröket vernek, azt csinálja meg a többségi média. Hogy mi még ahhoz nem járulunk pluszba 
hozzá, hogy… 

Ühüm. Tehát, a reakció szintjén. Jó, értem. Akkor, hogy… Ezek máris borzasztó érdekes dolgok, meg szempontok, 
amiket felhoztatok. 

LÁSZLÓ: Hát nagyon sok felé el lehet menni. Az biztos, mert… Igen. [nevet] 

Akkor szerintem most menjünk, ugorjunk a második esetre, és akkor még a végén is lesz lehetőség. Tehát, a 
következő eset – és itt is hasonló szempontok: tehát, hogy bekerülne-e a hírek közé, hogy készülne-e további 
anyag, ilyen háttéranyag; tudósítás, vagy szakértők megkérdezése, vagy érintettek megkérdezése, hol kapna helyet 
a téma, tehát milyen hangsúlyt kapa, lenne-e hozzá illusztráció, és az etnikai hovatartozása a szereplőknek 
felmerülne-e, illetve megjelenítődne-e. És ha igen-nem, milyen szempontok alapján? Ez nagyon hasonlít egy 
megtörtént esetre… „Egy vidéki nagyvárosban megtalálják egy fiatal nő holttestét, aki a gyanú szerint nemi erőszak 
és gyilkosság áldozatává vált. A 22 éves orvostanhallgató eltűnését néhány nappal korábban jelentették be. A 
rendőrség az eset kapcsán körözést bocsát ki a 19 éves, büntetett előéletű Kolompár Renátó ellen.” 

SÁNDOR: Imádtam. Annyi anyagot csináltam erről… Úgy szerettem ezt csinálni, mert a hülye nácik rögtön beugrottak 
ennek, és olyan jó volt ütni őket. Ez a… Hol is történt ez igazából? 

BÉLA: Pécsett. 

LÁSZLÓ: Kiskunlacháza. 

SÁNDOR: Kiskunlacházán, és akkor rögtön felvonulást tartottak a gárdisták, és vonultak, és három gyereket elvittek 
előzetesbe, és két napon belül vagy három napon belül a BM-es… 

LÁSZLÓ: Hát most nem tudom, hogy ezeket… Bocs, hogy a szavadba vágok. Hogy most mind a két eset, amit elmondtunk, 
egy… tökéletesen bárkinek a szempontjából átélhető. Tehát, hogy ugye az egyiknél ugye egészségügy... ugye mindenki 
találkozik, olyan helyzet nincs, hogy valaki nem járt még kórházban, olyan nem létezik. A másik meg egy fiatal lány eltűnése. 
Tehát ennél közelebb már nem is lehet kerülni gyakorlatilag; ez olyan, mint amikor egy filmbe kiskutyát vagy kisgyereket 



261 

raknak. Szal’… ez a tuti siker, mind a kettő, és ennek kapcsán keverjük bele az egészbe a romákat – mint negatív. És 
egyébként akárhogy is próbáljuk azt mondani, hogy nem foglalkozunk vele, mert… tehát, amit a Bélus elmondott, hogy akkor 
ne szítsuk tovább. De valójában meg baromira szítjuk tovább. Azzal is, ha azt mondjuk, hogy a rendőrök támadták meg, és 
visszaélés, és izé… ez tökéletesen úgy csapódik le, hogy van a mézesmázos történet, és abba belejöttek a rossz romák, és 
akkor gyakorlatilag problémát okoztak itten egy tök jó légkörben. 

SÁNDOR: Volt az… Beszéltünk arról, hogy a [már említett roma civil szervezet]nek mi a funkciója… és az [említett roma civil 
szervezet]nek szerintem az a funkciója, hogy amikor egy ilyen történik, akkor fölszólal, és azt mondja, hogy igen, ezt nem így 
kell tálalni. De egy ilyen helyzetben, mondjuk, a… bocsánat, tudom, hogy ez egy fikció, de én mégis a Kiskunlacházáról 
beszélnék, ahol azt mondja a polgármester aznap este, hogy „elég a cigánybűnözésből!”, és fölvonulnak a gárdisták… hát a 
többségi médiának is van szerepe. És a többségi média ezt szerintem nagyon jól kezelte, és ez az interjúrészlet ez minden 
alkalommal vissza lett hozva, és idézve lett tőle, hogy „elég”… hogy „elég a cigánybűnözésből”, miközben nem romák 
követték el a gyilkosságot. 

BÉLA: Mert abból a szempontból… nekem amúgy erről a pécsi eset jutott az eszembe, és hogy a kettő… 

Én ezeket próbáltam valahogy összegyúrni, igen meg, hogy… De végül is mindegy, mindkettőt…BÉLA: És hogy 
ezekre úgy nem ment rá… a roma média nem ment rá. Már csak… nemtom, a kiskunlacházira, a végén. 

SÁNDOR: Hát persze, hogy nem ment rá, tehát, mert nem lehet jót mondani.  

BÉLA: Igen. 

SÁNDOR: Tehát, van egy… most már nem, akkor még roma politikus. Vagy politikus volt, még most is roma… [nevetés], de 
hogy lement a Cozma-gyilkosság után a helyszínre, és elkezdett arról beszélni, hogy ezek a kézilabdázók, akiket leszúrtak, 
bűnözők voltak… ami igaz is, hát a Marian Cozmának volt Romániában is már egy nagyon hasonló esete, amikor 
kocsmában összeverekedett másokkal… 

LÁSZLÓ: De… nem is ezt mondta, hanem azt mondta, hogy megérdemelte, mert… mert cigányozott. Igen, az egy nagyon 
veszélyes terep volt! [nevet] 

SÁNDOR: Igen! Szóval, szerintem a roma médiának ilyenkor talán jobb csöndben maradnia. Vagy pedig nem tudom… 

BÉLA: Igen… Vagy pedig… ez olyan minta soroksári gyilkosság, ahol a Schobert Norbi előhozta… hogy elkezdett rögtön… 
és gerjeszteni… 

LÁSZLÓ: Hát mert az is egy szőke… szőke családanya… Tehát… hihetetlen. 

SÁNDOR: Na jó, de hát ha itt tartunk, hol van Schobert Norbert, akkor, amikor kiderült, hogy itt nem… Vagy? 

BÉLA: Még nem derült ki semmi sem… 

SÁNDOR: Hogy nem is roma? Tehát, mikor kér bocsánatot? Mert elkezdett magyarázkodni, hogy hát nem úgy gondolta… 
meg minden. Hát egy közösségi oldalon, ahol azt látják, mittudomén… nem tudom, én nem vagyok fönn ezen, de… 10.000-
en…? 

BÉLA: Hát… 

LÁSZLÓ: Nem! 800.000 követője van. 

SÁNDOR: Schobert Norbertnek? 

LÁSZLÓ: Igen! Igen… Tehát ebben az a baromi veszélyes, hogy több követője van, többen olvassák, mint… 

SÁNDOR: Na jó, csak hogy nem látjuk azt, hogy… mondjuk, hogy ha egy jól működő [roma civil szervezet] lenne, akkor ő 
minden nap elmondhatná azt, hogy még mindig nem kért elnézést Schobert Norbert. Vagy Schorbert? Schobert… Norbert. 

BÉLA: Igen, de ez olyan, hogy én igen, hogy… mi ezzel nem tudunk mit kezdeni. Vagy lehet, hogy lehetne… Lehetne… 

SÁNDOR: Jó, bocsánat, akkor nem az [említett roma civil szervezet]ről beszélek, de hogy kéne, hogy legyen egy olyan 
szervezet, aki ezt minden nap elmondaná, hogy még mindig nem, hogy még mindig polgármester a kiskunlacházi, még 
mindig nem kért elnézést… 

BÉLA: De várj… Ebben a kérdésben az szerintem sokkal érdekesebb, a te véleményed, hogy minekünk, roma média 
szempontjából… mi ezzel nem foglalkozunk. Neked kell foglalkozni, és romaként, ez tök érdekes, hogy hogy dolgozod fel 
ezt, mondjuk, a híradóban, amikor ad rögtön neki egy olvasatot, mondjuk, az MTI. 

LÁSZLÓ: Mondjuk azért nem mindegy, hogy… 

BÉLA: És akkor a híradó… 

SÁNDOR: Hát azért, hál istennek az MTI nem ad neki. Vagy én… én legalábbis nem érzékeltem, vagy… Szerintem azért az 
MTI, az nem… 

BÉLA: Vagy akkor a közgondolkodás ad neki egy olvasatot. És ebből híradósként neked tökre egy dilemmád van, meg 
mondjuk a [bűnügyi területtel foglalkozó roma újságírónak], dolgozik, hogy hogy dolgozza fel… hogy tök nehéz helyzet. 

SÁNDOR: De hát én nem… Ugye Pécsen volt, Pécsen volt mind a két eset, ugye a polgármesternek a lányát is Pécsen 
erőszakolták meg… mind a két esetben roma volt, ugye? 
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LÁSZLÓ: Azt nem tudom… 

SÁNDOR: Az egyik, az biztosan roma volt. 

Igen, a Bándy Kata gyilkosa… igen.  

SÁNDOR: Igen, az roma volt. És a másik? 

És azt hiszem, hogy a Pávának a lányát… Vagy az nemierőszak-kísérlet volt… azt hiszem, hogy igen. Igen, igen. 

SÁNDOR: Ott is roma volt. 

Igen.  

SÁNDOR: Én mind a kettőről forgattam. Hát, az kell is, szerintem. 

Ricsi, te? 

RICHÁRD: Én is azt gondolom, hogy itt jön be a mi szerepünk, hogy, mondjuk, szakemberként, egy ilyen hírt hogyan 
tálalunk. Nyilván, tudok olyan esetekről... például, dolgozom most együtt egy műsorban a Kálomista gyerekeivel… A 
Kálomista Gábor producer gyerekei, ők elég szélsőségesen gondolkodnak… a romákról, a kisebbségről. 

Aki… ő rendezte a Cozmáról… 

RICHÁRD: Igen, a „Szíven szúrt ország”. Ugye, ő adta rá a pénzt. Nem ő rendezte, ő volt a producer. 

Igen, a producer… 

RICHÁRD: Igen. És ők mindig azt mondják, hogy „de ti mások vagytok!”. És ez annyira borzalmas. 

SÁNDOR: De ezzel te vitatkozol, hogy mi mások vagyunk? Mert én… 

RICHÁRD: Nem, nem, nem, én nem vitatkozom, csak… az a duma, amikor… 

LÁSZLÓ: Hát nyilván mások, mint akik ezt csinálták. 

SÁNDOR: Ja, én azt hittem, hogy úgy mások, mint a többség… 

RICHÁRD: Nem, nem, nem… Hanem, hogy te tisztességes vagy, és a másik meg nem.  

LÁSZLÓ: Hogy „volt egy rendes szomszédom, pedig az is cigány volt…” 

RICHÁRD: De ez annyira klasszikus… és közben meg nem is értem, hogy így miért nem mondja ezt… minek. 

SÁNDOR: De ez meg rasszista, nem? Amikor azt mondja, hogy vannak rendesek, mint például te…ez rosszabb, nem? 

RICHÁRD: Igen. De igen. Ez sokkal rosszabb, és talán azt mutatja, hogy jobban él benne, hogy sokkal nagyobb az előítélete 
benned, mint másban. Viszont itt a szerkesztő… Mondjuk, a Sanyinak egyszer azt mondaná az aktuális szerkesztője, hogy 
te figyelj, ez attól lesz ez a… ez a megtörtént dolog, hogy ha azt mutatjuk be, hogy cigányok követték el ezt a 
bűncselekményt. Tegyük fel, hogy van ilyen. De nem biztos, hogy volt ilyen. De itt jön be a szerepe a Sanyinak, hogy ezt 
tudja megmutatni. Hát nyilván nem biztos, hogy tud ellenkezni a szerkesztővel, hogy „én ezt nem szeretném bemutatni, 
nyilván”. Számomra az lenne az érdekes, hogy ezt hogyan lehetne megmutatni. Nyilván, hogy, mondjuk, a szerkesztő azt 
kéri. Tehát, hogy mutassuk be, hogy megint a cigányok mit követtek el. Hogy már megint a cigányok mit követtek el. Hogy 
van egy ilyen eset… 

LÁSZLÓ: Szerintem… 

SÁNDOR: Nekem nem volt ilyen még, hál istennek. 

LÁSZLÓ: De hát miről tudunk többet? De hát kinek a nevét tudjuk? Mondjuk, Péntek Lászlóét vagy kulcsiét… Kulcson, ami 
történt volt az, ugye volt az, amikor egy egész családot lemészároltak. Azt se tudom, mi a neve. De most szerintem nem is 
biztos… 

SÁNDOR: De ez nagyon egyszerű. A Péntek László vállalta az arcát és a nevét, és… 

LÁSZLÓ: De hát melyikről beszéltünk többet? 

Itt egyébként még az volt… 

LÁSZLÓ: Tehát, hogy ezek… mind-mind attól lesznek érdekesek ezek a témák, hogy romák… romák… 

BÉLA: De nem, nem, Sanyi, tényleg, ez tök érdekes kérdés! Ha mondjuk… ahol nem derült még ki, hogy ki a gyilkos, és 
akkor oda leküldenek… és leküldenek, mondjuk, és azt kéri tőled a szerkesztő, hogy csinálj vágóképet egy telepen. Vagy… 

SÁNDOR: Jaj, Béluskám, nem. Én a Ricsinél idősebb vagyok. Most már mondhatom azt, hogy „jó gyerekek, nem, én akkor 
keresek egy másik munkahelyet!”. De, nem tudom… nekem még nem volt ilyen kérésem. Valószínűleg, hogy nem csinálnám 
meg. De mondom, én több mint tíz éve dolgozom, én találnék holnap másik munkát, ami… ami… 

RICHÁRD: Nyilván… Nyilván én is nemet mondanék, nyilván. De ha itt lenne mondjuk a [már említett, bűnügyi területtel 
foglalkozó roma újságíró],, aki, mondjuk, kimegy egy tárgyalásra, ahol, mondjuk, romák voltak az elkövetők, és erre… és a 
vágóképek olyanok általában… Azért… nézem az adásokat… ahol eléggé arra utalnak... hogy romák voltak az elkövetők, és 
elég sokszor érződik is ez a riportokból. De, mondjuk, ez mennyire… És nyilván, szóval az [említett, bűnügyi területtel 
foglalkozó roma újságíró] is megtehetné azt, hogy, mondjuk, nemet mond egy ilyenre, nyilván. 

LÁSZLÓ: Kell nemet mondani? Én nem vagyok benne biztos.  
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SÁNDOR: Én nem tudom…  

LÁSZLÓ: Szerintem az megint más, hogy ha álhírt kell forgatni, és megint más az, hogy hát ez már úgyis egy rajtunk... túl 
lévő sztori. Tehát, hogy ez tök egyértelmű, hogy attól lesz érdekes egy gyilkosság, ha roma követi el. 

SÁNDOR: De ezzel nem értek egyet. 

LÁSZLÓ: De, hát nézd meg! 

SÁNDOR: Szerintem itt inkább a funkció, amiről a Ricsi is beszél, hogy mi az, ami még bemutatható, és mi nem. 

LÁSZLÓ: Szerinted ez az egy… az elmúlt tíz évben az az egy lány halt meg? Ezt az egy lányt ölték meg Magyarországon? 
Csak a Bándy Katát?  

SÁNDOR: Nem, de… 

BÉLA: Igen, hogy Sanyi, van olyan, amire mondjuk Te lennél… 

SÁNDOR: Szerintem nem… nem érdekesebb a hír, hogy ha roma az elkövető. 

LÁSZLÓ: Hát nekünk persze, hogy nem érdekesebb. De mégis arról… arról beszélnek az emberek. Míg másról nem 
beszélnek. 

BÉLA: Igen, hogy nem az… figyelj… 

SÁNDOR: Ühüm… 

LÁSZLÓ: És nem csak most. Egyébként is. 

Akkor lehet, hogy most térnék át, ezen a ponton… mert most merült ez fel… De utána visszatérhetünk, csak… csak 
lehet, hogy ez idekapcsolódik. Akkor a következő, ugyancsak ilyen mérlegelendő esethez, mert szerintem 
kapcsolódik ide… de lehet, hogy nem jól látom, vagy szóval… hogy nagyon szorosan. Ez pedig úgy szólna, hogy: 
„Egy 17 éves, öthónapos terhes prostituált – akinek már van egy kétéves gyermeke – gyilkosság áldozatává válik 
lakóhelye, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település közelében, az országút mellett. A tettes ismeretlen.” 

SÁNDOR: Na, most ebben nekem. Nekem… számomra nem annyira egyértelmű. Oké, az hogy, mondjuk, akik ötvenen 
voltak, kórházban, azok romák voltak. De… mi volt a másik? Igen! Orsós… vagy O. László… Ezek. De nekem ebből még 
abszolút nem egyértelmű, hogy itt romákról van szó. 

LÁSZLÓ: Szabolcs-Szatmár megye? Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tizenhét éves prostituált? 

SÁNDOR: Ez neked egyértelmű? 

LÁSZLÓ: Nem egyértelmű, persze… 

SÁNDOR: Vagy… neked ez az?  

LÁSZLÓ: De az biztos, hogy egy olyan helyzet… és lehet… 

Én csak kíváncsi vagyok. Tehát, ez egy kérdés. Egy kérdés. 

SÁNDOR: Hát, lehet. De nekem nem. 

LÁSZLÓ: Nem annyira egyértelmű, az biztos. De hogy itt ugye az áldozat, az nem egy huszonéves… 

RICHÁRD: Meg, hogy teherbe esik… terhes volt, ha jól értettem… 

BÉLA: Igen. Itt a roma média… még nem foglalkozik vele. Mert ezernyi van, ha végigolvassuk a… 

SÁNDOR: Na jó, de hát most emberek…! Most nem újságíróként… Hát nektek  ebből egyértelmű, hogy roma volt? 

BÉLA: De várj! Itt ez… 

LÁSZLÓ: Mindegy, hogy roma volt vagy nem… 

Ez is… ez is egy kérdés… 

SÁNDOR: De nekem nem ilyen, hogy ez most roma volt.  

LÁSZLÓ: De itt nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy ha egy tizenhét éves prostituáltat megölnek: senkit nem érdekel. 
Huszonöt éves, pszichológus, csinos lány: mindenki erről beszél. Ez mindig…  

LÁSZLÓ: Ez nem üti meg. Erről… ez… valahol olvastam róla. De egyébként… 

SÁNDOR: Na jó, de akkor Laci, akkor azt mondod, hogy ha merénylet áldozata lesz Obama, az ugyanolyan hírértékű, mint 
hogy ha megölik a nem tudom én kit. Hát most nyilván ez… ez teljesen más… 

Igen, most erről beszélünk, hogy ez más-e. Tehát, pont erre vagyok kíváncsi, hogy…  

LÁSZLÓ: Tehát szerintem nem más… 

Egyébként ez konkrétan – ez megint az volt, hogy amikor a Bándy Kata volt… 

LÁSZLÓ: Persze, más volt a szitu… 

Akkor volt valami ilyesmi… tehát terhes volt, tizenhét, nem tudom, tizenkilenc… tehát tizenéves prostituált. Tehát 
tényleg konkrétan volt egyébként azon a héten egy ilyen eset, és tényleg zéró figyelmet kapott… 

SÁNDOR: Ühüm. 
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És tehát… hogy, és igen… Igen, az hogy most, hogy roma, nem roma, az is egy kérdés, másrészt meg hogy… 

LÁSZLÓ: De látszik, hogy ennyire nem mindegy, hogy az áldozat roma, vagy pedig az elkövető. 

RICHÁRD: Ez a sorozatgyilkosságokból is kiderül egyébként, hogy nem kapott akkora visszhangot… 

SÁNDOR: A sorozatgyilkosság? 

RICHÁRD: Kapott, de… később… Igen, kapott, de nem akkorát, mint ugye itt a Cozma-ügy. A Cozma-ügy egymagában 
többet kapott, mint az egész sorozatgyilkosság.  

LÁSZLÓ: És amikor már sorozatgyilkosság volt, akkor kapott. De nem a legelején, nem? 

RICHÁRD: Igen, a legelején nem… 

LÁSZLÓ: Igen, de az első, az első támadás Tarnabodon, az egy nem roma idős hölgynek a háza volt, mert nem tudták, hogy 
ott nem cigányok élnek, hanem egy utolsó. ház volt. Tehát ez a tipikus bemondásra… mert egyébként mi alapján mondod 
meg, hogy ki cigány, ki nem cigány? Nekik az cigány volt. A falu utolsó házában lakott a néni. Úgy voltak vele, hogy most 
egy cigánytelep, biztos cigányok laknak ott. És erről… nem voltak tudósítások, semmi. 

RICHÁRD: Nyilván más-más a hírértéke, hogy ha egy áldozat, szerintem is… Vagyis én ezt látom, vagy ezt tapasztalom, 
vagy hogy ez az én szubjektív véleményem, hogy ha mondjuk egy cigány az áldozat, akkor az kevésbé. Vagy, hogy ha 
valakinek az érdekébe kerül, hogy nagy hír legyen, akkor ezt így fel lehet nagyítani. 

LÁSZLÓ: Hát a roma… gyilkosságsorozat… az a negyedik-ötödik… 

SÁNDOR: Na jó, de ha… ha csak azt nézzük… Most vegyük azt, hogy nem volt terhes.. Azt vegyük hozzá, hogy a prostituált 
maga egy bűnöző. Hogy bűncselekményt követ el folyamatosan. Hiszen ezt Magyarországon büntetik… 

LÁSZLÓ: Igen, de hogy azért a Szabolcs-Szatmár megye, azt tudjuk… Tehát, hogy ez a  

SÁNDOR: De nem… 

Egyébként… maga a prostitúció nem…  

RICHÁRD: Nem az… 

Tehát, szabálysértés, hogy ha zónán kívül, ha zaklató módon… egyébként maga a… 

LÁSZLÓ: Tehát, igen… 

SÁNDOR: De hogy ha az aktus megtörténik, onnantól kezdve szerintem már igen, annak számít… 

Nem, nem, nem.  

SÁNDOR: Nem, de a zóna… 

Ez biztos, mert ezzel foglalkozom, tehát, hogy jogvédőként. Tehát, ez egy másik kalapom. Nem. Tehát maga… maga 
az, hogy szexet árulni, az nem bűncselekmény. Az szabálysértés lehet, ezért szokták zaklatni… bocsánat… a 
rendőrök a prostituáltakat, mert gyakorlatilag bármire rá lehet mondani, hogy iskola… bármi nem a türelmi zónában. 

SÁNDOR: Oké, hogy a zónában lehet… De amíg nincs türelmi zóna kijelölve Magyarországon, hiszen… 

Igen, igen, de akkor is… szóval, a rendőrök tudják úgy alakítani, hogy szabálysértés legyen. Egyébként meg nem… 
önmagában nem… tehát, a rendőrök még azt sem tudják, hogy nem kérhetnének bárcát, mármint ilyen 
egészségügyi papírt, amiről mondjuk úgy öt éve az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az alkotmányellenes. Szal’, 
a rendőrök sok mindent csinálnak, amit nem kellene. Nem. Ami tilos, az a futtatás. Tehát, hogy mások 
prostitúciójából hasznot húzni. Tehát szóval itt utcai prostitúció… útszélen álló esetében biztos, hogy van futtató 
egyébként. Tehát olyan nincs, hogy valaki ott egyedül áll, igen, igen… 

SÁNDOR: Hát én nem tudom… mindegy. Én forgattam Kecskeméten, és ott azt állították nekem, hogy nincsen futatójuk. 
Próbáltam prostikkal forgatni Pesten… úgy zavart el mindegyik, biztos, hogy volt… Szóval, abban nem vagyok biztos… na 
mindegy. 

BÉLA: Hát, roma média szempontjából, ha még senki nem írt róla, és én tudom meg, hogy volt egy ilyen eset, és mondjuk 
azt is tudom, hogy roma volt a lány, akkor megírjuk. Az tök érdekes kérdés, tényleg, a Sanyi felé, meg ha itt lenne, a [már 
említett, bűnügyi területtel foglalkozó roma újságíró], hogy ha te tudsz erről a hírről, és senki nem írta meg, akkor te át tudod-
e verni, hogy feldolgoztasd anyagként.  

LÁSZLÓ: És mit csinálsz, ha kiderül, hogy az elkövető is roma? 

RICHÁRD: Nem, de szerintem… Megint félre… mellébeszélnk… 

LÁSZLÓ: Persze… 

RICHÁRD: Nem az az érdekes, hogy roma volt, hanem, hogy megöltek egy embert. Egyrészt… De a Sanyi szempontjából 
is, hogy riporter-szerkesztőriporter a híradóban, tehát foglalkozik hírrel. Szerintem külön kell választani. Az, hogy ha valaki 
cigány, és megölik, és mondjuk itt nem az volt, hogy azért ölik meg, mert cigány, az akkor… akkor itt nem számít. Szerintem 
hírként megint másképp beszélünk… 

SÁNDOR: Egyetértek azzal, amit… hogy történt egy gyilkosság. 
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RICHÁRD: Igen, történt egy gyilkosság. Azért… Azt is tudjuk, hogy egy prostituáltról van szó, plusz azt is tudjuk, hogy volt 
egy kisgyerek, azt is tudjuk, hogy babát várt és… szerintem ez a hírérték. És ha kiderülne még pluszba az, hogy azért ö lte 
meg, mert cigány volt, akkor az nyilván más. 

SÁNDOR: Bocsánat akkor nem… ha bántottalak a szavaimmal, akkor… nem akartam én bántani… a prostituáltakat. 

Jaj, nem, nem. Dehogyis. Ez csak… ez csak egy. 

