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 1. A kutatás előzményei és a téma indoklása 

Dolgozatomban a magyarországi romák médiareprezentációjával foglalkozom. A téma azért 
keltette fel az érdekl désemet, és azért tartom fontosnak tudományos értelemben véve 
problémaként azonosítani, mert azt gondolom, hogy társadalmi szempontból ezen keresztül 
válaszokat kaphatunk a romákkal kapcsolatban létez  el ítéletek konstans létezésének okára, 
másrészt ennek a témának a vizsgálata egyben hozzájárulhat ahhoz, hogy feltérképezzük, 
milyen az a társadalom, amiben létezünk, és hogyan lehetne azt élhet bbé tenni.  
A választott kutatási id szakomban (200ő-2015) a cigányellenesség nem csökkent a 
kilencvenes évek közepe óta, az idegenellenesség pedig növekedett a magyar társadalomban. 
A cigánybűnözés fogalma nyíltan bekerült a közbeszédbe, a cigányellenesség diskurzusa 
ezzel megújult, és további eszköztárral b vültek a romák elleni rasszista megnyilvánulások. A 
2000-res évekre egyre több széls jobboldali nézeteket valló szervezet lesz láthatóvá és válik 
aktívvá a társadalmi térben.  
A romák médiaképére vonatkozóan eddig készült vizsgálatok a kilencvenes évek közepe óta a 
társadalom részeként beszélnek a romákról, miközben kutatási eredményeikb l, 
következtetéseikb l is egyértelműen látszik, hogy a romák társadalmi jelenlétér l nem 
mondható el ez a státusz, amit meger sítenek az el bb felsorolt társadalmi folyamatok. Ez az 
ellentmondásosság, valamint a romákkal szembeni el ítéletes társadalmi közeg, felveti az 
értelmezéshez alkalmazott elméletek és módszertan hatékonyságának kérdését, és az olyan 
kutatási módszerek és elméleti irányzatok bevezetését a társadalom értelmezésére és romákkal 
kapcsolatos médiareprezentációs vizsgálatokba, amellyel finomítani lehet ezeket a kutatási 
eredményeket.  
Ezért dolgozatom témáját, a romák médiareprezentációját egy új néz pontból, az idegen 
értelmezésében próbáltam meg értelmezni – hozzákapcsolva olyan elméleteket, amelyek csak 
nemrég jelentek meg a romák társadalmi értelmezése kapcsán, mint pl. a posztkolonializmus 
és a modern rasszizmus elmélete.  
A kutatás el zményeként fontos említést tenni a saját kutatói pozíciómról is. A témám 
kutatása szempontjából meghatározó helyzetként merült fel az, amikor a kutatást végz  maga 
is része annak a témának, amit kutat, ezen belül is, amikor a kutatást végz , jelen esetben én, 
egy, a társadalomban alárendeltként létez  csoportról akar beszélni tudományos kontextusban 
úgy, hogy közben  maga is az alárendelt csoport része. A kezdetekkor sok fejtörést okozott 
az, hogyan lehetne kifejezni azt a komplex néz pontot, amit egyaránt alakít a tudományos 
ismeretekb l fakadó tudás, és azok az ismeretek, amelyek láthatatlanul és észrevétlenül 
irányítják a tekintetemet, és teszik sokszor a többséghez képest máshová a hangsúlyokat egy 
probléma értelmezésekor a tudományos térben. 
A kritikai elméletek tudományról és társadalomról alkotott felfogása, ami a valóság 
értelmezésének összetettségét deklarálja, meghatározó támpont lett számomra abban, hogy 
pontosan lássam a saját kutatói pozícióm relevanciáját és hitelességét a dolgozatom témájával 
kapcsolatban. Az kutatási módszerként választott kritikai diskurzuselemzés kutatói pozícióval 
kapcsolatos megállapításai pedig pontosítják és kiegészítik mindezt. A kritikai 
diskurzuselemzést alkalmazóknak alapvet  fontosságú az, hogy felel sségteljesen 
gondolkodjanak a társadalomban betöltött szerepükr l. Azonosulnak azzal a felfogással, hogy 
nincs érdekmentes tudomány, vagyis azzal, hogy a tudomány, ezen belül a tudományos 
diskurzus eredend en része a társadalmi struktúrának, annak befolyása alatt áll, és egyébként 
is a társas interakciók során jön létre. Azt képviselik, hogy ezeket a kapcsolódásokat 
tanulmányozni kell, és a tudomány részévé kell tenni az így kapott eredményeket (van Dijk 
2001: 352-353). 
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Összegzésül, mindebb l következ en dolgozatom a saját kutatói pozíciómat tekintve is 
kísérlet, és rendhagyó írás is egyben a magyar tudományos térben, amelyet a dolgozatom 
alapjául szolgáló elméletek tudástermelésre vonatkozó értelmezései érvényesítenek. Ezek 
alapján a saját csoport, ezen belül is a saját alárendelt csoport kutatása, azaz romaként a roma 
médiareprezentáció kutatása a tudományos, a kutatói érzékenység szempontjából 
értelmez dik, ami szükséges a társadalmi egyenl tlenségek és a hatalom 
viszonyrendszereinek a feltárásához.  

