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Bevezetés 

2013 első harmadában, amikor disszertációmon dolgoztam, a magyar médiában 

több, a roma
1
 sztárokat érintő, élesen eltérő esemény zajlott. Egyrészt, az RTL Klub 

legújabb tehetségkutató műsorát hatalmas fölénnyel a roma származású Oláh Gergő 

nyerte meg, a konkurens TV2-n nagy népszerűségnek örvendő Voice heti 

rendszerességű zenei tehetségkutató műsor négy zsűritagjából pedig ketten (Caramel és 

Mező Misi) voltak romák. Utóbbi két énekes ugyan nem gyakran nyilvánult meg szár-

mazásáról, de például a 2012. december 28-i adásban az egyik versenyző cigány népda-

los produkciója után kifejezett boldogságuknak adtak hangot, hogy „egy pillanatra meg-

idézte őseiket” és roma nótát hallhattak. Ugyanebben az időszakban egy másik „han-

gos” történés volt a Magyar Hírlap publicisztikája, amelyben Bayer Zsolt a romákról 

2013. január 5-én írt, nagy port kavaró véleménycikkében – ugyanabban, amelyben a 

romák egy részét állatoknak titulálta –, a kisebbségi csoport „normális felének” tekint-

hető roma emberek megtestesítőjeként egy sztárt, az RTL Klub zenei tehetségkutatójá-

nak győztesét, Oláh Gergőt említette.  Nem lehet tehát elmenni amellett, hogy nagyjából 

tíz éve a legnagyobb magyarországi etnikai kisebbség sztárjai hivatkozási pontot jelen-

tenek, jelen vannak a társadalmi diskurzusban, egy olyan társadalomban, amelyben igen 

erős a cigányellenesség.  

Disszertációm a sztárság és etnicitás társadalmi konstrukcióinak kapcsolódási 

pontjait és különböző dimenzióit tárgyalja, legfontosabb tézise pedig az, hogy a roma 

sztár ma a magyarországi cigányságot övező intenzív előítéletek ellenére a többség által 

elfogadott roma, aki a tradicionális cigányzenésznek, a magyar kultúra több száz éves 

archetípusának későmodern kori transzformációja. A cigányzenész a magyar kultúra és 

a roma közösség kiemelt jelentőségű szereplője és egyben tradicionális archetípusa, aki 

a nem-cigány közönséggel szemben alárendelt szerepben szórakoztat, és ezzel a többség 

részéről birtokosa az egyik, ha nem az egyetlen népszerű, szeretett, elfogadott nyilvános 

roma szerepnek. Ahogy Hegedűs T. András már 1989-ben találóan megfogalmazta: „a 

cigányokról alkotott sztereotípiákban egyetlen speciális elem van (…), amelyik felszínét 

tekintve fenntartás nélkül pozitív, mélyét tekintve pedig ellenséges – röviden az az elem, 

amely kijelöli a „méltó helyet”. Ez a hely – ellentétben a külföldi példákkal, ahol a szí-

                                                
1 A roma és cigány szavakat szinonimaként használom. 
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nes bőrű kisebbség gyakran élsportolóként jelenik meg – magyarországi cigányság 

számára elsősorban is a zene és a ritmus világa.” (Hegedűs, 1989: 116) 

A magyarországi romaellenességgel, a romákkal kapcsolatos negatív sztereotípi-

ákkal a médiaképben is találkozhatunk, ahogy azt a magyarországi romák médiaképét 

vizsgáló korábbi kutatások is mutatják (Hegedűs, 1989; Vicsek, 1995; Terestyéni, 2004; 

Bernáth-Messing, 1998, 2001, 2011 vagy lásd az összegzőket: Munk 2013a és 2013b). 

A romák médiareprezentációja Magyarországon kisebb-nagyobb kihagyásokkal az 

1980-as évek óta kutatott téma, ám ezek a vizsgálatok a szórakoztató műfajokat gyakran 

mellőzték, döntően a hírműfajok médiaképére koncentráltak. Ezek a kutatások a kvant i-

tatív tartalomelemzés, ritkábban a kritikai diskurzuselemzés kvalitatív szövegelemzési 

módszereivel monitorozták a magyar médiát, és mind hasonló eredményekre jutottak. 

A vizsgálatok szerint Magyarország legnagyobb létszámú, társadalomtudományi 

becslések szerint a társadalom 6-8 százalékát jelentő kisebbsége nagyjából a kilencve-

nes évek közepétől vált láthatóvá a magyar médiában, azelőtt gyakorlatilag nem léteztek 

a média nyilvános terében. Aztán 1994-től változás következett: ekkor ugyan még csak 

minden harmadik-negyedik nap jelent meg az országos napilapokban hír a cigánysággal 

kapcsolatban, de 1998-ra már minden második nap szerepeltek. A 2000-es évek elejétől 

kerültek a hírműsorok mellett a szórakoztató műsorokba is a romák, ekkortól a tehet-

ségkutató műsorokban, talkshow-kban, bulvárlapok címlapján, valóságshow-kban, és 

főműsoridős magyar szappanoperákban is megjelentek a roma szereplők, karakterek.  

Bár a romák megjelenítésének gyakorisága a kilencvenes évek közepétől a ma-

gyar médiában folyamatosan nőtt, de a rendszerváltást követő, közel huszonöt évben – 

egy fontos, ennek a doktori dolgozatnak a szorosabb tematikáját érintő kivételtől elte-

kintve – reprezentációjuk jellege nem változott jelentősen. A romákat ma is gyakran 

ábrázolják a médiumok a szegénység és bűnözés kontextusában, de a romák médiarep-

rezentációjában bekövetkező változásban jelentőségteljes fordulópont a sztárok jelentő-

ségének megnövekedése.  

Híres cigányok több száz éve ismeretesek a magyar társadalomban. A változás 

azonban az, hogy ma a népszerű, szórakoztató média ingerküszöbét a roma közösséggel 

kapcsolatos tartalmak esetében szinte kizárólag a cigány hírességekről szóló bulvárhírek 

ütik meg. A kétezres évfordulót követően – elsősorban a bulvármédia megerősödésének, 

a televíziós beszélgető show-k és tehetségkutató műsorok népszerűségének köszönhető-
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en – a romák megjelentek a szórakoztató műfajokban is, sőt, a Győzike Show miatt át-

menetileg olyan időszak is adódott a magyar média történetében, amikor a legnézettebb 

tévéműsor főszereplője hónapokig egy cigány család volt.  

Az utóbbi években, ahogy egy 2011-es tartalomelemzés rámutat: az összes, ro-

mákkal kapcsolatos médiamegjelenés jelentős hányadát (13%-át) a celeb tartalom jelen-

ti (Bernáth-Messing, 2012). Mindez egy olyan társadalomban zajló jelenség, ahol fo-

lyamatos és rendkívül erős a romaellenesség. A Tárki kutatása szerint a magyarok 60 

százaléka egyetért azzal az állítással, hogy a bűnözési hajlam a cigányok vérében van 

(Bernát-Juhász-Krekó-Molnár, 2012: 356). A jelenség nem új keletű, húsz évvel ezelőtt, 

egy 1994-es kutatás szerint a válaszadók 67 százaléka értett egyet ugyanezzel az állítás-

sal (Fábián–Sik, 1996: 395). Ez az arány az ezredforduló első éveire csökkent, 2008-ra 

azonban ismét 60 százalékra emelkedett (Bernát, 2010: 323). És nemcsak ezzel az állí-

tással kapcsolatos egyetértés tekinthető viszonylag stabilnak, a romákkal szembeni előí-

téletesség stagnáló tendenciái kiolvashatók az elmúlt húsz év erre irányuló kutatásaiból.   

A médiaszövegek vizsgálata kétségtelenül fontos minden kulturális jelenség, így 

a sztárság és az etnicitás vizsgálatánál is. A médiaszöveg azonban nem lehet elégséges 

forrás, a kultúra produktuma ugyanis csakis létrehozóinak és elfogyasztóinak rendsze-

rén keresztül értelmezhető, és ebben a rendszerben a jelentésalkotó forrás maga legalább 

ennyire fontos. Richard Dyer az 1970-es évek végén a mozicsillagok reprezentációjának 

vizsgálatával alapozta meg a star studies tudományágat (a két alapműnek Dyer, 1979 és 

1986 tekinthető).  

A star studies (lásd a tudományágról szóló összefoglaló ismertetést a I.2 alfeje-

zetben, és Munk, 2009) a sztárokat társadalmi konstrukciókként értelmezi, akik körül a 

jelentések nem csupán az előadások, az eljátszott szerepek, plakátok vagy fellépések 

alapján konstruálódnak, hanem magának a sztárnak a személyiségjegyei, önképe alapján 

is. A star studies alapvetései szerint a sztársággal felfokozott köz- és médiafigyelem, 

azzal pedig erő jár, így az adott korszak, társadalmi csoport sztárja a releváns társadalmi 

konstrukciók lenyomata, értékközvetítője. Dyer értelmezésében a sztár képe a társada-

lom hatalmi rendszereinek és identitáskonstrukcióinak megjelenítője is egyben, ebben 

az értelemben pedig a kisebbségi sztároknak kiemelkedő jelentősége van, ha elfogadjuk 

azt, hogy a társadalmi és etnikai hierarchia a sztárrendszerben is visszatükröződik, sőt, 

megerősítésre talál.  
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Ha egy kisebbség médiareprezentációjában ilyen hangsúlyos a sztárok megjele-

nítése, mint Magyarországon a cigányok esetében, média- és társadalomtudományi 

szempontból egyaránt izgalmas eredményekkel járhat e szereplők részletesebb vizsgála-

ta. Főként a 21. században, amelyben az egyik legfontosabb társadalmi probléma a kü-

lönbségtétel, illetve a különbségek szerveződésének és megnyilvánulásának speciális 

módja: az etnicitás.  Hiszen a „kulturális különbségek nem az elszigeteltségben, hanem 

éppen az interetnikus találkozásokban, illetve azok által jönnek létre és maradnak fenn. 

Az etnicitás lényege a relációban rejlik, viszonyjellegű és nem szubsztanciális fogalom. 

(…) A kulturális különbségek szerveződésének társadalmi folyamatait kell elsősorban 

látnunk, és nem a kulturális jellemzőket önmagukban” (Feischmidt, 2010: 10). A tö-

megmédia és szereplője a sztár, tömegeket vonzó jelenség, aki a társadalmi különbség-

tétel lenyomata is lehet egyben, olyan konstrukció, amely a különbségeket és azonossá-

gokat láthatóvá, jelentőssé, nagy tömegek számára nyilvánvalóvá teszi. „A sztár egy 

reprezentációs műfaj, egy diszkurzív hatás és a médiaipar, a reklámok és a nyilvánosság 

által forgalmazott árucikk, amely egyben társadalmi funkciókkal is rendelkező kulturális 

alakzat” (Turner, 2004: 9).  

Disszertációm célja, hogy újságírókkal, szerkesztőkkel, médiaszakemberekkel és 

roma sztárokkal készített interjúkon, valamint a roma sztárok médiareprezentációjának 

elemzésén keresztül mutassam be a sztárok egy speciális csoportját, Magyarország leg-

nagyobb és egyben legelutasítottabb kisebbsége, a roma közösség sztárjait. Mert bár a 

romák reprezentációjának kutatása népszerű téma a társadalomtudósok körében, a popu-

láris média vizsgálatára is egyre gyakrabban vállalkoznak a hazai médiakutatók, ez 

utóbbi csoportot, a médiatérben legtöbbek számára látható, cigány származású szerep-

lőket egyelőre senki sem vizsgálta részletesen.  

Disszertációm tág perspektívából indít, az első fejezetben kutatásom elméleti ke-

reteit: a médiakutatásban az etnikai kisebbségek reprezentációpolitikáit érintő legfőbb 

nemzetközi irányvonalakat, illetve a sztártudományok (star studies) alapvetéseit muta-

tom be. Ezt követi a második fejezetben a már szűkebb perspektíva, amelyben a romák 

médiareprezentációját érintő kontextuális kereteket jelölöm ki két nagy tartalmi egység-

ben: a magyarországi romák hírmédiabeli, illetve témámat legszorosabban érintő, szó-

rakoztató médiaműfajokbeli reprezentációját.  

A harmadik fejezet tartalmazza a cigány sztárokat érintő empirikus kutatásaimat. 

A kutatást a médiaszakemberekkel, producerekkel, újságírókkal és szerkesztőkkel készí-
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tett interjúvizsgálatom eredményeinek ismertetése, a magyarországi sztárgyár, produk-

ciós ipar feltérképezése nyitja, amelyben a sztáripar mikéntjét, a roma sztárok termelé-

sének folyamatát vizsgáltam. A második alfejezetben ennek a produkciós folyamatnak 

az írásos termékét, a médiaszövegeket elemzem, amelyet a roma sztárok médiareprezen-

tációjának kvantitatív elemzése követ. A disszertációt a cigány sztárokat érintő legszű-

kebb metszet zárja. A hét roma celebbel készített életútinterjú elemzésén keresztül vizs-

gálom sztárság előtti életüket, a sztárrá válás összetevőit, azt, hogy miként vélekednek 

önmagukról, mint sztárokról, önmagukról, mint romákról, a szegénységről, a sikerről és 

más roma sztárokról; mindezt a sztárság etnikai komponenseire koncentrálva. 
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I. A roma sztárok kutatásának elméleti keretei 

I.1 Az etnikai kisebbségek médiareprezentációjának főbb 

elméletei, irányzatai a nemzetközi médiakutatási szakiro-

dalomban 

Disszertációm első fejezete szelektív összegzésnek
2
 tekinthető, amelyben azt 

vizsgálom, hogy a nemzetközi (elsősorban brit és amerikai) médiakutatásban miért, mi-

ként, milyen szempontokból merülhet és merül fel a média és az etnikai kisebbségek 

kapcsolata. A fejezet összefoglalás azokból a munkákból, amelyek az etnikai kisebbsé-

gek reprezentációs politikáival, médiaképével, és az arról való percepcióval foglalkoz-

nak. Válogatásom természetesen nem teljes körű, a szelekció jellegét doktori témám, a 

cigány sztárok reprezentációjának kérdésköre határozta meg: így elsősorban azokat az 

elméleteket, irányzatokat, empirikus eredményeket ismertetem, amelyek a populáris 

kultúrában, a tömegmédiában vizsgálták az etnikai kisebbségek megjelenítését akár el-

méleti, akár gyakorlati megfontolásból, és leginkább hatottak doktori disszertációm 

megvalósítására. A romák médiamegjelenítésére koncentráló, vonatkozó magyar szak-

irodalmat a II. fejezetben dolgozom fel. 

Ebben a fejezetben kitérek a médiakutatás modernista, posztmodern és 

későmodern felfogásaira, ezeknek eltérő módszertani aspektusaira, és azokra a módok-

ra, ahogyan megközelítették a kisebbségek reprezentációjának kérdését. A cultural 

studies irányzataiban ugyanezt vizsgálom, majd részletesen kitérek a kisebbségek mé-

diaképének egyik sarokpontjának tekinthető sztereotípia-koncepcióra, sztereotípia-

elméletekre és kutatásokra, illetve azok kritikájára. A kisebbségekről való diskurzus 

kurrens koncepcióival, a meritokrácia és az újrasszizmus fogalmaival külön pontban 

foglalkozom, csak úgy, mint a médiahatásnak a komplex problémájával az identitás és a 

kisebbségek szemszögéből nézve. Ezeket az elméleteket példákkal szemléltetem, ame-

lyek között helyet kap egyebek mellett a Cosby Show, a Star Trek és a Ki ez a lány? 

című amerikai tévésorozat, Madonna-dalszövegek, de még palacsintaporokon található 

reklám is.   

Disszertációmban a legnagyobb magyarországi etnikai csoport híres tagjainak 

reprezentációját elemzem, e magyarországi kulturális jelenség vizsgálatához azonban 

                                                
2 A fejezetben található angol nyelvű szakirodalomból származó idézetek saját fordításaim. 
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ebben az első fejezetben olyan angolszász médiaelméleteket is felhasználok, amelyek az 

etnikai konstrukciótól sok tekintetben eltérő származási kategóriát, az angol race fogal-

mat veszik alapul. Az angol race kifejezést a magyarba rendszerint rasszként fordítják, 

amely kifejezés viszont a magyar nyelvben elsősorban a fizikai antropológiai termino-

lógiában terjedt el, emberfajtát jelent. A szociológia- és kisebbségkutatás a származási 

kisebbségek társadalmi viszonyainak tekintetében ritkán használja. Mégis, adódhat a 

kérdés, hogy az etnicitás és rassz kifejezések nyilvánvaló különbségei miatt kapcsolatba 

hozhatóak-e a híres magyarországi cigányok médiareprezentációjával bármilyen módon 

azok a szakirodalmi következtetések, amelyeket az alábbiakban felhasználok. Összevet-

hető-e egy amerikai latino vagy fekete sztár reprezentációja egy magyarországi romáé-

val? Ennek a kérdésnek a kimerítő megválaszolása akár egy önálló doktori disszertáció 

témája is lehetne. Így az etnicitás és rassz társadalmi konstrukcióknak a két nyelvbeli 

jelentéseinek eltéréseinek részletes elemzésére nem vállalkozom, ahogy arra sem, hogy 

ezek hogy viszonyulnak pontosan egymáshoz az amerikai, a brit és a magyar szociokul-

turális közegben. Arra viszont igen, hogy vázlatosan ugyan, de az alábbiakban összeg-

zem, hogy én miként nyúltam a dolgozatomban az etnicitás, a rassz, a rasszizmus fo-

galmak használatának összetett problémájához. 

A különbségek léte, felismerése a modern társadalmak központi problémája, 

amit elsősorban a migránsok és bevándorlók helyzete, a kisebbségi csoportok, a nemek, 

életkori csoportok, fogyatékkal élők problémáinak átpolitizáltsága táplál. A társadalmi 

különbségek kulturálisan és strukturálisan is eltérőek lehetnek, de az egészen biztos, 

hogy az alább részletesen ismertetett amerikai és brit cultural studies szakirodalomban a 

race kifejezést, mint társadalmi konstrukciót, és a magyar szociológiai- és média- és 

kisebbségkutatási szakirodalomban az etnikai csoportot, mint társadalmi konstrukciót 

egyaránt a domináns kultúrából, a fennálló hatalomból, a javakhoz való hozzáférésből 

kizárt vagy abban jelentősen korlátozott csoportokként értelmezik. Valamint, a minden-

kori többséghez képest alárendelt mindenkori kisebbség viszonyában a két csoport kul-

turális politikáinak lehetőségeit, vagy annak bizonyos elemeit vizsgálják. Ezt teszem én 

is a disszertációmban. 

Tisztában vagyok tehát azzal, hogy egy amerikai fekete, egy brit indiai beván-

dorló és egy magyarországi roma a saját társadalmában egyedi történelmi, gazdasági, 

társadalmi, kulturális és individuális különbségeket él meg a többséghez viszonyított 

relációban, disszertációm fókusza viszont nem ennek a viszonynak az elnevezésén, ha-
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nem a származáson alapuló kisebbségi létből fakadó társadalmi különbségek egyfajta 

megjelenésének elemzésén van. Így, bár tisztában vagyok azzal is, hogy az angol nyelvű 

race és ethnicity kifejezések jelentéstartalmai nem állandóak, és hogy a magyar rassz és 

etnicitás szavak jelentései eltérnek ezektől, mégis, alapvetően nem a fogalmak különbö-

ző jelentéseivel, hanem a származáson alapuló többségi-kisebbségi viszonynak egy kul-

turális jelenségével foglalkozom, amelyet a magyar nyelv etnikai különbségként azono-

sít. Ezért például, ahol az angol nyelvű szakszöveg racial difference-t ír, én azt etnikai 

különbségként használom.  

A Feischmidt Margit által szerkesztett Etnicitás című kötet (Feischmidt, 2010) 

„az etnikai kategóriákkal jelölt kisebbségek és a jelöletlen többség viszonyának, a kö-

zöttük történő különbségtétel társadalmi gyakorlatainak, az identitáspolitika diskurzusa-

inak társadalom- és kultúratudományi megközelítéseit mutatja be” (Feischmidt, 2010: 

7). Ennek a kötetnek a magyarországi cigányság a fókusza, központi fogalma pedig az 

etnicitás, amelyet a kötet szerzői nem egy állandó, kulturálisan meghatározott szubsz-

tanciaként értelmeznek, hanem a különbségeknek egy meghatározó rendjét létrehozó 

társadalmi viszonynak. Egyetértek értelmezésükkel, amely szerint az etnicitás olyan 

viszony, amely „az etnikai kategóriával jelölteket elkülöníti a homogénnek tekintett 

jelöletlenektől, és a relációhoz többnyire egy hatalmi viszonyt is társít”. Ez a fogalmi 

magyarázat pedig nagyon kevéssé különbözik attól a fogalmi magyarázattól, ahogy pél-

dául John Downing és Charles Husband magyarázza a race, mint társadalmi konstrukció 

fogalmát a Representing ’Race’ című kötetükben (Downing-Husband, 2005), amelynek 

címében a szerzők a race fogalom összetettségére idézőjelekkel utalnak. A race konst-

rukciót a szerzők ugyanúgy változó társadalmi konstrukcióként képzelik el, amely egy-

felől a kategorizáció szociálpszichológiai mechanizmusának, másrészt történelmi ese-

ményeknek köszönheti erejét, amely az identitás és a személyiség magától értetődő jel-

lemzője (Downing-Husband, 2005:2).  

Ám míg a rassz fogalmat kevésbé, a rasszizmus fogalmat, mint ideológia, tö-

megérzület egyre gyakrabban használatos mind a magyar közbeszédben, mind a társa-

dalomkutatásban (a rasszizmus vizsgálatának nemzetközi, tudományos paradigmáiról 

kiváló összegzést ad Feischmidt, 2013: 111-118). A rasszizmus fogalma a rassz kategó-

riákból indul, illetve a „race thinking”-ből, amit szintén igen nehéz magyarra lefordíta-

ni, de jelentése nagyjából annyit tesz, hogy egy adott közösségről alkotott gondolatain-

kat alap-feltevések határozzák meg, amelyeket e közösség származásához kapcsolunk. 
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Downing és Husband Jacques Barzun munkáját idézik, aki a „race thinking”-et egy ma-

gatartástípusnak tartja, amely olyan emberekre jellemző, akik szerint az emberiség 

megosztott, méghozzá fizikai jellemzők alapján osztódik típusokra, és ezek a típusok a 

vérséggel származnak tovább. Szerintük az emberiség a bőrszín által is felismerhető 

„tiszta” és „kevert” rasszok alapján különíthető el, az emberek mentális és morális vi-

selkedése a fizikai jellemzőikhez kapcsolódnak, valamint az egyén képessége, ötletei, 

személyisége mind visszavezethető származására, ám ezt az oksági kapcsolatot nem 

definiálja vagy magyarázza. Ezzel pedig az emberi sokféleséget és a személyiségek kü-

lönbözőségeit egyetlen, állandó jellemzővé redukálja (Downing-Husband, 2005: 3-4). A 

származásnak ilyen mértékű jelentéstulajdonítással kezdődik a rasszizmus, amely akár a 

származásától teljesen független dolgokkal hozza kapcsolatba mégis az egyén szárma-

zását. A bőrszínnel, származással összefüggésbe hozott jelentéstulajdonítás pedig „nem 

csupán ad hoc pragmatikus nyelvészeti stratégia (…), hanem történelmileg speciális 

ideológiai folyamat. A származással összefüggő jelentések az emberi viszonyok speciá-

lis történelmi körülményei alapján fejlődtek és jelenleg szokatlan társadalmi-gazdasági 

körülmények között kerülnek újra elő” (Downing-Husband, 2005: 4). A kapitalista gaz-

dasági berendezkedés, a kisebbségi polgárjogi mozgalmak, a politikai korrektség megje-

lenése egyaránt jelenti például ezt a szokatlan környezetet, amelyben a rasszizmus, 

Brazus által 1937-ben leírt statikus jellege átalakult, és új megvilágításba helyeződött.  

Az Egyesült Államokban például már a nyolcvanas években sem volt általáno-

san elterjedt az olyan nyíltan rasszista vélekedések hangoztatása, amelyek pusztán a 

bőrszín és fizikai jellemzők alapján vonnak le negatív oksági következtetéseket egy 

adott csoportra. Sut Jhally és Justin Lewis például erre jutott a fekete Huxtable család 

életéről szóló nagy sikerű tévésorozat, a Cosby show elemzésekor (Jhally és Lewis, 

1992: 94). „Korábban a rasszizmust olyan attitűdként képzeltük el, amely durván egy-

szerűsítő. Hogy a rasszista kizárólag a származás és a bőrszín alapján tesz különbséget 

emberek között. Habár badarság volna azt gondolni, hogy ez a fajta előítéletesség a 

múlté, muszáj tudomásul vennünk, hogy a rasszizmus olykor a tiszteletteljesség ruhájá-

ba öltözik, és a mélyen gyökerező rasszizmust elfogulatlan liberális eszmékként tűnik 

fel” (Jhally és Lewis, 1992: 95-96). Az új típusú rasszizmus tehát nem kizárólagosan a 

bőrszínt és biológiai adottságokat veszi a különbségtétel alapjaként, hanem például a 

kisebbségek kulturális másságát, másságukból adódó immanens patológiáit sorolja érv-

ként, a kisebbségi csoportok által elszenvedett hátrányokat a kapitalista gazdasági be-
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rendezkedésnek tudja be és tagadja, hogy rasszista lenne. (A Cosby show-ról és az új 

típusú vagy felvilágosult vagy kulturális rasszizmusról részletesebben lásd az I.1.5. pon-

tot.) 

I.1.1 Kisebbségek a médiakutatás modernista és posztmodern felfogásában 

A kisebbségek médiaképére, a médiában megjelenő kisebbségekre irányuló fi-

gyelem nagyjából az 1980-as évektől, a médiakutatás kulturális fordulata óta töretlen, 

azóta, a posztmodern és későmodern médiakutatás gyakorlatában az etnikai kisebbsé-

gek, a kirekesztett, marginális társadalmi csoportok, a társadalmi nemek médiareprezen-

tációja máig központi téma maradt. Ebben az alfejezetben a kulturális fordulat előtti, a 

tömegmédiát erőteljesen bíráló, elitista nézőpontból vizsgálódó modernista tömegkom-

munikáció-kutatás, majd az azt követő, a tömegmédiát a társadalmi kérdések vizsgálata 

szempontjából hasznos kutatási terepnek tekintő posztmodern médiafelfogás egyes el-

méleteiben mutatom be a kisebbségekkel kapcsolatos megközelítéseket. 

A médiáról való közgondolkodást sok tekintetben ma is a frankfurti iskola ha-

gyománya - Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, majd Jürgen Habermas munkássága 

nyomán - határozza meg, amely a médiát rendkívüli hatalommal és hatással bíró rend-

szernek tekinti, normatív módon az erkölcsöt, tudást átadó oktató-nevelő intézménynek 

képzeli el. Ezen a szemléleten alapul a médiaelemzés hagyományos modernista megkö-

zelítésének egyik legfontosabb, bár sokat kritizált forrásmunkája: Jürgen Habermas mo-

dellje a társadalmi nyilvánosságról (Habermas, 1993). Habermasnál a polgári nyilvá-

nosság az az intézményrendszer, amelynek résztvevői (a polgárok) racionális eszmecse-

rét folytatnak a közérdekre számot tartó témákról. Ez a diskurzus a demokrácia alappil-

lérének tekinthető, mert ezen keresztül kristályosodik ki a közvélemény, közérdek. „Ez 

a nézőpont a médiát az okoskodó magánemberek olyan nyilvános fórumának tekintette, 

ahol elvileg lehetőség van a társadalom mindenkit érintő kérdéseinek racionális, érdek-

mentes tisztázására” (Császi: 2002).  A habermasi koncepcióban – csakúgy, mint a saj-

tószabadsággal kapcsolatos korai elméletekben - a születési előjogokon nyugvó feudális 

rendszerrel ellentétes racionális, felvilágosult, modern világban a média a közönség 

közügyekről való informálásának, és demokratikus véleménynyilvánításnak a terepe, 

ágensei pedig a művelt elit. Császi Lajos a modernista megközelítés szemléletében 

munkálkodó kutatókról azt írja, hogy „médiában a politikai információt közvetítő hírek-

re és kommentárokra tették a hangsúlyt. … Aligha véletlen, hogy sokáig a médiakutatás 
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középpontjában is a hírek hozzáférhetőségének é a médiareprezentációk „realizmusá-

nak” vizsgálata állt, amelyek valódiságát a médiaértelmiségnek kellett hitelesítenie” 

(Császi, 2011: 49).  

A habermasi nyilvánosságkoncepció a köz és magán ellentétpárra épül, kultúra-

felfogása a felvilágosult, racionális diskurzus és a mindennapi élet elkülönítésére épül, 

és azzal érvel, hogy e dichotómia megszűnésével, a köz- és magánérdek összefonódásá-

val, a köz- és magán tematikáinak keveredésével az ideális, racionális diskurzuson ala-

puló polgári nyilvánosság kiüresedik. E kiüresedés legfőbb, „bűnös” okozójaként a 

közügyek komoly és racionális megtárgyalását elhanyagoló, a szórakoztató tömegmédi-

át tartja, és vallja, hogy nem lehet hiteles tere a nyilvánosságnak, arra ugyanis kizárólag 

az értő ágensek személyközi kommunikációja, a racionális, konszenzuskereső vita al-

kalmas. Bár ennek a dolgozatnak nem tárgyköre a habermasi nyilvánosságelmélet rész-

letes elemzése, témám szempontjából mégis nagy a jelentősége értelmezésének a nyil-

vánossághoz hozzáférő csoportokkal kapcsolatos szelete. Bírálói szerint a habermasi 

nézőpont kirekesztő és elitista, nyilvánosság-koncepciójában ugyanis – leegyszerűsítve 

– kizárólag a fehér középosztálybeli férfiak jutnak szerephez. Ennek az egyedülálló je-

lentőségű, kritikai potenciállal bíró nyilvános térnek tehát nem részesei a plebejusok, az 

alsóbb osztályok, a kisebbségek, a nők sem, és amelybe a közügyeken túli populáris 

tematika nem fér bele. (A különböző tudományterületek Habemas-kritikáiról lásd pél-

dául: Mátay, 1999) 

Mindezek ellenére a kritizált mű alapvető fontosságú metaelméletet, viszonyítási 

pontot jelent a későbbi, az elitkultúra és tömegkultúra éles szembeállítását feloldó 

posztmodern médiakutatók számára is, akik olyan nyilvánosságkoncepciókat is alkot-

nak, amelyekben a kisebbségek is helyet kaphatnak. Császi Lajos idézi például Michael 

Warner nyilvánosság-tézisét (Császi, 2011: 37) a képes sajtótermékek, a televízió, a 

bulvárműfajok idejében jellemző tömeges szubjektív nyilvánosságról, ami egy olyan 

viszonyrendszer, interakciók összessége, dinamikusan változó, de közös referenciapont, 

amelyhez képest az egyének saját privát viszonyaikat kialakíthatják. Ebben a populáris 

nyilvánosságban a közönség elfogadja, elutasítja, vagy egyéni viszonyt alakít ki az „el-

fogyasztott” nyilvánosságokban ábrázolódó tartalmakkal, és ebben a koncepcióban a 

marginális, kisebbségi csoportoknak is helye van. Ahogy Császi rámutat, így lehetősé-

get nyújt például az identitások nyilvános, populáris konstrukciójára is, mindenkinek, 

akik a hagyományos, habermasi értelemben vett nyilvánosságból kimaradtak. Eszerint a 
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megközelítés szerint „a populáris kultúra olyan emocionális nyilvánosságot teremtett, 

amely a szabadidő szórakoztató eltöltésének és a paraszociális interakcióknak a legálta-

lánosabb eszközévé vált” (Császi, 2011: 39). 

I.1.2 A cultural studies irányzatai és a kisebbségek 

Nagyjából az ötvenes évektől kezdve jöttek létre azok a kutatócsoportok, ame-

lyek a tömegmédia kifejezést pejoratíve, lenézően használó, és azt ipari terméknek, a 

„nép ópiumának” tekintő frankfurti iskola hagyományával szembehelyezkedve a koráb-

ban tudományosan lesajnált tömegmédiát állították vizsgálódásaik középpontjába 

(Belinszki, 2000). Ráadásul a tömegmédiát nem úgy tekintették, mint minden jónak 

elrontóját, hanem mint a társadalmi jelenségek fontos lenyomatainak hordozóját. Míg a 

modernista megközelítés középpontjában a médiahatás-elméletek, illetve a frankfurti 

iskola által sokat kritizált őstelevízió állt, addig a posztmodernben a performativitás 

koncepciójára, a médiaszövegek, jelentések sokrétűségére, a nézőkre, olvasókra, kon-

centráltak, akiket a populáris tartalmakat sugárzó kereskedelmi neotelevízió szórakozta-

tott (Myat, 2010). 

A cultural studies irányzataiban a kritikai jelleg alapvető jelentőségű
3
, nem vélet-

len tehát, hogy ez a tudományág „karolta fel” a kisebbségeket, amennyiben a korábbinál 

sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett a mainstream kultúrában mellőzött vagy csekély 

mértékben reprezentált társadalmi csoportok médiaképének vizsgálatára. Ugyanakkor 

már a modernista tömegkommunikáció-kutatás képviselőinek munkáiban is előkerült az 

etnikai kisebbségek populáris médiaképének vizsgálata, igaz, eltérő szemléletmóddal. A 

szemléletváltozás megértéséhez jó példa George Gerbner kultivációs elmélete, illetve 

annak kritikája. A magyar származású médiakutató elméletének bizonyítási fókuszában 

(egyebek, például a bűnözési statisztikák, a médiabeli erőszak-megjelenítés vizsgálata 

mellett) az amerikai feketék médiareprezentációja állt. Az elmélet a hetvenes években 

uralta a tömegkommunikáció-kutatásnak a médiahatással foglalkozó ágát, abban az idő-

szakban, amikor a televízió még egycsatornás médium volt, ugyanaz az üzenet ugyan-

abban az időben jutott el nagy tömegekhez, és amikor a korábban vezető népszerűségű 

rádiótól és sajtótól a televízió vette át az elsődleges szórakoztató- és információforrás 

                                                
3  Ezért is szokás az angol cultural studies kifejezést magyarul kritikai kultúrakutatásnak fordítani. Ezt a 

fordítási hagyományt azzal indokolják a Vörös Miklós-Nagy Zsolt által szerkesztett, a kritikai kultú-

rakutatásnak szentelt Replika szám bevezetőjében, hogy így kellőképpen hangsúlyos a tudományág 

kritikai jellege, de felhozzák azt a praktikus indokot is, hogy a tanulmányok kifejezés többes számú 

alakjának további ragozása nehézkes a magyar nyelvben (Vörös-Nagy, 1995). 
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szerepét. Gerbner elmélete szerint a televízió még a személyes tapasztalásnál is erőtel-

jesebben hat a nézők attitűdjeire, és a valóságot nemcsak bemutatja, hanem alakítja is, 

olyan módon, hogy a valóságnak bizonyos elemeit előtérbe helyezi: kultiválja (Gerbner, 

2000). A gerbneri értelmezésben a televízió a negatívat kultiválja: egy torz, félelmetes, 

veszélyes világ képét tárja a közönség elé, és ezzel a média valósága egy olyan második 

valóságot hoz létre, amely áthatja az emberek életét, gondolataik, félelmeik ebben a 

mediatizált világban határozódnak meg, amely alakítja attitűdjeiket, nézeteiket. Így ír a 

média kultúrateremtő erejéről: „A kultúra közleményrendszerei nemcsak informálnak a 

közös képzetekről, hanem formálják is azokat. Nemcsak szórakoztatják a közönséget, 

hanem teremtik is. Nemcsak kielégülést nyújtanak, hanem alakítják is az attitűdök, az 

ízlések és hajlamok sorsát.” (Gerbner, 1977:273) Longitudinális (egy évtizedig tartó) 

kvantitatív vizsgálataiban először a televíziós tematikákat, főként a televíziós erőszak 

mértékét, illetve a szereplők demográfiai jellemzőit kódolta, és témám szempontjából itt 

található az izgalmas részlet: egyik fő mutatója az volt, hogy milyen gyakran, milyen 

tematikákban jelennek meg a fekete és latino szereplők. 1982 és 1992 között 19642 te-

levíziós karaktert elemzett, és eredményei azt mutatták, hogy a szegények és az etnikai 

kisebbségek gyakrabban szerepelnek negatív jellemzőkkel felruházva. „A pozitív érté-

keket képviselő figurák kétszer- háromszor annyian vannak, mint a gonoszok, (...) min-

den 100 hősre az alsóbb osztályokban 65, a színes bőrű külföldieknél 79, a latin-

spanyoloknál 92 gazember jut” (Gerbner, 2000: 71-72). Az etnikai kisebbségek áldozati 

reprezentációjáról így ír Em Griffin, amikor a gerbneri vizsgálatot ismerteti: „Az áldo-

zatok statisztikájában az afro-amerikaiakat és a latinokat gyakrabban bántalmazzák 

vagy gyilkolják meg, mint fehérbőrű sorstársaikat. Gerbner megjegyzi, hogy veszélyes 

„bármi másnak lenni, mint fehérnek”. … Ha a biztosító társaságok statisztikusai kimuta-

tást készítenének a televízióhősök várható élettartamáról, hamar kiderülne, hogy egy 

szegény, idősödő fekete asszony esélye, hogy akárcsak egyetlen fejezet erejéig elkerülje 

a bántalmazást, szinte nulla. A kisebbségi csoportok tagjainak jelképes kiszolgáltatott-

sága még megrázóbb, ha ehhez még azt is figyelembe vesszük, hogy milyen ritkán tűn-

nek fel a tévésorozatokban” (Griffin, 2003: 361). Nem véletlen Gerbner szerint, hogy 

éppen ezek a kisebbségi csoportok, tehát például az idős fekete nők félnek legjobban az 

utcára merészkedéstől. Ezt a következtetést hatásvizsgálataira alapozta, amikor elkülö-

nítette a napi négy óránál többet tévézőket (heavy viewer-ek) az annál kevesebbet tévé-

zőktől (light userek), és körükben tesztelte az erőszakkal vagy a kisebbségi csoportok-

kal kapcsolatos nézeteket. Megállapításai szerint a sokat tévézőkre komolyan hat a mé-



 

- 18 - 

 

dia torz valósága, hajlamosabbak például felülbecsülni a fekete bűnözők számát. Kvan-

titatív méréseiben a tévénéző nem aktív egyén, a közönséget homogén masszának tekin-

ti. Bírálói szerint (például Hughes, 1980; Hirsch, 1980; Morgan & Shanahan, 2007) 

éppen ez elméletének legfőbb korlátja. Nem veszi ugyanis figyelembe, hogy még a napi 

négy óránál többet tévézők is heterogén csoportot jelentenek, eltérő szociokulturális 

háttérrel, akik eltérő időszakokban tévéznek, és kapcsolgatnak a csatornák között. 

Gerbner elmélete a későmodern médiakörnyezetben, a hibrid médiumok korában szin-

tén erősen kritizálható (Myat, 2010), ugyanis azon túl, hogy nagy hatást tulajdonított a 

televíziónak és egyáltalán nem vette figyelembe a nézők szociokulturális jellemzőit, 

magának a tévénézésnek a kontextualitását, szempontjait, jellemzőit, az értelmezés sza-

badságának, sokféleségének lehetőségét sem tekintette releváns szempontnak. A média-

hatást hosszútávon kivédhetetlennek és erősnek tekintette Gerbner, pedig hogy is lehet-

ne kivédhetetlen és egyirányú és erős a hatás egy olyan médiakörnyezet például, amely-

ben egyszerre több forrásból (internet, televízió, rádió, mobilweb) árad a jelentés? A 

gerbneri szemlélettel szemben a posztmodern médiamegközelítés kutatói a jelentések 

többértelműségében hisznek, a befogadás kontextusa iránt is ez alapján érdeklődnek.  

A médiakutatás tehát az 1980-as évekre érkezett el odáig, hogy a populáris mű-

fajok kialakulására aktívan reagáljon, és kulturális fordulatként értelmezze azt, és el-

kezdje kritizálni a modernista médiakutatás túlságosan racionalizáló, kvantitatív, leíró 

statisztikai, szövegelemzési módszerekre épülő értelmezési- és kategóriarendszerét. A 

cultural studies nem tekinthető egységes diszciplínának, képviselői el is utasítják a ka-

nonizált fogalmi meghatározást (Belinszki, 2000, idézi erről Heppet). Már a cultural 

studies kezdeti időszakának fő alakja, Stuart Hall is a cultural studies két fő, a struktura-

lista és kulturális paradigmájára hivatkozik (Hall, 1980), de az évek alatt ez a megköze-

lítés is átalakult. James Curran például a nyolcvanas években és a kilencvenes évek ele-

jén lezajló, a posztmodern médiakutatásba vezető átalakulást emeli ki, amelynek során a 

tömegkommunikáció-kutatás kezdeti, a marxista gyökerekkel erőteljesebben átitatott, 

determinista irányzatát egy általa revizionistának nevezett új irányzat követett (Curran, 

2002: 107-127). Elemzése szerint a hetvenes évek cultural studies-kutatásait neo-

marxista alapokon a média ideológiai meghatározottságának vizsgálata uralta. Az ebben 

a szellemben készített médiakutatásoknak az volt a felvetése, hogy a televíziós tartal-

makat a közönség egyféleképpen értelmezi, és a műsorok jelentéseit nagyjából egysége-

sen determinálja a médiaszöveg. Képviselői gyenge vagy erős, de egyértelmű kapcsola-
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tot állítottak fel a gazdasági érdekek és az ideológiai reprezentációk között, és a média 

valóságkonstrukcióit a domináns kultúrát szolgáló reflexiókként értelmezték. Úgy tar-

tották, hogy a közönség ezek alapján - bizonyos nézőpontból megvezetve, a domináns 

kódhoz valamilyen módon viszonyulva - reflektál a társadalomra (a média hatásáról 

lásd még az I.1.6. pontot is).  

A kisebbségek és média kapcsolata, mint központi tematika, a társadalmi egyen-

lőtlenségek iránti érzékenység, a nemek, etnikai kisebbségek iránti fokozott figyelem a 

cultural studies kutatói körének baloldali-humanista eszmerendszeréből eredeztethető, 

ahogy azt Belinszki Eszter a cultural studies alapfogalmait, történetét és az elméletnek a 

médiakutatásban való felhasználási lehetőségeit összegző munkájában is leírja. „A 

cultural studies kialakulásának eszmetörténeti hátterét tekintve meg kell még említeni, 

hogy korai képviselői a brit New Left mozgalom köréhez tartoztak, amely a brit kom-

munista párt hagyományos marxista szárnyával szemben jött létre. Ugyanakkor a mar-

xizmus képezte részben az elméleti kiindulópontot, melynek kritikus továbbgondolása a 

cultural studies egyik tartóoszlopa” (Belinszki, 2000: 63). A cultural studies kiinduló-

pontjaként az 1960-as-70-es években a Stuart Hall vezette birminghami iskola kutató-

csoportot tekinthetjük, ők voltak azok, akik már nem csupán a munkásosztály, hanem 

más társadalmi osztályok, nemek, etnikai kisebbségi csoportok vizsgálatára helyezték a 

hangsúlyt, és nem csupán politikai híreket, hanem szórakoztató műfajokat (pl. szappan-

operákat, talk show-kat) elemeztek. A baloldali eszmerendszer mellett ugyanakkor a 

történelmi események is hatással voltak a médiareprezentációs kutatások tematikáira. 

Ahogy arra John Downing és Charles Husband a Representing 'Race' című könyv beve-

zetőjében kifejti, az etnikai kisebbségek és a média kapcsolatának vizsgálata azért kez-

dett virágozni a nyolcvanas-kilencvenes években, mert a migráció akkorra vált minden-

ki számára a mindennapok során érzékelhető, közérdeklődésre számot tartó nemzetközi 

jelenséggé, a multikulturalizmus eszméje a migránsok jelenlétével vált a média és a 

tudomány számára is izgalmasabb tereppé. „Nyugat-Európában egy generáció kellett 

ahhoz, hogy a köztudatba átszivárogjon, hogy a migráns munkások és családjaik meg-

érkeztek és maradnak. Az Egyesült Államokban az 1965-ös bevándorlási jogszabályok 

változása, és a folyamatos gazdasági növekedés új ázsiai és latin-amerikai migráns 

munkásokat vonzott, akik számaránya az 1880-1920-ig tartó masszív iparosodás idő-

szakában elenyésző volt” (Downing-Husband, 2005: xi). 
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A cultural studies képviselői szerint a kultúra produktuma csakis létrehozóinak 

és elfogyasztóinak rendszerén keresztül értelmezhető, és a társadalomtudományi, köz-

gazdaságtani és politikai vizsgálódásnak egyaránt leképezője lehet. Művelői a diszciplí-

nát értékes eszköznek tekintik, amelynek segítségével adott kultúra – mindenfajta elitis-

ta előítélettől mentesen - kritikusan szemlélhető. Ez a kutatási irányzat az objektivista, 

apolitikus tudományos megközelítésekkel szemben intenzíven kritikai, amelyben az 

ideológia koncepciója központi szerepet tölt be. Ebben az értelmezésben a média való-

ságkonstrukciója a mindenkori domináns kultúrára reflektál, és eképp a valóságnak sze-

lektív definícióját adja, amely szelekció megfelel a társadalom domináns érdekcsoport-

jainak. Emellett ez az irányzat úgy tekint a médiára, amely feltérképezi a társadalmat és 

kategóriákat és kereteket alkot arról, hogy mely közösségek alkotnak jelentéseket a tár-

sadalomban. Ezt nevezte Hall (1997a) a média ideológiai hatásának. Értelmezésében a 

média által közvetített domináns ideológiák termelik újra a társadalmi viszonyokat, 

amennyiben hozzájárulnak ahhoz, hogyan gondolkodunk a világról: saját magunkról, 

hogy mit jelent nőnek, férfinak, magyarnak vagy cigánynak lenni, információkat ad a 

mi és az ők oppozíciók jelentéséről.  

A posztmodern szellemében, revizionista modelleken alapuló kutatások részben 

megtartották, részben eltávolodtak ettől az erősen determinista megközelítéstől, a mar-

xizmusban gyökerező magyarázatoktól, aktív és kreatív, értelmező közönségről kezdtek 

beszélni, „rehabilitálták” a populáris médiát, és a médiát, mint a szórakozás egy jelentős 

forrását vizsgálták. Császi Lajos összefoglalva utal azokra a művekre, amelyek megala-

pozták a posztmodern médiakutatás alapjait: „A könyvek szerzői személyükben is meg-

testesítették az új szemlélet interdiszciplináris és transznacionális jellegzetességeit: az 

angol szociológus Morley a családok médiahasználatát vizsgálta, az amerikai irodalom-

történész Radway a női románcolvasókat tanulmányozta, a holland kommunikációkuta-

tó Ang a televíziós szappanoperáról írt, az ausztrál-amerikai médiakutató Fiske pedig a 

televíziót, mint populáris médiát teoretizálta” (Császi, 2011:45). Módszertanukban is 

eltávolodtak a korábbi kvantitatív szociológiai kultúrakutatási gyakorlattól: Fiske pél-

dául Madonna életművét, Ian Ang újsághirdetésre válaszként küldött, pár tucat olvasói 

levelet, Radway pedig negyvenkét olyan nő mindennapjait vizsgálta, akik szerelmes 

regényeket olvasnak. 

John Fiske munkái alapozták meg a populáris kultúrával kapcsolatos kutatások 

elméletét. Munkáinak alapvetése, hogy a kutatásban érdemes megkülönböztetni a domi-
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náns érdekcsoportok által közvetített kulturális jelentéseket azoktól, amelyek a közön-

ség aktív, és heterogén interpretációin keresztül jönnek létre. Értelmezésében a hatalmi 

szektor (power bloc), vagyis a domináns kulturális, politikai és társadalmi rendszer egy-

séges tömegtermékeket gyárt, amelyeket a nem, bőrszín- és etnikai csoport és osztály 

szerint különböző emberek különféle kulturális jelentésekké transzformálnak. Vélemé-

nye szerint a populáris kultúra lényege, hogy az emberek gyártják, és nem a 

„kultúripar”, és szerinte a hatalmi szektor ideológiai jellegét a populáris kultúra termé-

kein keresztül kell értelmeznünk. Fő példái között feketék, sztárok és fekete sztárok is 

szerepelnek, elemzéseiben a populáris kultúra jelentéseit azonosítja. A valós és média-

beli események közötti elmosódó határvonalat elemzi diskurzuselemzéssel, példái kö-

zött a felesége meggyilkolásával vádolt fekete amerikai-focista - színész O.J. Simpson 

bírósági tárgyalásainak megjelenítése, és Rodney King-ügye
4
 is szerepel (Fiske, 1996). 

További nevezetes példája az Anita Hill – Clarence Thomas szexuális zaklatási ügy
5
 

etnikai komponenseinek reprezentációja is. Példáiban azt mutatja be, hogy a feketék, 

latinok, koreai-amerikaiak és nők hogyan hallatták korábban kevéssé megjelenő véle-

ményüket az amerikai nyilvános térben ezeken az eseményeken keresztül, és hatottak 

ezáltal az amerikaiak kisebbségekkel kapcsolatos attitűdjeire. A média valóságának 

diszkurzív jellegét így magyarázza: „Létezik egy nem-diszkurzív valóság is, de nincse-

nek saját fogalmai, amelyeken keresztül elérhetnénk, nincs semmilyen lényegi identitá-

sa vagy jelentése saját magában: ezt a valóságot kizárólag a diskurzusokon keresztül 

érhetjük el, így alkotjuk meg a valóságról elképzeléseinket. … Az etnikai különbségek
6
 

például a valóság részei, ugyanakkor ez a „valóság” annak a diskurzusnak a terméke, 

amelyben ábrázolódik” (Fiske, 1996: 4-5). Vagyis Fiske értelmezésében a médián kívüli 

„valósághoz” soha nem férhetünk hozzá saját valójában, ugyanis bármilyen esemény 

helyezhető egymástól eltérő diskurzusokba, és mindig ábrázolódhat másként. 

                                                
4 Ő az a fekete férfi, akit 1991-ben Los Angeles-i rendőrök vertek meg az utcán, egy szemtanú videóra 

vette a történetet, és amelynek hatására jelentős és a médiában végig tudósított etnikai zavargások 

kezdődtek Los Angelesben. 

5 Clarence Thomas az amerikai Legfelsőbb Bíróság második fekete bíráját Anita Hill fekete jogász 

vádolta zaklatással. Az ügy hatalmas publicitást kapott, fordulópontot jelentett az amerikai zaklatási 

ügyek kiemelkedően odafigyelő kezelésével kapcsolatban. 

6 A szerző az eredetiben a „racial difference” kifejezést használja. 
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A posztmodern médiakutatás módszerei  

A jelentésalkotó forrás, a médiaszöveg, a szabályozás és a közönség egyszerre 

határozza meg a posztmodern médiakutatás módszertanát, amelyben – az elmúlt évtize-

dek gyakorlatában – akár kvalitatív, akár kvantitatív elemzésről van szó, mindig köz-

ponti jelentőségű a médiaszöveg- vagy médiatartalom vizsgálata. A szövegelemzés do-

minanciája egyrészt annak a szemiotikai alapvetésnek köszönhető, amely szerint a való-

ság nem egy közvetlenül megtapasztalható dolog, hanem közvetetten, egy meghatáro-

zott jelrendszeren, a nyelven keresztül értelmezhető rendszer. Másrészt köszönhető an-

nak a praktikus ténynek is, hogy a médiaszövegek a kutató számára legkönnyebben 

hozzáférhető elemzési egységek, sokkal egyszerűbb górcső alá venni a médiaszövegek 

jelentéseit, mint mélyebb elemzés alá vetni egy bürokratikus vállalat produkciós nexu-

sait vagy azt vizsgálni, hogy a fogyasztók hogyan interpretálják a médiaszövegeket (ha-

bár ez utóbbi a késő-modern médiakörnyezetben, a kommentek, twitter-posztok és 

tumblr-reblogok világában bizonyos tekintetben egyszerűbb, mint korábban). A szöveg-

központúságon túl a birminghami iskola hagyományait figyelembe véve, a cultural 

studies tudományos keretében munkálkodó kutatók vizsgálatuk tárgyát ebből három 

nézőpontból elemzik és óvakodnak bármelyik pillér teljesen egyoldalú vizsgálatától: 

vizsgálják a produkciós forrást (produceri, szerkesztési elveket, gazdasági megfontolá-

sokat), a médiaszöveget és a közönséget egyaránt.  

Ezt a módszertant kiválóan illusztrálja John Fiske egyik fő példája, Madonna, a 

popkulturális ikon, akinek reprezentációjában a hatalmi ideológiák azonosítása mellett 

az attól eltérő fogyasztási interpretációk jellegét is vizsgálta. Ebben a művében (Fiske, 

2010) szisztematikusan és gyakorlatiasan fejti ki, miként, milyen módszerekkel érdemes 

a populáris kultúra termékeit társadalomtudományi szempontból vizsgálni. Fiske értel-

mezésében a Madonna cd-k nem egyszerűen standardizált termékek, amelyet a globális 

kapitalizmus intézményeinek rendszerén keresztül, annak ideológiai meghatározottsá-

gával fogyasztunk, hanem a mindennapi élet kulturális forrásai is. A fogyasztás aktusa 

ugyanis Fiskénél mindig magával vonja a jelentésalkotást. „A rajongók világa vagy vi-

selkedési formái természetesen nem önmagukért beszélő empirikus adatok; ezek szöve-

gek, amelyeket ugyanolyan elméleti megközelítéssel kell „olvasni”, ahogy „Madonna 

szövegeit”. Ez átvezet bennünket a másik módszertani lehetőséghez, amelynek alapja a 

szemiotikai és strukturalista szövegelemzés. Ez azt jelenti, hogy a szöveg jelölőit – 

vagyis annak konkrét megjelenési formáját – szoros olvasásnak vetjük alá, de azzal is 
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tisztában vagyunk, hogy a jelölteket nem magában a szövegben találjuk, hanem a szö-

vegen kívül, kultúrájuk mítoszaiban, ellenmítoszaiban és ideológiáiban” (Fiske, 2010: 

369). Fiske rendszerében minden szövegnek és minden olvasatnak van társadalmi, és 

ennélfogva politikai dimenziója, amely részben magában a szövegben, annak struktúrá-

jában, részben pedig az olvasó társadalmi kapcsolataiban, illetve ezeknek a szövegre 

gyakorolt hatásában fedezhető fel. A Madonna-jelenség kulturális jelentéseinek vizsgá-

latakor Fiske elemzi a produkciós színteret is: azokat a médiaeseményeket, amelyek az 

albumok megjelenésekor szervez a kiadó, sajtóeseményeket, koncerteket, posztereket, 

könyveket, videókat. Vizsgálja a médiaszövegeket, amelyek az előadóról megjelennek a 

lapokban, a rádió- és tévéműsorokban, illetve a textualitásnak a harmadik szintjét is, 

ami szerinte a legérdekesebb, vagyis Madonna hogyan lesz mindennapi életünk részese. 

A Madonna-reprezentáció fókuszában szerinte az áll, hogy az énekes-színésznő kiváló-

an játszik a tradicionális férfi-dominált valóság sztereotípiáival: a szűz és a kurva szim-

bólumaival annak érdekében, hogy kifordítsa a patriarchális jelentéseket. Ezzel a Ma-

donna-médiaszöveg ideológiailag aláássa a nők tradicionális reprezentációit, és így nem 

azért népszerű, mert a kultúripar domináns kódját hangoztatja, hanem épp ellenkezőleg: 

rajongói éppen azért a (sikeres) próbálkozásáért imádják, hogy csavar egyet a domináns 

férfiideológia értelmezésén, és saját jelentéseit erőlteti a férfidominált kultúrára. „Ma-

donna következetesen paródia tárgyává teszi a konvencionális nőábrázolást, ami igen 

hathatós eszköz lehet a domináns ideológia megkérdőjelezésére. A paródia célpontjának 

meghatározó vonásait eltúlozza és kigúnyolja, és ezáltal azokat is gúny tárgyává teszi, 

akik „bedőlnek” az ideológiai hatásnak. ” (Fiske, 2010: 378. oldal) 

I.1.3 Irányzatok, nézőpontok, elméletek a kisebbségi médiareprezentációról 

Kis túlzással állíthatjuk, hogy egy-két évtizeddel ezelőttig az amerikai televíziók 

főműsoridejében a családokat és szomszédokat, gonoszokat és jókat, politikusokat és 

utcaseprőket, egy szóval a legtöbb karaktert fehér és középosztálybeli szereplők jelení-

tettek meg. A társadalom heterogenitása tehát a nagy nézettségű műsorokból nem kö-

szönt vissza, ha történetesen egy marslakó szállt volna a televíziós készülék elé, és a 

műsorok alapján találgatott volna, miféle közösségbe érkezett, feltehetően a valóságos-

tól meglehetősen eltérő értelmezéseket adott volna. A média által felkínált reprezentáci-

ók azonban nemcsak az esetlegesen tévénéző ufók, hanem minden befogadó számára 

jelentőségteljesek, ugyanis olyan jelentéseket és interpretációs lehetőségeket mutatnak, 

amelyek leírják, hogyan működik a világ. A média az egyik elsődleges információforrá-
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sunk a minket körülvevő világról, azokról a dolgokról is, amelyeket közvetlenül nem 

ismerünk. Kognitív struktúráink a leegyszerűsítést, a kategóriákban gondolkodást támo-

gatják, ugyanis sokkal egyszerűbb homogén elemekről, mint bonyolult, kauzális viszo-

nyokról elmélkedni.  

A társadalomban jelen lévő értékek és attitűdök, valamint a média közötti kap-

csolat egy rendkívül összetett szövevény, sok irányú, egyszerű képletekkel leírhatatlan, 

nehezen megfogható kapcsolat. Egészen biztos, hogy nem állja meg a helyét az az állí-

tás, hogy a média tükröt tartana a társadalomban jelenlevő jelentéseknek, domináns ér-

tékcsoportoknak, ahogy az sem igaz, hogy a média mindenható lenne, ráerőltetné érték-

rendjét a társadalomra. Már csak azért sem, mert mind a média, mind a társadalom nem 

önmagában létező entitás, hanem rétegzett, összetett konstrukciók, ahogy a tévénézők, 

újságolvasók, iPad-nyomkodók sokasága sem tekinthető koherens, egyívású masszának. 

A média tartalmainak önmagában nincsen jelentése, csak az értelmező, individuumok-

ból álló közönségen keresztül nyer – akár egymástól szöges ellentétben álló – jelentése-

ket.  

Stuart Hall értelmezésében a média egy olyan tér, amelyben ideológiák jönnek 

létre és alakulnak át, és a tömegmédia képeket, leírásokat, magyarázatokat, kereteket és 

jelentéseket (reprezentációkat) kínál, amelyek segítenek az eligazodásban, és bemutat-

ják, milyen a világ. Hall szerint  is az a médiareprezentáció alapkérdése, hogy tükröt 

tart-e a média és a pontos valóságot mutatja vagy hogy konstruált képet ad.  Ez az utób-

bi elgondolás mellett teszi le a voksát, ezt a koncepciót nevezik a reprezentáció 

konstrukcionista megközelítésének (Hall, 1997a:25). A hall-i iskola szerint a reprezen-

táció a jelképződés folyamatát jelöli: a jelek olyan módon reprezentálják fogalmainkat, 

eszméinket, érzeteinket, hogy mások is hozzánk hasonló módon értelmezhessék azokat. 

Így a konstrukcionista elméletek szerint ezek a reprezentációk – valamely gazdasági, 

társadalmi hatalom ténykedése nyomán - úgy állnak össze, hogy fenntartsák a társadal-

mi status quo-t, annak egyenlőtlenségeivel, vélekedéseivel, jellemző struktúráival 

együtt.  Így fordulhat elő szerinte, hogy a főműsoridős televíziózás az Egyesült Álla-

mokban a televíziózás történelmi koraitól kezdve a domináns (értsd: fehér, középosz-

tálybeli) kultúrához kötődik, és „normálisként” ábrázolódik.   

A reprezentáció elmélete szerint megfogadjuk és beépítjük ezeket a kategoriális 

mintázatokat, és e képek alapján gondolkodunk magunkról és másokról. A cultural 

studies gondolkodói szerint a média ráadásul nem feltétlenül maga kreálja ezeket a ka-
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tegóriákat, hanem reagál a mainstream kulturális és társadalmi diskurzusra. Az amerikai 

etnikai reprezentációkat vizsgáló Mike Daley szerint az amerikai társadalom esetében a 

tömegmédia a „fehér” és a „fekete” dichotóm konstrukciók köré épülő diskurzusra rea-

gál (Daley, 2000). Daley James Snead-et idézi, aki szerint a „negro” a 20. század meta-

forája, a rabszolgatartó és rabszolga, a civilizált és primitív, a jó és a rossz, a felvilágo-

sult és az elmaradott ellentétpárok rosszabbik végén álló eleme, és egyben az amerikai 

tudattalanba mélyen beépülő konstrukció.  És ezt a fő diskurzust még az sem változtatta 

meg döntően, hogy az utóbbi évtizedekben az afrikai-amerikai populáció (feketék) szá-

ma csökkent, a latino populáció száma pedig növekszik. A latinokat is a fekete csoport-

ba soroló társadalomban a „fekete” és „fehér” ma is domináns diskurzusa az amerikai 

társadalomnak. (Daley, 2000) Ugyanezt a jelenséget Stuart Hall bináris oppozíciónak 

nevezi (Hall, 1997b: 243), sőt, továbbmegy, és a két kategóriához determinált jellemző-

ket rendel: a fehérhez és feketéhez a civilizált/barbár, domináns/alárendelt jellemzőpá-

rokat társítja, mint az amerikai kultúra meghatározó ellentétes jegyeit. 

Nagyjából a kilencvenes évek végétől, a kétezres évektől azonban ezzel a 

dichotóm konstrukcióval ellentétes trend bontakozott ki az amerikai közbeszédben, 

amelyre a médiakutatás is reagált. A politikai korrektség, a multikulturalizmus rendszere 

és a „színvak” társadalom koncepciója volt ez, amelyek szerint egyre kevésbé számít, 

hogy kinek milyen a bőrszíne, az ugyanis semmilyen módon nem determinálja a boldo-

gulást. Ezt a diskurzust egészítette ki az amerikai álom meritokratikus diskurzusa, 

amely minden tekintetben az egyént teszi felelőssé boldogulásáért, és kizárja a társa-

dalmi, gazdasági, származási körülményeket, és ezzel degradálja és elfedi a társadalmi 

egyenlőtlenségek problémáját. A meritokratikus társadalomban az egyén pozíciója kizá-

rólag saját teljesítményétől függ, és annak az ígéretét tartogatja, hogy ha valaki valamit 

nagyon akar, és mindent megtesz, akkor sikerrel jár. Az etnikai kisebbségek esetében ez 

a retorika elfedi a származás előnyeit és hátrányait, ezt fogalmazza meg kiválóan Barba-

ra Applebaum: „A meritokrácia diskurzusa bizonyos csoportokat úgy marginalizál, hogy 

megengedi a fehéreknek, hogy saját kitüntetett helyzetüktől eltekinthessenek, és figyel-

men kívül hagyják a származásbeli igazságtalanság mintázatát. Az a feltételezés, hogy 

az emberek egyéni erőfeszítéseik és érdemeik alapján jutnak előre, elrejti azokat a tár-

sadalmi, gazdasági és kulturális privilégiumokat, amelyek bizonyos csoportok dolgát 

megkönnyítik, másokét viszont épp ellenkezőleg. Emellett lehetővé teszi, hogy a privi-

legizált csoportok saját magukat a társadalmi igazságtalanságot létrehozó és fenntartó 
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rendszerben aktív résztvevők helyett ártatlan szemlélődőkként tekintse” (Applebaum, 

2005: 286).  A populáris amerikai médiában a „bőrszínvakság” és az amerikai álom dis-

kurzusának megágyazott a Cosby Show televíziós sorozat kiemelkedő sikere a nyolcva-

nas években, amelyben egy olyan fekete család életét mutatták éveken keresztül, akik 

gyakorlatilag semmilyen fekete sztereotípiát nem hordoztak (a Cosby Show-ról részle-

tesebben lásd az I.1.5. számú pontot). A posztetnikai (postracial) koncepciónak is neve-

zett elképzelés aztán Barack Obama megválasztásával csúcsosodott ki, és a kétezres 

évektől a szociológiai és médiakutatási tér is aktívan vizsgálta (lásd például Esposito, 

2009; Leonard, 2004). E koncepció ellenkezik azzal a mélyen begyökerezett dichotóm 

konstrukcióval, ami az amerikai kultúrát és társadalmat származási alapon jellemzi, és 

azt mondja ki, hogy a modern társadalom új időszaka kezdődött el, amely túljutott az 

etnikai szempontokon, és azok már semmilyen módon nem befolyásolják a gondolato-

kat vagy tetteket. Ez a koncepció elutasítja, és figyelmen kívül hagyja azt a szociálpszi-

chológiai alapvetést, hogy az antropológiai és etnikai háttér minden társadalomban 

szervező, rendszerező, csoportképző kategória. Ezt a jelenséget, valamint ennek az el-

képzelésnek a populáris kultúrában való megvalósulását bírálja Jennifer Esposito a ma-

gyarul Ki ez a lány? címmel a Viasat tévécsatornán sugárzott négyévados vígjátéksoro-

zat etnikai reprezentációján keresztül (Esposito, 2009). A posztetnikai koncepcióról ezt 

írja: „Ha az etnikai háttér többé nem számít, akkor egyik etnikai csoportnak sincs módja 

az etnikai privilégiumokról vagy igazságtalanságokról beszélni, ehelyett az etnikai kér-

dés kényelmetlen témává válik” (Esposito, 2009: 523). 

A sorozat az America Ferrera által alakított Betty nevű fiatal mexikói-amerikai 

lányról szól, akinek fogszabályzója, súlyfeleslege, vastag keretes szemüvege és arany 

szíve van, és aki a divatszakmában egy menő divatlapnál dolgozik asszisztensként. 

Esposito elemzése egy konkrét epizódot vizsgál részletesen, az ötvenediket (a When 

Betty Met YETI címűt), amelyet az Egyesült Államokban két héttel Obama elnök meg-

választása után adtak le az, és amelyben hangsúlyosan megjelenik az nemi- és etnikai 

pozitív diszkrimináció témája. Az epizódban Betty egy a YETI nevű újságíró szervezet 

ösztöndíj-programjára jelentkezik, amelyet el is nyer, és a programra szintén jelentkező, 

és alulmaradó fehér kollégája szerint pusztán azért, mert megfelel a szervezet etnikai 

kvótarendszerének. Esposito értelmezésében az epizódban a pozitív diszkrimináció té-

máján keresztül kizárólag Betty karakterének latin származása emelkedik ki (bemutatják 

zajos családját, színes öltözéküket, utalnak bevándorló szüleinek nehézségeire, az etni-
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kai kvótára, mint sikereinek valószínűsíthető lehetőségére), míg versenytárs-

kollégájának (Marc) fehérsége egyáltalán nem. „Marc fehérsége középpontban marad, 

„normálisként” jelenik meg, míg Betty etnikai háttere különbözőként, másként ábrázo-

lódik” - írja Esposito, majd hozzáteszi, véleménye szerint ez kettősség és hierarchikus 

jelleg az amerikai etnikai diskurzus alapvetése, és ezzel ellentétes és megkérdőjelezhető 

az a posztetnikai diskurzus, amely úgy tesz, mintha nem lennének etnikai különbségek 

(Esposito, 2009:533). A származási kategóriák olyan mértékben rendszerezik a minden-

napokat, hogy jelentőségüket hiba volna figyelmen kívül hagyni. A médiakutató felada-

ta, hogy a politikailag korrekt médiában is tetten érje azokat a diskurzusokat, amelyek a 

különbséget magától értetődőnek veszik és meghonosítják. 

I.1.4 Média és sztereotípiák 

A médiumokat gyakran kritizálják azért, hogy az egyes társadalmi csoportokat 

tipizálják, sztereotipikusan ábrázolják. A bírálat lényege, hogy a sztereotipizálás általá-

nosító, egy meghatározott szelekció mentén válogatott, gyakran negatív, könnyen azo-

nosítható jellemzők alapján határoz meg bizonyos csoportokat, amely befolyással lehet 

a nézők percepcióira. Ebben az alfejezetben röviden ismertetem a sztereotípia koncep-

ciójának szociológiai és szociálpszichológiai gyökereit, majd példaként bemutatom az 

amerikai populáris műfajokban az etnikai kisebbségekre vonatkozó sztereotípiákat. Az 

alfejezet végén bemutatom azt is, hogy a sztereotípia konstrukciója hogyan változhat és 

milyen kritikáit fogalmazták meg a posztmodern médiakutatás képviselői. 

A sztereotípia fogalma eredetileg Walter Lippmanntól származik, koncepcióját 

először 1922-ben mutatta be. Értelmezésében leegyszerűsített, egyoldalú, változásra 

gyakorlatilag képtelen, sematikus képeket jelent, amelyek segítségével képesek va-

gyunk az adott kultúra értékelő és tipizáló előfeltevéseinek megfelelő rendet vetíteni 

környezetünkbe (Csepeli, 2001: 475). Az empirikus sztereotípiakutatások megindulása 

után az eredeti definíció annyiban módosult, hogy a sztereotípiákat a különféle társa-

dalmi nagycsoportokra jellemzőnek tartott tulajdonságokra utaló megállapításoknak 

tekintették, amelyek egy-egy csoport viszonylatában nagyfokú közmegegyezésen ala-

pulnak, időben meglehetősen szívósan fennmaradnak. Hofstatter 1949-ben négy módját 

állapította meg a sztereotípiaképződésnek: sztereotípia születik, ha csekély mértékű és 

kis jelentőségű különbségeket felnagyítunk, ha a tényleges különbségeket túlzottan 

hangsúlyozzuk, ha a tényleges különbségeket önkényes társítjuk valamilyen feltétele-
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zett, empirikusan nem ellenőrizhető vonással, illetve ha túlzott élességű, egyébként az 

adott csoportban valóban létező alakokat előtérbe állítunk, és gyakoriságukat eltúlozzuk 

(Csepeli, 2001: 478). Nem véletlen, hogy a médiában a „más” csoportokkal kapcsolat-

ban oly gyakran használt koncepció, a sztereotípia funkciója ugyanis a megismerés, az a 

kognitív igény, amely a világ dolgaiban a (felszínes, könnyű, gyors) eligazodást szolgál-

ja. Eliott Aronson értelmezésében a sztereotipizálás lényege, hogy adott csoportba tarto-

zó bármely egyénnek hasonló jellemvonásokat tulajdonítunk, függetlenül attól, hogy a 

valóságban mennyire különböznek a csoport tagjai egymástól. A sztereotipizálás ráadá-

sul véleménye szerint nem szükségszerűen rosszindulatú magatartás: gyakran nem más, 

mint világszemléletünk leegyszerűsítése (Aronson, 2008: 211-254). Az osztályozás, 

tipizálás tehát a társadalom strukturálásának elkerülhetetlen velejárója, legalkalmasabb 

eszköze pedig a sztereotipizálás. 

Ahogy azt fentebb is kifejtettem, az utóbbi évtizedek reprezentációkutatási elmé-

letei szerint a médiában rendszerint nem egyetlen olvasat létezik, számtalan jelentést 

hordozhat a diskurzus. Mégis, a posztmodern médiakutatás korai munkáinak (például 

Hall, 1997b vagy Dyer, 1986) értelmezésében a hajszínen, testalkaton, bőrszínen, szár-

mazáson alapuló sztereotip kategorizáció nagyon is létezik, és akár teljes társadalmi 

csoportokat definiálhat, rosszabb esetben démonizálhat. Richard Dyer Heavenly Bodies 

című könyvében egy híres amerikai énekes-színész, és fekete polgárjogi aktivista, Paul 

Robeson (1898-1976) reprezentációját elemzi. Amikor a színész Othello-alakításáról 

szóló kritikákat veszi sorra, megállapítja, hogy a fekete és fehér kritikusok eltérően ér-

telmezik az karaktert, de hasonló karakterisztikák alapján. „Robeson Othellója annak 

ellenére ügy lett, hogy Othello maga is fekete volt. … Alakításával hangsúlyozni akarta 

Othello társadalmi pozícióját, egy olyan fekete emberét, aki a fehérek társadalmában él, 

saját kultúrájától távol. A kritikusok reakciója mégis azt feltételezi, hogy az etnikai di-

menziót az eredendő etnikai különbségek
7
 jegyében érdemes szemlélni, a feketeség 

spontenaitását, mértéktelenségét, szexualitását kell látni. Úgy tűnik tehát, hogy bár elté-

rő implikációkkal, de a feketeségről szóló fekete és fehér diskurzusok azonos dolgokat 

értékeltek – a spontenaitást, az érzelmeket, a természetességet.” (Dyer, 1986: 75) 

A médiában megjelenő sztereotípiák elemzésének - korlátai ellenére - komoly 

hagyománya van, a társadalmi egyenlőtlenségek médiaszövegbeli leképeződéseként 

tekintenek rá. A sztereotípia egyfajta technika, amely úgy rajzolja meg a társadalmi 

                                                
7 A szerző az eredetiben racial differencies-t ír. 
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csoportok képét, hogy annak típusos változatát leegyszerűsíti. Ahogy Stuart Hall fogal-

maz: a komplex képet esszencializálja, néhány jellemzőre redukálja, és azokat alapvető-

nek, és lényeginek állítja be és gyakran naturalizálja, a természet által adottnak festi le 

(Hall, 1997b: 257). Bár előfordul, hogy a sztereotipizálás nem szükségszerűen rosszin-

dulatú magatartás, hanem világszemléletünk és a világban való eligazodásunk meg-

könnyítésére szolgáló technika. Stuart Hall szerint mégis elsősorban a szimbolikus kizá-

rás eszköze. Vagyis azé az aktusé, amelyben a sztereotipizálás technikáját használva a 

diskurzust uraló mindenkori hatalom (amely lehet gazdasági, társadalmi egyaránt) eltú-

lozza, és kizárólagossá teszi a különbözőséget, az mi és ti viszonyrendszert, és ezzel 

meggátolja a mások integrációját, a mi és ti csoportok egymáshoz közeledését. Hall 

megközelítésében a szórakoztató műfajok sajátossága is ez, hogy bizonyos típusú karak-

tereket helyeznek előtérbe, a kulturális diskurzus, és a rasszhierarchia megfelelő repre-

zentációs politikái alapján. Modellje szerint minden társadalomban a többség általi dis-

kurzus a domináns, a tudattalan szintjéig működik a domináns diskurzus ismerete, és 

azon keresztül annak az ismerete, hogy hogyan működik a társadalom. Ez megnyilvá-

nulhat a domináns diskurzus karakterein keresztül, és a jó/rossz közti kontrasztban is. 