SÁNDOR: Ha… ha bűncselekményt nem is követnek el, de hogy nyilván a társadalom perifériáján élnek… 

Igen, igen, igen… 

SÁNDOR: És nyilván ez olyan, hogy míg hogy ha megölnek egy pszichológust, aki a társadalomban elismert… és olyan 
pozíciót tölt be, az szerintem másként kell, hogy legyen. Tudom, hogy gyilkosság, és meghalt egy… 

LÁSZLÓ: Pont, hogy fordítva! Egyébként, ha a mélyre mész, pont, hogy fordítva az érdekesebb! 

SÁNDOR: Na jó, de nem mész a mélyére… persze el lehet kezdeni azt kutatni, hogy honnan jött, hova juthatott el, milyen 
lehetőségei voltak, milyen kultúrában… 

LÁSZLÓ: Ha elkezdjük kifejteni, hát Amszterdamban is megöltek egyszer egyébként, asszem, egy szabolcsi… nyíregyházi 
lányt. Nem tudom, hogy hány éves volt, de az is nagyon fiatal volt. 

SÁNDOR: Ja, igen. 

BÉLA: Pár hete Kőbányán is… 

LÁSZLÓ: Egyébként abból sikerült visszavezetni egy nagyon komoly bűnbandát. Tehát, sokkal… és ez egy komoly 
probléma, hogy Szabolcs-Szatmár megyében… 

SÁNDOR: De egyébként Hollandiában, ahol a prostitúciót abszolút nem büntetik, viszont a futtatást ott is nagyon komolyan 
veszik, elég komolyan is veszik, és ugye kelet-európai bandák szoktak ezzel lebukni. 

LÁSZLÓ: A zürichi és amszterdami prostituáltak egy… nagyrészt Nyíregyházáról, meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 
jönnek… és ez sokkal érdekesebb történet, mint az, hogy egy drogos megölt egy pszichológust, sokkal mélyebb… 

SÁNDOR: Szerintem ez abszolút egy dokumentumfilm-téma… 

LÁSZLÓ: Nem csak dokumentumfilm. Ez egy nagyon komoly probléma, tehát, ez egy olyan szintű probléma, amit már 
rendszerszinten lehet kezelni. Az, hogy egy drogos ember megöl egy valakit, aki hazafelé sétált éjfélkor – ezt nagyon nehéz 
lesz rendszerszinten kezelni. Maximum ilyen izé különvélemény… ugye, ha belelátnánk az emberek agyába, hogy mit 
terveznek, maximum így… Viszont az, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, több ezer ilyen hátrányos helyzetű – most tök 
mindegy, hogy cigány, nem cigány – kiszolgáltatott helyzetű nő, ne kerüljön ilyen helyzetbe, azt már egy rendszer tudja 
kezelni. 

SÁNDOR: Na jó, de mi a megoldás? Hogy többmilliárd forintból munkahelyeket teremtesz, és elkezded őket képezni, és…? 

LÁSZLÓ: Erre… hamarabb találsz rá választ, mint hogy megakadályozzál egy drogost abban, hogy megöljön egy huszonöt 
éves lányt… 

SÁNDOR: De a rendszernek is – és most tudod, hogy nem a kormányról beszélek… 

LÁSZLÓ: A rendszernek… 

SÁNDOR: Tudatosan rendszert mondok én is… 

LÁSZLÓ: De én azt mondom, hogy… 

SÁNDOR: Na jó, az egyikre ki lehet találni, a másikra nem, de az életbe nem találsz rá forrást. 

LÁSZLÓ: Hogy a francba ne találnál?  

SÁNDOR: Arra, hogy fölzárkóztass négymillió…? 

LÁSZLÓ: Gyerekek oktatása? Milyen négymillió? 

SÁNDOR: Akit akkor Szabolcs-Szatmárban…? 

LÁSZLÓ: Azokat a fiatalokat. Itt pár tízezer emberről beszélünk. 

SÁNDOR: Hát na de miért… hát csak pár tízezer ember mélyszegénységben? 

LÁSZLÓ: Nem! Azok a leginkább veszélyeztetettek, azok a fiatalok. Itt pár tízezer emberről beszélünk. 

SÁNDOR: Ne de csak pár tízezer ember él mélyszegénységben? 

LÁSZLÓ: Nem! Azok, akik a legveszélyeztetettebbek, ebben az esetben, az nem négymillió. 

SÁNDOR: Na de hol húzod meg a határt, hogy kik a legveszélyeztetettebbek?  

LÁSZLÓ: Hát ezt marha egyszerű kitalálni. Hát ez azért nem olyan nehéz. Ezt azért egy kis… 

SÁNDOR: Szerintem ma Magyarországon sokkal többen élnek mélyszegénységben. 

LÁSZLÓ: Hát, ha négymillióról beszélünk, persze… hogy ha… ha elkezdjük ezt ilyenné tenni, és négymillióról kezdünk el 
beszélni, és nem teszünk különbséget, akkor  
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BÉLA: Újságíróként ezt úgyse mi döntjük el, hanem elmegyünk egy szakemberhez… 

Igen… 

LÁSZLÓ: Hát de fontos, hogy neked újságíróként kell eldöntened, hogy mekkora a mélysége.  

BÉLA: Elmész… elmész egy szakemberhez… 

LÁSZLÓ: Persze, persze, jobban hangzik, hogy a pszichológust megölte a drogos… a csinos pszichológuslányt megölte a 
drogos cigány. Gyönyörű sztori, fantasztikus, tele lesz vele az izé, és mindenki át fogja venni, és Facebook-on hány ezer 
megosztás. Vagy az a kérdés, hogy te nem olcsó sztorit akarsz, hanem lemész a mélységébe, és esetleg, eljutsz odáig, 
hogy megmentesz vele egy generációt, egy következő generációt. 

BÉLA: De mondom, a hír… a hírrel kapcsolatban… 

LÁSZLÓ: Pontosan ez lenne az újságíró dolga, hogy ezt érezze: hogy ez felszín, vagy pedig, hogy van mélysége. 
Szerintem. Annak nincsen mélysége, hogy egy drogos akárki megöl valakit, annak nincsen igazából mélysége. Nem fogod a 
droghasználatot megoldani, nem fogod az emberekben a… bűnt, azt kiiktatni, viszont azt, hogy több száz, több ezer lány 
veszélyeztetett, kiszolgáltatott, azt meg tudod akadályozni jó cikkekkel.  

Richárd, Béla? 

BÉLA: Ebben igazad van. De a roma média szempontjából… igen ez… hogy feldolgozom a hírt, ha tudom, hogy roma a 
prostituált, és igen, hogy ilyen mélység van ebben. És megpróbálok azzal küzdeni, hogy érzékenyíteni a többségi 
társadalmat erre a problémára. Vagy, hogy a megítélés, a prostituáltak megítélésre, vagy valami… 

LÁSZLÓ: Mondjuk, ez több száz éve nem sikerül… 

BÉLA: De hogy nekem tök fontos, hogy a többségi médiában, egy ott dolgozó roma riporter, mint ti… 

SÁNDOR: A Ricsi is a többségi médiában dolgozik… 

BÉLA: Igen, hogy át tudják-e verni azt, hogy ez bekerüljön. Ha csak ő tud róla. Hogy a napi, reggeli értekezleten: „főnök, ez 
történt”… 

Tehát, szerinted ez bizonyos szempontból ez fontos lenne, ha jól értem, azt mondod, hogy fontos lenne, hogy 
bekerüljön egy ilyen, és felhívja a figyelmet arra, hogy van ez az ügy. 

BÉLA: Igen, ha az a céljuk… igen, az érzékenyítés. Hogy… 

És mondjuk te, mint a roma média képviselője, te azt gondolod, hogy ez a roma médiának lehet, mondjuk, egy célja, 
hogy ilyen témákban érzékenyítsen? 

BÉLA: Hát, ha, tudom akkor igen… akkor mi megcsináljuk.  

Igen… 

BÉLA: De én így… ez most csak ilyen feltételezés, hogy lehet, hogy ti nem tudjátok berakni az aznapi anyagba, mert azt 
mondják, hogy ez nem fontos. 

LÁSZLÓ: Hát ez nem biztos, hogy kétperces sztori… 

BÉLA: Ez csak ilyen feltételezés. 

Ricsi? 

RICHÁRD: Én csak gondolkodtam, amit a Laci mondott, és tökre értem, amit mondott… hogy mondjuk egy újságírónak mi a 
feladata, hogy… mondjuk, hogy megmutasson valamit, vagy jelenséget, vagy bármit – mert ez a feladat, hogy utat mutasson 
másoknak. Nyilván ezt is ketté lehet választani. De tudsz-e, például, ha akarsz, nekik segíteni, tudsz-e nekik egy olyan 
alternatívát mutatni vagy mondani, például ne menjenek, mondjuk külföldre ilyen rendszerben… 

LÁSZLÓ: Szerintem újságíróként nem tudsz ebben… tehát… 

RICHÁRD: De nyilván ez abból a szempontból ez nem egy  

LÁSZLÓ: Nem… a döntéshozóknak tudod, maximum… tehát hogy ennek a témának az erőltetésével a döntéshozókra tudsz 
esetleg… 

BÉLA: De ez majdnem olyan kérdés… 

RICHÁRD: De ezt tudják ők, szerintem, már bocsánat… 

LÁSZLÓ: Nem. Nem. Nem tudják… 

BÉLA: Ez majdnem olyan kérdés, mint az uzsora volt, én emlékszem, hogy tök régen már működött az uzsora, mikor én 
bekerültem 2001-ben az újságírásba, akkor írtunk cikkeket; már akkor megjelent. És akkor 2010 környékén lépett rá a 
kormány. Hogy ugye egy társadalmi probléma volt már tíz éve is, és tíz év… vagy tizenöt év kellett, míg reagált rá a 
kormány. 

RICHÁRD: De nem mindegy szerintem, hogy milyen szinten csinálták, mert amíg a szomszéd, meg öt ember adott kölcsön, 
meg… amikor országos jelenség, az nem ugyanaz… 

LÁSZLÓ: Te sok ilyen anyagot csinálsz… Azt hiszem, láttam is tőled régebben ilyet… 
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RICHÁRD: Csináltunk, csináltunk ilyeneket… 

Uzsorásanyagokat? 

RICHÁRD: Ühüm, nagyon sokat csináltunk…csináltunk ilyeneket… Mondom, nem mindegy, hogy két ember adott kölcsön, 
vagy hogy az egész… 

LÁSZLÓ: Hogy az egész szociális segély arra ment… 

SÁNDOR: Igen… 

RICHÁRD: Igen, amikor már a bankkártyája is nála van… szóval… nem volt ekkora sztori, még régebben… 

És mondjuk az uzsorásanyagokban milyen megoldás… mondjuk, a képek, vagy vágóképek, vagy megszólalók 
tekintetében milyen módszert követtetek? 

SÁNDOR: Ezt nem lehet ilyen… amikor a sértett is, meg az elkövető is roma, akkor nem nagyon tud az ember válogatni. 
Hát, szerintem, ott be kell mutatni. Én azt… az, hogy… az egy nagyon érdekes kérdés, többször átmentünk ma már mellette, 
hogy hol húzza meg az ember a határt. Hogy például egy kézfejet… amiből lehet látni, hogy az barnább… azt lehet-e 
mutatni… egy hosszú hajat lehet-e mutatni, egy tetoválást lehet-e mutatni. Ugye, vannak olyan országok, ahol van egy 
kódex, ami alapján ezeket… ezeket meg tudják egyszerűen. Volt… volt, biztos emlékeztek rá, egy pár évvel ezelőtt próbálták 
azt, hogy minden többségi médiumban legyen egy roma ember. A BBC-nél például ez van, hogy kötelező bizonyos számú 
kisebbségnek dolgoznia. 

RICHÁRD: Sőt, több is van mindig… 

SÁNDOR: Na de hogy… emlékeztek arra, hogy mi lett abból. Az [egyik vezető kereskedelmi tévécsatorna] csinált egy roma 
gyakornoki programot, két embert vettek fel… 

RICHÁRD: Igen, és az egyik, az még mindig ott dolgozik, [roma újságíró]. A lány, az valami miatt abbahagyta. [Az említett 
roma újságíró] azóta volt – nekem jó barátom [az említett roma újságíró] – ő volt felvételvezető, riporter, most a [hírműsor] 
felelős szerkesztője… nem, bocsánat, egyik szerkesztője az [említett hírműsor]nak, és mellette még volt… a [másik 
hírműsor]nak volt az egyik szerkesztője [az említett roma újságíró]. Szóval, hogy ez működött, csak valahogy nem került 
képernyőre. Azt hiszem, hogy híradó műsorvezetőket kerestek, és háttérmunkások lettek belőle. 

SÁNDOR: Az nem baj szerintem; de hogy ha van valaki, akinek ki lehet kérni a véleményét, és azt lehet mondani… Csak hát 
nyilván nem mindegy, hogy milyen pozíciót kap az, aki kap. Én régóta dolgozom az [egyik vezető kereskedelmi 
tévécsatornánál], én régóta dolgozom a médiában; nekem, hogy mondjam, van respektem. Tehát, ha én kérek valamit, 
akkor azt át tudom verni… vagy nem kell nagyon… nem kell nagyon hisztiznem érte. De, de hogy ha felvesznek egy nagyon 
fiatal embert, akinek az az első munkahelye, azért, hogy ki legyen ott pipálva… A BBC-nél is jelentett ez problémát, nem 
csak nálunk, hogy megvolt a létszám, aztán pont. De ha olyat vesznek fel, akinek tényleg van beleszólása… Nyilván marha 
nehéz, mert akkor hol húzod meg azt a határt, hogy ő meg ne mondjon hülyeséget, de valami ilyesmi meg azért tényleg 
működhetne. Vagy jó lenne, hogy ha működne.  

Tehát akkor azt mondod, hogy annak önmagában, hogy egy médiumnál, vannak, mondjuk, romák, van egy ilyen 
önszabályozó, vagy egy ilyen kontrolláló, vagy egy ilyen… nemtudomén… egy ilyen szerepe? Hogy erre gondolsz, 
ugye? 

SÁNDOR: Abszolút! Hát már csak, ha abból indulunk ki, hogy azért, mondjuk, az intelligensebbje nem mer majd 
cigányvicceket elsütni, hogy ha van ott egy cigány, vagy, vagy… van némi rosszérzése, ha egy meccs után úgy megy be 
dudorászva, hogy „a cigányokat meg…” Tehát, hogy szerintem egy ilyen visszatartó ereje azért van, és hát ha tényleg egy 
olyan ember van ott, akinek adnak is a véleményére, akkor az már abszolút előremozdítja a dolgot; nem? 

RICHÁRD: Én is ezt tapasztaltam, de egyre kevesebb van. Például ilyen a Jokáéknak a gyakornoki programja, az nagyon jól 
működött, nagyon sokan jöttünk ki belőle… de… 

SÁNDOR: Elindult, elindult egy hullám… 

RICHÁRD: De szerintem, én most azt látom belülről, mert most visszakerültem belsősként a [közszolgálati médiába], és azt 
látom, hogy próbálják így a roma fiatalokat… elzárnia előttük az utat. Szóval, így látom a belső rendszert, hogy olyan 
vezetőket neveznek, akik elég szélsőségesen gondolkoznak; akár […] volt jobbikos szóvivő, akár a […] miépes – volt MIÉP-
es – múlttal. És olyan pozícióba kerülnek, ahol ők tudnak olyan döntéseket hozni, hogy X. Y.-nak a szerződését nem 
hosszabbítjuk meg. Én ezt belülről átéltem, tapasztaltam, és… 

SÁNDOR: Na és a híradó főszerkesztője is sokáig […] az az […] volt… aki hát ugye, nem egy liberális… 

RICHÁRD: Igen; őt eltávolították, átrakták. De hát konkrétan azt például tudom, hogy a [roma televízós újságírót] eléggé… 
aki egyébként egy elég jó riporter a híradóban… elég jónak számít, és ügyes, és… konkrétan tudom, hogy például az 
[említett főszerkesztő] nyomta, hogy menjen, menjen. Nem tudom, hogy most azért, hogy díszcigány, vagy hogy… de annyit 
tudok, hogy a Robit, őt szerette. Viszont, aki most van hírigazgató, az nem igazán szimpatizál így a roma belsős kollégákkal. 
Szóval, hogy így… 

SÁNDOR: Nem tudom, az [említett roma újságíró] azt mondta, hogy jól mennek a dolgok… 
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RICHÁRD: Hát igen, csak hát májusig van szerződése; nyilván azt így nem mondja senkinek, meg mittudomén. De biztos 
meg fogják hosszabbítani. Konkrétan tudom, hogy van egy lány, aki gyakornokként volt ott, és egy olyan szerződést kapott, 
hogy határozatlan idejű, és addig így a többiekét meg így hosszabbítgatják két-három-négy hónapra meg. És azt gondolom, 
hogy ez a kvótarendszer egyébként működhetne; hogy tök jól működne, hogy minden évbe fölveszünk, mondjuk, egy romát. 
Csak mondtam valamit. És nem csak így, hogy hosszabbítgatjuk, hogy meglegyen a létszám. Mert azt gondolom, hogy jól 
működik, viszont most, hogy a [tehetségkutató verseny]be visszahívtak engem dolgozni, és valahogy nekem át kellett 
néznem az értekezleten rögzített felvételeket, és ahol szóba kerültem én is… hogy, hogy… mert ugye a zsűrivel 
foglalkozom, én készítem fel őket mindenféle dologra, én foglalkozom velük. És akkor hallottam egy olyat, hogy a „Ricsi 
nélkül nincs [említett tehetségkutató verseny]”, szóval… hogy azért hívtak vissza engem személy szerint, mert én ilyen 
csapattag voltam az előző szériában. Viszont ez meg jólesik, és azt gondolom, hogy ha ilyen példákat tudnánk, meg ilyen 
sztorikat tudnánk egymásnak mesélni, szerintem ez motiváló lehetne sok ember számára. 

SÁNDOR: De… nem emberre van szüksége a szerkesztőségekben, nem az hogy lézengeni… hogy igen, akire azt mondják, 
hogy a Ricsire szükség van. Tehát, nem mindegy, hogy ki ül ott. Az nyilván… persze, persze. 

Na, akkor egy picit ehhez kapcsolódóan… mármint, hogy ez a pozitív… pozitív szerepek. Szóval, akkor ez az utolsó 
eset, tehát… 

RICHÁRD: Van ilyen is? [nevetés] 

Igen, van [nevet]. De utána meg még egy ilyen… anekdota [nevet]. Igen… „Egy zátonyra futott tengeri üdülőhajón 
életét vesztette egy magyar állampolgár, a hajó vendéglőjében cigányzenét játszó zenekar hegedűse, aki szemtanúk 
és videofelvételek tanúsága szerint aktívan részt vett az utasok, köztük gyermekek mentésében.” Ezt hogyan? 

RICHÁRD: Ez a Fehér… öööö… 

Fehér Sándor. 

RICHÁRD: Fehér Sándornak az esete… 

SÁNDOR: Elég borzalmas. Mikor még nem derült ki, hogy meghalt, a testvérével forgattam, és olyan szörnyű volt; mondta, 
hogy „biztos él, biztos él”. És már pontosan tudtuk, hogy, aha… Bocs, szóval, hogy ilyen személyes. 

RICHÁRD: Ühüm… 

Igen, tehát akkor ez konkrétan meg is volt, ez az eset ilyen szinten… 

SÁNDOR: Igen, igen. 

Jó, azt hiszem, itt nem kérdés… gondolom, hogy itt az, hogy hír vagy nem hír, az itt nem kérdés. 

BÉLA: Hát a [megszólaló által képviselt roma civil hírportál] csinált legelőször vele interjút, még az elején… aki meghalt. A mi 
interjúnkat vette át a mittomén… a BBC, vagy nemtom, valamelyik amerikai… 

SÁNDOR: Készítettek vele még a… 

LÁSZLÓ: Igen, mert a [kisebb kereskedelmi tévécsatornánál] volt az unokatestvére… 

BÉLA: De képi anyagot, a miénket vették át. 

Milyen képi anyagot? Most nem értem. Tehát nektek volt korábban…? 

BÉLA: Amikor még élt a srác, és volt interjú, úgy. A Fehér Sándorral. 

RICHÁRD: Volt egy ilyen anyag… 

Tehát, volt egy ilyen anyagotok, amit… aha, aha… 

BÉLA: Igen. 

LÁSZLÓ: Na, itt lenne egyébként baromi nagy szerepe a roma újságírónak, a roma médiában, hogy a romák… mert ez… 
egyébként nem biztos, hogy a többségi társadalom szempontjából… annyira nem fontos, hogy roma volt vagy nem. Viszont 
a romák számára nagyon-nagyon fontos. 

SÁNDOR: De, hát hogy…? Szerintem… Én evvel nem értek egyet. Miért ne lenne fontos a többségiek számára? Hát 
dehogynem…  

LÁSZLÓ: De ki a francot érdekel?! 

SÁNDOR: Hát lehet tolni, hogy ugye, hogy itt van… hát, tessék… 

LÁSZLÓ: Hagyjad már. Hát ez csak rossz irányba viszi az egészet. [nevetés] Hát miért kéne… most mutassuk meg…? 

SÁNDOR: Nem tudom, ilyen pozitív… 

LÁSZLÓ: De hát most „bezzegcigány”-t csináljunk? 

SÁNDOR: Igen. Igen… de nem „bezzegcigány”-t… 

LÁSZLÓ: A cigányoknak mutassunk egy „bezzegcigány”-t, hogy legyenek példaképek. A nem cigányok számára most mitől 
lesz példakép? 

SÁNDOR: Hát, ezzel nem értek egyet… 
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LÁSZLÓ: Viszont, a cigányok számára baromira példaképnek kellene lennie.  

RICHÁRD: Ez azért érdekes, mert én egy éve dolgozom a […] kulturális magazinban, ahol roma embereket mutatunk be, 
különböző művészeket, és nagyon sokszor így… vannak viták a szerkesztőségen belül, hogy… ugye, egyedüli roma vagyok 
a csapatban, az összes többi nem roma. És nagyon sokszor az… az, hogy azon összeveszünk, hogy fontos-e arról beszélni, 
hogy cigány… hogy hogyan éli meg a cigányságát egy cigány művész, vagy mennyire nehéz neki, hogy a sorsáról 
beszéljünk. És ez mindig más… konklúzióra jutunk, hogy… hogy például én szerintem nem fontos megemlíteni, hogy cigány 
származású valaki, mert látjuk. Egyébként a kép többet mond sokszor, mint egy beszélő… egy narráció vagy bármi. 
Viszont… tényleg, mind a kettőtöknek szerintem igaza van, hogy a többségi társadalom tagjainak is lehet az egy példa, hogy 
ott van egy roma művész, és nem csak festő, nem csak zenész – mert ez ugye, ez is egy sztereotípia, hogy a cigányok csak 
zenében jók. Meg csak a táncban, csak az ilyen művészeti dolgokban. De ha bemutatok például egy agysebészt, vagy 
bemutatok egy fotómodellt, aki testépítéssel foglalkozik. Csak azért mondom, mert ez konkrétan megtörtént velünk, és azért 
ez is… ez sem egy megszokott dolog. (Bocsánat, csak meg vagyok fázva, fáj a torkom.) És azt gondolom, hogy ez is egy 
pozitív példa lehet. Szerintem mind a két közönségnek van szüksége a pozitív dolgokra. A romáknak lehet egy példa, hogy 
van egy sajtóreferensünk a [kormányzati szférában], lehet egy példa a Sanyi, aki roma emberként ott áll… bár nem 
hangoztatja, de látjuk rajta, hogy roma, és például ez pozitív lehet. És szerintem a többségi társadalomnak is szüksége van 
arra, hogy mutassunk ilyen pozitív… vagy érje őket ilyen inger. Ne csak negatív dologgal találkozzanak, mert a média azért 
inkább ezeket felerősíti; a negatív sztereotípiákat, a negatív érzéseket vagy impulzusokat. 

SÁNDOR: A Daróczi Jani mondta – mert én is dolgoztam vele az MTV-ben együtt –, hogy „nem kellene zenészeket mutatni! 
Azt tudják –a többség, hogy tudunk zenélni meg táncolni. Mutassunk be inkább hétköznapi embereket: orvost, mérnököt…” 

LÁSZLÓ: Na jó, de ha ilyen szerepben… azért be lehet mutatni egy roma zenészt… 

SÁNDOR: Ja, ja nem a konkrét esetről beszéltem! Hogy sokkal… 

RICHÁRD: Persze. 

SÁNDOR: Azt tényleg tudják rólunk, hogy tudunk táncolni, izé… énekelni… mutassuk meg azt, hogy tudunk mást is csinálni. 
Mert ez tök fontos szerintem is – ebben igaza van. 

RICHÁRD: Mind a kettőtöknek igaza van, szerintem szüksége van a cigány gyerekeknek, cigány fiataloknak és a többségi 
társadalom tagjainak is – és azt gondolom, hogy ez egy közös dolog lehet, hogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy 
vagyunk, létezünk, és el lehet érni akár… mondjuk Szabolcsban… vagy ahol voltunk vidéken, mondjuk decemberben, 
karácsonykor, és az elég messze volt, mondjuk, Budapesttől… nem tudom, hol voltunk? 

LÁSZLÓ: [település neve]… 

RICHÁRD: Igen, és akkor ott… most legyünk itt őszinték, hogy nehéz volt olyan alanyt találni, akit meg lehet szólaltatni, és 
abból ne az legyen, hogy… mert pedig olyan érzésem volt, hogy hú, ha ezt megmutatom, akkor… fogtam a fejemet, és 
mentem oda a Lacihoz, hogy hú, most kit szólaltassak meg. Mert nem tud senki… szóval, én azt gondolom, hogy mind a 
kettő csoportnak szüksége van arra, hogy példákat mutassunk be. Szóval, én azt mondom, hogy kell… 

SÁNDOR: És hogy ha beszéltünk a kultúráról, hát azért azokat ne felejtsük el, hogy a romák életében a szerencse, az 
milyen fontos dolog! Hát úgy köszönünk egymásnak cigányul, hogy „legyetek szerencsések!” Innentől kezdve meg az, hogy 
gyors pénzszerzés, vagy az, hogy bemenni, és ilyen szerencsejátékot űzni… ezek baromi fontos dolgok, és itt, amiről 
beszéltünk, hogy Nyíregyházáról elmegy mittudomén Svájcba, és ott prostituált lesz, és ott keres mittomé, két hónap alatt 
annyi pénzt, mint itt mondjuk tíz év alatt – ott szerintem sokkal fontosabb, hogy legyen egy program, és meggyőzve arról, 
hogy de igen, a becsületes munka, és ha elérsz…és akkor nem kell… Ezek… nem? 