2. Felhasznált módszerek 

Dolgozatomban többféle kutatási módszert alkalmaztam.  
El ször áttekintettem a témám kifejtése szempontjából releváns elméleteket, és segítségükkel 
értelmeztem a romák társadalmi helyzetét, azaz azonosítottam az idegent, mint 
viszonyrendszert a romák társadalmi pozíciójával.  

A posztkolonializmushoz köt d  alárendelt értelmezése, az idegen különböz  tudományos 
megközelítései és a modern rasszizmus jelensége és társadalomértelmezése alapján, a 
magyarországi romák pozícióját a kirekesztett (alárendelt) idegen pozíciójával azonosítottam 
(Simmel 2004, Schütz 2000), Derrida 1997, 2004, Heller 1997, Szabó Márton 2006, Spivak 
1996, Said 1978, Said-Burgmer 2002, Fanon 2002, Fiske 2004, Allport 1999, McConahay 
1986, Sears 1988, 2002).  

Ehhez kapcsolódóan összefoglaltam a modern rasszizmus elméletének f bb ismérveit, és 
különböz  esetleírásokat és kutatásokat ismertetve példákat hoztam a modern rasszizmus 
jelenségének különböz  megnyilvánulási formáira. Az elmélet magyarországi jelenségét a 
cigányellenességet és idegenellenességet vizsgáló magyarországi kutatások összefoglalójával 
mutattam meg (Bernáth-Krekó 2012, TÁRKI 1992-2015), valamint olyan kutatások 
áttekintésével, amelyek a romák és identitás témakörében készültek (Csepeli 1998a, Csepeli 
1998b, Csepeli-Fábián-Sík 1998, Csepeli-Örkény-Székely 1999, Csepeli 2001, Csepeli 2008) 
– majd kés bb az általam elkészített esettanulmányok is példaként szolgálnak a modern 
rasszizmus jelenségére.  
 
Mindezekhez kapcsolódóan összefoglaltam azokat a kutatásokat, amelyek a romák 
médiareprezentációjára vonatkozóan születtek a kilencvenes évekt l napjainkig és relevánsak 
a dolgozatom szempontjából (Vicsek 1995, Bernáth-Messing 1998, 2201a, 2001b, 2012, 
Bernáth 2003, Munk-Morvay-Szabó 2012, Munk 2013b). Eredményeiket, módszereiket 
értelmeztem a kidolgozott elméleti alap (az idegen) tükrében. Ebb l a szempontból egyik 
meghatározó következtetésem az, hogy ezek a kutatások a társadalom részeként beszélnek a 
romákról, míg eredményeik nem ezt tükrözik. Tehát szükség van a kutatói szemléletváltásra 
ahhoz, hogy pontosabban látható legyen az el ítéletes romakép háttere. 
 
A kidolgozott elméleti elgondoláshoz, és az ismertetett felmérések és vizsgálatok 
eredményeihez kapcsolódóan esettanulmányokat készítettem. A kutatás szemléletét 
alapvet en a kritikai diskurzuselemzés határozza meg, mivel ennek az elemz  módszernek 
alapvet  célja a szövegek (pl. a médiaszövegek) rejtett, közvetlenül nem hozzáférhet  
tartalmának rekonstruálása. A kritikai diskurzuselemzés a hatalmi visszaéléseket, a hatalmat, 
az egyenl tlenséget vizsgálja a társadalomban és azt, hogy ezek hogyan termel dnek újra, 
illetve milyen ellenállási stratégiák alakulnak ki velük szemben a társadalmi és politikai tér 
szövegeiben és beszédeiben (van Dijk 2001: 3ő2). Az irányzat alapvet  törekvése az, hogy 
elemzéssel leleplezze a (hatalom képvisel inek) elnyomó és kirekeszt  beszédét. Mindebb l 
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egyértelmű, hogy a kritikai diskurzuselemzés alkalmazói konkrét társadalompolitikai 
állásponttal rendelkeznek, általánosan az a szándék jellemzi ket, hogy a vizsgált jelenséget, 
illetve társadalmat pozitív irányba változtassák meg elkészített vizsgálatuk eredményeinek 
kommunikálásával.  
E kutatási módszer szorosan kapcsolódik a témám értelmezéséhez alkalmazott elméletekhez.  