Stuart Hall a 19. századi angolszász irodalomban megjelenő fekete szereplők jellemző 

figuráit elemezve három nagy csoportot állapít meg: a rabszolga, az őslakos, és a bo-

hóc/szórakoztató karaktert (Hall, 2003: 92-93). Véleménye szerint e figurák a kortárs 

kultúrában is fennmaradtak, és a populáris kultúra termékeiben is fellelhetőek, ahol 

csakúgy mint évszázadokkal ezelőtt, a bohóc/szórakoztató figura karakterek közös jel-

lemzője, hogy az általuk előadott show mindig a másik csoportnak szól. "Sosem tisztá-

zott teljesen, hogy a figurával együtt, vagy a figurán nevetünk: imádjuk fizikai és ritmi-

kus képességeit, a nyílt kifejezésmódot és a szórakoztató karakter érzelmességét, vagy a 

bohócokra jellemző hülyeségbe taszítjuk" - írja a tanulmányban (Hall, 2003: 92).  

Kisebbségi karakterek alakulása az amerikai populáris médiában 

Az amerikai médiakutatás kiterjedten foglalkozott az amerikai televíziós és fil-

mes műfajokban látható sztereotipikus karakterek azonosításával. Összefoglalva és 

sztereotipikusan fogalmazva, e szakirodalmak szerint leginkább negatív sztereotípiák 

övezik a fekete reprezentációt. Eredményeik szerint alárendelt, hiperszexualizált, veszé-

lyes és inkompetens fekete alakokat ábrázol a film és a televízió. A reprezentáció-

kutatás amerikai kontextusában kezdetben főként a feketék megjelenítésének vizsgálata 

állt fókuszban, ebben az alfejezetben ezekből a vizsgálatokból merítek. Habár nagyjából 
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2000-től, a latino és ázsiai populáció növekedésével e származási csoportok reprezentá-

ció vizsgálatának szakirodalma is jelentősen megszaporodott
8
, a reprezentáció konst-

rukciójának megértéséhez szolgáló alábbi szövegrésznél mégis megmaradok a legalap-

vetőbb példánál, és az a feketék reprezentációjának vizsgálata. A fekete és fehér 

dichotóm konstrukció ugyanis a leglényegibb antropológiai és származási viszonyrend-

szer az amerikai társadalomban. A fekete és fehér közötti szakadék ma is jelentős jegye 

az amerikai társadalomnak, a populációs változások ellenére is dominálja a rasszokkal 

kapcsolatos diskurzust. Az alábbiakban az etnikai sztereotípiákat a populáris műfajok-

ban vizsgáló kutatók: Donald Bogle (Bogle, 1973), Stephanie Greco Larson (Larson, 

2006), és Linda Holtzman (Hotzman, 2000) munkáira támaszkodva mutatom be a szó-

rakoztató műfajok leggyakoribb fekete karaktereit, a sztereotípia-őstípusokat, amelyek a 

média- és filmbeli megjelenítésekben elkülöníthetőek. 

A szolgáló fekete: a Mami 

Öt kronológiai fázis különíthető el a feketék filmbéli megjelenítésében, ami a te-

levíziós karakterek megjelenítésére is hatással volt (Holtzman, 2000: 234). Az első az 

1915 és 1965 közötti szakasz, az ültetvényes filmek műfaji kora. A második a boldog 

rabszolgák megjelenítése a kortárs revizionista közegben. A harmadikba tartoznak a 

1969 és 1974 közötti, blaxploitation-nek nevezett filmek, amelyekben a polgárjogi 

mozgalmak hatására a fekete (olykor brutális) erő emelkedik ki az ábrázolásokból. A 

negyedikként a konzervatív Hollywood ellenreakció (backlash) filmjeit, az ötödikként 

pedig a kilencvenes években megújuló fekete filmeket azonosítja. Ezen belül, a 1930-

45-ös időszak a gyűlölettel átitatott fekete képek időszaka, a Klu Klux Klant istenítő 

Birth of Nation című némafilm is ebben az időszakban született, majd ebből a fekete 

képből alakult ki a vásznon az egyik máig jelentős feketekép: a boldog, fehéreket szol-

gáló fekete alakja. „A fekete színészek és zenészek, mint például Lena Horne és Louis 

Armstrong a filmekben zenészekként léptek fel és csekély interakcióban álltak a többi 

karakterrel” (Holtzman, 2000: 236). A második világháború előtt a fekete karakterek 

olyan emberek voltak, akik ismerik a helyüket, és akik „alacsonyabbrendűsége” arra 

alkalmas, hogy megnevettesse a közönséget. Az Elfújta a szél című film szolgálói a leg-

különfélébb sztereotípiákban szolgáltak. Közülük emelkedik ki a Mami szolgálókarak-

                                                
8 Charles Ramirez Berg (2002) például részletesen vizsgálta a latinok filmbéli reprezentációját. Hat 

különböző és erőteljes sztereotípiát ír le, amelyek a latinokkal kapcsolatosak: a banditát, a forróvérű, 

életteli szajhát, a férfi bohócot, a női bohócot, a latin szeretőt és a dark lady-t, aki szűzies, de ugyan-

akkor erotikusan vonzó. 
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ter, aki mindig rabszolga vagy szolgáló, aki egy fehér családnál dolgozik. Szerethető, 

elkötelezett, tiszteletteljes, nem különösebben vonzó, gyakran kövér, aszexuális jelen-

ség, aki azért él, hogy szolgáljon. A filmekben nagyon sötét bőrű fekete színésznők ját-

szották. Az Elfújta a szél Mamija, Hettie McDaniel Oscar-díjat is kapott 1939-ben a 

leghíresebb mami megformálásáért. Ez volt a történelem első Oscar-díja, amit fekete 

színész vehetett át. Az NAACP (National Association for the Advancement of Colored 

People - Nemzeti társaság a színes bőrű emberek előrejutásáért) polgárjogi szervezet 

mégis bírálta a filmet, mert állásfoglalásuk szerint az alkotás az ültetvényes műfajt hoz-

za vissza, annyi a különbség csupán, hogy boldognak mutatja a rabszolgákat, ráadásul 

anélkül, hogy a rabszolgasors tragédiájából minimálisat mutatna. A Mami karakter 

ugyan megtartotta alapvető jellemzőit (szolgál, ősanya, jókedvű), de az évek során bi-

zonyos tekintetben módosult is. Jannette Dates kutató még a mami karaktereken belül is 

különbséget tesz: megkülönbözteti őket aszerint, hogy „domináns, erős akaratú, irányí-

tó” vagy „kedves, alkalmazkodó, őszinte, odaadó”. Utóbbiakat Jemima néninek (Aunt 

Jemima) nevezi, ő a domesztikált rabszolga szimbóluma, az ültetvényes időszak 

eufemizált karaktere. Érdekesség, hogy az ezen a néven 1893 óta forgalmazott palacsin-

tapor ma is kapható és nagy népszerűségnek örvend. Az ötvenes években a Belulah cí-

mű sitcom sorozat volt az első olyan televíziós műsor, amelyben fekete színész (Louise 

Beavers) játszott központi, címadó karaktert. A három szezonig tartó vígjáték egy fehér 

család mindennapjairól szólt, az ő szolgálójukként dolgozott Belulah. És bár címszerep-

lő volt a fekete színésznő, egydimenziós karaktere a „szolgáló fekete” reprezentációja 

maradt. 

A társadalmilag elfogadható, jó fekete: Tamás bátya 

Donald Bogle a Tamás bátya karaktereket a társadalmilag elfogadható, jó fekete 

karakterekként írja le. „Habár üldözték, zaklatták, vadásztak rá, megkorbácsolták, rab-

szolga sorba taszították, inzultálták, de soha nem adta fel a hitét, soha nem fordult a 

fehérek ellen, csupaszív, alázatos, nyugodt, nagylelkű, önzetlen és elképesztően kedves 

maradt” – fogalmaz (Bogle, 1973: 5-6). Ez a karaktercsoport a Tamás Bátya kunyhója 

filmekből (1903, 1914, 1927) kapta a nevét. A történet szerint az odaadó rabszolga ked-

ves tartójától egy gonoszhoz kerül, ahol hányattatott sora után halálra verik keresztény 

hite miatt. Soha nem tett egy lépést sem a domináns fehér kultúra ellen, sőt, támogatta is 

azt, írja erről a karakterről Bogle. A Tamás karakterek legszélsőségesebben alárendelt 
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változatai például a Shirley Temple filmekben szereplő fekete bácsik, akik segítik, ki-

szolgálják a fehér kislány karakterét. 

Röhejes fekete karakter: a „coon” 

A „coon”- nak három fő típusa ismert. A vegytiszta „coon” az a karakter, aki lus-

ta, semmire sem jó, haszontalan, de egyben született komikus, akin mindig lehet egy 

jóízűt nevetni. Ide sorolható például a kalapos, táncmozdulatokkal ábrázolt fekete Jim 

Crow karakter is, akit Hammer Ferenc a Fekete Fehér című könyvében „kicsit lüke, 

linkóci, táncos lábú” jelzőkkel illet és Mickey Mouse egyik felmenőjeként, ihletőjeként 

említi. Azt írja a karakterről, hogy „a feketéket lustának, butának, élvetegnek és állat i-

asnak ábrázolja, mely szemlélet egyszerre „meséli el” és „indokolja meg”, miért alkal-

matlanak a feketék a társadalmi felemelkedésre és egyszersmind „meg is szervezi” a 

feketék és a fehérek elkülönítését” (Hammer, 2007:73). Jim Crow néven szoktak ugyan-

is hivatkozni azokra a szegregációs törvényekre, amelyek 1876 és 1965 között voltak 

életben az Egyesült Államokban, és szabályozták az éttermekben, iskolákban, nyilvános 

mosdókban, tömegközlekedési eszközökön, az amerikai hadseregben az etnikai alapú 

elkülönítést. A coon második változata a „pickaninny”, aki mindig gyerek, és ártatlan, 

ártalmatlan, és meglehetősen buta. A harmadik fajta kinevetnivaló fekete, a Rémusz 

bácsi karakter, aki Tamás bátyával rokon, ám megkülönbözteti tőle, hogy nevetséges, 

naiv, és gyermeteg filozofálásai miatt egyszerű történetmesélő eszközként funkcionál. 

Gyakran ábrázolják Rémusz bácsit ölében egy fehér gyerekkel, akinek éppen – nem 

különösen bölcs, ám érdekes - történetet mesél. 

Túlszexualizált és inkompetens fekete karakterek 

A második világháború után megváltozott a feketék ábrázolása és a diszkriminá-

ció témája emelkedett ki a többi közül. Az időszak hollywoodi hőse Sidney Poitier volt, 

aki az ötvenes években Tamás bátyja karakterekkel szerzett népszerűséget, majd aki 

karaktereivel az intelligens, jóképű, kifogástalan angol nyelvet beszélő, tiszteletteljes, 

aszexuális és büszke fekete képét hozta újdonságként. Az előítéleteket méltósággal ke-

zelő, „jó” fekete karakter azért volt alkalmas és mindenki által elfogadható, mert sem-

milyen módon nem jelentett veszélyt másokra. Épp ezért kritizálták is: már annyira asz-

szimilálódott, hogy semmilyen kapcsolata nincs a fekete közösséggel.  1967-ig nem 

lehetett feketék között csókot látni a tévében vagy moziban (Larson, 2006:29), az egyik 

első fekete-fehér csókjelenet a Star Trek 1968. november 22-én, Plato’s Stepchildren 
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című epizódjában fordult elő, amelyben a Platónt imádó bolygó lakosai a fekete kom-

munikációs tisztet, Uhurát és a fehér Kirk kapitányt erőszakkal csókra kényszerítik. Ám 

a kívülről irányított vagy deszexualizált fekete archetípusok mellett hamar kirajzolódott 

a túlszexualizált fekete karakterek reprezentációja is. A származási csoportot gyakran 

dehumanizáló, állatias bemutatás is megjelent, például fekete prostituált nő vagy a bru-

tális fekete férfi képében, akik erőszakosak, szinte nem is beszélnek, vagy nagyon kevés 

szöveges szerepük van. A minden szempontból alkalmatlan, inkompetens fekete karak-

terek csoportja is elkülöníthető, őket gyakran mulattoknak ábrázolják. Ezekben a repre-

zentációkban a fekete karakter gyerekes felnőtt, például matriarchális közegben, egy 

erős, Mami karakter által vezényelve. 

A sztereotípia-elmélet kritikája a médiakutatásban 

A média sztereotipizáló hajlandósága, a sztereotipikus karakterek megjelenítése 

ugyanakkor nem tekinthető általánosnak, és állandónak. Ezt támasztja alá az a vizsgálat 

is, amelyben az amerikai etnikai kisebbségekkel kapcsolatos, a médiában megjelenő 

sztereotípiákat elemezte a legnézettebb csatornák főműsoridejében ugyanazzal a mód-

szertannal
9
, de egy évtized különbséggel a kilencvenes évek végén és 2007-ben (Monk-

Turner, Heiserman, Johnson, Cotton & Jackson, 2010). Az eredeti vizsgálat (Mastro-

Greenberg, 2000) szerint a feketék megjelenítése hordozza a legtöbb negatív tulajdon-

ságot: „a fekete karakterek voltak a leglustábbak, leginkább tiszteletlenek és ők öltöztek 

legprovokatívabban” (Monk-Turner, Heiserman, Johnson, Cotton & Jackson, 

2010:102). A kilencvenes évek végi kutatás eredményeihez képest 2007-re a fekete ka-

rakterek aránya nem változott, 16 százalék maradt, ami nagyjából megegyezik az ame-

rikai populációban ismert arányukkal. A latino karakterek aránya valamelyest nőtt (3-ról 

5 %-ra), de több tekintetben is „javult” az etnikai kisebbségek megjelenítése. Sokkal 

több női karakter szerepelt a legnézettebb csatornák főműsoridejében, és például a feke-

ték körében kifejezetten magas arányban: az összes fekete karakter háromnegyede nő 

volt (Monk-Turner, Heiserman, Johnson, Cotton & Jackson, 2010:106). A karakterek 

sztereotipikus megjelenítése koránt sem volt olyan éles, mint egy évtizeddel korábban, 

míg akkor a fehérekhez viszonyítva a latino karaktereket sokkal jobban felékszerezve, 

                                                
9 2007 márciusában tartalomelemzéssel vizsgálták az amerikai főműsoridős (20-22 óra között sugár-

zott) műsorokat. Ugyanebben az idősávban az ABC, az NBC, a CBS és a FOX csatornák műsoraiban 

(a hír és sportműsorokat kivéve) megjelenő összes karakter megjelenítését elemezték. A kódutasításo-

kat a Mastro és Greenberg 2000-es kutatása alapján alakították ki. Kódolták a karakter nemét, etnikai 

hátterét, jövedelmi szintjét, kapcsolatrendszereit, fizikai és viselkedési jellemzőit, öltözetét, párbeszé-

deinek jellegét, korát, és szerepének jelentőségét. 
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túlcsinosítva ábrázolták, a feketéket pedig ápolatlanul és provokatív öltözettel, addig 

2007-ben ilyen jellegű összefüggést nem találtak a kutatók. A feketék között nagyobb 

arányban azonosítottak intelligens karaktereket, mint a fehérek között (a feketék 52%-

át, a fehérek 43%-át, a latinok 27%-át kódolták így), ugyanakkor a fehérekhez viszo-

nyítva sokkal több immorális fekete és latino karakterrel találkoztak. Összességében, 

tehát a 2000-ben leírt jelentős etnikai reprezentációs különbségek - ha nem is tűntek el 

teljesen-, de az egy évtizeddel később megjelent tanulmány szerint sokkal kevésbé ér-

zékelhetőek. Az amerikai származási kisebbségi csoportok megjelenítése mára sokkal 

kevésbé sztereotipikus mint korábban.  

Ahogy az előbbiekből is látható, a kisebbségek médiaképének vizsgálatában a 

sztereotípiák elemzésének kiterjedt szakirodalma van, azonban a sztereotípia meglehe-

tősen merev konstrukciójának használatát a média komplex világában több jogos bírálat 

érte. Kritikusai azzal érveltek, hogy bár értékes információkat nyújt a sztereotípiák 

vizsgálata, a média diskurzus komplexitása nem érhető tetten pusztán a médiakép szte-

reotípiáinak azonosításával. Tessa Perkins a sztereotípia természetének és funkcióinak 

konvencionális feltételeit kritizálja, és a koncepció limitált lehetőségeit fejti ki, annak 

már leglényegibb jellemzőjét, a leegyszerűsítő funkciót is bírálat alá vonja. Példájában a 

„hülye szőke” sztereotípiát elemzi, és kifejti, hogy amikor ez a kép látszik vagy elhang-

zik, sokkal több információt aktivál, mint csupán a hajszínt és az intelligencia szintjét. 

„Azonnal utal a női nemre, amely utal a státuszára a társadalomban, kapcsolatára a fér-

fiakkal, arra, hogy képtelen racionálisan viselkedni vagy gondolkozni, és így tovább. … 

Így aztán félrevezető azt mondani, hogy a sztereotípiák egyszerűek, inkább, mint komp-

lexek.” (Perkins, 1997: 76) Megközelítése elsősorban teoretikus, amelyben többek kö-

zött állítja, az eredeti, Lippmann-féle sztereotípia-konstrukciótól eltérő, új definíció 

szükséges, amelyben a sztereotípia konstrukcióinak korlátai is szerepelnek. Más kritikák 

nem csupán teoretikusak, hanem egyszerűen és átfogóan elutasítják a sztereotípia-

elmélet alkalmazását a médiaszövegek vizsgálata esetén. Martin Barker kritikája ilyen, 

amelyben tételesen elemzi, hogy mi a probléma a sztereotípia mint eszköz használatával 

a médiakutatásban, majd arra jut, hogy a társadalomtudományokban a módszer haszon-

talan, és a „szöveg önkényes olvasatán alapul, semmi többet nem fejez ki, mint az elem-

ző aggodalmait” (Barker, 1997: 89). Véleménye szerint a probléma – többek között - az, 

hogy a koncepció feltételezi, hogy a média tükörszerűen reflektál a „valós” társadalom-

ra, és eképp szükséges, hogy például a populációs arányszámoknak megfeleljen az adott 
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kisebbség reprezentációja. Meglátása szerint ez a feltételezés hibás, mert „komoly gon-

dokat okozna, ha egyszerűen „visszatükröződne” a médiában egy olyan társadalom, 

ahol például a feketék aránytalanul alulfizetett állásokban dolgoznak, alamizsnáért; 

vagy bebörtönzik őket.” (Barker, 1997: 86). Barker szerint továbbá már a sztereotípia 

vizsgálati metódusa önmagában ellentmondást hordoz, amikor a médiamegjelenésekben 

kvantitatív módszerekkel számolgatott sztereotípiák közül azoknak tulajdonít kiemelt 

jelentőséget, amelyek gyakoriak, és ezt a gyakoriságot összefüggésbe állítja a hatással. 

Ez az összefüggés ugyanis elavult konstrukciót, a - korábban a modernista médiaelmé-

letek ismertetésénél bemutatott - passzív közönséget feltételez, amely semmilyen mó-

don nem képes értelmezni, amit lát vagy olvas. „Minél elterjedtebb egy kép, és minél 

gyakrabban találkozunk vele, annál nagyobb a hatása. Máskülönben miért volna jelen-

tősége az előfordulási gyakoriságnak? A közönségnek ez a passzív módon történő el-

képzelése maga a probléma” (Barker, 1997: 87). Problémának tekinti azt is, hogy a 

rendszerességet, a gyakori megjelenést gyakran keverik a sztereotípiával, amennyiben 

az a „valós” társadalom devianciáját ábrázolja. „A fekete vagy női karakterek aránya a 

médiában jelentősen kisebb, mint a populációban (vagy annak egy releváns alcsoportjá-

ban). Ezekben az esetekben e sztereotípiák valótlanságok, és a világ eltorzításai. 

Ugyanakkor ellenkező okból is nevezhetünk valamit sztereotípiának, ami nagyon is 

olyan, mint a világ odakint. Például azt a fajta média reprezentációkat is kárhoztatják, 

amelyek a nőket otthonaikban mutatják be, amint kiszolgálják férjeiket – pedig ez ren-

geteg mindenkire tényszerűleg igaz” (Barker, 1997: 87). 

A fentiek összefoglalásaként megállapítható, hogy a kisebbségek médiareprezen-

tációjának elemzésekor a sztereotípiák vizsgálata önmagában elégtelen aktus, de a ki-

sebbségek képének vizsgálatakor kiindulópontként elengedhetetlen alapot nyújt, amely-

re a kiterjedtebb vizsgálat támaszkodhat. 

I.1.5 A multikulturalizmus diskurzusa, az új rasszizmus és a Cosby Show pél-

dája 

Habár az etnikai kisebbségek és a média kapcsolatának vizsgálatát ma a cultural 

studies uralja, a témára fókuszáló vizsgálatok érintik a politikai gazdaságtan, a szerve-

zetszociológia, médiatudomány diszciplínákat is. A téma vizsgálatának módszertana 

sem egységes, a diskurzuselemzés, a tartalomelemzés, a résztvevő megfigyelés, a fó-

kuszcsoportos közönségkutatás egyaránt használatos eszközök. Az utóbbi évtizedekben 
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jelentős mennyiségű kutatás készült a világon és Magyarországon is az etnikai kisebb-

ségek és a média különféle aspektusainak kapcsolatáról, amelyeknek általános eredmé-

nyei meglehetősen lehangoló olvasmánynak tekinthetőek. Ezek összefoglalva az etnikai 

kisebbségek alul-reprezentációjáról, a szórakoztató műfajok sztereotipikus megjeleníté-

seiről, a tény- és hírműfajok probléma- és konfliktus orientált megközelítéseiről szá-

molnak be, valamint arról, hogy a média hajlamos figyelmen kívül hagyni vagy csekély 

hangsúllyal kezelni a strukturális egyenlőtlenségeket és a kisebbségi csoportok tagjaival 

szemben jellemző előítéletes megnyilvánulásokat. 

A magyarországi etnikai kisebbségek médiareprezentációjának vizsgálatát a mai 

napig a tény- és hírműfajok elemzése uralja, ennek legfőbb hagyománya a hetvenes-

nyolcvanas évekbeli brit médiakutatásban gyökerezik (a magyar kutatásokról lásd a II. 

fejezetet). Nagy-Britanniában a hetvenes években került a tény- és hírműfajok vizsgála-

ta fókuszba, Stuart Hall azt vizsgálta például, hogy a zsebelések bemutatásakor hogyan 

lángolt fel a morális pánik
10

 jelensége (Hall, 1978). A hírműfajokon keresztül elemezték 

az utcai erőszak ábrázolásmódját, és abban az etnikai kisebbségek bemutatását (Hol-

land, 1981), illetve a fekete lakosság kriminalizációját. A nyolcvanas és kilencvenes 

években számtalan tanulmány jelent meg arról, hogyan sztereotipizál a média, a feketék 

esetében például a bajkeverő, a szórakoztató és az alárendelt pozíciókkal (lásd az előző 

alfejezetet az amerikai populáris film- és médiaműfajokban megjelenő fekete sztereotip 

karakterekről). Ezek a kutatások – sok egyéb mellett természetesen – elég bizonyítékot 

szolgáltattak ahhoz, a már fentebb is említett az általános mintázathoz, amelyek a brit és 

amerikai mainstream médiában megtalálhatóak a kisebbségek esetében, de ugyanezek 

vagy ezekhez nagyon hasonló jellemzők vonatkoztathatóak a magyar médiaszíntérre is 

(lásd az erre vonatkozó II. fejezetet). A lehangoló mintázat mellett azonban fontos meg-

jegyezni azokat a kutatásokat is, amelyek a médiaképnek nem csupán negatív jellemző-

it, hanem annak komplexitását, különbözőségeit is kiemelik és a kisebbségek médiaké-

pének pozitív fejleményeit állítják fókuszba. Ilyenek például az etnikai kisebbségeket 

                                                
10 „Stanley Cohen meghatározása szerint akkor beszélhetünk morális pánikról, ha egy csoport vagy egy 

bizonyos csoporthoz kapcsolódó jelenség az adott társadalom idealizált rendjét, elfogadott értékrend-

szerét fenyegető veszélyként tudatosul a társadalom tagjaiban. A morális pánik során kialakult képze-

tek beépülnek a társadalom hiedelemrendszerébe, és leegyszerűsítő magyarázatot kínálnak a társadal-

mi rendről szóló laikus elképzelések megalkotásához. A hatalmon lévők hajlamosak kihasználni a mo-

rális pánikokat, mert ezekkel könnyen elterelhetik a figyelmet a mélyebb, nehezebben kezelhető prob-

lémákról; hajlanak arra, hogy a környezeti és technikai kockázatok fölötti ellenőrzés helyett a deviáns 

viselkedés által hordozott, kisebb költséggel kezelhető fenyegetésre koncentráljanak.” (Stachó-

Molnár, 2003: 37) 
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felvonultató szórakoztató műsorok, televíziós show-k, szappanoperák vizsgálatai (mint 

Jhally-Lewis, 1992). 

Új vagy felvilágosult rasszizmus a médiában 

Ahogy arról ennek a fejezetnek a bevezetőjében már szó volt, a kilencvenes évek 

etnikai kisebbségekkel kapcsolatos amerikai médiakutatásai közül a modern rasszizmus 

témája emelkedett ki, amelynek lényege, hogy a „régi”, a szegregációt, a rabszolgasá-

got, a szisztematikus diszkriminációt, a fehér felsőbbrendűséget nyíltan kommunikáló, 

kizárólag a bőrszínen alapuló elkülönítést használó rasszizmussal szemben a kisebbség-

ellenességet demokratikusnak igyekszik látszani, és mindenekelőtt nyíltan tagadja, hogy 

rasszista lenne. Az új rasszizmus képviselői nem azt hangoztatják, hogy a kisebbségek 

alsóbbrendűek biológiai szempontból, alsóbbrendűségüket egyéb distinkciókkal fejezik 

ki. Például, hogy az adott kisebbségnek „más” a kultúrája, jelentős hiányosságai vannak 

a többséggel szemben, olyan patológiákat hordoznak, vagy jelentenek ők maguk, ame-

lyeket orvosolni kell. A terminus Martin Barker nevéhez fűződik, 1981-ben határozta 

meg az új rasszizmus fogalmát azzal a diskurzussal kapcsolatban, amely a brit nyilvános 

térben a Margaret Thatcher-éra idején a bevándorlókkal kapcsolatos beszédmódban ter-

jedt el (Barker, 1981). A diskurzus hátterében elsősorban a nyolcvanas évektől jelentke-

ző társadalmi és gazdasági problémák, válság állnak. „A problémák okozóinak megne-

vezése egy tágabb diskurzusban történik, amelyben a bevándorlókat kriminalizálják, 

demoralizálják, kulturalizálják, a Nyugatot sértő demográfiai és morális veszélyként 

mutatják be. Az új rasszizmus kulturalista érvelése – amely a médiába és a politika kü-

lönböző területeire egyaránt behatolt – két összefüggő feltevésre alapul: egyrészt arra, 

hogy a különböző kultúrák összemérhetetlenek, vagyis a kulturális különbségek mindig 

a lényeget érintik, másrészt arra, hogy miként az emberek, a kultúrák is eredendően 

etnocentrikusak, zártak, saját fennmaradásukért küzdenek.” (Feischmidt, 2013: 117) A 

megváltozott beszédmód egyik jellemzője például a multikulturalizmus-diskurzus elter-

jedése is, amikor az etnikai kisebbségeket az óvatos multikulturalitás kontextusában 

mutatják be, a lényeget nem érintő ábrázolásmóddal, amelynek fókuszában kulturális 

fesztiválok, egyéni sikersztorik és az etnikai kisebbségek kultúrájának egzotikus (egzo-

tikusnak feltüntetett) eseményei, attribútumai állnak. Ez a diskurzus a kilencvenes évek 

elején erősődött fel Nagy-Britanniában, ahogy azt Simon Cottle a brit regionális televí-

ziók hírműsorain végzett kutatásai is bizonyítják (Cottle, 2000:11). A kutató szerint ezek 

a reprezentációk egyfelől a szerkesztőségek növekvő etnikai érzékenységéről tanúskod-
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nak, másfelől a hírműfajok populista beszédmódjához illeszkednek, amelyben – egye-

bek mellett – szívesen tárgyalják a „más” társadalmi csoportok életmódjának, fogyasz-

tási jellemzőinek érdekességeit, a velük kapcsolatos negatív és pozitív sztorikat, ünnepi 

eseményeket. „A producerek legjobb szándékai ellenére azonban véleményem szerint 

ezek a „multikulturalista” reprezentációk megerősítik az etnikai kisebbségekkel kapcso-

latos berögzött látásmódot, amely őket „mások”-ként tekinti, és ezzel egy időben a 

strukturális hátrányokat elkendőzve az egyenlőtlenséget tartja fenn” (Cottle, 2000:11). 

Cottle szerint az óvatos multikulturalizmus diskurzusának bírálatánál is tovább megy, és 

állítja: az új rasszizmus megjelenése nagyban köszönhető azoknak a műsorkészítőknek 

is, akik jó szándékkal próbálták megszüntetni a régi típusú rasszizmus képeit, és ezért a 

feketéket pozitív képekkel igyekeztek bemutatni. A bemutatásokkal azonban a feketék 

társadalmi fejlődésének olyan képét nyújtották, amely aztán aláásta a többség együttér-

zését és a többség által elérhető forrásokhoz való hozzáférést. „A kulturális rasszizmus a 

kulturalista logikát követi, (…) fenntartja az aszimmetrikus osztályozás doktrínáját, 

mint a rasszizmus sine qua nonját”. (Feischmidt, 2013: 117).  

Ezekkel a kritikákkal illették az egyik első, fekete családot középpontba állító és 

mind a fekete, mind a fehér nézők körében hihetetlen nagy népszerűségnek örvendő 

televíziós sorozatot, a Cosby Show-t is. A sorozatot vizsgáló kutatópáros, Jhally és Le-

wis (1992) felvilágosult rasszizmusnak nevezi a nagyon sikeres, asszimiláns család áb-

rázolásának módját, amely véleményük szerint „semmit nem mond arról, milyen struk-

túrák állnak a siker vagy a bukás mögött”, valamint „hagyja a fehér nézőket, hogy el-

higgyék, azok a feketék, akik nem viszik legalább annyira, mint a televíziós megfelelő-

ik, csakis magukat okolhatják” (Jhally & Lewis, 1992: 138). Ez a meritokratikus diskur-

zus az amerikai álmot testesíti meg, amely szerint az Egyesült Államok a lehetőségek 

földje, ahol bárki, aki keményen dolgozik, boldogulni fog. Ez az olvasat az etnikai cso-

portok egyenlőtlenségére is megoldást kínál, ugyanis nagyvonalúan nem törődik a 

strukturális problémákkal és pusztán az egyént okolja, ha nem sikeres a boldogulás. Ezt 

a diskurzust egészíti ki a Cosby Show-ban is megnyilvánuló asszimilációs narratíva, 

amely szerint mindenki olvadjon be a társadalomba, ám ha ezen az úton nem jár siker-

rel, az képességei hiányát jelzi, nem pedig a gazdaság, politika, társadalom betegségét. 

A Cosby Show családjának fekete karaktereiben egyáltalán nincsenek 

sztereotipikus fekete jellemzők. A bőrszín és a származási csoport jellemzőinek közös 

játéka viszont a legkorábbi populáris műfajokban megjelent. A némafilmektől kezdve a 
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legjobban látható, nem fehér bőrű csoport a fekete volt, legkorábbi szerepeltetésük az 

úgynevezett black face-korszakban volt, amit azért neveztek így, mert fehér színészek 

feketére mázolt arccal játszották a fekete szerepeket. A black face karaktereket a húszas 

évekig folyamatosan használták, sőt, az 1930-40-es években is olykor, komikus effekt-

ként. Az első film, amit fehérek készítettek, de volt benne fekete szereplő, a Tamás bá-

tya kunyhója volt 1914-ben. A háborúk alatt meglehetősen kevés filmben volt fekete 

szereplő, a számuk az ötvenes-hetvenes években nőtt meg, elsősorban mellékszerepeket 

kaptak.  A hatvanas évek közepén – hetvenes évek a filmes és televíziós műfajokban is 

váltás következett. Egyfelől elérkezett az úgynevezett blaxploitation filmek időszaka. 

Ezekben a kifejezetten fekete nézőknek szóló alkotásokban a fehérek felett győzedel-

meskedő fekete akcióhősök jelentek meg (ilyen a Samuel L. Jackson főszereplésével 

játszott Shaft című film például) és jelentős anyagi sikernek számítottak a korabeli film-

iparban. Ugyanakkor a televíziós színtéren a szolgáló fekete képe helyett az asszimilá-

ció témája és ezzel együtt a bőrszín, származási különbségek láthatatlansága került kö-

zéppontba, így rasszizmus és a származásból adódó feszültség nem létezett. A hetvenes 

évek sitcom-jai újra üzenetet váltottak és a boldog és szegény fekete családokat mutat-

ták, hogy aztán a nyolcvanas évektől szárnyalni és differenciálódni kezdjen a fekete 

karaktereken alapuló tévéműsorok műfaja. Az 1980-as évek filmjeiben visszatértek a 

régi fekete sztereotípiák (a Toy című filmben egy apa megvesz egy fekete férfit a fiának 

játék gyanánt) és megjelentek a komplexebb karakterek. A korabeli politikai klíma is 

hatott a filmgyártókra: a feminizmus, a polgárjogi mozgalmak előretörése nyomán a 

fehér dolgozó osztályt, az individualizmust és az Amerikai Álmot dicsőítették. Ekkori-

ban terjedtek el a két, eltérő rasszcsoportú főszereplőkkel forgatott filmek. Eddie 

Murphy és Danny Glover tandemben Dan Akroyddal és Mel Gibsonnal vagy Gene 

Wilder és Richard Pryor kiváló példák erre a jelenségre, és arra, ahogy ezek a haverfil-

mek és tévés sorozatok a nem létező származási egyenlőség érzetét keltették a partneri 

kapcsolatokon keresztül. A Whoopi Goldberg és Eddie Murphy főszereplésével gyártott 

filmek a fekete és fehér nézők számára is vonzóak voltak, ám mindkettejük rendszerint 

a fekete haver képében tetszelgett (ilyen volt például az az Apáca Show vagy a Boys on 

the side). Ráadásul a fekete színészek a nyolcvanas évektől egyre gyakrabban vittek 

olyan szerepeket (jó példa erre Whoopi Goldberg), amelyek fehér karakterekkel meg-

egyeztethetőek: teljes mértékben hiányzik mögülük mindenfajta szociokulturális és saját 

kulturális kontextus. Gyakran erősebb fehér karakterek kiegészítő, támogató karaktere-

ikként láthatjuk őket, amelyek leginkább a fehér kultúrában vagy ahhoz képest határo-
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zódnak meg, és nem önmagukban. Szintén kiváló, és a magyar nézők számára is ismert 

példa erre a nyolcvanas évek detektívsorozataiban szereplő fekete másodhegedűsök, 

akik fehér nyomozókat segítettek (a Miami Vice-ban Don Johnsont kísérte Philip Mic-

hael Thomas). Ezeknek a kisebbségi karaktereknek rendszerint nincs romantikus kap-

csolatuk, családi sem nagyon, és fehér középosztályi közösségben élnek. Ez a karakter 

olyan szintig is eljuthat, hogy látható rasszjegyein kívül teljes mértékben etnikailag 

semlegessé válik (szerepét ugyanúgy eljátszhatná egy fehér színész is.) Így van ez a 

Cosby show karaktereivel is.  

A Cosby show egy félórás televíziós sit-com, amely egy felső-középosztálybeli 

fekete család, a Huxtable család életéről szól. A Bill Cosby által megformált családfő 

Cliff orvos, a felesége jogász, négy lányuk és egy fiuk van. New Yorkban egy nagy és 

szépen berendezett házban élnek, családi komédiákkal övezett vidám életet élnek. A 

többi hasonló, jól kinéző, menő foglalkozásokat űző házaspárokról és csinos utódaikról 

szóló családi tévésorozatoktól csak annyiban különbözik ez a műsor, hogy ennek min-

den főszereplője fekete, hogy rengeteget kritizálták és a korabeli többihez képest sokkal 

népszerűbb.  A sorozat 1984 és 1992 között volt műsoron, a Nielsen Rating adatai sze-

rint 1985-1990-ig ez volt a legnézettebb tévéműsor az Egyesült Államokban (Brown-

Brown, 2001:205), indulása után 1985-ben három Emmy-díjat is nyert. Szinte egyetlen 

ismert, a korábbiakban ismertetett, a mainstream populáris kultúrában jellemző fekete 

sztereotípiát sem tartalmazott, mégis a médiakutatók által legalaposabban feldolgozott, 

feketékről szóló tévéműsor lett, elsősorban a Sut Jhally és Justin Lewis: Enlightened 

Racism című, már korábbi alfejezetekben is idézett kötete miatt (Jhally & Lewis, 1992). 

Ebben a munkában a kutatópáros összefoglalja a show támogatóinak és ellenzőinek 

érveit, amelyek az alábbiak: 

A vetítés első éveiben a sorozat kizárólag pozitív értékeléseket kapott és olyan 

műsorként emlegették, amely sokat tehet az etnikai problémák javításáért, a feketék 

elfogadásáért. Támogatói azzal érveltek, hogy a negatív sztereotípiákkal övezett repre-

zentációk évtizedei után végre olyan fekete karaktereket láthattak a nézők, akihez mind 

a feketék, mind a fehérek kötődni tudtak. A műsor támogatói szerint a sorozat legfőbb 

hozadéka, hogy a kutatások szerint a fehér nézők szeretik a show-t, mert megnyugvást 

ad számukra, hogy egy átlagos felső-középosztálybeli fekete családot látnak. A támoga-

tók szerint hipokrita hozzáállás a profitorientált, reklámokból, a közönség elvárásai és a 

nézettség alapján szerveződő profitorientált mainstream televízió műsorában azt várni, 
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hogy kőkemény társadalmi problémákat feszegessen. A mainstream média jellegéből 

adódóan csekély mozgásteret ad, állítja a show egyik támogató kutatója Jhally és Lewis 

szerint: ha a rasszizmus kényelmetlen valóságával szembesítjük a közönséget, állítják, 

az lenne a médiapiaci öngyilkosság maga. Szintén a show-t kutató John Downingot idé-

zik, aki szerint csak így, semleges, családi tematikákkal lehetett a show médiatörténeti 

mérföldkő, ugyanis „a fekete kultúra bőségét ábrázolja fanfárok nélkül, de állandó ma-

gasztosság mellett” (Jhally & Lewis, 1992:4). A műsor rendre felvonultatott fekete sztá-

rokat, a fekete kultúra neves képviselőit, Stevie Wondertől Alicia Keysig, illetve népsze-

rűsítette Martin Luther King eszméit. A legnagyobb Huxtable-lány, Sondra az ikreit az 

egyik részben Nelsonnak és Winnie-nek nevezi a Mandela házaspár után, azonban ez 

„az epizód a névadás fontossága köré van felépítve, és nem kommentálja semmilyen 

módon a névválasztás politikai jelentőségét” (Jhally & Lewis, 1992:4). További példa 

fekete polgárjogi szimbólumokra, hogy a Huxtable-fiú szobájában apartheid ellenes 

szimbólumok vannak kifüggesztve, de erről sem esik különösebb szó a show a közel tíz 

évada alatt. A támogatók szerint már önmagában elegendő, hogy a fehérek a show jó-

voltából emberi lényekként tekintenek a feketékre, legalább van egy sikeres, vonzó fe-

keteélet-reprezentáció is a sok sztereotipikus mellett. Véleményük szerint bár a 

Huxtable család osztályhelyzete szokatlan, de a televíziós színtéren normális. Pláne, 

hogy az Egyesült Államokban hosszú ideig szinte kizárólag olyan szórakoztató televízi-

ós műsorok készültek, amelyek a fehér lakosságnak szóltak. A feketéknek és latinoknak 

szóló szórakoztató tévéműsorok trendje a kilencvenes évek második felétől indult be
11

.  

Aztán hamar megjelentek a Cosby show kritikusai is, akik szerint a sorozat meg-

tévesztően meghitt, mézes-mázos képet mutat, olyat, ami a valóságban nem hogy a fe-

keték között, de a fehér családokban sem létezik. Rasszizmus, gazdasági nehézségek, 

bűnözés nélkül: a Huxtable család valójában neutrális, színtelen, de semmiképpen sem 

fekete. A kritikusok szerint a show olyan gazdasági, egészségi és társadalmi helyzetet 

ábrázol, amelyet a fekete populáció igen kis hányada élt meg a nyolcvanas évek Ameri-

kájában (Jhally & Lewis, 1992:6). A sorozat ellenzői a mobilitás tekintetében is káros-

nak tartják, ugyanis a Huxtable család erőfeszítések nélkül siklik a felső középosztály 

                                                
11 Egészen mostanáig, írja 2000-ben Linda Holtzman, az volt az általános vélekedés, hogy mivel a kö-

zönség nagy része fehér, ezért nekik kell készíteni a tévéműsorokat (Holtzman, 2000: 247. oldal). Ér-

dekes, és ezzel ellentétes a zenei világ trendje, ott ugyanis mindig kiemelkedtek a fekete előadók. Bár 

1955 és 1995 között az amerikai fekete populáció aránya az össztársadalomban soha nem haladta meg 

a 12 százalékot, a top40-es slágerlisták előadóinak származását elemezve a feketék mindig hangsúlyo-

sabbnak látszottak. A legnépszerűbb negyven zeneszám fekete előadói az alábbi években így alakult: 

1955: 9%, 1965: 20%, 1975: 9%, 1985: 13%, 1995: 34%. 
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könnyed életében és nem említi egyetlen egy alkalommal sem, halványan sem a mélyen 

gyökerező diszkriminációt és hátrányokat, amelyekkel a feketéknek meg kell küzdeni-

ük. Az ellenzők szerint az is kifejezetten káros, hogy azt sugallja, bárkinek sikerülhet. 

Hazugnak tartják, hogy a show karakterei az amerikai álom mítoszát sulykolják, amit 

csak tovább erősít Bill Cosby, a főszereplő színész és karaktere közti erős párhuzam. 

Ugyanis a színész is egy rendkívül sikeres fekete, aki még a karakterből kilépve is erősí-

ti a show ábrázolta „igazságot”. 

A korábban már hivatkozott NAACP szerint az utóbbi években sem változott 

nagyot a helyzet, 2008-as vizsgálatuk (NAACP Report) szerint a szórakoztató média-

műfajokban, elsősorban a televízióban továbbra is alulreprezentáltak a kisebbségek. A 

problémát a szervezet abban látja, hogy produkciós oldalon kevés az etnikai kisebbségi 

szereplő, így e társadalmi csoportok érdekeit nem képviselik eléggé a döntéshozók. 

„Nehéz bármilyen pozitív konklúziót levonni, amikor az Entertainment Weekly 2008. 

június 20-i száma szerint az egyetlen kisebbségi főszerep a főbb tévécsatornák idei új 

műsorai között a 2008-2009-es évadban a Cleveland Brown című sorozatban egy afri-

kai-amerikai animációs karakter, akinek egy fehér színész adja a hangját” – fogalmaz-

nak az amerikai populáris tévéműsorokat elemző 45 oldalas jelentésükben (NAACP, 

2008:36). Kiemelik, hogy a fiataloknak szóló népszerű, friss sorozatokban, mint a New 

York-i high society gyermekeiről szóló Gossip Girl-ben, és a szintén tinédzserekről szó-

ló The Hills-ben sincsenek a főszerepekben kisebbségi karakterek. Ugyanakkor ma már 

ritkábbak a túlzóan egydimenziós kisebbségi karakterek, a legújabb tévésorozatok ka-

rakterei döntően a komplexitásra, az etnikai sztereotípiákat kikezdő karakterekre építe-

nek, amelyre kiváló példa a Wire című amerikai tévésorozat. A 2002 és 2008 között az 

HBO csatornán vetített műsorban a fekete Bubbles a legkedvesebb karakter a sorozat-

ban, ő az, akihez leginkább kötődni képes a néző, ugyanakkor ő a tolvaj, heroinfüggő 

rendőrspicli is. A szintén fekete Kicsi Omar a Robin Hood-típusú karakter, aki a bűnö-

zőktől rabol, lelövi a drog dealereket, nyíltan homoszexuális és rendkívül agresszív. A 

Baltimore-ban játszódó drogbandák, rendőrök és bűnözők relációjában működő soro-

zatban nincsenek tiszta morális vagy politikai üzenetek, és kizárólag komplex karakte-

rek és narratívák vannak, elmosódott etnikai kategóriák jellemzik a történetet, „a jó és 

rossz közötti belső feszültséget ábrázolva, és visszautasítva az egyszerű etnikai 

kategorizációkat” (Fraley 2009). 
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I.1.6 A média hatása az identitásra és a kisebbségekre  

Máig erőteljesen vitatott kérdés, hogy milyen egy tömegkommunikációs ese-

mény várható hatása: hogy van-e egyáltalán a médiának bármilyen hatása az emberekre, 

a társadalomra, hogy ez a hatás erős vagy gyenge, hogy negatív vagy pozitív, hogy a 

média manipulál vagy csak szórakoztat, esetleg mindkettőre alkalmas. A médiahatással 

foglalkozó szakirodalomban e felsorolt hipotézisek mindegyikére találunk megerősítő 

és cáfoló tanulmányokat, de egyelőre nem született olyan átfogó munka, amely a mé-

diahatások komplex kérdéskörére egységes és egyértelmű magyarázatot adott volna. 

Rengetegféle módon hat ránk a média, például letöltjük a kedvenc online oldalunkon 

melegen ajánlott applikációt, a táskánkba dobunk még egy pulóvert, ha azt állítja a tévés 

időjós, hogy mínuszok lesznek, vagy esetleg épp azért bosszankodunk, mert azt mond-

ták a reggeli időjárás-jelentésben, hogy sütni fog a nap, aztán mégsem. Talán nem téve-

dek nagyot, ha azt mondom, a média képei, üzenetei valamilyen módon hatnak az em-

berekre, és az is nagyon valószínű, hogy ez a hatás nem direkt és egyirányú. Egyetértek 

Carroll J. Glynnel és Irkwon Jeong-al, akik a média hatásainak homályosságáról ironi-

kusan azt írják: „Néhány médiumból származó néhány üzenetnek valamilyen hatása van 

egy valamilyen közönségre, valamekkora időtartamban” – (idézi Bajomi-Lázár, 2006: 

94). Denis McQuail médiakutató is a médiahatások megjósolhatatlansága mellett érvel, 

és a kételyeit emeli ki, amikor azt írja: „Biztosak lehetünk abban, hogy egyedi hatások 

minduntalan keletkeznek anélkül, hogy látnánk, vagy előre tudnánk látni ezek összesí-

tett eredményét, illetve utólag meg tudnánk mondani, hogy a történtek mekkora része 

tulajdonítható a médiának. Számos hatás lehet, miközben nyoma sincs általános mintá-

nak vagy iránynak. A média ritkán a hatás egyedüli szükséges vagy elégséges oka, és 

rendkívül nehéz megítélni, mekkora benne a része.” (McQuail, 2003: 359) 

Médiatelített világunk közlésekre támaszkodik, amelyekből egyéni tapasztalata-

ink segítségével építjük fel az általunk ismert és valósnak vélt, diskurzusokból felépülő 

világunkat. Az információ áramlik, a villamoson ülve vagy a piros lámpánál várakozva 

olvasgatjuk az okostelefonon a híreket, miközben szól a rádió, esetleg megy a televízió, 

és ingyenes napilapokat olvashatunk. Így – még ha ennyire nehézkes is meghatározni a 

média hatásának jellemzőit – nem csoda, hogy a mediatizált modern világban a média-

hatás kérdésköre folyamatosan foglalkoztatja a kutatókat, hiszen a felnőttek, és a mé-

diahatás-ügyben fokozott kutatói érdeklődés körébe tartozó gyerekek az ébren töltött 

óráik egy jelentős részét valamilyen médium fogyasztásával töltik. Ezeknek csak az 
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egyike a televízió: az AGB Nielsen adatai szerint 2012-ben a 4 évnél idősebb, televíziós 

háztartásban élő magyarok naponta átlagosan 4 óra 45 percet tévéznek (2011-ben 4 óra 

46 percet), és a tévénézés napi ideje 1995 óta folyamatosan és lineárisan növekedik, 

akkor naponta 3 óra 30 percet tévézett egy átlagos magyar (AGB Nielsen közönségmé-

rés, 2013). Egy 2012-es médiafogyasztási trendjelentés szerint a magyarok 89 százaléka 

tévézik, és 54 százaléka internetezik naponta. Az internetfogyasztás mértéke az életkor-

ral fordítottan arányos, a legfiatalabb vizsgált korosztály, a 18-29 évesek 94 százaléka 

internetezik minden nap, és sokkal kevesebbet tévézik, rádiózik, mint az átlag (Század-

vég, 2012). Ugyanakkor Bajomi-Lázár Péter a médiahatás-vizsgálatokról írt összegző 

tanulmányában arra figyelmeztet, nem szabad elfelejtenünk, hogy a médiafogyasztás 

időtartama, és a média tájékoztató funkciója, valamint a média meggyőző, befolyásoló 

hatása közé nem szabad egyenlőségjelet tenni. Mint írja, „az, hogy a döntéseinkhez (te-

hát a véleményünk és a magatartásunk meghatározásához) szükséges információkat a 

médiából merítjük, önmagában csak azt jelenti: a világról való tájékozódásunk korábbi 

forrásainak, például az iskolának és a templomnak a szerepét mind jobban átvette a mé-

dia – hiszen korábban is csak tudásunk töredékére tettünk szert személyes tapasztalás 

útján” (Bajomi-Lázár, 2006: 77).  

 A tömegmédia kialakulásától a társadalomtudományok és a technológia fejlődé-

sével, az aktuálpolitikával, a történelmi történésekkel párhuzamban az elmúlt nagyjából 

nyolcvan évben újabb és újabb elméletek születtek a médiahatás megítéléséről, e vizs-

gálatok története négy fő szakaszra bontható (McQuail, 2003: 358-364). Az első sza-

kaszban, amely a századfordulótól az 1930-as évek végéig tartott, a kutatók fejlettebb 

módszertani eszközök hiányában gyakorlati megfigyeléseikből következtetve azt a né-

zetet vallották, hogy a tömegmédia erősen hat az emberekre, nagyban befolyásolja a 

viselkedést, a politikai rendszert, a véleményeket, és a hiedelmeket egyaránt. Ennek az 

időszaknak a legfontosabb elmélete a lövedékelmélet, amely Harold Laswell nevéhez 

fűződik, aki az első világháború propagandatechnikáit figyelve azt feltételezte, hogy a 

média üzenetei és a közönség reakciói lineáris, inger-válasz-jellegű hatásként valósul-

nak meg. Ez az elmélet a közönséget passzív tömegként képzelte el, amelynek minden 

tagja egységesen reagál a médiából érkező „lövedék” üzenetekre. 

A második szakaszban, amely Denis McQuail brit médiakutató felosztása szerint 

1940-1960-as évek elejéig tartott, a tömegkommunikációra vonatkozó kutatások már 

empirikus módszerekkel folytak, és érdeklődésük középpontjában a média meggyőző 

ereje volt, és annak a vizsgálata, hogy a különböző médiatípusok, a filmek, kampányok, 
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műsorok milyen hatással vannak az emberre, gyerekekre. Ebben az időszakban az előző 

szakasszal ellentétben a kutatók amellett érveltek, hogy a tömegmédia nincsen nagy 

hatással az egyéni viselkedésre, és nem hat általánosan. Paul Lazarsfeld az 1940-es 

ohio-i elnökválasztási médiakampány hatásait vizsgálta, és azt tapasztata, hogy a kam-

pány nem sokat változtatott a választók politikai preferenciáin, így „ebből arra követ-

keztettek, hogy az emberek aktív és kritikus résztvevői a tömegkommunikációs folya-

matnak” (Bajomi-Lázár, 2006). Ez az elképzelés a közönséget heterogénnek képzeli el, 

és a személyközi kommunikációt fontosabbnak véli, mint a tömegkommunikációt. 

Lazarsfeld azt vallotta, hogy a választókra áttételesen hat a média, mert elsősorban a 

környezetükben véleményvezérek hatnak a gondolkodásukra, ám a véleményvezéreket 

a média alapján alakítják ki álláspontjaikat. Ehhez az időszakhoz, a korlátozott hatások 

paradigmájához köthető a szelektív észlelés elmélete is, amely szerint az emberek válo-

gatnak a médiából érkező üzenetek közül, és eleve azokat az üzeneteket keresik, ame-

lyek megerősítik saját véleményüket. A Joseph Klapper nevéhez fűződő szelektív észle-

lés koncepció szerint többféleképpen is szelektálunk, például eleve csak azokat az újsá-

gokat, tévéműsorokat fogyasztjuk, amelyekről tudjuk, hogy a miénkkel egyező vélemé-

nyeket mutatnak be. Továbbá hajlamosak vagyunk nem észrevenni a miénkkel nem 

egyező álláspontú médiatartalmakat, illetve ha mégis észrevesszük ezeket, akkor hamar 

elfelejtjük őket. 

A McQuail-féle felosztás szerinti harmadik szakaszban, az 1960-as évek elejétől 

nagyjából az 1980-as évek elejéig újra felfedezték a befolyásos médiát. Új gondolko-

dásmód férkőzött a köztudatba a tömegmédia befolyásáról, leginkább a televízióra, és a 

napi sajtóra vonatkozólag. Ez az időszak nagyjából egybevágott a modernista médiaku-

tatással, amelynek képviselői az előző korszakban hangoztatott „minimális hatás”-

elképzelést azért vonakodtak elfogadni, mert a hatvanas évekre a nyugati világba meg-

érkezett és elterjedt az elődeinél népszerűbb és nagyobb vonzerőt jelentő televízió 

(McQuail, 2003:362). Az ebben az időszakban végzett kutatások hosszabb idősíkokat 

figyeltek, az emberek társadalmi beágyazódásának, jellemzőinek vizsgálatával össz-

hangban. Felismerték, hogy az egyéb hatásgyakorló változókat (szociális helyzet, előze-

tes beállítódások) is pontosan mérni kell a végső hatás értelmezéséhez. Ide sorolható 

George Gerbner az I.1.2 pontban részletesen bemutatott kultivációs elmélete, amely a 

média erőteljes hatása mellett érvelt. A média-hatásvizsgálatok elsőként politikai téren 

terjedtek el, és a politikai irányzatok és politikus meggyőző, befolyásoló erejével fog-

lalkoztak. A média hatásait, vagy a hatékonyság tapasztalatát kampányokból, vagy jö-
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vőbeni kampányok előrejelzése érdekében tesztelték. Az erőteljesen ható média-

elképzelés egyik vezető alakja Elizabeth Noelle-Neumann volt, aki megalkotta a „vissza 

a befolyásos tömegmédiumok fogalmához” jelmondatot (idézi McQuail, 2003: 363), ő 

is elsősorban a média politikai véleményekre gyakorolt hatásait vizsgálta hallgatási spi-

rál nevű elméletében.
12

 A McQuail-féle felosztásban a negyedik szakasz a hetvenes 

évek végén indult, amelyet szerinte a „szociális konstruktivista” szemlélet jellemez 

(McQuail, 2003: 363). E szemlélet szerint médiumok legjelentősebb hatása a jelentésal-

kotás, a jelentések sokfélesége, és képviselői amellett érvelnek, hogy a média hatásait 

maguk a médiafogyasztók hozzák létre saját személyes jelentésstruktúráik alapján. 

Ugyanakkor azt is állítja, hogy a médiumok meghatározott rendszer szerint konstruálják 

a társadalmi alakzatokat. Ez a szemlélet egybevág a média - korábban már ismertetett - 

kulturális fordulata után következő posztmodern médiakutatási kérdésekkel, amelyek 

során az érdeklődés a passzív befogadó felől a résztvevő, aktív közönség felé tolódott. A 

cultural studies kezdeti időszakában a rasszok, etnikai csoportok, társadalmi nemek és 

osztályok megjelenítése mögött húzódó ideológia kritikája áll, és például azzal foglal-

kozik, hogy a kultúra és a média hogyan termeli újra ezeket a reprezentációkat, illetve 

hogy az aktív közönség hogyan fogadja be (Hall-i értelemben kódolja) a médiaszövege-

ket, vagy éppenséggel hogyan utasítja el azokat és alkot saját kritikai és alternatív jelen-

téseket. A közönség és a hatás vizsgálatának megváltozott szemléletrendszere legalább 

annyira fontos jellemzője a posztmodern és késő-modern médiakutatásnak (a modernis-

ta-posztmodern-későmodern médiakutatás felosztását Császi Lajostól veszem), mint a 

populáris média vizsgálata. Ám míg a tömegkommunikáció modernista elméleteiben a 

befogadó egyfajta passzív, homogén test, akire befolyással van a média tartalom által 

közvetített üzenet, addig a posztmodern, későmodern médiakörnyezetben a hatás kér-

désköre háttérbe kerül, a hangsúly a közönségre, mint individuális médiahasználókra 

terelődik, akik jelentéskonstruáló egyénekként válogatnak a felkínált tartalmak közül és 

legalább annyira alakítják a hibrid, interaktív médiakörnyezetet, mint a média maga 

(Myat, 2005).  

Témám szempontjából a legizgalmasabb a közönségkutatások azon kérdése, 

hogy a média befolyásolja-e és ha igen, akkor hogyan, milyen mértékben a médiafo-

gyasztók gondolkodását, viselkedését. Ebben a megközelítésben a kutatások legna-

                                                
12 Témámat a média aktuálpolitikai befolyásával foglalkozó elméletek12 nem érintik közvetlenül, ezért 

ezekre nem térek ki részletesen, de kiváló összegezés olvasható Bajomi-Lázár Péter tanulmányában 

róluk (Bajomi-Lázár, 2006). 
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gyobb hányada a médiaerőszakkal, a fiatalokkal, a média társadalmi nemekkel kapcso-

latos üzeneteivel, és az etnikai kisebbségekről való gondolkozással foglalkoznak. A ki-

sebbségi létre utaló események ritkábban fordulnak elő a média napirendjén, ezért eleve 

érdeklődést, információszükségletet válthatnak ki a befogadókból. Az etnikai kisebbsé-

gek médiareprezentációjának vizsgálatakor rendszerint az a kérdés merül fel, hogy a 

médiumok üzenetei milyen hatással lehetnek a nézők, olvasók attitűdjeire az ábrázolt 

kisebbséggel kapcsolatban, vagy egy kisebbség tagjának kisebbségi identitását illetően. 

A média különféle értékeket és normákat közvetíthet, amelyek alapján a befogadó a 

médiában látottak alapján egy tanulási folyamaton keresztül kognitív struktúráiba il-

lesztheti, hogyan kell bizonyos helyzetekben viselkedni, megtanulhatja, hogy bizonyos 

társadalmi szerepekhez, státuszokhoz milyen viselkedéstípust társítson. Ez a tézis nem 

véletlenül tartalmaz több feltételes módú kifejezést, mert – visszautalva ennek a pont-

nak az elején hivatkozott tézisre – szintén a feltehetően valamilyen módon létező, de a 

gyakorlatilag előre jelezhetetlen hosszú távú hatások közé tartozik. A média szocializá-

ciós mechanizmusairól Denis McQuail így fogalmaz: „Általános vélekedés, hogy a mé-

dia szerepet játszik a gyerekek korai és a felnőttek hosszú távú szocializációjában, bár 

az eset természeténél fogva ezt nehéz bizonyítani. … A médiaszocializáció tézisének 

valójában két oldala van: egyrészt a média megerősítheti vagy támogathatja a szociali-

záció más erőit, másrészt a szülők, nevelők és társadalmi ellenőrzés más ágensei meg-

szabta értékekkel szembeni fenyegetésnek tekinthetik őket” (McQuail, 2003: 395). 

Mindenesetre, az etnicitás, az etnikai identitás kérdésében alapvető fontosságú a saját 

csoport és a másik csoport észlelése, és ennek a percepciónak az egyik terepe lehet a 

média. Mint azt Thomas Hylland Eriksen szociálantropológus írja, „az etnicitás legfon-

tosabb jellemzője a szisztematikus különbségtétel a kívülállók és a hozzánk tartozók, 

azaz a mi és ők között. … Az etnicitás tehát a társadalmi érintkezés által teremtődik 

meg.” (Eriksen, 2008) Ennek a társadalmi érintkezésnek egyik válfaja lehet a mediális 

interakció, amelynek egyik tulajdonsága a fentebb részletesen elemzett sztereotipizálás 

lehet. 

Az identitás konstrukciójának szociológiai megközelítése azt a jelentésalkotási 

folyamatot emeli ki, amelynek során önazonosságunk társas interakciókon és kulturális 

forrásokon keresztül formálódik. „A személyi identitás a mindenkori társas helyzetbe 

kölcsönösen bevitt életrajzi elemek és várakozások által meghatározott interszubjektív 

tér műve, mely tovább módosul a rákövetkező találkozások során. … A nemzeti, vallási, 

nemi, generációs, világnézeti kategóriákat a szocializáció folyamatában sajátítjuk el, s 
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ezután magától értetődőségekként alkalmazzuk önmagunk és mások társadalmi helyé-

nek megállapításakor” – írja Csepeli György szociálpszichológus az identitásról (Csepe-

li, 2001: 521-522). Eszerint az elképzelés szerint a társadalmi identitás az én nap mint 

nap változó, és alkudozásokra kényszerülő jelentéseit tartalmazza, amelyek a társada-

lomban létező kategoriális rendezőelvek alapján módosulhatnak vagy nyerhetnek meg-

erősítést. Ezeket a kategóriákat szolgáltathatják a média sztereotipikus képei, vagy 

olyan média-személyiségek, sztárok, akihez a néző, olvasó kötődni képes. 

Több elképzelés is létezik arra vonatkozólag, hogyan reagáltunk a sztereotípiák-

ra, vagy bármilyen médiatartalmakra. A performatív hatás elmélete szerint például min-

dig máshogyan. A Danial Dayan és Elihu Katz nevéhez fűződő tézis szerint (ismerteti 

Bajomi-Lázár, 2008:182-183) a néző folyamatos párbeszéded folytat a médiával, vagyis 

a média által felkínált diskurzusok segítségével alkotja meg és fogalmazza át saját iden-

titását, méghozzá úgy, hogy eközben azonosul vagy ellenkezik vele, de mindenképpen 

valamilyen érzelmi viszonyt alakít ki. „A médiabefogadás performatív értelmezésében 

nem az alávetés és az attól való szabadság kettőssége a lényeg, hanem az, hogy inten-

zívvé válik-e az előadás, és hogy beindul-e az identitások és a tudások termelése. Ezen 

intenzív pillanatokban a közönség tagjai átlépik azt az érzelmi távolságot, amely több-

nyire elválasztja őket a média és a politika termelőitől. Felfüggesztik fókuszálatlan, fe-

lületes és motiválatlan hozzáállásukat azért, hogy egy intenzív mediatizált előadás 

„performatív” hatása alá kerülve aktívan fogalmazzák újra élettapasztalataikat. Elköte-

leződés és távolságtartás, bevonódás és kimaradás, figyelem és felületesség, „termé-

keny” és „terméketlen” diskurzusok: a performatív modellben ezek az alapvető szembe-

állítások” - írja Csigó Péter médiakutató a performatív hatásról (Csigó, 2005b: 39). A 

performativitással foglalkozó munkáiban (Csigó 2005a, 2005b) kifejti, hogy a médiatar-

talmakhoz való kötődés, tehát a hatás egy szubjektív nézői válogatás eredménye. Tehát 

csak úgy, mint a fentebb ismertetett szelektív észlelés elméleténél, eszerint az elmélet 

szerint is eleve csak azokat a tartalmakat fogadjuk el, és építjük be, amelyek megegyez-

nek saját előfeltevéseinkkel, értékítéleteinkkel. Az elsősorban a politika 

tabloidizációjával, a közéleti szereplők perszonalizált identitás-konstrukcióival foglal-

kozó Csigó szerint így a média inkább csak megerősíteni képes saját személyiségjegye-

inket, véleményeinket, megváltoztatni azokat aligha.  
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A hatásvizsgálatok kritikája  

Ahogy Denis McQuail kifejti: „helytálló az a következtetés, hogy a tömegmé-

diumoknak van valamilyen hatásuk. A hatás iránya, mértéke, tartóssága és kiszámítható-

sága azonban bizonytalan, esetenként kell meghatározni, és csak korlátozott lehetőség 

van az általánosításra” (McQuail, 2003: 385). A médiahatás-elméletek problematikáját 

David Gauntlett, a University of Westminster médiaprofesszora foglalta tíz pontba. Sze-

rinte az a tény, hogy közel egy sok évtizedes médiahatás-vizsgálati hagyomány, és a 

több száz kutatás ellenére az emberek médiafogyasztása és azt követő magatartása meg-

határozhatatlan kapcsolatban van, két következményt vonhat maga után. „Az egyik az, 

hogy ha a hatvan év alatt lefolytatott, tetemes mértékű kutatási erőfeszítés sem tudta 

kimutatni, hogy a médiának direkt hatása lenne a viselkedésre, akkor le kell vonnunk 

azt a következtetést, hogy nincs is. (...) És be fogom mutatni a másik lehetőséget is, 

hogy a médiahatás-vizsgálatok következetesen rossz nézőpontból vizsgálták a tömeg-

médiát, amikor annak közönségét és a társadalmat úgy általában tekintették” – fogalmaz 

(Gauntlett, 1998: 121). Gauntlett szerint az első fő probléma az, hogy a hatásvizsgálatok 

a társadalmi problémákból visszafelé próbálnak következtetni a média defektusaira. Az 

erőszak és a médiát összekapcsoló hatásvizsgálatokra hivatkozik, amelyek az erőszakos 

viselkedést a tévénézés mennyiségével igyekeznek, szerinte gyakran erőltetetten össze-

kapcsolni. Példaként azt a kutatást említi, amikor fiatalkorú bűnelkövetőkkel készített 

interjúkon keresztül, azok után vonnak le a médiafogyasztás és az erőszak közötti össze-

függéseket. Kritizálja azt is, hogy a hatásvizsgálatok gyakran a gyerekekre, fiatalkorú-

akra koncentrálnak, amivel nincs baj, de inadekvát módon kezelik őket, és eltekintenek 

attól a lehetőségtől, hogy zsenge koruk ellenére akár a fiatal adatközlők is megfogal-

mazhatnak intelligens, kritikus, cinikus véleményeket a tömegmédiáról. Továbbá ellenzi 

azt is, hogy a médiahatás-vizsgálatok kontextusból kiragadott műsorrészleteket, mester-

ségesen, laboratóriumi körülmények között összeállított médiatartalom-korpuszokat 

használnak, vagy szimulálni próbálják a való életet, mint például Albert Bandura a min-

takövetéssel kapcsolatos híres kísérletében
13

. Gauntlett szerint a hatásvizsgálatok nagy 

része nem is próbálja a média jelentéseit megérteni, és például a médiaerőszak témájá-

ban azt az egyirányú üzenetet szajkózza, hogy a média egyirányú és döntően negatív 

                                                
13 A média erős hatását hivatott alátámasztani Bandura kísérlete (lásd például Griffin, 2003:357), amikor 

gyerekeknek vetített televíziós bejátszásokat, amelyen egy felnőtt nagy méretű keljfeljancsi-szerű bo-

hócbabát bántalmazott. Ezután a gyerekek lehetőséget kaptak, hogy ugyanezzel a babával játszanak a 

bejátszás megtekintése után, és a kutatók azt látták, hogy a gyerekek szinte ugyanazokkal a mozdula-

tokkal büntették a babát, ahogy azt előzőleg a bejátszásban látták. 
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üzeneteket juttat el a közönségének, ami a fentiek alapján erősen valószínűsíthető, hogy 

nem így van. 

I.1.7 Összegzés 

Disszertációm első fejezetében azokat a nemzetközi elméleteket és szakirodalmi 

példákat foglaltam össze, amelyek doktori témám elméleti keretében a legfontosabbak 

és a disszertációm megvalósítására leginkább hatottak.  

A fejezet első pontjában elemeztem a modernista médiakutatási megközelítés és 

a posztmodern/későmodern médiakutatás elméleti és módszertani különbözőségeit. A 

második pontban a tömegmédiát és szórakoztató médiát a kultúra sarokkövének tekintő 

cultural studies diszciplína legfőbb alkotóit, teoretikus pontjait és módszertani jellemző-

it összegeztem. A harmadik pontban az etnikai meghatározottságból táplálkozó bináris 

oppozíciókról, majd e dichotóm konstrukcióból építkező elméletekről: a posztetnikai 

koncepcióról, a meritokrácia koncepciójáról elmélkedtem a mai amerikai populáris kul-

túrából vett példákon keresztül. A negyedik pontban a sztereotípiák elméletét és az ame-

rikai populáris kultúrában való megvalósulásukat, az ötödikben a multikulturalizmus 

diskurzusát, az új típusú rasszizmust az egyik első nagy sikerű fekete tévésorozat, a 

Cosby Show példáján keresztül írtam le. Végezetül a média hatását elemeztem, majd 

doktori témámhoz szorosan kapcsolódó elméletegyüttest, a média és az identitás konst-

rukciók kapcsolatát ismertettem. A média sztereotipizáló hajlandóságával kapcsolatos 

elméleteket, és a média hatását vizsgáló elméleteket külön tartalmi egységekben kriti-

záltam a fejezet végén. A következő fejezetben a sztárság konstrukciójának elméleti 

vonatkozásait veszem sorra. 
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I.2 Sztárelmélet 

A hírességek vizsgálata az angolszász kultúraszociológiában az 1960-as évekig 

nyúlik vissza: a Magyarországon kívül eső médiakutatási gyakorlat azóta foglalkozik 

azzal, hogy vajon miért szereti, nézi, olvassa annyi ember a sztárokkal kapcsolatos híre-

ket, tudósításokat, miért rajonganak annyian a sztárokért. Magyarországon minimális 

kivétellel nincs elméleti hagyománya a populáris kultúra központi szereplői vizsgálatá-

nak, ez a fejezet ezt a hiányt hivatott pótolni. Összefoglaló azokról a kutatási eredmé-

nyekről, amelyek az elmúlt évtizedekben a híres emberek történeti, társadalmi és kultu-

rális jelentőségét vizsgálták
14

.  

I.2.1 Ki az a celebrity? Terminológia, definíciós keret 

Amikor a magyar kultúra hanyatlása kerül szóba, egészen biztos, hogy VV Évi-

ről, Kelemen Annáról és/vagy Győzikéről is szó esik. A mindennapi beszélgetések során 

is gyakran a kultúra átalakulásával, illetve a populáris kultúrával kapcsolatos kritikai 

észrevételek között utalunk a sztárokra, s e kritikai diskurzus szerint – akár médiatudo-

mányi értekezésről, akár kultúraelemző publicisztikáról, akár egy vacsora melletti ma-

gánbeszélgetésről van szó – a sztár rendszerint minden rossznak a megtestesítője, ami a 

kultúrával történhet. Az esszencialista elitkritika úgy tekint a tömegszórakoztatásra, 

mint minden kulturális jó gyilkosára, a kulturális átmenet okozta összes lehetséges baj 

megtestesítőjére, elkövetőként pedig a csapból folyó sztárokat, illetve az azokat előállító 

producereket és kereskedelmi orgánumokat, és elsősorban, a bulvárt, mint kulturális 

gyilkost említve. 

Ahogy a disszertáció III.2. alfejezetében ismertetett sztárokkal foglalkozó, empi-

rikus közönségkutatásom eredményeiből kitűnik, a többség is a sztárkultúrától ódzkodó, 

a hírességekkel szemben szkeptikus elitdiskurzus hangoztatója. Bár Magyarországon a 

bulvárt illik lenézni, a lapolvasási és tévénézési statisztikák alapján kiderül: a sztárság 

igenis működik. Ha fanyalogva vagy titokban bár, mégis érdeklődéssel fogyasztja a tár-

sadalom jelentős hányada: „A popkultúra és a modern tömegmédia fogalma mára szoro-

san összefonódott; a popkultúrával szemben megfogalmazódó negatív előítéletek pedig 

                                                
14 A fejezetben bemutatott elméletek válogatásom eredményei, ennek megfelelően kimaradhattak belőle 

a téma szempontjából érdekes elemek. Kimaradt például a rajongás pszichológiai vetülete, és ebben a 

fejezetben nem foglalkozom a sztárral, mint termékkel, vagyis a sztáripart gazdasági szempontból 

elemző munkákkal. Ezekre a magyar sztáripart ismertető III.2 alfejezetben térek ki. 
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kivetülnek a popkultúra hordozójára, a modern tömegmédiára is.
 