LÁSZLÓ: De, de… 

RICHÁRD: És még az is nagyon fontos, hogy én azt látom, meg azt tapasztalom, hogy tényleg kérdés előttem még mindig 
az, hogy fontos-e az, hogy beszéljünk valakiről, hogy cigány… a származásáról. Például itt van a Caramel, és ez egy nagyon 
jó példa, és lehet, hogy már közhellyé válik, hogy például a Caramel az első olyan cigány származású ember, aki 
Magyarországon egy reklámban szerepelt, ami nem cigányokról szól, vagy nem cigányok a célközönség. 

SÁNDOR: Tényleg? 

RICHÁRD: A Lipton… 

A Lipton tea.  

SÁNDOR: Ő volt az első? 

RICHÁRD: Igen, a Caramel volt az első. Nem nagyon tudunk olyanról, aki nyíltan vállalná a származását, és… És a Caramel 
volt az első. Ez egy tök jó példa, hogy… 

SÁNDOR: De te… 

RICHÁRD: Igen, a [cukorkareklám], amit mi csináltunk… De. De… Nem is kell a származásukról beszélni. És például itt van 
a Caramel, aki lehet mindenki számára egy tök jó példa. A nem romák is tökre szeretik. Az egyik leghíresebb… vagy legjobb 
zenei… hazai zenei előadó Caramel. És ez egy tök jó példa akár. Szerintem el kell jutni addig a szintig… vagy arra a 
szinthez, hogy ne kelljen a származásáról valakinek beszélni. Hogy, „hú szerintem…” 
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SÁNDOR: Na jó, de ilyenek nagyon ritkán tűnnek fel, szerintem. Hát, hogyha megnézzük a két szappanoperát, szerintem ott 
nincsen roma színész. Volt a szerencsétlenül járt Damu Roland, de azon kívül szerintem senki. 

RICHÁRD: Hát van a… a „Barátok közt”-ben félcigány, valójában is a … 

SÁNDOR: És vállaltan? 

RICHÁRD: Igen, ő vállaltan. Mert úgy került át a… már nem beszélnek róla, de úgy került a Barátok közt”-be, hogy… én úgy 
tudom, hogy a [roma civil szervezet] meg nem tudom, hogy kik szervezték… közreműködésében… hogy legyen a 
szappanoperában, a „Barátok közt”-ben egy roma… egy cigány származású… 

SÁNDOR: Oké, Ricsi, csak ha megnézed azt, hogy ha csak a legszerényebb becslések szerint is a társadalom hat-nyolc 
százaléka roma, és ha megnézed a szereplők gárdáját a két… 

RICHÁRD: Nincs senki. Erről sokat beszéltünk a … 

SÁNDOR: Gyakorlatilag elhanyagolható. Nulla. Nincs… 

RICHÁRD: Pedig vannak… vannak jó színészeink is. És azt gondolom, hogy találnának.  

LÁSZLÓ: Hát persze! Nincs rá igény. 

RICHÁRD: Szerintem így lenne rá, csak nem…  

LÁSZLÓ: Nem, szerintem pont ellenkezőleg! Szerintem sokkal… sokkal inkább azt váltaná ki az emberekből, hogy akkor én 
nem fogom nézni… a cigányt… esténként, amikor leülök, hazajövök, elegem van belőle, nem fogok egy cigányt… 

RICHÁRD: Ez nem biztos… 

LÁSZLÓ: De hát a Győzike Show-t se azért nézték, mert hogy…mert hogy izé… mert hogy azt mondták, hogy „na, a hülye 
cigány!” Nem a viccein nevettek, hanem kinevették. Az teljesen más. 

RICHÁRD: Én nagyon sokat vitatkoztam erről, bent az [egyik kereskedelmi csatornánál], nem olyan régen. Bemutattak, egy 
évvel ezelőtt, egy olyan anyagot, volt ez a zenész, L.L. Miki… Lakatos Miklós… L.L.. Miki… Ilyen mulatós zenét játszik… 

SÁNDOR: L. Miki… 

RICHÁRD: Vagy igen, L. Miki… [nevetés] de hogy… de hogy bemutatták, és tök hülyének mutatták be. És tök gazdagnak. 
Egy cigány vagy nagyon gazdag, vagy nagyon szegény. Vagy azért mutatják be, hogy… csináltak egy akkora esküvőt, vagy 
lagzit, hogy ezt be kell mutatni, hogy ilyen nincs még, külföldön se. Vagy a másik meg, hogy vagy nagyon mély… És ez 
olyan volt, ez az anyag… és mondtuk, hogy „most erre van szüksége a népnek?” Hogy a [valóságshowt] meg kell nézni… 
hogy ezt… nem… amit… 

SÁNDOR: De ott sincs… […] ezekben a valóságshow-kban se… 

RICHÁRD: Vannak… Voltak, voltak cigányok. 

SÁNDOR: Ott vannak cigányok? 

RICHÁRD: Voltak. Voltak… Például a Béci. VV Béci, ő… 

SÁNDOR: Ja, igen, tényleg.  

RICHÁRD: Szandika is az egyébként.  

LÁSZLÓ: Meg a tesója is… De abból is mi sült ki… hogy egy pornós. 

RICHÁRD: Nem, de hogy… de nekem akkor azt mondta az aktuális szerkesztő, hogy… megkérdeztem, hogy „erre van 
szüksége… erre van szüksége a népnek?” Azt mondja: „Nem. A népnek arra van szüksége, amit mi adunk nekik.” Szóval, 
hogy nyilván, hogy amit adok, azt elfogyasztják. Mert van egy ’brand’ mögötte… 

SÁNDOR: Szerintem ez baromi fontos… Baromi fontos. Szerintem a két nagy kereskedelmi csatorna, kis túlzással, bármit 
ad, azt fogják… 

RICHÁRD: Igen, én is ezt gondolom például. 

SÁNDOR: Megfordult a trend, mert ezelőtt tíz évvel tíz emberből hét nézte a két nagy kereskedelmi tévét, most tíz emberből 
három nézi a két nagy kereskedelmi tévét. De az is iszonyatos bázis, tehát, ha csak abból indulsz ki. Hogy az milyen tömeg! 
Hát esténként három millió ember nézi az RTL Klubot meg a TV2-őt! 

RICHÁRD: Én tudom. Pont azt mondom, hogy bármit csinálsz… 

SÁNDOR: És szerintem, amit a Ricsi is mond, hogy ha ott pozitív roma szereplők lennének, akkor az erőteljesen meg tudná 
változtatni a magatartást. 

RICHÁRD: Igen… 

LÁSZLÓ: Egy Való Világban nem tudsz pozitív… 

RICHÁRD: Nem, nem, de… 

SÁNDOR: Hát, jó, de mondjuk a „Barátok közt”-ben… igen, de, mondjuk, a „Barátok közt”-ben lehet egy matematikus roma 
embert tenni. Vagy a „Jóban-rosszban”-ban egy orvos romát. 
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RICHÁRD: És nem negatívat. Mert, mondjuk, volt például egy másik szappanopera… volt egy olyan szappanopera, már nem 
tudom a címét, ami direkt úgy volt felépítve, hogy a romákról szólt. Az [egyik kereskedelemi csatornán] ment egyébként. 
Nem tudom, hogy mi volt… 

LÁSZLÓ: [Műsor címe]… Juniort nyomják, meg egyebek… Junior meg Győzike… 

SÁNDOR: Junior az nem egy Győzike. A Győzike, tényleg egy… 

LÁSZLÓ: Mindkettő… 

SÁNDOR: Hát igen, de azért a Junior egy vállalható szereplő, aki zeneileg is letett valamit az asztalra, meg… 

LÁSZLÓ: Megvan, hogy mi a sztori? Az a sztori, hogy megcsalja a… vagy az Győzike? Nem tudom… 

RICHÁRD: Nem, az a Junior. Az az, hogy a rajongók miatt azt hiszi mindenki, hogy megcsalja a feleségét, nem tudom, csak 
beszélgettem valakivel múltkor, és ő mesélte…  

LÁSZLÓ: Szóval nem… nem túl mélyek ezek a sztorik… 

RICHÁRD: De azt gondolom, hogy ha lenne egy [a megszólaló által képviselt kulturális műsor], ami tök vállalható műsorokat, 
tök jó képi világot, tök modern dokumentum-magazinsorozatot csinálunk, az mondjuk az RTL-en vagy a TV2-n menne le, 
akkor azt gondolom, hogy az sokkal több emberhez eljutna, mint a közszolgálatin. Szóval, szerintem ez is nagyon fontos, 
hogy hol tálaljuk ezeket. Vagy hogyan tudjuk úgy bemutatni, úgy eladni, hogy „brand” legyen ez; hogy ne legyen ciki 
cigányokról filmet nézni. 

SÁNDOR: Szerintem erről komoly felmérések vannak, hogy ez alapján döntik el. Hát a… pártokra is lehet ezt mondani, hogy 
négyévente ugye előjön ez a romakérdés, hogy milyen jó lenne már azt a tíz százalékot megszerezni, vagy hét százalékot… 

LÁSZLÓ: Most négyévente. 

SÁNDOR: Ja igen, négyévente, most éppen négyévente.  

RICHÁRD: Aztán majd ötévente fog…  

SÁNDOR: Most gyakorlatilag kampány sincsen. De hogy igazából egyik párt sem állt még elő az elmúlt húsz évben egy 
vezető roma politikussal, pedig hát mennyire… menyire lehetne… hogy azt mondja, hogy… 

LÁSZLÓ: Farkas Flórián… mint fideszes? 

SÁNDOR: Jaa… 

RICHÁRD: Jó, de mindig az van… 

SÁNDOR: De egy vezető arcot…? 

RICHÁRD: Mindig azokat… Bocsánat, csak az, hogy… Hogy a politika is mindig azokat az embereket találja meg, akik… 
akiket, mondjuk, nem tudnak úgy… meg… hogy is fogalmazzak… nem akarok csúnyát mondani, de mindig a legbutább 
embereket választják maguk közé. Szóval… [roma politikus neve, aki egy többségi párt színeiben szerepelt]. Szóval, akivel 
nem lehet bevásárolni, de mégis azért eléggé… 

LÁSZLÓ: De ő azért…  

SÁNDOR: Miért, a Farkas Flóri nincs félrerakva?  

LÁSZLÓ: Nem, várjunk, másról beszélünk. A [fent említett roma politikus] nem tudott elindulni a választáson, mert nincs 
lakcíme, tehát őt lerakták a listáról. Tehát, az egy akkora baki volt… [nevetés]. 

RICHÁRD: Jó, de ha a [fent említett roma politikus], mondjuk, elmegy beszélni, mondjuk egy [politikai vitaműsorba] 
meghívják, és akkor elkezd veszekedni a műsorvezetővel… 

SÁNDOR: De ez jobb, mint a Farkas Flóri, aki el se megy?  

RICHÁRD: Nem, nem, nem, egyik se jó… 

SÁNDOR: Hát ő nem megy el sehová. 

LÁSZLÓ: Akkor nem tudod, hogy mi a [fent említett roma politikusról szóló] sztori. 

SÁNDOR: Én nem ismerem a [fent említett roma politikusról szóló] sztorit, én csak azt mondom, hogy a Fidesznek a vezető 
politikusa tizenhat év alatt, az nem hajlandó elmenni egyetlen műsorba sem, és nem szólal fel a parlamentben tizenhat éve. 

LÁSZLÓ: De volt… 

SÁNDOR: Dehogy volt. Dehogy volt… 

LÁSZLÓ: Mutassak médiafigyelést? 

SÁNDOR: De tévében? Lehet, hogy írott sajtóban szerepelt úgy, hogy átküldték a kérdéseket, és ő válaszolt. Ilyet mutass, 
mertén nem láttam még a Farkas Flórit szerepelni.  

LÁSZLÓ: Hát pedig szerepelt az elmúlt egy-két évben. 

SÁNDOR: Hát lehet, Én nem… 

RICHÁRD: Egyébként én sem nagyon látom egyébként, pedig [egy ismerős] ott dolgozik, a Flóriéknál, és még egy hírt sem 
láttam, ahol… [sajtófőnöke révén szerepelt volna] 
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LÁSZLÓ: Hát én elküldöm nagyon szívesen a médiafigyeléseket; megjelent… 

SÁNDOR: Küldd, hátha tanulunk belőle! 

LÁSZLÓ: Nem, nem… nincs benne semmi olyan [amit máshonnan nem lehet tudni] 

Béla, mint roma média – ez a pozitív szerepek bemutatása? Bár, mondjuk, erről már volt korábban szó, de hogy ez 
így. 

BÉLA: Hát igazából a… a [megszólaló által képviselt roma civil hírportál]nál ezt csináltuk csak, hogy ezernyi... zenészt 
megkérdeztünk. Tényleg így… Jó, ez lehet, hogy nem ilyen teljesen, ilyen erőteljes koncepció volt, de igazából szinte csak 
ezt csináltuk az utóbbi három évben. 

Ühüm, tehát akkor ez abszolút. 

BÉLA: Hogy ha valaki akar keresni roma zenészt, akkor az beüti a [megszólaló által képviselt roma civil hírportál]on, és 
majdnem mindenkiről van valami videó vagy valami ilyen. 

Portré… 

SÁNDOR: De hát ez jó… Én ott nem dolgoztam 

LÁSZLÓ: Ez volt a legnézettebb… tehát, ezt… 

RICHÁRD: Ez tök jó… 

BÉLA: A Fehér Sanyi esetéhez visszatérve, az tök érdekes kérdés, hogy… hogy pár nap alatt szivárgott csak be a többségi 
médiába. Hogy nem tudom hány nap kellett hozzá, hogy igen, felmérjék, hogy ez egy pozitív hír. Nem tudom, hogy alakult 
volna, hogyha… az egy nem roma lett volna. Hanem egy magyar hős! Igazából a többségi… 

SÁNDOR: Valószínűleg a többség azt mondja, hogy magyar hős.  

RICHÁRD: Nem, külföldön volt ő magyar hős. 

BÉLA: Igen. Hogy igazából… az egészséges, lehet, az lett volna, hogy a többségnek a Fehér Sándor az egy magyar hős lett 
volna, nekünk meg egy cigány hős. 

LÁSZLÓ: De egyik se jött össze, asszem. Úgyhogy… 

RICHÁRD: Ez külföldön úgy ment, hogy magyar cigány. 

BÉLA: Hamarabb ment le a BBC-n, vagy hol, mint itthon. Hamarabb ment le. 

LÁSZLÓ: Jó, most akkor elmondom azt a sztorit, hogy amikor megírtam, hogy legyen egy emlékműve a Fehér Sándornak, 
akkor még a [roma civil csoport]ban még mondták is, hogy tök jó lenne, ha akkor mi összedobnánk rá. Valamit, hogy 
tényleg… hogy egy romának… hogy egy romának emléket állítanak a romák, szerintem ez nagyon jó üzenet lett volna. Azért 
gáncsolták el az egészet, mert hogy úgyis kapnak sok kártérítést, és így majd intézzék a kártérítésből… az anyukája… tehát, 
hogy majd ők intézik, és ne mi adjunk erre pénzt. Tehát, amíg ennyire nem látjuk át a sztorit, addig nincs miről beszélni. Nem 
az volt a lényeg, hogy most kinek mennyi pénze van ebben, hanem baromi pozitív üzenete lett volna. Ezerszer ezer – 
egymillió – forintból már valamit lehetett volna; ha más nem, egy névtáblát csináltatni. Mindegy, valami történt volna. De nem 
történt meg. Hát így… itt nagyon komoly problémák vannak.  

BÉLA: Hát, igen, biztos, hogy az hatna a többségi médiára is; az, ha mi nem csak… 

LÁSZLÓ: De nem a média! Magunkra hatott volna. 

BÉLA: De érted, hogy mit akarok mondani: hogy a… 

LÁSZLÓ: Hát, addig nem jutunk el, hogy ezren összefogunk, és állítunk egy táblát… És tökre nem érdekel, hogy mi jelenik 
meg ebből a médiában. 

BÉLA: Jó, de ez egy eset. Csak azt akarom, hogy ez általánosítva, az úgy biztos igaz, szerintem, hogy hatna a többségi 
médiára, hogy ha romák – nem csak az újságírók – hogy az egy cél lenne, hogy pozitív szereplőket állítsunk, vagy emeljünk 
mittudomén… be a médiába. És az biztos hatna a többségre. Hogy átvennék az anyagokat. De így, hogy nincs is, hogy 
nincs bennünk ez a szándék, mert olyan szűk a roma média, meg olyan kevés roma jogvédő van, hogy csak azokra az 
esetekre lövünk, amit… 

RICHÁRD: Evvel nem értek egyet. Már igen, hogy túl sok van… [nevetés] 

BÉLA: Már jogvédő? 

RICHÁRD: Igen, hogy túl sok jogvédő van… Már mindenki ebből él szinte. 

BÉLA: Szerintem kevés… Szerintem ez… 

Akkor a jogvédőkre áttérve, ez a… nem eset, ez csak egy ilyen sztori, viszont ezt interjúk során is kérdeztük, és 
szerintem érdekes volt. Akkor fölolvasnám a sztorit, és akkor ez az utolsó, tényleg. Itt csak az, hogy mit gondoltok 
az esetről, illetve a témáról. Ez egy MTI-hír volt egyébként, azt hiszem, de itt most nem a médiaaspektusa, hanem a 
téma: ez a politikai korrektség, satöbbi. Tehát, mag az MTI-hír, az így szól: „Nem használják többé a cigánypecsenye 
elnevezést a németországi Hannoverben az önkormányzati fenntartású étkezdékben. A városvezetés ezzel egy helyi 
civil szervezet kezdeményezésére reagál. A Forum für Sinti und Roma (Fórum a szintókért és romákért) nevű 
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egyesület eredetileg a cigánymártás (Zigeunersauce) kifejezés ellen tiltakozott a húsételekhez használt csípős szósz 
gyártóinál. A szervezet arra hivatkozott, hogy a négercsók kifejezést sem használják már, a cigánymártás pedig 
ugyanúgy rasszista, ezért legfőbb ideje új elnevezést keresni a szósznak. Azt tanácsolták, hogy változtassák például 
pikáns mártásra vagy paprikamártásra a termék nevét. Az élelmiszer-ipari vállalatok elutasították a kérést. A 
mártások előállításával foglalkozó cégeket is képviselő, ínyenc élelmiszerek gyártóinak szövetsége azonban 
közölte, a cigánymártás elnevezést több mint 100 éve használják már, és nem találnak benne semmi kivetnivalót. A 
hannoveri városvezetés viszont úgy döntött, hogy az önkormányzati fenntartású menzákon a cigánypecsenye 
helyett a magyaros vagy a pusztai pecsenye elnevezést használják.” Na. 

LÁSZLÓ: Ez is messzire tud vezetni. Hát most lehet itt a hagyományok versus… politikai korrektség… de egyébként, 
egyébként én azt gondolom, hogy hibás elnevezés az, hogy cigánypecsenye meg cigányszósz. Tehát, hogy az tökre nem a 
cigány konyhából ered. Úgyhogy ez igazából tényleg ez egy ilyen rárakott… Most az emberi jogi vonulatán, most nem 
tudom, hogy ez annyira sértő lenne, vagy hogy bárkit sértene méltóságában. Tehát, az így nagyon erős lenne, ezt így 
emberi jogi kérdésként… méltóság… hogy akárkit megbántana ez a méltóságában, hogy cigánypecsenyét, vagy 
cigányszószt emlegetünk, hát ez csak… nagyon erős lenne. Hát ennél sokkal nagyobb problémák vannak. 

BÉLA: Igen, különben én is ezt gondolom… 

LÁSZLÓ: Igen, ez… nem egy… Viszont, viszont az igaz, hogy ez ilyen… tehát, hogy valahol nyelvében… valahol mégis 
rasszista az egész, meg ilyen nyakatekert, mert igazából nem a cigány konyhából ered, hanem ez valamiért így ráragadt, ez 
a dolog. Akkor már inkább a pusztai, vagy a magyar… 

RICHÁRD: Odaégették a húst annak idején, és akkor valami… [nevetés] 

LÁSZLÓ: Igen, valami lehetett… valami hülyeségből ered… 

RICHÁRD: Nyilván, ez szerintem nem…nem akkora… vagy nem olyan nagy dolog, amiről most… 

LÁSZLÓ: Hát, de valahol mégiscsak van egy dolog. Tehát, egyébként, ja. De nem emberi jogi szempontból. 

RICHÁRD: Igen, hogy nem… No comment. Szóval, hogy nem tudok mit mondani erre… 

BÉLA: Hát ez olyan polémia vagy mi… erre használják azt, hogy olyan… hogy most cigányt vagy romát használjunk. Ezt 
megtanulta már az egész társadalom, hogy felteszi nekem minden olyan új ismerős, aki a szájára hozza ezt, hogy most 
roma vagy cigány, hogy kell mondani. És akkor én mindig mosolygok, hogy tök jó, hogy ebben a társadalomban a romaügy 
ennél a kérdésnél elakad. Kiteljesedett. Tud róla mindenki [nevet], és hogy ennél szerintem nem ment tovább. Még lehet az 
ételeket… de ha itt elakad… így gondolok rá, hogy nevetséges. 

RICHÁRD: Szerintem sokkal súlyosabb dolgok vannak ez ügyben, mint hogy ha… mint ezek. Nyilván én azt gondolom, hogy 
nem ez lenne az elsődleges. Szóval, más dolgok vannak, amikről inkább érdemes lenne vitatkozni. Mint hogy 
cigánypecsenye vagy… 

SÁNDOR: Én csak azért mosolygok, mert nekem a fél családom Bécsben él. Az öcsém, apukám… és én ezeket követem. 
És tök érdekes, hogy azt mondod, hogy „nevetséges”. És nem nevetséges! Nevetséges nálunk, ahol ennyire elítélő a 
társadalom, vagy ennyire rossz szemmel néznek rád, hogy ha nem egy vasalt ingben és vasalt nadrágban lépsz ki az 
utcára. Egy olyan társadalomban, ahol… ahol sokkal elfogadóbbak az emberek, ott igenis van jelentősége ennek a 
kérdésnek. És ott igenis azt tudja mondani egy ember, aki elmegy ebédelni… hogy… hogy „engem zavar, és hogyha engem 
zavar, akkor…” 

LÁSZLÓ: Nem, szerintem ez… Na, ez a rossz vonal. Tehát ez, hogy ez zavar, meg méltóság… tehát ezt nem kell 
belekeverni, ez nagyon nagy hiba. Ez nem azért rossz, ez az elnevezés, mert hogy bánt… 

SÁNDOR: Hát dehogynem. Figyelj, a Hofi mondta azt, hogy én azért nem mondok soha cigányviccet, mert hogy ha ül egy… 

LÁSZLÓ: Hát figyelj, ezt… A Hofi mondta a legdurvább cigányvicceket, elmondom neked. [nevetés] 

SÁNDOR: [nevetés] Jól van… 

LÁSZLÓ: Igen, mondott cigányviccet, szóval, őt ne hozd el példának. Egy. Másrészt, kettő, hogy ő tökéletesen azt közvetített 
a cigányokról, amit… 

RICHÁRD: Igen, egy olyan cigányos volt, ami nagyon kellemetlen volt. 

LÁSZLÓ: Nem az, hogy kellemetlen! Tökéletesen megfelelt… Na mindegy. Ne menjünk bele a politikába. Az a lényeg, hogy 
ő egy szócső volt, és abszolút… 

RICHÁRD: Biztos szocialista volt, mi? [nevetés] 

LÁSZLÓ: Nem, azt… 

RICHÁRD: Ne… Hogy kommunista, ezt nem… nem bírja a Laci! [nevetés] 

LÁSZLÓ: Nem, nem is ez az érdekes, csak ez a… Na, hagyjuk. 

SÁNDOR: Itt volt egyébként… Volt olyan… Hogy embereket, én nem tudom, hogy emlékeztek-e… De itt volt 
Magyarországon egy rapper, és ki volt téve a Negró a benzinkútnál, ahol megállt, és lefényképezte. Szóval, azért Európában 
az azért elképzelhetetlen, hogy Negrónak hívjanak egy cukorkát.  
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LÁSZLÓ: Európában, simán. 

SÁNDOR: Európában? Negrónak hívjanak egy cukorkát?! Hát ne viccelj már! 

LÁSZLÓ: Hát hogy van spanyolul, hogy fekete? 

SÁNDOR: Jó, de nálunk nem azért van, mert ez spanyolból jön, hanem ez egy fekete kéményseprő. Nálunk… nálunk ezen 
nem akadnak fenn az emberek. 