A dolgozatomban megjelölt kutatási id szak: 200ő-2015. A kutatás f  kérdése az, hogy 
milyen szerepet játszott a média a romák társadalmi helyzetének alakulásában. Mindezt úgy 
vizsgáltam, hogy megnéztem, milyen témákban, és hogyan beszélt a választott esetekr l, 
illetve karakterekr l az adott id szakban a magyarországi többségi, mainstream média (jobb 
és baloldali, nyomtatott, online sajtó, közszolgálati, kereskedelmi televízió, social media), 
valamint ezzel párhuzamosan megvizsgáltam olyan médiumok diskurzusait is, amelyek 
alapvet en roma tematikájúak. Vagyis az elemzés ilyen szempontból egyrészt képet rajzol 
arról, hogy a mainstream médiumok hogyan beszélnek, milyen jelentésekkel azonosítják a 
magyarországi romákat, miközben a roma tematikájú médiumokon keresztül az 
önértelmezésr l, az önreprezentációról is kép rajzolódik. A kutatási id szak értelmezéséhez és 
az esettanulmányokhoz interjúkat is készítettem, valamint egy esetben résztvev  
megfigyel ként is végeztem kutatást (MCP), aminek eredményeit a részletes leírás során 
ismertetettem. A következ  eseteket vizsgáltam, amelyeket rövid esettanulmányokban 
foglaltam össze a dolgozatom végén: 

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

Népszabadság Online,) – ez az esettanulmány a modern rasszizmus magyarországi 
jelenségére vonatkozóan is hangsúlyos példa. 
 

• Pesty László Cigány magyar együttélés c. dokumentumfilm (2012) elemzése (m1 
közszolgálati média) - ebben az esettanulmányban kísérletet teszek arra, hogy a 
fehérség kritikai kutatása szempontjából értelmezzem a romákkal kapcsolatos 
el ítéletes médiareprezentációs gyakorlatot – tehát azt vizsgálom, hogy mihez képest 
látszanak a romák, milyen a láthatatlan jelöl  arcát. 
 

• MCP kampánymegjelenése (2014) (vizsgált médiumok: index.hu, mandiner.hu) – ez a 
kutatás egyben az önreprezentáció, a romák politikai reprezentációjának kérdéseivel 
foglalkozik, és ezen keresztül értelmezi a visszabeszélést. 
 

• Roma News Production közösségi médiabeli megjelenése (2014-2015), az általuk 
készített kisfilmek kapcsán (youtube) – ebben a vizsgálatban a visszabeszélés 
jelenségének lehetséges formáját azonosítom a közösségi média színterén. 

3. Az értekezés eredményei 

3.1 A dolgozat hipotézisei 

A dolgozatomban a kutatás id kerete 200ő-t l 201ő-ig tart. A megjelölt id szak kutatása azért 
indokolt, mert a hivatalos, romákkal kapcsolatos társadalompolitikai intézkedések és a 
nemzetközi kezdeményezések ellenére Magyarországon a romákkal szembeni el ítéletes, 
rasszista megnyilvánulások a kilencvenes évekhez képest fokozódtak (cigánygyilkosságok, 
széls jobboldali csoportok legitim jelenléte).  
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Ehhez kapcsolódóan, valamint a felvázolt elméleti és kutatási elgondolások értelmében a 
dolgozatom hipotézisei a következ k: 
A média romákkal kapcsolatos reprezentációs gyakorlata feler síti a romákkal szembeni 
társadalmi el ítéletességet és rasszizmust olyan módon, hogy a romák médiareprezentációja 
újraértelmezi az idegent, azaz társadalmi szinten az idegen pozíciójába helyezi és tartja a 
romákat. Ezen az olyan hazai és nemzetközi társadalmi kezdeményezések sem változtattak 
eddig, amelyek célzottan a romák társadalmi meger sítését tűzték ki célul Magyarországon és 
Európa számos országában. A médiareprezentációs elmélet (Hall 1997, 1980) és a kritikai 
diskurzuselemzés (van Dijk 2001) jelentésre, hatalomra, tudásra és médiára vonatkozó 
értelmezései alapján elmondható, hogy a média hatással van befogadóra, tehát a romák 
társadalmi megítélését is er teljesen befolyásolja a média romaképe, ahogyan közben ennek 
kapcsán összességében formálja a társadalomképet is. Mindezek következtében a kutatás 
el feltevését kiegészítend , második számú hipotézisként azt gondolom, hogy a 
magyarországi romák médiareprezentációs vizsgálatán keresztül a romákat érint  modern 
rasszizmus jelenlétér l is kép rajzolódik, harmadik számú hipotézisként pedig a fentiekb l 
következ en egyben képet kaphatunk azokról a több évtizede kulturális, politikai, civil téren 
zajló társadalmi kezdeményezésekr l, amit gyűjt  néven roma polgárjogi mozgalomnak is 
nevezünk. 
 