Paradox módon azon-

ban az általában a modern tömegmédia és különösen a televízió káros hatása kapcsán 

megfogalmazott népszerű aggodalmak nem akadályozzák meg a népesség döntő több-

ségét abban, hogy szabadidejének java részét a képernyő előtt töltse” (Bajomi-Lázár, 

2008: 158). 

Az elitista médiakritikai hang csak egy a sztárokról szóló diskurzusok hango-

sabbjai közül, mert ott vannak még – és egészen más oldalról közelítenek – a sztáripar-

ban munkálkodó, a sztárokat előállító és belőlük jelentős hasznot szerző piaci szegmens 

tagjai, akik rendszerint a sztár pozitív belső értékeit, erényeit említik. Ezektől: a rajon-

gótól, az elitistától és a piacitól elkülöníthető diskurzus a sztárokkal foglalkozó tudomá-

nyos szakirodalom, az alábbiakban ezzel foglalkozom. 

Az angolszász sztártudomány (star studies) több évtizedes hagyománnyal bír, a 

tudományterületen belüli evolúciós folyamatban egyelőre mégsem alakult ki a „sztár” 

(star), a „celebrity” és a „híresség” (famous person) kifejezések egységes használata és 

jelentése. A magyar nyelvben nincs jelentős különbség a „sztár” és a „híresség” kifeje-

zések között, az angol celebrity kifejezés rövidült formája pedig a bulvárlapok nyelvi 

készletében „celeb”-ként terjedt el. A szövegben a sztártípusok megkülönböztetéseként 

az angol szakirodalomban speciális konnotációval bíró „celebrity”-nek nevezett híres-

ségek esetében megmaradok az angol terminusnál. 

Az angolban a tömegmédia fejlődésével a hírnév (fame) és híresség kifejezések 

hagyományos jelentése nemcsak a tudományágban, hanem a köznyelvben is fokozato-

san átalakult: a belsőből fakadó tehetség, teljesítmény alapján „jogosan” hírnevet szerző 

sikeres sportolók, művészek felől a tömegmédia kreációi felé tolódott. Utóbbiak azok, 

akiket a szakirodalom celebritynek nevez, és akiket Daniel Boorstin találó definíciója 

szerint kizárólag onnan ismerünk, hogy jól ismertek: „well-known for their well-

knowness” (Boorstin, 1961: 57). David Schmid híres sorozatgyilkosokról szóló tanul-

mányában azt írja, elméletben annak a személynek kellene híressé válnia, aki nagyszerű 

teljesítménye alapján érdemes rá. A gyakorlat azonban, állítja, nem ez. „Bár a múltban a 

hírességek döntően azok közül kerültek ki, akiket dicséretes érdemeik alapján ismerhet-

tünk meg, ma a híresség inkább egyenlő azzal, aki jól látható, és kevésbé azzal, aki te-

hetséges” (Schmid, 2006: 297). 
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A sztártudománnyal foglalkozó szerzők körében a terminológiai konszenzus ab-

ban áll, hogy sztár és híres ember helyett celebrityként hivatkoznak azokra a hírességek-

re, akik nem valamilyen jól körülhatárolható, nagyszerű képességük (például színészi-, 

zenei, tudományos vagy sportteljesítményük) alapján kerültek a nyilvános térbe, majd a 

közönség érdeklődésének középpontjába, hanem különös, egyedülálló személyiségje-

gyeik, vagy esetleg azon képességük miatt, hogy felismerték: a nyilvános térben az ér-

vényesülhet, akinek különös, egyedülálló személyiségjegyei vannak. Ezen az érvelési 

úton haladva a magyar sztárok esetében az angolszász terminusokat alapul véve mond-

hatjuk azt, hogy a magyar vízilabda-csapat tagjai vagy Snétberger Ferenc híres embe-

rek, míg Kiszel Tünde és Győzike pedig celebrity. A magyar média szóhasználatában is 

tetten érhető, hogy a „celeb” kifejezésnek más, illetve legalábbis részben más a jelenté-

se, mint a „sztár”-nak, a „csillag”-nak vagy a „híres ember”-nek. Az utóbbi három ter-

minust inkább a médiaszerepléseken kívül is érdemeket szerző emberekre használják. 

Amikor a nyilvános térben új kifejezést (celeb) kezdenek használni olyasmire, amire 

pedig már több más szó is van, annak rendszerint az az oka, hogy az új szó valami olyan 

stílusárnyalatot vagy jelentéstartományt hordoz, amelyet a régi kifejezések nem. Felte-

hetően az újságírók és a tévéműsorok szerkesztői úgy vélik, és valahogy érzékeltetni is 

akarják, hogy a „celebek” a hagyományos értelemben vett teljesítmény nélküli híressé-

gek. 

De ahogy az újságírók sem használják teljesen koherensen ezeket a fogalmakat, 

a sztártudománnyal foglalkozó kutatók is vitáznak azon, hogy szükség van-e egyáltalán 

efféle megkülönböztetésre, más szociokulturális koncepciót hordoz-e magában egy 

celeb és egy megérdemelt tehetség reprezentációja. „A híresség tiszteletteljes kategória 

marad, hosszadalmas és dicső történettel a háta mögött, míg a celebrity egy rövidebb 

élettartamú, és lealacsonyított kategória, amelynek oka a tömegmédiával való kapcsola-

ta. Lehet, hogy különbséget kellene tennünk a híresség, az ismertség, a méltóság, a re-

putáció, a celebrity között és még folytathatnánk a sort, és komoly morális okaink is 

lehetnének erre. Ugyanakkor oda kell figyelnünk azokra a határvonalakra is, amelyek 

elmosódnak ezek között a kategóriák között. (…) Ugyanis, bár hiba lenne a híresség és 

celeb kifejezéseket szinonimaként használni, egyértelmű, hogy ez a két kategória soha 

nem volt ilyen közel egymáshoz, mint most” (Schmid, 2006: 298). 

Közös pont azonban a sztártudományi tanulmányok alapvetéseiben a tömegmé-

diumok meghatározó szerepe. A tömegmédia (és itt rendszerint elsősorban a televíziós 
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korszaktól kezdődő, elektronikus tömegmédiát értik a diszciplína képviselői) egyfelől a 

sztár létrehozójaként, másfelől az individuum sztár-aspirációinak támogatójaként lép 

fel. A hírnév folyamat – írja David Giles – annak a folyamata, ahogy a média kezeli az 

egyént. Véleménye szerint ez a folyamat változik, ma például gyakran már a tehetséges 

híres embereket is celebrityként kezeli a modern média, függetlenül attól, hogy egy ős-

tehetség képzőművészről, egy nagyszerű politikusról, egy valóságshow utolsó előtti 

helyezettjéről vagy egy sorozatgyilkosról van szó. Problémaként említi, hogy a sztárok-

kal foglalkozó tévéműsorok semmilyen jelentősebb különbséget nem tesznek a fenti 

híresember-típusok ábrázolásában (Giles, 2000: 3). 

Definíció szerint tehát a „celebrity egy reprezentációs műfaj, egy diszkurzív ha-

tás és a médiaipar, a reklámok és a nyilvánosság által forgalmazott árucikk, amely egy-

ben társadalmi funkciókkal is rendelkező kulturális koncepció”, vagyis egy iparág által 

létrehozott olyan árucikk, amely médiaszövegként kerül a piacra, és a rajongók, vala-

mint a közönség fogyasztja (Turner, 2004: 9). 

I.2.2 Sztárok kulturális funkciói  

Az (elsősorban) angolszász kultúrakutatók egy csoportja az 1960-as évek óta 

hangoztatja, hogy a sztár tömegeket vonzó jelenség, így már csak a közönség számos-

sága alapján is kulturális erőt képvisel: ennek megfelelően elég fontos jelenség ahhoz, 

hogy tudományos elemzésnek vessék alá. Az alábbiakban azokat a tudományos munká-

kat összegzem, amelyek az elmúlt öt évtizedben a sztárok kulturális, társadalmi funkció-

it elemzik. Az ismertetett elméletek között vannak, amelyek kompatibilisek egymással, 

s egymást kizáró elméleti konstrukciók is akadnak. 

A sztár mint a kulturális változás tünete 

Daniel Boorstin amerikai történész nevéhez fűződik a legkorábbi és egyben a 

leggyakrabban idézett celebrity-definíció: mint láttuk, szerinte „a celebrity az a személy, 

aki jól ismertsége miatt jól ismert” (Boorstin, 1961: 57). A meghatározás kifejező, e 

kategóriával elkülöníti az ismert személyeket, akik valamilyen hőstett, sportteljesít-

mény, kiváló eredmény miatt váltak ismertté, azoktól, akik csak átlagtól eltérő szemé-

lyiségjegyeik okán kerültek a nyilvános térbe. Boorstin értelmezésében a celebrityk 

álesemények (pseudo events) alapján lesznek a nyilvános tér állandó részesei. Az ál-

események kizárólag a média számára szerveződnek és nem önmagukban valók. Ilye-

nek a sajtótájékoztatók, PR-események például, amelyek egyébként nem történnének 
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meg. Ezeket az eseményeket pusztán azzal a céllal szervezik, hogy a média hírt adjon 

róluk. Valós eseménynek álcázott történések ezek, amelyek segítségével nem az látszik, 

ami van, hanem az van, ami látszik (Boorstin, 1961: 57, Bajomi-Lázár, 2008). 

Boorstin szerint a celebrity ezeknek a műeseményeknek az emberi megfelelője, 

a humán pszeudoesemény, amelyet a média hozott létre, és a média is táplálja létezését. 

Véleménye szerint a celebrity a posztmodern tünete, amelyben a kultúra tagjai, vagyis a 

közönség számára a valóságot felülmúló értékké válik a látvány, a szimuláció és min-

den, ami színes és szagos. E nézőpont szerint a társadalom már nem csupán a valóság-

ban, hanem a valóság reprezentációival és képeivel körülvéve él. Baudrillard-i értelem-

ben véve ebben a képekkel telített társadalomban nincs többé különbség a valóság és a 

valóságról alkotott kép között, így a celebrity a szimulált kultúra főszereplője, azé a 

hipervalóságé, amelyben a jelek, a képek és a szimulációk a fogyasztáson és a televízión 

keresztül valóság-hallucinációba torkollnak, és mediatizálttá teszik társas kapcsolatain-

kat. 

Erre hivatkozik John Fiske is, amikor a bulvárról azt írja: „A tabloid témája 

gyakran a magán- és a közélet metszéspontján helyezkedik el, stílusa szenzációs, néha 

szkeptikus, néha moralizálóan őszinte, hangneme populista, formája pedig elmos min-

denféle stilisztikai különbséget a képzelet és a valóság, valamint a hírek és a szórakozta-

tás között.” (Fiske, 1992: 47)  

A sztár mint a kulturális jelenségek létrehozója 

Nem Boortstin az egyetlen, aki szerint a celebrity a populáris kultúra főszereplő-

je, alakítója. P. David Marshall szerint a celebrity a fokozott médiafigyelemmel a mo-

dern populáris kultúra kulcsa, ráadásul nem csupán tünet, hanem a változó kulturális 

jelentések létrejöttének középpontjában áll. A változás lényege pedig a közösségiség 

hanyatlása, az emberi kapcsolatok felszívódása. Elmélete szerint a legközelebbi emberi 

kapcsolatok, a nukleáris család jelentőségének hanyatlásával az emberek új interakció-

kat keresnek, és gyakran úgynevezett paraszociális interakciókban találják meg azokat. 

Paraszociális interakcióknak azokat a viszonyokat nevezi, amelyeket jelentős fizikai és 

társadalmi távolságon keresztül ápolunk. Olyan kapcsolatok ezek, amelyekkel fenntart-

hatjuk magunkban a közösségiség látszatát, részt vállalhatunk a csoportban, közeliként 

élhetjük meg néhány ember életét, például a celebrityét. A valódi, közeli emberi kapcso-

latainkat – jobb híján – paraszociális viszonyokra váltjuk fel (Marshall, 1997). Például 
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bensőségesen követjük kedvenc szappanopera-szereplőnk életének minden rezdülését, 

és boldogan mosolygunk, vagy esetleg fröcsögve gyűlölködünk Rubint Réka legújabb 

Facebook-posztján. 

Chris Rojek (2001) és John Frow (1998) eltávolodik a szekularizált közösségi-

ségtől, és a vallás terepére evez: értelmezésükben a celebrity-jelenség főbb komponen-

sei közvetlen kapcsolatban állnak azokkal a funkciókkal, amelyeket rendszerint a val-

láshoz szokás illeszteni. Elvis Presley példáján keresztül hasonlítják össze a celebrityket 

és a vallási figurákat, valamint rajongóikkal/híveikkel ápolt kapcsolataikat hasonlítják 

össze. 

A sztár mint csoportképző 

A mai tömegmédiában a híresség és celebrity a pletykák egyik legfontosabb tár-

gya és forrása. A pletykákról pedig régóta ismert tény, hogy fontos társadalmi szerep-

körrel rendelkeznek a társas kapcsolatok, társadalmi és kulturális normák meghatározá-

sában, fenntartásában és alakításában (Szvetelszky, 2002). Császi Lajos értelmezésében 

a pletykák a közönségnek szánt morális tanmesék, melyeknek rituális szerepe van: bőví-

tik a közösségi részvétel körét és egyben viszonyítási alapot teremtenek, egyfajta isme-

ret- és értékrendszert, mely alapján saját magunkat felülvizsgálhatjuk. Mert nem való-

színű, hogy megkönnyíti az ember saját társas kapcsolatait, ha például fogalma sincs, ki 

nyerte az X-Faktort, vagy hogy kicsoda Liptai Klaudia. Császi szerint a tömegmédia 

pletykafórumai azért népszerűek, mert megteremtik a hagyományos pletykálkodáshoz 

hasonló intimitást. Vagyis a celebritykről gyártott pletykák fenntartják a pletyka társa-

dalmi funkcióit. Mindegy, hogy egy vacsoránál beszéljük-e meg, hogy a Rékasi Károly-

Détár Enikő házaspár újra drámaian furcsán viselkedett a Blikk szerint, vagy hogy egy 

kötetlen beszélgetésben mutatkozunk-e bennfentesnek a médiapletykák tudójaként – a 

pletyka mint médiatartalom társadalmi jelentőségű, az intimitás és bizalom kifejezője.  

Császi hivatkozik egy anekdotikus történetre is, amely jól példázza a sztárokhoz 

való viszonyt: 1942-ben egy kivégzés előtt álló nőnek az volt az utolsó kívánsága, hogy 

tudhassa, a következő szezonban mi fog történni kedvenc rádiós szappanoperájának 

szereplőivel. Ahogy a családtagjait akarja biztonságban tudni a legtöbb elítélt, ő úgy 

akarta tudni kedvenc sztárjainak sorsát. A történet szerint a rádiótársaság eleget tett a 

kérésnek (Császi, 2002: 109-138). A pletykálkodás tehát akkor is betölti a társas inter-

akciókban kötődést biztosító, csoportképző közösségi funkcióját, ha nem ismerősről, a 
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szomszéd Jolánról pletykálunk, hanem sztárokról. A tartalom vagy a pletyka tárgyának 

változásával nem változik a jelenség kommunikatív jellege.  

A sztár mint kulturális szöveg 

Richard Dyer az 1970-es évek végén a mozicsillagok reprezentációjának vizsgá-

latával alapozta meg a kultúrakutatás reprezentációvizsgálati irányzatát. A filmsztárokat 

kulturális szövegként értelmezve, azokat a mindenkori ideológia és diszkurzív kontex-

tus szerint elhelyezve elemezte. Úgy írja le a filmsztárokat (az egyik példája Marilyn 

Monroe életműve), mint társadalmi konstrukciókat, akik létében a történelem nagy sze-

repet játszik, és a mozicsillag csak adott kontextusban válhat azzá, aki. A filmsztárok 

szemiotikai elemzése szerint a társadalmi jelentések nem csupán az előadások, az elját-

szott szerepek vagy fellépések alapján konstruálódnak, hanem a sztár személyiségjegyei 

alapján is, melyeket vagy értékel, vagy elítél a társadalom. Így a sztárral kapcsolatos 

kulturális jelentések és asszociációk sora áthatja életünk legkülönbözőbb területeit. A 

mindennapi élet kulturális folyamatainak szerves része a sztár. Richard Dyer szerint a 

sztár képe az alapján is formálódik, amit az emberek mondanak és írnak róla, ahogy a 

képet egyéb – filmen kívüli – kontextusba helyezik, például reklámok, könyvek, újság-

cikkek, popszámok szereplőjeként, vagy egyszerűen a mindennapi beszédben. Ezzel 

kijelöli a sztárkutatás módszertanának főbb kutatási területeit. 

I.2.3 Sztár osztályozás 

Az alábbi szakaszban a sztárok különféle osztályozási rendszereit, valamint a 

sztárkultúra kialakulásának feltételeit: a tömegmédia kezdetét és a történelmi gyökere-

ket foglalom össze. 

A hírnév taxonómiája 

A hírességek osztályozására több elgondolás létezik. Ezek vagy a sztárok által 

hordozott jelentések alapján osztályoznak, vagy a hatalom alapján, amit birtokolnak, 

esetleg politikai vagy társadalmi felelősségük szempontjából tesznek különbséget. 

A legkorábbi osztályozás Francesco Alberoni nevéhez fűződik, ő kétféle társa-

dalmi-politikai elitet különböztet meg. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik politi-

kai, gazdasági vagy egyházi hatalom birtokosai, ezért döntéseik hatással vannak jelen-

legi vagy jövőbeni társadalmukra. A másik csoportba azok tartoznak, akiket 

celebritynek is szokás nevezni, vagyis akiknek csekély vagy nem létező az intézményi 
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hatalma, azonban életvitelük, vagy tevékenységük tekintélyes figyelmet vált ki, gyakran 

az elérhető érdeklődés maximumát. Alberoni őket hatalom nélküli elitnek nevezi 

(Alberoni, 2007: 65-66). 

James Monaco három nagy celebrity-kategóriát különít el. Az első a hős, aki va-

lamilyen látványos eredménnyel vonja magára a közönség figyelmét: ide tartoznak pél-

dául az űrhajósok. A következő kategóriája a sztár, aki prominenciáját a nyilvánosság 

előtt bemutató személyiségének (public persona) köszönheti és nem feltétlenül teljesít-

ményének, vagy annak, amivel foglalkozik. Érvelése szerint egy színész csak akkor 

sztár, ha közszereplései alapján is érdekesnek tartják az emberek, nemcsak színházi 

vagy filmszerepei szerint. A harmadik csoport, amiről beszél, a kvazár. Ez a kategória 

nagyon hasonló ahhoz, amit Turner-Bonner-Marshall (2000: 110-114) véletlen hősnek, 

akaratlan celebritynek nevez. Ebbe azok az emberek tartoznak, akik nem szándékosan 

kerülnek a figyelem középpontjába, hanem egy olyan folyamat eredményeként, amely-

nek ellenőrzésére csak minimális lehetőségük van. Ilyen például a szexbotrányáról is-

mert Monica Lewinsky, vagy a Lánchídon 2008 decemberében eltűnt francia cserediák, 

Ophélie Bretnacher. 

Chris Rojek három sztárkategóriája (2001) a legizgalmasabb felosztás. A modell 

azt vizsgálja, hogy a személy milyen módon tett szert a hírességre. Örökletes (ascribed) 

a sztárság például a brit királyi család tagjai, vagy a Gáspár Győző és Gáspár Bea alkot-

ta házaspár gyermekei számára. Lehet elért (achieved), mint a sportolók esetében, és 

lehet a médiának tulajdonított (attributed). A modell hierarchikus folyamatot sejtet any-

nyiban, hogy a médiának tulajdonított sztárságot – nem kötelező jelleggel, de – erősít-

heti, ha az illető korábban már elért valamit. A véletlen celebekhez és James Monaco 

kvazárjaihoz hasonló a Rojek-féle taxonomikus rendszerben a celetoid nevű kategória. 

Azokat a sztárokat nevezi így, akik nagyon nagy láthatóságnak örvendenek a nyilvános 

térben, ismertségük azonban nagyon rövid idejű. A sztártudományi hagyományban 

egyedülálló módon a celetoidnak egy alkategóriáját is elkülöníti, melyet celeaktornak 

(celeactor) nevez. Ide sorolja azokat a fiktív karaktereket, akik úgy működnek a nyilvá-

nos térben, mintha „valós” sztárok volnának. Sasha Baron Cohen, népszerű brit komi-

kus karaktereit sorolja ide, Ali G-t és Boratot. Rojek külön fejezetet szentel a bűnöző 

sztároknak, vagyis például azoknak a sorozatgyilkosoknak, akik hatással vannak a köz-

tudatra, rajongótáboruk van, sőt utánzóik is akadnak, vagyis hatásukban és számos jel-

lemzőjükben hasonlatosak a sztárokhoz. Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy azokba 
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a tudományos és közbeszédben ismert, a jelentéstartamot illetően döntően konzisztens 

diskurzusokba, amelyek a sztár konvencionális típusaihoz köthetőek, a bűnöző sztárok 

nem illeszthetőek bele. Ezért új terminus használatát tartja szükségesnek a hírhedt vagy 

bűnöző figurákra, bár nem javasol ilyet. 

Richard Dyer a sztárok és az általuk játszott karakter kapcsolatára három kategó-

riát alkotott: a „tökéletes illeszkedést”, a „problémás illeszkedést”, illetve a „szelektív 

használatot”. Az első kategória szerint a sztár élete összefonódik az általa játszott karak-

terével. A második azokat a sztárokat tömöríti, akiket a média olyan embereknek mutat, 

akiknek valódi énje tökéletes ellentéte az eljátszott karakternek. A szelektív használat 

esetében a média a sztár életéből, valódi személyiségéből válogat, reklámok esetében 

például gyakran nem valós személyként jelenítik meg a sztárt, hanem kizárólag a karak-

ter képére építenek. (Dyer, 1979: 142–149) Például a „Született feleségek” pedáns, tisz-

taságmániás karaktere reklámoz mosóport. 

Hírességtörténelem: mikortól számítjuk? 

A sztárokkal kapcsolatos kutatások többsége a modern kori sztárok kulturális je-

lentőségére koncentrál, Leo Braudy a történelmi aspektusból is vizsgálódó ritka szerzők 

egyike. Elemzése középpontjában a hírnév és annak korai formái állnak. Azt írja, hogy a 

hírnév legkorábbi formája és a hírnév utáni vágy már a rómaiak korából ismert (Braudy, 

1986). Úgy tekint a hírnévre, mint a mindenkori társadalomban az egyéniség és a telje-

sítmény definíciójára. Chris Rojek ezzel szemben kizárólag a modern kori tömegkom-

munikációban, a filmben létező jelenségnek tekinti (Rojek, 2001), Joshua Gamson hoz-

zá csatlakozik, amikor a celebrityk népszerűségének egyik kulcsaként a vizuális média 

technológiai fejlődését említi (Gamson, 1994). A modern celebrity itt a médiareprezen-

táció produktuma, és rendszerint a köz–magán-tengelyen pontosan meghatározható az a 

pillanat, amikor a személy celebrityvé válik. Például beválogatják egy valóság show-ba, 

megnyer egy szépségversenyt vagy együtt mutatkozik más hírességekkel. Az eleve a 

nyilvános térben szereplő, ismert ember is válhat celebrityvé, ha a személy közérdeklő-

désre számot tartó, funkcionális tevékenységéről (sportteljesítményéről, politikai karri-

erjéről) a média érdeklődése a magánélete felé fordul, és annak részleteit igyekszik be-

mutatni.  

A sztárkultúra kiindulópontjaként Richard Schickel konkrét, ráadásul magyar 

vonatkozású eseményt ragad meg. Azt írja, mindig is voltak a többieknél híresebb em-
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berek, de 1916. június 24-én minden megváltozott, amikor Mary Pickford aláírta az első 

millió dolláros filmszerződést a hazánkból a tengerentúlra kivándorolt Adolph Zukorral. 

De az a momentum is kiemelhető a tabloidizáció nagy eseményei közül, amikor először 

manipulálták a közönséget azért, hogy felfigyeljen egy hírességre. 1910-ben egy Carl 

Laemmle nevű producer volt az első, aki egy újságban, a St. Louis-i napilapban elhe-

lyezett egy valótlan történetet a Florence Lawrence nevű kanadai némafilmes színésznő-

ről, akit akkoriban a közönség The Biograph Girl néven ismert. A cikk arról szólt, hogy 

a hölgy sajnálatosan elhalálozott egy villamosbalesetben, ám a producer rögtön a meg-

jelenés után cáfolta a történteket. Bevallotta, hogy valótlanságot közölt a lap, és a meg-

könnyebbült közönség újra imádattal vette körül a csillagot (Schickel, 1985: 37).  

A média felhasználása a közönség manipulálására Magyarországon csak az 

1930-as években kezdődött. Egyfelől azért, mert a női sztárokat csak akkoriban kezdték 

a vállalatok reklámarcként használni, másfelől azért, mert a lapkészítők akkoriban éb-

redtek rá, hogy jövedelmező sztárokkal eladni a lapot: „Arra a kérdésre, hogy az 1930-

as évek Magyarországán kik is számítottak filmcsillagnak, választ a sztárszavazások 

révén kaphatunk. A magyar lapok versenyeztetésük és a velük kapcsolatos pályáztatás 

ötletét – mint oly sok mást is – az Egyesült Államokból vették át. Ezzel az eszközzel az 

olvasók aktivizálásán és a példányszám növelésén kívül a filmgyártók közvetlen módon 

értesülhettek arról, kiknek a szerepeltetése jelenthetett biztos kasszasikert. […] Akadt, 

aki ezt a versenyt használta fel arra, hogy felhívja magára a figyelmet. Júliusban a rovat 

szerkesztője csalás gyanúja miatt nyílt levelet intézett Szentgyörgyi Imola színésznőhöz. 

Feltűnő módon a hölgy rajongótábora rövid idő alatt hatalmasra nőtt. Egészen addig 

egyetlen szavazatot sem kapott, egy hét leforgása alatt viszont felzárkózott a legkedvel-

tebbek közé” (Skaper, 2008: 113). 

Neal Gabler egy 1920-as évekbeli újságíró nevét emeli ki, Walter Winchell élet-

rajzáról ír, és arról a sajtótörténeti fordulatról, amikor először kezdtek magánéletről írni 

az újságban. Winchell szerelmi viszonyokról, gengszterekről, pénzügyi nehézségekben 

szenvedő ismert emberekről, válásról, vagyis addig titoknak és a nyilvános színtéren 

tabunak számító eseményekről és kapcsolatokról írt kolumnáiban. „Ezzel nemcsak a 

régóta létező tabukat döntötte le, hanem egymaga kitágította az amerikai újságírás ha-

táskörét” (Gabler, 1995: xii).  
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Tömegmédia és sztáripar  

A tömegmédiához kötődő, mai értelemben vett sztárkultúra kialakulása az 1920-

as évekre, az amerikai filmipar kialakulása idejére tehető. A korai filmek nem tartalmaz-

tak stáblistát, nem írták ki a színészek nevét, a színész megítélése akkoriban ugyanis 

egy volt a szereppel, amelyet játszott. Ez a gyakorlat az 1910-es években változott meg. 

Több magyarázatot is adnak a filmtörténészek arra, hogy a filmipar születésekor miért 

nem tűnt elő a színész, mint személyiség. Az egyik magyarázat szerint a színész maga is 

tartott a film okozta nagy nyilvánosságtól, attól félt, bemocskolja drámai, színházi sze-

repeit. Másfelől a stúdiók is vonakodtak a színészek túlzott reklámozásától, mert féltek, 

ha túl nagy piaci erőt ad a színészek kezébe a nyilvánosság, ezt az erőt kihasználva 

megrövidíthetik producereiket. Harmadrészt az is lehet a magyarázat, hogy a stúdiók 

egyszerűen nem voltak tudatában annak, hogy a színész (a picture personality, ahogy 

akkoriban hívták) személyisége erősebb árucikk lehet, mint a narratív szerep, amelyet 

eljátszik. És bár a kezdetekben a sztár személyiségétől az volt az elvárás, hogy pontosan 

olyan legyen, mint amilyet a mozgóképen játszik, amint felismerték ennek az ellenkező-

jét, stáblistákat mellékeltek a filmekhez, a vásznon kívüli személyiség került fókuszba. 

Ekkor a sztáridentitás virágzása is megindult: árucikké vált, amelyet népszerűsíteni és 

árusítani kell. 

Magyarországon a sztárrendszer kialakulása 1929 és 1936 közé tehető, ekkorra 

vált biztossá a magyar hangosfilm életképessége, a filmszínészekből alakult ki a magyar 

sztárrendszer (Balogh & Király, 2000: 61). Onnantól, hogy a sztár maga is hatalomhoz 

jutott, kapcsolatot teremthetett a közönséggel, valamint saját érdekévé is vált nemcsak 

legutóbbi szerepe, hanem saját maga népszerűsítése is a médián keresztül. 

A korai 1920-as évek népszerű amerikai magazinjainak, a Saturday Evening 

Postnak és a Collier’s-nek az elemzése azt mutatja, hogy míg 1901 és 1914 között az 

életrajzi elemekkel kapcsolatos hírek 74 százaléka a politikai és az üzleti élet témáira 

épült, addig 1922 után a személyes hírek már több mint fele a szórakoztatóiparban tevé-

kenykedők életét mutatta be (Boorstin, 1961). „A celebrity maga generált egy egész 

iparágat a 20. század második évtizedére, a mozirajongóknak szánt magazinokkal 

(Moving Picture World, Photoplay, Modern Screen és Silver Screen), amelyek nyíltan 

ünnepelték a mozicsillagokat és életüket” (Marshall 1997: 8). 
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Ugyanez a folyamat Magyarországon valamivel később, a harmincas években 

játszódott le. Ahogy azt a Színházi Élet, a Délibáb, a Sztár és a Film–Színház–Irodalom 

című lapok elemzése is mutatja, akkoriban a magyar filmszínészet divatdiktátorként, 

reklámhordozóként funkcionáló, jól felépített üzleti vállalkozás volt (Skaper, 2008). 

A mai értelemben vett bulvármédia kialakulása Európában a 19. század utolsó 

harmadára tehető, amikor néhány kiadó felismerte az utcán korzózó polgárok között 

terjesztett újságok üzleti jövedelmezőségét. Ilyen volt például az 1877. október 1-jén 

megjelent Berliner Zeitung am Mittag, amelyet kezdetben kizárólag utcai árusoknál 

értékesítettek. Ekkoriban vált a bulvár önálló termékké, amelynek célja a terjesztő kö-

zeg, akkoriban kizárólag az újság népszerűsítése, saját piacának növelése. A „bulvár” 

fogalom elnevezése is innen származik (boulevard = sugárút). Érdekesség, hogy az an-

gol „tabloid” etimológiája eltérő: a kifejezés a gyógyszergyártásból származik a 19. 

század végéről, amikor a gyógyszereket koncentrátum formájában, tablettás kiszerelés-

ben kezdték el forgalmazni, mivel így egyszerűbb, praktikusabb volt a fogyasztásuk 

(„small tablet of medicine”). A médiával kapcsolatban akkor kezdték használni, amikor 

a 20. század legelején, Londonban megjelentek a kisebb méretű újságok, amelyeket 

utazás vagy várakozás közben könnyebb volt buszon és vonaton olvasni. Ahogy azt 

Császi Lajos is ismerteti, vannak tehát, akik a tömeges példányszámú, filléres utcai bul-

várlapok, és vannak, akik a kisméretű lapok megjelenéséhez kötik a média bulvárosodá-

sát, de még ezeken kívüli, eltérő elméleteket is ismerünk arról, hogy a bulvárosodás 

mikor kezdődött. „Mások a húszas évek ún. „jazz újságírásában” látják a mai értelem-

ben vett tabloidok kezdeteit. 

A téma angolszász irodalmában a leggyakoribbak mégis azok az értelmezések, 

melyek az elmúlt negyven év amerikai televíziózásának valamilyen fordulópontjával 

kapcsolják össze a tabloidizációt. A magyarázatok közül némelyek a hatvanas-hetvenes 

évek helyi hírműsorainak sikerével kötik össze a népszerűségüket, melyek a korábban 

sugárzott országos hírekkel szemben egy-egy kisebb lokális közösséghez szóltak, és 

rengeteg képet és helyszíni riportot közöltek. Egy másik értelmezés szerint az amerikai 

médiának a nyolcvanas években megindult reageni deregulációja és privatizációja veze-

tett a tabloidizációhoz, mivel ettől kezdve semmiféle közszolgálati feladatot nem kellett 

ellátni a televízióknak. Az egyetlen mérce a nézettségi mutató lett, és a legszélesebb 

közönség igényeit megcélzó tabloidok éppen ezeket voltak hivatva javítani. Megint má-

sok nem a kormányzati intézkedésekkel, hanem a videózás és a kábeltelevízió elterjedé-
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sével, és a konkurenciaharc kiéleződésével magyarázzák a tabloidizációt. Eszerint a 

nyolcvanas évek végén az átlagembert is bevonó talkshow-k elterjedése és az új, a 

képiségre építő elektronikus hírmagazinok megjelenése a technológiai fejlődés eredmé-

nyei, ahogyan a csatornaváltóval felszerelt, a szórakoztató típusú műsorokat előnyben 

részesítő nézők is ennek az átalakulásnak a termékei.” (Császi: 2003: 157-163) 

A bulvárosodás folyamata Magyarországon sem történt másként: az utcán és a 

kávéházakban olvasható sajtótermékeknél szinte követelmény volt a közérthetőség, a 

gyors tájékoztatás, a szórakoztatás, az egyszerűsítés. A 20. század első éveiben már tíz 

bulvárlap működött Magyarországon – igaz, egyik sem ért el magas példányszámot. Az 

első magyar bulvárlapok a népszerű német sajtó mintáját követték (Buzinkay, 1997). 

1910-ben új lap jelent meg: Az Est a korabeli népszerű angolszász sajtó sajátosságait 

honosította meg. Hamarosan az első tömeglappá vált: „az első világháború közepén 

volt, hogy megközelítette a félmilliós napi kiadást”. (Buzinkay, 1997: 43) 

I.2.4 Sztárkutatás a gyakorlatban 

Végül lássuk a sztárkutatásokon belül kialakult irányzatokat, a különböző kultu-

rális területek (zenei, irodalmi, internetes, televíziós, sport) sztárjainak vizsgálatát, illet-

ve azokat a kutatásokat, amelyek a nemzetközi színtéren legszorosabban vett témámra, 

az etnikai sztárságra koncentrálnak. 

John Langer 1981-es megállapítása szerint a film sztárokat hozott létre, a televí-

zió pedig személyiségeket. Míg a filmsztárok azért lesznek híresek, mert másvalaki bő-

rébe bújnak, addig a tévésztárok igyekeznek az átlagtól eltérő személyiségükkel hódíta-

ni. A sztártudomány két meghatározó alakja, Dyer és Marshall is arra bíztat munkájá-

ban, hogy tegyünk különbséget a különböző iparágakban termelt sztárok között, és min-

dig tartsuk szem előtt azt a tényt, hogy nem minden kultúrában lesz ugyanazon jellem-

zők alapján valaki sztár. A celebrity erősen kultúrafüggő, hatása kizárólag abban a kul-

turális kontextusban érvényesül, amelyben mestersége is értelmezhető. A különböző 

iparágak nemcsak különböző típusú sztárokat termelnek, de sztárjaik különböző sze-

miotikai, diszkurzív és kulturális jelentéseket is hordoznak. Például a színészek indivi-

dualizmusukra építve teremtik meg sztárságukat, a televíziós sztárok koncepciója a bi-

zalmasságra épül, a zenész sztárok pedig autentikus jellegük segítségével építik hírne-

vüket (Marshall, 1997). 
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A kétezres évek első felében a különböző sztártípusok vizsgálatával foglalkoztak 

sokat a kutatók, illetve azzal, hogy a különböző területek sztárjai milyen jellemzők sze-

rint térnek el. Norman Mailer a sikeres könyvek intertextuális hivatkozásait elemzi, Joe 

Moran könyvében pedig az irodalmi sztárokat vizsgálja: John Updike-ról, Philip Roth-

ról és Kathy Ackerről szóló esettanulmányokon keresztül azt bizonyítja, hogy bár ezek 

az írók hasonlatosak a celebritykhez annyiban, hogy tévéshow-kban, magazinokban 

szerepelnek, sztárságuk alapjaiban meghatározó szerepet tölt be az általuk írott szöveg 

maga (Moran, 2000). Az irodalmi sztár részben saját maga gyártja sztárságát irodalmi 

szövegein keresztül, a könyvfesztiválokon, könyvheteken pedig éppen úgy működik a 

rajongótábor és a szerző viszonya, mint más típusú sztárok között.  

A magyar média- és társadalomtudomány a nyugatihoz képest meglepően keve-

set, gyakorlatilag semmit nem foglalkozik a mai sztárrendszerrel, a sztáripar működésé-

vel és annak társadalmi, gazdasági, kulturális jelentőségével. Disszertációm ennek az 

űrnek csupán egy részét tölti ki, mivel a hiánypótlás a roma sztárok vizsgálatára terjed 

ki. Pedig több izgalmas, magyar-specifikus sztártéma vár arra, hogy részletesebb elem-

zés alá vessék. Ilyen lehetne annak a jelenségnek a feltérképezése például, hogy miért 

van olyan sok, külsőben és olykor tevékenységben is valamilyen külföldi sztárt utánzó 

magyar híresség (például a mágus David Copperfieldet utánzó magyar mágus, David 

Merlini, vagy Zimány Linda, aki évekig magyar Britney Spears-ként lépett fel, esetleg a 

Gáspár Győző-család is idesorolható, akik a magyar Osbourne-családként oly nagy si-

kerrel honosították meg a celebrity valóságshow-t.). És érdekes lehet annak a hipotézis-

nek az ellenőrzése is, hogy irritáló sztárból több van-e a magyar nyilvános térben, vagy 

legalábbis: hogy a magyar közönség miért viseltet olyan intenzív ellenszenvvel az is-

mert emberek, celebrityk iránt, és ez az utálat milyen pszichés, kulturális, társadalmi 

igényt szolgál ki (lásd a magyar sztárokkal kapcsolatos attitűdökről szóló kutatásomat a 

III.1.4. pontban). 

Magyarországon a sztáripar empirikus vizsgálata egyelőre kimerül a bulvárlapok 

megrendelésére készített piackutatásokban. Ilyen például a Gfk Sztármonitor nevű, 400 

fő körében, online mintán végzett vizsgálata, amely a magazinok, bulvárlapok megren-

delésére készül, és amelyben a hírességek ismertségét és kedveltségét elemzik azzal a 

céllal, hogy lapok eldönthessék, kit érdemes a címlapra tenni. Olykor maguk a szaklap-

ok készítenek az iparág financiális jólétét biztosító sztárokról kutatásokat. Legutóbb a 

Marketing & Media című szaklap készített ilyet a 2012-es év legnépszerűbb hazai sztár-
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jairól. A legnépszerűbb celebek listáját úgy állították össze, hogy a legnagyobb példány-

számú hazai napi- és heti bulvárlapok, valamint egy női magazin
15

 2012-es címlapjait 

elemezték aszerint, hogy melyik híresség hányszor látható rajta, illetve, hogy a vizsgált 

lapok milyen terjedelmű írásban foglalkoztak a celebekkel. Az így összeállított top25 

celeblistán három vállaltan roma származású híresség kapott helyet: 14. lett Gáspár 

Győző, 20. lett Oláh Gergely és 25. Radics Gigi (Top 25, 2013). 

I.2.5 Etnikai sztárság 

A sztártudomány vizsgálati terepei közül a színészi vagy zenei kiválóságok mel-

lett a sport világa emelkedik ki. A sport az egyetlen olyan terület, amely igazán 

meritokratikus, vagyis a sportoló pozíciója döntően valóban teljesítménye alapján ala-

kul. A sportoló sztár azon kevés sztártípusok prototípusa, akivel kapcsolatos diskurzus 

legtöbbször a teljesítményről, a kiválóságról, felsőbbrendűségről szól – gyakran a nem-

zetiség és az etnikum körével összefonódva. Nemcsak a köznapi diskurzusban van ez 

így, hanem akadémiai szinten is: a sztárreprezentáció etnikai komponenseire koncent-

rálva a szakirodalomban több, sportoló sztárokat elemző anyaggal találkozhatunk. Ezek 

a film tudományok, a sport tudományok, a média- és reprezentációkutatás csomópontja-

in születnek.  

A sztárság etnikai jellegére koncentráló szövegek közül az – elsősorban a brit és 

amerikai – szakirodalomból származó fekete test (black body), fekete szexualitás repre-

zentációira koncentráló kutatások emelkednek ki, amelyek gyakran az etnikai hátteret, a 

híresség fizikai jellemzőinek megjelenítését az alávetettség, és az erőszak megjeleníté-

sével kapcsolják össze.  

Az egyik legkorábbi ilyen munka a star studies apostola, Richard Dyer nevéhez 

fűződik. Heavenly Bodies című könyvében (Dyer, 1986) egy híres amerikai énekes-

színész, és fekete polgárjogi aktivista, Paul Robeson (1898-1976) reprezentációját 

elemzi, és arra jut, hogy „minden művész használja a testét, de Robeson a húszas és 

harmincas években csekély mértékben jelentett többet, mint egy test és egy hang. Ebben 

az értelemben a vele való bánásmód a feketék, nők és férfiakkal kapcsolatos tipikus 

bánásmód a nyugati világban” (Dyer, 1986:134-135). 

                                                
15 A Bors, a Blikk, a Best, a Hot, a Story és a Kiskegyed címlapjait vizsgálták. A címlapos celebekkel 

foglalkozó cikkek terjedelmére három kategóriát állítottak fel: vezércikkek, közepes anyagok és kis 

anyagok. 
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Ugyanebbe a csoportba sorolható a Serena Williams teniszezőről (Coleman-Bell, 

2006), vagy Jennifer Lopez énekes-színésznőről szóló nyilvános diskurzusokról (egész 

konkrétan Lopez hátsójának reprezentációjáról – Beltrán, 2007), vagy Patrick Kluviert 

holland-szurinami futballista megjelenítéséről és a holland futball-szurkolóknak a szár-

mazással kapcsolatos nézeteiről (Hermes, 2005) szóló munkák. Előbbiek gender szem-

pontból elemzik a fekete és latin nő konstrukcióját és társadalmi státuszát, jelentőségét, 

utóbbi a sportról való mindennapi beszélgetésekben elemzi az etnicitás témáját. 

Egy további jelentős csoportot jelent az etnikai kisebbségek – bűnözés – sztárság 

keretében vizsgálódó írások, amelyek sztár-bűnözők a bírósági tárgyalásainak megjele-

nítésére koncentrálnak és a sztár nagy nyilvánosság előtti megjelenítésének etnikai 

komponenseire térnek ki. Habár fókusza nem elsősorban a sztárság, hanem a nyilvános 

tér, a populáris kultúra és a média, ide sorolható John Fiske, a populáris kultúrakutatás 

egyik kulcsfigurájának - az előző fejezetben már ismertetett - elemzése az OJ Simpson 

tárgyalásról, amelyben azt firtatja, hogyan alakulnak az etnikai feszültségek az Egyesült 

Államokban nagy nézettségű médiaesemények hatására (Fiske, 1996). A valós és médi-

abeli események közötti elmosódó határvonalat elemzi a felesége meggyilkolásával 

vádolt fekete amerikaifocis színész O.J. Simpson bírósági tárgyalásaira.  A kosárlabdá-

zó-legenda Michael Jordan (Andrews, 1996) és a szintén kosárlabdázó-legenda Kobe 

Bryant-et reprezentációjáról szóló tanulmányok (Leonard, 2004) azt emelik ki, hogyan 

kerül háttérbe a hírességgel a sztárok rassza, etnikuma, és válnak színtelen, össz-

nemzeti szupersztárrá. A Michael Jordan reprezentációját elemző 1996-os vizsgálat, a 

sportoló etnikai semlegességét a korabeli Ronald Reagan-kormányzat egyenlősítő, bőr-

színvak ideológiájából eredezteti. Elemzése szerint a sportoló reprezentációja a korszak 

konzervatív-populista diskurzusaiban megjelenő sztereotipikusan deviáns, szexualitás-

sal túlfűtött, felelőtlen fekete férfiak képével szemben határozódik meg és egyedi lendü-

letet, felelősségtudatot, integritást és sikert szimbolizál (Andrews, 1996: 138), és sztár-

sága élő példáját jelenti a nyitott, átjárható társadalmi struktúrának, az etnikai toleranci-

ának, a gazdasági mobilitásnak, a meritokráciának, egy szóval a feketék által elérhető 

Amerikai Álomnak.  

Magyarország legnagyobb etnikai kisebbségi csoportjának sztárjairól átfogó tu-

dományos kutatás eddig még nem készült, habár a jelenség egyes elemeit többen vizs-

gálták, ezekről a vizsgálatokról szól a következő fejezet, azt követően pedig a témában 

végzett saját kutatásomat ismertetem. A romák hollywoodi reprezentációját vizsgálta 
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egy 2010-es kvantitatív elemzés, amely az IMDB filmes adatbázisban
16

 a filmekhez és 

sorozatokhoz feltöltött idézetek között a cigányokra és romákra vonatkozóakat vizsgál-

ta. (Roma representations, 2010) A kutatás során 1990-2010 között készült 37 holly-

woodi filmben, tévésorozatban és szappanoperában vizsgálták a cigány szereplőkkel 

kapcsolatos filmes és tévés idézeteket, és arra jutottak, hogy öt témakör ismétlődik a 

reprezentációban.Az első a cigányokat a szerelem kontextusában ábrázoló tematika, 

amelynek során „a cigány nők a promiszkuid csábító szerepében szerepelnek, gyakran 

úgy, hogy elcsavarják a nem-cigány férfi fejét, majd elhagyják. Ez a tematika összefo-

nódik a cigányok természetfeletti erejét láttató ábrázolásokkal, amikor a cigány nő úgy 

csábítja el a férfit, hogy mágikus erejét használja”. Ez tehát a második kiemelkedő té-

makör, a természetfeletti, amelynek során a roma szereplő rendszerint nő, és vagy jós-

lással foglalkozik, vagy boszorkány. A harmadik kategóriát materialistának nevezték el 

a kutatók, és azokat a megjelenítéseket sorolták ide, amikor a cigány szereplőket vagy 

nagyon szegénynek, vagy csak a pénzzel foglalkozó, látványos külsőségekben csak a 

gazdagságra koncentráló szerepben ábrázolják. A negyedik nagy kategória a zene, az 

ötödik pedig a cigány életmód, személyiség bemutatása, amelyek rendszerint valami-

lyen negatív természetű tulajdonítást tartalmaznak, mint például lustaság, iskolázatlan-

ság, lázadó természet, nomádság, vadság, karaván-élet. Ez a kép párhuzamba állítható 

azzal a képpel, amelyet Bernáth Gábor a média általános bulvarizálódásának a romakép-

re gyakorlott hatásáról írt tanulmányában említ. Ebben a romák muzikalitására, vala-

mint vad, kezelhetetlen ösztönösségű, egzotizált vadember képére vonatkozó reprezen-

tációs keretet emeli ki a magyar bulvárban (Bernát, 2012).  

I.2.6. Összegzés  

Ebben a fejezetben a híres emberek történeti, kulturális, társadalmi és gazdasági 

jelentéseit vizsgáló star studies diszciplína elméletei közül válogattam, és ezzel kijelö l-

tem disszertációm legfőbb elméleti keretét.  

Az első pontban a legfőbb definíciókat tisztáztam, különbséget tévé a nagyszerű 

képességeik miatt elismert hírességek, és a celebek között, akiknek a nyilvános térben 

való aktív mozgáson kívül nincs semmilyen jól körülhatárolható nagyszerű képessége, 

                                                
16 Az IMDB.com, Internet Movie Database a legnagyobb mozis-filmes-sorozatos online adatbázis, 

amely 2013. április 27-én több mint 2,5 millió film- és sorozatcímet, valamint 5,2 millió filmes, mozis 

személynevet tartalmazott. Az adatbázis a filmekkel, sorozatokkal, színészekkel, készítőkkel kapcso-

latos információk között az alkotásban elhangzó idézeteket is tartalmaznak. Ezek kulcsszavakkal ke-

reshetőek. 
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mégis nagyon sokan ismerik őket. A második pontban azokat a megközelítéseket vettem 

sorra, amelyek a sztárok és celebek kulturális, társadalmi funkcióit vizsgálja. Ezek kö-

zött helyet kapott az az elmélet, amely szerint a celeb a média terméke, egy humán ál-

esemény, aki azzal a céllal jött létre, hogy a média gazdasági érdekeit szolgálja. Egy 

másik megközelítés szerint ennél többről van szó, a sztárok ugyanis a megváltozott, 

hanyatló közösségiségre érkező kulturális válaszok. Ebben az értelmezési keretben a 

közönség paraszociális viszonyt ápol a sztárokkal, ezek azok az interakciók, amelyeket 

jelentős társadalmi távolságon keresztül ápolunk. Közeliként, már-már barátiként éljük 

meg kapcsolatainkat a hírességekkel, emberi kapcsolatainkat jobb híján ezekre váltjuk, 

például aggódunk Izaura, a rabszolgalány sorsáért vagy a Barátok Közt-ből Berényi 

Miklós egyre fogyatkozó hajszálaiért. A sztár csoportképző ereje abban is megnyilvá-

nul, hogy a róla való tudás és kommunikáció, például a pletykálkodás bővíti a közösségi 

részvétel körét és lehetőségét. A pletykákról pedig régóta ismert tény, hogy fontos társa-

dalmi szerepkörrel rendelkeznek a társas kapcsolatok, társadalmi és kulturális normák 

meghatározásában, fenntartásában és alakításában. Mindemellett a sztár az adott társa-

dalom és közösséget reprezentáló médiaszövegként is értelmezhető, amelyen keresztül 

morális, funkcionális társadalmi viszonyokra következtethetünk. A harmadik pontban a 

sztárok lehetséges taxonomikus rendszereit, és az amerikai és magyar sztárrendszer ala-

kulásának legfőbb történeti állomásait mutattam be. A negyedikben a sztárkutatás né-

hány lehetséges gyakorlati irányát vázoltam, az ötödikben pedig témám legközelebbi 

keretét, az etnikai sztárság koncepcióját tárgyaltam. A nemzetközi szakirodalomban 

meglehetősen csekély számú kutatás foglalkozik ezzel a területtel, ezek leginkább a 

sport, a test és gender szempontokból vizsgálódnak.  

Ebben a fejezetben nem tértem ki a sztáripar gazdasági megközelítéseire, mert 

ennek a témának külön alfejezetet szenteltem. A mostani fejezettel szorosan összefügg 

tehát a III.1 fejezet, amelyben a gyakorlati megközelítésből, a magyarországi sztáripar 

gazdasági jellemzőin és fontos szereplőin keresztül tárgyalom. 
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II. A romák médiareprezentációja Magyarországon 

A magyarországi többségi (tehát nem speciálisan a roma közösség által, elsődle-

ges célként a roma közösség számára készített) médiatartalmak roma reprezentációja 

tudományos színtéren alaposan feldolgozott terület, már a rendszerváltás előtt is készül-

tek ebben a témában kutatások, majd a kilencvenes évektől – amikor a csoport a hírmű-

fajok látható reprezentánsa lett – a szociológusok és médiakutatók rendszeresen foglal-

koztak a cigányok médiaképével, elsősorban kvantitatív felmérések keretein belül. Tu-

dományos intézmények megbízásából és független kutatóktól épp úgy készültek elem-

zések, mint a médiahatóságok megrendelésére. Az Országos Rádió és Televízió Testület, 

majd a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából is rendszeresen vizsgálták 

a romák médiaképét.  

Ebben a fejezetben összefoglalom azokat a kutatási eredményeket, amelyek a 

magyarországi romák médiareprezentációjával az 1960-es évektől kezdve foglalkoz-

tak
17

.  

Az első alfejezetben azoknak a munkáknak az eredményeit ismertetem, amelyek 

a hírmédia (politikai- és hírműsorok, közéleti lapok, rádiók, nagy portálok) cigányképét 

vizsgálták. Ez a megközelítés a szórakoztató médiát, a sztárokra koncentráló kutatási 

témámat nem érinti közvetlenül, a kontextust tekintve azonban rendkívül fontosnak tar-

tom bemutatását. Kitűnő viszonyítási pontot jelent ugyanis a cigány sztárok reprezentá-

ciójához képest. A hírmédiában ábrázolt cigányképet korszakonként elemzem, a rend-

szerváltás előtt, a kilencvenes években és a kétezres években jellemző ábrázolásmódot 

veszem sorra. A második alfejezetben a magyarországi szórakoztató műfajainak roma 

reprezentációját öt nagy szempontrendszer szerint elemzem, az alfejezetek végén pedig 

összegzem az ismertetett kutatások eredményeinek legfőbb pontjait. 

II.1 A hírmédia cigányképe 

II.1.1 A média cigányképe a rendszerváltás előtt 

A rendszerváltás előtti médiában a romák ritkán kaptak helyet, amelynek az volt 

az oka, hogy az államszocializmus idején, az egyenlősítő politika jegyében az etnikai 

különbségek tabunak számítottak, és a médiára is erőteljes hatást gyakorló pártállami 

                                                
17 Korábban nem készültek ilyen kutatások. 
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hatalom elvárta, hogy ez az elv a nyilvános térben is megnyilvánuljon. Lendvay Judit, 

aki ismereteim szerint az első, a romák sajtóképét elemző kutatást végezte 1960 és 

1964, majd 1972 és 1976 között (Lendvay, 1978), meglehetősen kevés cigányokkal 

kapcsolatos írást talált. A megyei napilapokban öt év alatt laponként mindössze hatot. 

Úgy fogalmaz, hogy „mint ez várható volt, a hazai sajtóban valóban érvényesül bizo-

nyos tartózkodás a cigánykérdés tárgyalásában, különösen a helyi lapok esetében” 

(Lendvay, 1978: 102). A tartózkodás, a túlzott optimizmus elsősorban a hatvanas évek 

eleji időszakot jellemezte, a hetvenes évekre az elemzés szerint a lapok a cigányságot 

érintően realisztikusabb képet adtak, amely a szerző értelmezésében azt jelentette, hogy 

egyre több témacsoportot ábrázoltak problémákkal övezettként, a cikkek hangvétele 

már kevésbé optimista, ugyanakkor még mindig bizakodó volt.  

A hatvanas évek elején a cikkek rendszerint a párt és a kormány határozataival 

voltak kapcsolatosak. A romák nyilvános képét illetően fontos momentum volt, és a 

médiaképre is hatott az MSZMP Központi Bizottságának (KB) 1961. június 20-i határo-

zata, amely szabad utat adott a cigányság művészi és tudományos ábrázolásának. Köz-

vetlenül ezután, 1962-ben készült például Sára Sándor Cigányok című filmje, de a tu-

dományos életben is fellendült a roma tematika. Lendvay Judit elemzése szerint ez a 

KB-határozat közvetve a sajtó cigányképére is hatással volt, amit kiválóan illusztrál, 

hogy míg a határozat előtt évente összesen 6-8 cikk született az összes lapban a cigá-

nyokkal kapcsolatban, a határozat után megsokszorozódtak a megjelenések. A tudomá-

nyos figyelem is hatott a médiaképre, Kemény István 1974-ben megjelentetett roma-

tanulmányának (Kemény, 1974) eredményeit több lap átvette és ismertette.  

A hatvanas évek első felében egyértelműen a munka-lakás-iskola hármas uralta a 

sajtó romaképét, ekkor az összes cikk 88 százaléka, a hetvenes évek felében pedig 79 

százaléka foglalkozott a cigányok település- és lakásviszonyaival, munkába állításukkal 

és iskolázottságukkal. Ebben a hármas rendszerben a pozitív eredmények publikációja 

dominál, ahogy a Lendvay-tanulmány fogalmaz: „az elemzett cikkek alaphangulata op-

timista, sőt, túlzóan bizakodó”. (Lendvay, 1978: 107) Ezt a témacsoportot követték a 

roma kultúra és cigányokat érintő nevelőmunka témái. Valamelyest az előítéletek, a 

deviancia és a bűnözés témakörei is jelen vannak ebben az időszakban, de a fentiekhez 

képest csekélyebb mértékben. A cigányokkal kapcsolatba hozott bűnözést az 1972-1976 

között vizsgált cikkek 17 százaléka említi, ami kevesebb, mint napjainkban jellemző, 

ugyanakkor Lendvay szerint a sajtó tapintata mindössze a cikkek mennyiségére értendő, 
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hangvételük már nem bánt kesztyűs kézzel a kisebbségi csoport tagjaival. „Köztudott, 

hogy a cigányok között a legmagasabb a bűnözés” - idéz Lendvay az 1976. június 11-i 

Magyar Nemzet hetedik oldaláról, „Ne hallgassuk el azt sem, hogy a cigány bűnözők 

száma is emelkedett az elmúlt években, ha nem is rohamosan, de nem is jelentéktelen 

mértékben, hiszen két év alatt 2%-os volt az emelkedés” - idéz a Tolnai Megyei Népúj-

ság 1974. október 20-i lapszámában megjelent cikkből (Lendvay, 1978: 110). Egy olyan 

írásból is idéz, amelynek szerzője, Baróti Géza részletesen kifejti, milyennek látja a 

bűnöző cigányt egy rendőrségi iratcsomóból kihulló fénykép alapján a Népszava 1963. 

május 8-i hasábjain: „a férfi ötvenéves lehet, s nyilván bűncselekményt követett el. 

Rendkívüli testi ereje van, erről tanúskodnak széles, leszegett vállai, gorillakarjai, fesze-

sen karcsú dereka, melyben állati rugékonyságot sejtek. Arcán araszos, egymástól mint-

ha egyszerre kétfelé figyelhetne. Fejtartásában gőg és alattomosság, az egész arckopo-

nyából sugárzó düh sugárzik.” (Lendvay, 1978: 104)  

Tíz évvel később, a két éven át, 1985-1986-ban zajló cigány sajtókép-vizsgálat
18

 

(Hegedűs, 1989) végkövetkeztetése valamelyest a mai médiaviszonyokra is megfelel-

tethető: „az újságok hangja csak egy-egy konfliktus, elsősorban bűnügy kapcsán válik 

élessé, agresszívvé, akkor lesznek a cigánysztereotípiák viszonylag gazdagok” (Hege-

dűs, 1989: 69). Ekkorra a sajtóra nagyban hatással voltak a hetvenes évek eleje óta 

megszaporodott szociológiai kutatások, a cigányságra gyakran hivatkoztak a lapok a 

„cigány” vagy „roma” kifejezések helyett a tudományos terminológiából átvett „etnikai 

csoport” kifejezéssel, és ezt rendre azzal az információval is párosították, hogy a társa-

dalmi rétegződés legalján álló közösségről van szó. Hegedűs kiemeli, hogy nyíltan és 

egyértelműen cigányellenes írást nem találtak a korpuszban, de bújtatott, sejtető (értel-

mezésem szerint az I.1.5. pontban már részletesen ismertetett új típusú rasszizmus dis-

kurzusába illeszkedő) újságírói technikákat annál inkább: példái szerint olyan esetek 

ezek, amikor az előítéletes vélemény a cikkben a helyi hivatalnoktól vagy éppen egy 

becsületes cigány munkavállalótól származik, aki az ellen emel szót, hogy lopnak a ci-

gányok a munkahelyén.  

A nyolcvanas évek végén már erőteljesen érzékelhető volt az a duális cigánykép 

a médiában, amely napjainkat is jellemzi: a skála egyik végén a cigányokat halmozottan 

hátrányos helyzetben mutató, gyakran kriminalizáló, dehumanizáló írások, a másik vé-

gén az olykor rajongásig túlfűtött, de legalábbis barátságos hangvételű cikkek állnak, 

                                                
18 232 cikket vizsgáltak tartalomelemzéssel, vagyis minden cigányokkal foglalkozót 1985-1986-ban. 
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amelyek a zenében jeleskedő cigányokról írnak. A romákkal foglalkozó hírcikkek a 

nyolcvanas évek végén leggyakrabban azokkal a követelményekkel foglalkoztak, ame-

lyeket a többség a kisebbségtől vár el. A két leggyakoribb téma azokkal az elvárásokkal 

foglalkozott, hogy a cigányok iskoláztassák gyerekeiket, illetve hogy illeszkedjenek be 

egy közelebbről meg nem határozott társadalmi térbe. Ezekben a cikkekben a cigányság 

döntően passzív, a fejlődésük saját útjában - szándékosan vagy tudatlanságból - álló 

csoportként, a többségi társadalom pedig ebben „nem partnere, hanem mint elnéző, libe-

rális tanítója” szerepel (Hegedűs, 1989: 74). A rendszerváltás közeledte, a politikai-

gazdasági instabilitás, a cigányság helyzetének romlása vagy a romlás percepciója ha-

tással volt a cigányok megítélésére, a ma is tapasztalható bűnbak-képzés jelenségére. 

Erről ezt írja Hegedűs: „A hangvétel megváltozott: a válsághelyzetben lévő többségi 

társadalom nem támogatót lát a kisebbségben, hanem veszélyt, amelyet le kell győzni” 

(Hegedűs, 1989: 75). 

A passzív láttatást támasztotta alá Messing Vera vizsgálata is, amelynek során 

egy roma családokat érintő, miskolci lakóhelyi szegregációs konfliktus 1988-89-es mé-

diareprezentációját elemezte. Adatai szerint a város peremkerületeibe, csökkentett érté-

kű, CS-lakásokba kiköltöztetett családok bemutatása minden individuális jegyet nélkü-

lözött, sőt, a sajtó arról sem volt hajlandó nyíltan megnyilvánulni, hogy cigány csalá-

dokról van szó. „Egyetlen olyan ember, család sem jelent meg a sajtó tudósításaiban – 

sem közvetve, sem közvetlenül –, aki a kiköltöztetésben érintett lett volna” - írja 

Messing (Messing, 2003:60). És habár kimondva semmilyen etnikai kategorizáció nem 

történt, Messing elemzése szerint a sajtóban nyilatkozó városi káderek egyéb nyelvi 

eszközökkel nyilvánvalóvá tették, hogy cigányokról van szó. Például marginalizált ré-

tegről, a szocialista együttélés szabályait sértő csoportról, fekete egyénekről beszéltek a 

nyilvános térben. Ez a fajta ábrázolásmód jellemezte a pártállami rendszer médiáját, és 

egyben tükrözte a rendszer kisebbségekhez viszonyuló paternalista hozzáállását, amely-

ben a tisztviselők, káderek, intézmények döntései olyan szinten állnak az egyének felett, 

hogy saját ügyeiket tekintve meg sem nyilvánulhatnak. Ezzel az esettel kapcsolatban a 

médiában megnyilvánuló egyetlen forrás (a Miskolci Városi Tanács) egyéb témákkal 

keretezte az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos híreket. Például: „A tanácselnök egy-

részt úgy indokolta a Sajó parti CS negyed építésének szükségességét, hogy nincs ele-

gendő számú szociális bérlakás a városban, másrészt pedig úgy, hogy el kell különíteni 
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a város magjától a „deviánsokat”, azokat, akik „megszegik az együttélés normáit”, vagy 

akik „munka nélkül lődörögnek” és „hajlamosak a bűnözésre”.” (Messing, 2003:69) 

A 1988-89-es elemzés a szegregációs üggyel egy időben megjelent, romákkal 

foglalkozó egyéb cikkekre is kiterjedt, amelyek hozzájárultak a romák reprezentációs 

gettósításához. A saját csoportot (többségiek, nem romák), és a külső csoportot (romák) 

diszkurzív megoldásokkal élesen elkülönítették. Messing Vera azt írja erről: „legszem-

beötlőbb megnyilvánulás a romákkal kapcsolatos fogalmak egybeírása: „cigánycsalád”, 

„cigánygyerek”, „cigánybűnöző” stb. Az ilyen szóösszetételek azt sugallják, hogy egy 

cigány gyerek, család vagy bűnöző alapvetően és belsőleg (inherensen) különbözik nem 

cigány társától. Az ilyen szóösszetételek gyakori használata erős kategorizációt és nyel-

vi diszkriminációt hordoz, már csak azért is, mert más csoportokkal kapcsolatban nem 

léteznek hasonló kifejezések („magyarcsalád”, „magyarbűnöző” stb.) ... Állami, önkor-

mányzati vezetők nyíltan hangot adhattak annak a véleményüknek, hogy a bűnözés a 

romák örökletes tulajdonsága” (Messing, 2003:60).  

II.1.2 A média cigányképe a kilencvenes években 

Magyarország legnagyobb létszámú, társadalomtudományi becslések szerint a 

társadalom 6-8 százalékát jelentő kisebbsége a szocializmust követően - amikor a ci-

gánykérdés óvatos bemutatása, tabusítása volt jellemző -, nagyjából a kilencvenes évek 

közepétől vált láthatóvá a magyar médiában. 1995-ben még csak minden harmadik-

negyedik nap jelent meg az országos napilapokban hír a cigánysággal kapcsolatban, de 

1998-ra már minden második nap szerepeltek. Vicsek Lilla 1995 márciusában és júniu-

sában, még a kereskedelmi televíziózás időszaka előtt, az Országos Cigány kisebbségi 

Önkormányzat megválasztásának idején elemezte az írott (politikai és bulvár) sajtó ro-

maképét. Kvantitatív tartalomelemzéssel 339 cikket vizsgált meg (Vicsek, 1997). A fel-

mérés idején a sajtó cigányképében a problémák domináltak mind az egyes témakörök 

kifejtésében, mind a szereplők bemutatásában. Elemzése szerint 1995-ben a cigány te-

matikájú cikkek kétharmada meglehetősen rövid hírcikk volt, ami Vicsek szerint a téma 

bagatellizálását jelenti, ugyanis értelmezések hiányában a rövid, felszínes híreket az 

olvasó maga kényszerül tágabb, értelmező keretbe foglalni és – bár közönségvizsgálatot 

az elemzése nem tartalmazott – szerinte ez annak a veszélyét jelenti, hogy az olvasó a 

kontextus nélküli bemutatás alapján könnyebben juthat arra a következtetésre, hogy az 

említett negatív jelenségek pusztán etnikai eredetűek.  A rendszerváltás körüli időszak 
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romaképéhez hasonlóan a kilencvenes évek közepén is jellemző volt a homogenizált 

bemutatás, amikor individuumokként nem, csak egybefüggő, „masszaszerű” csoport-

ként ábrázolták a romákat. Ezt jól példázza, hogy az 1995-ös felmérés szerint mindösz-

sze egy írásban volt szó arról, hogy a magyarországi cigányság heterogén közösség, 

ebben a beás, romungró és oláh cigányokat külön említették (Vicsek, 1997: 139). 1995-

ben a cikkek 35 százalékában kerül elő az előítélet, a diszkrimináció és az etnikai konf-

liktus kérdésköre, ezek voltak a cikkek leggyakoribb témái. A korpusz további egyne-

gyedében a bűnözésről és egyéb deviáns viselkedéstípusokról írtak.  

A problémaorientált bemutatás a kilencvenes évek végére sem változott, ekkor 

készült az első igazán nagy, és több forrásra támaszkodó, komplex vizsgálat a magyar-

országi média romaképéről (Bernáth-Messing, 1998). Ezt Bernáth Gábor és Messing 

Vera készítette, és három forrásra támaszkodva elemezték a romák helyzetét a többségi 

és a kisebbségi médiumokban egyaránt. Kutatásokat, közönségadatokat, nézettségi sta-

tisztikákat, jogszabályokat dolgoztak fel; tartalomelemzéssel vizsgálták
19

 a romák több-

ségi médiaképét, és interjúkat készítettek roma közéleti személyiségekkel, a roma média 

szerkesztőivel, reklámszakemberekkel, és a legnézettebb magyar szappanoperák rende-

zőivel. A kilencvenes évek közepéhez képest az évtized második felére megszaporodtak 

a romákkal kapcsolatos hírcikkek, a lapok ekkor már 2-3 naponta írtak roma témában. 

Így a korábbi évtizedekkel szemben - amikor vagy nem jelent meg fontos témaként a 

médiumokban, vagy a média kvázi-optimista képet adott a szocializmust építő, dolgos 

cigányokról -, a roma tematika a kilencvenes évek végére bekerült a társadalmi diskur-

zusba. Ekkorra a romákkal foglalkozó cikkeknek csupán egyharmada volt rövidhír, „a 

cigánysággal jellemzően a mélyebb elemzést is lehetővé tevő híranalízisekben (21%), 

interjúkban (20%) foglalkoztak” (Bernáth-Messing, 1998:9). Az elemzés alaptézise az, 

hogy a többségi média romaképe egybevág a sztereotípiákkal és a romák nem szerepel-

nek a magyar társadalom integráns részeként a sajtóban. A romákat ebben az időszakban 

konfliktusokkal övezett csoportként ábrázolták a médiumok, a cikkek egynegyede fog-

lalkozott a többség és kisebbség közti helyi konfliktusokkal, további egynegyede a bű-

nözés témájával, egyötöde a szegénységgel, szociális ügyekkel. A cigányok megjelení-

tése a vizsgált időszakban kevés individualisztikus jegyet tartalmazott, az írások 60 szá-

                                                
19 Elemzésük 11 hónapot ölelt fel 1996 novembere és 1997 októbere között, két országos, (Népszabad-

ság, Mai Nap), és négy megyei napilapban (a Hajdú-Bihari Naplóban, a Dél-Magyarországban, az 

Észak-Magyarországban a Kisalföldben) az összes olyan cikket megvizsgálták, amely a magyarorszá-

gi etnikai, nemzeti, szexuális orientációja vagy mozgáskorlátozottsága révén kisebbségi helyzetben 

lévő emberekről említést tett.  
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zalékában mindenfajta szerepmegjelölés nélkül, általánosságban hivatkoztak a romákra.  

A jelentés szerint az 1995-ös eredményekhez hasonlóan a cigányokat említő cikkek 

szintén egynegyede dolgozta fel a bűnözés témáját (Bernáth-Messing, 1998:10). Fontos 

megállapításuk volt, hogy az etnikai címkézés a bűnügyi hírek esetében csak a cigá-

nyokra jellemző: „Bár valószínűtlen, hogy ne történtek volna a vizsgált időszakban 

olyan bűnesetek, amelynek során az elkövető történetesen valamely kisebbséghez tarto-

zott volna, a média nem tartotta fontosnak annak említését, ha egy bűnesetet kisebbségi 

követett el, - hacsak nem roma volt az illető” - írják (Bernáth – Messing, 1998:10). Min-

tájukban két olyan lap is volt, a Dél-Magyarország és a Mai Nap, amelyek a bűnözéssel 

kapcsolatos cikkek több mint felében csak cigányokról írt. Ezt a gyakorlatot alaposan 

megváltoztatta a Roma Polgárjogi Alapítvány panasza, amelynek hatására az adatvé-

delmi- és a kisebbségi ombudsman 1997-ben állásfoglalásban ítélte el a bűncselekmé-

nyekről szóló hírekben az etnikai hovatartozás nyilvánosságra hozatalát. Az állásfogla-

lást megfogadták és beépítették munkájukba a médiumok, mert már az 1997 második 

félévében vizsgált mintán is jelentősen kevesebb olyan cikket (1997 első félévéhez ké-

pest körülbelül harmadannyit) azonosítottak a kutatók, amelyben az elkövető cigány 

származását kiemelték a lapok.  

Az 1996-1997-es Bernáth-Messing vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a 

cikkek háromnegyedében a cigányok egyáltalán nem is kaptak szót. Ezt a passzív bemu-

tatást támasztotta alá az 1997 őszén zajló székesfehérvári gettóügy
20

 médiareprezentáci-

ójának vizsgálata is. A sajtó által kitüntetett figyelemmel, vezércikkekkel, terjedelmes 

helyzetelemzésekkel, főműsoridős riportokkal követett ügy médiareprezentációját 

Messing Vera vizsgálta a kvalitatív tartalomelemzés módszerével. Három hónapon át 

hét nyomtatott lap, hét tévéműsor és egy rádióműsor vonatkozó tartalmait vonta a kuta-

tásba, és azt találta, hogy a cigányokat aktívan érintő ügyben maguk a cigányok a mé-

diatartalmak mindössze egyharmadában fejezhették ki véleményüket. Ráadásul a romá-

kat képviselő szervezetek, személyek érveinek közel kétharmadát közvetve, az újságíró, 

a riporter, az önkormányzati dolgozók, a polgármesterek, egyszóval mások tolmácsolá-

sában közölték a lapok.  

                                                
20 Ebben az ügyben a város önkormányzata egy bérházából tizenhárom cigány családot akart kiköltöz-

tetni, miután közüzemi díjhátralékaik miatt jogcím nélküli lakáshasználóvá nyilvánították őket. Az 

önkormányzatnak több terve is felmerült: a város határán kívül eső telepre, majd fém konténerekbe 

akarta költöztetni a családokat, akiknek családonként másfél millió forintot adott lakásvásárlás céljá-

ból. Erre a hírre a környező települések lakossága felháborodott és tiltakozásokat szervezett az esetle-

gesen a közelükbe költöző romák miatt.  
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II.1.3 A cigánykép a kétezres évek elején a hírmédiában 

A kilencvenes években folyamatosan egyre többet szerepeltek a romák a médiá-

ban, amely trend a kétezres években folytatódott, de a bemutatás jellege nem változott 

jelentősen. Továbbra is a szegénység, a bűnözés, a politika és a kultúra témája uralta a 

képet. A kétezres évek elején két kutatás vizsgálta az írott sajtó romaképét, ezek is a 

kvantitatív tartalomelemzés módszereivel éltek, de kvalitatív elemként az értelmező 

szövegfeldolgozás metódusát is alkalmazták: a szövegek által közvetített explicit és 

implicit üzeneteket is vizsgálták. Bernáth Gábor 2000 második felében hat országos 

napilap romaképét elemezte három hónapon át (Bernáth, 2003), Terestyéni Tamás pedig 

2002 első négy hónapjában elemezte az összes országos és megyei (valamint néhány 

városi) napi- és hetilap cigányképét a 2002-es parlamenti választások idején (Terestyéni, 

2004). 