LÁSZLÓ: De hát hogy a francba?! Hát miről beszélsz? Tudod, mi van… tudom min hőzöngenek a hollandok? Hogy a 
’Sinterklaas’, ami az ottani Télapó-szerűség, annak Fekete Péter a segítője, és ugye ez a fehérek számára, ez semmit nem 
jelent; tehát ők azt mondják, hogy kész; ez történelem, ezt megszoktuk – mert hogy ott nem Finnországból jön a Télapó 
hanem Afrikából; nyilván ez a gyarmatosítás miatt van ,és akkor hogy ezért, ezért csatlakozott hozzá egy ilyen Fekete Péter 
nevű figura, ami még a századelőn még ilyen nagy piros szájjal volt, feketére mázolva nagyon csúnyán. Most már, most már 
ez kicsit konszolidáltabb, de a feketéket, bevándorlókat ez sérti. A fehérek viszont ezt nem értik, hogy ez miért sértő. Tehát, 
ezt lehet leegyszerűsíteni Magyarországra, meg kihozni, ami Magyarországon van, szerintem ez egy nagyon-nagy hiba. És 
nem egy… nem egy… nem gondolom, hogy ez egy ilyen méltósági vagy emberi jogi kérdés lenne. Hogy most 
cigánypecsenye.  

SÁNDOR: Hát, most összefoglalva: Magyarországon a politikai szélsőségeket: nyilván a Jobbik, az nem MIÉP. A MIÉP, az 
nem… 

RICHÁRD: Nekem erre is… 

SÁNDOR: Csak vizsgáld meg az ő szélsőségeiket! Hát vizsgáld meg ezt… Hollandiában nem fognak olyat mondani, hogy 
igenis van cigánybűnözés, mint amit a Jobbik mond, és nem… 

LÁSZLÓ: A bevándorlókra mondanak ugyanolyanokat… 

SÁNDOR: De az teljesen más, hogy… 

LÁSZLÓ: Igazából, ezt most lehet… 

SÁNDOR: De Magyarországon, amikor ott van tizenöt jobbikos a…  

LÁSZLÓ: De én nem értek ezzel egyet… 

SÁNDOR: Jó. De teljesen más egy százötven éve itt élő kisebbségről beszélni, mint a bevándorlókról. Én azt gondolom. 

LÁSZLÓ: Milyen százötven év? 

SÁNDOR: Hát a romák itt élnek százötven… 

LÁSZLÓ: Ötszáz. 

SÁNDOR: Akkor ötszáz éve. [nevetés] De egyébként az sem igaz, hogy ötszáz éve. Na, mindegy… 

RICHÁRD: Nekem egy dolog jutott eszembe. Hogy én dolgoztam együtt… nem tudom, te biztos, hogy ismerted a Cigány 
[vezetéknevű] rendezőt az [egyik tévécsatornánál]. Egyszer elmentünk vidékre forgatni, Pécsett – Pécsett forgattunk, és 
elkezdtem… egy szobában aludtunk, és egyszer elkezdtem itt mondani, hogy „hát, két tesó itt alszik egy szobában!” És 
akkor csöndben maradt. És akkor a többiek mesélik nekem, hogy „figyelj, nem kéne ezt, nem szereti ezt a […]… ha valaki 
asszociál a Cigány és a cigányságra. És tökre kellemetlen volt neki is. És a C mellé tettetett egy z betűt, hogy ő ’Czigány’. 
Szóval, erről jutott eszembe csak, hogy cigánypecsenye… de van, aki ezt nem szereti, például, hogy… 

SÁNDOR: Én nagyon… egyébként én nagyon sokat cigányozok… Én is… nagyon sokat, a forgatásokon, és nekem eddig… 
a kollégákkal eddig nekem nem volt sohaRICHÁRD: Nekem… rám szóltak a kollégák, hogy én vagyok a cigány, és még 
senkinek a szájából ennyi cigányozást nem hallottak, mint az én számból… 

SÁNDOR: De hát szerintem az segít a feszültség leküzdésében… 

RICHÁRD: Én is azt gondolom, de szerintük ez sok… de hát én már… mittudomén. Szóval… 

BÉLA: Mindegy, de az tök érdekes, hogy ti azt érzékelitek, hogy hogy sok a roma jogvédő… 

RICHÁRD: Én tényleg azt érzékelem, hogy mindenki azzal akar foglalkozni… 

BÉLA: Gondolj bele abba… gondolj bele abba, hogy… 

SÁNDOR: Gondolunk, és asszociálunk is… [nevetés] 

BÉLA: Gondolj bele abba, hogy a parlamentben a romák vannak többségben, egyedül Orbán Viktor van magyarként egyedül  
– akkor ő lenne a jogvédő. A többi roma… 

RICHÁRD: De ezt csak úgy feltételesen mondod? 

BÉLA: Feltételesen. 

RICHÁRD: Én nem értem… Hát, ezt most nem értem… 

SÁNDOR: Még egyszer: az… 

BÉLA: Ma az, aki jogvédő… A többségi… tehát az összes politikus, az összes önkormányzati képviselő, az mind jogvédő, 
csak őket nem úgy hívjuk. 
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LÁSZLÓ: Micsoda? 

BÉLA: Mert a többségnek az érdekeiért… 

SÁNDOR: De nem. Bélus, ő a jogait képviseli, nem a jogait védi! Azért választod meg őket… ez a közvetett demokrácia 

BÉLA: Jó, de most ez  

SÁNDOR: Ezért választod meg őket, hogy a te érdekeidet képviseljék. 

BÉLA: De hát most nem értitek, hogy én mit akarok mondani. 

LÁSZLÓ: Hát nem, mert ez egy… ez egy… 

BÉLA: Ma a jogvédő… ma a jogvédő csak a pár… néhány tucatnyi, mittudomén, romákhoz társítjuk. A többség, mindenki, mi 
is… mi is, ezek szerint. De ha ennyi politikus lenne, mint a többségnél, arányaiban, hogy tízszázaléknyi roma politikus lenne 
a parlamentben, az összes önkormányzatban. 

LÁSZLÓ: A politikus, az nem egy jogvédő. Az egy óriási különbség. 

BÉLA: Ugyan mi? 

RICHÁRD: Én nem is értem az összehasonlítást. Én csak azért nem szólok hozzá. 

LÁSZLÓ: A politikus… az egy rendszert… működtet… 

BÉLA: Ezen ti gondolkodjatok el, hogy mi a jogvédő, meg a politikus. 

LÁSZLÓ: A jogvédő meg a rendszert próbálja valamilyen… kordában… Kordában… Igen, kordában tartani. Világos, én 
elmondom, hogy mit csinálsz… 

Én sejtem! Igen, igen… Tehát, hogy… de nem akarom. Tehát, hogy azt mondod, hogy azért tűnik úgy, hogy túl sok 
jogvédő van –mert egyébként tényleg sok jogvédő van – de azért van sok jogvédő… mert viszont a politikában 
viszont kevés… tehát, azért van sok roma jogvédő, mert… 

BÉLA: Szerintem a jogvédő kifejezést, azt csak a romákhoz kötik, a többség azt soknak érzékeli, azt az öt darab romát. 

LÁSZLÓ: Bélus, ne kezdd elölről kérlek! Ezt a legegyszerűbb mondani. 

BÉLA: Én… 

LÁSZLÓ: Ennél egyszerűbbet… pénzt hozóbbat és kényelmesebbet nem tudsz találni, mint hogy egy rendszeren 
megkeresel egy problémát, és megpróbálod azt nyomni, mint süket a csengőt, meg megpróbálod azt befoltozni… 

SÁNDOR: De mi az, hogy csak a romák között? Nőknek a jogait védik… a melegek jogait védik… 

LÁSZLÓ: Persze. 

SÁNDOR: Hát ötmillió… Gyerekekről… vagy bárki… gyerekek jogait védi, nagyon helyesen. Hát ezek… 

LÁSZLÓ: Meg van adatvédelmi… hát ne hülyéskedj… 

SÁNDOR: Pont ugyanolyan szükség van ezekre is! 

BÉLA: Szerintem a jogvédő az egy negatív… 

LÁSZLÓ: Hát azt elhiszem… 

BÉLA: Ahogy mi használjuk, negatív töltete van a többség… és csak a romák… 

LÁSZLÓ: Hát ugyan… a roma jogvédők tehetnek… 

BÉLA: Az a néhány roma… 

LÁSZLÓ: De hát ne kezdjük már el védeni… megerősíteni… Érted, egy 17 százalékra emelkedett szélsőjobboldali pártnál ne 
kezdjük már el védeni a roma jogvédőket! Mert hogy igen nagy… 

SÁNDOR: Meg mondjuk ez a gazdasági helyzettel is összefügg… 

LÁSZLÓ: Oké, de… volt benne részük…  

SÁNDOR: De a 17 százalékban, vagy 15 százalékban, az igen… volt benne részük.  

LÁSZLÓ: Hogyne, volt benne részük rendesen… Hogyne, szerintem ők csinálták. És még a mai napig ezt akarják csinálni. 

BÉLA: Mindegy, erről… nekem ez csak úgy merült fel, hogy ki tematizálja a roma… Tudjuk-e mi romák tematizálni, a roma 
jogvédőkkel együtt, azzal a néhánnyal, aki szerintem tíznél nem több, meg az újságírók is kábé tízen vannak, akik élők, meg 
benn dolgoznak, az kábé húsz fő ma Magyarországon. Hogy mi húszan tudjuk-e tematizálni a roma témákat, hogy hogy 
tálalják… hogy mennyi kerüljön be a többségi társadalom… vagy a médiába. Én ebből a szempontból mondtam, hogy marha 
kevés jogvédő van, szerintem tíznél nem több, aki bekerül a többségi sajtóba, akinek van hangja… Szerintem… 

LÁSZLÓ: A jobbikosok menyire kerülnek bele a többségi sajtóba, Bélus? Azt mégis… akkora médiafelületük van, hogy az 
elképesztő! 

BÉLA: Figyelj, ez olyan kérdés… 

LÁSZLÓ: A Jobbiknak… vagy az MSZP-nek, vagy a Fidesznek… 

RICHÁRD: Egyébként… nekik nagyon jól működik a rendszerük. 
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LÁSZLÓ: A Kurucinfó volt, hogy verte az Indexet meg az Origót. 

SÁNDOR: Igen? 

LÁSZLÓ: Igen. 

RICHÁRD: Szerintem majd a Laci meg tud erősíteni, mert ő belelát a dologba, hogy… meg a Sanyi is, nyilván… hogy nálunk 
van egy rendszer, ami nem működik elég jól. Például csak a jogvédőről jut eszembe… hogy emlékszem annak idején, 
amikor leépítések voltak [a közszolgálati tévénél]… [a közszolgálati tévében], és akkor néhány embert elküldtek, és köztük 
voltak romák is. És közben a [egyik nemzeti] kisebbségből is elküldtek embereket – a [nemzetiségi újságírót] is elküldték – 
és a [említett nemzetiségi újságírónak]… az [általa képviselt nemzeti] kisebbségi önkormányzatba eljutott az infó, hogy az 
[említett nemzetiségi újságírót és másokat] kirúgták. Egyből megindult valami… egy olyan dolog, hogy másnap már az 
[említett nemzetiségi újságíró] vissza volt véve. 

SÁNDOR: Komolyan? 

RICHÁRD: Komolyan. És az [említett nemzetiségi újságíró] ezt nekem mondta a szemembe, hogy „látod, nálatok ez a baj, 
hogy nem működik egy rendszer”. És közben, amikor én szóltam, hogy […]-nek nem hosszabbítják meg a szerződését, vagy 
az […]-nak, aki operatőr egyébként… vagy kameraman, a [közszolgálati médiánál], és születik a kisbabája, és ki akarják 
rúgni, akkor nem volt egy olyan rendszer, ahova tudtunk volna szólni. És máshol ez működik! 

SÁNDOR: És… csak van még rosszabb… Én nagyon szeretem a [roma televíziós riporter]t, meg nagyon tehetségesek 
tartom meg…  

BÉLA: De hát akkor ezek a romák… 

SÁNDOR: Ott dolgozott húsz évig! Osztályvezető volt, meg minden, és úgy basz… úgy rúgták ki, bocsánat, egyik napról a 
másikra, hogy lába nem érte a földet. 

RICHÁRD: Nyilván, de nem csak az, hogy máshol van a rendszer, ami működik – amire akarok utalni a te dolgoddal 
kapcsolatosan. Hogy nálunk nincs olyan rendszer, nincs kiépítve, hogy én odaszólok a Sanyinak, hogy figyelj már, van egy 
sztorim a cigánysággal, add már le… nyilván megcsinálná, de… 

LÁSZLÓ: Most ez lenne a nehezebb és nem pedig az, amiről beszélsz [Béla felé]. Ezt kellene nekünk megcsinálni, és ez egy 
sokkal nehezebb feladat… 

BÉLA: Jó, hát, de a miről a Ricsi beszél… Ha marha sok jogvédő lenne, meg marha sok roma politikus, akkor eleve… 

LÁSZLÓ: Igen, de… 

BÉLA: Akkor el tudják intézni, de… 

SÁNDOR: Tíz éve beszélünk a Lacival, meg a [roma televíziós újságíró]val arról, hogy összeülünk minden hónapban 
egyszer, és megcsinálunk egy újságíróklubot. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Szal’… mi ne hasonlítsuk össze magunkat más 
kisebbségekkel…  

RICHÁRD: Igen, de… 

SÁNDOR: Akik úgy zárnak össze… 

RICHÁRD: De nincs… nincs… És közben úgy… úgy… és ráadásul, az [közszolgálati médiánál] a romák – a roma vezetők 
[keresztneveket sorol] – aki van most ott, akik roma ügyekkel foglalkoznak, akik egy szót nem tudtak szólni, és nem is 
szóltak. És figyelem: most is rúgják ki azt a gyereket, akinek a babája… most nyilván, én érzem a súlypontját, hogy ha valaki 
harminc éve dolgozik ott, vagy beteg, satöbbi… nyilván, azt ne rúgják ki… De hogy magunkról beszélve… És nekünk kellett 
szólni [egy vezetőnek], hogy „figyelj már, ki akarják rúgni az [említett kamaramant], segítsünk már neki!” És sajnos most 
nincs meg az a rendszer, akinek ebbe bele lehet szólni. 

SÁNDOR: Én most nem tudom, nagyon… 

Jó. Én csak mondom, hogy egyébként pedig a menü, az lement, és borzasztó érdekes dolgokat mondtatok. Tehát, 
így hivatalosan végigbeszéltük az egészet. De nincs senki…  

SÁNDOR: Bocsánat! Jó, jó, jó, Vége! [nevetés] 

Senki kirúgva. Persze, csak így mondom, hogy ne érezzétek azt, hogy még kell… kell produkálni. [nevet] Én nagyon 
szívesen hallgatom… Szóval, csak a kertek: amit én szerettem volna tematizálni, az mind elhangzott, de egyébként 
nayg érdeklődéssel. Tehát… ott van egy olyan, hogy záró megjegyzések, ez körülbelül az. Tehát… így ez, amiről 
beszéltetek, ez az összefogás, satöbbi, annak a hiánya, klub, annak a hiánya, működő rendszer –ez körülbelül az, 
ahová eljutottunk. Ilyen konklúziószerűen.  
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MÁSODIK CSOPORT 

2. „NEM ROMA CSOPORT” 

Időpont: 2014. március 26., 16.30–18.00 

Helyszín Független Médiaközpont irodája (Budapest, V. ker. Régiposta u. 4.) 

Moderátor: Balogh Lídia* (ELTE BTK, Film-, Média- és Kultúraelmélet doktori program 

Kutatási asszisztensek: Bacsadi Zsófia (ELTE BTK, kommunikáció MA hallgató) 
Dömötör Nikolett(ELTE BTK, kommunikáció MA hallgató) 

Résztvevők: „Gábor” (újságíró-szerkesztő; olvasottság szerint az egyik vezető hírportál) 
„György” (újságíró; közéleti hetilaphoz kapcsolódó hírportál) 
„János” (újságíró; baloldali politikai napilap) 
„Marianna” (fotós: tanár, aktivista, fotóművész) 
„Márton” (újságíró; olvasottság szerint a másik vezető hírportál) 
„Norbert” (újságíró; független hírportál) 
„Zsolt” (újságíró-szerkesztő; konzervatív politikai napilap) 

* A moderátor megszólalásait az alábbiakban félkövér szedés jelzi. 

[Mindenkinek köszönöm], hogy eljött, és a drága idejéből áldoz erre másfél órát… vagy nem tudom, jó másfél órát, 
mindennel együtt. Tehát, én Balogh Lídia vagyok, és erre a fókuszcsoportos beszélgetésre most amiatt kerül sor, 
mert PhD-hallgató vagyok az ELTE bölcsészkarán, médiaelmélet programon, és a disszertációm médiaetikai témájú, 
és a médiaetikai kérdések közül is a kisebbségek médiareprezentációjával foglalkozom, és ehhez kapcsolódik ez a 
beszélgetés. Tehát, ez elsődlegesen egy doktori disszertációnak az elkészülését segítő kutatás, és a 
fókuszcsoportot mint módszert azért választottam egyébként, mert nagyon hatékonynak tűnik az eddigi 
tapasztalataim alapján, hogy olyan kérdésekben értékes, meg új gondolatok kerüljenek elő, amiről esetleg a 
résztvevők korábban nem tettek még explicit kijelentéseket – lehet, hogy a kész válaszok még nincsenek meg a 
kérdés feltevésekor az egyes résztvevőkben, de a beszélgetés, a különböző álláspontok ütközése, az nagyon 
érdekes új gondolatokat szokott eredményezni. És ezért lenne ez… és végül is itt most a beszélgetés, meg a vita, 
meg a különböző álláspontok az, ami így fontos lenne, meg előrevinné a dolgokat. És ami a forgatókönyvet illeti, ott 
pedig… illetve a szerkezetét ennek a beszélgetésnek: négy eset, négy plusz egy téma lenne, amin végig kellene 
mennünk. Ez két nappal ezelőtt már sikerült; tehát úgy tűnik, hogy az időkeretek, azok tényleg tarthatóak egy 
hasonló nagyságú csoporttal. És végül is öt téma van, ebből négy egy-egy eset, ami egy-egy történet, amelyek 
elvileg egy újságíró vagy szerkesztő vagy médiában dolgozó valakinek a látókörébe kerülhetnek; és olyan helyzetbe 
kerülhet, hogy dönt arról. hogy… Tehát azt képzeljük el, hogy ez a történet a látókörünkbe kerül, és döntenünk kell 
arról, hogy ez a történet bekerül-e hírként az adott újságba vagy műsorba; készül-e róla további anyag, tudósítás; 
mennyire kap hangsúlyt, lesz-e hozzá kép, videó, illusztráció; illetve a szereplőknek, amennyiben felmerül, hogy az 
etnikai hovatartozása releváns, akkor ezt hogyan jelenítjük meg, hogyan nem… Tehát négy ilyen történet. Az ötödik 
téma, az egy ilyen anekdotikus eset, amiről… inkább ilyen levezetés már… ott a politikai korrektséggel kapcsolatos 
ilyen véleményütközés lenne a lényeg. Tehát ez lenne a forgatókönyv. Tehát fölolvasok egy-egy rövid kis történetet, 
és utána ezeket a történeteket kellene valahogy így, nem tudom… egymással beszélgetni, vagy sorrendben, ahogy 
jön, bizonyos szempontok alapján megvitatni, hogy mit is csinálnánk ezzel újságíróként. Igen. Tehát, ez lenne. És 
azt szeretném kérni… ja, igen, én vezetném a beszélgetést. És most Niki jegyzetelne, hogy jobban feldolgozható 
legyen majd a hangfelvétel. És ha bármi fölmerül, meg az időmenedzsment… ha elkezdenénk megcsúszni, vagy 
ilyesmi, akkor pedig Zsófi itt valahogy jelez. Tehát ez lenne itt a szerepük. És azt szeretném kérni – noha azt tudom, 
hogy nagyjából most a résztvevők most hol dolgoznak, de ha mindenki bemutatkozna; és nem tudom, egy-egy 
mondatot mondana arról, hogy esetleg a korábbi tapasztalatai… az nagyon hasznos lenne. És még valami itt jut 
eszembe, hogy mivel csak hangfelvétel készül… tehát, fókuszcsoportos beszélgetéseket szoktak videóra is venni, 
most ennek különösebb jelentősége nem lenne itt, az ilyen, nem tudom, testbeszéd meg ilyesmi, meg arra így nem 
volt kapacitás sem, meg az egy külön műfaj. Hogy ha… főleg az elején… hogy ha a megszólalások előtt… és ha ezt 
nem felejtjük el… ha mindenki mondana valami azonosítót: a keresztnevét vagy valami ilyesmit mondana, akkor a 
hangfelvételen, pláne, hogy több férfi… tehát, hogy nehéz beazonosítani, és ha nem felejtjük el, [nevetés] akkor 
esetleg ezzel lehetne segíteni a feldolgozást. Tehát egy keresztnévvel vagy valami ilyesmivel kezdeni. Valószínűleg 
nem lesz gond belőle, de talán… igen. Jó. Tehát azt szeretném kérni, nem tudom, hogy milyen sorrendben, hogy 
igen… egy mondatot, ha… 

MARIANNA: Marianna vagyok, fotós egyébként, és nem hivatalos sajtónál dolgozom, inkább kiállítások területéről érkezem, 
tehát fotóművészként voltam így a kortárs területen aktív, de jó néhány éve… tehát egy három-négy éve a civil oldal, illetve 
az aktivista oldal erősödött fel a munkámban. Van egy kicsi fotósiskolám, és ott is „fotózás és aktivizmus” kurzust hirdettünk 
meg legutóbb, ahol egyébként hajléktalan aktivistákat is képezünk fotózásra. Elég erős kapcsolatom van az [aktivista 
csoport]tal. Illetve, én tanítok siket és nagyothalló gyereket, van segítségre szoruló gyerekcsoport, akikkel foglalkozom, tehát 
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elég sokrétű. Illetve, mostanában, az elmúlt félévbe egy olyan programot is viszek, amiben roma gyerekekkel dolgozom 
együtt. Tehát viszonylag sokféleképpen foglalkozunk az… inkább képi oldalával a megjelenítésnek. 

Igen, én ezt fontosnak tartottam, hogy legyen valaki, aki a vizuális oldalával foglalkozik ennek a témának. Tehát 
ilyen szempontból… tehát, szerintem ebből a „kakukktojás”-szerepből nem lesz gond. Akkor, majd ha a 
véleményedet, hogy ha elmondod az egyes esetek kapcsán – nyilván lesz –, hogy ezt Te képileg hogyan… Tessék? 

MARIANNA: [Nevet.] Én leszek majd a kritikus hang… 

Tehát akkor a Te saját tapasztalataid és nézeteid a vizuális megjelenítés terén, azok biztosan relevánsak lesznek. 
Köszönöm szépen! 

JÁNOS: A munkahely, sorrendben: [politikai napilap], [közéleti hetilap], [az elsőként említett politikai napilap], [vezető 
hírportálok egyike], [hobbimagazin online változata], [baloldali politikai napilap]. 

Igen. Tehát akkor nyomtatott sajtó, illetve online írott sajtó. Igen. Köszi szépen! 

MÁRTON: Én az [olvasottság szerint az egyik vezető hírportál]nál dolgozom. Korábban nem újságírással foglalkoztam, 
hanem mikrohitellel. Meg tanítottam, én is. Tehát, ez az első újság, ahol dolgozom. 

Köszi szépen! 

GÁBOR: Az [olvasottság szerint a másik vezető hírportál]nál vagyok most már több mint tíz éve. Igazából a pályám oda 
kötődik… annyi, hogy voltak ilyen… kicsit hosszabb külföldi dolgaim. Rádióztam [médium neve], azt kinn Londonban. Meg 
most voltam egy ilyen hosszabb amerikai ösztöndíjjal, ott meg a [napilap]nál voltam így nyolc hónapot. 

Tehát akkor külföldi tapasztalat is… Köszi szépen! 

ZSOLT: Korábbi munkahelyeim: [politikai napilap], [gazdasági napilap], [másik politikai napilap]. És a [konzervatív politikai 
napilap] – most már tizennégy éve, azt hiszem. Szóval, régóta. Alapvetően én belpolitikai témákkal foglalkoztam 
újságíróként, szerkesztőként néhány műsorban dolgozom a [televíziós csatornának] is, de a fő állomásozási területem az 
[említett konzervatív politikai napilap]. A [szóban forgó konzervatív politikai napilap] főszerkesztő-helyettese vagyok.  

Köszönöm szépen! 

NORBERT: Én a Jánossal meg a Zsolttal dolgoztam a [politikai napilap]nál, aztán a [másik politikai napilap]nál, aztán 
váltottam online-ra: a [vezető hírportálok egyiké]nél voltam, most meg a [független hírportál]nál. 

Köszi szépen! Közben fölmerül egy ilyen, nem is tudom… egy ilyen technikai kérdés… hogy azt hiszem, hogy 
mindenkivel tegeződtem, és Zsolttól megkérdezném, hogy tegeződhetünk-e, mert akkor lehet, hogy az… [nevet] 

ZSOLT: Persze! 

Hogy úgyis ismeritek egymást, meg mittudomén. [nevet] 

ZSOLT: Igen! 

Igen, igen, jó! Akkor, ha ez nem okoz gondot… 

ZSOLT: Nem, nem… én is akartam mondani. 

Akkor kezdeményezném, hogy… Köszönöm szépen! 

ZSOLT: Legfeljebb eltévesztem… Lehet, hogy eltévesztem, de majd igyekszem. 

Akkor reflektáltunk erre a helyzetre. Akkor… nagyon szépen köszönöm! És akkor olvasnám az első esetet… vagy az 
első történetet: „Mintegy ötven családtag és rokon érkezett látogatóba a városi kórházban fekvő idős beteghez, aki 
azonban nem sokkal a látogatók érkezése előtt meghalt. A halálhír közlése után a családtagok a helyszínen kívántak 
maradni, közben a látogatási idő lejárt. A kórház biztonsági őrei kihívták a rendőrséget, ekkor dulakodás kezdődött, 
amelynek során legalább nyolcan megsérültek.” Ez a történet, és a kérdések –ebben az esetben és az összes többi 
esetben is körülbelül ilyenek, hogy: „Bekerülne-e a hírek közé?”; „Készülne-e róla további anyag, vagy csak hírként 
szerepelne?”; „A lapon, vagy online felületen, vagy műsoron belül hol kapna helyet a téma?”; „Lenne-e hozzá 
illusztráció? Ha igen, milyen?”; „Lenne-e utalás, vagy felmerülne-e, hogy a szereplők etnikai hovatartozása itt 
releváns?” Körülbelül ez a kérdéskör. [Megérkezik György, aki újságíró egy közéleti hetilaphoz kapcsolódó hírportálon.] 