3.2 Az értekezés összefoglalása 

Dolgozatomban a kritikai kultúrakutatás, a posztkolonializmus, a modern rasszizmus és az 
idegen társadalmi értelmezésének szempontjából, a kritikai diskurzuselemzés segítségével 
igyekeztem megmutatni azt, hogy a romák társadalmi pozíciója az idegen, amit folyamatosan 
meger sít a média reprezentációs gyakorlata. 
Az idegen fogalmát több elméleti megközelítésb l mutattam be (Simmel 2004, Schütz 2000, 
Derrida 1991, 2004, Bókay 2006, Heller 1997, Szabó Márton 2006), amelyek különböz  
szempontokból a csoporthoz viszonyított fizikai és mentális távolságban értelmezik az 
idegent, mint viszonyrendszert. Az alárendelt, a másik, a másság fogalmát a 
posztkolonializmus (Said 1978, Spivak 1996, Fanon 2002, Derrida 1997) értelmezi. 
Dolgozatomban megmutatom az idegen státuszának alárendeltségét, és a vonatkozó, 
cigányellenességet és idegenellenességet mér  adatok segítségével azonosítom azt a romák 
társadalmi státuszaként (Bernáth-Krekó 2012, TÁRKI 1992-2015). Az idegen csoportba 
lépésének feltételei és az idegen viszonya a domináns csoporttal sosem egyenrangú. Az 
alapvet en különbségelvű társadalmi berendezkedések (különböz ség korszaka), és az ennek 
következtében megvalósuló fundamentalista identitásképzés ellenséges és aszimmetrikus 
csoportközi viszonyokat eredményeznek. Az így létrejött politikai közösség 
viszonyrendszerét is a kimondatlan, de a reakciók szintjén érzékelhet  (modern rasszizmus) 
alá-fölérendeltség jellemzi, ahol az alárendeltséghez a veszélyességet társítja a domináns 
csoport, az alárendelt veszélyes idegen pozíciója pedig a kirekesztett idegen pozíciója - a 
roma pozíciója. 

Mindezt azok a vizsgálatok is alátámasztják, amelyek a romák médiaképére vonatkozóan 
készületek a kilencvenes évek közepe óta (Vicsek 1995, Bernáth-Messing 1998, 2201a, 
2001b, 2012, Bernáth 2003, Munk-Morvay-Szabó 2012, Munk 2013b). Ezek eredményeit 
értelmezve az idegen relációjában, jól kivehet , hogy az eddigi médiareprezentációs kutatások 
a társadalom részeként beszélnek a romákról, miközben kutatási eredményeikb l, 
következtetéseikb l is egyértelműen látszik, hogy a romák társadalmi jelenlétér l nem 
mondható el ez a státusz. 
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Ez az ellentmondásosság felveti a módszertan és az értelmezéshez alkalmazott elméletek 
hatékonyságának kérdését, és az olyan kutatási módszerek és elméleti irányzatok bevezetését, 
amellyel finomítani lehet ezeket a kutatási eredményeket. Ilyen a kritikai diskurzuselemzés 
általam alkalmazott, társadalomelemz  szemlélete, amely szorosan kapcsolódva a 
dolgozatomban megjelenített elméleti elgondolások társadalomértelmezéséhez, a 
médiaszövegek rejtett tartalmának vizsgálatát jelöli ki azért, hogy a társadalmi 
egyenl tlenségek feltáruljanak.  
 