A Terestyéni-vizsgálat szerint ekkoriban átlagosan minden negyedik számban 

lehetett valamit olvasni a cigányságról, ami nem tekinthető gyakori bemutatásnak, pláne 

egy olyan hírgazdag időszakban, mint amilyet az országgyűlési választások időszaka 

jelent. A Bernáth-kutatás szerint a kilencvenes évek második fele és a kétezres évek 

eleje között talán az tekinthető egyetlen pozitív változásnak, hogy a korábbi „arctalan” 

roma-bemutatások ekkorra - ha nem is sokkal, de - valamennyivel kevésbé jellemezték 

a sajtót. Bernáth Gábor vizsgálata szerint míg 1997-ben a cikkek 60 százalékában a ro-

mák általánosságban, homogén csoportként jelentek meg, 2000-re ez az arány 37 száza-

lékra csökkent (Bernáth, 2003: 38).  

A két kutatásban azonban meglehetősen eltérő a bűnözés témájának kódolása, 

ennek megfelelően a két vizsgálat eltérő trendeket mutat azzal kapcsolatban, miként 

ábrázolja a magyar média 2000-ben és 2002-ben a romák és a bűnözés témakörének 

kapcsolódási pontjait. A Bernáth-vizsgálat szerint 1997-hez képes 2000-re csökkent, de 

még mindig magas arányú a cigányokkal kapcsolatos híradásokban a bűnözés témája, 

az általa vizsgált módon és mintában az összes megjelenés 21 százalékát teszik ki a ro-

mákat a bűnözéssel kapcsolatba hozó cikkek. Ugyanakkor nála a 1997-es ombudsmani 

ajánlás betartását bizonyítja, hogy a vizsgálatok szerint 2000-re a magyar sajtóban már 

csak elvétve utalnak a gyanúsítottak, vádlottak roma származására. A másik, a Terestyé-

ni-vizsgálat szerint 2002-ben azonban a romákkal kapcsolatos összes elemzett hírnek 

mindössze hét százaléka foglalkozik a bűnözéssel, még úgy is, hogy a mintavétel idő-
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szakában zajlott a zámolyi gyilkosság
21

 nyomozása, bírósági tárgyalása, ítélethirdetése. 

A jelentős eltérés adódhat kódolási differenciákból, vagy abból, hogy a vizsgált idő-

szakokban nagyon eltérő volt a nagy sajtóvisszhangot kapó bűnesetek aránya. 

A rendszerváltás előtti gyakorlathoz, sőt, az 1997-eshez képest is, a romák vala-

mivel több teret kaptak véleményük hangoztatására, de még mindig igen keveset: pusz-

tán a velük foglalkozó cikkek egyharmadában szólaltak meg. A korábbi évekhez képest 

gyakrabban, a cikkek majdnem egyötödében esett szó roma sikerekről (Terestyéni, 

2004): elsősorban kulturális teljesítmények, zenészi kvalitások és rendezvények, vala-

mint egyéni tanulási, továbbtanulási eredmények összefüggésében történtek ilyen jelle-

gű említések. A vizsgált sajtóanyagban a romákra nézve kedvező említéseknél azonban 

jelentősen többször számoltak be kedvezőtlen (a szegénységet, elesettséget, kirekesz-

tettséget, deviáns életmódelemeket említő) tartalmakról (az összes említés 29 százalé-

kában). „A végeredményt tehát úgy summázhatnánk, hogy a 2002. évi parlamenti vá-

lasztások kontextusában a sajtó negatív színezetű, de jelentős mennyiségű pozitív 

elemmel árnyalt képet festett a hazai cigányságról” - írja Terestyéni Tamás (Terestyéni, 

2004: 136).  

A média figyelmének növekedéséről számol be a romák médiaábrázolását vizs-

gáló 2005-ös jelentés is, amelyet Zöld Könyv címmel az Ifjúsági, Családügyi, Szociális 

és Esélyegyenlőségi Minisztérium megbízásából a Partners Hungary szervezet jelente-

tett meg (Zöld Könyv, 2006). Ebben nem szerepelnek új kutatási eredmények, hanem a 

minisztérium által 2005-ben szervezett, többségi és kisebbségi médiaszakemberek rész-

vételével zajló négy szakmai kerekasztal észrevételeit, és ajánlásait ismerteti, illetve 

gyakorlati tanácsokat fogalmaz meg a roma tematikával foglalkozó újságírók számára. 

Bár új eredményeket nem közöl, a Zöld Könyv áttekinti azokat a tudományos eredmé-

nyeket is, amelyek a témában 2005-ig születtek, és amelyeket fentebb én is ismertettem. 

A jelentés bevezetőjében Kis Péter, akkori miniszter a romák médiareprezentációját 

illetően a korábbi évekhez képest pozitív eredményekről számol be, amikor azt írja, 

hogy „jól kitapinthatóan nőtt a média figyelme a romák iránt. Az országos médiában 

                                                
21 A vád szerint 1999. augusztus 19-én egy csákvári fiatalembert agyonvertek a zámolyi romák faházai 

előtt. A zámolyi romák története már a bűncselekményt megelőzően nyilvánosságot kapott, amikor 

1997-ben a cigánytelep házait az önkormányzat életveszélyessé nyilvánította és leromboltatta. Több 

család a falu művelődési házába költözött, mire a helybeliek aláírásokat kezdtek gyűjteni a romák el-

távolítása érdekében. A kisebbségi biztos 1998 nyarán közzétett jelentése szerint a helyi önkormányzat 

intézkedései sértették a zámolyi romák emberi méltósághoz és a lakóhely szabad megválasztásához 

fűződő alkotmányos jogait. Ötven zámolyi roma 2001-ben elhagyta az országot és politikai menedék-

jogot kért Franciaországban. 
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gyarapodnak a közösség megszólalási lehetőségei, és az újságírók — a napilapok mun-

katársaitól a televíziók tényfeltáró anyagainak készítőiig — ma már kritikusabb hangot 

ütnek meg a diszkriminációs esetek kapcsán” (Zöld Könyv, 2006:5). A nyílt rasszista 

megnyilvánulások aránya a médiában 1997 és 2006 között visszaszorult, hogy aztán az 

olaszliszkai lincselést követően minden korábbinál jobban előre törjön, elsősorban a 

cigánybűnözés kifejezés újbóli, mindennapos használatának elterjedésével.  

II.1.4 Romakép 2006-tól 2013-ig 

A cigánybűnözés kifejezés az 1970-80-as években a rendőrségi-jogi-

kriminológiai diskurzus aktív része volt, és szerepelt a híradásokban, bűnügyi hírekben 

is (Juhász, 2010). Használata 2005-ben került ki az elsősorban a kriminológiai szak-

nyelvben használatos terminusok sorából és került át a médiába és a közbeszédbe. En-

nek a folyamatnak az egyik első állomása az volt, amikor Polgár Tamás Tomcat blogger 

az Magyar Televízió A szólás szabadsága című műsorában az Olah Action számítógépes 

játékról beszélt, amelynek célja a cigányok kiirtása volt. Tomcat ezt követően hónapo-

kig szerepelt a médiában a cigánybűnözéssel kapcsolatos nézeteit hangoztatva, rendsze-

rint valamilyen, a cigányokkal kapcsolatos aktuális hírt kommentálva
22

, és a romák bű-

nözéssel kapcsolatos biológiai meghatározottságát hangsúlyozta. A cigánybűnözés kife-

jezés ekkor került a közbeszédbe, de nem ekkor vált látványos, sokat, a nagypolitikában 

is hangoztatott szlogenné, hanem amikor az olaszliszkai tragédiát
23

 és az azt övező tár-

sadalmi felháborodást követően a Jobbik és szervezete, a Magyar Gárda használni kezd-

te.  

A brutális bűncselekményt övező társadalmi diskurzust fordulópontnak tekintem 

a média romaképének átalakulásában, és emellett érvelnek az olaszliszkai történések 

médiaképét és a cigánybűnözés kifejezés történetét vizsgáló kutatók is. „Ekkor történt a 

következő jelentésváltozás: a médiában a cigányokról korábban alkotott, butaságot, 

munkakerülést, tyúktolvajlást, de összességében „ártalmatlanságot” sugalló sztereotípia 

megváltozott, és a nyilvánosságban kibontakozott az agresszív, veszélyes, gyilkos ci-

                                                
22 Például a 21-es buszon a roma P. Józsefet 2005 májusában egy szamuráj karddal átszúró, később saját 

bevallása szerint roma származású Mortimer néven szereplő fiatal fiú ügyével kapcsolatban. 

23 Az eset 2006. október 15-én történt, amikor a Tiszavasváriban élő, nem roma Szögi Lajos egy roma 

kislányt az autójával kis híján elütött a BAZ-megyei Olaszliszkán. Kiszállt az autóból, hogy meggyő-

ződjön a kislány hogylétéről, és ekkor többen rátámadtak és brutálisan agyonverték. Az eset miatt 

nyolc személyt tartóztattak le, mindannyian romák. Egy személy életfogytiglani, öten 15 év, ketten 10 

év fegyházbüntetést kaptak.  
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gány képe” - írja Juhász (Juhász, 2010:14). Ugyanerre a konklúzióra jutott Pócsik And-

rea is, aki közvetlenül az eset napján és másnapján, illetve néhány héttel később sugár-

zott műsorokat elemezte
24

, és azt tapasztalta, hogy „az olaszliszkai eseményekkel kap-

csolatos diskurzus legfontosabb jellemzője, hogy a cigányokkal kapcsolatos minden 

állítás, vélemény, okfejtés egy durva bűncselekmény kontextusába került. ” (Pócsik, 

2007:61). Ez a jellemző a közszolgálati televízió roma műsorában, a Roma Magazinban 

is megjelent, ahol Pócsik szerint a vágóképekkel, szerkesztési és képi megoldásokkal 

ugyanúgy a negatív sztereotípiákat erősítette az adás, mint a többségi tévéadásokban. 

Ha a média érdeklődésére számot tartó hírérték-elemeket, mint például a negativitást, 

rendkívüliséget, valósidejűséget, konfliktust/normaszegést, érintettséget tekintjük (lásd 

például Angelusz, 1995:7-24 vagy Bajomi-Lázár, 2008: 110-114), az olaszliszkai bűn-

cselekmény több szempontból is a híréhséget csillapító alapanyag. Főként egy alapvető-

en cigányellenes társadalomban, mint a magyar (Bernát-Juhász-Krekó-Molnár, 2013). 

Ahogy arra elemzésében Pócsik Andrea is rámutat, a brutális bűncselekmény több olyan 

elemet tartalmazott, amellyel a romaellenes attitűdű olvasó és néző egyetérthet, és néze-

tei akár megerősítésre is találhatnak. A tragédia képe már-már filmszerű: a becsületes, 

csaknem vétlen, de hibája után is segíteni próbáló tanárember drámája, akit megtámad-

nak a vadak. Ez a dramaturgia a média szempontjából alkalmasan felhasználható törté-

neti ív. „Az olaszliszkai tragikus bűncselekmény tartalmazott olyan sajátosságokat, 

amelyekkel az előítéletes gondolkodás alapjául szolgáló számos sztereotípia „alátá-

masztható”: a cigányok „vadsága”, „barbársága”, „vak családszeretete”, a „cinkosságig 

menő közösségi összetartás”, a szegregált, frusztrált életmódból következő „erőszakos-

ság, kontrollálatlan indulatok, az önbíráskodásra való hajlam, a többségitől eltérő visel-

kedési normák”. (…) Mind az áldozat, mind a bűnelkövető szerepe könnyen kiterjeszt-

hető társadalmi csoportokra, s ez a szerep módot ad az egyik oldalon az azonosulásra, a 

másik oldalon az ellenség azonosítására” (Pócsik, 2007: 61) - fogalmaz Pócsik, majd 

hozzáteszi, hogy a romló gazdasági helyzetben felerősödő létbizonytalanság a bűncse-

lekménytől függetlenül is a romákra osztotta a bűnbak szerepét, amit a gyilkosság fel- 

és megerősített.  

A 2000-es évek második felére a nyíltan rasszista, elsősorban cigányellenes rasz-

szista beszéd széles körben elfogadottá vált. Juhász Attila vizsgálatai szerint egy nagyon 

                                                
24 A Magyar Televízióban, a TV2-n és az ATV-n sugárzott híradásokat (a Híradókat, a Kékfény, az Este, 

a Roma Magazin, a Nap-Kelte, a Mokka és a Friderikusz Most című műsorok vonatkozó riportjait, 

összeállításait) vizsgálta meg. 
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széles réteg számára a cigánybűnözés kifejezés az igazság kimondásának szimbólumává 

vált, és visszatérő eleme lett minden olyan híradásnak, amely cigányok és nem cigányok 

konfliktusáról szólt.  „A médiában elterjedtek olyan tudósítások, amelyek az 

olaszliszkai ügyhöz hasonló esetekről számoltak be, és a legkisebb atrocitások kapcsán 

is a gyilkosság emlékét idézték fel” (Juhász, 2010:13). Egy 2008-as diskurzuselemzés is 

ezt támasztotta alá (Vidra-Kriza, 2010), amelyben a Magyar Gárda pátkai vonulásáról 

szóló Népszabadság és Magyar Nemzet beszámolókat elemezték a kutatók. „A diskur-

zuselemzés során az eltérő világnézetű lapokban publikált cikkek roma-

megjelenítéseiben is jelentős különbségeket találtunk. A Magyar Nemzet cikkében a 

romákról szóló tudósításról elmondható, hogy szubjektív és értéktelített, sokszor nem 

megerősített szóbeszédre hivatkozik, a roma-magyar viszony feszültséggel telítettként 

jelenik meg. (…) A vizsgált cikk a kisebbséget agresszornak tünteti fel, ezzel is burko l-

tan a romákat hibáztatja a tárgyalt konfliktusért” (Vidra-Kriza, 2010: 406). 

Aztán egy újabb emberölés miatt még inkább elhatalmasodott a cigányokkal 

szembeni nyíltan rasszista beszéd a médiában, amikor 2009. február 8-án a népszerű 

kézilabdázót, Marian Cozmát egy veszprémi szórakozóhelyen kitört verekedés közben 

meggyilkolták. A Cozma-gyilkosság talán még a korábbiaknál is nagyobb gyűlölet- és 

felháborodás-hullámot indított, és a média napirendjét is meghatározta. Egy vizsgálat 

szerint a közönség számára is kiemelt jelentőségű volt: Karácsony Gergely és Róna Dá-

niel tanulmánya (Karácsony-Róna, 2010) a Medián 2006 októberétől 2009 júniusáig 

tartó közvélemény-kutatásaira támaszkodva azt írja, hogy amikor a válaszadókat a leg-

fontosabb ügyekről kérdezték, akkor a Cozma-gyilkosságot, valamint az olaszliszkai 

lincselést többen tartották fontos ügynek, mint például az európai parlamenti választást 

(Karácsony-Róna, 2010:51). 

Ugyanakkor – bár a médiában fontos téma volt – nem határozta meg ennyire a 

közbeszédet az a 2008-ban és 2009-ben lezajlott, hat halálos áldozatot követelő gyilkos-

ságsorozat, amely kifejezetten cigányok ellen irányult. Ezek közül az egyik, a 

tatárszentgyörgyi romagyilkosság
25

 médiareprezentációját elemezte 2009 első negyed-

évében az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) Műsorelemző osztálya, a 

Cozma-gyilkosság médiareprezentációjával párhuzamban. A magyarországi televíziós 

                                                
25 A tatárszentgyörgyi gyilkosság 2009. február 23-án történt, a romákat célzó gyilkosságsorozat egyik 

tragédiájaként egy 27 éves férfit és ötéves fiát lőtték agyon vadászpuskával.  
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hírműsorok romaképéről azért készítettek vizsgálatot
26

, mert mint írják, 2009 első ne-

gyedéve a cigányellenes közbeszéd eszkalációját hozta Magyarországon. „A miskolci 

rendőrkapitány „cigány bűnözőkre” vonatkozó kijelentései, Marian Cozma meggyilko-

lása és az azt követő romaellenes megnyilvánulások, valamint a tatárszentgyörgyi gyil-

kosság és az arra adott reakciók új minőséget hoztak a többség- kisebbség konfliktusát 

érintő nyilvános közlésekben” - fogalmaz a tanulmány bevezetője. Eredményeik szerint 

bár a vizsgált híradók a médiatörvény vonatkozó rendelkezéseit nem sértették, mégis 

„többnyire negatív képet mutattak a cigányságról és esetenként visszaigazolták a több-

ségi társadalomban élő cigányellenes előítéleteket” (ORTT, 2010: 338). 

A vizsgálat készítői elsősorban a Cozma-gyilkosság ábrázolását tartották kifogá-

solhatónak. A népszerű kézilabdázó tragédiájában a kutatás szerint ugyanis a híradók 

összemosták a konkrét elkövetőket a teljes cigánysággal: „(minden híradóban) aggályos 

volt, hogy a romákról szinte minden a bűnözés-bűncselekmények kontextusában jelent 

meg, mivel nem (vagy nem csak) a konkrét gyanúsítottakról, hanem „a cigányokról” 

folyt a diskurzus.” (ORTT, 2010: 338) Az elemzés kiemeli, hogy egyik hírműsorban 

sem utaltak arra, hogy a konfliktusnak etnikai okai lettek, mégis, a híradók mindegyike 

cigányként definiálta az elkövetőket, „annak ellenére, hogy ezt a hatóságok nem erősí-

tették meg, illetve az érintettek sem nyilatkoztak az identitásukról”, fogalmaz a szöveg. 

Eltértek a szerkesztőségi gyakorlatok abban, hogy miként tették nyilvánvalóvá az elkö-

vetők származását. Az Echo TV-nél és a Hír TV-nél explicit módon kimondták és hang-

súlyozták is, hogy romákról van szó, a TV2 és az RTL Klub híradásaiban hangsúlyozás 

nélkül, de explicit módon jelent meg a származás, ám „a leggyakoribb szerkesztői gya-

korlat azonban az volt, hogy az elkövetők származására való direkt hivatkozásokat ke-

rülték, ugyanakkor a kapcsolódó anyagokból, bejátszásokból, interjúkból kiderült, hogy 

a gyanúsítottak romák” (ORTT, 2010: 329-330). Az elemzés arról is beszámolt, hogy a 

közszolgálati televízió csatornákon tapasztalttal szemben a kereskedelmi csatornák ke-

vésbé voltak felelősségteljesek, de megállapításaik szerint például az ATV-nél, az RTL-

nél és a TV2-nél a negatív cigánykép nem egy tudatosan felépített cigányellenes narra-

tíva eredménye volt, hanem a hírverseny diktálta szenzációkeresés és a kisebbségi tema-

tika felületes ismerete volt. 

                                                
26 Hét tévécsatorna hírműsorait elemezték a két gyilkosságot követő egy-egy hétben, és hatóságként 

szakmai elvárásokat támasztottak a csatornák híradóival szemben. Ennek megfelelően vizsgálták a 

szerkesztői gyakorlat korrektségét, a bemutatásoknak a hazai és nemzetközi etikai kódexeknek való 

megfelelését, illetve, hogy az ábrázolásmód milyen cigányképet közöl. 
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A tatárszentgyörgyi gyilkosságot a Cozma-gyilkossághoz hasonlóan eltérően, de 

összességében sokkal érzékenyebben mutatták be a híradók, a műsorok mindegyikében 

romaként jelentek meg az áldozatok, ami a tanulmány szerint ebben az esetben indokolt, 

és újságíró-szakmailag korrekt is volt, mivel a konfliktus hátterében azonnal felmerült a 

rasszista indíték. Érdekes azonban, hogy az elemzés szerint a híradók legfontosabb 

momentumnak a gyerekgyilkosságot is magába foglaló üggyel kapcsolatban nem magát 

a támadást tartották, leghosszabb terjedelemben a helyszínelésnél a rendőrök, orvos, 

tűzoltók által elkövetett szakmai hibákkal foglalkoztak. „Tipikusak voltak az áldozatok 

bemutatása közötti konceptuális különbségek: míg a nem roma áldozatot társadalmi 

státusza, foglalkozása alapján ismerhettük meg, a roma áldozatok individuális szerep-

megjelölés nélkül, kizárólag etnikai hovatartozásuk alapján lettek bemutatva. Ez a fajta 

különbségtétel problémás, mivel ezáltal a kisebbséghez tartozó szereplő fő „tulajdonsá-

gát”, mintegy esszenciáját nem az egyénisége, hanem az etnikai csoporttagsága határoz-

za meg” - összegez a tanulmány (ORTT, 2010:338).  

A kétezres évek elején tapasztalható átmeneti és csekély, feltehetően csak a poli-

tikai korrektség eszméjének elterjedésének köszönhető javulást követően 2006 után 

tehát egyre élesebb lett a romák médiaképében a rasszista retorika. Érdekes azonban, 

hogy a társadalomtudományi kutatások szerint ezzel nem áll párhuzamban a romákkal 

kapcsolatos társadalmi attitűdök jellege. Magas ugyan Magyarországon a cigányellenes-

ség, de ez a jellemző konstansnak mondható, holott a médiából úgy tűnhet, nagyot rom-

lott a helyzet, valójában nem lett durvább 2006 óta. A kisebbségi csoporttal kapcsolatos 

attitűdök negatívnak mondhatóak, de a kilencvenes évek közepétől lényegében nem 

változtak, legalábbis erre utal a Tárki 2011-es, 3000 személy bevonásával végzett repre-

zentatív vizsgálata: „ha tehát a teljes, 1994 és 2011 közti időszakot tekintjük át, akkor 

összességében magasnak és stabilnak tekinthető a cigányokkal kapcsolatban negatív 

attitűdökkel rendelkezők aránya. Ezt jól illusztrálja a legutóbbi, 2011-es kutatás ered-

ménye is: tízből egy magyar szerint kell a cigányoknak több támogatást adni, míg tízből 

nyolcan vélik úgy, hogy ha „végre” munkába állnának a romák, akkor a gondjaik meg-

oldódnának. Emellett tízből hatan értenek egyet azzal a nyíltan szélsőséges állítással, 

hogy a cigányok vérében van a bűnözés és négyen helyeslik, hogy léteznek még szóra-

kozóhelyek, amelyek diszkriminálják a romákat. ” (Bernát-Juhász-Krekó-Molnár, 

2013:357, kiemelés az eredetiben)  
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A cigányokkal kapcsolatos attitűd tehát nem változott jelentősen, azonban a ci-

gányokról való beszéd a nyilvános térben az olaszliszkai gyilkosság után és a Jobbik 

erősödésével megváltozott. Míg a kétezres évek elején a politikai korrektség határozta 

meg a romákkal kapcsolatos nyilvános diskurzust, addig a kétezres évek második felé-

ben, egészen 2013 közepéig, a disszertációm befejezésének időpontjáig a romaellenes 

diskurzus jelen van a politikai- és közbeszédben. Ezt a jelenséget az utóbbi évek vizsgá-

latai is alátámasztják. A Bernáth-Messing-kutatópáros újabb átfogó, 2011-es adatokon 

nyugvó roma médiareprezentációs vizsgálata
27

 az egyik (Bernáth-Messing, 2012), és az 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 2012 első félévét érintő hírmédia-elemzése
28

 a 

másik (NMHH, 2013). A roma téma 2011-ben mindennapossá vált, átlagosan négyből 

három nap volt olyan tudósítás, amelyben szerepeltek romákkal kapcsolatos témák, a 

hírműfajok romaképét a bűnözés és a politika témakörei uralták (Bernáth-Messing, 

2012). Habár a romák minden eddiginél gyakrabban szerepelhettek a médiában a saját 

kisebbségi csoportjukat érintő tudósításokban (40 százalékukban jelentek meg), és min-

den korábbinál individualisztikusabb ábrázolásmóddal mutatták be őket, ezeken a pozi-

tívumokon kívül a Bernáth-Messing elemzés rendkívül sötét képet fest. A romaképet 

túlzóan sztereotipizálónak, előítéletesnek tartja. „Mára a szélsőjobboldali retorika szó-

használata, tematizációi bekerültek a nyilvánosság főáramába. Előítéletes kijelentések 

azonban korántsem csak a szélsőjobboldali csoportokra jellemzőek – jóval szélesebb 

kör nyilatkozataiban figyelhetőek meg a hamis általánosítások, sztereotípiák és előítéle-

tek” – írják (Bernáth-Messing, 2010: 83). Adataik szerint a rendszerváltás óta ebben az 

évben volt a legmagasabb a romákat a bűnözéssel kapcsolatba hozó tudósítások száma, 

az összes elemzett tudósítás 37 százaléka volt ilyen (2000-ben 25%, 1997-ben 16% 

volt). Ebben az arányszámban szerepelnek azok a tudósítások is, amelyek olyan bűncse-

lekményekről szólnak, amelyekben romák voltak az áldozatok (a vizsgálat időpontjában 

zajlott például a romagyilkosságok tárgyalása), de ezeket szűrve is magas a romákat a 

kriminalitással összehozó anyagok aránya (az összes romás tudósítás 31%-a). (Bernáth-

                                                
27 A minta két országos, két vidéki nyomtatott napilap, két internetes hírportál, két bulvárlap és négy 

televíziós esti híradóit tartalmazta, amelyeket öt hónapon át – 2010. november 1. és 2011. márius 31. 

között – vizsgáltak. A kutatásba bekerült médiumok: Népszabadság; Magyar Nemzet; Origo; Index; 

Blikk; Vasárnapi Blikk; Index-Velvet; Új Dunántúli Napló; Észak-Magyarország; illetve az MTV, az 

RTL Klub, a TV2, a HírTV esti főműsoridős híradói voltak.  

28 A fél év alatt vizsgálták az MTV1: Híradó (esti), Ma reggel, Este; Duna TV: Híradó, Közbeszéd; MR1 

180 perc, Déli Krónika, Esti Krónika, Ütköző; TV2: Tények, Mokka; RTL Klub: Híradó; Class FM: 

Hírek; Neo FM: Hírek; ATV: Híradó, Egyenes beszéd; Hír TV: Híradó 21, Rájátszás; Echo TV: Híradó 

műsorokat, minden megjelenésük alkalmával.  
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Messing, 2012). Ezen kívül elsősorban a szegénység kontextusában volt szó 2011-ben a 

romákról, valamint a roma sztárokat mutatták be gyakran (a teljes minta 13%-ában). A 

kilencvenes években még jelentősnek tekinthető témakörök, mint a jogvédelem és a 

diszkrimináció teljesen eltűnt a romák médiaképéből, és a romákat ért előítéletek kérdé-

sét sem tárgyalta a média, holott korábban ez is a jellemző témák között volt. Az 

NMHH vizsgálata a többi magyarországi kisebbség médiareprezentációját is vizsgálta, 

így helyezi kontextusba a romák médiaképét. Eszerint a romák egyfelől sokkal többet 

szerepelnek a médiában, mint a többi kisebbségi csoport
29

, másfelől másként, más té-

mákkal kapcsolatban mutatják be őket. Az elemzés szerint „Leggyakrabban (23,7%) a 

bűnözés kontextusában tűntek fel, de viszonylag sokat szerepeltek a balesetekről, ter-

mészeti katasztrófákról (12,7%), valamint az egészségügy helyzetéről szóló beszámo-

lókban is (12,1%)” (NMHH, 2013:12). A bűnözés témájának gyakorisága az előző ne-

gyedévhez képest is jelentősen nőtt, akkor ugyanis (2011 második félévében) „csupán” 

a romákat érintő tudósítások 19 százalékában fordult elő ilyen jellegű tartalom. 

II.1.5 A magyarországi romakép-vizsgálatok kritikája 

Kvantitatív tartalomelemzést több alkalommal végeztem én is, a cigány sztárok 

médiareprezentációját kutatva (Munk, 2007 és 2012), nem szabad azonban elfelednünk, 

hogy a médiareprezentáció vizsgálatát megalapozó birminghami iskola hagyományait 

figyelembe véve, a cultural studies tudományos keretében munkálkodó kutatók vizsgá-

latuk tárgyát nem véletlenül elemzik egyszerre három nézőpontból és óvakodnak bár-

melyik pillér teljesen egyoldalú vizsgálatától: vizsgálják a produkciós forrást (produce-

ri, szerkesztési elveket, gazdasági megfontolásokat), a médiaszöveget és a közönséget 

egyaránt. Ez a komplex gyakorlat a magyar médiakutatás palettájáról gyakorlatilag hi-

ányzik (kivételként említhető, mert összetett kutatási dizájnnal készült az 1998-as Ber-

náth-Messing kutatás), hiánya pedig fájó, ahogy ezt Bernáth Gábor és Messing Vera is 

megjegyzi, tartalomelemzésen alapuló 2011-es vizsgálatuk ismertetésekor: „a média-

képben megfigyelhető trendek olyan dilemmák tömegét vetik fel, amelyek megválaszo-

lására a tartalomelemzés eszközei már nem alkalmasak” (Bernáth-Messing, 2012: 83). 

A kvantitatív szövegelemzések legfőbb kritikája rendszerint az, hogy túlságosan 

elfogadja az elsődleges olvasatot, a kommunikáció lineáris modelljét, ráadásul a kódok 

                                                
29 A magyarországi nemzetiségeket, vallási közösségeket, hátrányos helyzetben lévő csoportokat, fogya-

tékkal élőket, a határon túli magyar kisebbségeket vizsgálták. 
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alapján apró darabokra bontja a médiaszöveget, amellyel gyakran meggátolja a média-

szövegnek, mint egésznek az értelmezését (lásd erről például Bertrand-Hughes, 2005). 

A hírmédia romaképéről a magyar kvantitatív kutatások szikáran tudósítanak, ugyanak-

kor megközelítésük alapján több helyen normatívak: a jó/helyes, és a rossz/helytelen 

romaképről értekeznek. A kinek, és mihez képest rossz, illetve a kinek, mihez képest jó 

kérdéseket elemzéseikben nem teszik fel. Ezen kívül a kutatások nagy része nem tartal-

maz közönségvizsgálatokat, a reprezentáció kérdéskörét mégis a médiahatás kérdéskö-

réhez társítja, és – rendszerint feltételes módban – azt fejtegeti, vajon miként változnak 

az olvasók, nézők attitűdjei, ha így (negatívan) vagy úgy (pozitívan) ábrázolják a romá-

kat. Ahogy erre Pócsik Andreának, a romaképet vizsgáló médiakutatásokkal kapcsolatos 

kritikai szövege is rávilágít (Pócsik, 2012), a nézőpont a modernista 

médiamegközelítések sorába illeszkedik, amely a nézőket, olvasókat passzív befogadó-

ként képzeli el, a médiahatás kérdéskörét egyszerűsíti, nem veszi figyelembe, hogy a 

befogadók sokfélék, eltérő szociokulturális háttérrel és médiafogyasztási szokásokkal. 

Ráadásul a késő-modern médiakörnyezethez az általam ismert hírmédia-kutatások nem 

illeszkednek jelentősen: még a két nagy magyar online portál cikkeit (az Index.hu-t és 

az Origót) is ritkán vonják az elemzett korpuszba. A nyomtatott sajtó vizsgálatának do-

minanciája itthon még mindig örök, dacára annak, hogy népszerűsége az online javára 

folyamatosan csökken.   

II.1.5 Összegzés 

Ebben a részben az 1960-as évektől 2012-ig vettem sorra azokat a kutatásokat, 

amelyek a romák médiaképét érintették a hírmédiában. A rendszerváltást megelőző idő-

szakban a cigány-téma alig-alig szerepelt a sajtóban, ha mégis, akkor egyfelől a kép 

túlzóan optimista volt, főként a romahelyzettel (a leggyakrabban a romák munkavállalá-

sával, lakhatásával és iskoláztatásával) kapcsolatos megoldásokra, eredményekre vagy 

eredményeknek látszó intézkedésekre, kormányzati beszámolókra korlátozódott. Másfe-

lől azonban a „cigánybűnözés” kérdésköre is jelen volt: a tudósítások rendszeresen kö-

zöltek a bűnözés inherens jellegével kapcsolatos írásokat. Ahogy ma, úgy a rendszervál-

tás előtt is polarizált volt a romakép olyan szempontból, hogy az egészen durva cigány-

ellenes hangok nem folyamatosan, hanem a nagyobb, a romákat érintő ügyekkel kap-

csolatban kerültek elő és cirkuláltak a médiában. A rendszerváltás előtti többségi társa-

dalom paternalista, a romákat felülről, hierarchikus pozícióból támogató, tanítói képpel 

szerepelt, a romák pedig olyannyira passzív szereplőkként, hogy még a saját etnikai 
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közösségüket, vagy még ennél is konkrétabban, a saját életüket komolyan érintő ügyek-

ben sem kaptak szót. Az 1980-as évek végétől jellemző lett az a duális cigánykép, 

amelynek két pólusa egymástól egészen távol álló, mintha nem is állna kapcsolatban: a 

hátrányos helyzetű, passzív, olykor bűnözőként ábrázolt, és a zenész, szórakoztató ci-

gány arca. 

A rendszerváltást követően, az 1990-es évekre a roma tematika látható lett a mé-

diában, eleinte felszínes rövidhírekkel, majd mélyebb elemzések, interjúk formájában is. 

Az ábrázolást ekkorra a probléma- és konfliktusorientált megközelítés uralta, az előíté-

letek, a szegénység, a diszkrimináció témái mellett komoly hangsúlyt kaptak a bűnözés-

sel kapcsolatos hírek (a tudósítások harmada-negyede volt ilyen). A 2000-es évek elején 

pár évig a hírmédia valamivel kevésbé kezelte mostohán a romákat, vagy legalábbis 

egyre több, elsősorban a művész, sportoló, zenész romákkal kapcsolatos pozitív tudósí-

tással árnyaltabb képet adott, amit a témával foglalkozó médiaszakemberek is érzékel-

tek, és óvatosan, de tanulmányaikban hangoztattak is. Valamelyest csökkent a bűnözés-

sel kapcsolatos tudósítások aránya is, amely egyfelől a politikai korrektség beszédmód-

jának valamilyen szintű elterjedésének, illetve annak az 1997-es ombudsmani állásfog-

lalásnak köszönhető, amely elítélte, hogy a média beszámoljon a bűncselekményeket 

elkövetők etnikai származásáról. Ezt a helyzetet a 2006-os olaszliszkai gyilkosság vál-

toztatta meg, majd a gazdasági válság eszkalálódása, a szélsőjobboldali politikai erők 

megerősödése és a 2009-es Cozma-gyilkosság mélyítette el. Innentől a nyíltan rasszista 

megnyilvánulások aránya megszaporodott a médiumokban, ám ezzel párhuzamban a 

romákkal kapcsolatos attitűdök nem változtak. A 2006 óta kialakult helyzetet szintén 

árnyalja az az adatokkal alátámasztott tény is, hogy a romáknak a korábbi éveknél 

individualisztikusabb a megjelenítése, sokkal nagyobb arányban hallatják hangjukat a 

médiában. A hírek témáinak köre szűkült (a szegénység, a politika, a bűnözés témáira), 

az egy évtizeddel korábban még jelentősnek tekinthető témakörök, mint a jogvédelem 

és a diszkrimináció teljesen eltűntek, és a romákat ért előítéletek kérdését sem tárgyalta 

hangsúlyosan a hírmédia a legutóbbi években.   
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II.2 Romák a magyarországi populáris és szórakoztató 

médiaműfajokban 

Ebben az alfejezetben a magyar populáris kultúra médiaszövegeiben elemzem a 

romák reprezentációját. A médiaszöveg kifejezést a cultural studies hagyományait elfo-

gadva tágan értelmezem, minden kulturális jelenséget, a mindennapi élet aspektusait, 

színtereit a populáris média minden elemét médiaszövegnek tekintem. Például a soro-

zatszereplők megjelenítését, mondandóját, a kibeszélő show-kban veszekedő résztvevő-

ket, a dalszövegeket épp úgy, mint a cigányzenészek előadásmódját, a cigányokkal kap-

csolatos cikkek sorait, és a tv-sorozatkészítők állításait (lásd erről például Bertrand-

Hughes, 2005 vagy Császi, 2011). 

Ezzel az alfejezettel az a célom, hogy a cigány sztárokkal foglalkozó empirikus 

kutatásaimmal foglalkozó fejezet ismertetése előtt bemutassam a roma sztárság kontex-

tusát a magyar populáris kultúra öt nagy területén. Bevezetésként a cigányzenészeknek 

a magyar társadalomban és populáris kultúrában a 16. századtól a mai napig betöltött 

szerepéről, másodikként a romáknak a modern elektronikus médiából ismert zenei te-

hetségkutatókban jellemző képéről írok. Ezután a magyar tévésorozatok, majd a kibe-

szélő show-k, végül a Győzike Show és más reality show-k cigányképét elemzem saját 

vizsgálataim, roma sztárokkal, tévés producerekkel, szerkesztőkkel készített interjúim, 

illetve a témában korábban született kutatások eredményei alapján. A romák filmbeli 

reprezentációját több értékes tanulmány elemezte (például Pócsik, 2011; Örkény, 2005), 

ezt a területet disszertációmban nem érintem, elsősorban a televíziós megjelenítésekre, 

illetve az azoktól elválaszthatatlan írott sajtó-reprezentációkra koncentrálok. 

A romák a magyar többségi elektronikus média fősodrának szórakoztató műfajú 

műsoraiban nagyjából a 2000-es évek elejétől szerepelnek számottevő mértékben, en-

nek a szereplésnek a mikéntjét azonban eddig senki nem vizsgálta átfogóan. Például, 

hogy a szórakoztató médiában a romák képe mennyire heterogén, és pontosan milyen 

szerepekben jelennek meg a legnagyobb magyarországi kisebbség tagjai. Ahogy azt az 

előző alfejezetben (illetve Munk, 2013a) részletesebben kifejtettem, a romák médiaké-

pét a hatvanas évektől vizsgáló elemzések alig néhány kivételtől eltekintve túlegyszerű-

sített kutatási dizájnnal, legtöbbször a kontextusból kiragadott tartalmi egységeket 

számláló kvantitatív tartalomelemzések módszerével éltek. A hírmédiát elemző vizsgá-

latok a posztmodern, későmodern médiakörnyezethez kevéssé illeszkednek, gyakran 
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normatív megközelítésről árulkodnak, már-már aktivizmussal felérő megállapításokat 

tesznek: a jó/helyes, és a rossz/helytelen romaképről értekeznek. Ebben az alfejezetben 

a normatív megállapításokat mellőzve tekintem át a romák szórakoztatómédiabeli képét 

a legnépszerűbb műfajokon keresztül. 

II.2.1 Cigányzenészek a magyar populáris kultúrában  

A cigányzenészekről számos történeti, muzikológiai és kulturális antropológiai 

munka íródott. Bár ezek a sztárság koncepcióját nem tárgyalják közvetlenül, a magyar-

országi roma előadók identifikációs stratégiáiról, a roma zenei színtér változásáról, a 

cigányzenészek társadalmi kapcsolatrendszereiről olyan nézőpontokból vizsgálódnak és 

tesznek megállapításokat, amelyek kiindulópontot jelentenek számomra a mainstream 

média leghíresebb romáinak vizsgálatakor (lásd például Sárosi, 1971, 2004 és 2012; 

Kovalcsik, 2000 és 2002; Brauer-Benke, 2003; Pulay, 2010; Kállai, 2002). Ezek a szö-

vegek egybehangzóan állítják, a cigányzenész a roma közösség kiemelt jelentőségű 

ágense és egyben a magyar kultúra tradicionális archetípusa, aki a nem-cigány közön-

séggel szemben ugyan alárendelt szerepben szórakoztat, ám ezzel a kisebbségi csoport 

előkelő státuszú szereplője, a többség részéről pedig birtokosa az egyik, ha nem az 

egyetlen népszerű, elfogadott roma szerepnek.  

A cigányzene, pontosabban a cigányzenészek által művelt magyar zene kialaku-

lásának és fénykorának tekinthető 19. századi társadalmi folyamatok és a cigányzené-

szek társadalmi szerepének megértése elengedhetetlenül fontos és számtalan ponton 

összefügg a jelenlegi roma sztárok reprezentációjának és recepciójának megértésével.  

Cigányzenész történelem 

A cigányzenészeket szórványosan említik 16-17. századi szövegekben, már ak-

kor elterjedt róluk az őstehetség mítosza és kotta nélküli virtuóz játékuk, mint szenzá-

ció. Reprezentációjuk középpontjában már akkor is a főúri igényekhez való totális al-

kalmazkodás, a főurak igénye szerinti tanulmányok és öltözködés állt. Sárosi egy 1683-

as német regényírót idéz, aki szerint a cigányok „természetüknél fogva hajlamosak a 

zenére; majdnem minden magyar nemes embernek van egy hegedűs vagy lakatos cigá-

nya” (Sárosi, 2004: 7). A cigányzenészekkel kapcsolatos egyik legfontosabb kultúrtör-

téneti forrásmunka Markó Miklós újságíró, a Magyarország című napilap báli tudósító-

jának nevéhez fűződik, aki életét a cigányzenészek iránti rajongásnak és a téma kutatá-

sának szentelte, A régi mulató Magyarország című 1896-os albumát saját maga adta ki 
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„80 elhalt és 320 fővárosi, vidéki és külföldi prímás és jelesebb zenekari tagok arcképé-

vel, 56 zenekar képével, rajzokkal” (Markó, 1927). Ebben Markó a cigányokat „sze-

gény, műveletlen néptöredéknek” nevezi, és zenei tehetségüket, mint egyedüli pozitív 

attribútumot emeli ki: „Elkésett raj a nagy népvándorlás anyaköpüjéből; nem hódító 

szándékkal jöttek, kard helyett kopott hegedüket, ágyuk helyett kopott cimbalmokat 

hoztak magukkal. (…) Alig telepedtek le itt hazánkban, midőn új oldalról kezdték be-

mutatni tehetségüket, mely csaknem rögtön dicsőséget és honosodási jogot szerzett ne-

kik. Kivették a benszülöttek kezéből a zenét, s azt saját modoruk szerint kezdték előad-

ni. … Már Tinódi lelkesdve említ egy hires cigányvirtuózt, Kármán Dömét, s a 16-ik 

század végén Thurzó Imre lakodalmán oly általános tetszés közt muzsikáltak, hogy az-

óta a magyar zene vetélytárstalan értelmezőinek tartanak” (Markó, 1927: 7). 

Ebben az időszakban a cigányzenészekről a korabeli sajtó hivatalos pártfogásért 

esdeklő, komoly anyagi gondokkal küzdő csoportként számol be, akiket a vidék urai 

karolnak fel. Nem véletlen tehát, hogy a társadalom marginális helyzetében lévő kisebb-

ségi csoportjának tagjai vállalják el az ugyan akkoriban társadalmi megbecsülést még 

nem, de felfelé irányuló mobilitást ígérő hivatásszerű szórakoztató zenélést. „Ők a köz-

vetlen fenntartók, támogatók, ösztönzők, taníttatók és tanítók. Közöttük és a cigányze-

nészek – tágabb értelemben is: mulatók és mulattatók – között feudális jellegű kapcsolat 

van. A patrónus rendelkezik, a zenész messzemenően alkalmazkodik és kiszolgál” 

(Sárosi, 2004: 10).  A cigányzenész jutalma - ha érdemesnek tartják rá - az anyagi ha-

szon mellett az, hogy a romanticizált, transzcendens képességnek tulajdonított őstehet-

ségét az urak csodálják és az úri kedvtelés mellett a magyar zene megőrzése érdekében, 

hazafias gesztusként támogatják. A főurak cigánybandákat tartottak uradalmaiknál, és 

korabeli tehetségkutatókat is tartottak, amelyeken zeneértő zsűri előtt versenyeztették 

saját cigányaikat. Már a cigányzenészek „ősanyja”, Czinka Panna hírét is megelőzte egy 

1737-es szepesváraljai verseny, amit a Csáky Imre bíboros cigánya, Barna Miska nyert 

(Markó, 1927: 10). De az elődöket „hírre és jelességre fölülmúlta egy cigánynő: Czinka 

Panna”, az első nemzetközi hírű cigány híresség. Apja egy Lányi nevű földbirtokos ze-

nésze volt, felmenői a Rákócziak zenész kísérői voltak, és mivel igen korán megmutat-

kozott zenei tehetsége, földesura rozsnyói zenészeket fogadott mellé, hogy taníttassa. 

1711-ben született, 15 éves korában pedig saját bandát szervezett, amelynek ő maga volt 

a prímása, és országos hírnévre is szert tett, külföldön is méltatták. Czinka Panna sztár 
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volt, Markó szerint a 18. század „legnagyobb és legünnepeltebb cigánya”, aki utolérhe-

tetlen példaképként állt a cigányzenészek előtt (Markó, 1927: 8).  

 A 18-19. századforduló évtizedei hozták a cigányzenészek életében a valódi vál-

tozást, amikor elérkezett a verbunkos zene
30

 korszaka, és ezzel a cigányzenészeknek a 

magyar nemzeti mozgalomtól elválaszthatatlan szerepe: a magyar zene őrzői státusza. 

Akkoriban „a nyelvújítást zenében is igénylő közönség arra ösztönözte a hagyományos 

hangszeres zene művelőit – zömben cigányzenészeket -, hogy a korszerű európai zenei 

ízléshez élénkebben igazodni tudó együtteseket alakítsanak. Így emelkedhettek ki a ze-

nészek „népi” tömegéből az első mai értelemben vett cigánybandák” (Sárosi, 2004: 9).  

A nagyjából 1820-ig virágzó verbunkos időszak hegedűvirtuóza az 1796-ban 

született Bihari János tekinthető a mai cigány sztárok másik nagy elődjének, aki Czinka 

Pannához hasonlóan már 15 évesen saját bandát vezetett. Győrmegyében jelentős hír-

névre tett szert, Pestre költözött, hogy még szélesebb körben ismertesse meg zenei te-

hetségét. Nem állt meg a magyar fővárosban, Bécsben, Lengyelországban, Szerbiában, 

Horvátországban, sőt, két koronázáson, főúri és egyházi ünnepélyeken zenélt, „ha ő 

nem volt ott, nem tartották tökéletesnek az ünnepélyt” (Markó, 1927: 13). Hírnevének 

meg is volt a jövedelmi eredménye, „fejedelmi fényben élt, libériás inas hordta utána 

hegedüjét” (Markó, 1927: 13), és mindig volt vele egy 9-10 éves gyerek, aki még az 

udvari fellépéseken is körbehordozta Bihari kalapját, amelybe gyűjtötte a pénzt, „s re-

pültek a százasok özönével” (Markó, 1927: 14). Sztárságának 1824-ben egy baleset 

vetett véget, amikor kocsija feldőlt, és a kezét úgy összezúzta, hogy nem tudott többé 

hegedülni. „A kortárs magyarok azonban Biharit nem annyira szerzeményeiért kedvel-

ték, hanem azért, mert cigányprímásként a magyar zenei hagyományt minden verbun-

kos szerzőnél jobban ismerte; öttagú együttesének élén ő játszotta leghatásosabban a 

kuruc szabadságharcok idejére emlékeztető dallamokat” (Sárosi, 2004: 17). 

Az 1848-as szabadságharc közeledtével egyre nagyobb igény mutatkozott az 

igényes, úri-polgári környezetben muzsikáló cigánybandákra. Akkoriban az egyetlen 

hiteles magyar zene az volt, amit cigányzenészek játszottak, a nemesi bálokban rendsze-

rint két táncterem folyt a mulatság, az egyikben német dalokat játszott egy zenekar, a 

másikban húzta a magyar dalokat a cigánybanda. Sőt, sokáig nem is cigánybandának 

                                                
30  A verbunkos német eredetű szó, a Werbung fogadást, édesgetést, szerzést, toborzást jelent. A tánccal 

egybekötött verbuválás célja az volt, hogy a fiatal férfiakat katonai szolgálatra toborozza. Tempója 

váltakozva lassú és gyors, figurái virtusosak. 
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vagy cigányzenekarnak nevezték a zenekarokat, hanem nemzeti bandának, nemzeti ze-

netársaságnak, vagy népzenetársaságnak. A magyar zenétől elválaszthatatlanná váltak a 

cigányzenészek, akik nem is játszottak más fajta muzsikát, csak a magyart, zenei reper-

toárjuk távol állt a cigányok népzenéjétől (Sárosi, 2012: 10). Egy valamire való budai 

bálban „egyetlen tánchoz rendelnek „barna hangászokat”, mert valaki az idegen zené-

szek által végigjátszott bálban szokatlan dologra vállalkozik: magyart táncol, és ehhez 

eredeti zenész kíván” (Sárosi, 2004: 11). Az úri Magyarország kedvelt eseményein, far-

sangokon és szüreteken is cigánybanda húzta, majd az 1840-es években a jobb cigány-

zenekarok koncerteket adtak, a cigányzenészek magas szintű, gyakran konzervatóriumi 

tanulmányokba kezdtek. Mindezek ellenére tartotta magát a „természet fiai” reprezentá-

ció, amely olykor odáig jutott, hogy még a zenészek zenei tudományukat is a cigány 

természettől érkezőnek tulajdonították (Sárosi, 2004: 13), holott a zene, amit játszottak, 

a magyar kultúra terméke volt. Innentől fogva a legjobb zenészek a művészeknek járó 

megbecsülésben részesültek. Blaha Lujza például így méltatta a cigányzenészeket: „Ti, 

a kik annyi mosolyt varázsoltok az ajkakra, annyi könnyet fakasztottatok a szemekben: 

ti, a kik zokogó hegedűiteket annyi századon át hűségesen megosztottátok a nemzet 

minden bújával és bánatával, minden örömével és dicsőségével: ti méltán megérdemli-

tek, hogy írásban és képben is megörökítsenek benneteket és kedveseinek legszebb em-

lékei közt őrizzen a magyar” (Markó, 1927: 4). Amellett, hogy az ébredező nemzeti 

magyar szellem a magyar táncot és zenét, és közvetítőit, a cigányzenészeket a legmaga-

sabb körökbe, grófok, trónörökösök, bárók mulatságaiba repítette, a cigányzenészektől 

kötelezettségként el is várta a magyar zene megőrzését. Gróf Fáy István, a máltai rend 

vitéze például a Felszólítás Magyarország cigánybandáihoz című nyilvános levelében 

1848-ban arra kérte a cigányokat a magyar zene megőrzésének érdekében kutassák fel 

az eltűnni látszó, hagyományos magyar zenei hangszert, a tárogatót. „Czinka Pannának 

még volt tárogató-fúvója, de már Biharynak nem!”, írja a levélben, és arra kéri a ci-

gányzenészeket, hogy a tárogató használatával őrizzék és tartsák fenn a magyar tradíci-

ót. Levelében a cigányzenészeket, mint üzleti partnereket említi: „Leteszem tollamat 

abban az édes reményben, hogy hazánk cigányai, kiknek a magyar zenebandákban való 

müködésük kenyerük, már csak hasznonból is a dolog után fognak látni. … Honfitársa-

imat pedig kérem hazafiszivvel, segítsék nagylelküen pár forinttal e célra jobb cigánya-

inkat” (Markó, 1927:11). 



 

- 92 - 

 

Az 1848-as szabadságharcban hadköteles férfiakként a cigányzenészek is részt 

vettek, ám volt olyan nagy becsben álló cigányzenész is, aki amellett, hogy az urak el-

látták malaccal, borral és élelmiszerrel, még a háborús katonáskodást is megúszhatta. 

Váci Bandit „az urak nagyon szerették és megfizették a háromszáz váltóforintot annak a 

váci legénynek, aki beállt helyette. ... Amikor házasodni akart, az urak megtudták, ösz-

szeadtak neki néhány száz forintot, hogy csináljon maga bandát.” Váci Bandi különösen 

kiemelkedő tehetség volt, az 1870-es években Vácon tartózkodó József királyi herceg 

cigánya lett (Markó, 1927: 42). A szabadságharc utáni időszak, a sírva vigadás évei 

szintén kedveztek a cigányzenészeknek, az 1850-es években már minden nagyobb ven-

déglőben zenélt cigányzenész, de például a Nemzeti Színházban már a negyvenes évek-

ben is felléptek cigányzenekarok. A cigányzenészek játéka mellett mulatni, őket hall-

gatni hazafias kötelességgé vált az 1850-es években, az urak annyira keresték a zenében 

a vigasztalást, hogy a fővárosban már hiány mutatkozott a cigánybandákból (Sárosi, 

2004: 77). Ezek után nem meglepő, hogy Kosztolányi Dezső is a magyar kultúra alap-

vetésének, összefogó pillérének tekintette a cigányzenészeket és az általuk játszott ze-

nét, ám egyúttal kritizálta is a zene minőségét. A Pesti Hírlapba írt cikkében (amelyet 

Nádasdy Ádám is idézett a magyarnótáról, cigánydalokról szóló 2013 februári estjén
31

) 

így fogalmaz: „Körülbelül tízezer ilyen nótánk van. Közülük százat valamennyien tu-

dunk, dallamostul és szövegestül. Közönyös, hogy mit érnek ezek. (...). Hogy vannak és 

hatnak, az tagadhatatlan. Bölcsőnktől koporsónkig kísérnek bennünket. Figyelhetünk 

rájuk elandalodva vagy undorodva, mindegy: öntudatosan, öntudatlanul bennünk szuny-

nyadnak. Egy magyarról, aki azzal kérkedik, hogy egy nótát se tud, végül mindig kide-

rül, hogy ugyanannyit tud, mint a többi. (...) Köröttünk vannak ezek a nóták, nem véde-

kezhetünk ellenük, a levegővel szívjuk magunkba (…) minket is végzetesen egybefűz-

nek cigánynótáink, és egységet teremtenek közöttünk, akik egyébként oly kevésben 

tudunk megegyezni. Hiába tudjuk, hogy a zene néha gyarló, és a szöveg még gyarlóbb, 

mind a kettőt tartalmassá teszi a hagyomány kegyelete” (Kosztolányi, 1933). Az idézet-

ből kiviláglik a cigányzenének népszerűsége ellenére negatív megítélése, gyarló zenéről 

és szövegről, értéktelenségről ír, és ezzel kiválóan illusztrálja a cigányzenét övező 19. 

század végi kritikákat is. „A társadalom nagyobb része – ideértve az írástudókat is – 

elégedett azzal a színvonallal, amit a cigányzenészek képviselnek, de mind többen lát-

                                                
31 A Piros rózsák beszélgetnek című esten Nádasdy Ádám, nyelvész, költő, műfordító és lánya, Nádasdy 

Vilma énekelt cigánydalokat, magyarnótákat. A Kosztolányi-idézet a 2013. február 18-i esten hangzott 

el a budapesti Pepita Ophélia Bárban. 
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ják, hogy e műfajból nem vezet út az áhított magyar komolyzenéhez. A zenészeknek 

pedig, ha tudnák is vállalni, nem dolguk a nemzetnevelés. Sok nemzedéken át örökölt 

feladatuk: eltartó közönségük kiszolgálása – nem a kezdeményezés, hanem az alkal-

mazkodás” (Sárosi, 2004: 82). A fanyalgás ellenére tombolt a cigányzene népszerűsége, 

hasonlóképp érdemes elképzelni az éttermekben, kávéházakban, színházakban és bálok-

ban játszó cigányzenészek többségi megítélését, mint a jelenleg a bulvár műfajok és a 

celebek iránti viszonyt, amelyet Magyarországon illik lenézni, de a lapolvasási és a té-

vénézési adatokból kiderül: működik. Ahogy ma aggódunk a popkultúra tömeges jelen-

léte miatt a magaskultúra hanyatlásáért, meglehetősen ritkán ugyan, de a 19. században 

ugyanígy fel-feltűntek kritikusok, akik a cigányzene silánysága miatt szomorkodtak. 

„Bartalus István 1862-ben arra figyelmezteti az Ország Tükre olvasóit, hogy miközben 

az egész ország a cigányzenészek műsoráért lelkesedik, a nemrég indult zenei szakfo-

lyóiratnak – a Zenészeti Lapoknak – alig van olvasója” (Sárosi, 2004: 84). E ritka hang 

ellenére a cigányzene népszerűsége az 1870-es évekre bebetonozódott a magyar kultú-

rába, 1900 táján Magyarországon már 17 ezer cigányzenész működik (Sárosi, 2004: 

268), és a műfaj stílusa, rutinjai, társadalmi funkciója azóta nem is változott jelentősen. 

1903-ban a budapesti Népszínházban rendezték az Országos Cigányversenyt, amelyen 

harmincöt banda versengett, és a Hét című lap cikkírója a versenyről írt tudósításában 

így fogalmaz: „a cigányprímás a magyar úrnak utolsó, soha fel nem szabaduló jobbá-

gya” (Sárosi, 2004: 270). A 20. század elejétől azonban az urak patrónusi magatartása 

alábbhagyott, és bár az első világháborúig a „cigányzenés szórakozást a boldog béke-

idők szelleme lengi át” (Sárosi, 2012: 7), de a második világháború után teljesen meg-

szűnt az úri-polgári réteg cigányzene felé irányuló rajongása.  

1927-ben, Markó Miklós a cigányzenészekről szóló albumának harmadik kiadá-

sához írt előszóban komoly aggodalmának ad hangot a cigányzenétől való elfordulás, és 

az új, modern zenék népszerűsége miatt, példaként a jazz-t említi. „A cigányok élet-

halál harcot vívnak a földkerekség minden részéről ideplántált vadmuzsika ellen, ami-

nőket hajdanában az állatkert elkeritett helyén hallgattunk, mikor zulukafferek s más 

hozzájuk hasonló népfaj mutatta be magát nálunk s lejtette a mai táncokhoz hasonló 

vidám bakugrásait. És a mai magyar erre a vad zenére táncol!” Markó értelmezésében a 

cigányzenész csakis a magyar fülnek húzza, sőt, az igaz magyarnak, akiket a huszas 

évekre megfertőzött a modern zene: „a zenével való moderneskedés már az erősebb 

nemzeti érzésü vidéken is megkezdte pusztító utját” (Markó, 1927: 6). Az éttermi-
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kávéházi szcénában máig megmaradt ugyan a cigányzene szeretete, és az 1925 után 

egyre népszerűvé váló rádióműsorokban is a cigányzene volt a legkedveltebb, de a vi-

lágháborúkat követően eltűnt a 1850-es éveket követő fél évszázados rajongás a cigány-

zenészek által játszott magyar zene irányában. A cigányzene elveszítette „azt a többletet, 

amely a hazafiasság, a nemzeti virtus és önérzet ápolásának kulturális kódjaival, széles 

körben (többféle társadalmi rétegben elterjedt,) elismert rangjával a többi művészeti ág 

mellé, fölé emelte. Szerepét egyre inkább a magyar népzenei hagyomány kutatása és 

népdalkincs ápolása veszi át” (Pócsik, 2011: 63). 

A cigányzenész társadalmi státusza: egyszerre megbecsült és alárendelt  

A fenti történeti összegzőből kiderül, hogy a cigányság arisztokráciájának is te-

kintett cigányzenészek a reformkor óta meghatározó szerepet töltenek be a magyar kul-

turális életben (Kállai, 2002), megbecsültségük azóta fér meg tökéletesen a cigányokat 

övező intenzív előítéletekkel, és azzal, hogy a szórakoztatók iránt talán máig általános 

az egyfajta megvetés, lenézés a társadalomban. Sárosi így ír erről a többségi-kisebbségi 

viszonyról: „a cigányok szórakoztató zenében való hatalomra jutását nagyban elősegí-

tette a társadalomnak a szórakoztatók iránt tanúsított lenéző, elítélő magatartása. Ami a 

társadalom kereteibe szorosabban beletartozók számára megalázkodásnak, lecsúszásnak 

számított, az ő viszonyaik között éppen a társadalomba való bejutás, az érvényesülés 

legjobb útját jelentette” (Sárosi, 1971:55). A cigányzenészek névhasználata, az 

infantilizáló becézése is jellemzi a 18-19. századi híres romákat, közöttük rengeteg be-

cézett zenészt találunk, amely nevek természetesen nemcsak az alárendeltségnek, ha-

nem a szórakoztatóipar könnyed stílusának is szólhattak: Sági Balogh Jancsi, Dombi 

Marci, Kálozdi Jancsi, Patikárus Ferkó, Farkas Miska, Szegedi Erdélyi Náci csak né-

hány a sok közül. Ám az alárendelt, függő viszony nemcsak a könnyed becézésben 

nyilvánult meg, az érvényesülés érdekében az úr-szolga viszony minden drámai helyze-

teit is meg kellett élnie a cigányzenésznek. Így ha nem a nem-cigány urak kedve, szabá-

lyai szerint viselkedett, akkor megverték, vagy akár egy tollvonással egész életét meg-

változhatták. Markó beszámol arról, hogy gyakori volt a 19. századi híres cigányzené-

szeknél, hogy úriasszony ideáljaik voltak, akiknek különösen szívesen húzták. „Termé-

szetesen csak afféle plátói lángolásokkal vehették körül eszményeiket a morék, mert 

akkor még javában divatozott a deres s akármilyen szépen tudott hegedülni Csánfai Pis-

ta, egy túl merész pillantás és ő kelmén hegedülhetett volna el huszonötöt néhai való jó 

Ráday Pál”. (Markó, 1927: 46) Egy Hiripi Jóska nevű szatmármegyei prímást „huncut-
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kodás miatt” tréfából megmérgezett az ura, és annyira beteg lett, hogy többé nem tudott 

muzsikálni, így koldusszegényen halt meg. A cigányzenészek integrációja sosem lehe-

tett teljes, az alárendelt helyzet fennmaradt, amelynek szélsőségeit Breuer-Benke József 

is kiemeli: „A zenésznek olyan mértékben kell alkalmazkodnia a közönség szeszélyei-

hez, ahogyan azt a társadalom egy közel egyenrangú tagjától nem lehetett volna megkí-

vánni, mert a zenész dolga nemcsak a zenélés volt, hanem a szórakoztatás is. A szóra-

koztatás magában foglalhatott akár extra kívánságokat is, mint például: a vendég kíván-

ságra hanyatt fekve, a fán ülve, a kútba leeresztve stb. játszani.” (Brauer-Benke, 2003: 

63) Ahogy arra Pócsik Andrea rámutat, a cigányzenészek fénykora éppen az az időszak, 

amelyben a társadalmi státusz és az egyén társadalmi helyzetét jelképező szimbólumok 

rendkívüli módon felértékelődtek. "Természetesen ez a felfokozott érdeklődés nemcsak 

a szimbólumokra irányult, hanem azokra a magatartásmintákra, amelyeknek azok hor-

dozóivá váltak, illetve azokra a folyamatokra, amelyek az egyik csoportból egy másikba 

való átlépést lehetővé vagy épp ellenkezőleg, lehetetlenné tettek. Az egyénnek a vele-

született vagy szerzett tulajdonságai, mint a társadalmi helyzet legfőbb meghatározói, a 

tömegkulturális produktumokban sematizálódtak: a sztereotip ábrázolásmódok alapjaivá 

váltak” (Pócsik, 2011: 66-67). A cigányzenész státusz tehát születésekor és virágkorá-

ban sztereotip reprezentációkon keresztül töltődött meg jelentéssel, és ez a hatás a mai 

napig, a roma sztárok esetében is érzékelhető. 

A legelső cigány sztárok 

A többséghez képest alárendelt, de még kivételként azonosított, a roma közössé-

gen belül pedig kiemelt státuszt érdemlő cigányzenészek a mai roma sztárok előképének 

tekinthetőek. A legkorábbi roma hírességeknek ezért tekintem Czinka Panna (1711-

1772) és Bihari János (1769-1828) prímásokat, valamint Dankó Pista (1858-1903) nóta-

szerző, daltársulat-igazgató és előadót.  

Ha azonban a sztárt – a star studies definíciós hagyományának megfelelően 

(Munk, 2009) - a modern tömegmédia termékének tekintem, az első igazi roma sztárnak 

Horváth Pista nótaénekest (1941-1998) tartom. Ő volt ugyanis az első cigány tévésztár, 

miután 1968-ban megnyerte a Nyílik a rózsa című tehetségkutató magyarnóta-versenyt. 

Horváth Pista a cigányzenészek kultúrtörténeti hagyományát őrizte, cigány dalokat és 

magyar nótákat énekelt hatalmas sikerrel. Őt követték a hetvenes évek nagy népszerű-

ségnek örvendő roma nótaénekesei, például Bangó Margit vagy Kovács Apollónia, hogy 

aztán a rendszerváltás előtti kultúrpolitika által is elfogadott és támogatott nótakorszak 
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mellett a nyolcvanas években és a kilencvenes évek elején a roma folklór-együttesek 

szerezzenek népszerűséget (ilyen volt az Andro Drom, a Kalyi Jag, az 1993-as Ki mit 

tud-győztes Romano Glaso, majd az abból alakult Szilvásy Gypsy Folk Band).  

II.2.2. Cigányok a tehetségkutató műsorokban 

Habár a romák a magyar többségi elektronikus mainstream média szórakoztató 

műfajú műsoraiban nagyjából a kétezres évek elején kezdtek el számottevő mértékben 

szerepelni, de ez nem jelenti azt, hogy korábban ne lettek volna a vetélkedőkben, tehet-

ségkutató műsorokban, bulvárlapokban, zenei rádióadásokban cigányok. Ahogy azt az 

előző pontban kifejtettem, a tárgyban végzett korai médiaelemzések (Hegedűs, 1989; 

Vicsek, 1997; Terestyéni, 2004 vagy lásd az összegzést: Munk, 2013a) szerint már a 

nyolcvanas évektől kiviláglik a média cigányképének kettőssége: míg a hírmédiában a 

cigányság problémaorientált bemutatása dominált, addig a szórakoztatóiparban tevé-

kenykedő, és ennek megfelelően a populáris médiaműfajokban ábrázolt cigányokat a 

barátságos, támogató attribútumokat, eredményeket bemutató reprezentáció jellemezte. 

Egy nyolcvanas évekbeli sajtóelemzés szerint: „A cigányokról alkotott sztereotípiákban 

egyetlen speciális elem van …, amelyik felszínét tekintve fenntartás nélkül pozitív, mé-

lyét tekintve pedig ellenséges – röviden az az elem, amely kijelöli a „méltó helyet”. Ez a 

hely – ellentétben a külföldi példákkal, ahol a színes bőrű kisebbség gyakran élsporto-

lóként jelenik meg – magyarországi cigányság számára elsősorban is a zene és a ritmus 

világa.” (Hegedűs, 1989: 70). Egy másik, 1995-ös sajtóelemzés (Vicsek, 1997) a cigá-

nyok három fő csoportját különítette el ábrázolt szerepeik szerint: a nagyon szegény, 

nyomorgó, munkanélküli, segélyekből élő, különféle túlélési technikákat alkalmazó, 

problematikus csoportokat; a politikai elitet, amely az elektorokból, a kisebbségi ön-

kormányzati képviselőkből és cigányszervezetek vezetőiből álltak, és témám szempont-

jából legfontosabb harmadik csoportot, a sportoló-művész elitet, amelybe a zenészek, 

táncosok, festők és futballisták tartoztak. 1995-ben a cigány zenész-művész elit tagjai-

val foglalkozó írásokon kívül minden területen a problémák bemutatása dominált 

(Vicsek, 1997). A zenészek képe a médiában ennek ellenére kitűnt az amúgy probléma-

orientált reprezentációs körből, egy 2002-es átfogó médiaelemzés megállapította, hogy 

„a sajtó tükrében a cigány kultúra elsősorban zenei teljesítményekkel reprezentálódott” 

(Terestyéni, 2004: 127).  

A magyarországi cigány hírességek karrierjében meghatározó szerepet töltenek 

be a rendkívül gyors vertikális társadalmi mobilitás ígéretét hordozó zenei tehetségkuta-
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tó műsorok. A kereskedelmi televíziók indulása előtt is előfordult, hogy zenés versenyen 

roma tehetség tűnt fel, a már említett Horváth Pista az 1968-as Nyílik a rózsa 

magyarnóta-versenyt nyerte meg, Bangó Margit pedig egy rádiós tehetségkutató verse-

nyen kezdte karrierjét 1966-ban, 16 évesen. A vele készített interjúmban kiemelte, hogy 

ő volt az első a Magyar Rádióban, akinek már a próbafelvételét azonnal Z-kategóriába 

helyezték, ami azt jelentette, hogy a dalt külföldi és magyar rádió egyaránt játszhatta.  

A kilencvenes évek végén, a nótakorszak hírességeit követően egy korábban 

nem létező sztár-típus jelent meg a magyar populáris kultúrában: a roma rapper. A 1998-

ban alakult meg a Fekete Vonat együttes (LL Juniorral, Mohamed Fatimával és Beat-

tel), és azóta tekinthető a roma rap és hiphop önálló zenei irányzatnak, amelyet LL Ju-

nior azóta is űz. Akkora népszerűséget, mint a Fekete Vonaté, rajtuk kívül nem igazán 

sikerült más roma hiphopernek vagy rappernek elérni. A Fekete Vonat is egy tehetségku-

tató versenyen tűnt fel, az Animal Cannibals együttes által szervezett 1997-es Fila Rap 

Jam-et nyerte meg. LL Junior a vele készített interjúban azt mondta, hogy barátaival 

akkor már évek óta freestyle rappeltek a budapesti Klauzál és Lövölde tereken. A tehet-

ségkutatós győzelem után azonnal lemezszerződést kaptak (az együttes tagjai ekkor 15 

évesek voltak).  

A romák szórakoztató műsorokon belüli reprezentációjában a robbanásszerű for-

dulópontot a kétezres évek legelején (ebben az alfejezetben később részletesebben is 

elemzett) Gáspár Győző személye és a kereskedelmi televíziók, és az általuk szervezett 

tehetségkutató versenyek megjelenése jelentette. A Legyen Ön is Milliomos! című mű-

veltségi kvízvetélkedőn is győzedelmeskedett vállaltan roma származású versenyző, 

Csóka János 2005 áprilisában nyert tízmillió forintot, de az igazi fordulatot a 2003-tól 

rendszeresen, hatalmas nézettség mellett sugárzott zenei tehetségkutató műsorok (Me-

gasztár, X-faktor, Csillag születik, Voice) jelentették. Ezek mindegyike teret adott roma 

tehetségeknek. Nemcsak nálunk, Kelet-Közép Európában mindenhol ekkor tűntek fel a 

zenei tehetségkutató-műsorok különböző változataiban a roma versenyzők, 2005-ben a 

cseh SuperStars című műsort is egy roma származású énekes, Vlastimil Horvath nyerte 

(Imre, 2011). Magyarországon többen közülük azóta is sztárok, 2004-ben a Megasztár 

első három helyezettje közül ketten (Oláh Ibolya és Gáspár Laci), a 2005-ös és 2012-es 

szériában a győztes versenyző is roma származású volt (Molnár Ferenc Caramel és Ra-

dics Gigi). A 2012-es X-faktort Oláh Gergő nyerte, de rajtuk kívül is szép számmal 

akadnak a tehetségkutatókból „kinövő” celebek. A romák médiaképét vizsgáló 2011-es 
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kutatás szerint az összes romákkal kapcsolatos tartalomnak mostanra már 13 százalékát 

teszik ki az – elsősorban tehetségkutató műsorokban szereplő - celebekkel kapcsolatos 

közlések (Bernáth-Messing, 2012).  

Már a nyolcvanas-kilencvenes években is az volt a jellemző, hogy az egyénként, 

aktív cselekvőként a médiában ábrázolt romák rendszerint a zenészek, művészek voltak 

(Bernáth-Messing, 1998). A cigányzenész – a magyar kultúra több száz éves archetípusa 

– azóta is több-kevesebb, a cigányzene aktuális népszerűségével arányos helyet kapott a 

magyar médiában (ma már külön tévécsatorna is van Muzsika TV, Nóta TV elnevezés-

sel), de a kereskedelmi televíziózás kora előtt más jellegű szerepben elvétve sem talál-

hatóak származásukat nyíltan vállaló roma ágensek vagy karakterek, például szappan-

operákban vagy műsorvezetői pozíciókban sem. 

II.2.3 Cigány karakterek a magyar tévésorozatokban 

Antalóczy Tímea, a szappanoperák fejlődéséről írt munkájában kifejti, hogy a 

szappanoperák gyakran felfoghatóak kordokumentumként, így például az 1987 és 1999 

között sugárzott Szomszédok című sorozat is, amely bemutatta a rendszerváltást követő 

különböző politikai irányzatokat, és „kommentálta a szocializmus utáni, az átalakulás-

ban meglehetősen nehezen értelmezhető világot” (Antalóczy, 2001c: 103). Ebben a vi-

lágban pedig, legalábbis a sorozat valósága alapján, a romáknak nem volt helye. Ez egy-

felől a műfaj jellemzői miatt alakult így, a jó szappanopera kellékei ugyanis a világon 

mindenhol nagyon hasonlóak. E jellemzők, szabályszerűségek egyike, hogy „nagyon 

ritkán találhatók a szappanoperákban társadalmi, politikai konfliktusok, feszültségek, 

előítéletek vagy kisebbségek, mint konfliktus dimenziók. Ehelyett a szereplők szemé-

lyes, illetve pszichológiai jólétük megteremtésén munkálkodnak, ám ez konfliktushoz 

vezethet, mert mindenkinek megvan a saját élete, a jóléte, amely csak a legritkább eset-

ben egyeztethető össze másokéval” (Antalóczy, 2001b: 55).  