ZSOLT: Hol kerülne-e be a hírek közé? Jelenlegi munkahelyünkön vagy az elképzelt, ideális…? 

Jelenlegi munkahelyen, igen, de hozzá lehet azt is tenni, hogy ha nagyon eltér a jelenlegi unkahelyen a feltételezett 
ügymenet attól, ami az ideális lenne, akkor az is… abszolút jogos kérdés, igen. Ki szeretne kezdeni? 

GÁBOR: Szerintem bekerülne, tehát azt nem igazánból mondom, hogy… mondtad, hogy volt sérült?  

Nyolc sérült, igen. 

GÁBOR: Hát egyébként nagyban függ attól, ha éppen akkor, mondjuk, éppen akkor ott van egy munkatársunk. Tehát 
valamilyen módon a rendőrségi közleményen túl vannak információink. Ez egy ugye… nagyon sok, nem is tudom, emberi 
komponens van benne… meg drámaiság… meg közben, ugye, bűncselekmény. Szóval a miatt, ami, ugye, ott történt. Tehát 
én ezt simán… nem mondom, hogy ilyen vezető, vagy ilyen legfontosabb hírként, de biztos, hogy bekerülne a hírek közé. Itt 
egyébként nagyon fontos, hogy olyan világban élük, ugye, most már, hogy ha valakinek van egy kis kamerájával lőtt videója, 
vagy fotója, vagy ilyesmi, akkor azzal úgymond feldobja a hírt… szóval mindenképpen érdekesebbé teszi… minden ilyen 
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plusz tartalom az értékesebbé teszi a hírt; ugye, annál inkább megy fel a léc fölé... sőt, mondjuk egy online felületen, vagy 
bármilyen felületen, ugye, egy valós ranglétrán. Abban is biztos vagyok, hogy az első komment, az az lenne a cikk alatt, 
hogy – ha nincsen moderáció… – hogy „nahát, biztos cigányok!” Vagy most már erre ugye különböző ilyen kódok… kódok 
vannak, most a legújabb az, hogy… 

NORBERT: Nem is biztos, hogy ez lenne, hanem az, hogy „miért nem írjátok ki, hogy cigányok? 

GÁBOR: Ja, igen… viszont az, hogy ha feltételezzük, hogy igaza van, mondjuk, a kommentelőnek: hogy, mondjuk, egy roma 
családról van szó. Bár ugye nem szerepelt a leírásban; ugye, kérdésként merült fel, hogy az etnikai hovatartozás leírjuk-e. 
Azt nem, mert… nincs semmi jelentősége a történet szempontjából. Akkor van, hogy ha ott, mondjuk, a biztonságiak – kicsit 
továbbgondolva a szituációt – mondjuk, ott olyan felkiáltásokkal esnek egymásnak… tehát, a biztonsági őr és család, hogy 
„te…”, nem tudom, „te szemét roma!”, „te szemét magyar!”… nem tudom… bármi ilyen komponense van a történetnek, akkor 
ott az… akkor annak jelentősége van, tehát ugye a történethez hozzátesz. Az indulatnak része lehet ott az… ha elmegyünk 
ebbe az irányba. Ha csak ennyi van, ennyi információ áll a rendelkezésünkre, akkor nem tenném a hangsúlyt arra, hogy 
egyébként ez a család roma. 

ZSOLT: Gyorsan elintézem. Ha, mondjuk, írott sajtót veszünk, akkor a másnapi újságba bekerülne-e. Nagy valószínűséggel 
igen, hírként, mert… a nyolc sérült miatt, egyébként, mert az sok. Most itt nem emlékszem, hogy a súlyos sérült milyen 
sérült… milyen állapotban vannak. Nyilván az utóélete ennek az írásnak attól függ, hogy esetleg, mondjuk, valami történt… 
hát, hogy is mondjam… maradandó károsodást szenvedett-e valaki, netán haláleset történik-e. Onnantól kezdve 
nyilvánvalóan másképp kezelendő már ez a hír. Ez így, az alapján, amit itt felolvastál, az alapján ez egy rövid hír, illusztráció 
nélkül. És nem gondolom, hogy utalni kellene – itt sem volt utalás – hogy esetleg itt ennek van-e valami… a származásra, az 
elkövető származására; hiszen nincs arra utaló jel, hogy egyébként maga a konfliktus, az valami etnikai gyökerű lenne. 
Tehát… tehát nincs ebből a szempontból jelentősége. 

JÁNOS: Az a baj, szerintem, hogy ha nem utalunk, akkor is nyilván mindenkinek az lesz az első gondolata, hogy ezek 
cigányok. A [megszólaló által képviselt baloldali napilap]ban, lehet, hogy ez nem jelenne meg, de talán azért, mert a mostani 
[a megszólaló általképviselt baloldali napilap] nagyon kevés hírt közöl, tehát a klasszikus… nyilván az online-nal való 
verseny miatt erőse lecsökkent a hírek szám. Tehát lehet, hogy ez nem férne be, de ennek nincs jelentősége. Tehát, nem 
azért nem férne be, ami itt a probléma, és ami miatt beszélünk erről: hogy ez kétségkívül alkalmas, mondjuk, a cigányok 
elleni sztereotípiák kiváltására, fokozására. Én azonban azt gondolom, hogy… hogy nem a… tehát, hogy a sajtó elsősorban 
ábrázol. Nem szabad a sajtótól azt elvárni, hogy a társadalom helyett megoldja a problémákat. Hanem, azt viszont nagyon 
gondolom – állampolgárként, meg újságíróként –, hogy az nagyon-nagy hiba, hogy ezeknek a problémáknak a megoldására 
gyakorlatilag a rendszerváltás óta nem történt erőfeszítés az állam oldaláról. Akármilyen színezetű kormány volt, 
egyébként… illetve, ha történt, akkor azok elszigetelt jelenségek maradtak. Tehát azt gondolom, hogy ez a legnagyobb… az 
egyik legnagyobb problémája jelenleg is a magyar társadalomnak. És… De ennek ellenére nem hiszem, bár bizonytalan 
vagyok, hogy ezt a sajtón bármilyen módon számon lehet kérni.  

Mármint, hogy mi a legnagyobb problémája? 

JÁNOS: Hát, a legnagyobb problémája az, hogy… hát, ha nagyon jóindulatú vagyok, akkor azt mondom, hogy ez egy ilyen 
definíciós vagy szóhasználati kérdésként is megközelíthető; az, hogy mi az, hogy cigány. A mai magyar népesség nagyon 
jelentős részének – beleértve ebbe érdekes módon olyanokat is, akiket, mondjuk, a környezete cigánynak tart – ez a szó, ez 
valójában nem egy származási csoportra – egy vélelmezett származási csoportra – utal. Ugye azt is tudjuk, hogy a 
tudomány szerint valószínűleg nem is egységes a magyar cigányság etnikai származása, bár ez tényleg egy lényegtelen 
kérdés. Hanem ennek van egy ilyen szociális jelentése. Nyilván ez, amikor valaki kimondja ezt a szót, akkor ez nem 
tudatosul feltétlenül benne. De… tehát nekem van konkrétan egy olyan élményem, hogy egy olyan emberrel ülök egy 
autóban, akit én – meg ő is magát – cigánynak tartok, meg ő is annak tartja magát; bemegyünk egy faluba, ahol tényleg ilyen 
nagyon szegény, hátrányos helyzetű, rosszul öltözött cigányok csoportját látjuk meg az út szélén, és akkor ilyen megvetően 
azt mondja, hogy „cigányok”. Nem tudom, hogy világos-e, hogy mit akarok ezzel mondani. Tehát az egésznek praktikusan 
az… az a rákfenéje az egésznek ebben a cigánykérdésben… az, hogy egy szociológiai kategóriával azonosul ez a fogalom. 
És ezt kétségtelenül az ilyen hírek erősítik… ezt a percepciót. Ami baj, de mégis azt mondom, hogy nem hiszem, hogy ezt a 
sajtó tudja megoldani azzal, hogy, mondjuk, nem közöl egy ilyen hírt. Vagy azzal, pláne, hogy odaírja, hogy cigányok vagy 
nem cigányok. Tehát, akkor csak még egy mondat: hogy tehát ha a Daróczi Dáviddal megyek valahová – amíg élt, szegény, 
akkor őt nagyon sokan biztos nem cigányozták volna le. Illetve, persze, vele is megtörtént, hogy lecigányozták, tudok ilyen 
történeteket. De hogy, ugye, nagyon… sajnos… nagyon-nagy mértékben ezek a nagyon szegény, nagyon alacsony 
társadalmi státuszú emberek nagyon-nagy mértékben fedésben vannak az etnikai cigánysággal. De persze közel sem 
százszázalékosan. Tehát, ha egy kiemelkedett értelmiségi cigányt vizsgálunk meg, akkor azt látjuk, hogy vele szemben nem 
feltétlenül ugyanazok a rasszista, sztereotip reakciók váltódnak ki. 

Értem. Jó. Akkor így most értem. 

NORBERT: Nem biztos, hogy belemennék még az Imre vitájába, mert nem tudom, hogy milyen feladatok lesznek még. 

Lehet, hogy lesz olyan, ami… ami az ember inkább gondolkodóba esik. Egyértelmű, hogy nem írnánk le. Én már nem 
tudom, hogy bekerülne-e attól is függ, hogy bekerülne-e, hogy… hogy egy olyan színes hír lenne, ami inkább ugye ez a 
bűncselekmény része. Hogy ha túl sok volt abban az időben – ugye, nekünk nem célunk, hogy minden hírt betegyünk – vagy 
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ha éppen volt, nem tudom, abban az órában már egy rendőrségi hírünk, akkor szerintem be se tennénk. Azt, hogy mennyire 
mennénk utána… hogy ha kapnánk videót, vagy képeket, akkor nyilván színesíteni. Én magam egyébként nem kérném meg 
az újságírót, hogy hevesen kezdjen el telefonálni ebben a témában. Nem… nem tennénk hozzá képet. Tehát, hogy nem 
tennénk ilyen ál-illusztrációt. Ha bekerülne, akkor egy pár mondattal. Aztán biztos lesz majd olyan, amikor majd az Imrének 
is… ahol majd az Imrének a szavaira is lehet majd reagálni. 

Köszi! 

MARIANNA: Én erre röviden… csak arra reagálnék, hogy ha találkoznék egy ilyen hírrel, és amit tudnék… a tanártársaimmal 
beszélnénk arról, hogy ezt képpel érdemes-e megfogalmazni, vagy… hogy hogyan, én azért több ponton azt gondolom, 
hogy egy kicsit kritikusabb lennék, hogy magából a történetből én semmilyen szinten nem emelnék kis semmit sem 
cigányokról, sem nem cigányokról, mert amit te itt mondtál, az önmagában akár arra is lehetne példa… tehát, több ponton 
lehetnék ezzel a történettel kritikus. Tehát, hogy természetes, hogy egy kórházi ellátásban, ha megjelenik ötven ember, 
akkor a biztonsági őrről a rendőrre fordul a történet… Tehát, ha csak annyit mondasz, hogy dulakodás történt, akkor abból 
hogyan következik rögtön az, hogy… hogy abból aztán egy ilyen érdekes, színes hír legyen. Én azért azt gondolom, hogy ez 
önmagában egy sok-sok lyukkal teli történet, egy újsághírnek is nagyon gyenge, vagy legalábbis csak arra jó, hogy 
sztereotípiákat gyártson, ezt vagy… én azt gondolom, hogy vagy megfelelő adatokkal kellene ezt alátámasztani; 
pozicionálni, hogy hogy is lehessen… értékelni lehessen a történetet. Szólhat akár a rendőrségi intézkedésről, szólhat ötven 
emberről, szólhat a biztonsági őrökről, és ha nagyon akarjuk, akkor itt is lehet cigányozni. De nem tudom… De azt 
gondolom, hogy egyébként a sajtónak nagyon nagy felelőssége van abban, hogy hova tesz hangsúlyokat. És mondjuk mi 
magunk is rögtön cigányozunk. Attól, hogy ötven? Vagy attól, hogy dulakodtak? Vagy attól hogy, van sérült? Csak 
kérdezem, önmagunktól. Hogy honnan gondoltátok azt, hogy ezt biztos, hogy át kell csúsztatni… 

JÁNOS: Nekem leginkább ez a „rokonaik” – vagy mi – volt itt a hírben; szerintem az… 

„Családtag és rokon”. 

JÁNOS: „Családtag és rokon” – ez… ez egy olyan kód, ami… ami… 

MARIANNA: De ez egy burkolt kód, nem? Ami… Ugyanúgy összehozhatnál Te is ötven családtagot és rokont.  

JÁNOS: Persze 

MARIANNA: Tehát, ugye eleve maga a hír egy kicsit alánk pakol most. 

Hát, illetve…Tehát, ugye ez tulajdonképpen még nem hír… egy történet. 

MARIANNA: Szóval, ha ez így van, hogy az ez a kód ennyire automatikusan kapcsol be, akkor itt már, nem tudom… 

JÁNOS: De akkor mit kell itt csinálni? Szerinted ezt a részt hagyjuk el, és csak az legyen, hogy dulakodás volt, vagy nem 
tudom… vagy volt valami a kórházban? 

MARIANNA: Ez egy nagyon jogos kérdés, de biztos, hogy foglalkozni kellene vele, hogy hol vannak azok a pontok, ahol 
beindul ez a burkolt kódolás, és én mondjuk, ha sajtóban dolgoznék, akkor nem erősíteném ezeket, hanem azon lennék, 
hogy ezeket jól, jobban, kibontottabban, jogosabban, tudatosabban használjam.  

JÁNOS: Tehát… 

MARIANNA: Ne a sztereotípiákat erősítsem. 

JÁNOS: Ha jól értem, Te is azt mondod, hogy ha ezt a… így szó szerint ezt a hírt elolvassa, mondjuk, az átlagolvasó, az 
átlag magyar, akkor mondjuk… akkor cigányokra fog gondolni. 

MARIANNA: Nem, nem… 

JÁNOS: Nem feltétlenül? 

MARIANNA: Én ezt nem feltétlenül gondolom így… hát, ha… lehet, nem tudom. Mondjuk engem meglepett, ahogy egy 
másodperc alatt átmentünk ide. 

JÁNOS: De senki nem mondta azt, hogy ők biztos cigányok ám. Az volt a kérdés, hogy az olvasók mit gondolnak. 

MARIANNA: De nem az volt a kérdés, hogy… 

JÁNOS: Az volt kérdés, hogy felvetnéd-e az etnikai oldalt, vagy… 

Az volt a kérdés, hogy hírt adnánk-e… vagy… 

MÁRTON: Tehát, senki nem mondta szerintem azt, hogy…mert egyrészt ugye nem is tudjuk, meg másrészt meg… És kábé 
mindenkihez csatlakoznék abban, hogy szerintem ez egy tök érdektelen hír, akkor kerülne be, hogy ha nincs másik három 
éppen, ami bent van. Én biztos, hogy ha ezt egy olvasó elolvassa, az kábé ugyanúgy „a tizenhat éves, harmadikos gyerek, 
zsákot húzott, a haverja”, izé… izé… „a mocskos cigányok” – ez lenne a reakció nagyon sok ember fejében, úgyhogy ez 
végül is egy dilemma, hogy kábé amikor kirakja az ember, akkor tudja, hogy akkor most izé…etetem a rasszizmust, vagy 
szóval így… ilyen… adom a gumicsontot az emberek szájába. És szerintem, ahogy Ti is mondtátok, hogy ez egy ilyen 
nagyon pici valami. Tehát, hogy ha van hozzá bármi. Tehát, én úgy tudom elképzelni, hogy ez megjelenik a… nem tudom, 
Police.hu-n vagy kijön egy ilyen hasonló, egy… és akkor egy ilyen nagyon rövid hírátvétel készül belőle, de az se feltétlenül.  

Köszi. 
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GYÖRGY: Nálunk kimenne. Most nem tudom, hogy ez egy ilyen szentségtörés-e, de nálunk kimenne. Mert tehát, hogy én 
ezt… ezt az egészet nem értem. Tehát, hogy szerintem az ilyen hír… ugye, nálunk van hírgyár. Tehát, van egy hírrovat; 
mittomén, napi háromszáz. Ez egy bűnügyi hír. Tehát, az, hogy mögötte mit… ki mit lát bele… Valószínű, hogy nem ilyen… 
tehát ez szerintem nem jó, tehát hírnek egy kicsit gyenge, de… mármint a megfogalmazása, de maga a cselekmény… 

Ja, itt az volt, hogy ez csak egy történet. És hogy akkor ebből… megjelenne-e ebből egy hír. 

GYÖRGY: Igen, a történet biztos megjelenne, Biztos, hogy megjelenne, lenne nálunk, aki a rendőrséget felhívná, vagy aki 
felhívná a kórházat, és az mondaná, hogy akkor kérem… Tehát ezt a kettős beszédet, hogy akkor most az olvasók mit 
látnának bele… Öt perc múlva jön a következő hír. Úgyhogy, szerintem ez a szűrő nálunk nincsen. 

Még az egy ilyen kiegészítő kérdés, ami felmerült a tegnapelőtti alkalommal, hogy ugye itt a kezdeti információk 
között csak annyi van, hogy legalább nyolcan megsérültek, de az nem derül ki, hogy a rendőrök vagy a látogatók. 
Van-e jelentősége –tehát, mondjuk, elmegy-e, hogy ha, mondjuk, kiderül, hogy csupa rendőr volt, vagy csupa 
látogató volt a sérült; tehát itt… 

NORBERT: Szerintem, ha egy rendőr megsérül egy ilyenben… 

Tehát, akkor… 

MÁRTON: Az maga a hír! [nevetés] 

Jó, jó, tehát akkor ezt a kérdést tenném fel! [nevetés] 

JÁNOS: Már, már pejoratívan olvasunk, mert ha egyébként meg nyolc vendég sérül meg, akkor meg… 

NORBERT: De hát nem… az, hogy ha nyolc rendőr megsérül, az… tehát egy olyan dulakodás, amelyben csak nyolc rendőr 
megsérül, tehát az… 

JÁNOS: Ja… 

Tehát, hogy ha kiderül valami, hogy… rendőr is megsérült vagy nem csak rendőr sérült… akkor ez itt hogyan 
cizellálja a hangokat? 

MÁRTON: Szerintem az sokkal érdekesebb, tehát az… 

Mi az érdekesebb? 

MÁRTON: Az, hogy ha a rendőrök is megsérültek… Akkor valószínűleg nem így hangzana el az a hír. 

GYÖRGY: Úgy kezdődne, hogy nyolc rendőr megsérült abban a… 

MÁRTON: Igen, igen, az már szerintem egy sokkal nagyobb sztorilehetőség, hogy hogy van az, hogy lehetnek olyan bénák 
a rendőrök, hogy kimennek valahová néhány családtagot helyretenni, és akkor ők sérülnek meg… de lehet, hogy ez nem így 
van. 

JÁNOS: Na és az mondjuk okés, hogy ha mondjuk ott hangosan gyászoló, de egyébként fizikai erőszakhoz nem nyúló 
embereket összevernek a rendőrök?! 

GÁBOR: És egyébként éppen ezért mondom… hogy ahogy így mondtátok, hogy kis hír, meg rövidebb… Hát, szerintem egy 
kórház… ott sok mindenek kellene történnie, de az, hogy egy tömegverekedés legyen, olyan nincs. Tehát, én azt 
mondanám, hogy ez nagyon érdekes. 

JÁNOS: Na, voltak ilyenek. 

GÁBOR: Oké… de hogy azt mégis jó lenne tudni, hogy mi történt. Főleg, tényleg, hogy egyébként itt akkor sérültek vannak. 
Ha a látogatók, akkor azokat ki verte meg. Ha a rendőrök, akkor azokat… tehát, egy csomó kérdés felvetődik, ami szerintem 
tök érdekessé teszi ezt az egész történetet. 

GYÖRGY: De életszerű ez akkor lesz… akkor lesz ez érdekes anyag, ha, mondjuk, nem az MTI-ből jön az infó. 

GÁBOR: Persze. 

GYÖRGY: Tehát nem a hírversenybe lövöd be ezt a három sort. Hanem, hogy van időd. Hogy szólnak a vidéki kórházból, 
hogy „Te, ez volt a baj…”, és akkor neked van csak meg… Akkor van időd. De egyébként szerintem ez a hír… tehát tényleg 
követheted és megértheted, hogy szerintem ebbe azt látunk bele, amit akarunk, és az nincs benne, amit nem akarunk.  

NORBERT: Tehát, illetve nem… ha nem tudod előkeríteni a rokonokat, akkor már megint meg vagy lőve. Hogy ha elmondja 
a kórházigazgató vagy a rendőrség a saját verzióját… 

GÁBOR: Persze, ez ugye minden hírversenyre igaz, nagyjából… 

GYÖRGY: Igen, a sztorit biztos meg lehet írni… 

GÁBOR: Ugye itt az a kérdés… Az ideális az lenne, hogy ha éppen ott van egy riporter, és ő hitelesen tudósít arról, ami ott 
történik, ugye az a legideálisabb, esetleg… de, persze, nagyon sok függ attól, ahogy mondtam, hogy milyen információk 
állnak rendelkezésünkre, és a mai világban erre nagyon jók a vizuális dolgok, azok ugye növelik a hír értékét. Úgyhogy, 
szerintem érdekesebb annál, mint amilyennek elsőnek látszik. 
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MÁRTON: Szerintem ez tipikusan úgy nézhetne ki esetleg, amit mondtatok többen, hogy nem tudom, biztos, hogy szerintem 
gyorsan megjelenne, akkor is, ha az MTI-ben jön ki, akkor is, ha máshol; és akkor lehet, hogy ha valami kiderülne, valami kis 
izé, az utólag derülne ki, nem tudom, akár egy olvasói levélből. 

GYÖRGY: Igen, ha lehet tovább folytatni, akkor valószínű a sztori megírható lenne. Akkor nyilván ennek lehetne így a 
fűszerezését megoldani, pro és kontra. Nálunk ez életszerűen úgy néz ki, hogy a rendőrségre bekötött kolléga a rendőrséget 
hívná, a kórházra bekötött a kórházat, és akkor nagyjából ennyiből kimenne egy ilyen rövid hírbe, ami meg lenne egyébként 
erősítve vagy cáfolva. 

NORBERT: Elnézést, igen, csak erre mondom, hogy persze, tök jó sztori, meg egy csomó minden benne lehet, de nem 
biztos, hogy ha mondjuk aznap kéne két sztorit választanom, akkor erre állítanék rá két embert. 

MÁRTON: Jó.  

GÁBOR: Hát attól függ; lehet, hogy nekünk se lenne kapacitásunk rá, egyébként – sok ilyen történet van. Sokkal több. De ne 
felejtsük el, hogy nemtom… a Truman Capote az egy ekkora kis hírből írta a „Hidegvérrel”-t. Tehát, minden kis rendőrségi hír 
mögött egyébként iszonyú jó történetek vannak – de nem lesz rá kapacitásod.  

NORBERT: Végül csak azért mondtam, hogy ha tényleg csak azt a rutint járod be, hogy fölhívod a rendőröket vagy… 
mondjuk a rendőrségi közleményt, vagy hát még annál nem nagyon sokkal többet… hogy ha még felhívod a kórházat, akkor 
nem biztos, hogy beljebb leszel. Tehát, lehet, hogy ha tényleg van még öt másik, akkor azt mondom, hogy inkább csináld 
azt, ami… amire belátható esély van, hogy abból igazi sztorit tudsz csinálni, mint ezt. Ha egybeesik valamivel. 

GÁBOR: Nálunk is ez történne, valószínűleg. 

Valaki még ehhez? Vagy most menjünk tovább? Menjünk tovább, jó. És ha még valami felmerül, akkor vissza 
lehet… Igen, tehát, vissza… tehát, csak a koncepcióról még gyorsan csak két mondatot. Hogy tehát, úgy próbáltam, 
hogy ezek információk, amelyeket kap az ügyeletes vagy valaki alapnál… tehát, ez még nem hír, és az a kérdés, 
hogy lesz-e belőle hír; hír lesz belőle vagy valami nagyobb anyag. Tehát, hogy ez a füles, amit kapsz valahonnan, és 
akkor ezzel mit kezdesz, ás ugyanakkor ez neked… és ilyen kérdések. 

GYÖRGY: Nálunk a newsroom-on ez átment volna. Tehát, az információból valószínű, hogy generáltak volna hírt. 
Ötpercenként megy ki. 

NORBERT: Mondjuk, azt nem tudjuk, hogy honnan jött az információ.  

JÁNOS: Ige, ezt lehet cizellálni. 

NORBERT: Igen, ez itt is felmerült a beszélgetésben, hogy most ez honnan van… honnan van ez az információ. Tehát, hogy 
ha ez egy olvasói levél, az nyilván más. Vagy, hogy ha egy Police.hu… 

Vagy hogy ha egy Police.hu… Igen, igen. És a keresztnevet, mert ugye csak hangfelvétel készül, és a sok férfihang, 
igen… Tehát, hogy ha nem felejted el, akkor, és néha mondod a nevedet, akkor úgy az is megkönnyíti a 
feldolgozást.  

JÁNOS: Engem az A-val nem tévesztenek össze. [Nevetés.] 