A probléma megoldását, megoldásának társadalmi mechanizmusát a dekonstrukció elmélete 
értelmezi (Derrida 1991, Bókay 2006), amihez a kritikai diskurzuselemzés szorosan 
kapcsolódik, és amit médiareprezentációs elméletben is Stuart Hall is értelmez (Stuart Hall 
1997, 1980) – ez adhat választ az el ítéletes médiareprezentációs gyakorlatra, annak 
feloldására, azaz a romák társadalmi pozíciójának változására is. Az elmélet az uralkodó-
alárendelt viszonyt tovább gondolja azzal a megállapítással, hogy miután a szubjektum 
folyamatosan konstruált, ezért a kialakult hatalmi struktúrák megdönthet ek – láthatóvá 
válhat a láthatatlan jelöl  arca, arcot választhat a látható idegen. Ezt valósítja meg a fehérség 
kritikai kutatása, mint elmélet, és mint kutatási módszer, amely a (fehér) hatalmi tekintetet, 
annak mechanizmusait vizsgálja, és amelynek következtében a visszabeszélés (dekonstrukció) 
megvalósulhat. Mindezt az általam készített esettanulmányok is igazolják, amelyeket az 
összefoglalt elméleti elgondolások alapján készítettem el. 
 

3.3 Következtetések 

Összevetve a dolgozat elméleti alapjaival, az idegen, az idegenség értelmezéseivel, a vizsgált 
id szakban az látszik, hogy a média eszközeivel (még a pozitívnak szánt bemutatásaival is) a 
romákkal kapcsolatban a távolságot hangsúlyozza, és a romák nem idetartozását er síti a 
társadalomban.  
Ezt egyrészt a romák médiareprezentációjával kapcsolatban eddig készült kutatások is 
igazolják, illetve azok személetéb l és eredményeib l következ  ellentmondásosság is 
alátámasztja mindezt, ez utóbbi pedig indokolja az új elméletetek, kutatási szemléletek, 
módszerek beemelését a médiareprezentációs vizsgálatokba.  
Másrészt meger sítik a cigányellenességgel és az idegenséggel kapcsolatban mért adatok 
Magyarországon, amelyek alapján elmondható, hogy a magyar társadalom zárt, elutasító 
társadalom (a magyar társadalom mindössze 13%-a elfogadó a cigányokkal 2011-ben, az 
idegenellenesség mértéke a kutatási id szakomban fokozatosan növekedett, 2015-ben pedig 
az eddigi legmagasabb mértékű, Ő6% volt.) (Bernáth-Krekó 2012, TÁRKI 1992-2015).  
Végül pedig az általam készített esettanulmányok eredményei is tükrözik – a média el ítéletes 
bemutatása az alárendelt, az idegen pozíciójába helyezi a romákat, a kiegyenlítetlen médiatér 
azonban nem csak ennek következtében jön létre, hanem fontos látni, hogy a média bináris 
társadalomképében a másik oldal, a jelöl  arca mindvégig láthatatlan, bár mégis domináns, 
meghatározó marad. A társadalmi viszonyok alapján hatalmi, jelöl  pozícióban létez  
„magyarok” kirekeszt  ideológiaként konstruálódnak. A kulturálisan sokféle többségi 
társadalom médiabeli jelenlétének hiánya, lehetetlenné teszi az el ítéletekt l mentes roma 
ábrázolás megjelenését. Az esettanulmányokból az is kiderül, hogy a közösségi médiatér 
hatékony színtere lehet a romákkal szembeni el ítéletek dekonstrukciójának. 
Vagyis feltevésem, a romák társadalmi pozíciójának azonosítása az idegennel, az idegen 
viszonyrendszerével, reális feltételezésnek bizonyult. 
 
Mindezen kívül, az általam készített kutatások és a különböz  elméleteken keresztül 
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ismertetett magyar médiatér és romakép segítségével a romák önszervez désével 
kapcsolatban is következtetéseket lehet levonni a vizsgált id szakra vonatkozóan. Alapvet en 
a visszabeszélésként (Hancock 2010) azonosított etnikai párt (MCP), és az átalakult kés  
modern médiatér kommunikációs el nyeit kihasználó Roma news production példája is 
rávilágít arra, hogy a visszabeszéléshez a hagyományos politikai eszközök nem elégségesek, 
és talán soha nem is voltak azok. Az utóbbi években megváltozott médiatér, els sorban a 
közösségi oldalak egyre nagyobb népszerűsége, a hazai médiaszerkezet hangsúlyainak 
átrendez dése, és az ennek következtében megváltozott médiafogyasztási szokások azt 
mutatják, hogy a visszabeszélésnek (a dekonstrukció részeként) eredményesebb útja lehet az 
online tér.  Ezen belül is a közösségi média és az ahhoz kapcsolódó új médiaműfajok 
használata, amely újféle megnyilvánulási, szervez dési formákat is feltételez, de 
mindenképpen új dimenzióit nyitja meg a roma reprezentációnak, és ezzel annak, hogy a 
romák társadalmi pozíciója változzon.  
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