Vágási Feri és a Bodzás-klán 

A kilencvenes évek során ez a jelenség egyrészt magyarázható a rendszerváltás 

előttről visszamaradt egyenlősítő reprezentációs gyakorlat beidegződésével, valamint 

azzal is, hogy a szerkesztők, újságírók tartottak a roma tematikától. Jó példa erre Vágási 

Ferenc (Nemcsák Károly) karaktere az 1987 és 1999 között hatalmas sikerrel vetített 

Szomszédok című teleregényből, akinek származási percepciójával kapcsolatban empi-

rikus vizsgálat ugyan még nem készült, de a sorozat idején meglehetősen népszerű volt 
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az elképzelés, hogy az állami gondozottként nevelkedett, becsületes, családszerető, fér-

fias, a többi szereplőnél valamivel sötétebb bőrszínű nyomdász karakter roma szárma-

zású. Annak ellenére lángolt fel, majd tartotta magát folyamatosan ez a szóbeszéd, hogy 

Vágási Feri a Szomszédok viszonylag korai, 37. részében már tagadta, hogy cigány len-

ne. Az epizódban Vágási egy kései órán a 153-as busszal hazafelé tart a Gazdagréti la-

kótelepre, amikor észreveszi, hogy két bőrdzsekis fiatalember megtámadja egyik szom-

szédját, Almát (Fehér Anna). Hősiesen odalép a támadókhoz, „Engedjétek el azt a 

lányt!” - felkiáltással, és ekkor a támadók egyike hátrafordul, meglátja Vágási Ferit, és 

reflexszerűen így válaszol: „Mi van cigány, meguntad az életed?” Ezután verekedni 

kezdenek, amelynek során Vágási Feri kerekedik fölül, távozóban azonban a támadó 

még egyszer azt mondja neki: „Látod, büdös cigány, egyszer még szétverem a pofá-

dat!”. Amikor Alma Feri sebeit ellenőrzi, és megkérdezi tőle, hogy fájnak-e, a férfi így 

reagál: „Nem vészes, kaptam már nagyobbat is. Cigánynak viszont még nem néztek.” 

(Commodia2, 2011) 

A Szomszédokban gyakran kerültek elő oktató, politikai üzenetek, a népnevelő 

jelleget a vizuális és tartalmi szerkesztés is megtámogatta, a sorozat végén a főszereplők 

egyenesen a kamerába nézve didaktikusan összegezték néhány mondatban, hogy a né-

zőnek mit kell értenie abból, ami történt. A népnevelő jelleg nem volt különösebben 

látens, a közönség nagyon is érzékelte, az MTA Szociológiai Intézetében végzett kérdő-

íves kutatás eredményei szerint a megkérdezettek 68 százaléka úgy ítélte meg, hogy a 

Szomszédok politikai tartalmat is hordoz (Antalóczy 2001a). Előfordult olyan alkalom 

is, amikor a cigánysággal kapcsolatos népokítás volt műsoron a Szomszédokban, a so-

rozat kezdést követően meglehetősen későn, az 1998-ban sugárzott 298. részben. Az 

epizódban a sorozat egyik főszereplőjét, Dr. Mágenheim Ádám (Kulka János) mentőor-

vost egy nagyon csúnyán összevert, a földön fekvő férfihez hívják, aki elmondja, hogy 

éppen a közértben élelmiszert vásárolt beteg feleségének, éhes gyerekének, majd amikor 

kilépett a boltból, két férfi támadt rá, és se szó se beszéd agyba-főbe verték. Rugdosták, 

elvették a tárcáját, azt is, amit vásárolt és közben ordítoztak, hogy „Megdöglesz, büdös 

cigány!”. Mágenheim doktor ellátja a beteget, ellátás közben drámai zenét hallunk, or-

vos és betege beszélgetnek, és kiderül, hogy az áldozat egy teljesen vétlen, becsületes 

tanárember. Az igazi, hangsúlyos üzenet ezután következik, amikor Mágenheim doktor 

anyósa, Etus (Csűrös Karola) támogatást nyújtva ellátogat a megvert tanár családjához, 

hogy az ágybeteg feleség által összekészített kórházi holmit bevigye a családfőnek. Ek-
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kor az is kiderül, hogy a férfi lába eltört, veséje megrepedt, valamint, hogy felesége sze-

rint érthetetlen az egész támadás, hiszen férje „szelíd, csendes tudós ember. Nagyon jó 

tanár, matematika-fizika szakos”. Ezután a jelenet után fejeződik be az epizód, ekkor 

következik a tanulság összefoglalása. Először az általa segített család előszobájában 

szomorú, de kedves tekintettel álló Etust egyedül mutatja a kamera, aki elmondja, ez az 

első alkalom, hogy elment egy olyan családhoz segíteni, akiket baj ért, és veje látta el 

őket. Ezután Mágenheim tanulsága következik, aki a bűncselekmény helyszínén áll a 

kamerával szemben, ő szigorú, már-már szomorú arccal néz a nézőkre, és így szól: 

„Szerencsétlen. Viszi haza a családjának, amit vásárolt, erre két vadidegen suhanc neki-

esik, és agyonveri. Csak azért, mert más. Mikor lesz ennek vége?” (Gemby, 2010) Az 

epizódban a támadók szitokszavain kívül nem derül ki egyértelműen, hogy itt most 

tényleg cigány családról van-e szó, vagy csak a támadók félreértettek valamit. A meg-

vert férfi látható etnikai jegyei nem teszik egyértelművé származását, Mágenheim is 

csak sejteti, hogy azért verték össze a férfit, mert cigány. Ha elfogadjuk, hogy roma em-

bert vertek össze, akkor az üzenetek egyértelműek: a cigányok lehetnek jó emberek is, 

fontos, hogy segítsünk nekik, mert maguktól nem mindig képesek az előrejutásra, illet-

ve hogy minden különösebb előzmény nélkül is lehet annyira gyűlölni őket, hogy szét-

verjék őket az utcán. Érdekesség, hogy az epizódban a tanár pár pillanatra feltűnő, 11-

12 éves gyerekét a pár évtizeddel később ValóVilág Béciként megismert fiú (Rácz Béla) 

alakítja.  

„Negatív Vágási Feri effektusra” 2013-ban is akad példa. A TV2 2013. január 7.-

től két hónapon át főműsoridőben sugárzott, Bűnök és Szerelmek című szappanoperája 

a jó és a rossz párharcáról szól, középpontjában három fő szál áll: a maffiózó Bodzás-

család, a rendőr Kapus-család, és három állami gondozottságban nevelkedett fiatal tör-

ténete. A Bodzás-klánnak nevezett család fejének, Lajosnak a történet szerint három fia 

van: Bodzás Lorenzo, Bodzás Frenki, illetve egy bonyodalmakat okozó, eltitkolt gyer-

meke, Rómeó. A jómódú, az első epizód narrációjában a „kétes hírű família” jelzővel 

illetett család egy erősen túldíszített, arany-berakásokkal, giccses mintákkal berendezett 

házban él, a szereplőket sötét hajszínű, kreol bőrű színészek játszák. A karaktereknek 

külön weboldaluk van a Bűnök és Szerelmek hivatalos, TV2-s oldalán, amelyen rövid 

karakterjellemzések is helyet kapnak. A Bodzás Frenki-karakternél például a „Seftes 

bűnöző, gyors, penge, harcias. Született vezető típus, olyan ember, aki előbb cselekszik, 

és csak azután gondolkozik”, a Bodzás Lajos karakternél a „A Bodzás klán feje, halk 
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szavú, tekintélyt parancsoló, megfontolt maffiózó” szöveg szerepel (A Bodzás klán csa-

ládfája, 2012). A roma-percepcióval foglalkozó, szociálpszichológiai és fókuszcsoportos 

vizsgálatok szerint a külső testi jegyek, szem-, haj- és bőrszín, név, környezet, öltözék, 

cigányos nyelvhasználat, agresszív viselkedés, illetve ezek együttes jelenléte esetén 

tekintünk valakit nagy eséllyel cigánynak (lásd például Monori-Kozma, 2010 vagy Cse-

peli-Simon, 2001). Ezek alapján nem különösebben meglepő, hogy beindult a „Vágási 

Feri effektus”, és a műsort elemző tévékritikusok és a műsorral foglalkozó online posz-

tok, fórumok kommentelői közül sokan azonnal romának azonosították a Bodzás-klán 

tagjait. Ebben az sem gátolja meg a nézőket, hogy a családról a sorozat eddigi 33 epi-

zódjában soha nem hangzott el, hogy a - többek között lopással, műkincsrablással - fog-

lalkozó, bűnöző klán tagjai cigányok lennének. A Comment.com médiablog publicistája 

például így írt a sorozat első részét követő, Akár a kurucinfó is írhatta volna a TV2 új 

sorozatát címmel megjelent kritikájában: „Amit az első, igen mozgalmas félórából ki 

lehetett hámozni, arra utal, hogy van egy cigánybűnöző család, a Bodzás-klán. … És ez 

nem vicc, a Tv2 nem Bayer Zsolttal íratta a forgatókönyvet, és nem a kurucinfóról tobo-

rozta a tanácsadókat, szimplán maguktól voltak ennyire hülyék, hogy nem gondolták át 

legalább a névadást.” (Sixx, 2013) Amikor a tévésorozat egyik szerkesztőjével interjút 

készítettem, határozottan azt mondta, hogy a sorozatban a rosszakat megtestesítő Bo-

dzás-család nem roma, a karakterkijelölésekben nincs semmilyen a származásra vonat-

kozó elem, a színészek felé sem kommunikálnak semmi olyasmit, hogy karakterük ro-

ma lenne, és soha sehol nem hangzik el a szinopszisokban sem. „Fájóak azok a kritikák, 

amelyek azzal vádolnak minket, hogy nem segítünk a cigányok helyzetén, de bízunk 

abban, amit csinálunk. A sorozatunkkal – a többi tévésorozathoz hasonlóan - nem ítél-

kezni akarunk, nem akarjuk befolyásolni a nézők politikai nézeteit, hanem egyszerűen 

szórakoztatni akarunk” - fogalmazott. Arra a kérdésemre pedig, hogy mennyire volt 

tudatos, hogy a bűnözőket a sötét bőrű és hajú, adott esetben romának azonosítható szí-

nészek játsszák, elmondta, hogy véleménye szerint hitelesebb így, hogy a „sötétebb”, 

„csibészebb” színészek kapták ezeket a szerepeket: „Lehetett volna egy olyan ötlet is, 

hogy a sötétek a rendőrök és a szőkék a gonoszok, de az mennyire hiteles? Azzal a néző 

mennyire tud azonosulni?” - fogalmazott, és hozzátette, hogy a színészek tudomása sze-

rint egy kivétellel nem romák. 
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Balogh Nóra és Otyó őrmester 

Egy 1998-as médiaszociológiai kutatásban nyilatkozó két magyar tévésorozat-

producer (Bernáth-Messing, 1998) kifogásolta, hogy hiányoznak a populáris műfajok-

ból a roma szereplők. Egyikük a megoldásra is tett javaslatot, szerinte „sztárokat kell 

létrehozni. Mert a sztárok hordózóként szerepelnek”; és másikuk is úgy vélekedett, 

hogy a romák megítélésén a könnyed, szórakoztató műfajokban szerepeltetett ágensek-

kel lehet változtatni, azonban ezt a fajta bemutatást kockázatosnak ítélte. Bernáth Gábor 

és Messing Vera idézi ezt az interjúalanyt: „A szórakoztatás oldaláról kell megnézni a 

dolgot. (...) Az persze, ha elkezdenék foglalkozni a cigánykérdéssel, biztos hogy ártana 

nekem. A szereplőről látszik majd, hogy roma, de nem a roma kérdéssel foglalkozom”; 

“hogy a diszkriminációs vitát belevigyük-e a műsorba, az már egy problematikusabb 

kérdés. Egy olyan vitát, amit a társadalomnak a széles rétege folytat kiközösítő alapon, 

azt átemelni ide, és megismételni a kiközösítési kísérletet és annak kivédését, ezt én egy 

életveszélyes útnak tartom” (Bernáth-Messing, 1998: 23). Ezen az életveszélyes úton 

végül az RTL Klubon 1998. október 26. óta futó Barátok Közt című szappanopera ké-

szítői indultak el, amikor a főműsoridőben sugárzott, rendkívül népszerű sorozat egyik 

főszereplőjéről kiderült, hogy cigány. Dr. Balogh Nóra (Varga Izabella) karaktere a ro-

ma sztereotípiák mindegyikét nélkülözi, okos, karrierista, határozott és erős nő, ügyvéd, 

aki a sorozat kezdete után másfél évvel, 2000-ben deríti ki, hogy édesapja roma. A tör-

ténet szerint a főszereplők együtt nevelkedtek állami gondozottként. Egyikük, Balogh 

Nóra hirtelen elementáris vágyat érez, hogy megismerje a szüleit, kutatásba kezd, és 

komplikált módon meg is találja édesapját, akitől megtudja, hogy édesanyja egy befo-

lyásos pártfunkcionárius lánya volt, aki gimnazistaként alkalmi kapcsolatot létesített 

cigány osztálytársával, megszülte a gyerekét, de a szülei azonnal intézetbe adták a ki-

csit. A roma tematika, az előítéletek, a diszkrimináció témája hat epizódon keresztül
32

 

tartott a sorozatban, ekkor előkerült a negatív diszkrimináció, a társadalmi előítéletek 

jelensége is. Nóra szembesült az előítéletes többségi társadalom megnyilvánulásaival, 

amikor például Magdi néni (a lakóház takarítója) lekurvázta őt, mert együtt aludt Magdi 

néni fiával, és közölte, hogy „már csak ilyen a fajtája”. Balogh Nóra édesapja, Rácz 

Béla (Bezerédy Zoltán) az epizódok során szerepet kapott lánya életében. A férfi nyom-

dász, nehéz körülmények között él, ráadásul a munkahelyéről is kirúgják, miután Nóra 

                                                
32 A Barátok Közt 540., 542., 547., 560., 562., 574. epizódjaiban. Az epizódok kiválogatásáért köszönet-

tel tartozom az RTL Klubnak, és Böjte Pirosnak, a Barátok Közt sajtósának. 
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meglátogatja ott, és összeszólalkozik apja rasszista főnökével. A karakter életére erősen 

rányomta a bélyegét, hogy Nóra nagyapja annak idején kidobatta a középiskolából, rá-

adásul a negatív diszkrimináció is hatott rá, Nóra éppen azért is veszik össze a főnöké-

vel, mert Béla kevesebbet keres, mint nem cigány munkatársai. A karakternek két gye-

reke van Nórán kívül, de egyedül él, passzív, segítségre szoruló jellemzőkkel ábrázoló-

dik. Egy ideig Nóránál él a kirúgás után, aki segít neki, például zenei téren tehetséges 

kislányát eljuttatja a Bécsi Konzervatóriumba tanulni. Munkaügyi pert is indítanak Béla 

munkahelye ellen, majd egy idő után a roma apa bűncselekménybe bonyolódik: a soro-

zat rosszfiú-karaktere, Bartha Zsolt (Rékasi Károly) pénzhamisítási ügyébe keveredik, 

és eltűnik a sorozatból. Nóra karakterében 2002 után gyakorlatilag nem esik szó a ci-

gány származásáról.  

Ez annak ellenére így van, hogy egy vizsgálat szerint a közönség nem ódzkodik 

a roma tematikától. Még a pénzhamisítási szál előtt, közvetlenül a roma szál felbukka-

nása után a Bernáth-Messing kutatópáros telefonos survey-vizsgálattal elemezte a kö-

zönség reakcióit a Barátok Közt új roma-szálára (Bernáth-Messing, 2001). Az 500 fős 

minta egyötöde ellenezte, hogy bármilyen roma tematika legyen a továbbiakban a Bará-

tok Köztben, további 37% mondta, hogy ha egyáltalán szó van a romákról, akkor csak a 

rendes cigányokról legyen szó, ám 43% támogatta a cigány tematika jelenlétét. Érdekes 

azonban, hogy míg a roma témára a megkérdezettek csaknem fele igent mondott, ennél 

lényegesen kevesebb támogatója akadt annak a felvetésnek, hogy effektíve szerepelje-

nek-e romák a szappanoperában. A megkérdezettek csupán egyharmada mondta, hogy 

kapjanak romák szerepet (Bernáth-Messing, 2001). A Nórát megformáló Varga Izabel-

lával és a sorozat producerével a Roma Sajtóközpont akkori munkatársai (Kadét Ernő és 

Bernáth Gábor) készítettek interjút 2001-ben. Ebből kiderül, hogy a roma karaktereknél 

nem volt szempont, hogy roma származású színészek alakítsák, a producer kizárólag a 

színészi kvalitásokat vette figyelembe, valamint a külsőt: azért választották Balogh Nó-

rát a roma szálhoz, mert az őt megformáló Varga Izabellának kreol a bőre és sötét a haj-

színe. Az interjúban elhangzottak szerint a produceri koncepcióban fontos volt az az 

elképzelés, hogy társadalmi tabukat ábrázoljanak, éppen ezért szerepel például meleg 

karakter is (a Halász Gábor által megformált Hoffer Mihály), vagy amikor szintén Nóra 

33 évesen egy 17 éves fiúval jön össze a sorozatban. A társadalmi tabukat tehát szívesen 

építik bele a sorozat történeteibe, azonban a producer szerint szereptévesztés lenne, 

ezért nem akarnak hangsúlyosan politikai állásfoglalásokat tenni. Nóra karakterében 
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ezért sem alapvető jelentőségű a származása: „ha elkezdem sulykolni, akkor ellentétet 

vált ki a nézőből, azt fogják mondani, hogy propaganda, márpedig ez a műsor nem okta-

tófilm. Nem politizál, csak szórakoztat. A Nóra karaktere igaz, hogy cigány, de nem ez 

az elsődleges szempontja a karakterének, hanem az hogy ugyanolyan szereplő, mint az 

összes többi” - fogalmazott az interjúban a producer, Varga Izabella pedig azt tette hoz-

zá, hogy ő sokkal nagyobb felzúdulást érzékelt (nézői visszajelzéseket, leveleket), ami-

kor karaktere egy tinédzser fiúval jött össze, mint amikor kiderült, hogy cigány (Kadét-

Bernáth, 2001). 

Habár a Nóra-karakterben cigánysága egyáltalán nem kiemelkedő jelentőségű 

alkotórész, és a 2000-es roma szál óta nem is volt több epizódra kiterjedő roma tematika 

a Barátok Köztben, mégis egyedülállónak tekinthető narratíva, mivel a rendszerváltás 

óta készült több tucat magyar tévésorozatban egy-két kivételtől eltekintve nincsenek 

cigány szereplők. Például a TV2-n 2005 óta futó Jóban-Rosszban című szappanoperájá-

ban sem, annak ellenére, hogy más kisebbségeket rendszeresen szerepeltetnek: a sorozat 

egyik főszereplője fekete (Dr. Kalem József karakterét Kembe Sorel alakítja), és 2012 

végén egy muszlim karakter (Habib - Mechiat Said alakítja) viszontagságait is beépítet-

ték a forgatókönyvbe.  

Arra is akad példa, hogy a közszolgálati televízió egy szórakoztató tévésorozat-

ban teljesítse társadalmi felelősségét, és egy roma karakteren keresztül közvetítsen poli-

tikai üzenetet. Így volt ez az MTV-n és a Duna TV-n 2007 és 2011 között sugárzott, egy 

angyalföldi rendőrörs életét bemutató Tűzvonalban című sorozattal, amelynek egyik 

főszereplője egy cigány rendőr Otyó (Oltós János – alakította: Varju Kálmán) volt. A 

sorozat a rendőrség népszerűsítését (is) célozta, a rendezőkkel készített interjú (Soós-

Pajer, 2009) szerint a sorozat létrejöttét az MTV, az ORTT, az MMKA és a rendőrség is 

támogatta anyagilag
33

. Az Otyó-karakter megjelenítésében az etnikai jelleg dominánsan 

ábrázolódott, az alulról jövő, keményen dolgozó, sikeres mobilitási utat bejáró roma 

képét vezette végig, sztereotipikus jegyekkel, ugyanakkor komplexen, a kettős identitás 

kérdéskörét több síkon megjelenítve. Otyónak folyamatosan gondot jelent, hogy saját 

gyerekkori közegéből kiemelkedve, sokszor ellene kell rendőrként fellépnie, de például 

nem roma szerelmével kapcsolatban is felmerült az etnikai különbözőség témája. 

                                                
33 A rendőrség rendszeresen tart cigányoknak szóló programokat, amelyek során előadásokat tartanak 

vagy ösztöndíjakat osztanak cigány fiataloknak a rendőri pálya népszerűsítése érdekében. Ilyenek pél-

dául az ORFK roma pályázata (http://www.police.hu/kepzes/romapalyazat), vagy a Roma Rendőrök 

Országos Egyesületének tájékoztatói. 

http://www.police.hu/kepzes/romapalyazat
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A produkció hivatalos oldalán (Tűzvonalban.com) Otyó őrmester karakterének 

eredettörténetéről és a sorozatbeli jellemzőiről részletesen írnak, amelyből kiderül, hogy 

a fiatalember rossz szociális körülmények közt élő, problémás családból származik, 

hatan vannak testvérek. Karakterének fő jellemzőiként a kitaszítottságot, a gyengék vé-

delmezését és származásának rendőri hivatásában olykor praktikus, olykor bonyodalmas 

jelentőségét említik: „A nyolcas körzet roma származású újonca mindenkit ismer a kör-

zetben, hiszen itt született és itt is nőtt fel. Rendőri hivatása miatt még rokonai is áruló-

nak tartják, ugyanakkor pont a származása segíti olyan konfliktusok békés megoldásá-

ban, amihez egyébként komoly karhatalom kellett volna. Igazságot akar szolgáltatni és 

meg akarja védeni a gyengéket, kiáll a kiszolgáltatottak jogaiért. … Roma származása 

nem az őrsön, hanem az utcán jelent számára hátrányt, ahol nap mint nap meg kell küz-

denie az előítéletekkel. Számtalan konfliktusa támad az ismerőseivel, rokonaival, akik 

szabályosan „leárulózzák”, nem egyszer megfenyegetik” - írja a karakterjellemzés 

(Tűzvonalban. Oltós János "Otyó"), amelyből az is kiderül, hogy Otyó a sorozat 

haladtával hamar beilleszkedik a rendőri közegbe, és a feltörekvő fiatalból nagyon jó 

rendőr lesz. 

A karakternek az amerikai fekete populáriskultúra-reprezentációkból már jól is-

mert „fehér segítője” van (lásd erről az I.1.5 pontot) Kálmán bá' (Hollósi Frigyes) sze-

mélyében, aki gyerekkora óta ismeri Otyót. A roma fiatalember gyerekként sokszor ke-

rült szembetűzésbe a törvénnyel a történet szerint, gyerekként bolti tolvaj volt, tiné-

dzserként prostituáltakkal hált, de Kálmán bá' felkarolta, és folyamatosan támogatva 

végigvezette a helyes úton, amely a rendőri hivatáshoz vezetett. Roma származása na-

gyon hasznos rendőri munkájában, ugyanis „folyékonyan beszél a romák nyelvén, érti a 

gondolkodásmódjukat, két-három mondattal olyan konfliktusokat is megold, melyek 

kezeléséhez Móricz legalább két járőrautót küldene a helyszínre” - ismerteti a karaktert 

a produkció weboldala. Otyó karakterében tehát a rendőrség számára ideális roma 

származású újonc-jelölt reprezentálódik. 

Bazi nagy roma lagzi 

A szórakoztató műfajok szociokulturális jelentőségét kiválóan érzékelteti, hogy a 

romák médiabeli megjelenítésével kapcsolatban idáig a legnagyobb közéleti felháboro-

dást nem a hírműfajokban mutatkozó problémaorientált reprezentációs gyakorlat, ha-

nem a 2003 márciusában a TV2-n vetített Bazi nagy roma lagzi című műsor keltette. Az 

Irigy hónaljmirigy vicc-együttes műsorában az együttes tagjai (és az akkor még csak a 
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Romantic együttes énekeseként ismert Gáspár Győző) cigányokat alakítanak, énekel-

nek, és a történet során minden létező cigány sztereotípiát megjelenítenek, szándékaik 

szerint szórakoztató formában. Bernáth Gábor így foglalta össze a műsor lényegét: 

„Nem véletlen, hogy a nézőrekordot döntő Bazi nagy roma lagzi „vicceinek” jó része e 

kultúrakép konszenzusán alapult: a termékenység, a túlfűtött szexualitás, gyakori part-

nerváltás („a Szonda Ipsos-szal számoltattam meg a gyermekeimet”), a hagyományőrző 

roma közösségek életének olyan még sok helyen élő szokásainak kigúnyolása, mint a 

halottak melletti virrasztás (amit egy olyan insert „magyaráz meg”, miszerint: „találj 

egy kifogást, és ne menj melózni”); és a romák primitív lényként való bemutatása (az 

állandó, mind fonetikailag, mind tartalmát tekintve hiányos, durva és torzult magyar 

nyelvhasználat mellett a „menyasszony” így írja le a születést: [a gyerek] „mindjárt 

kidzsavel a lyukból”; Bangó Margit „paródia”: „ajaj fekete csaj, becsúszott a baj, nálunk 

ez nem ritka, szűzhártya rég nyista”)” (Bernáth, 2003: 46). 

A műsor sugárzását követően a roma egyetemistákat és főiskolásokat tömörítő 

Romaversitas nyílt levélben határolódott el Gáspár Győzőtől, az Országgyűlés Emberi 

jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága állásfoglalásban ítélte el az adást, és Horváth 

Aladár, az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) akkori vezetője magánlevélben tilta-

kozott a TV2 elnökénél. A csatorna végül bocsánatot kért, de ez sem volt elég, az ORTT 

a médiatörvényben foglalt, a társadalmi csoportok nyílt vagy burkolt megsértésének, 

kirekesztésének, faji szempont alapján való bemutatásának tilalmára vonatkozó rendel-

kezés megsértése miatt 2003. április 9-én műsorszolgáltatási jogának félórás megvoná-

sával büntette a csatornát.  

Ugyanebben az időszakban történt egy hasonló, ám másik kisebbségi csoport 

reprezentációjával kapcsolatos szabályozási eset. A fent tárgyalt Bazi nagy roma lagzit 

érintő ORTT-döntés után egy héttel, 2003. április 19-én a japán nagykövetség levélben 

tiltakozott – szintén a TV2-nél - Stahl Juditnak a Micuko, a világ ferde szemmel című 

műsora miatt. A kéthetente jelentkező műsorban Stahl Judit elmaszkírozva, japánnak 

adta ki magát, és így álruhában, magyar hírességekkel, előadóművészekkel készített 

interjút. A tiltakozó levélben a japán követség első titkára, Abe Hiroshi kifejtette: az 

adásban szereplő japán figura megjelenítése sérti, gúnyolja a japánokat, negatívan festi 

le a japán kultúrát, és ez a japán közösség felháborodása mellett a két ország gazdasági 

és kulturális kapcsolataira is hatással lehet. Az ORTT 2003 júniusában tárgyalta az 

ügyet, de nem találta megalapozottnak a panaszt.  
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Egy nemzetközi példa pedig a finn Romano TV esete. A Bazi nagy roma lagzi-

hoz hasonló felháborodás övezte Finnországban a 2007 nyarán az YLE csatornán vetí-

tett finn tévésorozatot, a Romano TV címűt
34

. A finn köztévé is közreműködött a szati-

rikus műsor készítésében, amely a finnországi cigányokat figurázta ki az összes létező 

sztereotípia használatával. A rendkívül nézett és széles körben kritizált, 12 epizódos 

sorozat egyik főszereplőjét, Santeri Ahlgrént 2008-ban a legjobb tévés személyiségnek 

választották. A vitatott és kritizált műsorral kapcsolatban végül 2011 tavaszán a finn 

Legfelsőbb Bíróság azt állapította meg, hogy nem támadta szándékosan a cigányokat, 

megfelelt a művészi- és véleményszabadságban elvárható tartalomnak (Kaunonen, 

2013). A Romano TV-t dvd-n is kiadták. 

II.2.4 Cigányok a kibeszélő show-kban 

A minden hétköznap jelentkező, műfajukat tekintve kibeszélő show-nak nevezett 

műsorok cigányképe a magyar nyelvű populáriskultúra-kutatás szakirodalmában a leg-

alaposabban feldolgozott terület. Császi Lajos médiakutató a Mónika Show gyártásával, 

médiaszövegeivel és a Mónika-jelenség társadalmi recepciójával foglalkozott (Császi, 

2011), ebben a munkában azonban nem vizsgálta közelebbről a show etnicitás-

konstrukcióját. Az ORTT viszont igen, amikor 2009-ben megszaporodtak a médiaható-

sághoz érkező nézői panaszok a kereskedelmi tévéken látható kibeszélő show-kkal kap-

csolatosan. A hatóság Műsorelemző osztálya a Mónika Show-val és a Joshi Bharattal 

kapcsolatban is több kutatást végzett, az epizódok szövegelemzése mellett például nézői 

fókuszcsoportos, és mediációs vizsgálatokat is. Ezekben külön hangsúlyt fektettek arra, 

hogyan reprezentálják a cigányokat (Monori-Kozma, 2010). 

Az RTL Klub Mónika Show-ja 2001 májusától 2010 nyaráig, több mint tíz éven 

át futott, a konkurens TV2-n a Joshi Bharat című show-t 2008 és 2010 között adták. 

Ebben a két kibeszélő show-ban amerikai műsorok mintáira hétköznapi emberek hét-

köznapi problémáikat beszélték meg a műsorvezetővel (Erdélyi Mónikával, illetve az 

indiai Joshi Bharattal), a műsorok a spontán beszélgetés érzetére alapoznak, azonban 

alaposan szerkesztettek (Császi, 2005: 25). „Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a 

Mónika Show témái felölelték a magánélet összes aspektusát, de ha visszatekintünk, 

akkor azt láthatjuk, hogy a lehetséges témák palettáján markáns átrendeződés jött létre a 

                                                
34 Eredetileg Manne TV volt a címe, de később a neutrálisabb Romano TV-re módosították. A manne 

kifejezés ugyanis pejoratív kifejezés a finnországi cigányokra.  
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konfrontációs show irányába. …. A témák között egyetlen tiltott téma van: a politika” - 

fogalmaz Császi (2011: 124-125). Egy kevésbé szélsőséges párbeszéd a Mónika Show 

2005. január 5-i adásából így szól: 

„Műsorvezető: Margitka, akkor mondd el Erzsikének is, hogy mit jelent a 

rossz kapcsolat! 

Margit: Mé nem tudod, mit montá nekem (ordít). Várjá csak, ne féjjé, 

meg fogod kapni! 

Erzsébet, fiatal, csinosan öltözött roma nő, visszakiabálva: Tetőled? 

Egymás szavába vágva adják elő, mi bajuk egymással. Margit öccsével 

békülne, mert Erzsi miatt évekkel ezelőtt megromlott vele a kapcsolata. 

Margit: Tetvesek vagytok! 

Erzsébet: Gyere csak, nízd meg ezt a hajat e, mennyi van belüle! (hátul-

ról előre dobja a haját, kezébe fogva rázza a másik felé, a közönség ka-

cag) 

Margit: Ezt e, ezt nízd meg! Te szígyentelen! (ő is haját a kezébe fogva 

mutatja a másik nő felé, publikum nevet) 

Mónika: Jó, így nem tudunk tovább beszélgetni, ha kiabáltok és szidjátok 

egymást! 

Margit súlyos pajzsmirigybetegségéről beszél, közben az eddigiekhez 

nem illeszkedő felirat jelenik meg. „Annyi gyerek van a családban, hogy 

minden tavaszra jut legalább egy ballagás.” A következő felirat szerint 

pedig: „Margit életében fontos szerepet kapnak a babonák, ezért nem fe-

küdt be az ágyba.” Megérkezik Béla, bajszos cigány ember: barnás-

bordós öltöny, kék-fehér mintás inghez piros-fehér csíkos nyakkendő, a 

sztori egyre követhetetlenebb. Már hárman kiabálnak, békülésre esély 

sincs. Mónika az utolsó percekben megmagyarázza a kudarcot: „Az a 

baj, hogy nem tudtok egymással kulturáltan beszélgetni, mert rögtön el-

kezditek szidni a másikat, és elkezdtek kiabálni. Így nem jó.”  (Idézi Var-

ró, 2005: 10). 

A konfrontációs tematika, a hangos üvöltözés, a verekedés mindkét show-ban 

gyakran előforduló jellemzők voltak, és ahogy azt a 2009 tavaszán és őszén, összesen 

92 Mónika Show epizód és 92 Joshi Bharat epizód kvalitatív elemzésén alapuló ORTT-
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vizsgálat
35

 megállapította, „az erőszakos, fenyegető viselkedés, az igénytelen beszéd-

mód és ruházat, valamint a trágár nyelvhasználat a műsorokban elsősorban a romákat 

jellemezte” (Monori-Kozma, 2010: 24).  

Már a tavaszi adatfelvételkor is erősen felülreprezentáltak voltak a műsorokban 

a cigányok (a két műsor összes szereplőjének 41 százaléka), de őszre már a szereplők 

fele roma volt. A tematikát is erőteljesen meghatározta a származás: „A romák szereplé-

se mindegyik időszakban többnyire a társadalmi normákat sértő és a panaszosok által is 

kifogásolt problémás témák és viselkedési formák bemutatásához kapcsolódott. … Az 

erőszakosan viselkedő vendégek között szintén szignifikánsan magasabb volt a cigány-

ként azonosított szereplők aránya (73%), de hasonló megoszlást figyelhettünk meg a 

fenyegető (71%), a trágár (60%) és az igénytelen beszéd (56%) megjelenésénél is. Csa-

tornákra lebontva megállapítható, hogy ha a téma a vérfertőzés volt, akkor az RTL Klu-

bon megjelenő szereplők 95, a TV2 esetében 50 százalék volt a romák aránya” (Monori-

Kozma, 2010: 24).  

A kutatást hatásvizsgálat is kiegészítette, amely a Mónika Show és a Joshi 

Bharat rendszeres nézése és az előítéletes gondolkodás közötti közvetlen kapcsolatot 

nem tárt fel, hanem arra jutott, hogy a romákról a nézők elsősorban nem a tévében lá-

tott, hanem a személyesen megélt tapasztalatok alapján alkotnak véleményt. Ugyanak-

kor a szerzők arra jutnak, hogy a műsorok rendszeres nézőinek „a roma szereplők gyak-

ran a kárörvendő szórakozás tárgyát képezik”, illetve állítják, hogy, a vizsgálat „egyér-

telműen kimutatta, hogy a vizsgált talk show-k az előítéletes médiafogyasztók számára 

megerősítést, visszaigazolást nyújtanak a romákról alkotott sztereotip képzeteikről, vé-

leményeikről. Színesítik fantáziájukat arra nézve, hogy „a cigányok” mi mindenre le-

hetnek képesek, munícióval szolgálnak ahhoz, hogy újabb negatív viselkedési mintákat 

társítsanak a roma kisebbséghez. Ezzel összefüggésben hozzájárulnak nézőik (már meg-

lévő) cigányellenes érvkészletének bővítéséhez” (Monori-Kozma, 2010: 30).  

Az ORTT 2009-ben és 2010-ben is adott ki határozatokat a két kibeszélő show-

val kapcsolatban, és felszólította a csatornákat a sérelmezett magatartások megszünteté-

                                                
35 2009. március 19. és június 12. között 50–50, augusztus 31. és október 30. között pedig 42–42 Joshi 

Bharat és Mónika-show elemzését végezték el, jegyezték a szereplők műsorszámokban tanúsított ma-

gatartását, a témákat, és azonosították a roma szereplőket. Roma-percepcióval foglalkozó fókuszcso-

portos vizsgálatokra alapozva azokat a szereplőket tekintették romának, akiket a néző külső testi je-

gyei, szem-, haj- és bőrszíne, neve, szegényes öltözéke, cigányos nyelvhasználata, agresszív viselke-

dése alapján nagy eséllyel cigánynak tekint. (Monori-Kozma, 2010) 
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sére, a RTL Klubnak 2009 nyarán három órára el is kellett sötétítenie a képernyőjét 

(Császi, 2011:255). A határozatok szerint mindkét show megsértette az akkor hatályos 

médiatörvény, az Rttv. 3 § (3) bekezdésében foglaltakat, amely szerint „a műsorszolgál-

tatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt 

megsértésére, kirekesztésére, annak faji szemponton alapuló bemutatására, elítélésére”. 

A határozat így szólt: „A romák talk-show műsorokban való reprezentációja alátámaszt-

ja a velük kapcsolatos sztereotípiákat és előítéleteket. A média mintaadó szerepéből ki-

folyólag az ilyen műsorszámok megerősítik a társadalom tagjainak többségében meglé-

vő, romákkal szemben táplált előítéleteket.”  

Nagy Kriszta 2011. május 4-5-én Pécsen A reprezentáció politikája és a különb-

ségtétel mediatizált formái – fókuszban a romák médiaábrázolása című konferencián 

tartott Roma média-kép a Mónika Show és a Joshi Bharat műsorokban címmel tartott 

előadásában ugyanezt a vizsgálatot ismertetve a fentieket azzal egészítette ki, hogy 

2009-ben az egymással vívott nézettségi harc miatt vállalt a két show egyre szélsősége-

sebb agresszív témákat és képeket. (Nagy, 2012) Az ORTT-hez érkezett panaszok a 

show-kban mutatott verbális és fizikai erőszakot, a gyerekekre káros témák bemutatását 

és a cigányokkal szembeni előítéletek potenciális megerősítését bírálták, amelyek miatt 

a hatóság folyamatosan szankcionálta a műsorokat, és végül „győzedelmeskedett”, töb-

bek között annak az eszköznek a segítségével, hogy hozott egy szabályt, ami szerint a 

szereplőknek joguk volt arra, hogy a műsor után megvétózzák az adásba kerülést, ha 

sértőnek találták (Császi, 2011: 254). 2010 nyarán a Mónika Show és a Joshi Bharat is 

megszűnt.  

II.2.5 Cigányok a valóság show-kban 

A valóságshow-kat a médiakritikusok, de a hétköznapi beszélgetések során a 

magánszemélyek is gyakran a szórakoztató televíziózás legaljaként kezelik, a poszt- és 

későmodern médiakutatásnak azonban ez a műfaj az egyik legfontosabb alapanyaga. 

Elfogadja ugyanis tudományos létjogosultságát a rendkívül népszerű, hatalmas nézett-

ség mellett futó, különböző irányú vehemens indulatokat generáló médiatermékeknek, 

amelyek a nyilvános tér aktív szereplői és formálói. Az RTL Klub 2005-ös éves jelenté-

se szerint az abban az évben induló Győzike Show nézettségét tekintve a top20 műsor 

egyike volt. A kereskedelmi televíziós szemszögből legfontosabbnak tekintett, 18-49 
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éves korcsoport 46%-a nézte, és ez a népszerűség 2009-re tovább nőtt: akkor az átlagos 

nézettség 50%-ra ugrott.  

A nagy nézettség azonban nem jelentett imádott rajongást (RTL Klub, Annual 

Report 2005, 2006). A showról az eddigi legalaposabb és legértékesebb tudományos 

munka Imre Anikó nevéhez fűződik (Imre, 2009, Imre-Tremlett, 2011 és Imre, 2011), 

aki állítja: a közönségnek a valóságshow-khoz fűződő szeretve-gyűlölt (titokban imá-

dott, nyíltan gyűlölt) viszonya a roma és más etnikai celebek szereplésével sugárzott 

reality műsorok körül érzékelhető legjobban (Imre, 2011:3). A sorozatot ért kritikák a 

kutató olvasatában két nagy csoportra, a rasszista véleményekre és a minőségért aggódó 

értelmiségi diskurzusokra oszthatóak. A közönség részéről a reality műsorokkal kapcso-

latosan a kultúra hanyatlása, minőség-romlása felett vélelmezett értelmiségi vagy álér-

telmiségi aggodalom és a romák által reprezentált etnikai minőséggel kapcsolatosan 

érzett diszkriminatív-előítéletes averzió összekapcsolódva, olykor egymástól független 

csoportoktól érkezve, de egymást erősítve okozzák az etnikai celebek szerepeltetésével 

készülő sorozatok körüli felhördülést a nyilvános térben. „A nem-fehér celebekről ké-

szített show-k összhangba hozzák főszereplőik nem kívánatos etnikai minőségét a 

reality TV nem kívánatos kulturális minőségével. Az ezekkel a show-kkal szemben ta-

pasztalható morális felháborodás annak köszönhető, hogy bizalmas kapcsolatot vizuali-

zálnak kétféle illegitimitás között a nemzeti nyilvános térben” (Imre, 2011: 5).  

A Győzike Show a régiónkban nem az egyetlen, etnikai celebeket a középpontba 

állító reality sorozat. Romániában a manele zenei stílust képviselő, népszerű, roma 

származású Vali Vijeile (eredeti nevén Valentin Rusu) életéről és családjáról Aventurile 

familiei Vijelie (a Vijeile család kalandjai) címmel 2005-2011-ig főműsoridőben adott 

betekintést a román Prima TV, az egyik első román kereskedelmi csatorna. Hasonlóan a 

Győzikéhez, az Aventurile familiei Vijelie is az Osbournes alapján készült, ami a hango-

san deviáns, trágár heavy metal énekes, Ozzy Osbournes és családja életéről futott ha-

talmas népszerűség mellett az MTV-n 2002 márciusa és 2005 márciusa között. Hason-

lóan a Győzike Show-hoz, az Aventurile familiei Vijelie a román nyilvános térben kap 

változatos kritikákat: nyíltan rasszista fröcsögést épp úgy, mint a kultúra hanyatlása fe-

lett aggodalmaskodó értelmiségi homlokráncolást (Imre, 2011:8).  

A Gáspár és a Vijelie családok életénél rövidebb ideig, de az etnikai kérdés tár-

gyalásának szélsőségesebb reality-s megoldását hozta az Extreme Makeover című hol-
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lywoodi átváltoztató reality
36

 román változata, a Frumusete pe muchie de cutit. A való-

ságshow-ban egy középkorú nőnek az volt a vágya, hogy műtéti úton alakítsák fehér 

nővé, hogy félig-roma gyermekei ne érezzék magukat kínosan a jelenlétében (Imre, 

2011:20). A cigányság furcsaságát hivatott bemutatni a korábban már említett finn Ro-

mano TV és a román Kanal D csatorna reality show-ja is, a Satra is. Utóbbiról a gyártá-

sáért felelős cég, a Paprika weboldalán az ismertetőben ezt írják: „Mindenki bírálja a 

cigányokat nomádságuk és furcsa életmódjuk miatt. El tudsz képzelni bárkit, hogy fel-

adja a normális életét, és kipróbálja a „cigány utat”? Na, most akkor képzeld el azt, mi 

történne, ha ez a valaki egy celeb lenne. Vagy tudod mit? Ne is képzeld, nézd meg 

főműsoridőben a Kanal D-n!” (TV Paprika, n. d.) A 2009 óta futó román Satra az ame-

rikai Fox tévécsatorna Simple Life című reality-jéhez hasonlatos, amelyben két holly-

woodi megaceleb, Paris Hilton és barátnője átmenetileg egy farmon próbálnak élni. A 

Satrában kicsit más a helyzet: három román celeb próbálja ki, milyen egy cigány csa-

láddal élni 24 órán keresztül, és ezért még pénzt is kapnak. A ház szabályai szerint leg-

jobban teljesítő celeb 5000 román lejt, ami körülbelül 330 ezer forintnak megfelelő ösz-

szeg
37

. „A dolguk látszólag az, hogy a cigány élet megpróbáltatásait és fura szokásait 

megtapasztalják, és olyan feladatokat vigyenek véghez, amiket állítólag a cigányok csi-

nálnak, úgyis, mint alumínium dobozok vagy ruhák árusítása házról házra. A romáktól 

való tanulás helyett a vendégek folyamatosan „oktatják” őket, hogyan tegyék magukévá 

a civilizált életformát. Különféle átalakító fantáziákba bonyolódnak, ahol megmutatják 

vendéglátóiknak, különösen a roma nőknek, hogyan öltözzenek, hogyan sétáljanak és 

táncoljanak megfelelően.” (Imre, 2011:20) 

Gáspár Győző és karaktere: Győzike 

Az eddig egyetlen főműsoridős magyar etnikai celeb show, a Győzike Show fő-

szereplője, Gáspár Győző Salgótarjánban született 1974-ben, ma is ott él, és ahogy a 

vele készített interjúban elmondta, már gyerekként is a sztárságról álmodozott. Michael 

Jackson volt a példaképe. Szülei eleinte nem támogatták a sztárléttel kapcsolatos elkép-

zeléseit: „azt mondták édesanyámék, hogy úristen innen Salgótarjánból felkerülni, mit 

                                                
36 Az Extreme Makeover 2002 és 2007 között futott az amerikai ABC csatornán. A sorozatban epizó-

donként három személy külsejét változtatják meg plasztikai műtétekkel, kozmetikai fogászati kezelé-

sekkel, fodrászok, sminkesek és fitness-edzők segítségével. Hasonló műsorokat sugárzott Magyaror-

szágon Lakatos Márk műsorvezetésével a Viasat, Szeretem a testem, a Széptestben, a 10 év 10 nap 

alatt és a Jól nézek ki! címekkel. 

37 A Satra-val kapcsolatos információkért köszönettel tartozom Hajagos Bálintnak. 
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gondolsz?” Éppen ezért került Balassagyarmatra hentes és mészáros szakra a kereske-

delmi és vendéglátó középiskolába, amit egyáltalán nem szeretett, úgyhogy folyamato-

san kutatta a kitörési lehetőségeket. Középiskolásként járt fel Csepregi Éva színi tano-

dájába három éven át, majd az iskola elvégzése után találkozott a Kozsó művésznevű 

énekessel, aki akkor az Ámokfutók együttes frontembere volt. Vele kezdett el a popze-

nei színtéren dolgozni. Ennek a munkakapcsolatnak hamar vége lett, mint mondta, „há-

ború, veszekedés volt, nem jött össze az egész”. 

Gáspár Győző mégis megragadt a popszakmában, és nem sokkal később, 1999 

áprilisában megalakult a Romantic zenekar (eredetileg Jónás Andreával és Kunovics 

Katinkával, majd Jónás Andreát Völgyi Zsuzsi váltotta), 2000 nyarán jelent meg Gáspár 

édesapjának anyagi segítségével első nagylemezük, Romantic címmel. A TV2-n 2002-

től péntekenként nagy sikerrel futó, mulatós, lakodalmas és pop- és cigányzenét is ját-

szó Lagzi Lajcsi-műsorba, a Dáridóba szerződött az együttes, Győzike maga innen szá-

mítja sztársága kezdetét. „Leszerződtünk akkori kereskedelmi tévécsatornához, a TV2-

höz és onnantól kezdve a pályafutásom tulajdonképpen megy, idézőjelben sikeres, va-

gyok, létezek. Amikor leszerződtem a TV2-hez, akkor a TV2 látott bennem valami fan-

táziát” – mondta az interjúban, és ez a gondolata illeszkedik a star studies elméleti kere-

tébe, amely szerint a sztárság belépője, feltétele a tömegmédia-szereplés maga. Az el-

mélet szerint a tömegmédia egyfelől a sztár létrehozójaként, másfelől az individuum 

sztársággal kapcsolatos törekvéseinek támogatójaként lép fel. A csatorna valóban szere-

pet játszott a Győzike-karakter és jelenség felépítésében, aktívan egyengette az akkor 

még „csak” popénekes Gáspár útját. 2002-ben felkérték, hogy egy másik műsorukban, 

Szulák Andrea társasjátékra alapuló Activity Show-jában szerepeljen meghívott ver-

senyzőként, ahol félreolvasott egy kifejezést, ami miatt – legalábbis Gáspár Győző sze-

rint így van – a nézők és feltehetően a csatorna munkatársai is meglátták benne a szóra-

koztató potenciált, és onnantól további műsorokba hívták. Gáspár Győző erre így em-

lékszik: „Kaptam egy olyan szót, hogy terpeszállás és én terepszállásnak olvastam, és az 

a műsor 51 százalék nézettséget okozott, és onnantól kezdve a TV2 látott bennem fantá-

ziát” - mesélte.  

Két évig szerepelt a csatorna különböző műsoraiban, például a hírességeket ösz-

szeköltöztető Big Brother VIP reality-ben, ott kapta (Bochkor Gábortól) a Győzike be-

cenevet is, majd a TV2 2004 nyarán megvált tőle. Ekkor a konkurens RTL Klubhoz 

szerződött, ahol 2005. február 7-én elindult a családja életéről szóló Győzike Show, 
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amely a romák médiareprezentációját tekintve új fejezetet írt harsányságával, egyszerre 

imádott és gyűlölt jellegével. 2005-ben a tíz legnézettebb műsor közül a Győzike Show 

a hatodik lett, rendre megdöntötte a nézettségi rekordokat. A Győzike Show producere a 

vele 2006-ban készített interjúmban azt mondta, szerinte azért lett ilyen nagy sikere a 

Győzike Show-nak, mert az Osbournes-hez hasonlóan szórakoztató és családi. „Nagy 

nézettségének sok oka van, de furcsa módon azt gondolom ezek között a legkevésbé 

domináns ok az, hogy ők romák. Az egyik fő ok az, hogy mindenki szeret nevetni. Ez 

így nagyon primitíven hangzik, de nagyon igaz. Ha az ember talál olyan szereplőt vagy 

szereplőket, akik szinte minden megmozdulásukban így vagy úgy vagy amúgy komiku-

sak, nevetségesek, viccesek, lehet rajtuk röhögni, kicsit talán chaplinesek, ha úgy tet-

szik, mert a hasonlat nem is olyan távoli, akkor már viszonylag hálásan fogadja az em-

ber” - fogalmazott, majd hozzátette, másfelől a család megjelenítése rendkívül fontos 

elem, a család ugyanis az a mindenki számára ismert képlet, amellyel bárki össze tudja 

magát hasonlítani, viszonyítási pontot képez konfliktusaival, a gyerekek körüli teendők-

kel.  

Ez a produceri összegző, illetve a Győzike show, mint családi show produceri 

koncepciója egybevág annak a közönségvizsgálatnak az eredményeivel, amit Annabel 

Tremlett 2005-ben egy közép-magyarországi általános iskola 10-11 éves tanulói köré-

ben végzett
38

 (Tremlett, 2013). 15 hónapos etnográfiai terepmunkája keretein belül az 

általa megkérdezett 19 gyerek közül mindössze ketten látták roma show-nak a Győzike 

Show-t. „A gyerekek nem használták a roma vagy cigány szavakat, mint a Győzike 

Show legnyilvánvalóbb elemét, ami meglepő, tekintve, hogy Győzike etnikai háttere 

meglehetősen előtérben ábrázolódik a promócióban és a show-ra érkező reakciókban is” 

(Tremlett, 2013: 245). Ezzel szemben az interjúk alapján a gyerekeknek a Győzike 

Show egyet jelentett a szórakozással, legfőbb vonzalmának azt tekintették, hogy meg-

nevettette őket, illetve azt, hogy akár negatív, akár pozitív módon, de saját etnikai szár-

mazásuktól függetlenül, és a show etnikai színezetét figyelmen kívül hagyva viszonyítá-

si pontot jelentett saját családjukhoz.  

A Győzike Show producere a vele készített interjúban folyamatosan hárította, 

hogy a Győzike Show egy cigány műsor lenne, azt mondta, hogy amikor a műsor ter-

vezték, az előkészítési fázisban több potenciális főszereplőt meghallgattak. Ganxta 

                                                
38 19 etnográfiai interjút készített, hasonló társadalmi-gazdasági státuszó családokból származó 6 roma 

és 13 nem roma gyerekekkel. 
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Zolee-t és Dopemant említette, tehát Ozzy Osbournes-hoz hasonlóan a szókimondó, 

vagány, kemény macho zenész karakterét kereste. Végül mégsem őket, hanem az akkor 

még kevéssé ismert Gáspár Győzőt választotta, akinek karakterében a machoságot felül-

írja a humor, az irritáló újgazdagság, az olykor ordenáré harsányság és egyben a szeret-

hető chaplines esetlenség. Feltehetően nem véletlen, hogy a szerkesztői döntés végül a 

vicces roma szereplő felé hajlott, ahogy az sem, hogy a magyar közönség előtt ilyen jól 

működött a szórakoztató roma nem különösebben sok dimenziós karaktere. A show je-

lentéseitől elválaszthatatlan a cigány konstrukció, még akkor is, ha a szerkesztés során 

elsősorban a családi életet emelték ki, és a showban nyíltan rasszista elemek sem voltak.   

A show népszerűségének kulcsaként Imre Anikó is a családi szempontot emeli 

ki, amikor írja, hogy „ha a látványosan el(ő)adott etnikai elemeket lehántjuk a műsorról, 

egy tehetős, de közönséges magyar család ismerős képét kapjuk” (Imre, 2009: 134). A 

sorozatban a minden devianciája ellenére (drogos és/vagy alkoholista gyerekek, rákos 

anya, veszekedések, ex-drogos-alkoholista, apa) Osbournes-családhoz hasonlóan a Gás-

pár-család is funkcionál, mint szerető családi közeg. Erre utalt a sorozat producere is az 

interjúban: „Roma műsornak titulálni, vagy túlságosan nagy hangsúlyt fektetni arra, 

hogy ők romák, én azt gondolom, hogy ez egy hibás megközelítés”. 

Az Osbournes és a magyar és román változatok között azonban jelentős különb-

ség, hogy míg az amerikai show a globális, hollywoodi sztárságra épít, addig a kelet-

közép-európaiak helyi, korábban kevésbé ismert szereplőket helyeznek a középpontba. 

Az Osbournes-t elemző Derek Kompare szerint a heavy metal zenész családi sorozatá-

ban a hollywoodi betekintés legalább annyira fontos elem, mint a családi faktor 

(Kompare, 2004), amelyet Imre azzal egészít ki, hogy az Osbournes családi szélsősége-

inek reprezentációja az amerikai nemzeti középosztály számára viszonyítási pontot je-

lent. Amikor a család a hagyományos középosztályi erkölcs ellenpontjaként jelenik 

meg, a politikailag és gazdaságilag megtépázott középosztály tagjait egyrészt „megdöb-

benti és a helyes, normatív magatartásra emlékezteti” (Imre, 2009: 133), másrészt min-

den szélsősége ellenére alapvetően működő, szerető családként a középosztály családi 

értékeit erősíti. 

Azonban míg Ozzy Osbourne reality-s, a nappalijában konstruálódó személyisé-

ge összhangban áll korábbról már ismert, globális sztárszemélyiségével, addig 

Győzikének „mindössze helyi, nemzeti hírneve van, az sem különösebben jelentős. To-

vábbá Győzike és családja tájszólásával, a roma dialektus rendszeres használatával, csa-
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ládi kötődéseivel a roma közösséghez, folyamatosan aláássa megfeleltethetőségét egy 

nemzeti celeb családdal. Győzike egy anti-sztár, egy nehezményezett és idegesítő celeb, 

akit legtöbben nem tekintenek másnak, mint a média kreációjának” (Imre, 2009:12-13). 

Ez a megállapítás egybevág azzal az empirikus eredménnyel, amelyre a celebek 

megítélését vizsgáló kutatásunk során jutottunk. Amikor 2007-ben Viniczai Andreával 

közösen online survey keretében vizsgáltuk az internetezők attitűdjeit a sztárokkal kap-

csolatban, az derült ki, hogy az idegesítő celebnek feltűnően nagy hagyománya van 

Magyarországon. A survey-ben a több mint 7300 válaszadó 92 százaléka gondolta, hogy 

szerintük abból válhat celeb, aki irritáló. Az irritálónál csak a balhés viselkedést tartot-

ták fontosabbnak (97%) (Viniczai, 2007: 94). Vizsgálatunkban Győzikével kapcsolatos 

nézői attitűdöket is vizsgáltunk, amelyből kiderült, hogy a válaszadók csupán két száza-

léka gondolta azt, hogy a show főszereplője tehetséges, és 59 százalékuk egyetértett 

azzal az állítással, hogy azért lett híres, mert annyira irritáló, hogy az már kíváncsivá 

teszi az embereket (Munk, 2009: 87). 

A Győzike Show-ban az etnikai jelleg a sorozatot és a magyar nyilvános tér re-

akcióit elemezve lehánthatatlan (Imre, 2011), akárhogy is hárítja ezt a jellemzőt a pro-

dukciós oldal. A főszereplő család cigányos beszédmódja, a műsor elején látható díszes-

aranyos intró, a lakás berendezése, a roma zene rendszeres használata mellett rendszere-

sen explicit módon is megjelenik a főszereplő származása
39

. A star studies egyik alapve-

tése, hogy minden híresség csak saját kulturális kontextusában értelmezhető (lásd pél-

dául Dyer, 1979 és 1886). Így van ez a Győzike Show főszereplőjével is, a karakter et-

nikai komponensei a nemzeti kereteken kívül sokkal kevésbé reprezentálódnak, ahogy 

ezt azok az epizódok is jól példázzák, amikor Győzike és családja külföldön jár (Ame-

rikában, Törökországban, Nagy-Britanniában, stb.). Ilyenkor Győzike komikus, elve-

szett és együgyű magyar turistaként ábrázolódik, vagy éppen magyar hírességként, aki-

től az arra nyaraló kislányok autogramot kérnek, de semmiképpen sem cigányként. „A 

romaság csak belülről, a kollektív magyarság keretein belül mutatkozik meg, és csak 

mi, magyarok vesszük észre és nagyítjuk ki (vagy találjuk ki?) a jellegzetességeit. Kí-

vülről Győzike a magyar nemzetet képviseli, amelyben romák és nem romák mások 

számára megkülönböztethetetlenek” (Imre, 2009: 135). Az Imre által elemzett, a show-

ra érkező online reakciókból kiemelkedett a nyíltan rasszista diskurzus-szál, amely 

                                                
39 Például, amikor bográcsos halászlét főznek a vendégségben, ahová ellátogatnak, és Győzike azt 

mondja, "gizdák vagytok mer' tudtok halászlét főzni, cigány gyereknek mondjátok?".  
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Győzikét megfelelteti a „valódi cigányokkal”, és a cigányokkal szerzett saját személyes, 

negatív tapasztalataival vonja a showman-t párhuzamba. Ugyanakkor a korábban hivat-

kozott a sztárok megítélését vizsgáló online survey (többségében magas iskolai végzett-

séggel rendelkező) válaszadóinak csupán egyharmada értett egyet azzal az állítással, 

hogy Győzikének tipikus roma élete van.  

A magyar reality sorozatokban a Győzikén kívül is találunk az etnicitást, mint 

hírértéket vagy szórakoztató komponenst felhasználó példákat, a TV2-n Hal a Tortán
40

 

címmel jelentkező főzőműsornak 2008 szeptemberében például egy héten keresztül 

roma kiadása is volt, amelyben Völgyi Zsuzsi, L.L. Junior, Bangó Margit, Bódi Csaba 

és Choli-Daróczy József szerepelt, és nézettsége az 1,45 millió főt is meghaladta. (Kiug-

ró siker volt …,  2008)  

VV Fecó, a valóságshow romája 

Származását nyíltan vállaló cigány valóságshow-sztár először az RTL Klub Való 

Világ ötödik szériájában
41

 szerepelt. VV Fecó a 2011-2012-ben sugárzott show epizód-

jainak legelején látható intróban cigányos táncmozdulattal, fényes piros ingben egyér-

telműen cigányságát domborítja, és mint az interjúban elmondta, ez nem szerkesztői 

döntés volt, ő maga szerette volna büszkén megmutatni roma identitását. A reality epi-

zódjaiban ritkán, de olykor így tesz: amikor lehetősége van sztárvendéget hívni a mű-

sorba, Bangó Margitot invitálja, és Valentin napi epizódban a Szép vagy cigánylány 

című dal éneklésével szórakoztatta lakótársait. Cigánysága azonban ezt a néhány szim-

bolikus elemet kivéve nincs kidomborítva a műsorszerkesztésben, közvetlenül a show 

befejezése után vele készített interjúmban azt mondta, ilyen szempontból a szerkesztők 

egyáltalán nem befolyásolták, az intróban szereplő romás öltözék és táncmozdulat is az 

ő ötlete volt. VV Fecó romasága tehát explicit módon kevéssé jelent meg a műsorban, 

de ahogy a szereplő gender-reprezentációját egy másik szereplő, a nem roma Attila rep-

rezentációjához képest elemző vizsgálat megállapította, VV Fecó megjelenítése a nem 

roma szereplőkkel szemben alárendelt, „egy érzelmekkel teli, a saját őszinteségét hang-

súlyozó, és ezáltal feminin karakterjegyekkel sűrűbben, erőteljesebben felruházott tár-

sadalmi nemmel rendelkező férfi” volt (Gregor-Lőrincz, 2013: 63).     

                                                
40 2008 márciusától futott egy évig, majd 2013 márciusától a Super TV2-n újra jelentkező adás. 

41 A Való Világ 5. szériáját 2011 szeptembere és 2012 februárja között sugározta az RTL Klub. Ez egy 

klasszikus reality show, amelyben a játékosok együtt élnek egy házban, egyikük hétről hétre kiesik, és 

a végén egyvalaki megnyeri a pénzből és tárgynyereményekből álló fődíjat. 
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II.2.5 Összegzés 

Ahogy arról a bevezetőben is szó volt, a magyarországi romák médiaképe kétpó-

lusú: a hírmédia alacsony társadalmi státuszú cigányai jelentik az egyik pólust (lásd 

Munk, 2013), a szórakoztató média sztárjai pedig a másikat. Ebben az alfejezetben a 

cigányzenészek történeti áttekintése után négy nagy területet, a legnézettebb médiamű-

fajok romaképét elemeztem. Sorrendben: a zenei tehetségkutatók, a magyar tévésoroza-

tok, szappanoperák, a magyar kibeszélő show-k, végül a témám szempontjából kiemel-

kedő jelentőségű Győzike Show, és más reality show-k cigányképét vizsgáltam.  

A társadalomban jelen lévők értékek és attitűdök, valamint a média közötti kap-

csolat egy rendkívül összetett szövevény, sok irányú, egyszerű képletekkel leírhatatlan, 

nehezen megfogható kapcsolat. Egészen biztos, hogy nem állja meg a helyét az az állí-

tás, hogy a média tükröt tartana a társadalomban jelenlevő jelentéseknek, domináns ér-

tékcsoportoknak, ahogy az sem igaz, hogy a média mindenható lenne, ráerőltetné érték-

rendjét a társadalomra. Már csak azért sem, mert mind a média, mind a társadalom nem 

önmagában létező entitás, hanem rétegzett, összetett konstrukciók, ahogy a tévénézők, 

újságolvasók sokasága sem tekinthető koherens, egyívású masszának. A média tartalma-

inak önmagában nincsen jelentése, csak az értelmező, individuumokból álló közönségen 

keresztül nyer – akár egymástól szöges ellentétben álló – jelentéseket.  

Ugyanakkor, ha a média és társadalmi jelenségek összetett kapcsolatának bizo-

nyos szeletét szeretnénk megérteni, ahogy jelen disszertáció a legnagyobb magyaror-

szági etnikai kisebbségi csoport médiareprezentációját, akkor az ezekkel kapcsolatos 

társadalmi mintázatok, kultúrtörténeti események, attitűdök és a média összetett kapcso-

latrendszerének apróbb egységeit megkísérelhetjük vizsgálni. Például azon karaktertí-

pusokon keresztül, amelyek a szórakoztató média különböző műfajaiban a romákat áb-

rázolják. Egyetértek John Fiske médiakutatóval, aki szerint - ahogy arról az I.1.2 pont-

ban már szó volt – adott médiaszöveg fogyasztásának aktusa már önmagában magával 

hordozza a jelentésalkotást, így a szórakoztató médiaműfajokban megjelenő, nagy kö-

zönséget vonzó roma szereplők vizsgálata már csak a fogyasztás aktusa miatt is figye-

lemreméltó, és elemzésre érdemes. 

Ezt tettem kutatásaim során is, megállapításaim pedig az alábbiak: nem különö-

sebb meglepetés, hogy a szórakoztató média sztereotip, alapvető funkciója ugyanis a 

szórakoztatás, célja pedig a profit növelése. A humor, a populáris szórakoztatás pedig 

gyakran egyszerű, minél több ember által érthető képekkel operál. A magyar szórakozta-
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tó médiaműfajokban megjelenő sztereotip romaképet dominálja ugyan a zenész cigány 

sok évszázados archetípusa, ám emellett a reprezentáció mégis meglehetősen heterogén.  

A műfajonként eltérő, szisztematikus elemzés során találkoztunk eltitkolt vagy 

sejtetett cigánnyal (Vágási Feri és a Bodzás-klán), származására büszke, összetett ka-

rakterű rendőr romával (Otyó őrmester), származását átmenetileg kutató, majd figyel-

men kívül helyező, karrierista roma ügyvédnővel (Balogh Nóra), tehetséges pop- és 

rapénekesekkel (Caramel, Oláh Gergő, Oláh Ibolya, Gáspár Laci, LL Junior), tradicio-

nális nótaénekesekkel, problémáikat üvöltve, verekedve kibeszélő cigányokkal (Móni-

ka-show és Joshi Bharat), bántóan kinevetett (Bazi nagy roma lagzi) és (ki)nevetve le-

sajnált, szeretve-gyűlölt cigánnyal (Győzike) egyaránt.  

Emellett, a szórakoztató médiaműfajokban kutatásaim szerint nem jellemző a 

nyílt és általános előítéletesség. Ugyanakkor, a szórakoztató médiaműfajokban az 

etnicitáshoz kötődő másság, mint különlegesség, a romák kulturális másságának hang-

súlyozása gyakori.  
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III. A cigány sztárok médiareprezentációjának empirikus 

vizsgálata 

Ebben a fejezetben a magyarországi roma sztárok reprezentációjával foglalkozó 

kutatásom egyes állomásait veszem sorra. Az első alfejezetben a produkciós oldalt és a 

közönség oldalát, a másodikban a médiaszövegek elemzését, a harmadikban pedig a 

legszűkebb metszetet, a roma sztárokkal készített karrier- és életútinterjúk részleteit 

ismertetem. 

III.1 A magyarországi sztárgyár és a sztárgyárban a roma 

celebek 

A star studies szakirodalmában több kivételes munka is foglalkozik a sztárság 

gazdasági megközelítésével (például Marshall, 1997; Turner, 2004; vagy az ausztrál 

sztáripart részleteiben feltérképező Turner-Bonner-Marshall, 2000), amelyek közül a 

legalaposabb elemzések Graeme Turner nevéhez fűződnek. A sztáripart gazdasági 

szempontrendszerben elemzi és hét különálló al-iparágra osztja, illetve kijelöli ezeknek 

az al-iparágaknak a meghatározó szereplőit (Turner, 2004:41-45).  Ezek, mint írja, nem 

kizárólagosan a sztáripar szolgálatában álló szegmensek, de azt aktívan tápláló egysé-

gek. A magyar sztáripar vizsgálatakor e szegmensek közül a három legnagyobbat – a 

bulvárlapokat és bulvárműsorokat magába foglaló magyar sajtó- és médiaipart, a PR-

területet, valamint a sztárok reprezentációjáért felelős menedzserek, ügynökségek 

szegmensét – választottam ki, és azok jellemzőit és képviselőit vizsgáltam. Turner eze-

ken kívül kiemeli még a kozmetikai ipar, a sztárok képzéséért felelős oktatók és védel-

müket ellátó jogászok szerepét (Turner, 2004:42), amelyek a nyugati sztáriparban a ha-

zainál sokkal jelentősebbek, ám ebben az alfejezetben ezekre nem térek ki.  

Ebben a fejezetben szorosan kapcsolódva az I.2 pont sztárelméleti összegzőjé-

hez, a magyarországi sztárokkal, valamint sztárokkal foglalkozó újságírókkal, lapszer-

kesztőkkel, televíziós szerkesztőkkel és egy producerrel készített interjúk alapján, tehát 

a produkciós oldal gyakorlati működésen keresztül azt vizsgálom, miként épül fel a ha-

zai sztáripar, milyen döntések, ideológiák alapján lesz valaki a mainstream média leg-

jobban látható szereplője. Teszem mindezt abban a szellemben, amit Feischmidt Margit 

kulturális antropológus, etnicitáskutató hangsúlyoz az etnicitásról és a különbségteremtő 

társadalmi viszonyokról szóló esszéjében (Feischmidt, 2010: 7-29). A kutató szerint úgy 
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érthetjük meg legjobban, hogy miként lesz, hogyan konstruálódik az etnicitás, ha „a 

társadalmi létezés nem etnikai dimenzióira, a társadalmi működés nem etnikai folyama-

taira” koncentrálunk, és azt vizsgáljuk, hogy az „alapvetően már funkciót betöltő társa-

dalmi cselekvések és működések (…) hogyan illeszkednek egy társadalmi egyenlőtlen-

ségek és kulturális különbségek által meghatározott társadalmi struktúrába, és miként 

járulnak hozzá a különbség kulturális és etnikai kategóriáinak reprodukciójához” 

(Feischmidt, 2010: 20). Ugyanis a hétköznapi társadalmi gyakorlatok kontextusaiban 

kapnak értelmet a társadalmi különbségek, így ezek megértéséhez meg kell ismernünk a 

gazdasági tevékenységek, vagy a kulturális termelés és fogyasztás szövevényes rendsze-

reit. A roma sztárok reprezentációjának vizsgálatakor így válik elengedhetetlen fontos-

ságúvá a hazai sztáripar feltérképezése. 

III.1.1 A magyarországi sztárgyár ágensei, felépítése 

Ahogy a sztárelmélettel foglalkozó I.2.3 pontban kifejtettem, a tehetségükkel 

„jogosan” hírnevet szerző hírességeket és a pusztán ismertségük miatt híres celebeket a 

médiakutatás sztárokkal foglalkozó ágának képviselői igyekeznek elkülönítve kezelni és 

elemezni, ugyanakkor elismerik, hogy a média a gyakorlatban nem tesz közöttük jelen-

tős különbséget. A hírnév, függetlenül attól, hogy adott sztár azt miért érdemelte ki, be-

vétel-maximalizáló profitforrás, ezért nem csoda, hogy számos vállalkozás igyekszik 

saját termékét sztárokkal eladni. Ám a sztár, amellett, hogy a kultúra meghatározó ágen-

se, hogy megfizetett munkavállaló, egyben tulajdon is (Dyer, 1986: 5), pénzügyi lehető-

ség azok számára, akik a sztárság piaci jelenlétéből hasznot remélnek: a tévécsatornák-

nak, a lemezkiadóknak, a producereknek, az ügynököknek, menedzsereknek egyaránt. 

Az élelmesebb sztárok ezzel maguk is tisztában vannak, a sztáripar szabályainak isme-

rete nélkül ugyanis nem boldogulnának a nyilvános térben. Erre utal Kiszel Tündével 

készített interjúm is: 

„Eladható termék vagyok, amit okos üzletasszonyként megpróbálok értékesíte-

ni” – mondta Kiszel Tünde, a Budapest TV korábbi műsorvezetője és az erotikus Tutti 

Frutti Magazin egykori címlaplánya, egy tipikus magyar celeb, amikor arról kérdeztem, 

miből él és mit tesz a nézettségért folyó ádáz harcban. „Sokat köszönhetek a bulvárnak, 

de főleg máshonnan, nem a médiából van jövedelmem. Szép is lenne, ha csak onnan 

volna. Az újságoktól a megjelenésért nem kapok pénzt, a reggeli beszélgetős műsoro-

kért sem. Abból élek, hogy rendezvényeken konferálok, például jótékonysági esteken, 
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vagy gyermekszépségversenyen. Újságíróként is dolgozom a Sikeres Nők lapjának, 

ezen kívül a saját magamról és kislányomról készített naptáraimat értékesítem” – mond-

ta (Munk, 2009b: 48). Ahogy Turner kifejti, a sztárgyár rendszerének legtöbb eleme egy 

konvencionális, futószalagokkal üzemelő gyárhoz hasonlóan működik, amely standardi-

zált terméket kínál. Ugyanakkor a sztárt, mint terméket körülvevő komplex rendszer 

szorosan és elválaszthatatlanul kötődik a személyiséghez, fizikai attribútumokhoz (Tur-

ner, 2004:37) is. A sztárnak valamiben muszáj kivételesnek lennie. 

A sztáripar, a sztár publikus személyiségének megfelelő felépítése olyan jelentős 

gazdasági hasznot generál, hogy rendszerint nem maga a sztár, nem is a hasznot remélő 

gazdasági vállalat, hanem egy harmadik fél foglalkozik vele. A sztár, mint konstrukció 

rendszerint több ágens együttes munkájának eredménye. Horányi Özséb kommuniká-

ciókutató szerint nem is a sztárok, hanem a velük kapcsolatos döntéseket meghozó 

„sztárcsinálók” a kompetens szereplők a sztáriparban. „A médianyilvánosság celebekkel 

összefüggésbe hozható kollektív ágenseit létrehozó (és alakító) kompetens ágenseire 

leginkább az jellemző, hogy az adott kollektív ágens számára nem láthatóak. Rejtőz-

ködnek. Olyannyira, hogy adott esetben a reprezentációs funkciójú celeb van általuk 

abba a helyzetbe hozva, mintha ő integrálná a kollektív ágenst. Mintha a közösséget 

(adott esetben élményközösséget) a celeb (celebek) konstituálnák – elterelve ezzel a 

figyelmet a valóban kompetens (döntést hozó) ágens(ek)ről” – fogalmazott a Médiaku-

tatónak adott interjúban (Németh-Tóth, 2009: 89).  