Oké. [nevetés] Na akkor a következő ilyen információ… vagy, igen… akárminek nevezzük: „Egy vidéki nagyvárosban 
megtalálják egy fiatal nő holttestét, aki a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatává vált nő holttestét. A 
22 éves orvostanhallgató eltűnését néhány nappal korábban jelentették be. A rendőrség az eset kapcsán körözést 
bocsát ki a 19 éves, büntetett előéletű Kolompár Renátó ellen.” És akkor megint csak, hogy: bekerül-e a hírek közé, 
készül-e róla további anyag, milyen hangsúlyt kap a téma, van-e hozzá – lesz-e hozzá – videó, illusztráció, satöbbi. 
Mi alapján? És hát ugye, itt az etnicitás kérdése, az hogyan kezelődne. Itt ugye egy körözés van, tehát, itt tudjuk a… 

JÁNOS: Ugye, a rendőrség, az ilyen esetben szigorúan tartja magát ezekhez a szabályokhoz. Monogram… Mert, hogy 
„K.”… 

NORBERT: De hát, ha körözi a rendőrség… 

Körözés. Nem, körözésnél, ott már teljes névvel van. 

JÁNOS: Akkor szigorúan tartja magát… vagy csak én tudtam rosszul, hogy mihez van… 

NORBERT: Ez van. [nevetés] 

Ezt most direkt meg is néztem, és ott a Police.hu-n ott vannak a körözött személyek, és mindenkinek életkor, ha van, 
fénykép, és teljes név. 

NORBERT: Amikor elkapják, akkor már nem lehet, de… 

De a körözésnél ez igen… ez biztos, hogy így van. Tehát, hogy van egy ilyen nevük is, hogy Kolompár Renátó. Igen. 
Mit gondolunk erről? 

MÁRTON: Hát szerintem azt, hogy sokkal érdekesebb, mint az előző. Tehát, a gyilkosság, nemi erőszak mindig óriási sztori. 

Köszönöm [nevetés] 

MÁRTON: Tehát, nem számomra, hanem értve itt az olvasókat. Úgyhogy, biztos egész másképp kezelődne, mint az előző. 
Tehát, hogy biztos, hogy valaki ráállna, és megpróbálna több információt szerezni. És hogy, hát attól függően, hogy mi derül, 
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de hogy biztos, hogy valahol így látványos helyen szerepelne az alaphír is, meg bármi, ami kiderülne róla, az frissülne 
folyamatosan. 

Akkor az első benyomásod, az ez. 

MARIANNA: Kérdezhetek valamit Tőletek? Így, hogy nem hivatalos sajtóval foglalkozom. Akkor, amikor még nem bizonyított, 
hogy ki követte el a gyilkosságot, akkor is ugyanúgy lennének hírként a hírek? Névvel, mindennel? Tehát… 

NORBERT: Nem. 

MARIANNA: Nem. Csak amikor már… 

JÁNOS: Hát, most se bizonyított. Mert még nincs jogerős ítélet… 

NORBERT: Tehát, itt az, hogy a rendőrség kéri, hogy aki tudja 

Tehát, itt ez egy ilyen, hogy is mondjam, ez egy ilyen…igen. Tehát, igen, ez egy ilyen, a bűnüldözés szempontjából… 

JÁNOS: Egyébként a rendőrség ilyenkor azt mondaná, hogy „az üggyel kapcsolatban körözést adtunk ki”. 

Igen. 

MARIANNA: Aha. És a sajtót nem kötelezik ilyenkor arra, hogy így pontosan… 

GYÖRGY: Csak, hogy a rendőrt ki ne találják. Ha rendőrkép van, akkor kitakarják, az van. 

ZSOLT: Sőt, azt gondolom, hogy ebben az esetben – tehát, ez, az előzőhöz képest –, egyetértek, ez hír. Tehát, itt egy 
olyan… az olyan… hogy ilyen nagyon dramatikus hangon fogalmazzak, a cselekmény súlya, az önmagában indokolja azt… 
hogy nem nyolc bizonytalan állagú sérültről van szó, hanem egy… hanem egy gyilkosságról. Ráadásul nemi erőszakkal 
tarkítva… tehát, ez a… békeidőben elkövethető legsúlyosabb, egyik legsúlyosabb bűncselekmény. És ezért azt gondolom, 
hogy nem kérdés, hogy ez hír lesz. Szerintem minden komoly sajtóorgánum ezt… hogy mi akkor a másnapi lapba ezt 
betesszük. Nyilván alapként az egy rendőrségi tájékoztató, az a hír, és amennyiben ugye itt felkerült a személyiségi jog és a 
megnevezésnek a kérdése, miután ez a legelső szakasza mondjuk a bűncselekmény felderítésének, és én itt azt gondolom, 
hogy a sajtó evvel… a maga eszközeivel helyes, ha közreműködik. Itt nem egyszerűen a… tehát, a névnek a… leírása, az 
nem… annak nincs… nem fogok mérlegelni, szerintem semmilyen szempontot, mert itt egyszerűen arról van szó, hogy 
valakit el akarnak kapni. Akiről, hogy bűnös vagy nem bűnös, majd kiderül az eljárás során. Nyilván nem szükséges odaírni, 
külön, hogy a… ha valamilyen információ… meg akármi… Vagy, hogy utalni az etnikai… 

MÁRTON: Hát az nyilván ordítani fog, de azért… 

ZSOLT: Igen, és azt tudom mondani, hogy esetleg egy fotót is, hogy ha van a keresett vagy körözött személyről, fotó, akkor 
szerintem már csak… hogy mondjam… közszolgálati funkcióból adódóan a sajtónak ezt le kell hoznia. 

JÁNOS: Mi volt az a hír, amikor… 

MARIANNA: De ha már elkapták, nem? Azt mondod, nem? 

Ó a körözésről… tehát, a körözésnél, hogy ha van fotó, akkor szoktak… vagy fantomrajz, vagy valami… 

NORBERT: Hát, hogy ugye, volt a Cozma-gyilkosság, amikor a Raffaeléket körözték, akkor Raffael, ahogy elkapták, akkor 
már R Sándor volt, amikor elítélik, akkor megint Raffael lesz. Tehát… És ez mindenféle kapcsolódó anyagoknál 
megoldhatatlan. Tehát, ha beteszel egy kapcsolódót, abban még Raffael lesz például, és utána R. Sándor, az nem… nem… 

ZSOLT: Igen, a V. László / Vizoviczki László-történetről… tehát, valójában ez egy eléggé vicces dolog. 

JÁNOS: Én emlékszem, amikor a Népszabadságban, mikor a… hogy mondjam, nem kisebbség… hát, illetve délszláv 
származású Minárovits András… úgy hívják a…? Az a székesfehérvári számítástechnikai cég? És akkor volt egy kolumna, 
ahol végig ilyen M. András… lehet, hogy nem András… [valójában János – B. L.] és akkor volt egy kis keretes, hogy 
Minárovits András ekkor és ekkor alapította az Albacompot. 

GYÖRGY: De pont az ilyen nemierőszakos történet, ott úgy emlékszem, hogy a pápai polgármesternek a lányát 
erőszakolták meg?  

Pécsi! 

ZSOLT: Pécsi! Páva. [többen is, szinte kórusban] 

GYÖRGY: Igen, a Páva. Páva, ez az. És akkor, amikor volt az a kommandós akció, hogy akkor lerohanták a házakat, tehát, 
feketén-fehéren még a GoogleMap-izét is megadták… a házszámot… meg, hogy ki mikor vette a házat, meg ki… pedig 
akkor még ugyanúgy csak gyanúsított volt. 

MARIANNA: Hmmm… 

ZSOLT: Bocsánat, még folytatnám, még befejezném azt a mondatot. Elnézést. Hogy… hogy, és ellentétben az előző hírrel, 
amikor azt mondtam, hogy én azért nem kérnék fel senkit, hogy annak utánajárjon, tehát, hogy valakit most így külön 
felhívjon, utánamenjen… Na most ebbe viszont igen, tehát, itt viszont szerintem érdemes a… ha van erre lehetőség, akkor, 
mondjuk, valami szemtanúval beszélni, végignézem az egyéb hírforrásokat, helyi hírforrásokat. Azonnal, hogy közölnek-e 
valamit. És nyilván minden fontos információt leközölni; azzal, hogy természetesen, ami csak feltételezés, ott azért ezt 
erősen jelezni azt, hogy az XY.-nak az információi szerint ez történt. Hogy magát valahogy rekonstruálni, hogy az áldozat az 
éppen hol volt, hova ment, hova tarthatott. Esetleg, nyilván ez egy nagyon kényes ügy és kérdés, hogy ha hozzátartozó 
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megszólal esetleg, ha… ha hajlandó erre, akkor nyilvánvalóan ez egy nyilatkozat… van, amikor ők kifejezetten igénylik, hogy 
megszólaljanak, de persze ebben az esetben, hát, nyilván figyelembe kell venni kegyeleti megfontolásokat is. 

Ühüm. Azon gondolkoztam még – Mariannához –, hogy mondjuk egy ilyen tragédiának a vizuális megjelenítésénél, 
mondjuk, szerinted, hol van itt a… tehát, mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem? Tehát, hogyha történik egy ilyen 
tragikus eset, akkor mi az, ami megmutatható, mi az, ami nem? 

MARIANNA: Tehát, itt duplán gondolkodnék arról, hogy hol vannak a határok. Az egyik, hogy ha körözés van valaki ellen, az 
nyilván egy olyan erős topik, hogy az akár fotóval vagy… az illető személyről létező fotóval, az egy felülírhatatlan, erős ügy, 
amit segíteni kell – ha köröznek valakit. Amíg azonban, mondjuk, nem köröznek, csak, mondjuk, feltételezett gyilkosokról van 
szó, vagy feltételezett bűnelkövetőkről, azért nagyon sokszor láttunk ebben is a sajtó részéről csúsztatásokat vagy nem 
pontos információkat. És… és szerintem ott is sztereotípiák alapján… mittudomén, hogy a hajléktalan emberek 
megbélyegzése folyamatos, ahogy a roma embereké is. De a másik oldal is érdekes, az áldozatoké. Mondjuk, én azon 
nagyon sokszor szoktam gondolkodni, hogy… hogy azok a fotók, amik megjelennek az áldozatokról, ott az… tehát, hogy egy 
halott embernek a sajtóban való megjelentetését mennyire védik, mennyire nem. Szóval, hogy baleseteknél százezerszámra 
látunk olyan képeket, ahol tulajdonképpen védtelenek már; hát nyilván, nem él. De arcokat látsz, felismerhetőséget látsz. 
Szóval, elég homályosan… 

NORBERT: Na jó, de azért erre viszonylag figyelnek a sajtóban… 

MARIANNA: Most már igen… 

JÁNOS: Na de most kérdezem… tehát, szerinted ez helytelen? 

MARIANNA: Én azt mondom, hogy helytelen. 

JÁNOS: Mondjuk… semmilyen esetben nem tennél be képet a lány holttestéről…? 

MARIANNA: Hát mondjuk így… így nem, hogy a lánynak a… Mondjuk, ugye, a kegyeletét, ilyen szempontból, vagy 
egyáltalán a méltóságát sértse. 

És a lányról életében? Vagy… hogy mondjam, régebbi képeket? 

MARIANNA: Ezt mérlegelni kell. Nyilván képfüggő…  

Ühüm. 

MARIANNA: Tehát, nem szeretnék általánosítani, most csak arra tudok… így az esetre reagálva tudom… azt tudom így 
mondani neked, hogy azért el lehet képzelni, hogy tragikusabb képek jelennek meg… vagy olyan, hogy, mondjuk, a lány 
méltóságát sérti már a kép, hogy ha megjelenik, és nem egyszer, nem kétszer láttunk már ilyen képeket a sajtóban. 

NORBERT: Én nem tudom, hogy milyen lesz a többi példa, de ugye mindig elhangzik az a kérdés, hogy feltüntetnénk-e az 
elkövetőnek az etnikai hovatartozását. Szerintem, akik itt ülnek, ez csak így… egyrészt honnan tudnánk… mondjuk egy ilyen 
hír… egy pillanat. Hogy, ugye a név az beszédes, de azzal még nem tudsz mit kezdeni. Van az a fajta… szerintem 
viszonylag aljas megoldás, amit amúgy az MTI szokott használni, hogy ilyen esetekben megkérdezik a helyi cigány 
önkormányzatot, hogy mit szólnak az esethez, amiből ugye az már így tök egyértelmű… dolog szokott lenni, illetve, hogy 
elkezdenek erre megszólalni mondjuk politikusok, akik követelik a… nem tudom, a cigánybűnözés visszaszorítását, és 
tüntetést szerveznek, de amúgy magától egy szerkesztőség, hogy ezt eldöntse…azt szerintem így közülünk nagyon senki 
nem írná le. Az más kérdés, hogy utána esetleg jönne egy publicista, aki… aki követelné ezeknek az állatoknak a… 
nemtudomén, a megrendszabályozását, ahogy ez szokott fordulni ilyen esetekben. 

JÁNOS: Na de itt a név maga olyan… tehát, ezekre nincs szükség… itt benne van a hírben. 

NORBERT: Hát, azzal nem tudsz mit csinálni. Nem, nem… ugye mindig – az előzőnél is, meg most is – az volt, hogy 
feltüntetnéd-e az etnikai hovatartozást. Tehát… 

JÁNOS: Igen 

NORBERT: Tehát nem. Hát, hogy azt így, egy újság… a Kurucinfót leszámítva, meg néhány ilyesmit… én nem… 

JÁNOS: Na de erre nincs is szükség, mondom még egyszer. Tehát a kérdés az, hogyan lehet… 

NORBERT: Nyilván azért is nem tüntetjük föl. Csak kérdésként mindig elhangzik. Tehát, hogy ha ezt így teszed fel, akkor 
szerintem az így… 

Nem… arra gondoltam, hogy mit kezdenél az etnicitással. Tehát… és hogy… mindjárt lenne még egy kérdésem, 
csak nem tudom. Zsolt, szeretnél…? 

ZSOLT: Nem, csak annyi, hogy az áldozatos kérdésre szerettem volna reflektálni, mégpedig annyiban, ha lehet, hogy… 
hogy én azért nem látom ennyire rossznak a helyzetet… tehát így a sajtó… a saját működésünkkel, és általában a sajtó 
szakmai működésével nagyon sok kritikát jogosnak tartok, de szerintem e tekintetben most pont van egy komoly fejlődés, 
ami miatt én itt nem látok ekkora problémát. Én nem emlékszem mostanában arra, hogy abból botrány lett volna, hogy 
valami áldozatot úgy… mint áldozatot úgy jelenített volna meg a sajtó, hogy az sértette volna a méltóságát. Vagy ha esetleg 
ilyesmi volt, ha ilyen esetek voltak, akkor ott a felháborodás is akkora volt 

NORBERT: Szerintem az a Fehér Miklós halála volt, tehát, szerintem mondjuk tíz éve volt, hogy a Fehér Miklósnak meg 
mutatták az arcát. És hogy… 
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ZSOLT: Ja, amikor a pályán… 

NORBERT: Igen. És… 

JÁNOS: Szerintem, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy erről nem olyan rég jelent meg valami fajta ilyen ombudsmani 
vagy nem tudom milyen állásfoglalás. Áldozatok ábrázolásáról. Nem lehet? 

ZSOLT: Lehet. De szerintem a sajtó… ettől függetlenül is… 

NORBERT: Akkor… akkor szokott előjönni, amikor háborús helyzet van. Tehát, hogy most Szíriában mutatsz-e egy olyan 
képet, ahol ott van egy halott, de hát… polgárháború van. Úgyhogy azért… 

MARIANNA: Nyilván. Persze, én sem azt mondom ilyen szempontból… én erre, erre az esetre mondom. 

JÁNOS: De hát ez is… A Blikk címlapján pontosan tudjuk, ez úgy jelenne meg, hogy ez lenne a vezetősztori, ott lenne egy 
nagy képen… mondjuk, lehet, hogy a lány arca nem látszana, de ott feküdne a bokorban, a növények közt a lány, kifacsart 
tagokkal. Lenne egy kép, hogy milyen jó csaj volt, még mikor élt, meg esetleg ott lenne a fantomrajz a körözöttről. 

ZSOLT: Jó, de ezek a fotók azért úgy készülnek… bocsánat, a Blikket most éppen nem tudom, de szerintem még ott is, meg 
máshol is, hogy azért… hogy azért valójában nem látod. Azt látod, hogy ott körbeállják a rendőrök, el van takarva. Tehát, a 
helyszínt mutatja, magát a testet nem… nem mutatja. Viszont szerintem ez egy elgondolkoztató kérdés, hogy az áldozat 
ábrázolása úgy, hogy korábbi fotók alapján. Azt gondolom, hogy a Bándy Kata arca, az úgy nagyjából mindenkinek megvan, 
szerintem túl sokat is mutatta a sajtó. Tehát, nyilván az a kép volt az, ami a Facebook-oldalon volt, tehát mindenki ezt 
mutatta. Tehát ez nyilván, miután a családtagok nem tiltakoztak emiatt, és az a kép az… egy fiatal, szép, életerős lányról 
van szó, tehát értelemszerűen ez generálta az olvasókat, meg a tévénézőket, de azt gondolom, de ez szerintem… ez nem 
vet föl etikai problémákat. 

Ühüm. Köszönöm. Akkor itt visszautalva erre, tehát, akkor lehet, hogy nem jól fogalmaztam meg az etnikai 
hovatartozást. Tehát, nem úgy próbálom feltenni a kérdést, hogy ott lenne-e, hogy roma, nem roma. Egyébként 
ebben szerintem változott a világ. Legalábbis… ez most csak egy megjegyzés, most keresgéltem híreket, és egy 
2003-as vagy 4-es, tehát jó tíz évvel ezelőtti Index-cikkben volt, hogy valami olyan eset, hogy egy… talán egy 
képviselőt, egy fiatal férfit megerőszakoltak, és úgy volt a hír, hogy öt roma megerőszakolta. Tehát, ez még egy tíz 
évvel ezelőtt így volt… volt ilyen az Indexen. 

JÁNOS: De hát ezt így nyilatkozta, nem? Tehát ez… 

Nem, nem! Majd elküldöm. Nem… 

NORBERT: Szerintem az… az a hogy hívják… milyen… Szabó… Szabó? 

JÁNOS: Szabó Gábor. 

Igen, igen, igen. 

NORBERT: És még így feljelentést is tett… 

JÁNOS: Igen… 

Igen… vagy lehet, igen. De szerintem ez most már nem így lenne, azt gondolom, tehát… hogy… Vagy csodálkoznék. 
Vagy mostanában nem szoktam. De ez, ez csak egy megjegyzés volt. A másik inkább az, hogy… hogy itt az lehet 
egy ilyen forgatókönyv, ahol… tehát ilyenekre gondolok, hogy hogyan kezelődne az etnicitás, amit itt említettetek is 
– vagy Zoltán említette –, hogy, mondjuk, mi van akkor, hogy ha az adott városban, mondjuk, mittudomén, 
demonstrációt rendeznek. És nem tudom én, elkezdenek masírozni a cigánysoron. És tehát akkor, ha van egy ilyen 
fejlemény, akkor arra mit lép… tehát arra. 

JÁNOS: Azt nyilván nem lehet elhallgatni. 

Azt nem lehet elhallgatni, azt mondod. Vagy… vagy igen? Vagy nem tudom. 

ZSOLT: Hát most, a sajtónak az a felelőssége e tekintetben, hogy ezt hogyan kommentálja. Tehát, az egy más műfaj lenne. 
Az, hogy ha ez egy jelentősebb demonstráció, pláne akkor ott a rendőrség is levonul. Ilyen erődemonstráció; volt is ilyen, 
láttunk már ilyet – azt nem lehet nem megemlíteni. Tehát az a tájékoztatási minimum, tehát az belefér. 

JÁNOS: És ugye volt olyan is, hogy kiderült, hogy nem cigányok voltak. Természetesen, akkor erről is be kell számolni. 

GYÖRGY: Végig azon gondolkodom, hogy ha a Kolompár Renátó helyett mást írsz be, tehát, ha beírsz egy Szabó nevet, 
vagy… érted, bármit, tehát, hogy akkor is ugyanez a protokoll él, amit te mondasz, hogy magába az, hogy a rendőrség 
kiadott egy ilyen névvel, fényképpel, magában ez egyébként szerintem a sajtót ilyen módon nem kell, hogy cenzúrázzon… 

JÁNOS: De hát nem írhatsz más nevet! 

GYÖRGY: Nem, nem, nem! Csak azt mondom, hogy ha a rendőrség kiadja, hogy… 

Horvát János… 

JÁNOS: Tök mindegy. Az minősíti azt, hogy a hírrel kapcsolatban ki az új információ, aki képbe kerül. Innentől kezdve 
szerintem ez az öncenzúra… amit kéne tenni talán a sajtónak, hogy nem írja le ki, hogy Kolompár Renátó? Szerintem ez 
nem áll meg. 
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MÁRTON: Szerintem sem. Én leírnám. Szerintem nem igazából nem oszt, nem szoroz ez a név, még akkor is, ha bármit 
gondolnak… 

JÁNOS: Hát nekünk… 

MÁRTON: De hogy izé… hogy tényleg valószínűleg a fejlemények… tökre nem ezen múlik. Több megy le így… Az a pár 
újság, ami itt van, az hogy… vagy, hogy mittudomén… rugózik ezen a Jobbik, akkor is lehet durva, lemegy a mittudomén 
melyik cigánysorra… és akkor a maga kis fejleménye meglesz a hírnek. 

JÁNOS: Igen. Szerintem ez egy olyan kérdés, hogy ha egy büntetett előéletű: azonnal nyoma van. Hogy erre ráerősít a sajtó 
azonnal. Tehát, hogy ugye előkereshető, hogy mivel kapták el, hogy mennyit ült… ugye az már gyorsan lehet egy 
minősített… ezt már hozzáteszed, megírod… Mármint kérdem, hogy hozzáteszed, megírod? 

MÁRTON: Hát, hogy ha rendelkezésre áll az információ, szerintem igen. Tök fontos kiegészítése, szerintem. 

NORBERT: Igen, és sokszor érdekes is, hogy mittudomén, hét napja szabadult a börtönből, már megint elkövetett… 

MÁRTON: Igen… 

JÁNOS: Én azt hiszem, hogy ez erősíti a rasszizmust, de ennek ellenére azt mondom, hogy nem teheti meg azt az újság, 
hogy kihagyja a nevet. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezt az egész kérdéskört megoldás irányába kellene lépni az 
egész társadalomnak. És nem fogjuk tudni így a sajtó oldaláról megoldani. De egyébként az meg nyilvánvaló, hogy a 
határok… tehát, hogy ez a… mondjuk a rendszerváltás pillanatában ez még valamilyen szinten tartható volt, és ez 
egyébként félelmetes ütembe szabadul föl.  

NORBERT: Nem tudom, hogy pont a rendszerváltásig… 

JÁNOS: Hát, körülbelül. Hát az, hogy tabu volt, kódolva jelent meg – valamennyire. Nem is csak a cigányokra gondolok. Ez 
az egész… tehát azért nem szívesen tűntek fel olyan színben az emberek, hogy ők rasszisták. Mármint azt mondom, hogy 
kevésbé, mint most. Most pedig, megnézed a kommenteket akárhol, akkor ez… akkor ez most már teljesen általános.  

MÁRTON: Hát talán… szerintem talán… maga a kommentelés, az, hogy névtelenül kiteszed a véleményedet, az inkább az 
újdonság. Tehát a rasszizmusban szerintem nincs új… 

JÁNOS: De nemcsak névtelenül… ez jön elő. Tehát, mondjuk, a Facebook-on is. Most nem akarok konkrét példát mondani, 
de tudnék… Szóval, hogy…  

MÁRTON: De hát, aki olyan hülye, hogy kitegye… néhány hülye. 

GYÖRGY: De nem hülye! Hát ez az, hogy nem szégyelli. Tehát, ez alól a szégyen alól fel van szabadítva.  

JÁNOS: Tehát akkor, nézd, az egyik nagy vasúttársaság szóvivőjének a Facebook-ján [nevetés] – csak azért jegyeztem 
meg, mert ő így beszólt nekem, hogy őt idegesíti egy bizonyos dolog, hogy én, mondjuk, a Facebook-ra kirakom, hogy 
éppen hol járok. Tehát semmi ilyen érzékeny dolog, és ő… az eszébe se jutott, hogy az vajon probléma-e, hogy ő ilyen… 
rasszista megjegyzéseket tesz folyamatosan. Tökre megértem, hogy miért teszi: az édesanyja egy kis faluban él, és 
állandóan kirabolják… tehát, ez nyilván nem helyes, hogy kirabolják, csak nem biztos, hogy ezt… úgy kell ennek hangot 
adni, hogy közbe cigányozik. De hát… De még egyszer mondom, hogy ez egy nagyon mély, és nagyon fertőző probléma, 
amivel az egész társadalom nem néz szembe. Én például nem tudom, hogy mondjuk a nemi erőszak az egy olyan 
bűncselekmény-típus-e, ahol felülreprezentáltak a romák. Egyáltalán nem vagyok benne biztos.  

MARIANNA: Nem. Egyébként nem. Mármint, hogy amennyire én utána tudtam nézni… nem. 

Hogy az elkövetők körében felülreprezentáltak-e? 

JÁNOS: Az elkövetők.  

Tehát, hogy ez a kérdés. 

ZSOLT: Bocsánat. Még statisztika nincs, egyébként?  

JÁNOS: Hát, vizsgálatok vannak, statisztika nem annyira van, de vizsgálatok. 

Statisztika nem lehet. 

ZSOLT: Igen, de adatok hivatalosan biztos, hogy léteznek. 

JÁNOS: De mégis…  

MARIANNA: Közelítő adatok lehet. 