A sztároknak ráadásul meg is éri, hogy szakembert fogadjanak fel pr- és marke-

tingügyeik gondozására: „Magyarországon régóta vannak műsorszervező ügynökségek, 

irodák, akik az ismert előadók fellépéseit szervezik, koordinálják. Mostanra ez a szakma 

bővült és szakosodott. Vannak a managerek, akik szponzorokat, fellépéseket intéznek, 

és vannak a pr-ügynökségek, akik az illető hírességek sajtóügyeit kezelik. Kevés ember 

van, aki a fentieket együtt tudja koordinálni, mert ez két külön szakma” – mondta kér-

désemre Forgács Bea, a GloriArt ügy-nökség alapítója, aki többek között Szulák Andrea 

sajtóügyeit is intézi (Munk, 2009b: 49). Három roma sztár, LL Junior, Nótár Mary és 

Gino menedzsere viszont mindent egyedül végez, szerinte a legfontosabb szereplői a 

hazai sztárgyárnak a menedzsereken kívül a casting-szakemberek, a producerek és a 

kiadók. „A menedzsernek meg kell látnia azt, ami a feltörekvő művészben érték, és ki-

aknázni azt. A producer teszi bele a pénzt, persze befektetésként, sok helyen pedig előre 

eldöntik, hogy mit akarnak látni és azt ráerőltetik a fiatalokra. Két-három év múlva pe-



 

- 123 - 

 

dig gyártanak újabb sztárokat” – ismertette vázlatosan a sztárgyár rendszerét Lakatos 

Róbert.  

Az általa menedzselt sztárok jövedelmének legnagyobb hányada fellépésekért 

kapott honoráriumból adódik, klubokban, diszkókban, szabadtéri rendezvényeken lép-

nek fel, valamint privát és céges partikon is. „Minden menedzser másképpen dolgozik, 

mi általában 50-50 százalékban osztozunk a sztárral, de sok helyen a művész 20 száza-

lékot kap” – fogalmazott. A magyar sztárok nagy része tehát – ha nem is közvetlenül, de 

– médiaszerepléseiből él, a nyilvánosság biztosítja ugyanis, hogy aztán a pénzt hozó 

haknik szervezői rájuk gondoljanak a valódi kenyérkeresetet jelentő különféle esemé-

nyek, rendezvények műsorvezetőiként, fellépőjeként vagy reklámarcaként.  

Ezzel a rendszerrel a sztárok tisztában vannak és élnek is vele. Egyik interjúala-

nyom, több nagy sikerű tévésorozat (a Győzike Show, az Éden Hotel, 2013-ban pedig a 

legnézettebb sztáros főzőműsor, a TV2-n látható Hal a tortán) főszerkesztője médiatuda-

tosnak gondolja a magyar sztárokat. „Gyakran előfordul, hogy megkeresnek a sztárok, 

illetve menedzsereik, hogy szeretnének szerepelni valamelyik műsorban. Ez főképpen 

akkor jellemző, ha valamilyen megjelenés - lemez, fotózás, könyvkiadás - előzi meg a 

szereplést.”  

Az eseményeken való celeb-részvételnek, a rendezvényes megjelenésnek ára 

van. Ez az ár pedig értelemszerűen olyankor magasabb, amikor a celeb neve sokat forog 

a nyilvános térben. 2009-ben a Velvet.hu az egyik, hírességeket is közvetítő rendez-

vényszervező cégtől szerzett információi alapján Kiszel Tündét 80-120.000 forintért 

rendelhették meg születésnapjukra, legénybúcsúra vagy egyéb eseményekre az arra vá-

gyók. Pár évvel később, 2013-ban Kiszel Tünde jóval kevesebbet szerepelt a nyilvános 

térben, tehát celebségének ciklusa leszálló ágban volt, így a haknik árai is csökkentek. A 

Blikk Kiszel menedzserére hivatkozva írta azt, hogy 2013-ban Kiszel Tünde 20-30 ezer 

forintért megy el bárkihez vacsorára, a legény- és leánybúcsús megjelenése pedig 30-40 

ezer forintba kerül. Kiszel Tündét arról az esetről is megkérdeztem, amikor a magyar 

Music Television 2008. február 6-i Swung című, élő adásában a műsorvezető egy zacs-

kó aprópénzzel dobott az asztalra és fizetett, ezzel utalva arra, hogy egy sztár nem más, 

mint egy megvásárolható termék. „Nagyon megalázó volt. Könyörögtek, hogy menjek 

be, ők ajánlották a pénzt, és én elfogadtam, mert este volt a felvétel, bébiszittert kellett 

fogadnom” – mondta. A Borsnak ugyanezt az esetet már úgy kommentálta: azért kért 

pénzt, mert sok éves, kemény munkájába került, hogy hírnevet szerezzen.  
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III.1.2 Hírérték, sztárérték, a sztár, mint termék 

Egy tévés főszerkesztő interjúalanyom szerint minden sztár tisztában van azzal, 

hogy rá mennyire van szüksége a médiának, és fordítva. „A médiaszerepléssel a népsze-

rűségi listán előkelőbb helyen végezhet, így keresettebbé válik. Vannak, akik nagyon 

tudatosan és ügyesen építik, építtetik imidzsüket. A céljuk, hogy őket keressék és nem 

fordítva”. Aki azonban még nem érte el ezt a szintet, maga fordul a nyilvánossághoz. 

Fekete Pákó menedzsere például kétszázezer forintért házalt a sztár gyermekének szüle-

tésekor a szülés sztorijával, mondta másik interjúalanyom, Zappe Gábor, a Velvet.hu 

főszerkesztője. A Velvetnek a menedzser élő webes közvetítést is kínált, de az online lap 

nem kért belőle.  

A nagy bulvárlapok szerkesztőivel készített interjúim is ezt támasztották alá: a 

legolvasottabbakat, a Blikket, a Storyt, a Bestet, a Hot Magazint és a Borsot is gyakran 

felkeresi a sztárok azon csoportja, amely szükségesnek tartja életben maradásához a 

nyilvánosságot. „Leegyszerűsítve kétféle sztártípus létezik ma Magyarországon. Az 

egyik minden erejével igyekszik elkerülni a bulvárt, a másik az életét adná azért, hogy 

szerepeljen. Üzletet természetesen kötünk hírességekkel, például írunk a megjelenő 

könyvükről, lemezükről, de cserébe olyan anyagot kérünk, ami nekünk is jó, például 

meg kell mutatnia új kedvesét vagy el kell árulnia titkokat” – mondta a Blikk szerkesz-

tője. Szerinte a magyar sztárokat nem kell félteni, marketingérzékük igen fejlett. „Sok 

sztár zseniálisan ráérzett arra, hogy miként kell bánni a bulvársajtóval, Győzikéről pél-

dául évekig mondtuk, hogy ideális marketingigazgató lenne nálunk. Persze mi is egyre 

inkább átlátunk a szitán, az átlátszó reklámanyagokból nem kérünk” – fogalmazott. 

A sztárság piaci konstrukciójában kölcsönös üzleti érdekek vezérlik a lapokat, a 

tévécsatornákat és a sztárokat is. Az általam megkérdezett bulvárlapok munkatársai 

egyöntetűen állították, Magyarországon a sztárok nem vásárolhatják be magukat a la-

pokba, tévéműsorokba csak azért, hogy nagyobb nyilvánosságot érjenek el. Az ellenke-

zője azonban előfordul, ez esetben a lap fizet a hírességnek, többnyire hosszú távú meg-

állapodások keretében. A tévék és bulvárlapok között is léteznek megállapodások, ame-

lyek értelmében egyes televíziós műsorok sugárzása idején meghatározott számú cikket 

kell a műsor sztárjairól megjelentetni, nem véletlen például, hogy az X-Faktor sugárzása 

idején a bulvár napilapokban napi rendszerességgel írnak a tehetségkutató résztvevőiről. 

Persze ez a jelenség a lap gazdasági érdekeivel is egybevág: a nagyon nézett műsor ko-

moly hírértéket jelent, így minden vele kapcsolatos hír a nagyobb eladott példányszám, 
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online lapok esetében a hirdetők számára mindenható nagyobb kattintásszám lehetősé-

gével kecsegtet. A Velvet például korábban Havas Henrikkel kötött megállapodást, ami-

kor a tévés blogot írt náluk, a Hot Magazin pedig a sztárok újszülött babáiról szóló, 

majd a fejlődésüket követő exkluzív anyagokért és fotósorozatokért fizet. Zappe Gábor, 

a Velvet főszerkesztője szerint az is érthető, ha a sztár pénzt kér a médiaszereplésért. 

„Felépítette magát, ezért áldozatot hozott, kérje csak meg az árát. A stratégiák viszont 

eltérőek. Van olyan, aki pénzt kér a nyilatkozatokért, és van, aki csak szponzoresemé-

nyen, a szponzor dolgairól hajlandó nyilatkozni. Utóbbi esetben a laptól végül is nem 

kér pénzt, de a szponzortól kap. Van olyan sztár is, aki nem nyilatkozik, mert úgy gon-

dolja, így tudja jobban eladni magát. A médiajelenlét a legtöbb sztár számára az árfel-

hajtás miatt fontos. Például a Szombat esti láz táncműsorban szerepelni nem kizárólag a 

gázsi miatt jó üzlet. Aki ott szerepel, nagyságrendekkel többet kérhet egy vállalati partis 

bohóckodásért, mintha nem szerepelne” - mondta. Ezt az erre rászoruló sztárok is jól 

tudják. Fekete Pákó például a Borsnak azt nyilatkozta, jelentősen lecsökkent a jövedel-

me abban a pár hónapban, amíg kiesett a bulvárlapok piksziséből azért, mert 2008 tava-

szán nyilvánosságra került róla egy videó, amin Szálasi Ferencet élteti náci karlendíté-

sekkel. „Nem hívtak fellépni, ráadásul a tévécsatornák is letiltottak a képernyőjükről, 

nyáron már alig volt bevételem. Ezt megszenvedte a családom, Afrikában élő anyukám 

is, akit nem tudtam támogatni” – fogalmazott a Bors 2009. január 5.-i számában. 

A sztárokra felépített tévéműsorokban tehát többszörösen is kifizetődő szerepel-

nie a sztárnak, mert ott az egyes részekért is pénzt kap, illetve a bulvárlapok is foglal-

koznak vele. A kereskedelmi tévék és a bulvárlapok ugyanis szorosan együttműködnek: 

egyrészt hirdetési barterszerződéseik, másrészt tartalmi megállapodásaik vannak. Elő-

fordul, hogy egy-egy ki-emelt produkcióra (például az X-Faktorra, a Megasztárra, a 

Győzike show-ra vagy a népszerű főzős sztárműsorokra) külön is szerződnek. A csator-

nákkal nagyon szoros az együttműködés, Murányi Marcell, a Blikk főszerkesztője 

2009-ben a MédiaPiac című szaklapnak azt nyilatkozta, hogy indulása után a Blikk há-

rom éven keresztül nehezen találta meg a hangját, és ez az útkeresés egészen 1997–

1998-ig, az országos kereskedelmi televíziók elindulásáig tartott. Murányi Marcell sze-

rint a tévécsatornák által létrehozott sztáripar is új, jelentős piacot teremtett, ami a szí-

nes lapokra is jótékony hatással volt. 

Míg a menedzserek többnyire százalékos alapon dolgoznak, a sztárokkal foglal-

kozó pr-cégek általában havi átalányt kérnek az ügyféltől, vagy – és ez a ritkább - meg-
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jelenésenként egy bizonyos összeget a terjedelem, illetve a sajtóorgánum minőségétől, 

olvasottságától függően. Munkakörükbe az is beletartozik, hogy a sztárt felkészítsék 

egy-egy interjú, nyilvános megjelenés előtt vagy frissítsék a Facebook-oldalát. 2013 

májusában a Socialtimes.hu adatai szerint az egyik legnépszerűbb magyar celeb a 

Facebookon Rubint Réka fitnesz edző, akinek 450 ezer követője van, és külön segítsé-

ge, aki folyamatosan fotózza őt a legkülönfélébb élethelyzetekben, és óránként posztol a 

Facebookra. A Pr-szakemberek olykor sztár-eseményeket is szerveznek, ezzel biztosítva 

a boorstini értelemben vett humán pszeudoesemény, a kizárólag a média számára létező 

konstrukció létjogosultságát (Boorstin, 1961: 57).  

Szondy Réka pr-szakember szervezte Hajdú Péter műsorvezető és Sarka Kata 

2008 augusztusi esküvőjét, ami jelentős bulvár-médiaesemény volt. Szerinte a sztáripar 

nem sokkal az után indult be, hogy a kereskedelmi televíziók megjelentek Magyaror-

szágon. „Az amerikai sztárkultúra hatása érezhető a magyaron, de itt pici a piac. Nálunk 

egyáltalán nem elérhetetlenek a sztárok, sokkal közelebb vannak az átlagemberhez. 

Nincsenek olyan összegek sem, mint az Egyesült Államokban, a sztárok anyagilag sem 

szakadnak el az átlagemberektől. Annyi a különbség, hogy benne vannak a tévében, de 

ugyanúgy be kell fizetniük a csekket” – fogalmaz. Éppen ezért sztár pr-rel foglalkozó 

ügynökség sincs sok. Szondy Réka a sajtóügyek mellett reklámkampányokhoz válogat 

sztárokat. „Szintén Amerikából szivárgott át hozzánk a gyakorlat, hogy a vállalatok fel-

ismerték, ha híres arcot adnak a termékhez, akkor könnyebb eladni. Fel szoktak kérni 

engem nagyobb kampányokhoz, hogy keressük meg a hozzá illő celebeket.”  

A sztár tehát termék, Illés Csaba, a Hot főszerkesztője szerint azonban csak ad-

dig, amíg a média is ezt akarja. „Egy sztár természetesen lehet tudatos marketing ter-

mék, számtalan ilyen esetet láttunk már az évek során. Ha azonban ezek az emberek 

nem tudnak letenni hosszútávon egy olyan produkciót, amely a közönség szemében 

izgalmas, akkor nincsen az a marketing, amely a reflektorfényben tudja őket tartani. 

Szintén jellemző ennek a fordítottja is, amikor egy sztár (legyen az színész, énekes, 

sportoló, modell) eredeti munkájával nevet és ismertséget szerez magának, majd ezután 

ezt kamatoztatja reklámokban. És ne feledjük el, más fellépni műsorral valahol, mint 

megjelenni a médiában. A sztár addig sztár, amíg foglalkozik vele a tv, a sajtó, a rádió” 

– mondta.  

Természetesen a bulvárműsorok és lapok a pénzen kívül egyéb eszközökkel is 

igyekeznek nagy nézettséget, olvasottságot hozó sztorikat vadászni. Például, ha tudják, 
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hogy egy sztár terhes, esetleg kórházba került, akkor végighívják vagy felkeresik a la-

kóhely szerinti összes kórházat és információkat gyűjtenek, többnyire sikerrel. Néhány 

bulvárlap újságírói különösen fifikásak: a sztáresküvőkön akkor is megjelennek, ha 

nincs meghívásuk. A Verebes Linda–Pindroch Csaba sztárházaspár 2007-es esküvője 

után hosszan pereskedett több bulvárlappal, mert a násznép soraiban megbújva fotót 

készítettek a menyegzőről.  

III.1.3 Sztárokkal kapcsolatos attitűdök: egy közönségkutatás eredményei 

2007 áprilisában az Index.hu online portálon publikált kérdőívvel vizsgáltam a 

magyar sztárokkal kapcsolatos attitűdöket. Az Index olvasói között felülreprezentáltak 

az iskolázott és fiatal magyarok, így a 7317 fős minta nem reprezentatív a magyar la-

kosságra, és a magyar internetezőkre nézve sem. (Az indexes felmérésben részt vett 

7317 fős olvasói minta 49 százaléka nő, 51 százaléka férfi, és 67 százalékának felsőfokú 

végzettsége van, vagyis magasan iskolázott csoport. Összehasonlításként: a World In-

ternet Project 2007-es adatai szerint a magyar internetezők körében a felsőfokú végzett-

ségűek aránya csupán 23 százalék.) A felmérés néhány eredménye kiindulópontként a 

reprezentativitás hiánya ellenére még akkor is érdekes lehet, ha egy magasan kvalifikált 

közönség adatait szemléljük.  

A válaszadók összességében nagyon elítélték a celebrity-ket, úgy vélték, a leg-

több magyar sztár érdemtelenül kerül a címlapokra, és a tehetsége, pozitív értékei az 

utolsó jellemzők, amelyek valakit híressé tesznek. Ez az attitűd ráadásul nem is 

iskolaivégzettség-érzékeny megállapítás volt, vagyis a minta alacsonyabb végzettségű 

válaszadói sem ismerik el jobban a celebrity-k képességeit, pozitív értékeit, mint maga-

san képzett társak. A 7317 válaszadó közel háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy ma 

leginkább akkor lesz sztár valaki, ha nyomja a média (tehát a sztárságot a celebrity kon-

cepcióval azonosítják), az ezután következő legfontosabb tényező, hogy milyen a külse-

je, harmadik az átlagtól eltérő személyiség, negyedik a pozitív belső érték és lemaradva, 

utolsóként következik a tehetség. A válaszadók 60 százaléka szerint Magyarországon 

olyan sztárból van a legtöbb, akiről egyáltalán nem lehet tudni, miért lett sztár.  

A sztár más kultúrákban is lehet a gyűlölet forrása, ennek megfelelően van olyan 

médiakultúra, ahol az irritáló celebrityk ismertebbek, mint mások (az Egyesült Álla-

mokban 2013-ban a Honey Boo Boo című reality főszereplő családja a remek példa). 

Azzal azonban nem foglalkozik egyik star studies elmélet sem, mi a helyzet azokban a 
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kultúrákban, mint a magyar, ahol jelen vizsgálat alapján úgy tűnik, a közönség percep-

ciójában az ilyenek többségben vannak. Az indexes kérdőív válaszadóinak nagy többsé-

ge (77 százaléka) szerint ma bárki lehet sztár. Szerintük abból válhat nagyobb valószí-

nűséggel sztár, akinek a személyisége balhés (97 százalék) és/vagy irritáló (92 száza-

lék), illetve nem túl intelligens (9 százalék), kedves vagy tehetséges. A kérdőívkitöltők 

nagy többsége (93 százaléka) állította, hogy nem akar magyar sztár lenni, hollywoodi 

viszont már sokkal szívesebben. (A válaszadók egyharmada mondta, hogy igen.)  

A taszító sztárokról Síklaki István szociálpszichológus azt állítja, hogy lényük-

ben és közösségformáló erejükben nem a negatív viszonyulás, hanem a különbözés a 

lényeg. „Aki taszító, az ugyanannyira lehet beszédtéma, mint az, aki rokonszenves. A 

taszító azért érdekes, mert általa a saját magunkkal kapcsolatos énképbeli problémáinkat 

tudjuk ventilálni. Rá tudjuk vetíteni azokat a dolgokat, amiket nem szeretünk magunk-

ban, és amik miatt aggódunk, hogy tudniillik mi is ilyenek vagyunk néha napján. Kiváló 

bűnbak egy ilyen celeb. A társasági beszélgetésben a hétköznapi szilárd társadalmi nor-

mák megerősítését is szolgálja. Ha jól kibeszéljük Győzikét, akkor az ő simfölésével 

megerősítjük azokat a normákat, amiket fontosnak tartunk. Megerősítjük a csoportiden-

titásunkat. Sok ilyen felületet kínálnak a taszító celebek, ők ezért érdekesek. A vonzó-

akkal könnyen azonosulunk, azon tulajdonságokat vetítjük rájuk, amilyenek szeretnénk 

lenni." (Németh–Tóth, 2009: 85)   

Az utálkozás-elméletet a kérdőívben is teszteltem, egy ál-sztárral. A Tárki előíté-

letesség-vizsgálatának mintájára – ahol a „piréz” álnemzetet is rendre elhelyezik a ki-

sebbségekkel kapcsolatos attitűdöket vizsgáló társadalmi távolság skálán a kisebbségek 

között –, az ismertséget és kedveltséget vizsgáló felsorolásban 29 sztár között elrejtet-

tem egy teljesen ismeretlen nevet. A kérdőívben szereplő álsztár, Bíró Lukács soha nem 

szerepelt a magazinok címlapján, mégis a kérdésre válaszolók negyede, vagyis 1586 

ember mondta, hogy valamilyen szinten ismeri őt. Kedveltsége már másként alakult: az 

összes kérdőívkitöltő fele vállalkozott arra, hogy véleményt nyilvánítson róla (vagyis 

kétszer annyian, ahányan ismerni vélték), közülük 67 százalék (2505 ember) kifejezet-

ten nem kedvelte, 4 százalék (154 fő) viszont kifejezetten szerette. Akit tehát az olvasó 

nem ismer, talán az ismeretlentől való félelem jegyében vagy a biztonság kedvéért in-

kább utálja. A 29 közül a nyolcadik legelutasítottabb Bíró Lukács lett.  

De nem csupán a nem létező sztár az, akit nem szeretnek az olvasók, a valódiak-

kal éppen ugyanez a helyzet. Az utáltsági lista első helyezettjei (sorrendben): Kiszel 
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Tünde, Fekete Pákó, Kelemen Anna, Anettka, Győzike, Zalatnay Cini, Schobert Nor-

bert, Ambrus Attila, Bíró Lukács lettek, utóbbi ál-szereplő kivételével olyan médiasztá-

rok, akit az olvasó a „nem tudom, miért sztár”, vagyis a celebrity kategóriába sorol. Az 

eredmények szerint a válaszadó minél inkább ismeri (tehát fogyasztja) a sztárt, annál 

jobban elutasítja. A felmérésben részt vevő médiafogyasztókra igaz David Giles megál-

lapítása, amely szerint egyfelől imádjuk a sztárokat, mert a sikert reprezentálják, másfe-

lől nevetségesnek tartjuk őket, mert fals értékeket jelenítenek meg (Giles, 2000). A leg-

kedveltebbek között viszont éppen a tévésztár celeb ritka, inkább tehetséges sportolókat, 

színművész hírességeket találunk. Sorrendben: Darnyi Tamást, Vágó Istvánt, Polgár 

Juditot, Gesztesi Károlyt, a színész Csányi Sándort, Bródy Jánost, és Szabó István ren-

dezőt szerették az olvasók.  

III.1.4 Kulturális másság: hogy kerül a cigány a címoldalra?  

A kizárólag cigány sztárokat menedzselő Lakatos Róbert azt mondja, a sztár fel-

építésében kevésbé származása, inkább tehetsége az elsődleges szempont. „Kizárólag a 

hosszú távú együttműködésben hiszünk, és a sztárt, mint csiszolatlan gyémántot, egy-

folytában csiszoljuk és hiszünk benne. Értéket próbálunk közvetíteni nem pedig idény-

cikket. Csak romákkal dolgozom, de abszolút nem akarjuk kidomborítani a romaságot, 

míg a tehetséget, azt igen. És ez szerencsére sikerül is" – fogalmazott. A Győzike Show 

producerével a Győzike Show indulása után, 2006-ban készítettem interjút, és ő is azt 

mondta, hogy a műsorban a származás sokadlagos szempont. Szerinte a Győzike Show 

nem roma show, hanem családi show volt, ez pedig egybevág azzal, amit a Győzike 

Show-t elemző Imre Anikó és Annabell Tremlett is ír (Imre, 2009, Imre-Tremlett, 2011 

és Imre, 2011 és a Győzike Show-val részletesebben foglalkozom a disszertáció II.2.4 

pontjában). A sorozatot15 munkatárssal készítették, a producer szerint nem volt köztük 

roma. „Maga a műsor tökéletesen megvalósít egy olyasfajta mátrixot, akihez majdnem 

mindenki tud csatlakozni. Itt egy családot látunk, a Győzi egy cím, de ha az ember be-

legondol, akkor túlzás lenne azt állítani, hogy ő a főszereplő, inkább a címszereplő. 

Legalább annyira főszereplő Bea, a felesége és a két gyerek. Ez a család mindenki szá-

mára ismert képlet, mindenki össze tudja hasonlítani, mindenkinek vannak ilyen élmé-

nyei. Maga a tematika is, ami a Győzikén végigvonul, lényegében a család, családi 

konfliktusok, együttélés, zsörtölődések, tehát ez is nagyon vonzó. Azt gondolom, hogy a 

sorozat maga is nagyon jól van megcsinálni, ami egy fontos, de zömmel szakmai apró-

ság: szórakoztató, jól van vágva, jók a jelenetek, és a dolognak van egy valós, reality 
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lendülete, ami amúgy is egy vonzó dolog. Kicsit ez a kukucskálós, belenézős. És talán 

mindezek után jön az, hogy roma” – fogalmazott a producer az interjúban.  

A származást tehát a szórakoztató faktorok között említi, de annak jelentőségét 

csekélynek tekinti. A producer saját bevallása szerint azonban a roma celeb kulturális 

másságára olykor rá is játszottak a Győzike Show szerkesztésekor: „bizonyos esetekben 

hagytuk, hogy rá legyen játszva, csúnyán fogalmazva. Most itt gondolok olyan dolgok-

ra, amelyekről mindenki tudja, hogy kicsit más, mint egy esküvő, annak a hangulata. A 

roma esküvő fogalma azért mindenki számára egy ismert ügy. Nyilván a nyelv, a nyel-

vezet, ahogy használják, az a fajta extrovertáció, mint olyan, ami a romákra sokak sze-

rint jellemző, amiben nyilván van egy fajta kulturális igazság, tehát ez a hangosabban 

veszekedés és társai. Amelyek mind egytől egyig segítik a műsornak a – szerintem jó 

értelemben vett – harsányságát, de egy-két ilyen toposzt leszámítva ezt ugyanúgy meg-

találhatná ezt az ember egy teljesen más náció családjánál is.”  

Mégis, az általam készített nem reprezentatív közönségvizsgálat arra enged kö-

vetkeztetni, hogy bár nem gyakori, de előfordul, hogy a nézők a Győzike Show-t cigány 

szövegként nézik, a túljátszott harsányságot a roma származással azonosítják. Ahogy az 

előző alfejezetben, a Győzike Show elemzésénél is kitértem erre, az Index.hu-n lefolyta-

tott online survey-s közönségvizsgálatban Gáspár Győző megítélését külön item-ekkel 

vizsgáltam (Munk, 2007b). Messzemenő következtetéseket nem érdemes ebből az em-

pirikus adatból levonni, de az derült ki belőle, hogy az átlagos internetezőknél is maga-

sabb iskolai végzettségű Index.hu-olvasók egyharmada vélte úgy, hogy a Győzike 

Show-ban látott cigánykép az megegyezik a „tipikus cigány életstílussal”. A válaszadók 

mindössze két százaléka értett egyet azzal az állítással, hogy Győzike tehetséges, 59 %-

uk viszont azzal értett egyet, hogy a roma celeb annyira irritáló, hogy az már érdekli az 

embereket.  

A kulturális másság, mint a médiában felhasználó érték egy különféle kereske-

delmi tévécsatornáknak tévéshow-k és magazinműsorok szerkesztésével foglalkozó 

tévés szakemberrel készített interjúmban is jelentős hangsúlyt kapott. A szakember azt 

mondta, hogy a sztárság kritériuma egyetlen mondattal meghatározható, és az az, hogy a 

sztár ne legyen átlagember. „Akiben van egy igazi kis spiritusz, az már megfogható. Aki 

ettől eltér, az átlagos életmódtól, abban mindig megtaláljuk az, ami kell. Lehet azért, 

mert irritáló, lehet azért, mert közönség-kedvenc, vagy mert megnyerő. Lehet azért, 

mert nagyon nagyon jóképű vagy nagyon csinos, nagyon kedves, valamilyen. Legyen 
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valamilyen. Az, hogy mennyire érdekes, azt meg mi pontosan tudjuk. Vannak ugye né-

zettségi indexek, minden egyes celebnek, aki képernyőn van, kimutatható nézettségi 

indexe van.” Ő is a kulturális mássággal magyarázta a romák sikereit, azzal érvelt, hogy 

az átlagtól eltéréshez, mint sztárgyár-kritériumhoz nagyon jól jön, ha valaki roma: 

„Sokkal közvetlenebbek, alapvetően is borzasztóan barátságosak. És nyitottabbak min-

denre a roma sztárok is, mint a nem romák. De miért? Lehet, hogy pont a romaságukból 

adódóan, nekik mindig jobban kell küzdeniük azért, hogy elfogadják őket. Amitől te 

elfogadsz egy embert, amiért megszereted, az a humora, a tehetsége. És lássuk be, te-

hetségesek, jó humoruk van és alapvetően barátságosak. Összetartóak. Amikor összeho-

zol egy roma csapatot egy műsorra, ott kevésbé találsz akár vitát is. Amikor nem romá-

kat hozol össze, mindig van valami konfliktus. És az is érthető, miért nézik baromira 

ezeket a romás különkiadásokat például a főzőshow-kban. Gondolj bele, összejön öt 

roma énekes, és azok elkezdenek zenélni, hát az csoda. És a humoruk. És akkor erre ők 

még nagyon jól rá tudnak játszani. Ügyesen kezelik. A gasztromóniában, vendéglátás-

ban tökéletesek, imádnak vendégül látni. Hiszen, és ez arról is szól, a vendéglátásról, 

amikor terülj asztalkám és úgy fogadják egymást. Minden megvan, ami mondjuk adott 

ahhoz, hogy jó műsort csinálj vele” – fogalmazott a szerkesztő, aki az egyik általa a 

Viasat tévécsatornára készített reality műsor castingjánál tudatosan figyelt arra, hogy 

roma szereplőket is válogasson a 12 fős keretbe, mert bár egyetlen szó sem esett ezek-

nek a szereplőknek a származásáról, mégis úgy vélte, fontos, hogy cigányok is legye-

nek. Azért, mert mint fogalmazott: „tudom, hogy mennyire jó mozgatórugói egy 

realitynek”.  

Nem elegendő médiaérték a sztárgyárban a roma származás: a szerkesztő szerint 

a műsorkészítőnek ügyelnie kell arra, hogy egy roma szereplőnek vagy celebnek az 

egyéb tulajdonságai megfeleljenek arra a célra, hogy el lehessen adni a közönségnek. 

Példaként Oláh Gergelyt, az X-Faktor 2012-es győztesét emelte ki, aki a nyilvános tér-

ben a feddhetetlen, család-centrikus, hétköznapi, szegény, ám becsületes zenei őstehet-

séggel megáldott romát reprezentálja a nyilvános térben. „Ha az Oláh Gergő nem ilyen 

karakter lett volna amilyen, énekelhetett volna ez úgy, ahogy. Akkor hidd el, hogy a 

nézők nem őt juttatták volna tovább. Ha róla az jött volna le, hogy ugyan jó hangja van, 

de egyébként csalja a feleségét, nem törődik a gyerekével, bulizik és iszik minden áldott 

nap, akkor szerinted szavaztak volna rá a nézők? Nyilván nem. Pont ez a lényege, hogy 

a karaktere is ilyen a fiúnak.”  
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A szerkesztő szavai egybevágnak a magyarországi X-Faktorhoz és Megasztár-

hoz hasonló brit Popstars zenei tehetségkutató produkciós oldalát elemző kutatóval. 

Nick Couldry azt írja, hogy „az ezekben a show-kban versenyzők hétköznapiságának 

kettős jelentősége van: egyrészt, „hétköznapiságuk” biztosítja azt, hogy amit mutatnak, 

az a „valóság” (…), másrészt ez az a „hétköznapi” státusz az, amelyből a versenyzők 

kilépnek, hogy egy másik rituális kategóriába kerüljenek, a celebségbe, ami egy speciá-

lis, magasabb státusz, mint a mindennapi világban jellemző” (Couldry, 2003: 5). 

Couldry értelmezésében összesen kétfajta ember létezik: a hétköznapi és a médiabeli, és 

véleménye szerint a két nagy csoport közti viszony hierarchikus. A celebeken keresztül 

könnyedén követhetjük az átalakulást, ahogy hétköznapiból média emberré válik valaki, 

Couldry szerint mindez egy különleges rituálé keretein belül történik, amit a gazdasági 

érdekek mozgatnak (Couldry, 2003: 143). 

III.1.5 Összegzés 

Az alfejezetnek két célja volt, egyrészt, hogy Graeme Turner felosztása alapján 

elemezze a magyar sztárrendszer ágenseit, és a klasszifikáción keresztül átláthatóvá 

tegye a sztáripar működését. A nyilvánosságban tündöklő sztárokkal ellentétben a leg-

alább ugyanakkora, ha nem nagyobb befolyással rendelkező produkciós szakma (mene-

dzserek, PR-szakemberek, producerek, lapkészítők, tévés szerkesztők) ugyanis kevéssé 

láthatóak. 

Másik célom az volt, hogy feltérképezzem azt, milyen módon van jelen, miként 

számít a cigány sztárok származása a produkciós oldal szabályrendszerében, erőviszo-

nyaiban. A profitorientált sztáripar szakma képviselőivel készített interjúim alapján el-

mondható, hogy nem létezik a romákra irányuló nyílt és általános előítéletesség. A kul-

turális másság hangsúlyozása azonban jelen van. Ezt a jellemzőt már egy 2008-as mé-

diavizsgálat is kimutatta, amely a kisebbségek képeit elemezte, a vizsgálatról írt tanul-

mányban így fogalmaznak a kutatók: „A bulvármédia meg is teremtett egy „roma bohó-

cot” Győzike személyében, és a róla szóló bulvárhírek (Győzike válása, fogyókúrája, 

felesége álterhessége, stb.) alkotják a roma tematikájú cikkek nagy részét. A figura ro-

masága adja marketingértékét, bizonyos sztereotípiákra való erős rájátszás által válik 

eladhatóvá és fogyaszthatóvá. Nevetünk és elborzadunk rajta, és a legfontosabb üzenet 

mindvégig a mássága marad: nem olyan, mint mi, nem egészen normális. (…) A másság 

jelentése pedig elsősorban a roma etnicitáshoz kapcsolódik” (Vidra-Kriza, 2010: 405).  



 

- 133 - 

 

A sztársághoz elengedhetetlen feltételnek, az átlagtól való eltérés attribútumának 

tehát a sztárgyárban – ha nem is egyedüli feltételként, de hozzáadott értékként – kiváló-

an megfelel az etnikai másság (ahogy a nemi, az extrém fizikai jegyekkel jellemzett 

vagy akár életkorbeli is). Az etnikai-kulturális másság diskurzusát Simon Cottle brit 

médiakutató a politikailag korrektnek szánt beszédmód, az új rasszizmus diskurzusával 

párhuzamban említi (Cottle, 2000:11 és lásd erről részletesebben az I.1.5 pontot). Cottle 

brit sajtótermékek vizsgálatára alapozva állította, hogy a kulturális másságnak, elsősor-

ban a műsorkészítők növekvő érzékenységéből és az etnikai kisebbségekre irányuló jó 

szándékából adódó diskurzusa felerősödött a kilencvenes években. Megközelítése sze-

rint ez a diskurzus kizárólag az etnikai kisebbségek kultúrájának egzotikusnak feltünte-

tett eseményeit, attribútumait emeli ki, és nem foglalkozik a strukturális egyenlőtlensé-

gek problematikájával. Bizonyos értelemben ez a trend az új rasszizmus keretei közé 

illeszkedik, amelynek során a biológiai determinizmust használó, a különbségtételt ter-

mészettudományos(nak tűnő) érveléssel alátámasztott, a bőrszínen, fizikai jegyeken 

alapuló rasszizmust a kulturális determinizmust használó különbségtétel terjedt el. „Az 

alávetettség naturalizálása helyett (amely „alsóbbrendű” és „felsőbbrendű fajokról” be-

szél) a különbség és elkülönítés kulturalizálása történik. Ami viszont továbbra is válto-

zatlan: a különbségek esszencialista szemlélete, vagyis az, hogy a látható – itt elsősor-

ban fenotipikus – különbségek nem mellékes tulajdonságai az embereknek, hanem az ő 

lényegüket alkotják.” (Feischmidt, 2013: 117). Ez a diskurzus jellemzi a magyar sztár-

gyár általam megkérdezett működtetőinek szemléletét a romák szerepeltetésével kap-

csolatban. A nyíltan rasszista, a cigányok mint homogén csoporttal fizikai jellemzők 

alapján oksági kapcsolatba hozott, negatív tulajdonítással ugyan nem találkozunk a ha-

zai szórakoztató médiában, a média produkciós, szerkesztői döntései inkább a másság 

karakterisztikáira, mint potenciális bevételmaximalizáló jellemzőkre építenek. 
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III.2 A cigány sztár, mint médiaszöveg 

Az utóbbi években két olyan, a romák médiaképét vizsgáló kutatás is azzal az 

eredménnyel zárult, hogy a médiában a romák azonosítható társadalmi szerepei közül a 

híres embereké a többi szerephez képest kiemelkedő. (Vidra-Kriza, 2010 és Bernáth-

Messing, 2012) „Ha az elemzett kisebbségi tematikájú cikkekben összehasonlítjuk, 

hogy a fontos szerepekben milyen arányban vannak jelen a többség és a kisebbség tag-

jai, akkor megállapíthatjuk, hogy a kisebbség súlyosan alulreprezentált: feleannyi a 

közhatalmi és politikusi szerepben megjelenő, miközben nagyon magas a „híres ember” 

szerepben megjelenő, kisebbséghez tartozók aránya” (Vidra-Kriza, 2010: 401). Ebből 

kiindulva az alfejezetben tárgyalt médiavizsgálatom során a legfontosabb kutatási kér-

dés az volt, hogy a cigány sztárok mennyire cigányok a nyilvános térben, származásuk a 

roma sztár címkéjén túl jelent-e bármilyen többletet reprezentációjukban.  

A kvantitatív tartalomelemzés előnye, hogy nagy elemszámú minta vizsgálatára 

képes, azonban a mélyelemzés lehetséges dimenzióinak köre ezzel a módszerrel erősen 

korlátozott. A kvantitatív elemzés a vizsgált témakör reprezentációjának legfőbb vonala-

ira, tendenciáira világít rá, ezt a módszertani sajátosságot figyelembe véve vizsgáltam, 

hogy a roma tematikájú médiatartalmaknak mekkora hányadát teszik ki a roma híressé-

gekkel kapcsolatos tartalmak, hogy kik a leghíresebb magyarországi cigány sztárok, 

rendszerint milyen tematikákkal, milyen kontextusban jelennek meg, megjelenítésük 

hordoz-e etnikai komponenseket, és ha igen, akkor milyeneket.  

Az alfejezet főműsoridős szórakoztató tv műsorok és a legnagyobb példányszá-

mú bulvárlapok kvantitatív tartalomelemzése
42

 nyomán a roma sztárok médiareprezen-

tációját elemzi.  

III.2.1 A roma sztárokkal kapcsolatos tartalomelemzés módszertana 

A kutatás az ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék keretei között, ki-

sebbségpolitika mesterszakos hallgatók bevonásával készült
43

, a médiatartalmak vizsgá-

                                                
42 A vizsgálat az ELTE TÁTK Kisebbségpolitika szakos hallgatóinak bevonásával készült 2012 negye-

dében, a kutatásban és az elemzés publikációjának megírásában részt vett Morvay Judit és Szabó Kit-

ti. Kiemelt köszönet illeti Király Emmát és Moksony Anna Lejlát a tanulmány előkészítésében való 

aktív és értékes közreműködésükért. 

43 Köszönet az adatfelvételben résztvevőknek, az ELTE TÁTK Kisebbségpolitika szakos hallgatóinak: 
Balassa Hajnalka, Benedek Anna, Csőke Krisztina, Gagyi Nikolett, Hajnáczky Tamás, Halász Dóra, 

Horváth Lilla, Kiss Nóra, Kocsis Ivett, Ligeti Anna Sára, Nagy Zsolt, Perhócs Péter, Simon Barbara, 

Szabó Annamária, Szalma Balázs, Szőke Tímea, Tóth Zsófia. 
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lata három hónapot ölelt fel. A 2012. január és április közötti mintába
44

 bulvárlapok 

cikkei, valamint televíziós adások kerültek. Az elemzett korpusz kialakítása során a 

szisztematikus mintavétel módszerét alkalmaztam, bulvárlapokat és szórakoztató tévé-

műsorokat vontam a mintába, mivel a kutatás tárgya a „roma sztár”, mint médiaszereplő 

nagyobb valószínűséggel jelenik meg ezekben. 

A minta két országos, napi megjelenésű nyomtatott bulvárlap, két országos, heti 

megjelenésű nyomtatott bulvárlap, valamint három televíziós csatorna szórakoztató- és 

magazinműsoraiból állt össze, összesen 125 tévéadást és 189 bulvár lapszámot vizsgál-

tunk meg. A Story, a BEST, a Blikk és a Bors cikkeit, illetve három televíziós csatorna 

négy főműsoridős szórakoztató- és magazinműsorát vizsgáltuk: a TV2 Aktív, az RTL 

Klub Fókusz, a Duna TV-s Kívánságkosár és a TV2 Megasztár adásait. A kódolás során 

a Megasztár és a Kívánságkosár műsoraiból mintát vettünk, minden hónap első adását 

kódoltuk. Az Aktív és a Fókusz magazinműsorok esetében az összes adást megvizsgál-

tuk.
45 

 

A kutatás során azokat a médiaszereplőket tekintettem romának, akik a mintavé-

tel időpontjáig legalább egyszer a nyilvánosság előtt nyilatkoztak származásukról, de 

azokat a médiatartalmakat is roma tartalomként kódoltuk, ahol explicit módon megje-

lent a „cigány” vagy a „roma” kifejezés, illetve azokat is, amelyeket a néző vagy olvasó 

nagy eséllyel cigánynak azonosít
46

.  

A konceptualizálás során tág kategóriát alkottunk, amikor sztárnak és celebnek 

azt a személyt tekintettük, akit nagyon sokan ismernek. Az adatfelvétel megkezdése 

előtt az ELTE TÁTK Kisebbségpolitika mesterszakos diákok 45 fős csoportjában tesz-

teltük a potenciális roma sztárok ismertségét. Akit legalább a csoport kétharmada is-

mert, sztárnak kódoltuk. A vizsgálatban nem tettünk különbséget a tehetségük, nagysze-

rű, kiemelkedő képességeik miatt híres emberek (zenészek, sportolók, tudósok), illetve 

azok között, akiket - Daniel Boorstin „celeb” definícióját használva – egyéb tényező, 

                                                
44 A televíziós minta 2012 februárjától áprilisáig tartó műsorokból állt össze, ekkor zajlott a Megasztár, 

amelyben több cigány híresség is feltűnt, és reprezentációjukat figyelemmel szerettem volna követni. 

Az írott sajtó cikkeit 2012 januárjától márciusáig figyeltük. 

45 Az online média vizsgálatát erőforráshiány miatt kénytelenek voltunk kihagyni az elemzésből annak 

ellenére, hogy tisztában vagyunk jelentőségével és hiánya rendkívül fájó. 

46 Utóbbi eset megítélése a legnehezebb, a kategóriák konceptualizálásánál az alábbi szempontokat vet-

tük figyelembe: roma tartalomnak, szereplőnek kódoltuk azokat a képi vagy szerkesztési megoldáso-

kat, ahol a szereplőt erőteljesen díszített, sztereotipikusan cigányos környezetben ábrázolták, ha ha-

gyományosan roma családnevek hangzottak el, ha a szereplő külső jegyei vélt vagy valós roma jegye-

ket hordoztak. 
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egyéb nagyszerű teljesítmény helyett pusztán „ismertségük miatt ismerünk jól” 

(Boorstin, 1961: 57).  

Három hónapos mintánkban 125 tévéadást és 189 bulvár lapszámot vizsgáltam 

meg, ezek 41 százalékában (129 adásban és lapszámban) szerepelt roma tartalom.   

  
Aktív Fókusz 

Mega-

sztár 

Kív. 

kosár 
Blikk Bors Story Best N 

Van roma 

tartalom 

18 

30,5% 

9 

15% 

3 

100% 

3 

100% 

44 

56,4% 

41 

47,7% 

8 

66,7% 

3 

23,1% 

129 

41,1% 

Nincs roma 

tartalom 

41 

69,5% 

51 

85% 

- - 34 

43,6% 

45 

52,3% 

4 

33,3% 

10 

76,9% 

185 

58,9% 

N 59 60 3 3 78 86 12 13 314 

A két zenei műsor, Megasztár és a Kívánságkosár minden kiválasztott adásában 

szerepeltek romák, az Aktívok egyharmadában, és a Fókuszok csupán 15 százalékában. 

Bulvár mintáról lévén szó, a roma tartalmú anyagok meglehetősen nagy hányada érin-

tette a cigány sztárokat.
47

 A 33 romákkal foglalkozó tévéadásban 41 esetben szerepeltek 

cigány sztárok, az írott sajtó 189 lapszámában pedig 135 alkalommal. Természetesen 

olyan is előfordult, hogy egy tévéadásban vagy egy lapszámban több roma sztár is he-

lyet kapott. A vizsgált 125 adás összesen 4164 percnyi műsoridőt jelentett, amelynek 4,4 

százaléka (182 perc) jelenített meg egyértelműen roma tartalmat, átlagosan 3,6 percig 

tartottak a cigányokkal kapcsolatos műsorrészletek. A roma tematikájú műsorpercek 76 

százaléka, tehát a teljes mintából 139 perc foglalkozott cigány sztárokkal. 

A nyomtatott sajtó elemzésekor komoly előkutatást végeztünk. Véletlen mintát 

vettünk a politikai napilapok (Népszabadság, Magyar Nemzet), két közéleti hetilap 

(HVG, Magyar Narancs), valamint egy heti magazin (Nők Lapja) cikkeiből azzal a cél-

lal, hogy vajon szerepeltetik-e, és ha igen, miként szerepeltetik az általunk cigány sztár-

nak konceptualizált hírességeket. Ezekben a lapokban azonban elenyésző arányban ta-

láltunk cigány sztárokkal kapcsolatos megjelenést (az összes vizsgált lapszámban mind-

össze négy cikket), és bár az adatok hiánya is jelentéssel bír, minket ebben az elemzés-

ben elsősorban a beszámolás jellege érdekel. Így részletesebb adatainkat végül a temati-

kánkat legközelebbről érintő, napi és heti bulvárlapokra (Blikk, Bors, Best, Story) korlá-

                                                
47 A nem sztárokkal kapcsolatos roma tartalmak a teljesség igénye nélkül olyan aktualitásokról számol-

tak be, mint például a Minden gyerek lakjon jól! program, esetleg személyközeli, megható vagy meg-

botránkoztató történeteket ábrázoltak a cigánysorról (a romagyilkosság egyik áldozatának családját, a 

tatárszentgyörgyi Csorba-családot mutatták be vagy Magyarország legjobb ötéves focistáit, akik nyo-

morban edzenek Salgótarjánban), illetve tehetségkutató műsorok szereplőit (akik nem vagy még nem 

sztárok) ábrázolták. 
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toztuk, ezekben pedig nemcsak a roma sztárokat, hanem az összes cikket, és azokban az 

összes roma megjelenítést monitoroztuk. 

III.2.2 A leghíresebb roma sztárok  

Három hónapos mintánkban 176 esetben szerepeltek cigány sztárok. A zenész 

roma archetípusának erejét mutatja, hogy a zenés műsorok esetében (Kívánságkosár, 

Megasztár) az adások mindegyikében szerepeltek roma hírességek, sőt, adásonként több 

roma is énekelt. A cigány sztárok 176 megjelenítésének kicsivel több mint fele, 102 eset 

(58%) kilenc hírességhez köthető, az alábbi ábrán ők láthatóak népszerűségi sorrend-

ben: 

 

A magyar médiában, a vizsgált időszakban tehát a leggyakoribb roma szereplők 

VV Fecó, Caramel, Gáspár Laci és a Bódi család voltak. A tíz sztár közül a sor végén 

mindenhol a magas művészetet képviselő Snétberger Ferenc és Szakcsi Lakatos Béla, 

valamint a rétegműfajban jeleskedő hiphopper, LL Junior található. A zenészeken kívül 

a nyilvános térben további nagyon ismert, vállaltan roma származású sportolók, színé-

szek, politikusok is tevékenykednek, ugyanakkor a roma sztárok csoportját – hivatásu-

kat tekintve – a zenészek dominálják. „A történelmet a győztesek írják, ám a romák 

mindig csak a zenében győzhettek” - írja Garth Carthwright (idézi Pulay, 2010: 356), és 

ez a jellemző a magyarországi roma sztárokra is igaz.  
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A mintában a nótaénekestől a klasszikus zenészen keresztül, a rapperen és a 

jazzistán át a popsztárig mindenféle roma sztárt találunk, sőt, olyat is, aki a többségi 

média színterén kevéssé látható, de adott közönség előtt óriási kedvenc. (Ilyen például 

Nótár Mary mulatós és pop énekes, aki az elsősorban cigányok körében örvend hatal-

mas népszerűségnek, ugyanakkor az általunk vizsgált időszakban a mainstream média 

műsorokba (még) nem tört be. A kutatás óta átlépte a többségi média kapuját: a TV2-n 

futó Hal a tortán című gasztroshow és a Sztárban sztár
48

 című 2013-as szériáinak sze-

replője lett.) 

A fenti ábrán nem látható hírességek csoportja az összes cigány sztár megjelení-

tésének 42 százalékát takarja, ami igen nagy arány. Ez a kategória elsősorban a legke-

vésbé nézett tévécsatorna, a Duna TV Kívánságkosár című adásaiban szereplő neves 

nótaénekeseket takarja, akik ismertek ugyan, de mintánk egészéhez képest kevésbé tar-

toznak a mainstream kategóriába. Ugyanide sorolhatóak az adatfelvételünk időpontjá-

ban a Megasztár előválogatóiban szereplő, de a mintavétel időpontjában még kevéssé 

ismert roma versenyzők is, például a később komoly sikereket elérő Radics Gigi éne-

kesnő is.  

Az ábrából az is jól látható, hogy VV Fecó kiemelkedően sokat szerepel, amely 

abból adódik, hogy adatfelvételünk időszaka egybeesett az RTL Klubon futó Való Világ 

5-tel. A tehetségkutatók 2001-es magyarországi indulásuk óta komoly marketing- és PR 

háttérrel és nagy nézettséggel futnak. Ahogy előző, a sztárgyárról szóló alfejezetben 

kifejtettem, ezeket a sorozatokat a bulvármédia aktívan követi, a szórakoztató tévémű-

sorok és a bulvárlapok erősen támaszkodnak egymás tartalmaira, olykor előre egyezte-

tett PR megállapodások keretein belül. Így nem csoda, hogy VV Fecó ebben a három 

hónapban nagyon sokat szerepelt a médiában. És bár mintánkba maga a Való Világ 

reality show epizódjai nem kerültek be, a műsor rendkívüli nézettsége komoly hírértéket 

generált, cikkek és tévéadások százai foglalkoztak vele. (A VV5 döntőjét a Nielsen ada-

tai szerint másfél millió ember látta.)  

A VV Fecóval kapcsolatos médiaérdeklődés fokozatosan csillapodott, a disszer-

táció kéziratának lezárásakor, 2013 októberében pedig nagyjából meg is szűnt. 2013. 

október 10-én a Blikk.hu, a Borsonline és a Velvet.hu keresői szerint az utóbbi fél évben 

                                                
48  Nyolc epizódból/élőadásból álló műsorsorozat, amelyben 12 hazai könnyűzenei sztár - hat férfi és hat 

nő - nemzetközi legendák dalait adják elő a színpadon. Profi sminkesek, maszkmesterek, fodrászok és 

stylistok alakítják át őket, hogy hasonlítsanak a dal eredeti előadójára. A Sztárban Sztár adása 2013. 

október 11-től, hétről-hétre látható a TV2 műsorán. 
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nagyjából havonta maximum egyszer kerül elő VV Fecó neve a bulvárlapokban. A Való 

Világ 5. szériája 2012. februárjáig tartott, a keresők tanúsága szerint VV Fecó mint 

celeb életciklusa nagyjából egy év volt, 2013 márciusáig még viszonylag gyakran: ha-

vonta 4-7 cikkben számolnak be életéről. Az érdektelenségből viszont van visszaút, 

Gáspár Győző esete ezt mutatja például. 

A kutatásban vizsgált időszakban Gáspár Győző alig jelent meg a magyar szóra-

koztató médiában. Az általunk elemzett tévéadásokban egyáltalán nem, az írott sajtóban 

is ritkán, és akkor is az adatfelvételünk idején zajló adócsalási ügyével
49

 foglalkoztak. 

Adatainkból úgy tűnik, hogy az egykor csillogó népszerűség kopik, Gáspár Győző 

sztársága idővel VV Fecóéhoz hasonlóan elhasználódott, a boorstin-i értelemben vett 

celebséget övező népszerűség élettartama erősen korlátos. Erre utalt már a GfK Sztár-

monitor három évvel korábbi, 2009 nyári felmérése is, amely szerint „az internetezők 

szerint túl sokat szerepel a médiában, ezért unalmassá vált számukra: Gáspár Győzike, 

Kiszel Tünde, Benkő Dániel – az őket ismerők legalább 70 százaléka vélekedik így.” 

(GfK sajtóanyag, 2009).  

Gáspár Győző egyébként a vele készített interjúmban úgy fogalmazott, hogy tu-

datosan és direkt, azonban csak átmenetileg tűnt el a média színteréről: „Jelenleg munka 

nélkül, itthon vagyok. A múlt évben csináltam egy olyan műtétet, amit nem gondoltam 

volna, hogy nagyon nehezen fog gyógyulni. Fogytam 72 kilót ezzel az átalakító műtét-

tel, jelenleg betegállományban vagyok itthon, közben a sajtónak nem nyilatkozom, nem 

is foglalkozom vele” (Munk, 2012b). A vizsgált időszak után változás következett be 

Gáspár Győző életében, újra egy főműsoridős tévéműsor szereplője lett családjával 

együtt, 2013 őszén az Édes élet című, celebekről szóló heti reality műsorban szerepel a 

TV2-n. 

                                                
49 A Salgótarjáni Városi Bíróság 2011 szeptemberében kezdte el tárgyalni Gáspár Győző ügyét, amely-

ben 22,2 millió forintos adócsalással vádolták őt és feleségét is. A vád szerint Gáspárék évekkel ez-

előtt felvették a fizetésüket az RTL Klubtól a Győzike Show-ért, viszont az összeg után a személyi jö-

vedelemadójukat már nem fizették meg. Gáspár Győzőt adóbevételt jelentős mértékben csökkentő 

adócsalás bűntettével, továbbá kisebb kárt okozó csalás és kétrendbeli magánokirat-hamisítás vétsé-

gével vádolták, a feleségét pedig bűnsegédlettel. 2012. október 29-én első fokon másfél év felfüggesz-

tett börtönbüntetésre ítélték Gáspár Győzőt és feleségét is. Az ítélet ellen akkor az ügyészség és a pár 

ügyvédei is fellebbeztek, másodfokon, jogerősen Gáspár Győző 2013. október 2-án végül több bűn-

cselekmény miatt halmazati büntetésként 1 év 8 hónap börtönbüntetést kapott, három évre felfüg-

gesztve, felesége pedig 1 év 6 hónapot, szintén három évre felfüggesztve. 
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A cigány sztárok tipológiája 

Ha a star studies definíciói szerint elfogadjuk, hogy a sztár koncepció elsősorban 

a modernkori elektronikus tömegmédia terepén értelmezhető, és ennek megfelelően a 

magyar televízió negyvenöt éves történetének roma sztárjait vizsgáljuk, akkor – ahogy a 

fenti empirikus adatok is bizonyítják – a származásukat vállaló sztárok között kevés 

kivétel mellett kizárólag zenészeket találunk. Ők különböző zenei irányzatok képviselői. 

Az elektronikus tömegmédia időszakának cigánysztár-típusainak első csoportjába tarto-

zó hírességek közös jellemzője, hogy különböző időpontokban, de mindegyikük nóta-

énekesként, vagy a mulatós műfaj képviselőjeként tűnt ki (ilyen Horváth Pista, az első 

roma tévésztár, aki egy táncdalfesztiválon tűnt fel, illetve Bangó Margit, vagy Bódi 

Guszti és a Fekete Szemek című formáció). A mulatós, nótaénekes cigány előadók nép-

szerűségének gyökereit a cigányzene népszerűségéből eredeztethetjük, amiről részlete-

sen írtam a II.2.1 pontban.  

A második csoportban a Magyarországon a cigányzenész és nótasztárok megha-

tározó kulturális szerepét a többségi mainstreamben újjáélesztő roma popsztárok állnak; 

ők már a populáris kultúra termékei, ám már nem a cigányzene, hanem kivétel nélkül a 

popzene képviselői. Ide tartoznak az elmúlt tíz év zenei tehetségkutatóinak versenyzői. 

Külön, harmadik csoportba sorolhatóak a szubkulturális sztárok, az Egyesült Államok 

fekete rappereinek magyarországi megfelelői: művészetük, a szövegek és a videóklipek 

tematikája is a roma gettóéletet ábrázolja (LL Junior, Fekete Vonat, Kis Grofó). Szintén 

önálló, negyedik kategóriaként kezelhető Gáspár Győző, Győzike, aki szintén a mulatós 

zenei színtérről indult, de önálló kategóriát érő erejét antisztárságával, titkon imádott, 

nyíltan gyűlölt celeb-karakterisztikájával érte el.  

Ötödik kategóriaként elkülöníthetőek a magas művészet roma hírességei, 

jazzisták, hegedű- és gitárművészek, akik rendkívül ritkán kerülnek a bulvárműfajok 

homlokterébe, ám olyankor – ahogy erről már az I.1.2 pontban már írtam – a nyilvános 

térben nem kezelik őket másként a celebektől, például ugyanúgy a tradicionális bulvár-

témákat (magánélet, szerelem, család) érintik velük kapcsolatban. 

III.2.3 Roma sztárok romasága a médiaszövegekben  

A korábbi, döntően a hírmédiára koncentráló, roma médiaképpel foglalkozó tar-

talomelemzések (Vicsek, 1997; Bernáth, 2003; Bernáth & Messing, 1998, 2001, 2012) 

azt mutatták, hogy a kisebbségi problémák, a szegénység, a bűnözés témakörei erősen 
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jelen vannak a cigányok médiareprezentációjában. Ez a tematika azonban a szórakozta-

tó- és bulvárműfajokban alig jelenik meg, és ugyanígy fordítva: a politikai- és hírműfaj-

okból a roma hírességek – még a magas művészetet képviselők is – hiányoznak. 

A hagyományos negatív roma sztereotípiák közül a szegénység kerül elő a ci-

gány sztárok esetében, rendszerint olyankor, amikor a nehéz sorból kitörő hírességet 

ismerhet meg a közönség. A sztár szerep szükségképpen magában foglalja a sztárrá vá-

lás narratív ívét (Gabler, 2001). Ez a narratív elem gyakran magába foglalja a celeb fel-

fedezésének történetét, illetve a múltjának fontos elemeit, a roma sztárok esetében ez 

gyakran a szegénységet, illetve az abból történő kitörést, esetleg az abba való visszacsú-

szást jelenti. VV Fecó reprezentációjában például gyakran előkerült ez a narratíva, de 

korábban Caramel is a roma telepről kitörő, mesebeli hősnek is beillő roma fiatalként 

tört be a médiába (Munk, 2007). Hasonló reprezentációval ábrázolja a média a 2012 

őszén futó X Faktorban szereplő énekest, a roma származású Oláh Gergőt is. Érdekes-

ség, hogy Oláh Gergőnek az X-Faktor honlapján hozzáférhető adatlapja szerint a szak-

mája gyermek- és ifjúsági felügyelő, a műsorban és a vele kapcsolatban megjelenő cik-

kekben azonban következetesen közmunkásként hivatkoznak rá. Néhány 2012 őszi cikk 

címe: „A közmunkás apuka lehet az X-Faktor legnagyobb nyertese” (Stop.hu, 2012. 09. 

25.), „Oláh Gergő az X-Faktorért eldobta a gereblyét” (Origo, 2012. 10. 16.). 

Amikor azonban a szegénységből kitörő „csiszolatlan gyémánt” élettörténeti 

narratíva hírértékét veszti, mert már nem jelent újdonságot adott sztár hányattatott hátte-

re, akkor ritkán sztereotipizál a megjelenítés. Jó példa erre Caramel, akinek 2005-ben 

gyakorlatilag másról sem szólt reprezentációja, mint nehéz soráról (Munk, 2007), mos-

tanra azonban élettörténetének ez az ívszakasza lefutott, és gyakorlatilag csak zenész 

munkakörével kapcsolatos szakmai témákkal, esetleg szerelmi életét feszegető 

médiamegjelenéseket találtunk vele kapcsolatban. Így írt például a Bors a Megasztár 

című műsorbeli zsűritagságának meghiúsulásáról: „Caramel, akiről az utolsó pillanatban 

derült ki, hogy mégsem lesz zsűritag, lapunknak adott korábbi nyilatkozatában utalt a 

gázsijára, pletykák szerint ő kapta volna a legkevesebbet, két millió forintot” (Bors, 

2012. 01. 24. 17. oldal). 

Úgy tűnik, a sztár (nem csak a roma) háttere a nyilvános térben egy idő után ki-

kopik a hírértékkel bíró tényezők közül, a cigány sztárok esetében pedig ez azt jelenti, 

hogy származásukkal kapcsolatos információ is elvész. Az ismertség kiemeli őket a ci-
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gányokra jellemző arctalan, homogén megjelenítésből, azonban származásuk jelentősé-

ge idővel eltűnik. Olyan celebekké lesznek ők, akik történetesen romák. 

A sztár státusz egyaránt képvisel társadalmi és gazdasági erőt, elsősorban olyat, 

amely bizonyos esetekben az üzleti megfontolások érdekében felülírhatja az egyénnek 

az üzleti konstrukcióba nem illeszkedő személyiségjegyeit. A sztár státusz ráadásul ab-

ban is speciális, hogy rendkívül gyorsan változik. Maga a sztáripar is viszonylag fiatal-

nak tekinthető rendszer, az elmúlt század terméke, de az egyéni életutakon belüli sztár-

mobilitás is rendkívül gyorsan változó ív (ahogy ez VV Fecónál vagy Győzikénél is 

látható), amelyen belül a sztársággal járó erő nem tekinthető maradandó privilégium-

nak. A sztárság változik a sztár életkorával, a tőle független marketing- és üzleti meg-

fontolásokkal, a közönség vágyaival. Ráadásul, bár a sztáripar kiindulópontjának te-

kinthető hollywoodi színtéren még évtizedekig imádták a leghíresebb mozicsillagokat, a 

televíziós sztárság idejében akár már egyetlen televíziós évad alatt feltűnhet és eltűnhet 

valaki. A sztárság maga elegendő reprezentációs témát szolgáltat: ilyenek a magát a 

tehetséget kevésbé hangsúlyozó, inkább a látványra építő csillogó fellépések, tévéripor-

tok a ruhapróbáról, fotózásról, testsúlyról, sminkelésről, elmélkedés a forgatás nehézsé-

geiről.  

Az egyén nyilvános térben való reprezentációját tehát az abban való megjelenés 

jellege és mennyisége dominálja. A vizsgált időszakban VV Fecóról szinte kizárólag a 

Való Világgal kapcsolatban számol be a média, tehát hogy ő maga kicsoda, milyen sze-

mélyiséggel, motivációkkal rendelkezik, az kevéssé érdekes. Egy tipikus Fecó-tartalom 

ilyen volt a vizsgált időszakban például: „Kinga ugyanis – aki győztesen tért vissza a 

villába – nem egy titkot, hanem inkább véleményt vetett papírra, amit Fecó (28) képte-

len volt szó nélkül hagyni. (…) – Rám mondjátok ezt? Miközben Attila az, aki hátba 

támadja a barátait – állt elő a már jól ismert sérelmével Fecó” (Blikk, 2012. 01. 07. 10. 

oldal). 

Adataink szerint a nagyon ismert romák – a nagyon ismert nem romákhoz ha-

sonlóan – magánéletük, valamint a sztárság, a „celeblét”, tehát a karrier kontextusában 

szerepelnek leggyakrabban, legritkábban pedig bármilyen, a cigánysággal kapcsolatos 

aktualitáshoz kötődően.  
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Mintánkban a roma sztárokat megjelenítő esetek 62 százaléka négy fő tematikát 

érintettek: 

 

A roma kultúra rendszerint a család fontosságán, szabályrendszerek kifejeződé-

sén keresztül ábrázolódik: „ragamoffin sztárja LL. Junior a roma hagyományokat is 

szem előtt tartva, nagyon nemes és erkölcsös dolognak tartja a házasság előtti önmegtar-

tóztatást. Elvi szinten.” (TV2, Aktív, 2012. 02. 27.) A Bódi Guszti fickósabb lett? című 

Aktív riportban is többször utalnak a roma hagyományokra: „Pedig mint hagyomány-

tisztelő roma emberek, nem beszélnek a szexualitásról, Guszti is ezt mondja: „Roma 

ember, vagy roma asszony erről soha az életben nem beszél!”(TV2, Aktív, 2012. 03. 

27.) A Borsban Gáspár Laci családi életével kapcsolatban a tisztelet, a szigorú férfi–női 

hierarchia sztereotípiái jelennek meg: „Gáspár Laci szerint rontást hozott a házra felesé-

ge, Reni, aki nem adja meg urának a kellő tiszteletet. (...)  – Laci többször panaszkodott 

a barátainak Reniről. Nehezményezte, hogy a felesége a náluk szokásossal ellentétben 

egyáltalán nem tiszteli” (Bors, 2012. január 11. 19. oldal). 

Roma sztárok a romaságról: hárítás, szituatív etnicitás 

A mintánkba eső roma sztárok nem beszéltek vagy nem kérdezték őket saját ki-

sebbségi létük jellegéről, nehézségeiről, kisebbségi csoportjuk aktualitásairól, tár-

sadalmi nehézségeiről. Sőt, az is előfordul, hogy a sztárok a nagy nyilvánosság előtt 
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elutasítják saját cigányságukról szóló, vagy a cigánysággal kapcsolatos diskurzust. „Fé-

lig vagyok cigány: apám cigány, anyám nem. Én nem vagyok zászlóhordozós típus. Egy 

csomó helyre hívogatnak, mindenféle cigányosditól függetlenül, olyanokra, amikkel tök 

egyetértek. (…) Azt például nem akartam soha, hogy az egész cigányosdi úgy kerüljön 

előtérbe, hogy én zászlóvivőként jelenek meg” – nyilatkozta Csányi Sándor színművész 

az Origónak 2009-ben (Varga, 2009). 

Molnár Ferenc Caramel pedig a vele készített interjúmban mondta azt, hogy „Én 

nem vagyok a romaság élharcosa, nem fogok cigány zászlóval vonulni a Hősök terén. 

Én ebben nem hiszek. Én egy magyar ember vagyok, aki történetesen cigány származá-

sú. Ugyanúgy cigánynak érzem magam, mint magyarnak, de a saját magam élharcosa 

vagyok, a saját érzelmeim élharcosa vagyok, a saját gondolataim élharcosa vagyok”.  

A médiaszövegeket, és a hozzáférhető interjúkat elemezve úgy tűnik, hogy a 

szórakoztató műfajokban az etnikai kategorizáció beemelése a diskurzusba sem szer-

kesztői, sem nyilatkozói oldalról nem jelenik meg szándékként. Feischmidt Margit és 

kollégái, amikor mindennapi interetnikus találkozási helyzeteket vizsgált roma és nem 

roma ágensek között, arra jutottak, hogy az etnicitás erősen szituatív, tehát a többségi-

kisebbségi viszony szereplői bizonyos helyzetekben túlhangsúlyozzák, túlkommunikál-

ják az etnikai különbségeket, máskor meg elrejteni igyekeznek azokat. Feischmidték az 

etnicitás érzékelésének négy módját, négyféle „kommunikációs és rituális formáját” 

különítettek el. „Az elkerülést vagy tabusítást, az ugratást vagy viccelődést, a konfliktus 

és az etnikailag megjelölt alternatívák közötti választást. Ezek a kommunikációs és ritu-

ális formák azok, amelyek meghatározzák, pontosabban inkább mederben tartják, hogy 

az etnikai különbség miként manifesztálódhat egy multietnikus társadalom mindennap-

jaiban” (Feischmidt, 2010: 13). A szórakoztató, kereskedelmi műfajokban ezek közül az 

első, az elkerülés jellemző. Természetesen, ezekben a médiaműfajokban nem kérhető 

számon társadalmi szerepvállalás, a társadalmi viszonyok felelősségteljes ábrázolása, a 

bonyolult társadalmi szövevények árnyalása. Valamint, ahogy erről a II.2.3 pontban 

produceri és műsorkészítői interjúk alapján már írtam, a média döntéshozói olykor ódz-

kodnak is az etnicitás megjelenítésétől. 

Ugyanakkor, jól példázza, hogy az etnicitásról való beszéd mennyire az egyéni 

élethelyzettől, kontextustól, szituációtól függő, hogy Caramel rendszeresen részt vesz 

olyan rendezvényeken, ahol a roma közösség a szervező, tematizáló. Például roma 

szépségversenyen zsűritagként, a Roma Polgári Tömörülés jószolgálati nagyköveteként 
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oktatási intézményekben előadóként vagy a Roma-Magyar Véradó nap fellépőjeként. 

Csányi Sándor színművész pedig, aki korábban hárította a roma származásával kapcso-

latos kérdéseket, mintavételünk időszaka után újra beszélt nyilvánosan cigányságáról. 

Erről az Origo egyik aloldala, a Life.hu-n lévő cikk a „Nekünk romáknak” - Leleplezte 

származását Csányi Sándor címmel számolt be (Kégl, 2012). A cikk aznap jelent meg, 

amikor Csányi Sándor színművész a Roma Oktatási Alap díjátadó ünnepségén vett részt 

és cigányságáról beszélt. Beszédéből az MTI is idézett 2012. 11. 23-án, ezt az idézetet 

vette át a Life.hu-n megjelenő rövid cikk, amely így szól:  

„Leleplezte származását Csányi Sándor. A népszerű magyar színész a 

Roma Oktatási Alap díjátadóján tartott beszédében utalt gyökereire. 

Csányi Sándor elárulta, hogy roma származású. A népszerű színész a 

Roma Oktatási Alap díjátadóján tartott beszédében leplezte le gyökere-

it. „Nekünk, romáknak, az egyetlen lehetőségünk az, hogy a bennünk 

rejlő szaktudást a legmagasabb szintre fejlesszük. A származást a szak-

értelem írja felül. Ha beteg a gyerek, senki nem nézi, cigány, zsidó vagy 

meleg-e az orvos, aki meggyógyítja” – mondta el Csányi, akinek szavait 

az MTI idézte. A színész beszédével teljesen megdöbbentette a nézőkö-

zönséget. „A diákok lélegzetvisszafojtva hallgatták, és megállt a levegő, 

amikor a 'mi, romák' kifejezéssel comingoutolt” - írta a legnagyobb kö-

zösségi oldalon az X Kommunikációs Központ, amelynek célja, hogy 

szociális, etnikai és más meghatározó társadalmi ügyekben változásokat 

generáljon.”  

A cikk fogalmazásmódja is mutatja, mennyire ritka, egyedi és különleges eset a 

hazai nyilvános térben, ha egy olyan sztár nyilvánul meg roma származásáról, aki nem 

szokott cigányságáról beszélni. Még akkor is megdöbbenést kelt az eset, ha nem ez az 

első alkalom, hogy a neves és népszerű színművész a származásáról beszélt (ezt a fen-

tebb idézett Origo-interjú szövege, vagy a színésszel 1999-ben készített Amaro Drom 

riport (Nagy, 1999) is mutatja). Most mégis a „leleplezte származását” és a „coming 

outolt” nagyszabású kifejezésekkel illették. Leleplezni titkokat szokás, a színművész 

cigányságát tehát titoknak kódolta az említett cikk, míg a roma tematikákkal aktívan 

foglalkozó kommunikációs központ fontos és bátor lépésnek tartotta a megnyilvánulást. 

Az X Kommunikációs Központ Facebook-oldalán is vitát generált az eset, a Life.hu 

cikkben is hivatkozott „coming outolós” komment is ebben a vitában hangzott el. 
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Ugyanott egy másik kommentelő a színművésznek a cigányságát illető stratégiájáról így 

szólt: „Bár teljesen egyet értek vele, meg kell jegyeznem: korábban is megszólalhatott 

volna, mint a Romaversitas öregdiákja. Sokat igazított volna közös ügyeinket.” Erre az 

X Kommunikációs Központ így reagált: „Csányi ő úgy véli, tegye mindenki a dolgát, és 

ha kell, vállalja be. Most bevállalta.” 

III.2.4 Sztereotípiák megjelenítése a roma sztárok reprezentációjában 

Habár a szórakoztató médiáról közhelyes megállapítás rendszerint, hogy egysze-

rűsít, és sztereotipizál, a roma sztárokat elemző mintánk háromnegyedében nem tudtunk 

azonosítani romákkal kapcsolatos sztereotípiákat. Ez is alátámasztja az elkerülést, mint 

az etnicitással kapcsolatos diszkurzív stratégiát, illetve azt is, hogy a sztársággal az et-

nikai származás háttérbe szorul, egyfajta biztonságos, egyenlősítő terepet ad romáknak, 

nem romáknak egyaránt. A maradék egynegyed megjelenítésben a legmeghatározóbb 

cigányokkal kapcsolatos pozitív sztereotípia, a muzikalitás jelent meg, amely tehetséget 

a többségi társadalom is elismeri és teret enged kibontakoztatására. 

 

„Bár igen komoly bajba kerültem, nem kérek pénzt senkitől, nem kell alamizsna. 

Én dolgozni szeretnék! Az életem a zene, az éneklés, a színpad!”– nyilatkozta Oláh Ibo-

lya a Bors 2012. 02. 02-i számának 12. oldalán. Ugyanennek a számnak a 8. oldalán 

található cikkben pedig Fehér Sándor és Mága Zoltán karaktere reprezentálta a cigány-

zenész archetípust: „Sírt a hegedű, búgott a bőgő, és fájón zengett a klarinét. Egy cigány 

zenész dinasztia utolsó sarját, Fehér Sándort temették tegnap a kispesti temetőben. (...) – 

Megtörtént az, amitől a világutazó cigányzenész társadalom minden szerette retteg (...) 

– mondta a Sándortól a zenésztársak nevében búcsúzó Mága Zoltán a ravatalnál.” 
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Az Aktívban a „Radics Gigi duci kislányként bontogatta szárnyait” című riport-

ban a muzikalitás és a család fontossága is megjelenik: „...falván Radics apuka a lányá-

val próbál a családi stúdióban. A lány valószínűleg tőle örökölte a tehetségét.” (TV2, 

Aktív, 2012. 02. 27.) VV Fecó-nál pedig a Való Világ végeztével került előtérbe a muzi-

kalitás, amikor egy mulatós zenei cd kiadásával ő is megpróbálkozott a zenei pályán 

való érvényesüléssel. „Szóval nagyon gördülékenyen ment a munka, mivel zenész csa-

ládból származik” (RTL Klub, Fókusz, 2012. 03.19.). 

III.2.5 Összegzés 

A roma sztárok körül formálódó médiatartalmak elemzése egyrészt fontos adalék 

a hazai roma kisebbség és nem roma többség viszonyának megértéséhez, másrészt – 

ahogy erről korábban már szó volt - a sztársággal kapcsolatos diskurzusok olyan kultu-

rális jelenségek, melyek népszerűségük, nagy tömegeket vonzó mivoltuk miatt fontos 

tanulságokkal szolgálnak.  

Az elemzés megállapításai szerint a roma sztárok szinte kizárólag zenészek kö-

zül kerülnek ki, médiareprezentációjuk a tény- és hírmédia cigányreprezentációitól elté-

rően kevéssé sztereotipizál. Karakterükben sztárságuk dominál, cigányságuk ritkán ke-

rül előtérbe. A roma sztárok ritkán ábrázolódnak negatív kontextusban, egyfajta zárvány 

cigány csoportot alkotnak a nyilvános térben. Nem azt állítom, hogy az ismert cigányok 

mindegyike, kvázi csoportként szubjektíve elhatárolódik a cigánysággal kapcsolatos 

aktualitásoktól, a cigánysággal kapcsolatos médiatartalmaktól vagy a cigány identitás-

tól. Azt viszont igen, hogy a romasággal kapcsolatban vagy nem akarnak megnyilvánul-

ni, vagy a médiaforrás fel sem ajánlja nekik az effajta szerepvállalást.  

A cigány identitást vizsgáló kutatások szerint a romaságtól való elhatárolódás 

nagyjából a romák felére jellemző. Székelyi Mária, Örkény Antal, Csepeli György és 

Barna Ildikó sikeres romákkal készített kutatása szerint a roma kisebbség fele az etnikai 

csoporthovatartozás fontosságát hangsúlyozta, a másik fele azonban a romaságtól való 

eltávolodást választotta: „Az etnikai beazonosítás különbségei jól illusztrálják a roma 

identitás konstrukciójában rejlő súlyos ellentmondásokat, az etnikai származás és az 

etnikai csoporthoz való tartozás vállalásának konfliktusait” (Székelyi & Örkény & Cse-

peli & Barna, 2005: 56). 

A roma sztárok etnicitása a médiareprezentációban háttérbe van szorítva. Ez 

egyfelől feltehetően szerkesztői döntés, az iparág sajátos rendszerébe illeszthető jelen-
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ség, másfelől magának a sztárnak a döntése. A cigány híresség kockázatos döntést hoz, 

amikor felvállalja roma identitását a nyilvános térben. Egy részről ennek a vállalásnak 

lehetnek pozitív hozadékai az egyén karrierjét tekintve. A „legszegényebb fiú” népmesei 

motívum például feltehetően azért kerül elő gyakran, mert tiszteletet, megbecsülést 

válthat ki a nézőkből, olvasókból, ezzel pedig a roma sztár, mint termék felértékelődhet. 

A felfelé mobilitás relatív mértéke ebben a reprezentációban nagyobb mértékű lehet, 

mint egy átlagos, nem cigány családból származó sztár esetében. Ugyanakkor a roma 

identitás nyílt vállalásával a celeb, mint közszereplő szembe kerülhet a cigányságot, az 

etnikai csoportját érő negatív sztereotípiákkal, kirekesztő magatartásformákkal. Aho-

gyan a csoport megítélése hat az egyéni életútjára, az ő személyes megnyilvánulásai, 

tettei és az ez által róla, a média befogadóiban kialakított kép is visszahathat a saját et-

nikai csoportjára. Ezt a jelenséget pedig felelősségként, sőt, teherként is értelmezhetjük 

a sztár, mint egyén kontextusában. 
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III.3 A cigány sztár, mint individuum 

A sztártudományi elemzéseket a sztárok képének textuális elemzése dominálja, 

illetve a reprezentációk mögött megbúvó ideológiák feltérképezése. A sztár képe azon-

ban egyaránt áll az alaposan megrendezett színpadi produkciókból, televíziós szereplé-

sekből, és a sztár személyiségéből, írja Dyer. De „leginkább az teszi őket érdekessé, 

hogyan ábrázolják, miként lehet a jelenlegi társadalomban élni” (Dyer, 1987: 8). A sztár 

erősen kultúrafüggő, az adott társadalom ideológiai és politikai erőviszonyai, valamint 

különféle többségi-kisebbségi viszonyai szerint meghatározott, azokat reprezentáló 

konstrukció. A roma sztárokra ez különösen igaz, mert „a nem-fehér sztárok kiemelkedő 

jelentőségűek ebben a tekintetben. Ugyanis a társadalmi és etnikai hierarchiák egyaránt 

megmutatkoznak és megerősítésre találnak a nemzetek sztárrendszereiben” (Beltrán, 

2007: 276). 

A dyer-i „társadalomban élés” egyik jelentős eleme az etnikai meghatározottság, 

amely nem egy önmagában létező, konstans konstrukció, hanem egy folyton – időben és 

térben - változó entitás. „Az etnicitás a társadalmi percepció vagy értelmezés része, (…) 

az azonosulás és elhatárolódás szubjektív folyamataiba van ágyazva, amelyben az etni-

kai kategóriákat/címkéket az emberek maguk és mások jelölésére, az egymással folyta-

tott interakciók során alkalmazzák” (Feischmidt, 2010: 11).  

A társadalmat alkotó individuumok önazonosságukat (is) saját jelentésekkel ru-

házzák fel, így az individuum folytonosan történetekbe gabalyodik, és ezáltal kerül kö-

zelebb önmagához. A történetekbe gabalyodáson, tehát a narrativitáson keresztül képes 

az egyén választ kapni és adni az identitás legalapvetőbb a „mi vagyok?” és „ki va-

gyok?” kérdéseire (Kovács, 2008). A külsődleges jellegek, vonások, tulajdonságok, a 

jellem tartós diszpozíciói adják a személyes identitás egyik dimenzióját, amelyekről egy 

személy felismerhető, és amelyekről ez a személy képes nyelvi eszközök segítségével 

megnyilatkozni. „Így beszélhetünk magunkról a születéstől a halál pillanatáig mint fér-

firól vagy nőről, franciáról vagy/és magyarról, így tulajdoníthatunk magunknak értéke-

ket, ideákat, modelleket és hősöket – noha a különbözőség ezt az ugyanazonosságot 

folyvást veszélyezteti” (Kovács, 2008: 17). Az identitás másik dimenzióját narratív esz-

közökkel képtelenek vagyunk leírni, ez egyfajta „érzet, melyet belső élmények táplál-

nak. (…) Történetek, allegóriák, metaforák, s megannyi más nyelvi trópus révén érezhe-

tem bár úgy, hogy megválaszoltam a Másiknak, ki is vagyok, a Másikban szintén csu-

pán egy érzet keletkezik arról, mit érezne a helyemben” (Kovács, 2006b: 43).  
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Habár az önazonosság soha nem tapasztalható meg közvetlenül, a személyes 

identitáshoz empirikusan az élettörténeti elbeszélésen keresztül juthatunk legközelebb. 

A cigány sztárok személyes élettörténeti elbeszélésein keresztül ennek az alfejezetnek 

az a célja, hogy roma sztárokkal készített karrier- és életút-interjúkon keresztül bemu-

tassa a sztárok ön-reprezentációit: hogyan és milyen narratívákon keresztül ábrázolják 

sztárság előtti életüket, a sztárrá válás összetevőit, miként vélekednek önmagukról, mint 

sztárokról, önmagukról, mint romákról és más roma sztárokról. 

III.3.1 A roma sztárokkal készített interjúk módszertana 

Vizsgálatomban 2012 februárja és áprilisa között hét roma sztárral készítettem
 

részben strukturált mélyinterjút. Cigány sztárnak, celebnek azokat a hírességeket tekin-

tem, akik a modern, elektronikus tömegmédia termékei. Interjúalanyaim kiválasztásánál 

arra törekedtem, hogy az előző alfejezetben felsorolt típusok közül minél többfélét mu-

tassak be, így a hét alany között sok évtizede elismert nótaénekes, tehetséges rapper, 

popsztár, alternatív zenész ugyanúgy helyet kapott, mint olyan celeb is, akit nem ki-

emelkedő tehetsége, nagyszerű tevékenységei miatt ismerünk, hanem pusztán ismertsé-

ge miatt (Boorstin, 1961: 57). Interjúalanyaim sorrendben: Molnár Ferenc Caramel, LL 

Junior, Bangó Margit, VV Fecó, Farkas Róbert, Mága Zoltán és Gáspár Győző voltak, 

az interjúk átlagosan 120-150 percet vettek igénybe.  

Kutatásomban olyan sztárokat választottam, akik korábban a nyilvános térben 

felvállalták roma identitásukat, legalább egyszer nyilatkoztak roma származásukról. Ezt 

azért tartom fontosnak megemlíteni, mert a médiumok gyakran megkülönböztető cím-

keként használják az etnikai kategóriát, olyan összetettebb esetekben is, mint például 

Oláh Ibolyáé. Az énekesnő a Népszabadságnak adott nyilatkozatában identitásának 

komplexitásáról beszélt, hogy nincsen erős roma önazonossága: „Mi nem cigányokként 

nőttünk fel, olyan közegben, ahol semmilyen cigány kultúrát nem tanultunk. Sokáig én 

se tudtam ezzel mit kezdeni. (...) Valahogy még most sem érzem teljesen romának ma-

gam. Mégis az vagyok: egy cigánylány. Mit csináljak? Ezért hát romának vallom ma-

gam, de nem fogok zászlót lengetni, hogy hahó, cigány vagyok!” (Czene, 2009). 

Ugyanakkor különböző jellemző markerei (állami gondozottsága, külső jegyei, zenei 

tehetsége) miatt reprezentációja alapján a többség rendszeresen cigány sztárnak kódolja.  
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Fontos kiemelni azt a módszertani szempontot, amely a híres emberekkel készí-

tett interjúk sajátja. Egy kivétellel
50

 interjúalanyaim rendkívül gyakorlottak voltak az 

interjúhelyzetben, számukra az interjúhelyzet sztárreprezentációjuk fontos eleme, egy 

olyan performatív aktus, amelyben a saját magukról konstruált képet minél szélesebb 

körben megoszthatják, terjeszthetik. A hét interjú jelentősen rövidített, és alaposan szer-

kesztett változatai az Index.hu-n megjelentek, erről természetesen a sztároknak is tudo-

mása volt. Talán éppen ezért, valamint az etnicitás témájának érzékenysége miatt, inter-

júalanyaim többsége egyáltalán nem volt komfortos abban a helyzetben, hogy szárma-

zásáról beszéljen, volt olyan alanyom is, aki annyira kerülte a témát, hogy néhány el-

enyésző kivételtől eltekintve a kétórás beszélgetésben ki sem ejtette a cigány és roma 

kifejezéseket.  

Az interjúim során felhasználtam a narratív interjú technikáinak egyes elemeit is. 

Ahogy azt Kovács Éva kifejti, a strukturált mélyinterjúval számos, az interjúalany iden-

titására, személyiségére vonatkozó fontos információ elveszik, az interjú „külső struktu-

rálásával, vezérfonalra fűzésével kizárja a perszonális reprezentáció lehetőségeit (to-

vábbá természetesen elemzési nehézségeit), másfelől, az egyéni interjús helyzet megte-

remtésével az interperszonális reprezentáció dinamikájából fakadó komplikációkat is 

elkerüli” (Kovács, 2006a). Ezt az áldozatot túl komolynak ítéltem, ezért interjúim elején 

helyet kapott a narratív interjúkban jellemző élettörténeti elbeszélés szakasz, a főnarra-

tíva, amelynek során interjúalanyaim közbevetésem nélkül, saját maguk formálták élet-

történetüket. Továbbá, mivel újságírói szerepemmel az interjú által kijelölt performatív 

aktusnak részese lehettem, így a sztár és az újságíró közötti interakciót is megfigyelhet-

tem, ahogy azt is, hogy az interjú felvételét követően, a szerkesztett változat kivitelezé-

sekor milyen jellegű változtatásokat kértek a sztárok, milyen módosításokkal kívántak 

szerepelni az Index.hu jelentette nagy nyilvánosság előtt
51

. 

III.3.2 A sztárság kiindulópontja: romanticizált, boldog, tisztes szegénység 

Az interjúkban elsőként azt vizsgáltam, hogy a sztárok milyen narratívákon ke-

resztül emlékeznek sztárság előtti életükre, és történeteikből a romantikus, szegény, de 

boldog családi élet és gyerekkor kerete emelkedett ki. A tisztes szegénységé, amely mo-

rális kritikával nem illethető, és amelyhez a cigány sztereotípiákkal ellentétes, a gyere-

                                                
50 VV Fecóval sztárélete első pillanataiban, a villából kiesés másnapján készítettem az interjút. 

51  Az Index.hu-n megjelent szerkesztett interjúkat az oldal szerkesztőségi statisztikái szerint 20-30 ezer 

felhasználó olvasta.  
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két taníttató, gyerekét szigorúan fogó, tisztán járató, becsületes, dolgos, egy szóval, a jó 

cigány képe társult. Sikereik kiindulópontjaként, a kitörés origójaként számoltak be a 

boldog, de szegény gyermekkorról, amelyben saját elszánásukból vagy szüleik ösztön-

zésére már el kellett kezdeniük készülni a sikeres életre. Hamar kellett felnőniük: VV 

Fecónak édesanyja vaksága miatt vezetnie kellett a háztartást, Caramel földeken dolgo-

zott, Mága Zoltán és Farkas Róbert a szigorú szülők iránymutatásával a zenélés miatt 

adta fel gyermekkorát, Bangó Margit 16 évesen szerzett nevet nótaénekesként, majd lett 

nagyon hamar édesanya, LL Juniort pedig az utca nevelte szülei válása után.  

A keményen dolgozó roma szimbóluma – akár a szülőkét, akár saját gyermekko-

ri munkáikat érintve – kivétel nélkül minden interjúalanynál előkerült. Caramel és VV 

Laci is a családja boldogulásáért munkálkodó saját gyerekkori szerepét emelte ki, amely 

szerep kontextusa mereven ellenkezik a lusta, semmittevő roma sztereotípiával. Bangó 

Margit és Mága Zoltán szegénységképéből a boldog gyerekkor, a tisztes, becsületes 

szülők képe rajzolódik ki, akik erejükön felül teljesítve dolgoztak gyermekeikért, és 

éppen ezért mindig segítségre találtak:  

„Kukoricaföldön kellett dolgozni, címerezni, kapálni, ilyen alkalmi, nyári mun-

kák. Paradicsomszedés, mindenféle. Sose felejtem el azt, hogy fáztam a fáradtságtól, az 

álmosságtól. Megmosdottam, tisztálkodtam, és felszálltunk egy olyan kocsira, hogy az 

eleje teherautó volt, a vége pedig platós és azon ültünk, csak cigányok egyébként, kábé 

kétszáz cigányt felzsúfoltak az autóra. Beléptünk a kukoricaföldre, kábé fél 6-kor már 

kezdtünk dolgozni, voltam 9-10 éves, és ahogy csapkodta az arcomat a kukorica, ahogy 

mentem benne, még vizes volt a kukorica a reggeli párától, és akkor is éreztem, hogy 

imádok cigányok között lenni, és imádom ezt is csinálni, tök jó hogy dolgozom, és van 

pénzem tíz éves koromra, amivel tudom segíteni a családi kasszát.” (Caramel)  

„Édesapám az egy muzsikus ember, édesapám az zenész, zongora, harmonika, 

tehát ő ebből tartott fel minket. Tehát elment mindig zenélgetni, Balatonra, elment, min-

denfelé zenélt. Édesanyám, ő meg 90 százalékosan vak. És hát, elég nehéz gyerekkorunk 

volt, tehát így, hogy egy fizetés volt, egy helyről jött be a pénz, így elég nehéz volt, és 

édesanyám elég kevés nyugdíjat kapott. Szerény anyagi körülmények között nőttünk fel. 

(...) és édesapám volt egybe az anyukánk is meg apukánk is. (...) Tehát kiskoromtól 

kezdve azt láttam, hogy az apu az csinál mindent, tehát hogy takarít, és próbáltam min-

denben segíteni. Tehát ilyen nem is tudom, asszem kilenc éves lehettem, vagy valahogy 

így, amikor már tudtam függönyt felrakni, akkor ablakot pucolni, akkor kicsit ott a 
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konyhában ténykedni, mosogatni, tehát még emlékszem rá, hogy egy kis puffra álltam rá 

és úgy kezdtem el mosogatni. (...) Így elég érdekes gyerekkorom volt. És ezt az egészet 

végigvittem az egész életemen.” (VV Fecó) 

„Kilencszáz forint volt édesapámnak a fizetése, és amikor megkapta a kilencszáz 

forintot, soha nem maradt belőle szinte még egy kenyérre való sem, mert vitte anyám a 

boltosoknak, a hentesnek, akinek tartozott, de mindenütt volt hitele, mert a drága édes-

anyám egy hallatlan becsületes, és korrekt asszony volt, és hát tudták, hogy nagy csa-

ládja van, és ezért segítettek. Egy óvodában dolgozott mint kisegítő óvónő, és azért nem 

kapott fizetést, hanem a mindenkori kisgyerekei a nyolc közül ingyen járhattak óvodába. 

Ő ezért dolgozott, úgyhogy nagyon-nagyon kemény élete volt a drága jó édes anyám-

nak. 18 éves koromig talán nem volt egy új ruhám, nem volt egy új cipőm, mindig a má-

sok levetett holmijában jártam, aminek én nagyon-nagyon örültem, mert ugyanakkor 

anyukám több helyre járt mosni, vasalni, onnan kapta a gyerekekről levetett ruhát.” 

(Bangó Margit) 

„Zenész volt, de elment, ha kellett, nagyon kemény másodpénzért. Nyilatkoztam, 

nem titok, elment nagyon sokszor komoly fizikai munkát végezni, építőipari vállalatba, 

hogy ki tudja fizetni a tandíjaimat. Voltak célok, voltak olyan mondatai édesapámnak, 

hogy igen, itt vannak a gyermekeim, tanítani kell őket, csak tanulással lehet kijutni, ki-

törni a szegénységből. Meg hogy tényleg, én nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Hálás 

is fogok lenni életem végéig, hiszen ők megmutatták azt, hogy igenis ha valaki becsüle-

tesen, tisztességesen tanul, és szorgalmas, kitartó, akkor mindegy, hogy kinek milyen a 

származása, a bőrszíne. Akkor igenis egyforma eséllyel tud indulni az életben.” (Mága 

Zoltán) 

A gyerekek zenei taníttatása, mint a szegénységből való kitörés lehetséges mobi-

litási csatornája nem csupán Mága Zoltánnál és Farkas Róbertnél, tehát a mai cigány 

hírességeknél jellemző, hanem már a 19. századi neves cigányzenészek életében is. A 

cigányzenészeket már kisgyermekkoruktól fogva szigorúan a pályára nevelték és neve-

lik ma is, interjúalanyaimat – csak úgy, mint a 19. századi legnagyobbakat: Czinka Pan-

nát, vagy Bihari Jánost – tudatosan, rengeteg gyakorlással készítették a prímás életre 

(Markó, 1927). Mága Zoltán gyerekkorában a Rajkó-zenekar bentlakásos iskoláiban 

tökéletesítette zenei tudását, majd külföldön, először éttermekben, majd koncerttermek-

ben muzsikált. Farkas Róbert pedig konzervatóriumi tanulmányai után a 100 tagú ci-

gányzenekarban kamatoztatta kora gyermekkora óta fejlesztett tehetségét. A 18. századi 
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sztár, Czinka Panna mellé rozsnyói zenészeket fogadott földesura, hogy tanítsák, és 

Kálózdi Jancsi, az 1. számú angol lovas testőrezred karmesterének példája sem ritka, a 

híres cigányzenész a 19. század első felében ugyancsak konzervatóriumban, a bécsiben 

szerezte képesítését, miután Esterházy Pál a pártfogásába vette (Markó, 1927:20).  

A sztárok életében, függetlenül attól, hogy romák vagy nem romák, rendszerint 

pontosan meghatározható az a pillanat, amikor sztárrá válnak. A modern celeb egy 

diszkurzív konstrukció (Turner-Bonner-Marchall, 2000:11), a tömegmédia terméke, 

amelynek a köz- és magán-tengelyen a privát oldal a preferált felülete. A sztárrá válás 

akár percre pontosan is meghatározható: a sztárság onnantól kezdődik, amikor valaki-

nek az életében a médiaérdeklődés közéleti szerepéről (zenei tehetségéről, sportteljesít-

ményéről, politikai kiválóságáról) magánéletére terelődik (Turner, 2004:8). A sztárrá 

válásnak ezen kívül szintén fontos eleme a sztár fejlődéstörténete, illetve az a „szóra-

koztató narratíva” (Gabler, 2001: 5), amelyet a közönségnek és a médiának kínál. Min-

den egyes sztár-diskurzus a mindennapi életről mesél, izgalmas, szomorú, nevettető, 

megbotránkoztató történeteket, amelyek kölcsönhatásban vannak a közönség és a média 

figyelmével. 

Az interjúkban visszatérő elem volt például a celeb identitás erőteljes kiszürem-

kedése is, amikor a sztárok önmagukról egyes szám harmadik személyben, kívülálló 

személyként, termékként beszéltek: „a Győzike”, „a Bangó Margit”, „a Mága” külön-

bözteti meg a nyilvános tér számára létrehozott személyiséget a priváttól. A sztár ilyen-

kor a média által használt nyelvezetet tartja relevánsnak a saját életéről, karrierjéről szó-

ló történet-elbeszélésben.  

A Gabler által a sztár szórakoztató narratívájának nevezett történetet én kibontva 

hírértéknek, eladható érdekességnek, a közönség szempontjából izgalmas többletnek, 

kíváncsiságra ösztönző részletnek nevezem. Ez az, amit a kisebbségi sztárok esetében a 

többségitől eltérő csoporthovatartozás, a másság, különlegesség határoz meg. Például a 

kisebbségi szupersztár Jennifer Lopeznek a sztárrá válása kezdeti időszakában reprezen-

tációja etnikai csoportjának egy jellemzőnek tartott testi adottságára, konkrétan kerek 

hátsójára, és ezáltal a „másra”, a többségitől eltérő reprezentáció hangsúlyozására épült. 

A Jennifer Lopez sztár-reprezentációját elemző kutató így ír erről: „1998 októbere és 

novembere között újságok, szórakoztató magazin és tévéműsorok tucatjai ország és vi-

lágszerte beszámoltak arról a „hírről”, hogy Jennifer Lopeznek méretes és kerek a hátsó 
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fele, és hogy nem áll módjában behódolni a hollywoodi ideáloknak” (Beltrán, 2007: 

275).  

A roma sztárok esetében a sztárság megszületésekor a történetek középpontjában 

nem a különleges test, hanem a szegénység-narratíva áll. Ez jelenti romantikus, vagy 

romanticizált kiindulópontot, a felemelkedés előtti kitörési pontot, sikereik eredőjét. Az 

interjúkban olyan kontextusként kerül elő a szegénység, amely kvázi elindította, lökdös-

te őket a sikerhez vezető úton, amelyben akár valamilyen mitikus elem is helyet kap, 

egy olyan mesebeli élmény, amelyben a sztár szerény sorában mintegy magát kívülről 

látva megértette, hogy ki kell törnie. Caramel esete jól illusztrálja egy ilyen pillanat je-

lentőségét: 

„Teleengedtem a kannát éjszaka és emlékszem, hogy lyukas volt a zoknim és nem 

volt cipőm, apámnak a cipőjét vettem fel. Éreztem, ahogy a bőröm hozzáért a cipő tal-

pához, hogy nyirkos. És ahogy megfogtam azt a vas kocsit és húztam visszafelé, felpa-

koltam a kannákat a kocsira és felnéztem az égre (tudom, elég nyálasan hangzik) és azt 

éreztem, hogy ez nem rossz, tök jó dolog, meg imádom, de egy nagyon fontos, meghatá-

rozó pillanat, amikor felnéztem és azt gondoltam, hogy valami többre vagyok hivatott, 

és tudom, hogy többre vagyok hivatott.” (Caramel) 

A szegénység-kontextus illusztrálásaként a sztárok tárgyi hiányosságai is megje-

lennek: „hú, nagyon jól éltünk, olyan szép gyerekkorom volt. Szegények voltunk, nagyon 

sok álommal, álmodoztam bicikliről, álmodoztam egy műanyag mentőautóról, álmodoz-

tam arról, hogy egyszer legyen színes tévém. Álmodoztam arról, hogy de jó lenne, a 

legnagyobb álom, hogy legyen szőnyeg a szobámban és nem volt, mert nagyon hideg 

volt a burkolat, ami ott volt. Álmodoztam arról, hogy legyen szőnyeg, álmodoztam arról, 

hogy ne legyenek vizesek a falak. A fal, ahol élünk a szobában” - mondja Győzike, de a 

tárgyi hiányosságok mellett igazán gyerekkori ruházatuk jellegének ismertetése emelke-

dik ki. 

Nagy szegénységük ábrázolására, vagy a becsületes cigánycsalád képének il-

lusztrálására használják a ruházattal kapcsolatos toposzokat. „Hallatlan boldog gyerek-

korom volt, ugyan mezítláb szaladgáltam a Tisza meg a Kraszna parton mindig, és isko-

lába is sokat jártunk mezítláb, de hallatlan összetartás volt a családunkban.” (Bangó 

Margit) „Tényleg, nagyon szegények voltunk, de nagyon nagy tisztaság volt, édesanyám 
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mindig tisztán jártatott iskolába bennünket. Ha nem is voltak olyan sok ruháink, de ha 

kellett, akkor tényleg minden nap ki volt mosva.” (Mága Zoltán) 

A cipő és ruha toposz megjelenése egyáltalán nem ritka a szegénység reprezen-

tációiban. Erre jutott Hammer Ferenc is a Fókusz című tévéműsor szegénységábrázolá-

sáról szóló munkájában, ahol azt találta, hogy a középosztályról szóló riportokban nem, 

de a szegényekről szólókban rendszeresen előkerül a cipő. Értelmezésében a cipő egy-

fajta határvonal, a társadalmi elkülönülés, a tér vertikális elrendezésének motívuma. 

„Kilenc riport 42 szereplője közül kilencnek a cipőjét mutatta (kizárólag a narráció alatti 

illusztrációként) a kamera; (…) még a riportot „reklámozó” klipbe is bekerült egy cipő 

(amely általában a riport legmegrázóbb képeivel igyekszik felkelteni a néző kíváncsisá-

gát)” (Hammer: 2006:57).  

A tisztaság, tiszta ruha toposza a cigányokkal kapcsolatos egyik legősibb előíté-

let, a piszkosság, mocskosság ellentéte. Az antropológiai cigánykutatások gyakran állít-

ják érdeklődésük középpontjába a tisztaság kérdését, a tisztasági szabályokat (e kutatá-

sokról összefoglalóan ír például Horváth-Prónai, 2000), és bár az oláhcigányoknál leírt 

kötött, a felsőtestet és altestet szigorúan elkülönítő szabályok semmilyen módon nem 

jelennek meg interjúalanyaim emlékeiben, a tisztaság, mint a jó cigány attribútuma 

gyakran előkerül. Ugyanakkor, olyan példa is akad, amikor a cipő nem elsősorban a 

szegénység, hanem mint a patinás dolgokhoz való ragaszkodás, és mint a gyermekkor 

utáni nosztalgikus vágyódás pátoszteli szimbóluma jelenik meg egy cigány hírességnél. 

A Snétberger Ferenc gitárművésszel készített 2009. május 26.-án megjelent Népszabad-

ság interjú például így kezdődik:  

„Néhány éve a Zeneakadémián tartott koncertje után, amikor elcsendesedett a 

vastaps, és a közönség szállingózni kezdett hazafelé, egy néző fellépett a színpadra, 

majd a gitárművész lábára bökve azt mondta: ez a cipő gyönyörű! Más zenész talán 

kikérte volna magának, hogy művészi teljesítménye helyett századfordulós hangulatú, 

magasszárú cipőjét dicsérik, ráadásul akkor, amikor még épp csak kiemelte fejét a han-

gok óceánjából, hogy visszazökkenjen a valóságba. Snétberger Ferenc azonban elmoso-

lyodott, és halkan azt mondta: Szeretem a szép, régimódi cipőket. És nemcsak a szép, 

régimódi cipőket szereti, de a szép, régimódi tárgyakat is. Családjával Berlinben él, régi 

típusú lakásban, nem drága, de patinás bútorok között. Minden hétvégén kiballag a he-

lyi bolhapiacra, és vadássza kedvenc tárgyait: az öreg szakácskellékeket, a kivénhedt 

elemlámpákat, játékokat. Vett a fiának indiánfelszerelést, magának karikás ostort. A 



 

- 157 - 

 

felesége szerint nem régiségeket gyűjt, hanem gyermekkort. És a feleségének alighanem 

igaza is van.” (Trencsényi, 2009) 

A szegénység percepcióival foglalkozó kutatások szerint a többségi társadalom 

tagjai a romák körében tapasztalt szegénységgel szemben kevéssé empatikusak, a ki-

sebbségi csoportot érdemtelennek tartják a társadalom és az állam támogatásaira. „Ez 

azonban nem kizárólagosan a magyar romákra jellemző sztereotípia: számos országban 

mutatták ki, hogy a többségi társadalom a média és a közintézmények támogatásával 

úgy gondolkodik szegénységben élő etnikai csoportjairól, hogy azok nem érdemlik meg 

a társadalom „segítségét”, mert maguk tehetnek nyomorúságukról” (Messing, 2003: 

69).  

Magyarországon Székelyi Mária, Csepeli György és Örkény Antal vizsgálta a 

többség viszonyulását a romák szegénységéhez, és arra jutottak, hogy a többségi néző-

pont a külső körülményeket (például a diszkriminációt, szegregációt, előítéletes attitű-

döket) figyelmen kívül hagyja, és kizárólag a romákat okolja szegénységükért. „Az 

Amerikai Egyesült Államokban is készültek hasonló vizsgálatok, amelyek szintén arra a 

következtetésre jutottak, hogy az etnikai-származási csoportok tagjait a valóságos ará-

nyoknál lényegesen gyakrabban mutatják az „érdemtelen szegény” szerepében (koldus, 

alkoholista, drogos), mint a társadalom támogatására érdemes szerepben (sokgyerekes 

család, kisnyugdíjas stb.)” (Messing, 2003: 69). A magyar kutatás eredményei szerint „a 

többség a roma kisebbséget negatív érzésekből, rosszindulatú sztereotípiákból, igazság-

talan attribúciókból, valamint szegregációs és diszkriminációs attitűdökből képzett kog-

nitív fallal választja el magától” (Székelyi-Örkény-Csepeli, 2001: 36), ugyanakkor a 

marginalizálódás és szegénység ellenpontjaként létező sikeres roma életutakat kevéssé 

hajlandó elismerni. Ebben véleményük szerint nemcsak a lenézés és előítélet, hanem 

annak az elutasítása is megfogalmazódik, hogy a cigányok valaha integrálódhassanak a 

társadalomba. Így interjúalanyaim boldog, ideális vagy idealizált szegény gyermekkor-

képe erre a kevéssé empatikus többségi hozzáállásra adott védelmi reakcióként is fel-

fogható.  

III.3.3 Sikerkoncepció: „csóróságból megcsinálni” 

Az interjúk elemzését a sztárság előtti életszakaszról szóló történetek után má-

sodik szempontként azzal folytattam, hogy a sztárok mit gondolnak a sikerhez vezető 

útról, mi indította el őket ezen az úton és mi kellett számukra a sikerhez. 
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Richard Dyer szerint a sztárság központi eleme a siker mítosza, amely magában 

foglalja azt az ígéretet, hogy a siker mindenki számára elérhető (Dyer, 1979: 42). Épp ez 

a siker koncepciójának belső ellentmondása is, ugyanis ha a siker mindenki számára 

elérhető, akkor nem kötődik tehetséghez, rátermettséghez sem. A siker mítosza, amely-

nek tárgyiasult ígérete a fényűző élet, a roma sztárokra is hatással volt, már ismertségük 

előtt szomjaztak a sikerre, vágyaik között a szegénység toposzainak ellentétei fogalma-

zódtak meg. Olyan dolgokra vágytak, amelyek a szegénységben egyáltalán nem adatnak 

meg: világjáró turnékról, királyok előtti muzsikálásról, a legjobb hotelekről, éttermek-

ről, tévés szereplésekről álmodoztak, sikereik egyedüli potenciális eszközeként pedig a 

zenét látták. A roma sztárok életútjában közös a hírnévvel érkező rendkívül gyors, felfe-

lé irányuló mobilitás, a hírnév azonban kizárólag a többségi társadalom által egyedüli-

ként megengedett és elfogadott roma szereppel, a zenei tehetség hangsúlyozásával le-

hetséges. Az interjúk során az élettörténetekben a hagyományos cigányzenészek élettör-

téneteiből (Markó, 1927) már ismert motívumok köszönnek vissza, ilyen például a ze-

nész hivatás családi tradíciója, ahol nemzedékről nemzedékre vándorol a zenei tehetség 

és a gyerekeket már egészen kicsi koruktól fogva nevelik a szórakoztató karrierre. 

„Voltak rokonaim a világhírű Rajkó zenekarban és én azért szerettem volna be-

kerülni, mert nagyon nagy híre volt akkor még 86-85-ben. Bejárták a világot, sokan 

meséltek erről, hogy milyen jó hogy királyoknak játszanak, és hogy tényleg mindenfele 

szerte a világba el lehet jutni. És akkor gondolkoztam, nekem is milyen jó lenne ez. Hát 

meg szerettem a zenét. (...) Én fogtam a hegedűmet és gyakoroltam”. (Mága Zoltán) 

„Édesapám elég korán elvitt azokra a helyekre, ahol ő játszott. Például a New 

York Kávéházba, a Grand Hotel Hungáriába, vagy a Gellért Szállóba. (...) Meg amikor, 

olyan ’80 valahányban alakult a Száztagú, mikor kisgyerek voltam, akkor láttam őket és 

néztem a tv-t, hogy atyaúristen, de jó nekik, ilyen nagy zenészek! És annyira vágytam 

rá. Igazából ezt jelentette a hegedű, hogy a vágyaimat meg tudom valósítani.” (Farkas 

Róbert) 

Michael Jackson, mint identifikációs keret, a kisebbségi létből a legmagasabb 

pozícióig jutó sztár többüknél szerepelt példaképként, olyan valakiként néznek fel rá, 

akit ugyan a környezete hátráltatott, de mégis szupersztár lett. 

„Én ezért tartom Michael Jacksont a világ legnagyobb előadójának, mert a leg-

nagyobb szegénységből kezdte, és végig hajtotta az apja.” (LL Junior) 



 

- 159 - 

 

„Általános iskolában a tanárnő azt a házi feladatot adta, hogy mindenki írjon a 

kedvencéről egy fogalmazást. (...)Michael Jacksont választottam, és mai napig emlék-

szek rá, azt írtam le, hogy szeretnék a bőrébe bújni, szeretnék Michael Jackson lenni, 

szeretném, ha mindenki rólam beszélne, szeretném, hogyha én lennék a leghíresebb, és 

szeretnék én lenni Jackson. Ez volt 1987 májusában. (...) Akkor voltam nyolcadikos és 

ezt én akkor megírtam és bevonzottam. Az hogy... ha mélyen belegondolok az, hogy ki-

sebbség, hogy az apja ugyanúgy ellenezte, mint az én apám. Ugyanaz, tipikus ugyanaz 

volt. Az, hogy na jó, én nem műtetem át magamat, mert én jól érzem magam így, ahogy 

vagyok, én nem műtetném át magamat, én isten őrizz, hogy átműtessem magam, mert én 

nekem ez megfelelő. Az, hogy tulajdonképpen ő is kisebbség volt, mint mi és megcsinálta 

és igen, a csóróságból igenis megcsinálta és igenis, nagy csávó lett, igenis, odatette 

magát. És amikor én elolvastam a könyvet, amit ő kiadott, nem szeretek olvasni, de ezt 

elolvastam, akkor azt olvastam el, hogy jé, ez én vagyok. És bejött és sikerült és megcsi-

náltam.” (Győzike) 

Talán nem véletlen, hogy Michael Jackson az egyetlen konkrétan említett sztár, ő 

ugyanis az egyike azoknak az amerikai feketéknek, akiknek a legmagasabb sztárpozíci-

ót sikerült elérnie. A Gáspár Győzővel készített interjú főnarratívájában például a szikár 

karrier-állomások említése között az első magán-természetű emlék a Michael Jackson-

ról írt dolgozat felidézése volt. Az interjúban itt jelent meg először Gáspár Győző ki-

sebbségi identitása is, amelynek során egy olyan sztárral azonosult, aki hozzá hasonlóan 

kisebbségi származású. 

Emellett Michael Jackson az amerikai álom megtestesítője. Az amerikai 

meritokrácia diskurzusában az egyén pozíciója kizárólag saját teljesítményétől függ. Ez 

a meritokratikus koncepció kizár mindenfajta külső körülményt (például az etnikai hát-

tét jelentőségét is), és annak az ígéretét tartogatja, hogy ha valaki valamit nagyon akar, 

és mindent megtesz, akkor sikerrel jár. (A meritokratikus és a származás jelentőségének 

megszűnését tárgyaló posztetnikai koncepciókról részletesebben írtam a I.1.3 pontban.) 

Ez a koncepció elutasítja, és figyelmen kívül hagyja azt a szociálpszichológiai alapve-

tést, hogy az etnikai jelleg minden társadalmi nagycsoportban szervező, rendszerező, 

csoportképző kategória. (Csepeli, 2001: 464-465) Ezzel nagyvonalúan, ám feltehetően 

hibásan, elkendőzi a körülmények szerepét, a strukturális bajokat, például az előítéletek, 

nemi-, etnikai diszkrimináció kérdését. Eképp kritikusai szerint (Leonard, 2004, 

Esposito, 2009, Applebaum, 2005) az I.1.5 pontban összegzett új típusú vagy felvilágo-
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sult rasszizmus keretébe is illeszthető, ugyanis – bár nem explicit módon előítéletes - a 

sikertelenségekért kizárólag az egyént okolja.  

A sztár a fizetéssel honorált, hipergyors társadalmi mobilitás modellje, a siker 

mítoszának táplálója Magyarországon is. Ez a mítosz etnikailag kódolt, ugyanis magá-

ban foglalja a rasszok, etnikai csoportok közötti társadalmi és reprezentációs különbsé-

geket. Ugyanakkor a fehér sztárok fehérsége például sosem emelkedik ki a sztár legfon-

tosabb karakterjegyei közül, hanem természetesként határozódik meg, mintha a sztár 

leglényegibb meghatározottsága fehérsége volna. „A siker mítosza szerint a sztárok – 

legalábbis a metaforák szintjén – isten idealizált és szeretett gyermekei, akik gyönyörű-

ek és tiszták”, írja Redmond a fehér sztárokról (Redmond, 2007: 264).  

A sikerrel foglalkozó szociálpszichológiai kutatások (lásd például Váriné Szil-

ágyi Ibolya, 1999) szerint a siker percepciója nagyon eltérő lehet, a sikernek belső (aka-

raterő, szorgalom, tudás, kompetencia) és külső strukturális okokat (szerencse, véletlen, 

etnikai hovatartozás) egyaránt tulajdoníthatunk, a teljesítménnyel a siker nem minden 

esetben függ össze.  A sikeres (iskolázott, munkahellyel rendelkező) romák és nem ro-

mák sikerstratégiáit vizsgáló kutatás eredményei szerint a romák sikerstratégiái eltérnek 

a nem romákétól, sikereik elsősorban a külső körülményeknek, a véletlennek tulajdonít-

hatóak: „a már megszokott, az országos reprezentatív mintákon közhelyszerűen érvé-

nyesülő összefüggés, miszerint a starthelyzet az egész karrierívet befolyásolja, nem áll 

fenn. Így a roma mintánk esetében a megszokott társadalmi determinációk nem érvé-

nyesülnek, … a nagyon hátrányos helyzetből való kiemelkedésnek nincsenek bejáratott 

társadalmi mechanizmusai, a sikerek inkább a véletlennek, mintsem megragadható 

makrotényezőknek tekinthetők” (Örkény-Székelyi-Csepeli-Barna, 2005: 42). 

Az általam megkérdezett sztár romák ezzel ellentétesen vélekednek, akik habár 

nem az amerikai, hanem a magyar sztárvilág résztvevői, mégis a meritokratikus diskur-

zust osztják: „én nagyon büszke vagyok arra mai napig is, hogy én mindig és mindent a 

magam erejéből, illetve a tehetségemből értem el, amit elértem a pályán.” (Bangó Mar-

git)  

„Igen, én küzdöttem meg ezért, és én dolgoztam meg ezért. …Nagyon fontos do-

log a szerencse, de sokkal fontosabb dolog a kitartás, az ész, meg az elhivatottság, meg 

az alázat, meg a tisztelet, meg az hogy tudod, hogy mi az érték.” (Caramel)  
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„olyan szakma ez, muzsikusnak lenni, zenésznek lenni, mintha az ember sportoló 

lenne. Ha most megkérdeznél egy olimpikont vagy olyat aki, aki komolyan űzi a sportot, 

hogy mit csináltál gyerekkorodban, akkor azt mondaná, futott egész nap. Vagy bokszolt, 

vagy vívott. Úgyhogy én - ha engem kérdel a gyerekkoromról -, akkor én muzsikáltam 

egész nap. Azért volt jó, amikor nem kellett iskolába menni, ha ünnepnap vagy szabad-

nap volt, mert akkor tudtam gyakorolni.” (Farkas Róbert)  

A meritokratikus siker-diskurzus egyáltalán nem új keletű, már az első cigány hí-

resség, az 1711-ben született nemzetközi hírű prímás, Czinka Panna reprezentációjában 

is előkerül. A 18. század „tagadhatatlanul legnagyobb és legünnepeltebb cigánya” 

(Markó, 1927:8) 1772-ben hunyt el, jólétben, ujjain drága gyűrűkkel. Az értékes Amati-

hegedűjével együtt eltemetett asszony sírfelirata a hírnévnek, sztárságnak, és a sikerek-

hez elengedhetetlen belső erőforrásokra támaszkodásnak állít emléket: „Csillagokig 

híres hegedűs, Czinka Panna e sirban nyugszik; örök hírnév fedje be szent pora-

it!/Asszony szült engem, de a hírt én szültem e névnek. / Hírem messzire száll, bár ha a 

sir befödött. Édes anyámtól csak keserü halált örököltem, Én maradékimnak hirnevemet 

adom át” (Markó, 1927:8). 

III.3.4 Sztár identitás, cigány identitás  

A szegénységkép és a sikerkoncepció után harmadik szempontként az interjúk-

ban a sztárok identitását vizsgáltam, hogyan látják romaságukat, mi a viszonyuk a 

származáshoz, miként vélekednek etnikai hátterük és sztárságuk kapcsolódási pontjai-

ról. 

Hét interjúalanyom heterogén csoportot képez, nem csoda, hogy sztárságukban, 

sikereik elemei között az etnikai hovatartozást eltérő mértékben tartják relevánsnak. 

Habár elsősorban belső okokra hivatkoznak (kemény munka, áldozattétel, elhivatottság, 

tehetség, alázat, kitartás), a külső okok magyarázatánál támogatólag vagy éppen hárí-

tásként, de a romaság is szerepel. Győzike szerint például a sikereinek központi eleme a 

származás, úgy véli, kisebbségi léte az, ami a többség számára érdekes.  

„Nem lennék cigány, nem lennék sikeres. Unikum. Hát mert a Győzike, azért egy 

kicsit más. Anno annak idején én ezt fölvállaltam, bevállaltam, nekem nagyon jót tett. 

Amikor meg elindult a Győzike show, akkor is. Én szerintem a nézők azt várták a 

Győzike show-ban, hogy majd lopni megyünk, hogy majd a gyerekeknek mindig folyik a 
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taknyuk-nyáluk. És a Győzike show-ban azt látták, hogy úristen, hát ezek így élnek? 

Mert így élünk.” (Győzike) 

Győzike, a klasszikus (nem elsősorban tehetsége, hanem ismertsége miatt is-

mert) celeb példája, aki tudatában van annak, hogy jelentős mértékben cigánysága által 

lett népszerű, ennek ellenére gyakorlatilag nem említi származását az interjú főnarratí-

vájában. Identitását a többi interjúalanyhoz hasonlóan feszíti a sztársággal járó népsze-

rűség, a sztárságot és etnikai csoportját egyaránt övező ellenszenv, amely feszültségre 

válaszul a hivatásos celeb karrier-identitást alakította ki és narratív emlékezete erre kor-

látozódik. „A modernitás (…) azt a feladatot rótta ránk, individuumokra, hogy magunk 

teremtsük meg újra és újra személyes és társadalmi azonosságunkat, vagyis olyan össze-

függő élettörténetet alkossunk önmagunkról, melyet környezetünk is hitelesnek tart és 

elfogad. (…) Puszta „származásunk” már nem teszi egyértelművé azt, hogy kik va-

gyunk, személyes élettörténetünk is meg kell támogassa önazonosságunkat” (Kovács, 

2006b: 41). A celeb identitást, a megélt élettörténetet erősen formálja a híressé válás 

sorseseménye. Egy ilyen sorsesemény által másképp emlékszünk a velünk történtekre, 

bizonyos, új identitásunkkal nem egyező dolgok elhalványulnak, jelentőségüket veszít-

hetik, más, új identitásunkhoz kapcsolódó események kerülnek emlékezetünk közép-

pontjába. 

Győzike híressé válása is egy ilyen sorseseménynek tekinthető. A korábban em-

lített Michael Jackson-os általános iskolai dolgozat kiemelése is a fentieket bizonyítják. 

Úgy tűnik, sztárrá válása újradefiniálta élettörténetét, az ezzel kapcsolatos élményei 

váltak dominánssá. „A sorsesemény mából visszatükröződő fényében kell újraírnunk 

múltunkat, hogy fenntarthassuk azonosságunkat a történettel. A sorsesemény megkérdő-

jelezi addigi viszonyunkat életünk történetéhez. Ez az újrateremtett történet a minden-

kori jövővel is kapcsolatban áll, hiszen azt alapozza meg. Elbeszélése múlt és jövő üt-

közőpontja – a múltból táplálkozik, de már a jövő felé tekint. Sorseseménnyé válhat 

bármi, ami az „önmagunkból való kilépés igényét támasztja velünk szemben””(Kovács, 

2008: 16-17). 

Gáspár Győző etnikai identitásáról, romaságáról magától nem beszélt az interjú-

ban. Amikor a romaságról kérdeztem, akkor azt mondta, nem szégyelli cigányságát, sőt, 

származásának inkább pozitív hozadékát látja sztárságában. Sikereinek magyarázatában 

fogódzót nyújthat Allport „rájátszás” nevű kategóriája is, amelyet a kisebbségi csoport 

tagjainak az előítéletekre adott egyik jellemző válaszreakciójának tart. Allport szerint a 
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közönség nagy örömére bármely kisebbségi tagja „pompásan tudja kifigurázni saját 

csoportját”, és közben örül saját sikereinek. „A fehérek által okozott sok kudarcérzés 

egyszerre csak ezen a jelképes nyíláson keresztül talált magának kimenetet.”  (Allport, 

1999: 194)  

Hárított cigányság 

A nem romák előtti szereplés azonban nemcsak feszültség-levezetés, szórakozta-

tás, hanem felelősség is, legalábbis LL Junior és Caramel így éli meg. Caramel az inter-

júban inkább hárítja a felelősséget, nem akar a „cigányság élharcosa” lenni, pedig LL 

Junior és ő azok közé a kevés roma hírességek közé tartozik, akik a romasággal kapcso-

latos közéleti szerepléseket is vállalnak
52

.  

„Ha egy roma ember készít egy főzős műsort, akkor valóban nézettebb. Mivel-

hogy a 90 százaléka a népességnek nem roma, nem él a 10 százalékkal együtt, csak a 

szomszédban látja, és esetleg konfrontálódik vele. De a magyar ember imád kukkolni és 

imádja megnézni a valóság show-kat. És valóban nézettebb egy roma. Viszont sokkal 

rizikósabb, mert hangosabb, erősebb poénokat törünk. Szórakoztatóbb tud lenni, akár 

infantilis, akár cinikus, akár önironikus, viszont sokkal nagyobbat bukhat, ha rosszat 

tesz. Nem lesz egy „de jó fejek a romák” - hogyha meglátja a Győzike showt - „de imá-

dom az összes romát”. Pedig akkor picit Magyarország átment romásba, sáválé - 

romalé szlengek voltak, meg ilyen hülyeségek. De még akkor sem mondja azt, hogy mi-

lyen jó fejek ezek a romák, hanem azonnal a butaságot vették fel, hogy na, ez egy igazi 

cigány. És ezért kell vigyázni, amikor egy műsorban vagy, hogy hogyan szerepelsz. Ez 

olyan, mint hogyha egy magyar kimenne egy európai műsorba. Ez nekem ugyanolyan 

elmenni egy itthoni tévéműsorba. Egy magyar kimegy egy európai műsorba, akár egy 

Eurovíziós dalfesztiválra, de ne vegyük azt, legyen egy valóság show, ahol az emberség-

ből kell megfelelni. Nem a hangból. És akkor az, hogy hé, te Magyarországot képvise-

led, te úgy főzz, úgy vágd azt a kis répát, úgy csinálj mindent, hogy te Magyarországot 

képviseled. Úgy bénáskodjál, hogy az egész magyar nemzetet te képviseled. Ugyanaz, 

hogy mindig figyelned kell, mert képviselsz, és azt mondják, azonnal azt mondják, hogy 

                                                
52 Caramel a Fővárosi Cigány Önkormányzat jószolgálati nagykövete, amelynek keretében a tanulás 

fontosságának tudatosításáért, az erőszak és diszkrimináció csökkentéséért általános iskolákban kam-

pányolt, és rendszeresen fellép az önkormányzat rendezvényein. Részt vett a Roma szépségversenyen 

zsűritagként és a Roma-magyar véradó napon fellépőként. LL Junior a rendőrséggel kampányolt roma 

ösztöndíjak ügyében, és a hetedik kerületben ingyenes tánciskolát vezetett hátrányos helyzetű diákok-

nak. 
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na, a hülye roma. Ugyanúgy nektek, hogyha kimész Brüsszelbe, vagy akárhova, hogy 

na, a hülye magyar. Érted, ezért ilyen szempontból itt is a felelősség.” (LL Junior) 

„Én nem vagyok senkinek az élharcosa, én nem fogok cigány-zászlóval vonulni a 

Hősök terén, hogy én egy roma sztár vagyok és adjunk a romáknak mindent. Én ebben 

nem hiszek. Én egy magyar ember vagyok, aki történetesen cigány származású. Ugyan-

úgy cigánynak érzem magam, mint magyarnak. Saját magam élharcosa vagyok, a saját 

érzelmeim élharcosa vagyok, a saját gondolataim élharcosa vagyok.” (Caramel) 

A komplex identitást kiválóan példázza LL Junior, aki romasága jelentőségét az 

interjú ugyanazon mondatában hangsúlyozza, majd távolítja is: „ez a kettő énem harcol, 

hogy tök egyértelmű, hogy roma vagyok és romaként teszek egy csomó dolgot. De a má-

sik, hogy nem tökmindegy mi vagy, hogy ha értékeket képviselsz, meg ha munkát csi-

nálsz?” Szintén a sztár etnikai identitásával kapcsolatos összetettséget, ellentmondásos-

ságot illusztrálja az az emléke, amiben felidézi, hogy találkozott általános iskolásként a 

romaság negatív kontextusával. A történet elmesélése után egy órával később arra kér, 

hogy ez a történet ne szerepeljen az Index.hu-n megjelenő interjúban. Az emlék így 

szólt: "igazából nem tudtam, hogy mi az a roma, nem roma, egészen addig, ameddig 

anyukám – 8-9-10 éves lehettem – hozott be egy szendvicset nekem az órán, és bekopo-

gott, beadta, és mindenki elkezdett sugdolózni. Barna bőre van anyukámnak, és elkezd-

tek sugdolózni, hogy úristen cigány, cigány. Kellemetlen érzés volt, hogy miért érzem 

magam ott kellemetlenül emiatt. Nem tehettem róla, de akkor rajtam volt egy sírás, hogy 

úristen, minthogyha szégyellnem kéne ezt, hogy anyukám barnább, mint az átlag ma-

gyarok. Akkor találkoztam először ezzel, és egyébként meg is írtam egy pár dalban." 

Majd az interjú főnarratívájában, egy órával később így szólt: "Inkább hagyjuk, hogy 

roma vagy nem roma. Nehogy úgy hangozzon az egész riport, hogy úgy tűnjön ki, hogy 

mert roma vagyok, tudod ez a... Én nem voltam az a típusú ember, aki a származás mögé 

bújik. A rasszizmust nem kerestem sehol. Hogyha szembesültem vele intelligensen to-

vábbléptem, vagy lapoztam, mert nem azok érdekeltek, hanem az értékek. Semmiképpen 

nem akarok ilyenféle embernek tűnni. Úgyhogy lehet, hogy ezt a gyermekkori anyus 

részt azt lehet, hogy ki kéne hagyni emiatt, mert lehet, hogy azt mondanák, hogy na, már 

megint egy szegény gyermekkorú roma. Tehát nem akarok kliséket meg közhelyeket.” 

Innentől az elbeszélésben elkezdi távolítani a roma származását, és az interjú többi ré-

szében is hárítja a származásával kapcsolatos kérdéseket.  
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Pulay ezzel a jelenséggel kapcsolatban azt írja, hogy „a roma előadók – szükség-

szerűen etnikai szerepekben való megjelenésük folytán – egy olyan szimbolikus térben 

határozzák meg saját pozícióikat, amelyet a cigányokról folyó tágabb közbeszéd állan-

dóan befolyásol, és ahol ezekkel a diskurzusokkal saját maguk is változó kapcsolatokat 

alakítanak ki” (Pulay, 2010: 357). LL Junior megélt élettörténete az etnicitással kapcso-

latban bizonytalanságot tükröz, ezzel szemben karrierjével határozottan és reflektáltan, 

a sztár szereppel örömmel azonosul. Identitását ez határozza meg jobban. Pedig abban, 

hogy ennyire sikeres lett, nyilvánvaló zenei tehetségén kívül nagy szerepe van annak, 

hogy roma, hiszen egy cigány nyelven is rapelő, a zenekar nevében is a romaságra utaló 

hip-hop zenekar, a Fekete Vonat révén vált híressé. A roma sztárok számára a kirekesz-

tett csoportbeli státusz, majd az országos népszerűség státusza két távoli, nehezen fel-

dolgozható végpont, amelyek úgy tűnik, szükségképp ellentmondásokkal és feszültsé-

gekkel teli önazonosságot, a cigány identitás hárítását eredményezheti. 

Mága Zoltán és Bangó Margit is hárítja, hogy származásának bármilyen jelentő-

sége volna felemelkedésükben, az etnicitásukat semlegesnek tartják. „A romaság sem-

mit nem számított. Én legalábbis nem éreztem. Inkább a - hogy mondjam-, a szegénység, 

az számított.” (Mága Zoltán) „Abszolút nem számított. Egy nagyon tehetséges kislány 

voltam, aki miatt szétverik a házat minden alkalommal. Bárki léphetett föl, a legna-

gyobb sikerrel jöttem el mindig, és én nem voltam ennek a tudatában. De ilyen megkü-

lönböztetés… soha nem volt, soha. Ott valóban a tehetséget dotálták és aszerint jártak 

el.” (Bangó Margit) 

Az előző alfejezetben ismertetett, a cigány sztárok médiareprezentációját bulvár-

lapokban és szórakoztató tévéműsorokban vizsgáló tartalomelemzés (Munk-Morvay-

Szabó, 2012) adatai azt mutatták, hogy a cigány sztárok zárványt képeznek a romák 

reprezentációs színterén, ők a kivételek, akik a hírmédiában a szegénység és bűnözés 

kontextusában bemutatott cigányoktól eltérően ábrázolódnak. A celebség konstrukciója 

védelmet nyújt a „rossz cigány” tulajdonságok ellen, a celeb identitás a cigányság fölé 

helyezi a sztárt. Ez egybevág azzal, ahogy Bangó Margit magáról, mint kivételről be-

szél, személyét már-már műtárgyként említi, első szám harmadik személyben.   

„Szerintem elsősorban az a probléma, hogy egy kalap alá veszik a bűnözőket a 

tisztességes romákkal. Fókusz alatt nézik őket. Nagyító alatt, tehát mindig hibát keres-

nek benne. Általában a romákat. Engem nem. Én Bangó Margit vagyok. Én a Bangó 

Margit vagyok. Szeret kínai, zsidó, cigány, magyar. Mindenkinek - hála a jó Istennek - a 
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kedvence vagyok, és a piacon ezer csókot kapok, meg simogatást, meg kézcsókot” (Ban-

gó Margit) 

A cigány sztár Magyarországon gyakorlatilag kizárólag zenészek közül kerül ki, 

ez hagyományosan az a ritka cigány szerep, amelyben a többség elfogadó a kisebbségi 

csoport tagjával szemben. Interjúalanyaim közönsége is elsősorban a nem romák közül 

kerül ki. A roma közönség mint az ingyenes koncertek ritka látogatója jelenik meg a 

sztárok közönségképében:  

„ha ingyenes koncert van akkor ők is, inkább az elitebb cigányok is el mernek 

jönni. De ha szabadtér van, szabadtéri nagy rendezvény, akkor van sok cigány.” (Mága 

Zoltán) 

„az én közönségem 99 százalékban magyarság. Ott van sok roma, ahol ingyenes, 

a szabadtéri színpadokon. Tavaly előtt a 40 éves jubileumi koncerten két teltházas mű-

sor volt, ott is 99,9 százalékban magyarok voltak. A felső tízezer.” (Bangó Margit)  

„Ez nem az a zenekar, amit a cigányok annyira szeretnének. Kávéházi cigányze-

nét játszunk, amit nem cigányok hallgatnak.” (Farkas Róbert) 

Nem volt ez másként a 19. században sem, a cigányzenészek „saját sorsuk szer-

vezésével társadalmi szinten nem foglalkoztak, miután az amúgy is leginkább közönsé-

gükével – patrónusaik szándékával – függött össze. (…) Nemcsak öltözékükkel, hanem 

öntudatukkal is közönségükhöz, nem a cigányság tömegeihez igyekeztek igazodni. Nem 

cigány, hanem magyar cigányzenész öntudattal éltek itthon és közlekedtek a világban” 

(Sárosi, 2004: 14-15). Ahogy arra a cigányzenészek történetét és társadalmi megítélését 

részletező II.2.1 pontban kitértem, a cigányzenészek sosem léptek ki tradicionális sze-

repkörükből, amely a nem cigány közönség szórakoztatásában, a hozzájuk való alkal-

mazkodásban merült ki. „Műfajukba mindvégig belefér a kettészakított ezres bankó 

második feléért való nótakeresgélés, a zenész fél lábra állítása, a nekivérmesedett „vi-

déki gavallér” közreműködő kurjongatása” (Sárosi, 2004: 82). Az alárendelt szerep 

ilyen mértékű megaláztatásait a sztároknak ma már nem kell elviselniük, és talán az 

éttermekben máig muzsikáló cigányzenészeknek is kevésbé, mint egykor. 

Ahogy azt Sárosi kifejti, a 19. századi korabeli sajtóban nincs nyoma annak, 

hogy a cigányzenészek a cigánysággal szívesen vállalnák a közösséget. „Szakmájuk 

gyakorlása szükségszerűen el is szakítja őket a cigányok nagyobb tömegeitől. A „ci-

gány”-t sértőnek érzik, ha ez nem a „cigányzenészt” jelenti” (Sárosi, 2004: 261). Ez a 

reprezentációs gyakorlat ma is jellemző, a cigányzenész és cigány sztár szerepe a több-
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ségi társadalomban működő szerep, ennek megfelelően az etnicitás a jelenlegi többségi 

sajtó és tévémegjelenésekben sem artikulálódik jelentősen. 

Egy 2008-as médiaelemzés is már hasonló eredményeket hozott, amely szerint a 

„a bulvársajtó ábrázolását leginkább a kisebbségi kérdések iránti semlegesség – vagy 

még inkább vakság -, illetve az ún. forró témák bulvárosítása jellemzi. (…) a szereplők 

etnikai hátterét sem fedik fel explicit módon” (Vidra-Kriza, 2010: 405). Tehát a disszer-

tációm bevezetőjében említett Voice-os hivatkozás kivételt jelent, az általános gyakorlat 

a 2008-as elemzés és a III.2 alfejezetben ismertetett 2012-es kvantitatív elemzésem ada-

tai szerint is az, hogy az etnikai háttér kevéssé jelenik meg a roma sztárok reprezentáci-

ójában. A bulvársajtót és a szórakoztató tévéműsorokat vizsgáló kutatásom eredményei 

azt mutatták, hogy a roma sztárokkal kapcsolatos médiamegjelenések még etnikai szte-

reotípiákat sem nagyon tartalmaznak.   

Caramel az interjúban a zenei jártasság sztereotípiáját is általánosításnak ítélte 

meg, és kettős identitását hangsúlyozta: „én egy magyar ember vagyok, meg cigány is. 

Azért van ez a kettősség, mert mind a kettőhöz tartozónak érzem magam. Bármennyire 

furán hangzik is ez. (…) Mindennek van alapja, mindenben van igazság, nagyon sok 

hibánk van, amit én nem gondolom egyébként, hogy a vérünkben hordoznánk. Se a bű-

nözést, se a zenét…Hordozol a véredben temperamentumot, vagy bármit, de egyébként 

lehet, hogy ez is neveltetés. (…) Nem gondolom, hogy a barna emberek a zenét hordoz-

zák magukban és sokkal nagyobb tehetségük van, dehogyis, ez hülyeség.. Más a vérmér-

séklet egy picit, de ez is általánosítás, egy buta általánosítás.” (Caramel) 

Sárosi szerint semmi meglepő nincs abban, hogy a cigányzenészek elutasítják a 

roma társadalommal való azonosítást. „Ha meggondoljuk, hogy ők abban a polgári ré-

tegben élnek, amely éppen a 19. században úgyszólván évtizedek alatt tömegesen asz-

szimilált idegeneket – ugyanakkor a cigányságnak az a része, amelyhez ők tartoznak, 

évszázadok óta él ebben az országban -, bőven van rá okuk, hogy magyarnak érezzék 

magukat, és joguk, hogy mások is annak tekintsék őket. „Magyarországon születtünk és 

mások, mint magyarok lenni, soha nem akarunk – írja egy sértőnek érkezett cikkre rea-

gálva az egyik híres cigányprímás „az összes bandák nevében””” (idézi Sárosi, 2004: 

261). Továbbá, a magyar cigányzenészek által játszott klasszikus cigányzene „a világ 

különböző tájain cigányok által játszott sokféle zenék között a legkevésbé cigány. Ma-

gyarán: sem keletkezésében, sem fejlődésében nincs köze a cigányok saját zenéjéhez. A 

világszerte cigányzenének nevezett magyar szórakoztató zene kimondottan az utóbbi 
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két évszázad magyar kultúrájának terméke és része” (Sárosi, 2012: 10). Hagyományo-

san tehát az etnikai attribútumok gyakorlatilag semmilyen módon nem hatják át a ze-

nész cigányok reprezentációját.  

Ebbe a sorba illeszthető az is, hogy interjúim szerint a mai cigány sztároknál is 

érzékelhető egyfajta megtagadás: a cigány sztárok csoportjának tagadása. Ennek egyik 

oka lehet a Magyarországon jellemző bulvárgyűlölet, amelyet az interjúk tanúsága sze-

rint még a bulvár szereplők is sikknek tartanak hangoztatni. Celebnek lenni ciki, cigány 

celebnek pedig pláne, Caramel, Mága Zoltán, de még Győzike is kikérte magának e 

címke használatát.  

„Én nem cigány sztárnak tartom magam. Én nem is sztárnak tartom magam, ha-

nem egy megbecsült embernek. Magyarországon annyi sztár van. Megbecsült művész, 

abból kevés van. Az egy rossz hírnév, hogy cigány sztár… dehogy érzem magam annak.” 

(Mága Zoltán) 

„Nem hiszek ebben, hogy roma sztár. Nekem nagyon sokszor volt olyan, hogy 

meghívtak egy forgatásra és elhívtak még rajtam kívül négy-öt roma előadót, hogy roma 

sztárokkal forgatunk és mondtam, hogy én ebben nem veszek részt. Nem azért mert ne-

kem degradáló, hogy romának neveznek, de nincs olyan, hogy roma sztár.” (Caramel) 

„Nem vagyok celeb, a celebeket gyártják, azokat csinálják, viszont a művésznek, 

annak bizonyítani kell. Annak le kell tenni az asztalra nagyon sok mindent, elsősorban 

igen tehetségesnek kell lenni. Ez más világ a művészet, és más világ a celeb világ.” 

(Bangó Margit) 

„Imádom egyébként, hogy, most már azt írják, hogy roma rapper, roma szárma-

zású. Ezt most miért kell odaírni a cikkbe? A roma származású celeb. Múlt héten olva-

sok egy cikket, a roma származású celeb. Akkor a fehér emberekhez pedig azt írják, 

hogy a magyar. Engem ez is zavar, hogy roma származású celeb. Bárhogy is volt, az 

egyik cikkbe úgy volt, hogy a barna bőrű, roma származású Győzike. Hát drága Szent-

kúti Szűzmária mondom, ez most miért lényeges?” (Győzike) 

Allport Az előítélet című könyvében részletesen ír a kisebbségi csoportok tagjai-

nak az előítéletekre reagáló ellenállási formáiról
53

. Abból a könnyen belátható jelenség-

                                                
53  Az én-ellenállások Allport értelmezésében két nagy csoportba sorolhatóak. „Az első típusba a nehéz-

ség forrására támadó, lényegileg agresszív indulatlevezető ellenállási mechanizmusok tartoznak”, őket 

Allport Rosenzweig nyomán kifelé hárítóknak nevezi. Ők azok, akik a hátrányos megkülönböztetés és 
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ből indul ki, hogy „ha valakiről elterjed egy akár jó vagy akár rossz vélemény, azt nem 

lehet időtlen időkig az illető fejéhez vágni anélkül, hogy valami ne változna meg az 

illető jellemében.” (Allport, 1999:187) Hangsúlyozza, hogy az etnikai csoportok nem 

minden tagja tanúsít én-ellenállást, de aki igen, azoknál az én-ellenállás leggyakoribb és 

legegyszerűbb reakciója, hogy a kisebbségi személy megtagadja azt a csoportot, ame-

lyet a megaláztatás éri. „A saját csoportjukat megtagadó személyek sokszor meggyőző-

déses „asszimilánsok”, ami azt jelenti, hogy szerintük valamennyi kisebbségnek a lehe-

tő legrövidebb idő alatt fel kell adnia különállását, és bele kell olvadnia a többségbe 

(Allport, 1999: 191)”.  

Interjúalanyaim a sztárság előtti időszakból szóbeli előítéletes megnyilvánulá-

sokról, szórakozóhelyi elkülönítésről, lakóhelyi diszkriminációról számoltak be, azon-

ban állítják: sztárrá válásuk után ismertségükkel a hátrányos megkülönböztetés, az előí-

téletek háttérbe szorultak, sőt el is tűnnek. Eszerint a sztárság az a biztonságos terep, a 

kitüntetett zenész cigány szereppel és az áhított ideális környezet, ahová nem jutnak el 

az előítéletek. 

„Elmentem egy ilyen kisebb boltba, gyerek voltam, 13 éves lehettem, és volt ná-

lam 150 vagy 200 forint és akartam venni csokit, és nem tudtam eldönteni, hogy milyen 

csokit vegyek. És álltam, mondogattam magamban, hogy Snickers vagy Bounty, 

Snickers vagy Bounty, és így gondolkodtam, megfogtam a Bounty-t és mentem ki a pénz-

tárhoz. És a vagyonőr megfogta a kezemet és hátravitt. Bevitt hátra és mondja, hogy 

pakoljam ki a zsebeimet. Hát, mondom miért? És így akkor így egy akkora törés volt 

bennem, hogy most ezt miért csinálják velem. És bevitt és nem talált nálam semmit és 

kiengedett hátul. És ilyen szégyen volt bennem már gyerekkoromban, hogy te úristen, 

hogy engem miért visznek oda be?” (VV Fecó) 

„amikor nem voltunk a tévében, amikor elmentünk bulizni az ismertségünk előtt, 

akkor tízből nyolcszor azt a választ kaptuk - bőrdzsekis, kapucnis formák voltunk, utca-

gyerek kinézettel - hogy zártkörű buli van. Bement egy csomó fehér csaj előttünk, pont 

ezért mentünk be ezekre a helyekre, mert jó csajok voltak, és mindig, „á nem lehet, zárt-

körű buli van”. … Ezt csomószor megkaptuk, tök szar volt. És utána pedig, nem akarom 

                                                                                                                                          
a megaláztatás okozta frusztrációra agresszióval, lázadással, versengéssel, fokozott érvényesülési 

vággyal, sőt, akár ravaszsággal, csalással, megszállott gyanakvással reagálnak. A másik csoportba, a 

befelé hárítók csoportjába tartoznak, akikre jellemző a saját csoport valamilyen szintű megtagadása, 

az öngyűlölet bizonyos foka, az idegesség, a saját csoport elleni agresszió, a visszahúzódás, passzivi-

tás és a pompát, körülményeskedést, hivalkodó nyelvet, csinos dolgokat előtérbe helyező jelképes ér-

vényesülés. 
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megnevezni a helyet, mert nagyon híres hely - utána oda hívtak bennünket fellépni. ez 

így furcsa dolog volt. Baromi jó hely, csak nem tudtunk bejutni, és végülis ez az élet 

nagy furcsasága, hogy ők hívtak meg ezek után, és azok a lányok, akik miatt mentünk 

volna, ők jöttek oda a koncert után dedikálni. Király volt, nem kellett elmenni csajozni, 

mert jöttek oda maguktól.” (LL Junior) 

„Volt olyan, hogy albérletet kerestem, akkor még nem voltam ismert. Felhívtam 

a tulajdonost, megbeszéltünk mindent, anyagiakat egyeztettük, majd elmentem egy sze-

mélyes találkozóra, és amint meglátott egyből azt mondta, hogy most már sajnos nem 

érvényes a lakás, holott egy másik ismerősöm, egy fehér srác kivette. Utánam két héttel 

még kiadó volt. Voltak ilyen dolgok. Vagy elmentem egy gyárba, mint segédmunkás me-

lót kerestem. Elmentem, telefonom felhívtam előtte, rendben volt minden, megegyeztünk, 

majd egy személyes találkozóra bementem, hogy aláírjuk a szerződést, és amikor oda-

mentem akkor már nem vettek fel. Azóta ilyenek nem jutnak el hozzám. Hacsak nem ol-

vasnék fórumokat. A fórumok csak ilyen rasszista megnyilvánulásokból állnak, 99%-

ban. … De nyilván most már nem jutnak el hozzám olyan szinten az előítéletek. Ez is 

megérne egy külön fejtegetést, hogy mégis mi miatt. Fene tudja, hogy mi miatt. De most 

már nem jutnak el hozzám annyira rasszista megnyilvánulások, vagy így fizikálisan nem 

találkozom most már ilyenekkel.” (Caramel) 

 „Féltem emiatt a romaság miatt, hogy tényleg milyen lesz a megítélésem, hogy 

ott bent az emberek hogy fognak rám nézni. És hogy nem-e akarnak-e ez miatt engem ott 

bent kikészíteni vagy kicsinálni vagy előítéletekkel élni. De nem hogy hátrányomra vált, 

hogy benn voltam így romaként, hanem előnyömre. … Amikor megláttak bent cigányul 

táncolni a többiek, azt mondták, hogy álmukban nem láttak még ilyet. Tehát hihetetlen 

volt számukra, azt mondták, idézőjelbe, hogy csodálnak, hogy ilyet még nem láttak. (...)  