De egyébként én… én egy olyanról tudok, kutatók csinálnak olyat… volt egy olyan európai projekt, hogy száz nemi 
erőszak eset, és akkor minden EU-s tagállamban száz nemi erőszak esetet… akkor ilyen aktákat átnéztek, és akkor 
abból ott kiderült a sztoriból, hogy mi volt… hogy közeli ismerős, satöbbi. És akkor most zárójel: tehát, abból az 
derült ki, hogy mindenhol a világon, meg itt is, nem jellemző az, hogy különböző társadalmi csoportok tagjai között 
történt. Tehát, az a jellemző, amikor ismerős, kolléga satöbbi. Tehát, ez az utcai nemi erőszak eleve ritkább a nem 
utcaihoz képest. És az, hogy egy ismeretlen, aki egy másik társadalmi csoporthoz tartozik, vagy másik etnikai 
csoporthoz, ez nem jellemző. 

MÁRTON: Igen, de ebből még nem derül, ki, hogy akkor most felülreprezentált-e, vagy nem… 
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MARIANNA: Ez a Bándy Kata kapcsán jelent meg annak idején, viszonylag sok ehhez kapcsolódó adat… 

Igen, ebből az derül ki, hogy az elkövető… nem ebből csak, amit most mondtam, az derült ki, hogy az a kombináció, 
hogy egy alacsonyabb státuszú elkövető és egy magasabb státuszú, mittudomén… 

MÁRTON: Igen… 

Fehér áldozat, ez nem jellemző. Jó. 

JÁNOS: Jó. Az viszont valószínű, hogy a férfiak viszont ugye felülreprezentáltak a nemi erőszak elkövetői körében… 

MÁRTON: Na, azért ne essünk túlzásokba! Csak vicceltem 

MARIANNA: Sőt, a családon belüli erőszak a legtöbb erőszak… 

JÁNOS: Ennek ellenére, ugye, tudjuk, hogy nem… tehát, hogy ez alatt a hír alatt a kommentelők nem kezdenének el férfizni, 
hanem viszont cigányozni elkezdenének. 

Ühüm. Jó, köszi szépen. 

JÁNOS: Nagy valószínűséggel… 

Igen, igen, igen. Köszi! Jó. Akkor egy… valahogy így átkötésként egy következő ilyen, nem tudom, egy következő 
ilyen történet: „Egy 17 éves, öthónapos terhes prostituált – akinek már van egy kétéves gyermeke – gyilkosság 
áldozatává válik lakóhelye, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település közelében, az országút mellett. A tettes 
ismeretlen.” És akkor ugyancsak: megüti-e, tehát az ingerküszöböt; eléri-e, hogy akár hír legyen belőle, vagy bármi; 
ha igen, akkor milyen hangsúllyal; kép, illusztráció, satöbbi.  

[csend] 

ZSOLT: Hát akkor kezdem. Jó? Jó! [nevetés] A következő lenne ezzel, hogy hát persze, hogy megüti. Hát ez megint csak… 
igen, ez egy nagyon súlyos, hasonlóan súlyos bűncselekmény. Csakhogy ebben a történetben… valószínű, hogy itt 
egyébként a tettest nagyon hamar el fogják kapni, valami azt súgja. Tehát ez, ez nyilvánvaló. Tehát ez… ez az a történet, 
amit szerintem riportszerűen kell… van a hír, a hír közlése és a hír követése; és tudjuk, a nyomozati szakasznak a követése, 
no de ez az a történet, ami után mondjuk… Mondjuk, az elvárható, vagy minálunk, hogy menjen le az újságíró oda, és 
nézzen körül, beszéljen abban a faluban, mi történik. Mert most… nyilván ez egy olyan hír, amit valaki elolvas, és az összes 
körülmény fontos. Tehát, hogy hány éves… tehát, ez egy olyan sorsot ábrázol, ami valószínűleg arrafelé… azt nem 
mondom, hogy tipikus, mert ne essünk túlzásokba, de nem példa nélküli. És ez miért van így, ez… itt nagyon mélyre kell 
ásni, és itt… ez szerintem megint csak… nem azért érdekes, mert etnikai szempontból, hanem… hanem, hogy egyáltalán 
ilyen emberi sorsok vannak, azért. Aztán, ha ez ebben a történetben hangsúlyosan megjelenik, akkor az szerintem nem…  

JÁNOS: Nem lehet elhallgatni. 

ZSOLT: Nem lehet elhallgatni vagy elkerülni, de… mondjuk úgy, hogy ez inkább bennem… legalábbis bennem, szánalmat 
kelt. 

MÁRTON: Igen… 

ZSOLT: Nem egyszerűen azért, mert az áldozat, hogy mi történt… tehát nem… az evidens, hogy azért szánalmat kelt, mert, 
hogy meggyilkolják, hogy ez történik, hanem azért, hogy… az előzmények miatt is. Tehát, nyilvánvalóan már akkor áldozat 
volt, mielőtt… bizonyos értelemben, mielőtt konkrétan bűncselekmény áldozatává vált volna. És hogy ez… ez, ha valakinek 
itt nekiszegezni a dolgokat, az nyilvánvalóan a környezet, a… mittudomén, a gyámügy, a rendőrség, a polgármesteri hivatal, 
a hatóságok; hogy… hát azért az nincs rendben, hogy ha 17 és fél éves, és itt van már egy… akkor tehát, gyakorlatilag két 
évvel ezelőtt már szült… tehát, itt valami nagyon félresiklott ebben a történetben. 

MÁRTON: Én egy az egybe valami hasonlót szerettem volna mondani. Tehát szerintem… inkább én rosszul voltam, 
miközben ezt felolvastad. A többinél nem, mert hogy egy csomó ilyet lát az ember, de ez tényleg… izé, olyan nyomor ordít 
belőle, hogy az hihetetlen. És pont én is azon kezdtem el gondolkozni, hogy ez egy ilyen… ugyanakkor ebbe egy olyan 
óriási lehetőség, ami ugye az egész probléma szerintem, így a sajtó szerepével kapcsolatban, vagy a probléma egyik része 
az, hogy az emberek onnan próbálják megítélni ezt a kérdést, hogy egyáltalán nem látnak rá, fogalmuk sincs, hogy mi folyik 
ezeken a településeken, hogy élnek az emberek- És igazából nem is érdekli őket, csak az, hogy „na megint késelés”, „na 
megint”… nem tudom én, micsoda. És ez egy óriási lehetőség igazából, hogy annak a farvizén, ami mindenkit érdekel; az, 
hogy egy lány…egy lányanyát, vagy hogy… most az nem hangzott ugyan el, de tök mindegy, nem akarok itt prejudikálni. 
Ennek a farvizén óriási riportot lehet csinálni; bemutatni tényleg a lényeget, hogy hogy kerülnek egyáltalán ilyen helyzetbe az 
emberek. És ennek szerintem egyáltalán nem a hír része a legfontosabb. És egyébként még, abba a riportba, hogy ha ez 
egy… történetesen egy cigánysoron történt, vagy… akkor óriási hangsúlyt kellene, hogy kapjon. De nem úgy, hogy „mer’ a 
cigányok, azok erre hajlamosak” – nyilván, hanem egyszerűen az, hogy tényleg akár sorsokat bemutatva; elővéve; azt, hogy 
hogy jutott ki oda, ahová… Szerintem ez egy iszonyatosan izgalmas téma. 

GÁBOR: Egyébként ez… Ja, Gábor vagyok, kicsit olyan Anonim Alkoholisták [nevetés] 

GYÖRGY: ”Gábor vagyok… nem iszom” [nevetés] 

GÁBOR: Ja, most már nem [nevetés]. Igazából ez a történet szerintem az előzővel párban érdekes igazán. Ugye… ugye… 
okosan volt megfogalmazva, vagy kiválasztva ebből a szempontból a 22 éves orvostanhallgató és a nem tudom…15 vagy 7 
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éves prostituált… Ugye nem lehet nyilván ilyen egyedi eseteket összehasonlítani, de egyébként ugye a Bándy Kata-
története volt ilyen szempontból nagyon jó példa, hogy ő… hát ő azért… ugye, a fejemet tenném rá, hogy a 22 éves 
orvostanhallgató történetével sokkal tovább, meg sokkal kimerítőbben fog foglalkozni a média. És nem is azért, mert, nem 
tudom, elfogult, hanem mert egyrészt látja is, hogy mi érdekli az embereket – hogy mi megy, ez tükröződik a statisztikában, 
meg a logokban, amelyek valamennyire befolyásolják a szerkesztői döntéseket is. Egyszerűen egy nagyobb sokk. Az ember 
nem számít arra, hogy egy 22 éves orvostanhallgatót, aki előtt ott van a jövő, meg az élet minden lehetősége, és ez 
összetörik. Míg ugye egy 17 éves prostituáltra, bármilyen szomorú is ezt így kimondani, de hogy abba már, az már eleve 
egy… az… valamennyire nem… Kevés… kevesebb benne a dráma, és ez nekem nagyon… nagyon kegyetlenül hangzik, de 
kevésbé lepődik meg… az ember, hogy ez történik vele…? És ugye… nyilván a nem tudom… a hírértékben a meglepőség, 
szokatlanság ugye elég jó… ugye nekem viszonylag elég frissek ezek az amerikai élmények, de ugye Washington is úgy néz 
ki, hogy a város háromegyede az ott feketék és szegények és bűnözés és drog meg prostitúció, minden – az egynegyede 
meg fehérek és gazdagság. Ha van száz lövés abban a feketék lakta háromnegyedben, arról akkor az kis hír, vagy még az 
se, ha egy lövés eldördül Georgetownban, akkor az… oda kimegy az egész rendőrség, és az ott lesz a Washington Post 
címlapján másnap. Tehát… ez… szomorú, meg kegyetlen, de így működik. 

JÁNOS: És megírja az újság egyébként a… mondjuk a tettesek és az áldozatok úgymond etnikai kategóriáit? 

GÁBOR: Nem.  

JÁNOS: Nem? Már ez nincs Amerikában?  

GÁBOR: Hát a… ugye a… egyrészt mondjuk a neveket, azt így sokkal szabadabban kezelik, tehát a nevek… az kimegy. És 
ott is megvan egyébként ugyanúgy, mint itt, hogy név alapján; itt nem tudom, egy Kolompár név alapján akkor az ember 
sejti, hogy roma, ott is megvannak ugye… a Wilson, az egy tipikus fekete név, vagy egy csomó ilyen név van. Meg hát ugye 
a fotó… később… 

NORBERT: De hát ott a rendőrségi jelentésekben is benne van, nem? 

GÁBOR: De igen, de az a rendőrség. De az újságban nem feltétlenül írják le; kivéve, hogy ha jelentősége van. De egyébként 
igen, benne van az… hogy külön kis rubrika, hogy a faj… hogy „kaukázusi”… 

JÁNOS: Arról szabad olyat kérdezni… 

Igen… 

JÁNOS: Hogy ha nem, akkor majd a végén áruld el, hogy ezek kitalált történetek? 

Hát én… én próbáltam, hogy letisztítani megtörtént dolgokat, hogy ne legyenek benne ilyen zavaró tényezők. 
Egyébként… hogyha… akkor itt elárulom, hogy nagyjából kábé így kinéző hír, vagy történet, volt a Bándy Kata-
ügy… azon a héten, amikor a Bándy Kata-ügy volt, és hát az a forgatókönyv jött be, hogy picike hír volt, ahol 
egyáltalán. Tehát, hogy abszolút elvonta a figyelmet… tehát, hogy nem… én nem láttam legalábbis se ebből riportot 
vagy ilyesmit; ami, amire egyébként itt utaltatok, hogy ebben mekkora társadalmi… milyen sok társadalmi kérdés 
sűrűsödik bele. Tehát, hogy… hogy úgy tűnt, hogy azon a héten, amikor volt egy másik eset, akkor… akkor erre 
nem volt kapacitás végül is. 

MARIANNA: Hmm… 

JÁNOS: Hát, nem tudjuk, hogy azért-e.  

Hát, ez volt. Ez lett belőle. … Te nem tudom, hogy…? Te? Igen-igen-igen! 

MARIANNA: Hát abszolút egyetértek azzal, amit itt az elején felvetettetek, hogy ez egy olyan történet, amit – hogy ha van rá 
idő, vagy van rá akarat, szerkesztői akarat, akkor akár… akár úgy is fel lehet dolgozni, hogy éppen a nálatok dolgozó fotósok 
– majdnem mindenki a tanítványom volt egyébként… – de hogy annyira jól dolgoznak, olyan gyönyörű fotóesszéket raknak 
le az asztalra, ami szerintem alkalmas akár arra, hogy érzékenyítse a problémára az embereket. Tehát, hogy föl lehet 
dolgozni ezt képben, meg vizuálisan; így erősen, hogy a mögötte levő tragédiát és az információkat is át tudd adni. Mert én 
mélyen egyetértek azzal, hogy valószínűleg hírként egy hófehér 22 éves orvostanhallgatóhoz képest hátrányba kerül egy 
prostituált kislány, bármilyen színű a bőre. Tehát hiába… ami történt vele… nem versenyképes. Azt meg… Most nem fogok 
tudni… Egyébként nem vagyok annyira naiv, mint amennyire provokatív kérdéseket próbálok így nektek mondani… 
[nevetés]. De azon… azon azért szoktam gondolkodni, hogy akkor, hogy ha, mondjuk, sztereotípiák ellenében dönt egy 
szerkesztő, akkor az állásával játszik, nem gondolja, hogy rajta túl nagy a felelősség, vagy… vagy csak egyszerűen a 
példányszámok eladása számít ilyenkor? 

NORBERT: Nagyon sokszor… 

MARIANNA: Van hatalma egy újságírónak. Hogy meddig terjedhet el, meddig…  

NORBERT: Szerintem azért az esetek nagyon nagy többségében a sztereotípiákkal szembe döntenek a szerkesztőségek. 
És egyébként… 

MARIANNA: Én egyéként remélem… 

NORBERT: Egyébként egy ideig nyilván idegesítőek azok a kommentek, hogy miért nem írjátok ki, hogy „cigány”, és 
mindenkinek egyesével szeretne válaszolni az ember. Aztán vagy kitiltja, vagy hagyja. Vagy elindul egy olyan vita egyébként 
a kommentekben, amelyek ezt helyrerakják…  
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JÁNOS: Vagy megszünteti az újság a kommentelést. 

NORBERT: Szóval, nincs egy olyan… vagy azért, mert van egy funkciónk, azért még nem feltétlenül gondolja az ember, 
hogy ezt ki kell írnia, azért mert küldözgetik az idióta linkeket, és szívesen visszaküldenél három másikat azonnal. Hogy 
elkezdtek cigányozni, és kiderül, hogy egyáltalán nem voltak cigányok. Mint ahogy például volt ez a soroksári futólány… 
vagy nem tudom. Igen, az volt most. Amikor még aznap Schobert Norbi a nemtudomén hányszázezres Facebook-izé… 
lájk… vagy… 

JÁNOS: Száz… többszázezres… 

NORBERT: Többszázezres lájkos Facebook-oldalán azonnal elkezdett cigányozni. És azóta is, tényleg én arra várok, hogy 
kiderüljön, hogy nem az volt, és úgy el lehetne küldeni a büdös francba. De hogy ettől még nem érzi azt egy szerkesztőség, 
vagy egy szerkesztő, hogy neki, fú, hát én ezt most nem merem megírni. Vagy izé, kihúzatom. Mert nincs jelentősége…  

GYÖRGY: Nálunk inkább ilyen sztorifüggés van. Tehát, hogyha ebbe, ahogyan mondjátok, láttatok, hogy oda kell menni, 
meg kell írni; nálunk mondjuk az a szűrő, hogy az újságíró, aki erre ráharap, vagy a szerkesztő, aki azt mondja, menni kell, 
hogy az… egyébként a szkepszissel szemben meg tudja-e védeni, hogy azt az energiát, amit egyébként ennek a sztorinak a 
felhajtása igényel, hogy azt megéri megcsinálni. Mert, hogy sok esetbe egyébként az van, hogy… hogy azt mondjuk, hogy 
érdemes továbbmenni, megcsinálni, kimenni, és nem igazolódik. És akkor a harmadik esetbe már felülről már van an hatás, 
hogy persze, és akkor megint elmegy két nap, és nem fog a… úgy teremni ez a történet, ahogyan az elvárható. Tehát, ilyen 
fajta kontroll van, de ennek, mondjuk, nem sok köze van a… bármiféle rasszizmushoz, inkább egy ilyen 
teljesítménykényszer van. 

MARIANNA: Ühüm… 

Oké. Köszi. Akkor az utolsó ilyen történetszerűség: „Egy zátonyra futott tengeri üdülőhajón életét vesztette egy 
magyar állampolgár, a hajó vendéglőjében cigányzenét játszó zenekar hegedűse, aki szemtanúk és videofelvételek 
tanúsága szerint aktívan részt vett az utasok, köztük gyermekek mentésében.” 

JÁNOS: Hát ez mondjuk… 

NORBERT: Ez valós történet. Ez valós történet, igen… 

JÁNOS: Na de ez, ha itt most visszautalhatok arra, amit az elején mondtam, hogy tehát őt… én nem tudom, hogy ő milyen 
zenét játszott, de hát őt nem… tehát, abban az értelemben a magyar közvélemény ezt a… őt nem tartja cigánynak. Ez egy 
ugye… egy hegedűművész volt ugye tényleg azon a hajón… Nem? Én nem tudom. 

Én kérdezem…  

MARIANNA: Egy cigányzenész. Ennél sztereotipikusabb cigány nem lehet, szerintem. 

JÁNOS: Jó, de érted… 

GYÖRGY: Jó, de itt ez a pejoratív előjel, ez pozitív. Ilyen szempontból… 

JÁNOS: De egyébként, akiről itt szó van, ő egy cigányzenész volt? 

Akkor a két évvel ezelőtti esetről kérdezed most? 

JÁNOS: Igen, most nem jut eszembe a hajó neve. 

Igen, Fehér Sándor, és ő ténylegesen egy roma származású… tehát, igen. 

JÁNOS: Aha, na jó. Tehát én ezt soha… nem is találkoztam ezzel, hogy… hogy ő… tehát bármilyen utalással se találkoztam 
ebben a pozitív… tehát, itt ugye pozitív szerepet játszott, miután… énnekem ez új információ. 

NORBERT: Nem olvasol Blikket? [nevetés] 

JÁNOS: Nem. Ez tény. 

GYÖRGY: Igen, igen… hát ez van. 

JÁNOS: Hát, de, én nem tudtam, hogy Fehér Sándor, ő egy… 

ZSOLT: Én, ha jól emlékszem, mi… fotót is hoztunk róla, beszámoltunk róla, és azt gondolom, hogy ez esetben… ha… tehát 
ha a megemlítése mondjuk annak is, hogy ő milyen származású… szerintem annak az elhallgatása lenne problematikus, 
nem pedig a megemlítése. Annál is inkább, mert… mert ez az a hír, ami… ami alkalmas arra, hogy ennek a hangsúlyos 
megjelenítésével a média, teljesen szakma szabályai szerint eljárva és a valósághoz igazodva… hát, a negatív 
sztereotípiákat oldja, gyengítse. Tehát, ez ilyen szempontból, bár ugye ez egy tragikus történet, de… de most nem is tudom, 
hogy ne cinikusan hangozzék, de abszolút alkalmas annak bemutatása, még hogyha egyébként, ettől függetlenül is a 
történet érdekes. Hát ez egy világszenzáció, ugye tehát, maga a Costa Concordiának az esete, az a világsajtót bejáró, 
szerintem nem a magyar sajtót érdekelte, ez egy globális érdeklődést kiváltó hír volt. Önmagában ez, hogy van magyar 
szála, ez már érdekes, és így meg aztán pláne érdekes, tehát… és erre emlékszem, hogy a sajtó szerintem erről úgy 
beszámolt egész tisztességesen. És pozitívan. 

NORBERT: Igen, és a Blikket is csak azért mondom, mert ők viszont nagyon sokáig vitték. Meg akkor a… hogy akkor a per 
éppen most zárult le, és milyen kártérítést ajánlottak meg… 

JÁNOS: Arra emlékszem, de… 
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GYÖRGY: Meg hogy a Fehérnek megtalálták a holttestét. 

NORBERT: Igen, fotó a sírról… 

JÁNOS: Egyébként egyetértek a Zsolttal, noha azért föl tudnék vetni itt is aggályokat. 

NORBERT: De hát az, hogy odaírod, hogy… 

JÁNOS: Hát, mondjuk, én nem tudom. Én a… én a… 

MÁRTON: Én szerintem… Jaj, bocsi, nem akartam… 

JÁNOS: Hogy én… hát például én… hogy mondják ezt? Önkéntes identitásválasztásban hiszek – én, például. Tehát, nem 
kérdeztük meg Fehér Sándortól, hogy ő minek tartotta magát.  

NORBERT: Satöbbi. Satöbbi.  

JÁNOS: De ettől még… mondom, ettől még egyetértek. 

ZSOLT: De én úgy emlékszem, hogy a családját… a családja nyilatkozott, és a családja számára ez nem volt egy… nem 
volt egy kérdés. Tehát, nem vetődött fel problémaként ez az egész dolog, hogy ő most cigány vagy nem cigány. Tehát, az 
van, hogy ők erre büszkék is voltak, valószínűleg. Ha jól emlékszem a híradásokból. 

A konkrét esetre gondolva, tehát, én olyanokra emlékszem például – és most nem tudnék médiumot kapcsolni –, 
hogy, mondjuk a temetés, és akkor valahogy úgy volt megfogalmaz, mittudomén: „a roma hagyományok szerint”… 
nem tudom… „zenésztársai búcsúztatták”. Tehát, hogy nem az volt, hogy „a roma halottat”, izé, hanem hogy 
valahogy így volt… és akkor képek is voltak a gyászolókról… 

JÁNOS: Tehát így kódolva volt. 

Ez szerintem… „roma hagyományok”. Tehát, nem volt annyira kódolva szerintem. 

MÁRTON: Azt egyébként én is nagyon el tudom képzelni… 

GYÖRGY: Ez egy sima információ, nem? 

Igen… 

MÁRTON: De az viszont, hogy ha azt írja oda… 

De nem azt mondom, hogy ez jól volt, de hogy volt ilyen… 

MÁRTON: De az viszont, azt én nem tudom elképzelni egy újságcikkről, hogy azt írj, hogy a roma nemtudomén-kicsoda. 
Tehát, ez így egy dolog, hogy a nem tudom, a cigányzenész, de hogy azt inkább egy publicisztikában tudom elképzelni, 
amikor elküldesz mindenkit a picsába, hogy mindig csak a gyilkosság, amikor cigányoznak, igen… ott leírni. De hogy egy 
hírben magában azt leírni, hogy a roma Kovács István, vagy nem tudom én… Tehát, ez kábé olyan, mint a „kreolbőrű” amit 
az iskolák körüli hírekben mondtak húsz évvel ezelőtt. 

Nem, itt sem azt mondtam, hogy mi volt helyes, mi nem – csak arra emlékszem, hogy például volt ilyen a temetésről, 
és akkor itt így volt valahogy megfogalmazva. 

MARIANNA: Csak egy ilyen kicsi anekdota. Hogy én most, hogy dolgozom roma gyerekekkel, ők elvileg középiskolás 
csoport, és tárgyakat fogalmaztak meg, ez egy ilyen kis kampány, amit együtt csinálunk. És az egyik az azzal foglalkozott, 
hogy mi a vágyuk… bármi vágyuk vagy személyes vágyuk. És az egyik kislány felírta ugye ezt, hogy… hogy „ne legyen 
megkülönböztetés”: Ez volt a vágy. És én rákérdeztem, hogy ezt úgy érti, hogy pozitív se? Tehát, hogy… és nyilvánvalóan ő 
a romaságára értette, és az ő válasza – illetve akkor a csoporttal nagyon hosszan beszéltünk – egyértelműen az az volt, 
hogy az se. Tehát, ez engem is meglepett egyébként, hogy ő maga is azt mondja, hogy ez a se negatív, se pozitív… egy 
picit ilyen, mint amit te mondtál, hogy legyen önkéntes az identitásválasztás, vagy dönthesse el ő azt… hogy a roma 
származáshoz ne kapcsolódjon az információ 

JÁNOS: A pozitív diszkrimináció, az, mondjuk, nem mond ellent az önkéntes identitásválasztásnak. 

MARIANNA: Nem mond… De egyébként valamennyire azért össze tudom a kettőt kapcsolni… tehát, nem csak ebben a 
szterotipizált világban… 

JÁNOS: „Jó napot kívánok, magát azért fogjuk felvenni erre az állásra, mert cigány.” „De én nem is vagyok cigány!” „Ja jó! 
Akkor nem vesszük fel.” 

MARIANNA: Hát, egyébként, mondjuk, én itt ülök ezekkel a színekkel, én nem vagyok roma származású, de sokszor hitték 
rólam. Most már nem; mert hogy nem jutnak el idáig a romák feltétlenül, ahol én tartok. De korábban nagyon sokszor. És 
nekem elég tipikusan hasonló történeteim vannak, mint amit te mondtál most. Tehát, hogy abból adódóan, hogy úgy nézel ki, 
mintha; vagy, hogy sejtik, vagy gondolják, de közben nem vagy az, és amikor kiderül, akkor megváltozik ez a… akár pozitív, 
akár negatív irányba változhat a státusz. De ez most csak háttérinfó, ez más. 

Ugorjunk? Ugorjunk, jó. Akkor, ezek voltak az esetek, és… vagy a történetszerűségek, és az ötödik az nem… tehát, 
itt nem arról van szó, hogy bekerül, nem kerül, hanem ez egy ilyen, nem tudom, kakukktojásként ilyen… ez a… Igen, 
tehát akkor nem kommentálom. Tehát, itt csak annyi a feladat, hogy mit gondoltok róla, tehát a leírt dologról, tehát 
az esetről, hogy ez… 

GYÖRGY: Tatárbifsztek.  
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Tatárbifsztek. 

GYÖRGY: Én azt gondolom róla, tehát, hogy cigánypecsenye, tatárbifsztek, meg ilyenek… [György azért tudja, hogy mi 
következik, mert az ő kezében ott van egy forgatókönyv, amelyet azért kapott, hogy késve érkezőként be tudjon kapcsolódni 
a beszélgetésbe.] 

Oké [nevetés]  

GYÖRGY: Skót viszki. Tehát, ez egy akkora, akkora hülyeség… 

Akkor fölolvasom először. A többiek nem látják. Igen. 

GYÖRGY: Ja, bocsánat. [nevetés] 

JÁNOS: De nála ott van? 

Ez azért, mert késve érkeztél, egy kis segítséget kaptál! Igen. [nevetés] 

JÁNOS: Ez diszkrimináció! Előnyös megkülönböztetés. 

Jó. Tehát mit gondoltok… ez egy… nem tudom… MTI vagy ilyesmi volt. Tehát egy az egyben. „Nem használják 
többé a cigánypecsenye elnevezést a németországi Hannoverben az önkormányzati fenntartású étkezdékben. A 
városvezetés ezzel egy helyi civil szervezet kezdeményezésére reagált. A Forum für Sinti und Roma (Fórum a 
szintókért és romákért) nevű egyesület eredetileg a cigánymártás (Zigeunersauce) kifejezés ellen tiltakozott a 
húsételekhez használt csípős szósz gyártóinál. A szervezet arra hivatkozott, hogy a négercsók kifejezést sem 
használják már, a cigánymártás pedig ugyanúgy rasszista, ezért legfőbb ideje új elnevezést keresni a szósznak. Azt 
tanácsolták, hogy változtassák például pikáns mártásra vagy paprikamártásra a termék nevét. Az élelmiszer-ipari 
vállalatok elutasították a kérést. A mártások előállításával foglalkozó cégeket is képviselő, ínyenc élelmiszerek 
gyártóinak szövetsége közölte, a cigánymártás elnevezést több mint 100 éve használják már, és nem találnak benne 
semmi kivetnivalót. A hannoveri városvezetés viszont úgy döntött, hogy az önkormányzati fenntartású menzákon a 
cigánypecsenye helyett a magyaros vagy a pusztai pecsenye elnevezést használják.” 

JÁNOS: Na, tessék:„magyaros” – még jobb! [nagy nevetés]. Én azt se tudtam, hogy németül is létezik a cigánypecsenye 
meg a négercsók. 

MÁRTON: Hát most már nem, nem a… 

JÁNOS: Most már nálunk sem négercsók a négercsók egyébként. 

NORBERT: De! Nem? 

JÁNOS: Nem, más neve van, én a múltkor más nevet láttam. 

NORBERT: Nálunk még mindig négercsók szerintem… 

JÁNOS: Szóval, akkor mi az? 

GYÖRGY: Hát szerintem ez egy ilyen… túlkapás. Igen, egy ilyen Münchhausen bárós történet, tehát, hogy a hajánál fogva 
előrángatnak dolgokat, miközben… én nem tudom, a cigánypecsenyéről aztán végképp nem tudom, kinek jut eszébe 
bármiféle pejoratív, rasszista dolog… tehát, hogy… 

JÁNOS: Én se szeretem a túl… Bocsánat. 

GÁBOR: Ja, hogy csak annyit akartam, igazánból, hogy nyilván ez semmi… ez szépségtapasz, de hát ez semmit nem jelent. 
De azt is gondolom, hogy viszont hogy ugye… énnekem… nem tudom, fehér, heteroszexuális férfiként, ugye, nagyon 
könnyű élni. Igazából senki nem bánt, nincsenek, nemtudomén, előítéletek, satöbbi, úgyhogy én azt gondolom, hogy 
mindenki… ha valakit sért… én megvagyok cigánypecsenye nélkül, meg megvagyok a nem tudom… a négercsók nélkül – 
akkor tiltakozzon ellene, és … ugye joga van ahhoz, hogy nem tudom, hogy minél kevesebb bántás, meg sérelem nélkül 
éljen, tehát… nyugodtan. Tessék… 

MÁRTON: Egyébként szerintem ez lehet, hogy ez kissé visszafelé sül el, ez a kezdeményezés… Egyrészt én megnézném 
azt, hogy ki az, aki ezt valójában követeli. Hogy mi ez a szervezet, meg kit képvisel, meg egyáltalán tudják-e ők, hogy kinek 
a véleményét képviselik. Szerintem is ez egy szépségtapasz, tök mindegy, hogy minek hívjuk a cigánypecsenyét, de viszont 
az átlagolvasó szemében ez egy viccet csinál a különböző polgárjogi mozgalmakból, szerintem. Úgyhogy nagyjából ezt 
gondolom a hatásáról. 

JÁNOS: Én azt akartam mondani, hogy… hogy én se szeretem az ilyen túlkapásokat… vagy a PC-nek ezt a túlburjánzását. 
De! Hát a cigánypecsenyénél ezt nem látom. De az például, hogy ugye a magyar nyelvben van a cigánynak egy ilyen 
lealacsonyító… tehát összetételben, jelzőként ilyen lealacsonyító izé… hogy valami nem jó… tehát: „cigányútra megy”. A 
„cigányfúró” az ugye a nagyon egyszerű, olcsó kis valami; „cigánymerci” a… izé… a kockalada. Tehát… ezeknél a 
kifejezéseknél… most nem jut eszembe több… 

Cigánymeggy. Az apró szemű meggy. Igen. 

MÁRTON: Cigánymalac. 

JÁNOS: Igen, igen az is egy talán egy olyan silányabb… silányabb valami. És azért ezen már elgondolkoznék, hogy ez a 
jelentéstartomány ez nem… szóval hát itt tényleg van tartalma, és biztos hogy ez, ez – akár a tudatalattinkban – hat. 
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Tehát cigánymártás nem, vagy pecsenye nem, de… 

JÁNOS: Ott ez nem jut eszembe, a másiknál. Hát, inkább csak a kételyeimet mondtam el. 

MÁRTON: A malac meg a pecsenye az valószínűleg elkülönül. Vagy nekem teljesen elkülönül. 

JÁNOS: Én is azt mondom. Tehát a cigánypecsenyében semmi negatívumot nem érzek – vagy a cigányszósznál; szerintem 
ez magyarban nincs. De… de azt mondom, hogy van ennek egy olyan árnyalata, ahol kifejezetten negatív. 

ZSOLT: Azt mondanám, hogy holt volt ez? Hannoverben? 

Hannoverben. 

ZSOLT: Igen. Na most, nem tudom, hogy ott van-e etnikai feszültség, ilyen… hogy… hogy mondjam, hogy állnak ők ezzel a 
témával. Ha nincs, akkor ez egy teljesen ártalmatlan hírecske. Ha van, akkor kicsit súlyosabb a helyzet, szerintem. Mert ha 
jó szándékot feltételezek, mondjuk, egy civil szervezet részéről, akkor valóban az történik, hogy ne csináljunk már 
Krisztusból bohócot. Tehát, hogy a polgárjogi mozgalom… hogy komolyan veszünk-e… tehát, az témaválasztástól is függ. 
És hogy ha valaki egy ilyen témával gondolja azt, hogy egy vélt vagy valós sérelmet próbál helyrehozni, vagy elérni a 
világnak a folyását, akkor… akkor tényleg lejáratja az egészet. Mert ez nevetséges, mert ez komolytalan. Egy esetben 
lehetne ezt komolyan venni. Ha én azt tudnám, hogy a helyi közösség, az érintettek, tehát, a helyi roma/cigány közösség ezt 
egyértelművé tenné és kinyilvánítaná, hogy őt ez sérti valamiért ez az elnevezés, és ennek valami oka van. És függetlenül 
attól, hogy én mit gondolok, hogy indokoltan sért-e vagy nem, ha őket sérti, akkor érdemes ezzel foglalkozni. De így 
szerintem nem. Még Magyarországon is… és ebben hosszú vitát nyitnánk most meg ezzel, és nem is akarok ebbe 
belemenni, csak én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a „cigány” elnevezés az most… az most milyen… Szerintem ez 
attól függ, hogy… 

GYÖRGY: Hogy milyen környezetben van… 

ZSOLT: Hogy én most milyen metakommunikációt csinálok közben, mit teszek hozzá, hogy teszek-e hozzá valami jelzőt, 
vagy nem teszek, vagy hogy mondom. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a cigányság, ami megosztott… ugye ez egy 
tabu volt… így egységesen nehéz is így beszélni róluk, de én nem érzékelem azt, de lehet, hogy az én antennáimban van a 
probléma, hogy egyébként úgy széles körben ők kikérnék maguknak azt, hogy cigánynak vannak nevezve. Van ez a 
roma/cigány-kérdés, de én úgy érzem, hogy ez… ez… volt egy időszak, amikor nagyon fontosnak tűnt, ma szerintem ennek 
nincs akkora jelentősége, de lehet, még egyszer mondom, hogy ez csak az ismerethiányomból fakad, amit én most mondok. 

JÁNOS: Most magáról a cigány elnevezésről beszéltél? 

ZSOLT: Igen, igen. 

NORBERT: Én csak azt gondolom, hogy ideális helyzet lenne, hogy erre mondjuk… egy magyarországi iskolában ez lenne a 
legnagyobb probléma, hogy cigánypecsenyének hívják a cigánypecsenyét, vagy… Tehát, tényleg olyan szinten felszínes, és 
nem tudom… ilyen álprobléma… Azzal totálisan egyetértek, hogy ha valakit zavar, hogy ha egy egész közösséget zavar, 
akkor változtassák meg. De… egyszerűen… egyszerűen… tényleg ilyen komolytalanná teszi ezt az egészet. 

Marianna? 

MARIANNA: Hát, azt hiszem, inkább egyetérteni tudok veletek. Ha az a kérdés, hogy én, ha valaha sajtóban dolgoznék… 
valószínűleg ebben a pillanatban Magyarországon… 

Vagy ha olyan helyzetben, hogy döntenél… Hát ez most nem is a sajtó, hanem hogy mittudomén, mondjuk, amikbe 
bele tudod képzelni magad… vagy most itt nem is annyira a sajtómegjelenítés… Mondjuk döntéshozó: hogy akkor 
leveszed-e a menüről… vagy gyártóként egyrészt, másrészt meg ez volt még érdekes szerintem, hogy a gyártók, 
tehát, hogy a forprofit szférában… 

NORBERT: Hát minél nagyobb egy multi az, valószínűleg változtat rajta, mert megpróbálnak mindenféle érdeksérelmet 
elkerülni. 

Mert itt az volt érdekes egyébként, hogy itt a multi… vagy nem tudom itt a… a multi nem teljesítette a kérést, az 
önkormányzat meg igen. Tehát itt csak ennyi, igen. 

JÁNOS: A… tehát ennyiben a magyar… hát azt azért elég pontosan tudjuk, hogy régen nem volt ciki, mondjuk, a más 
nemzetiségű emberekről… hát ilyen negatív, akár ilyen kedvesen lenéző, mittudomén, mikszáthi stílusban akár, vagy akár 
durvábban beszélni… tehát tele van a magyar nyelv is ilyen szólásokkal, mint… tótok, mit nem tudom én, mit csinál a…? 
Hanyatt esik? Vagy az oláh mit csinál az anyjával? 

ZSOLT: Az az üveges tót! 

Üveges tót… [nevetés] 

JÁNOS: Tehát azért egy csomó… egy csomó ilyen mondás meg izé van, amiben nem feltétlenül annyira pozitív színben 
tűnnek fel a magyarsággal együtt élő más népek, és én azért nem tartom olyan nagyon nagy bajnak, hogy ha ezek úgy 
kikopnak…  

NORBERT: Egyébként tök más, csak most szeretném – mindjárt vége van –, hogy engem tökre érdekelt volna, és talán azt 
gondolom…  

Igen… 
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NORBERT: Hogy például egy ilyen hír, amikor börtönbüntetésre ítélték az országos cigány önkormányzat elnökét, azt ki 
hogy dolgozza föl. Mert ugye ennek van egy politikai vetülete, és általában ezt a politikai… tehát attól függően dolgozza fel 
egy újság. Mert valahogy az az ember érzése, hogy éppen, aki az országos cigány önkormányzat elnöke, a kormánypárt 
jóvoltából, azt a következő ciklusban megvádolják valamivel, és el is ítélik. Tehát, van egy ilyen. Mintha, ez egy ilyen állandó 
dolog lenne, hogy ezt hogy dolgozzák fel. Hogy ugye most volt, amikor éppen elvitték, asszem, a Kolompár Orbánt 
bilincsben, hogy akkor milyen címet ad az újság. Hogy: „Bilincsben vitték el az Országos Cigány Önkormányzat volt elnökét” 
– az egy… tehát, ez is egy olyan téma, amit így tök szívesen… tehát, hogy valószínűleg… 

Jó… nem, ez így tök jó, mert még volt egy ilyen, hogy… [közben egy hang a háttérben: „Vigyék el Orbán Viktort!”, 
nevetés] 

NORBERT: Viszont ez általában politikai. Politikai oldala van… 

De ezt még… tehát, ha mindenki tud erre egyet mondani… hogy ezzel mit lehet csinálni, az bőven belefér a „záró 
megjegyzések”, vagy nem tudom én micsoda… ami még fölmerült, és kimaradt, vagy kérdésként itt maradt 
közöttünk… 

NORBERT: Nem tudom, én csak erre mondom azt, hogy erre aztán tényleg… tehát, hogy ha valamivel erősíted a 
sztereotípiát… az, hogy ez… ugye, ez úgy tűnik, hogy a cigány önkormányzat elnökét az összcigányság választaná, és 
tessék, ő is egy bűnöző. Mi közben pontosan lehet tudni… 

JÁNOS: Hát, szerintem pedig… 

NORBERT: Hogy ez egy díszfunkció. Hogy politikai leszámolás van általában, amikor elviszik. De rettenetesen… 

JÁNOS: De ott többségi politikusokat is… Tehát, pártok alelnökeit elviszik… Tehát, szerintem csak az derül ki, hogy… 

GÁBOR: Asszem, ugye pont a Kolompár Orbánnak ott helyben, tényleg voltak ilyen ügyei… 

NORBERT: Hát, de általában… Azt hiszem, hogy a Farkas Flórián is ült ott legalábbis így… talán még bíróság előtt is volt, 
de hogy volt nyomozás ott… még ott ellene is. Ezek valahogy ilyen állandó politikai harc részeként jelen való dolognak tűnik. 

GÁBOR: Mondjuk, egyébként… egyébként én azt gondolom… hogy az is egy veszélyes dolog, amikor egy ettől való 
félelemben… 

NORBERT: Én nem azt mondom… 

GÁBOR: Megengedjük,  hogy garázdálkodjanak emberek… És egyébként annál szemetebb dolog kevés van, mint amikor 
így valaki a saját hátrányos helyzetével vagy ezzel a percepcióval visszaélve követ el disznóságokat. Tehát ugye az, nem 
tudom, hullarablás… vagy az a kategória… a sajtónak az ellenőrző funkciója az ezeknél a… vagy ezeknél a tisztségeknél 
szerintem azért erősnek kell lennie. Betartva, mondjuk, azokat az etikai szabályokat, hogy ugye általában ott is azért nem… 
például azt azért be lehet mutatni árnyaltan, hogy ha nem tudom, X valaki a roma testületben, nem tudom… öten voltak 
rosszak, öten jók, satöbbi. Valaki nem, akkor… Tehát, hogy az élet, az sokkal árnyaltabb legtöbbször, mint ahogy megjelenik 
a hírekben. Tehát, törekedni kell rá, hogy nagyjából árnyalt legyen. 

ZSOLT: Hát mi egyébként ezzel eléggé hangsúlyosan foglalkoztunk [nevet], de ez egy tipikusan ez egy… egy politikai ügy. 
Ami… annyiban van etnikai kötődése, hogy igen, ő az Országos Roma Önkormányzatnak volt az elnöke. Ráadásul, ez egy 
olyan értelemben belső ügy, hogy ez a cigány/roma közösségen belüli… tehát, mondjuk, nem nagyon szeretik ők ugye 
egymást, tehát, a Farkas Flórián meg a Kolompár Orbán, ha jól sejtem, vagy jól emlékszem. És nyilván, ők csatáznak is. De 
azért tudom, hogy ha valaki ilyen funkcióba kerül, az azért tud annyit, hogy ez csak egy díszfunkció… és azért ez egy 
fontos… ez egy közszereplő… egy közszereplő, aki… akinek nem mindegy, hogy mit tesz. És azért ezekben a hírekben az 
is benne volt, hogy amivel ők… ami miatt ő bíróság elé került, vagy elítélték, azok olyan ügyek is voltak, hogy olyan 
pénzeket, amit például hátrányos helyzetű romák üdültetésére… azt… azt… ők azt… amiatt vették őt elő. Na, most itt 
kérdés, hogy itt a cigányság, ebben az értelemben… itt bizonyos értelemben áldozatként is megjelenik ebben a hírben, 
hiszen arról szól, hogy akikért neki dolgoznia kellene, tehát az a közösség, akit ő képvisel, azt ő tulajdonképpen… most nem 
akarok olyan nagy szavakat, hogy elárulja, de, mondjuk, nem a megfelelően képviseli. No de hát, szerintem, a magyar 
társadalom ezt jól tudja kezelni, mert ha politikusról van szó – és nem roma politikusról, hanem egy pártpolitikusról, akár 
csak… és még akkor szerintem ezt ott is érzékelik. Tehát, hogy épp annyira gondolnak ilyenkor arra, hogy… jó, egy picit 
talán lehet, hogy jobban… hogy most itt romákról van szó, és egy roma vezető csinál ilyet, mint mikor azt halljuk, hogy nem 
tudom én, a horvát miniszterelnököt, bilincsbe verve, nemtudomén, elítélik, és… vagy akárki mást. Tehát itt inkább arról van 
szó, hogy akik felelős vezető funkciót vállalnak, ők politikai szerepet vállalnak, azok mit tettek, hogy éltek, vagy hogy éltek 
vissza ezzel a lehetőséggel. Ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy talán ilyen publicisztika is jelent meg, hogy a 
roma közösség az kicsit hasonlóan működik egyébként, mint a nagyobb, tágabb közösség. Most hogy ezzel most kit sértünk 
meg… kire merül fel, hogy sértő lehet, ez egy kérdés, de szerintem ez éppen, hogy nem egy… egy… hogy mondjam… egy 
negatívan diszkrimináló hozzáállás… is… meg az ügynek, az úgymond tálalása…  

MÁRTON: Közben azért szerintem van egy óriási különbség, és inkább ahhoz csatlakoznék, amit még te mondtál az elején, 
hogy azért egy óriási felelősségi deficit van itt. Sokkal nagyobb, mint a magyar politikusokkal, szerintem, pedig azért ott is 
elég nagyról beszélhetünk. És hogy amiben a sajtónak van felelőssége, szerintem, az éppen ez, hogy kábé ilyen MTI-
szerűen megjelenik, hogy az Országos Cigány Önkormányzatnak a vezetője. De hogy… de hogy az emberek fejében – jó, 
nyilván azért is, mert az átlagolvasót marhára nem érdekli, mert teljesen ki van égve abból, hogy próbálja követni, hogy 
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melyik funkció egy ilyen díszfunkció, meg bohóckodás, és melyik nem. De hogy igazából itt szerintem nagyon… szerintem 
hibás dolog úgy… ezeket az embereket úgy prezentálni, mint valamiféle legitim vezetőket. Nyilván le lehet vezetni, hogy 
miért azok, de azt is, hogy miért nem. Tehát az, hogy ők egyáltalán kit képviselnek, az papíron egész máshogy néz ki. 

ZSOLT Jó, de hát így… mondjuk, egy parlament… most akkor beszéljünk a parlamentről. Ha valaki azt mondja, hogy milyen 
rettenetes pártok vannak a parlamentben, azért mégis csak… annak a közösségnek valami köze van hozzá, hogy milyen 
parlamentet választ; akkor azt gondolom, hogy ez esetben is azért valamilyen kapcsolat van a közösség, és az, hogy kik 
képviselik, aközött. Tehát ilyen szempontból azért van összefüggés, de hát persze hozzátehetjük, hogy ezek a demokratikus 
rendszerek sose tökéletesen, jól, praktikusan satöbbi. Tehát ez mind igaz, csak azt mondom, hogy azért nem lehet ilyen… 
falszerűen elválasztani őket egymástól. Tehát, a képviselet… akiket képviselnek, és akik képviselik ezt a közösséget. Tehát, 
ilyen értelemben a felelősség nyilván ide-oda mozgatható, de inkább azt mondanám, hogy ez sokkal inkább, amikor 
emberek erről gondolkodnak, akkor azt mondják, hogy… hogy kiszolgáltatott az a közösség, ami valamilyen oknál fogva, 
valahogy így döntött, de hát valóban elég speciálisan választják meg, ugye, a kisebbségi önkormányzatoknak a vezetőit. 
Tehát kicsit minden analógia sántít, de azért mégsem mondom azt, hogy teljesen ki lehet iktatni ezt a kapcsolatot a két fél 
között. 

MÁRTON: Nem, biztos, hogy nem lehet teljesen, csak ezt a fokozatot szerintem… hogy az átlag olvasó nem érzékeli.  

NORBERT: Igen, igen… 

GYÖRGY: Hát én a Gáborral értek egyébként egyet ebbe a kérdésbe, hogy… tehát minden eset, amikor előkerül ugye, hogy 
valakinek a származását pellengérre állítjuk, aláhúzzuk, vagy megerősítjük-e vagy sem, akkor szerintem az a rendezőelv, 
hogy… hogy ez indokolt-e vagy sem, és ha nem indokolt, akkor nem kell erre külön rájátszani. Tehát, nekem külön például… 
nem az, hogy én romaként lássam őket, hanem politikusként. 

NORBERT: De az a baj, hogy az a funkciója miatt… tehát a funkciója… 

GYÖRGY: igen, igen, de ettől még veled értek egyet, hogy igazából mégiscsak képviseli azt a közösséget, aminek a 
vezetője. Most az egy másik kérdés, hogy ezt mennyire fogadjuk el legitimnek, vagy indokoltnak, vagy jogosnak, vagy 
valódinak. De igazából, ebben a szituációban Kolompár Orbán nálunk olvasatban egyértelműen politikusként jelenik meg… 
és ugyanolyan politikus, mint a… 

ZSOLT: Hát az, hogy én Kolompár Orbán, az Országos Roma Önkormányzatnak a volt elnöke, ez nálunk annyit jelent, mint 
ha azt mondom, hogy Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese. Tehát ez… ugyanaz a megnevezése, leírása, hogy mi, 
kicsoda ő. Tehát, így azonosítom, tehát… 

GYÖRGY: De hát újságíróként, amit meg a Gábor mondott… hogy igazából az újságíró felelőssége, hogy ezt egyébként 
indokolatlanul mondjuk ne… tehát, ne erősítse tovább. És minden esetben, ilyen módon persze van felelőssége a sajtónak, 
hogy ezt megteszi-e vagy sem. De azt mondani, hogy akkor soha nem, vagy mindig, az szerintem ezekben az esetekben is 
ilyen nagyon véleményes, hogy kiírnám-e, utalnék rá, hogy… 

MARIANNA: De nem biztos, hogy kell utalni rá hogy roma politikusról, vagy nem roma politikusról van szó… 

GYÖRGY: De ebbe az esetben igen. Nehéz nem utalni… 

MARIANNA: Romakérdések kapcsán ez egy nagyon jogos kérdés szerintem. Én majdnem azt mondom, hogy a kérdésedre 
szinte válaszolt, hogy kellően sok információval – ugye egy hírnél több cikkel – ezért ezt ébren lehet tartani, és jobban el 
lehet magyarázni az embereknek ezt a fajta viszonyt a politika és a… szóval… 

NORBERT: Én ugye most megnéztem, hogy amikor a börtönbe ment, akkor a címben csak a Kolompár Orbán volt; nem volt 
ott, hogy az egykori… nem tudom, „főcigány”, vagy valami ilyesmi, tehát nem mentek el… legalábbis én futottam bele – de 
hogy az, hogy hogy választják, az szerintem az annyira reménytelen, azt egyáltalán nem értik az emberek… Tehát azt 
tudják, hogy ugye az úgy van, hogy amikor összeülnek, és megválasztják, akkor… 

GYÖRGY: Jó, de ez önmagában őt nem minősíti, hogy akkor őt most a főcigány vagy nem a főcigány. Hiszen egy 
szervezetnek az élén van! Tehát, innentől kezdve meg teljesen neked van igazad, hogy igazából… tehát, ebben a 
rendszerben ő az, akinek ezt reprezentálni kell. Hogy ha őt vitték el bilincsben, akkor nyilván ez nem megkerülhető. Hiszen 
neki egyébként elvileg még patyolattisztábbak kéne lennie, hogy azokat a sztereotípiákat csökkentse, amik ellen ő 
egyébként elvileg ugye harcol. 

ZSOLT: Hát, az ő felelőssége… 

GYÖRGY: Igen, és innentől nem a sajtó, meg az utca embere… Ugye, ez a rendszeridegen működés, tehát hogy ennek 
ellenére is ilye problémát találtak, ez felerősíti ezt a hírt, hogy ő… ki ő és mi ő. 

Oké. Jó. Nagyon köszi. Én hálás vagyok, hogy ezt még így pluszban, mert ez egy olyan típusú dolog volt, ami 
szerintem így gazdagítja. Jó, akkor szerintem… tehát azért, mert igen, így lassan mennünk kell, úgyhogy, ha valami 
nagyon fontos van, akkor mondjátok persze nyugodtan, de egyébként én nagyon-nagyon szépen köszönöm a 
részvételeteket és a… igen, és mindent. Tehát az időn túl, amit erre áldoztatok, a véleményt és a tapasztalatokat, 
meg mindent. Szóval, nagyon-nagyon szépen köszönöm. És talán, nem tudom, talán a jövőben valamikor, ha én 
tudok valamiben segíteni… akkor igen. 