Igazából csalódott vagyok. Csalódott vagyok, de már így félretettem mindent. Félre tud-

tam tenni mindent, hogy most nem én nyerem meg. De bennem volt már nagyon, amikor 

így öten voltunk, akkor volt bennem, hogy lehet, hogy megnyerhetem. Addig nem. Tehát 

én tudtam azt, hogy á, roma úgysem nyerheti meg. Igen, én abba voltam. Hát, mondom, 

roma úgyse nyerheti meg ezt a Való Világot.” (VV Fecó) 

Amennyiben pusztán a hátrányos megkülönböztetés és az előítéletek érzékelését 

tekintjük, az etnikai semlegesség vagy legalábbis, az Allport-féle, korábban említett 

„rájátszás” kerülése sikeres stratégia, a sztárok ugyanis állítják: holott sikereik előtt sa-

ját bőrükön érzékelték a hátrányos megkülönböztetést, az ismertséggel ez megszűnt. Ez 
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a védett státusz feltehetően annak köszönhető, hogy a többségi nézőpontból a zenész 

roma státusz elfogadható, a jó cigány példája. Mastro, Tamborini és Hullett fekete sztá-

rok vizsgálatakor állapították meg azt a - fentihez hasonló - jelenséget, hogy az 

asszimiláns fekete sztárok felé csekélyebbek a származással kapcsolatos negatív attitű-

dök. Véleményük szerint ez a jelenség egyrészt azzal magyarázható, hogy a sztár cse-

kély számú kisebbségi, ellenben számos többségi attribútumot hordoz, és így alkalmas 

szereplő a többségi néző önigazolásának beváltására, arra, hogy a többségi néző kibúj-

hasson a rasszizmus stigmája alól. „A fekete sztárt azért szeretik nagyon, mert asszimi-

lált képe megerősíti a fehér nézők azon önképét, hogy nem rasszisták. Így a sztár vonze-

rejében központi jelentőségű, hogy egyszerre kombinálja a külső-csoport státuszt és a 

saját-csoport attribútumait.” (Mastro-Tamborini-Hullett, 2005: 342) 

Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor a hárítás helyett a narratív emléke-

zet az előítéletes megnyilvánulásokat összekapcsolja az etnicitással. A leghíresebb roma 

celeb, Gáspár Győző élettörténete szintén karriertörténeti elbeszélésként konstruálódik, 

nagyon ritkán lép ki a szakmai diskurzus-ívből, de az egyik ilyen az, amikor arról be-

szél, hogy milyen atrocitások érték származása miatt. Azt állítja, életében először akkor 

voltak vele szemben előítéletesek, amikor éppen egy szponzortól kapott piros Ferrárit 

vezette, és valaki odaszólt neki, hogy „nézd, milyen autója van a büdös cigánynak, ne-

künk meg enni nem telik”. Távolítja az efféle negatív emlékeket, azt mondja, ritkán 

fordul elő és nem is kíván az efféle eseményekkel foglalkozni, de aztán később adócsa-

lási ügyét is etnicitásával kapcsolatos atrocitásként hozza fel: „Nézd meg a kis rohadt 

cigánynak, akkor csináljunk neki egy ellenőrzést, jelentsük fel az adóhivatalba. A kis 

rohadt cigány.”  Elbeszélésében folyamatosan megkülönbözteti a jó és rossz cigányok 

képét, például szerinte a Győzike-show azért volt népszerű, mert az emberek meglepőd-

tek azon, hogy normális cigányok is léteznek. Neveltetésével kapcsolatban is kifejti, 

hogy „embernek nevelték”, valamint, hogy az előítéletek kérdésköre náluk “nem volt 

napirenden”. Így fogalmaz: “nem éreztem az előítéleteket, mert minket a szüleim úgy 

neveltek, hogy nálunk ez nem volt, nem volt napirenden. Nem éreztem, ugyanúgy ember-

nek neveltek.” A „nem volt napirenden” kifejezésmód utalhat arra is, hogy történtek 

ugyan romasággal kapcsolatos negatív események, de a családban nem beszéltek róluk, 

vagy a történések a feledés homályába vesznek. Kovács Éva a narratív emlékezetről írt 

munkájában Paul Ricoeurre hivatkozik, aki a felejtés passzív és aktív módját különböz-

teti meg. „A passzív felejtés a korábbi emlékek és traumák visszaszorítása a tudattalan-
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ba, ezáltal a traumák ismételt újraélésének kockázatával jár: az elfojtott visszatér. Az 

aktív felejtés ezzel szemben az élmények, traumák feldolgozásán alapul: azért feledhet-

jük el ezeket, mert már „túlvagyunk” rajtuk” (Kovács, 2008: 12). 

III.3.5 Összegzés 

A magyar szociológiai-médiakutatási színtér – ha nem is bősséggel -, de az 

utóbbi évtizedekben rendszeresen szolgáltatott kutatási eredményeket a romák média-

képéről. Ahogy a II.1 alfejezetből látható, az eddigi, elsősorban a hírmédiára koncentrá-

ló kutatások általános eredményei meglehetősen lehangoló olvasmányok, összefoglalva 

az etnikai kisebbségek egydimenziós, masszaszerű ábrázolásmódjáról, alul-

reprezentációjáról, sztereotipikus megjelenítésekről, a tény- és hírműfajok probléma- és 

konfliktus orientált megközelítéseiről számolnak be. A kutatásokból az is kiderül, hogy 

a média hajlamos figyelmen kívül hagyni vagy csekély hangsúllyal kezelni a strukturá-

lis egyenlőtlenségeket és a kisebbségi csoportok tagjaival szemben jellemző előítéletes, 

rasszista megnyilvánulások jelentőségét. 

Az alfejezet célja az volt, hogy a magyar médiatérben ebből a masszaszerű ki-

sebbségi képből a „legjobban látható” romák, a mainstream elektronikus média sztárjai-

nak önreprezentációit bemutassa: hogyan reflektálnak sztárrá válásukra, sztárrá válásuk 

előtti életükre, milyen motivációik voltak a sikerhez vezető úton, miként vélekednek 

saját cigányságukról, sztárságukról, a cigány sztárságról és más cigány sztárokról. Az 

elemzésben azt a konstruált képet kerestem, amely a hét, nagyon ismert, nyíltan cigány 

származású interjúalanyom élettörténetéből kirajzolódott. És hogy ezek az emlékek, 

történetek miként illeszthetőek bele vagy éppen különböztethetőek meg attól a 

sztereotipikus és homogén képtől, ahogyan a romákat ábrázolják a médiumok. 

Hét interjúalanyom élettörténetének a sztárság előtti időszakából a boldog, tisz-

tes szegénység kerete emelkedett ki, olyan kiindulópontként, amely miatt érdemesnek 

látták, hogy ember feletti erőfeszítéseket tegyenek. A star studies a sztárokat a társadal-

mi viszonyokat kiválóan leképező konstrukciókként képzeli el, ebbe pedig a mai ma-

gyar társadalmat tekintve a rossz gazdasági helyzetben lévő roma ember képe tökélete-

sen illeszkedik. A sztárok által elbeszélt szegénység jellege az, ami - ha nem is kivétel 

nélkülinek-, de speciálisnak tekinthető: narratíváik meghatározó eleme a tisztes sze-

génység, a boldog család, és a dolgozó roma képe, mint feltételei a rendkívüli gyors, 

felfelé irányuló mobilitásnak, és egyben válasznak, védelmi reakciónak tekinthető a 
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többségi társadalom ellenséges attitűdjére, amelyben a romák hányattatott soráért, sze-

génységéért csak és kizárólag a romákat okolják. A sztárok magukat a szegénység hőse-

inek látják, példának arra, hogy kemény munkával és elhivatottsággal ki lehet törni, így 

nem is csoda, hogy mind a hét sztár a jelentős, felfelé irányuló mobilitás kulcsaként 

kizárólag saját erejét emeli ki, belső erőforrásoknak tulajdonítja sikereit. Ebben a tekin-

tetben sikerpercepciójuk eltér az iskolázott, munkavállaló romák sikereitől, akiknél a 

kutatások szerint az előrejutás inkább a véletlennek, külső tényezőknek tulajdonítható, 

mintsem saját maguknak (Székelyi-Örkény-Örkény-Csepeli-Barna, 2005).  

Interjúalanyaim mindegyike zenész (még VV Fecó is stúdióba vonult, miután 

kiesett a valóságshowból), ám meglehetősen heterogén sztárcsoportot képeznek: a nóta-

énekes-legenda Bangó Margit, a korábban a 100 tagú cigányzenekarban vezető hege-

dűsként munkálkodó, ma már alternatív zenész Farkas Róbert, a rapper LL Junior, a 

popsztár Caramel, a valóságshow hős VV Fecó, az óriáskoncerteket adó Mága Zoltán és 

az ország talán egyik leghíresebb embere, a nehéz-meghatározni-miért-híres-de-híres 

Gáspár Győző.  

Mindannyian romák, ám reprezentációikban egészen eltérő módokon ábrázolód-

nak az etnikai attribútumok. Meghatározódhatnak ezek a sztárok hivatásában, zenei elő-

adásmódjukban, közszerepléseikben, másrészt magánéletük nyilvános megjelenítései-

ben is. Caramel például popénekes, a cigányzene teljesen hiányzik a repertoárjából, vi-

szont rendszeresen fellép roma eseményeken, karrierje kezdetén pedig, Megasztár-

győztesként a róla szóló sajtóreprezentáció gyakorlatilag nem szólt másról, mint hányat-

tatott, cigánytelepi gyökereiről (Munk, 2007). Győzike zenei munkásságában és családi 

életéről szóló tévés showjában is hangsúlyozta etnikai hátterét, míg VV Fecó a Való 

Világ nyitó-bejátszásában ugyan hétről hétre cigányos táncmozdulattal ugrott a magas-

ba, a műsorban a játékosok között egyenrangú egyikként (sőt, erkölcsös, küzdő karak-

terként) ábrázolódott. LL Junior roma rap-nek nevezi a műfajt, amivel híres lett, és szá-

maiban roma nyelvű rap-betétek is vannak, Farkas Róbert a 100 tagú cigányzenekar 

tagja volt, Mága Zoltán és Bangó Margit a hagyományosnak tekinthető cigányzene, 

cigány dalok modern változatainak művelői.  

Mindegyiküknek van tehát köze az „etnobizniszhez”, romaságuk jelentőségét si-

kereikben mégis teljesen eltérő módon értékelik. A 19. századi cigányzenészekhez ha-

sonlóan a maiak közül a hegedűművész Mága és a nótaénekes Bangó utasítja el legin-

kább a roma identitást, pedig ők állnak legközelebb az etnikailag szükségképpen meg-
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határozott cigányzenészekhez. A többiek a romasággal járó reprezentációs felelősséget 

emelték ki (Caramel és LL Junior), vagy pusztán a cigányságuknak köszönhető sztár-

előnyök mellett érveltek (Győzike, VV Fecó, de LL Junior is), amiben viszont mindany-

nyian egyetértettek, az volt, hogy a roma sztár címkét mereven elutasítják. Még azok a 

hírességek is így tettek, akik amúgy romaságukat többlet-értéknek tekintették. Az eluta-

sítás mikéntje változik: Mága Zoltán és Bangó Margit a sztár címke helyett inkább a 

művész kategóriát preferálja, míg Caramel azt kéri ki magának, hogy pusztán származá-

sa miatt sorolják egy adott sztárcsoportba.  

A kisebbségi léttel együtt járó negatív diszkriminációról, előítéletes megnyilvá-

nulásokról sztárság előtti életükből számoltak be interjúalanyaim, amelyek azonban az 

ismertséggel megszűntek az irányukban. „Fene tudja, hogy mi miatt. De most már nem 

jutnak el hozzám annyira rasszista megnyilvánulások, nem találkozom most már ilye-

nekkel” - mondja Caramel. A több interjúalany által is említett jelenség a zenész romák 

kitüntetett, zárványszerű, a többség által egyedüliként elfogadható státuszának szól.  
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IV. Összegzés 

Ha elolvassuk bármely hazai előítélet-kutatás eredményeit, esetleg egy szabadon 

választható, cigányokkal foglalkozó Facebook-poszt alatti kommenteket, ha belehallga-

tunk romákkal kapcsolatos beszélgetésekbe a metrón, talán nem sarkító az a megállapí-

tás, hogy a magyar társadalomnak a romákkal kapcsolatos attitűdjeit ismerve a többségi 

elektronikus mainstream médiában a Győzike show vagy a több millió ember által né-

zett zenei tehetségkutató műsorokban győzedelmeskedő roma sztár, mint szimbólum 

nem történhetett volna meg. Ha ennyien idegenkednek a romáktól (így, differenciálatla-

nul, a sok százezres roma közösség tagjaira homogén masszaként tekintve) akkor ki az a 

több millió ember, aki évekig, hétről hétre bekapcsolja a tévét, hogy egy roma családot 

nézzen, még akkor is, ha a célja az, hogy rajta nevessen? És hogy lehet az, hogy egy 

nem romákat és romákat felvonultató versenyben a roma indulóért költsenek el több 

pénzt az emelt díjas sms-ekkel a nézők? Miért fogadják el a nem romák a cigány sztáro-

kat, a műsorkészítők milyen esetekben döntenek úgy, hogy gazdaságilag jó ötlet egy 

elutasított kisebbségi csoport tagját használni, és maga a médiafogyasztás mennyiben 

feleltethető meg az elfogadással? Számít-e bármennyit ezekben a folyamatokban a roma 

sztárok romasága? A roma sztárok szerepeltetése hat-e bármilyen módon a cigányokkal 

kapcsolatos attitűdökre? 

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása korlátozottan lehetséges a médiahatás 

komplex témájával kapcsolatos fejtegetésekkel. A médiatudomány jelenlegi eredményei 

szerint ugyanis maximum annyit lehetne felelősen állítani, hogy elképzelhető, hogy a 

romákkal kapcsolatos médiatartalmak valahogyan, valameddig hatnak a nézők, olvasók 

attitűdjeire, de hogy a médiahatás milyen mértékű, irányú, miként függ a néző, olvasó 

szociokulturális hátterétől, mikroközösségének cigányokkal kapcsolatos attitűdjeitől, a 

roma közösség tagjaival való személyes tapasztalataitól, az empirikus eszközökkel ne-

hezen bizonyítható. A közönség ugyanis heterogén, eltérő motivációkkal, szociokulturá-

lis háttérrel, attitűdökkel, és a fenti kérdésekre akár teljesen eltérő válaszokkal. Amit 

tehetünk azonban, ha meg szeretnénk érteni egy izgalmas kulturális jelenséget, az atti-

tűdök, a média és egy kisebbségi csoport híres tagjainak reprezentációjával összefüggő 

kapcsolódási pontokat, akkor a feladatunk tehát az, hogy az adott kulturális jelenséget – 

jelen esetben a roma sztárokat, egy elutasított kisebbségi csoport legnépszerűbb, a nyil-

vános térben legjobban látható szereplőit – minél több oldalról megvizsgáljuk a média-

kutatás és szociológia lehetséges eszközeivel.  
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Disszertációmban ezt tettem, a sok milliós magyar tévénéző, újságolvasó, rádió-

hallgató, illetve internetező közönség egyik tagjaként empirikus eszközökkel igyekez-

tem tárgyalni a sztárság és etnicitás társadalmi konstrukcióinak kapcsolódási pontjait.  A 

magyarországi roma sztárok reprezentációjának különböző dimenzióit jártam körül. 

Kutatásom elméleti kereteinek meghatározását követően empirikus munkámban feltár-

tam a magyarországi sztárgyár működésének legfőbb jellemzőit, elemeztem a cigány 

sztárok médiaképét, valamint karrier-, és élettörténeteiket.  

Habár az utóbbi évtizedekben a média romaképét számos hazai kutató vizsgálta, 

a kutatások a populáris kultúra terepét elhanyagolták, elsősorban a hírmédia cigányké-

peire koncentráltak. Eredményeim tehát újszerűek abban a tekintetben, hogy korábban 

egyetlen vizsgálat sem állította fókuszába a magyarországi roma sztárokat.  

A sztárokat kiemelkedően értékes jelentésekkel rendelkező társadalmi konstruk-

ciókként értelmező diszciplínának az elméleti háttere sem létezett a magyar nyelvű 

szakirodalomban. Az I.2 alfejezetben ismertetett star studies tudományág megközelíté-

sei annak ellenére hiányoznak a hazai médiakutatás színteréről, hogy a hírességek vizs-

gálata az angolszász kultúraszociológiában az 1960-as évekig nyúlik vissza: a Magyar-

országon kívül eső médiakutatási gyakorlat azóta foglalkozik a sztársággal mint kulturá-

lis és társadalmi jelenséggel, hogy vajon miért szereti, nézi, olvassa annyi ember a sztá-

rokkal kapcsolatos híreket, tudósításokat, miért rajonganak annyian a sztárokért. Disz-

szertációm I. fejezete ezt a szakirodalmi hiányt is volt hivatott pótolni, emellett kijelölte 

empirikus vizsgálataim elméleti keretét.  

A II. fejezetben a magyarországi romák médiareprezentációjának kérdéskörét 

jártam körül, az első alfejezetben a hírmédia romaképét elemző, eddigi összes nagy ku-

tatás legfontosabb megállapításait tártam fel, valamint kritizáltam normatív megállapítá-

saikat, és módszertanukat. Ugyanakkor, a szórakoztató médiában ábrázolt romakép leg-

alább annyira fontos kutatási terep, mint a tényműfajoké, ezért a hazai populáris média 

romaképeinek szentelt II.2 alfejezetben a cigányzenészek társadalom- és kultúrtörténeti 

összegzése mellett négy nagy területet, a legnézettebb médiaműfajok romaképet ele-

meztem. Sorrendben: a zenei tehetségkutatók, a magyar tévésorozatok, szappanoperák, 

a magyar kibeszélő show-k, végül a témám szempontjából kiemelkedő jelentőségű 

Győzike Show, és más reality show-k cigányképét vizsgáltam.  
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A tömegmédiához kötődő, mai értelemben vett sztárkultúra kialakulása az 1920-

as évekre, az amerikai filmipar kialakulása idejére tehető. Magyarországon valamivel, 

nagyjából egy évtizeddel később születtek meg az első mai értelemben vett sztárok, 

ugyanis ekkorra vált biztossá a magyar hangosfilm életképessége, és ekkoriban alakult 

ki a filmszínészekből a magyar sztárrendszer. Ekkorra – nagyjából a 19. század utolsó 

harmadától – már működött a maihoz hasonló, ám akkoriban még csekélyebb népszerű-

ségnek örvendő bulvár tömegmédia. Az utcán és a kávéházakban olvasható sajtótermé-

keknél szinte követelmény volt a közérthetőség, a gyors tájékoztatás, a szórakoztatás, az 

egyszerűsítés. A 20. század első éveiben már tíz bulvárlap működött Magyarországon – 

igaz, az első világháborúig egyik sem ért el magas példányszámot.  

A mai roma sztárok reprezentációjától legalább ennyire elválaszthatatlan jelentő-

ségű a magyarországi cigányzenészek helye és szerepe a magyar kultúrában. A II.2.1 

pontban tártam fel a magyarországi cigányzenészek népszerűségének és a magyar kultú-

rában betöltött kiemelkedő jelentőségük társadalom- és kultúrtörténeti, valamint szocio-

lógiai aspektusait. Kutatásom eredményei szerint a roma sztár ma a magyarországi ci-

gányságot övező intenzív előítéletek ellenére a többség által elfogadott roma, aki a tra-

dicionális cigányzenésznek, a magyar kultúra több száz éves archetípusának 

későmodern kori transzformációja. A cigányzenész a roma közösség kiemelt jelentőségű 

ágense és egyben a magyar kultúra tradicionális archetípusa, aki a nem-cigány közön-

séggel szemben alárendelt szerepben szórakoztat, és ezzel a többség részéről birtokosa 

az egyik, ha nem az egyetlen népszerű, szeretett, elfogadott nyilvános roma szerepnek.  

A 18. században a földesurak szórakoztatására alakult ki az a cigányzenész sze-

repkör, amelyet ma is ismerünk, és amely széles körben elismert, művészi magaslatokig 

is eljutott. A magyar nemzettudat kialakulásának időszakában nemcsak a nyelvújítás 

iránt mutatkozott igény, hanem a korabeli korszerű európai zenei ízléshez igazodó, ám 

speciálisan magyar zenére is. A verbunkos lett a magyar nemzeti mozgalom muzsikája, 

a műfajtól elválaszthatatlan művelője pedig a cigányzenész lett. Ennek az egyszerű ma-

gyarázata az, hogy a szórakoztatóipar iránti általános megvetés a társadalom marginális 

csoportjának a kiemelkedés egyedüli lehetőségét jelentette, amellyel sikeresen élt is. 

Talán nem hibás általánosítás az állítás, hogy a cigányzenész családok fegyelmezett és 

szigorú tanulmányokon keresztül generációról generációra átörökített zenei felkészült-

sége a kisebbségi csoport egyik fő mobilitási csatornájává vált. Az olykor mesés gaz-

dagságtól, főúri pompával dicsért cigányzenész sikerektől függetlenül azonban örökké 
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fennmaradt a szórakoztató és szórakoztatott hierarchikus viszonya a cigányzenész és a 

nem cigány közönsége között. A cigányzenészek és a cigányzene (amit a téma szakava-

tott zenetudományi akadémikusa, Sárosi Bálint szerint sokkal inkább magyar zenének 

illene hívni) népszerűsége ugyan a második világháború után alábbhagyott, de e konst-

rukciók végig, sőt, a mai napig meglehetősen koherens jelentéstartományban maradtak. 

A cigányzenész ma is ismert társadalmi szerepe már a 19. században kialakult, a repre-

zentációnak már akkor, és kutatási eredményeim szerint ma is része a roma közösségtől 

való bizonyos fokú távolságtartás. A 19. századi cigányzenészek soha nem játszottak 

másfajta muzsikát, mint a magyart, zenei repertoárjuk távol állt a cigányok népzenéjé-

től, másfelől szakmájuk gyakorlása szükségszerűen elszakította őket a cigányok na-

gyobb tömegeitől.  

E jellemző ma a roma sztárokban él tovább, a romaság bizonyos fokú hárítását 

bizonyítja a jelenlegi roma sztárokkal készített karrier- és életútinterjúk elemzése is. A 

III.3 alfejezetben összegzett eredményeim szerint a roma sztárok identitásában egyér-

telműen a sztár-identitás van előtérben, háttérbe szorítva az etnikai identitást. A híressé-

gek élettörténeteit szétfeszíti a sztársággal járó népszerűség, a sztárságot és az etnikai 

csoportot egyaránt övező ellenszenv, így erre a feszültségre az etnikai támadásoktól 

védett, de egyben származásától is távolálló önazonosság a válasz. A hivatásos celeb- 

vagy szakmai, karrier-identitás a megélt élettörténetet is befolyásolja, az egyénnel 

szembeni előítéletes események felidézését háttérbe szorítja, a karrier-lépcsőfokokat, a 

sztárrá válás jelentőségteljes szakmai és magánéleti epizódjait erősíti fel. Úgy tűnik, a 

celebség konstrukciója védelmet nyújt a rossz cigány tulajdonságok ellen. Sőt, a köznek 

szóló énkép olyan erős homlokzatot is kialakíthat, hogy a sztár talán észre sem veszi, de 

saját magáról mint különleges, kivételes műtárgyról, egyes szám harmadik személyben 

beszél.  

A sztárok élettörténeteiben rendkívül hangsúlyos a sztárrá válás története, 

amelynek eredője a szegénység. A hányattatott gyermekkor jelenti a romantikus kiindu-

lópontot, a felemelkedés előtti kitörési pontot. A sztárok által elbeszélt szegénység jelle-

ge egységes: narratíváik meghatározó eleme a tisztes szegénység, a boldog család, és a 

dolgozó roma képe. A sztárok magukat a szegények hőseinek látják, példának arra, hogy 

kemény munkával és elhivatottsággal ki lehet törni, így nem is csoda, hogy mind a hét 

interjúalanyom a jelentős, felfelé irányuló mobilitás kulcsaként kizárólag saját erejét 

emelte ki, belső erőforrásoknak tulajdonítja sikereit. Narratív emlékezetük szerint a tisz-
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tes szegénység a kiindulópont, a feltétele a rendkívüli gyors, felfelé irányuló mobilitás-

nak, de egyben védelmi reakciónak is tekinthető a többségi társadalom ellenséges atti-

tűdjére, amelyben a romák hányattatott soráért, szegénységéért csak és kizárólag a ro-

mákat okolják.  

A sztárok reprezentációja sztárrá válásuk időszakában leírható a hírérték, az el-

adható érdekesség, a közönség szempontjából izgalmas többlet, a kíváncsiságra ösztön-

ző részletek viszonyrendszerében. A kisebbségi sztárok esetében a többségitől eltérő 

csoport-hovatartozás, a másság, a romanticizált különlegesség önmagában a reprezentá-

ció lényeges eleme (erre az I.2.5 pontban mutattam be nemzetközi párhuzamokat). Rá-

adásul a sztárrá válás előtti identitásnak a média számára csak kezdetben, bizonyos ide-

ig van hírértéke, és ez nem csak a roma sztárok esetében van így. Miután egy sztárról 

kiderül, hogy kicsoda, idővel csak a celeb-élete (fellépései, sminktanácsai, kedvenc éte-

lei) és celebséghez kapcsolódó magánélete (drogbotrányai, válása, új szerelme és gyere-

ke) válik érdekessé. A roma sztároknál ezt azt jelenti, hogy az ismertség kiemeli őket a 

cigányokra jellemző arctalan, homogén megjelenítésből, ám sztárságuk előrehaladtával 

a származásukkal kapcsolatos tartalom is kikopik, vagy csak nagyon érintőlegesen él 

tovább. Idővel már nem roma sztárok ők, hanem olyan sztárok, akik történetesen romák.  

Ezt bizonyította a III.2 alfejezetben összegzett, a szórakoztató média romaképét 

vizsgáló tartalomelemzésem is, amely szerint a sztárok etnicitása a jelenlegi többségi 

sajtó és tévémegjelenésekben nem artikulálódik jelentősen. A kutatás eredményei sze-

rint a roma sztárokat megjelenítő médiaszövegek háromnegyede teljesen mentes volt 

mindenfajta roma sztereotípiától. A sztár-státusz elérésével tehát az etnikai származás 

háttérbe szorul, egyfajta biztonságos, egyenlősítő terepet ad romáknak, nem romáknak 

egyaránt. A maradék egynegyed megjelenítésben a legmeghatározóbb cigányokkal kap-

csolatos pozitív sztereotípia, a muzikalitás jelent meg, amely tehetséget a többségi tár-

sadalom is elismeri és teret enged kibontakoztatására.  

A kutatás azt is kimutatta, hogy cigány sztárok kevés kivételtől eltekintve ma 

Magyarországon csak a zenészek közül kerülnek ki. Ez a jelenség is bizonyítja, hogy a 

zenész cigány szerepe kivételes, amelyben a többség elfogadja a roma szereplő jó ké-

pességét. A zene ma is gyakorlatilag az egyetlen kitörési lehetőség, a kevés pozitív roma 

sztereotípiák egyike, amely viszont kétélű fegyverként is felfogható. A zene, mint lehe-

tőség a romaság számára felkínál ugyan mobilitási csatornát, de ezzel egyúttal a zenész 

cigány elkülönített, zárvány szerepét erősítheti. A generációkon átörökített kollektív 
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kulturális tudásnak köszönhetően pedig a közönség számára már meg sem kérdőjelező-

dik az ismert cigányok zenéhez kapcsolódása, és fel sem merül a kérdés, hogy miért ez 

a siker egyetlen útja és milyen lehetséges strukturális bajok gátolják meg azt, hogy a 

roma siker más terepen is legalább a zenei színtérhez hasonlóan megvalósulhasson.  

Ahogy a II.1 alfejezetből látható, a hírmédia romaképe meglehetősen lehangoló: 

az ábrázolás megmarad az egydimenziós, masszaszerű romaképben, amelyet a kisebb-

ségi csoport tagjainak alul-reprezentált és sztereotipikus megjelenítései, valamint a 

tény- és hírműfajok probléma- és konfliktus orientált megközelítései jellemeznek. A 

kutatásokból az is kiderül, hogy a média hajlamos figyelmen kívül hagyni vagy csekély 

hangsúllyal kezelni a strukturális egyenlőtlenségeket és a kisebbségi csoportok tagjaival 

szemben jellemző előítéletes, rasszista megnyilvánulások jelentőségét. A magyarországi 

romák médiaképe tehát kétpólusú, amelyben a hírmédia alacsony társadalmi státuszú, 

kriminalizált cigányképe jelenti az egyik pólust, a szórakoztató média sztárjai pedig a 

másikat. Ez a megjelenítés pedig azt a benyomást keltheti, hogy ma Magyarországon 

csak sikeres romák és csak elesett romák élnek, a két véglet között pedig légüres tér 

van. Vagyis mintha nem lennének a cigányságnak olyan rétegei, amelyek helyzete átla-

gosnak tekinthető, akik a társadalom integráns tagjai.  

A későmodern médiakörnyezet jelenlegi formái (a neotelevízió, a -tainment típu-

sú műsorok, a hibrid médiumok, az interaktivitás, a tabloidizáció, a web2-es környezet) 

a sztár-mobilitás gyorsaságát előnyben részesítik. A társadalom marginalizált helyzeté-

ből érkező sztárok esetében a média nézőpontjából ez többletértékként is felfogható: a 

cigánytelepről, lakótelepről, közmunkából, gyermekotthonból kitörő tehetség komoly 

hír- és szenzációértékkel bír. Kiválóan eladható mese-narratívát jelent, különösen a 

valóságshowkban, tehetségkutatókban. A sztárok köré aggatott, pár szóval is kifejezhető 

karakterkijelölés, és az azokból építkező narratíva az évek során a sztár reprezentációjá-

ban lényegében nem változik: a csaló, szerethető bohóc Győzike, a szegény, de jólelkű 

és tehetséges Caramel, az egyszerű, érzelmes, a jég hátán is megélő VV Fecó, vagy a 

vad Oláh Ibolya újra és újra előkerül a reprezentációban. A sztárok narratívája a szóra-

koztatásra épül, és bár rendszerint nem velük, hanem rajtuk nevetünk, még ha a humor 

forrásai is, ritkán a gyűlöleté. Éppen ez a szerethetőség az, ami a hírmédia cigány repre-

zentációiból hiányzik. Őket ugyanis a legtöbb tudósítás a szegénység és a társadalmi 

devianciák kontextusába helyezi.   
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Eredményeim szerint a magyar társadalomban erőteljesen jelen lévő, nyílt etni-

kai előítéleteket felülírják a szórakoztató média szabályszerűségei. A szórakoztató tema-

tikákra épülő magyar bulvár lappiac a kereskedelmi televíziózás időszakával párhuzam-

ban, főként arra támaszkodva erősödött meg. Azonban a tabloidizáció folyamata Ma-

gyarországon – más, nemzetközi példákkal ellentétben – nem eredményezett rasszista 

reprezentációs gyakorlatot a bulvárban. Ez persze nem jelenti azt, hogy olykor ne talál-

koznánk a romákat illetően (mind pozitív, mind negatív) sztereotípiákra illeszthető rep-

rezentációkkal.  

A hazai sztárrendszerben, csakúgy, mint mindenhol máshol, a sztárság elenged-

hetetlen feltétele az átlagtól való eltérés, a különlegesség hangsúlyozása. És bár a szóra-

koztató médiaműfajokban kutatásom eredményei szerint nem létezik a romákra irányuló 

nyílt és általános előítéletesség, a romák kulturális másságának hangsúlyozása, az új 

rasszizmus keretébe illeszthető tendencia nagyon is jelen van. A szórakoztató média 

hírérték-preferenciáinak megfelelően a roma sztárok esetében gyakori, hogy a roma 

kultúra egzotikusnak feltüntetett eseményeit, attribútumait emelik ki. A Győzike Show-

ban egy roma család bemutatása, vagy a Hal a tortán című főzőműsorban önmagában a 

roma sztárok szerepeltetése kielégítheti a közönség voyeur igényeit a „más” iránt, így 

növelheti a nézettséget, ami semmi egyébnél nem vág jobban egybe a kereskedelmi és 

szórakoztató média érdekeivel. 

A fentiek alapján kutatásaim legfontosabb eredményeinek a következőket tar-

tom: 

1. A magyar nyelvű szakirodalomban elsőként összegeztem a sztárokat kiemel-

kedően értékes jelentésekkel rendelkező társadalmi konstrukciókként értelmező sztártu-

dományi (star studies) diszciplína elméleti hátterét. 

2. Meghatároztam a legnézettebb magyar szórakoztató média műsorok (zenei te-

hetségkutatók, tévésorozatok, szappanoperák, végül a téma szempontjából kiemelkedő 

jelentőségű Győzike Show, és más reality show-k) cigányképének alapvető jellemzőit. 

3. Bizonyítottam, hogy a roma sztár ma a magyarországi cigányságot övező in-

tenzív előítéletek ellenére a többség által elfogadott, asszimiláns roma, aki a tradicioná-

lis cigányzenésznek, a magyar kultúra több száz éves archetípusának későmodern kori 

transzformációja. 
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4. Feltártam a tradicionális cigányzenészek és a mai roma sztárok párhuzamait, 

élettörténeteik és reprezentációik kapcsolódási pontjait. Kimutattam, hogy a cigányze-

nész ma is ismert társadalmi szerepe már a 19. században kialakult, a reprezentációnak 

már akkor, és ma is része a roma közösségtől való bizonyos fokú távolságtartás. A jelen-

legi roma sztárokkal készített karrier- és életútinterjúk elemzésével igazoltam, hogy ez a 

zárvány szerep ma a roma sztárokban él tovább.   

5. Kimutattam, hogy Magyarországon a cigány sztárok ma elenyésző kivételtől 

eltekintve csak a zenészek közül kerülnek ki, a magyar szórakoztató tévés műfajok rep-

rezentációját dominálja a zenész roma archetípusa, de a reprezentáció maga heterogén-

nak tekinthető. Bizonyítottam, hogy a zenész cigány szerepe kivételes, amelyben a 

többség elfogadja a roma szereplő jó képességét.  

6. Kimutattam, hogy a hírességek élettörténeteit szétfeszíti a sztársággal járó 

népszerűség, a sztárságot és az etnikai csoportot egyaránt övező ellenszenv, így erre a 

feszültségre az etnikai támadásoktól védett, de egyben származásától is távolálló szak-

mai identitás, a celeb-identitás a válasz. 

7. Kimutattam, hogy a roma sztárokat az ismertség kiemeli a cigányokra jellem-

ző arctalan, homogén megjelenítésből, ám sztárságuk előre haladtával a származásukkal 

kapcsolatos tartalom is kikopik, vagy csak nagyon érintőlegesen él tovább. Idővel már 

nem roma sztárok ők, hanem olyan sztárok, akik történetesen romák. A szórakoztató 

média romaképét vizsgáló tartalomelemzéssel bizonyítottam, hogy a sztárok etnicitása a 

jelenlegi többségi sajtó és tévémegjelenésekben nem artikulálódik jelentősen. 

8. Igazoltam, hogy a magyarországi romák médiaképe kétpólusú, amelyben az 

egyik pólust a hírmédia alacsony társadalmi státuszú, kriminalizált cigányképe, a mási-

kat pedig a szórakoztató média sztárjai jelentik.  

9. Rámutattam, hogy a magyar társadalomban erőteljesen jelen lévő nyílt etnikai 

előítéleteket felülírják a szórakoztató média szabályszerűségei. Bár a szórakoztató mé-

diaműfajokban nem általános a romákra irányuló nyílt és általános előítéletesség, a ro-

mák kulturális másságának hangsúlyozása nagyon is jelen van. A szórakoztató média 

hírérték-preferenciáinak megfelelően a roma sztárok esetében gyakori, hogy a roma 

kultúra egzotikusnak feltüntetett eseményeit, attribútumait emelik ki, ami bizonyos ese-

tekben a kulturális rasszizmussal is megfeleltethető.   
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Köszönetnyilvánítás 

A disszertáció megírásához nyújtott tudományos és szakmai segítségéért, a taná-

csokért, a javításokért, ötletekért, az útmutatásért, az értékes gondolatokért és a baráti 

beszélgetésekért egyaránt hatalmas köszönettel és soha nem múló hálával tartozom 

Hammer Ferencnek és Örkény Antalnak, akik nemcsak a disszertáció megírásakor, ha-

nem az elmúlt több mint tíz évben folyamatosan segítették tanulmányaimat és kutatói 

törekvéseimet. 

Szerencsés vagyok, mert disszertációm megírását nagyon sokan segítették, akik 

közük szeretnék kiemelni néhány embert, akik nagyon fontos gondolatokkal támogattak 

a disszertáció írása közben. Köszönöm az észrevételeket, tanácsokat, javításokat, segít-

séget, bölcs javaslatokat Horváth Julinak, Kovács Évának, Pócsik Andreának, Levendel 

Sárának, Salamon Ágnesnek, Bernáth Gábornak és Horányi Özsébnek. 

Ami viszont biztos, hogy a dolgozat soha nem készült volna el a férjem, Peti 

nélkül, akinek ezúton is köszönöm a türelmet, a szerelmet, és a témámat érintő minden 

hasznos és bölcs gondolatot, amivel ellátott abban a hosszú, évekig tartó folyamatban, 

amit a disszertáció megírásával töltöttem. Köszönöm a legcsodálatosabb embernek, a 

kislányomnak, Franciskának is, akinek egyelőre ugyan fogalma sincs arról, hogy mi az 

a disszertáció, de elmagyaráztam neki, és vigyorgott, és azt mondta, ha nagy lesz, neki 

is lesz egy ilyen. Köszönöm a hamarosan megszülető másik kisbabámnak is, hogy érke-

zésének hírével felgyorsította a dolgozat befejezését. 

Szintén nem készült volna el ez a dolgozat a szüleim nélkül. A kitartást, a támo-

gatást, és a rengeteg segítséget köszönöm nekik, Maminak és Papinak, akik mindketten 

otthonosak a tudományos életben, és rengeteg hasznos-kritikus szakmai tanáccsal láttak 

el. És amellett, hogy mindig minden szövegemet elolvasták és véleményezték, sokkal 

többet, olyan határtalan mennyiségű szeretetet és segítséget kaptam tőlük az elmúlt 33 

évben, amit szavakba sem lehet önteni.  

Köszönöm a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak és a Rézler Gyula Alapítványnak, 

hogy ösztöndíjaikkal hozzájárultak a disszertáció elkészítéséhez, és hogy segítségükkel 

fontos kutatói tapasztalatokat szerezhettem Budapesten, Londonban és Mumbaiban. 

Köszönöm tanítványaimnak, az ELTE TÁTK Kisebbségpolitika szakos hallgató-

inak, akik a 2012. tavaszi félévben részt vettek a roma sztárokat vizsgáló kvantitatív 

elemzés kivitelezésében.  
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És végezetül köszönöm Gáspár Győzőnek, LL Juniornak, Bangó Margitnak, VV 

Fecónak, Mága Zoltánnak, Farkas Róbertnek, Molnár Ferenc Caramelnek, és az összes 

roma származású sztárnak, akik nélkül ez az egész nem valósulhatott volna meg. 

 

  



 

- 185 - 

 

Bibliográfia 

A Bodzás klán családfája (2012.12.14.). Letöltve (2013.01.23.): http://tv2.hu/musora-

ink/bunok_es_szerelmek/bodzas_klan 

AGB Nielsen (2013). Televíziózásra fordított idő napi átlaga. A vizsgált évek/negyed-

évek teljes műsorhetei alapján. 1995-2013 I. né. Budapest: AGB Nielsen.  Le-

töltve (2013.04.22.) http://www.agbnielsen.com/Uploads/Hungary/stat_atv_ne-

gyedeves.pdf 

Alberoni, F. (2007). The Powerless Elite. In Holmes, S., & Redmond, S. (szerk.) 

Stardom and Celebrity. (65-77. o.) Los Angeles: Sage Publications. 

Allport, G. (1999). Az előítélet. Budapest: Osiris Kiadó. 

Andrews, D. L. (1996). The Fact(s) of Micheal Jordan's Blackness: Excavating a 

Floatinf Racial Signifier. Sociology of Sport Journal, 13 (2), 125-158. 

Angelusz R. (1995). Kommunikáló társadalom. Budapest: Ferenczy Kiadó. 

Antalóczy T. (2001a). Preferált értékek a szappanoperákban: Pilot Study alkalmazása a 

soap-land vizsgálatára. In Füstös L. (szerk.) Módszertani Füzetek. Budapest: 

MTA Szociológiai Kutatóintézet.  

Antalóczy T. (2001b). A szappanoperák genezise és analízise I. Médiakutató, (3) 51-64. 

Antalóczy T. (2001c). A szappanoperák genezise és analízise II.: Sorozatok magyar 

szemmel. Médiakutató, (4) 102-113. 

Applebaum, B. (2005). In the name of morality: Moral responsibility, whiteness and 

social justice education. Journal of Moral Education 34 (3): 277-290 

Aronson, E. (2008). A társas lény.  Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Babusik F. (2008). A romák foglalkoztatási diszkriminációja a munkaerőpiacon. Esély, 

19 (2), 47-70. 

Bajomi-Lázár P. (2008). Média és társadalom. Budapest: PrintXBudavár Zrt. & Média-

kutató Alapítvány. 

Bajomi-Lázár P. (2006). Manipulál-e a média? Médiakutató, 7 (2), 77-95. 

Barker, M. (1981). The new racism: conservatives and the ideology of the tribe. Lon-

don: Junction Books. 



 

- 186 - 

 

Barker, M. (1997). The Lost World of Stereotypes. In O'Sullivan, T., & Jewkes, Y. 

(szerk.) The Media Studies Reader. (86-90. o.) London: Arnold. 

Balogh Gy., & Király J. (2000). "Csak egy nap a világ…" A magyar film műfaj- és stí-

lustörténete 1929–1936. Budapest: Magyar Filmintézet.  

Bayer Zs. (2013. január 5.) Ki ne legyen? Magyar Hírlap. 

Belinszki E. (2000). A kritikai kultúrakutatás a médiaelemzések gyakorlatában. Média-

kutató, (1), 61-75. 

Beltrán, M. C. (2007). The Hollywood Latina Body as Site of Social Struggle: Media 

Con-structions of Stardom and Jennifer Lopez's "Cross-over Butt". In Redmond, 

S. & Holmes, S.: Stardom and Celebrity - A Reader. (275-286. o.). London: Sage 

Publica-tions. 

Berg, C. R. (2002). Latino Images in Film: Stereotypes, Subversion, & Resistance. Aus-

tin: University of Texas Press. 

Bernát A. (2010). Integráció a fejekben: a romák társadalmi integrációjának érzékelése 

és megítélése a lakosság körében. In Kolosi T., & Tóth I. Gy. (szerk.): Társa-

dalmi riport 2010. (312-326. o.) Budapest: TÁRKI. 

Bernát A., Juhász A., Krekó P., & Molnár Cs. (2012). A radikalizmus és cigányellenes-

ség gyökerei a szélsőjobboldal szimpatizánsai körében. In Kolosi T., & Tóth I. 

Gy. (szerk.): Társadalmi riport 2012. (355-377. o.) Budapest: TÁRKI. 

Bernáth G. (2003). Hozott anyagból: A magyar média romaképe. Beszélő, 8 (6), 38-50. 

Bernáth G. (2012). Bulvár: A média romaképének változása. Beszélő, 17 (4-6), 48-58. 

Bernáth G., & Messing V. (1998). "Vágóképként, csak némában" Romák a magyaror-

szági médiában. Budapest: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal. 

Bernáth G., & Messing V. (2001). Roma szereplő a "Barátok közt"-ben: Az első fecske. 

Médiakutató, (2), 7-17. 

Bernáth G., & Messing V. (2012). Szélre tolva: Roma médiakép 2011. Médiakutató, 13 

(1) 71-84. 

Bertrand, I., & Hughes, P. (2005). Media Research Methods: Institutions, Texts, 

Audiences. Basingstoke & New York: Palgrave.  



 

- 187 - 

 

Bogle, D. (1973). Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks: An Interpretive 

History of Blacks in American Films. New York: Viking Press. 

Boorstin, D. J. (1961). The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. New York: 

Atheneum. 

Braudy, L. (1986). The Frenzy of Renown: Fame and its History. New York: Oxford 

University Press. 

Brauer-Benke J. (2003). A magyar cigányzenészek és társadalmi kapcsolatrendszereik. 

Valóság, 46 (1), 57-66. 

Browne, R., & Browne, P. (szerk.) (2001). The Guide to United States Popular Culture. 

Madison: The University of Wisconsin Press. 

Buzinkay G. (1997): Bulvárlapok a pesti utcán. Budapesti Negyed, 5 (2-3), 31-44. 

Coleman-Bell, R. (2006). 'Droppin' it like it's hot' – The sporting body of Serena Wil-

liams. In Holmes, S. & Redmond, S. (szerk.): Framing Celebrity. (195-205. o.) 

London: Routledge. 

Commodia2 (2011.12.17.). Szomszédok 37. – Vágási Feri verekszik, lecigányozzák, 

majd letegeződik Mágennel. [Video file] Videó feltöltve http://www.youtube. 

com/watch? v=SgTONokYmhw 

Cottle, S. (2000). Media Research and Ethnic Minorities: Mapping the Field. In Cottle, 

S. (szerk.) Ethnic Minorities and the Media. (3-24. o.) Buckingham: Open Uni-

versity Press. 

Couldry, N. (2003). Media Rituals: A Critical Approach. London and New York: 

Routledge. 

Curran, J. (2002). Media and Power. London: Routledge. 

Császi L. (2002). A média ritusai : A kommunikáció neodurkheimi elmélete. Budapest: 

Osiris Kiadó. 

Császi L. (2003). A média tabloidizációja és a nyilvánosság átalakulása (A Clinton-

Flowers botrány tanulságai). Politikatudományi Szemle, 12 (2), 157-172. 

Császi L. (2005). A Mónika-show kulturális szociológiája. Médiakutató, 6 (3), 21-36. 

Császi L. (2011). A Mónika-jelenség kulturális szociológiája. Budapest: Gondolat Ki-

adó. 



 

- 188 - 

 

Csepeli Gy. (2001). Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó. 

Csepeli Gy., Fábián Z., & Sik E. (1998). Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemé-

nyek.  In Kolosi T., Tóth I. Gy., & Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi riport 

1998. (458-489. o.) Budapest: TÁRKI. 

Csepeli Gy., & Simon D. (2001). Becoming a Member of a Group. Dialógus, 1 (1), 102-

111. 

Csigó P. (2005a). Miért nincs hatásuk a kereskedelmi híradóknak? Valósághatás és 

performatív hatás a kereskedelmi média korában. In Bayer J. & Bajomi-Lázár P. 

(szerk.): Globalizáció, média, politika. Budapest: MTA Politikai Tudományok 

Intézete. 

Csigó P. (2005b). Közéleti diskurzusok és identitások a népszerű média tükrében. In 

Médiakutató, 6 (4), 33-57. 

Czene G. (2009, július 11.) Bele lehet dögleni a cigányságba, de azért jó ... Népszabad-

ság. 

Daley, M. (2000). The representation of 'race' in mass media. Letöltve (2008.05.04.): 

http://www.mikedaley.net/essay_raceinmassmedia.htm 

Downing, J. D. H., & Husband, C. (2005). Representing Race: Racisms, Ethnicity and 

the Media. London: Sage Publications.  

Dyer, R. (1979). Stars. London: British Film Institute. 

Dyer, R. (1987). Heavenly Bodies. Film Stars and Society. London: British Film Institu-

te. 

Dyer, R. (1992). Only Entertainment. London: Routledge. 

Dyer, R. (2001). The Culture of Queers. London: Routledge. 

Esposito, J. (2009). What does race have to do with Ugly Betty? An analysis of 

privilege and postracial(?) representations on a television sitcom. Television and 

New Media, 10 (6), 521–535. 

Eriksen, Thomas Hylland (2008). Etnicitás és nacionalizmus. Gondolat Kiadó. 

Fábián Z., & Sik E. (1996). Előítéletesség és tekintélyelvűség. In Andorka R., Kolosi T., 

& Vukovich Gy. (szerk.):  Társadalmi riport 1996. (381-413. o.) Budapest: 

TÁRKI. 



 

- 189 - 

 

Feischmidt M. (2010). (szerk.) Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest: 

Gondolat Kiadó & MTA Kisebbségkutató Intézet. 

Feischmidt M. (2013). Rasszizmus és média – Elméleti megközelítések. In Csak más-

ban – Roma reprezentáció a magyar médiában. Szerk.: Bogdán Mária – 

Feischmidt Margit – Guld Ádám. Gondolat Kiadó: 111-123.  

Fiske, J. (1989). Understanding Popular Culture. London: Routledge. 

Fiske, J. (1992). Popularity and the Politics of Information. In Dahlgren, P., & Sparks, 

C. (szerk.) Journalism and Popular Culture. (45-63. o.) London: Sage. 

Fiske, J. (1996). Media Matters: Race and Gender in U.S. Politics. Minneapolis: Uni-

versity of Minnesota Press. 

Fiske, J. (2000). White Watch. In Cottle, S. (szerk.) Ethnic Minorities and the Media. 

(51-66. o.) Buckingham: Open University Press. 

Fiske, J. (2010). Madonna. In Blaskó Á., & Margitházi B. (szerk.): Vizuális kommuniká-

ció szöveggyűjtemény. (367-387. o.) Budapest: Typotex Kiadó. 

Fraley, T. (2009). A man’s gotta have a code: Identity, Racial Codes and HBO’s The 

Wire. Letöltve (2012.08.12.): http://www.darkmatter101.org/site/2009/05/29/a-

mans-gotta-have-a-code-identity-racial-codes-and-hbos-the-wire/ 

Frow, J. (1998). ’Is Elvis a God? Cult, culture, questions of method’. International 

Journal of Cultural Studies. 1 (2), 197-210. 

Gabler, N. (2001). Toward a New Definition of Celebrity. Los Angeles: Normal Lear 

Center, University of Southern California, Annenberg School for Communi-

cation. 

Gamson, J. (1994). Claims to Fame. Berkeley: University of California Press. 

Gauntlett, D. (1998): Ten Things Wrong with the Media ’Effects’ Model. In Dickinson, 

R., Harindranath, R. & Linné, O. (szerk.): Approaches to Audiences – A Reader. 

(120-130. o.) London: Arnold. 

Gemby (2010.12.16.). Szomszédok 298. – Cigányverés. [Video file] Videó feltöltve 

http:// www.youtube.com/watch?v=U63oIP-Wbak 

Gerbner, G. (1977). A kulturális mutatók. In Horányi Ö. (szerk.) Kommunikáció I. Bu-

dapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

http://www.darkmatter101.org/site/2009/05/29/a-mans-gotta-have-a-code-identity-racial-codes-and-hbos-the-wire/
http://www.darkmatter101.org/site/2009/05/29/a-mans-gotta-have-a-code-identity-racial-codes-and-hbos-the-wire/


 

- 190 - 

 

Gerbner, G. (2000). A média rejtett üzenete. Budapest: Osiris Kiadó. 

GfK Sajtószolgálat (2009). GfK Sztár Monitor: a stand-up comedy műfaj fiatal sztárjai 

internetezők kedvencei. Letöltve (2009.07.15.): http://www.gfk.hu/imperia/md/ 

content/gfk_hungaria/pdf/press_h/press_20090630_h.pdf 

Giles, D. (2000). Illusions of Immortality: A Psychology of Fame and Celebrity. Basing-

stoke: Macmillan. 

Gregor A., & Lőrincz D. (2013). Az etnikai maszkulinitás konstruálásának egyik példá-

ja, avagy Fecó esete a Való Világgal. In Csak másban – Roma reprezentáció a 

magyar médiában. Szerk.: Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám. 

Gondolat Kiadó: 45-65.  

Griffin, E. (2003). Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest: Harmat Kiadó. 

Gulyás Á. (2000). Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon. Médiakutató, 

(1), 18-31. 

Habermas, J. (1993). A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest: Század-

vég – Gondolat Kiadó. 

Hall, S. (1977). Culture, the media and the ideological effect. In Curran, J., Gurevitch, 

M., & Woollacott J. (szerk.) Mass communication and society. (315-348. o.) 

London: Edward Arnold. 

Hall, S. (1978). Racism and reaction. In Five Views of Multi-Racial Britain: Talks on 

Race Relations Broadcast by BBC TV. (23-35. o.) London: Comission for Racial 

Equality. 

Hall, S. (1980) Cultural Studies: two paradigms. Media Culture and Society, 2 (1), 57-

72.  

Hall, S. (1997a). The work of representation. In Hall, S. (szerk.) Representation: 

Cultural Representations and Signifying Practices. (13-74. o.) London: Sage 

Publications. 

Hall, S. (1997b). The spectacle of the 'Other'. In Hall, S. (szerk.) Representation: 

Cultural Representations and Signifying Practices. (225-279. o.) London: Sage 

Publications. 



 

- 191 - 

 

Hall, S. (2003). The Whites of Their Eyes: Racist Ideologist and the Media. In Dines, 

G., & Humez, J. M. (szerk.) Gender, Race, and Class in Media: A Text Reader 

vol 2. (89-93. o.) London: Sage Publications. 

Hammer F. (2006). Közbeszéd és társadalmi igazságosság. Budapest: Gondolat Könyv-

kiadó. 

Hammer F. (2007). Fekete & fehér gyűjtemény. Pozsony: Kalligram Kiadó. 

Hegedűs T. A. (1989). A cigányság képe a magyar sajtóban (1985-1986). Kultúra és 

Közösség, 16 (1), 68-79. 

Hermes, J. (2005). Burnt Orange: Television, Football, and the Representation of 

Ethnicity. Television & New Media, 6 (1), 49–69. 

Hirsch, P. (1980). The "Scary World" of the Nonviewer and Other Anomalies: A 

Reanalysis of Gerbner et al.'s Findings on Cultivation Analysis, Part I. Com-

munication Research, 7 (4), 403–456. 

Holland, P. (1981). The New Cross fire and the popular press. Multi-Racial Education, 9 

(3), 61-80. 

Holtzman, L. (2000). Media Messages: What Film, Television, and Popular Music 

Teach Us About Race, Class, Gender, and Sexual Orientation. Armonk: M.E 

Sharpe. 

Horváth K., & Prónai Cs. (2000). "Retkesek" és "kényesek" között. Egy magyar cigány 

közösség tisztasági szokásai. Café Bábel, 10 (38), 33–41. 

Hughes, M. (1980). The Fruits of Cultivation Analysis: A Reexamination of Some 

Effects of Television Watching. Public Opinion Quarterly, 44 (3), 287–302. 

Imre A. (2009). A posztszocialista valóság(-show), avagy mit tanulhatunk Győzikétől? 

Médiakutató, 10 (3), 131-138. 

Imre A. (2011). Love to hate: national celebrity and racial intimacy on reality TV in the 

new Europe. Television & New Media, 12 (3), 1-28. 

Imre, A. and Tremlett, A. (2011). Reality TV Without Class: The Postsocialist Anti-

Celebrity Docusoap. In Wood, H., & Skeggs, B. (szerk.) Reality Television and 

Class. (88-103. o.) Basingstoke: Routledge.  



 

- 192 - 

 

Jhally, S., & Lewis, J. (1992). Enlightened Racism: The Cosby Show, Audiences, and the 

Myth of the American Dream. Boulder: Westview Press. 

Juhász A. (2010). A "cigánybűnözés", mint az igazság szimbóluma. anBlokk, (4), 12-19. 

Kadét E., & Bernáth G. (2001). Interjú Varga Izabellával és a Barátok Közt produceré-

vel. Manuscript. 

Kállai E. (2002). A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a ma-

gyar kultúrában. In Kovács N., & Szarka L. (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok 

az etnicitás és az identitás kérdésköréből. (327-345. o.) Budapest: Akadémiai 

Kiadó. 

Karácsony G., & Róna D. (2010). A Jobbik titka. A szélsőjobb magyarországi megerő-

södésének lehetséges okairól. Politikatudományi Szemle, 19 (1), 31-66. 

Kaunonen, L. (2013). ‘Romano TV’; Representing Romani people in Finnish television 

sketch series. Előadás elhangzott az Ethnicity, Race and Nationalism in Europe-

an Media and Film: Rights, Responsibilities, Representations nemzetközi konfe-

rencián, Manchester. 2013.05.23-án. 

Kégl Á. (2012): "Nekünk romáknak" – Leleplezte származását Csányi Sándor. Letöltve 

(2013.03.04.): http://www.life.hu/legykepben/20121123-csanyi-sandor-magyar-

szinesz -elarulta-roma-szarmazasat.html 

Kemény I. (1974). A magyarországi cigány lakosság. Valóság, 17 (1), 63-72. 

Kiugró sikerű volt a Hal a tortán roma különkiadása. (2008). SG.hu. Letöltve (2012. 

08.12.): http://www.sg.hu/cikkek/62571/kiugro_sikeru_volt_a_hal_a_tortan_ro-

ma_kulonkiadasa 

Kolosi T., Tóth I. Gy., & Vukovich Gy. (szerk.). Társadalmi riport 2006. Budapest, 

TÁRKI. 

Kompare, D. (2004). Extraordinarily ordinary: The Osbournes as "an American family". 

In Murray, S., & Oullette, L. (szerk.) Reality TV: Remaking Television Culture. 

(97–116. o.) New York: New York University Press. 

Könczei Cs. (2004). A kultúra és reprezentáció. A szerző doktori disszertációjának egyik 

fejezete. Letöltve (2012.11.14.): http://konczei.adatbank.transindex.ro/belso.php? 

k=34&p=3127 



 

- 193 - 

 

Kosztolányi D. (1933. január 8.). A mi nótánk. Pesti Hírlap, Letöltve (2012.11.24.): 

http://nepiesmudalokmagyarnotak.network.hu/blog/nepies-mudalok-magyarno-

tak-hirei/kosztolanyi-dezso-a-mi-notank 

Kovalcsik K. (2000). A folklórzenészek, a hagyományőrzők és az “elektromos cigá-

nyok” Kritika 29 (4): 9-11.  

Kovalcsik K. (2002). A cigány zenekultúra tegnap és ma. In: Kovalcsik Katalin szerk. 

(Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével): Tanulmányok a cigány-

ság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. 441-470. Tanítók Kiskönyvtára 9. 

Budapest: ELTE-IFA-OM.  

Kovács É. (2006a). Interjús módszerek és technikák In Feischmidt, M., & Kovács, É. 

(szerk.) Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban. 

Digitális tankönyv. Budapest & Debrecen: PTE BTK Kommunikációs Tanszék. 

Letöltve (2013.01.23.): http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option= 

com_tanelem&id_tanelem=835&tip=0 

Kovács É. (2006b). Mari és az ő „cigánysága” – avagy a narratíva helye és ereje az 

etnicitás kutatásában. In Tabula 9 (1): 41-52.  

Kovács É. (2008). Az élettörténeti emlékezet helye az emlékezetkutatásban Tudomány-

történeti és kutatási bevezető. In: Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok. Kádár-

korszakok a személyes emlékezetben. MTA Szociológiai Kutatóintézet – 1956-os 

Intézet, Budapest, 2008. 

Larson, S. G. (2006). Media & Minorities: The Politics of Race in News and Entertain-

ment. Lanham: Rowman & Littlefield. 

Lendvay J. (1978). A cigánykérdés sajtóvisszhangja. Rádió és Televízió Szemle, 10 (1), 

101-114. 

Leonard, D. J. (2004). The Next M. J. or the Next O. J.? Kobe Bryant, Race, and the 

Absurdity of Colorblind Rhetoric. Journal of Sport and Social Issues, 28 (3), 

284-313. 

Ligeti Gy. (2006). Sztereotípiák és előítéletek. In Kolosi T., Tóth I. Gy., & Vukovich Gy. 

(szerk.): Társadalmi riport 2006. (373-389. o.) Budapest: TÁRKI. 

Ligeti Gy. (2007). Kisebbségek és bevándorlók a médiában. Médiakutató, 8 (3), 27-40. 

http://nepiesmudalokmagyarnotak.network.hu/blog/nepies-mudalok-magyarnotak-hirei/kosztolanyi-dezso-a-mi-notank
http://nepiesmudalokmagyarnotak.network.hu/blog/nepies-mudalok-magyarnotak-hirei/kosztolanyi-dezso-a-mi-notank
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=835&tip=0
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=835&tip=0


 

- 194 - 

 

Markó, M. (1927). A régi mulató Magyarország – Híres cigányzenészek. Budapest. Ma-

gánkiadás.  

Marshall, P. D. (1997). Celebrity and Power. Fame in Contemporary Society. Minnea-

polis & London: University of Minnesota Press. 

Mastro, D. & Greenberg, B. (2000). The Portrayal of Racial Minorities on Prime Time 

Television. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 44 (4), 690-703. 

Mastro, D. E., Tamborini, R., & Hullett, C. R. (2005). Linking Media to Prototype 

Activation and Subsequent Celebrity Attraction: An Application of Self-Cate-

gorization Theory. Communication Research, 32 (3), 325-348. 

Mátay M. (1999). Történészek Habermasról. Szociológiai Figyelő, 3 (1-2), 162-172. 

McQuail, Denis (2003). A tömegkommunikáció elmélete. Osiris, Budapest.  

Messing V. (1998). Nemzeti és etnikai kisebbségek képe a magyar sajtó híreiben. Jel-

Kép, (4), 77-92. 

Messing V. (2003). Változás és állandóság: Kiköltöztetéses konfliktus médiabemutatása 

a rendszerváltás előtt és után. Médiakutató, (2), 57-73. 

Monk-Turner, E., Heiserman, M., Johnson, C., Cotton, V. & Jackson, M. (2010): The 

Portrayal of Racial Minorities on Prime Time Television: A Replication of the 

Mastro and Greenberg Study a Decade Later. Studies In Popular Culture, 32 (2), 

102-114. 

Monori Á., & Kozma K. (2010). "Ezek az emberek nem tudják elfogadni a szabályokat, 

nem képesek a beilleszkedésre" A Mónika-show és a Joshi Bharat című műsorok 

romaképe 2009-ben. Médiakutató, 11 (2), 19-33. 

Moran, J. (2000). Star Authors: Literary Celebrity in America, London: Pluto Press. 

Morgan, M., & Shanahan, J. (2007). A kultivációkutatás két évtizede: értékelés és 

metaanalízis. In: Angelusz R., Tardos R., & Terestyéni T. (szerk.): Média, nyil-

vánosság, közvélemény. (169-209. o.) Budapest: Gondolat Kiadó. 

Munk V. (2007a). "Húzd rá cigány!" (A magyarországi roma sztárok reprezentációja). 

Ezredvég, 17 (2), 83-89. 

Munk V. (2007b). "Play to Me Gypsy!" How Roma Stars’ Image Change in Hungarian 

Media. In Kallioniemi, K., Kärki, K., Mäkelä, J., & Salmi, H (szerk.) History of 



 

- 195 - 

 

Stardom Reconsidered. (84-89. o.) Turku: International Institute for Popular 

Culture. 

Munk V. (2009). Sztárság, elméletben. Médiakutató, 10 (1), 7-16. 

Munk V. (2009b). Hírnevet pénzért: fejlett a sztárok marketingérzéke Magyarországon. 

Kreatív, 18 (1-2), 48-50. 

Munk V. (2012a). Caramel: Nem hordjuk a vérünkben a zenét. Letöltve (2012.10.13.): 

http://index.hu/kultur/klassz/2012/02/10/nem_hordjuk_a_verunkben_a_zenet/ 

Munk V. (2012b). Gáspár Győző: Ha nem lennék cigány, nem lennék sikeres. Letöltve 

(2012.10.13.): http://index.hu/kultur/showbiz/2012/05/19/ha_nem_lennek_ci-

gany_nem_lennek_sikeres/ 

Munk V., Morvai J., & Szabó K. (2012). Cigány csillagok: Roma sztárok médiarepre-

zentációja. Médiakutató, 13 (4), 101-116. 

Munk V. (2013a). A romák reprezentációja a többségi média híreiben az 1960-as évektől 

napjainkig. Médiakutató, 14 (2), 89-100. 

Munk V. (2013b). Vágási Feri és Balogh Nóra esete Oláh Gergővel – A romák reprezen-

tációja a többségi média szórakoztató műsoraiban. Médiakutató, 14 (3), 27-38. 

Munk V. (2013c). A leghíresebb romák önreprezentációja. In Csak másban – Roma rep-

rezentáció a magyar médiában. Szerk.: Bogdán Mária – Feischmidt Margit – 

Guld Ádám. Gondolat Kiadó: 66-91.  

Myat K. (2010). Médiaelméletek és a késő-modern médiakörnyezet. Miért nem jók a 

modernista megközelítések a késő-modern médiakörnyezet vizsgálatához? Mé-

diakutató, 11 (2), 47-63. 

NAACP Report (2008). Out of Focus – Out of Sync Take 4. A Report on the Television 

Industry. Baltimore: The National Association for the Advancement of Colored 

People. 

Nagy K. (2011). Roma media-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. 

Előadás elhangzott A reprezentáció politikája és a különbségtétel mediatizált 

formái – fókuszban a romák médiaábrázolása konferencián, Pécs, 2011.05.04-

05. Letöltve (2013.01.16.): http://mertek.eu/sites/default/files/files/konferencia_ 

nagy_romakep.pdf 

http://index.hu/kultur/klassz/2012/02/10/nem_hordjuk_a_verunkben_a_zenet/
http://mertek.eu/sites/default/files/files/konferencia_nagy_romakep.pdf
http://mertek.eu/sites/default/files/files/konferencia_nagy_romakep.pdf


 

- 196 - 

 

Németh T. M. & -Tóth P. I. (2009). A celebek szerepe. Médiakutató, 10 (2), 85-92. 

NMHH (2013). A társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban. (2012. 

január 1 – június 30.).  Letöltve (2013.01.16.): http://nmhh.hu/dokumentum/ 

155664/tarsadalmi_sokszinuseg.pdf 

Örkény A. (2005). Dallastól a Nyóckerig. Cigány film vagy roma film? Filmvilág, 48 

(6), 7-9. 

ORTT (2010). A televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében. In ORTT, 

Beszámoló az Országos Rádió és Televízió testület 2009. évi tevékenységéről. 

(320-339. o.) Budapest: ORTT.  

Perkins, T. (1997). Rethinking Stereotypes. In O'Sullivan, T., & Jewkes, Y. (szerk.) The 

Media Studies Reader. (75-85. o.) London: Arnold. 

Pócsik A. (2007). Közszolgálatiság és diskurzus: Az olaszliszkai tragédia a médiában. 

Beszélő, 12 (5), 60-69. 

Pócsik A. (2011). A film cigány teste. A magyar filmtörténet romaképei a kortárs kultú-

rakutatások tükrében. Doktori disszertáció (Kézirat). 

Pócsik A. (2012). Volt egy török, Mehemed. Letöltve (2012.05.07.): http://www.comm-

munity.eu/2012/05/07/volt-egy-torok-mehemed/ 

Pulay G. (2010). Az etnicitás láthatóvá tétele. Roma előadók kulturális politikája Buda-

pesten. In Feischmidt M. (szerk.) Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. (351-

366. o.) Budapest: Gondolat Kiadó & MTA Kisebbségkutató Intézet. 

Redmond, S. (2007). The Whiteness of Stars: Looking at Kate Winslet’s Unruly White 

Body. In Redmond, S. & Holmes, S. (szerk.) Stardom and Celebrity – A Reader. 

(263-275. o.) London: Sage Publications.  

Rojek, C. (2001). Celebrity. London: Reaktion Books. 

Roma representations in popular Hollywood movies and series. (2010.01.30.) [Web log 

post] Letöltve (2013.04.22.): http://netbuzzing.blogspot.hu/2010/01/roma-repre-

sentations-in-popular.html 

RTL Group. (2006). Annual report 2005. Letöltve (2012.08.12.): http://www.rtlgroup. 

com/ www/assets/file_asset/AR2005_RTLGroup_COMPLETE.pdf 

Sárosi B. (1971). Cigányzene. Budapest: Gondolat Kiadó. 



 

- 197 - 

 

Sárosi B. (2004). A cigányzenekar múltja I. 1776-1903. Budapest: Nap Kiadó. 

Sárosi B. (2012). A cigányzenekar múltja II. 1904-1944. Budapest: Nap Kiadó. 

Schickel, R. (1985). Intimate Strangers: The Culture of Celebrity in America. Chicago: 

Ivan R. Dee. 

Schmid, D. (2006). Idols of destruction: celebrity and the serial killer In: Holmes, S., & 

Redmond, S. (szerk.): Framing Celebrity. (295-311. o.) London: Routledge.  

Sixx (2013, január 8.). Akár a kurucinfó is írhatta volna a Tv2 új sorozatát [Web log 

post]. Letöltve (2013.01.16.): http://comment.blog.hu/2013/01/08/akar_a_kuruc-

info_is_irhatta_volna_a_tv2_uj_sorozatat 

Skaper B. (2008). Magyar filmsztárok a két világháború közötti Magyarországon. Mé-

diakutató, 9 (3), 111-122. 

Soós P. & Pajer J. (2009). Tűzvonalban – A pók hálójában. Letöltve (2012.08.12.): 

http://magyar.film.hu/filmhu/magazin/tuzvonalban-a-pok-halojaban-interju-

szemle-40.html 

Stachó L. & Molnár B. (2003). Médiaerőszak: tények és mítoszok. Négy évtized a pszi-

chológia és médiakutatás tükrében. Médiakutató, 4 (4), 23-52. 

Századvég (2012). Médiafogyasztási Trendjelentés. Századvég Médiaműhely. Letöltve 

(2013. 01.16.) http://www.szazadveg.hu/files/hirek/media2012.pdf 

Székelyi M., Örkény A., Csepeli Gy., & Barna I. (2005). A siker fénytörései. Budapest: 

Sík Kiadó. 

Székelyi M., Örkény A., & Csepeli Gy. (2001). Romakép a magyar társadalomban. Szo-

ciológiai Szemle, 11 (3), 19-46. 

Szvetelszky Zs. (2002). A pletyka. Budapest: Gondolat Kiadói Kör. 

Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont (2010). Radikális tanácstalanság: A cigányok-

kal kapcsolatos konfliktusok megoldásáról alkotott vélemények szociológiai hát-

tere. Letöltve (2012.11.28.): http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=280:radikalis-tanacstalansag-a-ciganyokkal-

kapcsolatos-konfliktusok-megoldasarol-alkotott-velemenyek-szociologiai-

hattere&catid=32:konfliktusmonitoring 

http://comment.blog.hu/2013/01/08/akar_a_kuruc%1finfo_is_ir%1fhat%1fta_volna_a_tv2_uj_sorozatat
http://comment.blog.hu/2013/01/08/akar_a_kuruc%1finfo_is_ir%1fhat%1fta_volna_a_tv2_uj_sorozatat
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=280:radikalis-tanacstalansag-a-ciganyokkal-kapcsolatos-konfliktusok-megoldasarol-alkotott-velemenyek-szociologiai-hattere&catid=32:konfliktusmonitoring
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=280:radikalis-tanacstalansag-a-ciganyokkal-kapcsolatos-konfliktusok-megoldasarol-alkotott-velemenyek-szociologiai-hattere&catid=32:konfliktusmonitoring
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=280:radikalis-tanacstalansag-a-ciganyokkal-kapcsolatos-konfliktusok-megoldasarol-alkotott-velemenyek-szociologiai-hattere&catid=32:konfliktusmonitoring
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=280:radikalis-tanacstalansag-a-ciganyokkal-kapcsolatos-konfliktusok-megoldasarol-alkotott-velemenyek-szociologiai-hattere&catid=32:konfliktusmonitoring


 

- 198 - 

 

Terestyéni T. (2004). A sajtó roma vonatkozású tartalmai a 2002-es parlamenti választá-

sok kontextusában: Adalékok a hazai sajtó romaképéhez. Médiakutató, 5 (2), 

117-136. 

Top 25 (2013). A bulvármédia címlapsztárjai 2012. Marketing & Media, 18 (2), 11-16. 

Tremlett, A. (2012). Why must Roma minorities be always seen on the stage and never 

in the audience? children's opinions of reality Roma TV. In Havens, T., Imre A., 

& Lustyik K. (szerk.) Popular television in Eastern Europe during and since 

socialism. Routledge advances in internationalizing media studies. (241-258. o.) 

New York: Routledge. 

Trencsényi Z. (2009): Húros ember. Letöltve (2013.03.04.): http://www.nol.hu/kult/ 

20090526-huros_ember?ref=sso 

Turner, G., Bonner, F., & Marshall, P. D. (2000). Fame Games – The production of 

Celebrity in Australia. Cambridge & New York: Cambridge University Press. 

Turner, G. (2004). Understanding Celebrity. London & Thousand Oaks & New Delhi: 

Sage Publications. 

Tűzvonalban. Oltós János "Otyó". (n. d.). Letöltve (2012.08.12.): http://www.tuzvonal-

ban.com/nyolcas-korzet-kmcs/oltos-janos-otyo/varju-kalman.20090204 

TV Paprika (n. d.). What we do. Reality. Among the gypsies. Letöltve (2012.08.12.): 

http:// www.paprika-latino.com/reality.html 

Varga F. (2009). Csányi Sándor: Egyelőre könnyű jófejnek lenni. Letöltve (2012.10. 

13.): http://www.origo.hu/filmklub/blog/interju/exkluziv/20091210-csanyi-san-

dor-egyelore-konnyu-jofejnek-lenni-interju-a-poligamy.html 

Váriné Szilágyi I. (1999). Siker-minta, siker-ideológia és retorika. In Váriné Szilágyi I., 

& Solymosi Zs. (szerk.) A siker lélektana. Szociálpszichológiai és szociológiai 

tanulmányok a sikerről. (17-41. o.) Budapest: Hatodik Síp Alapítvány & Új 

Mandátum Könyvkiadó. 

Varró Sz. (2005). Sötét hírek. Romák a képernyőn. Filmvilág, 48 (6), 10-11. 

Vicsek L. (1995). Cigánykép a magyar sajtóban (1995. március-június). Szociológiai 

Szemle, 7 (3), 139-158. 



 

- 199 - 

 

Vidra Zs. – Kriza B. (2010). A többség fogságában – kisebbségek médiareprezentációja. 

In Feischmidt M. (szerk.) Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. (392-406. o.) 

Budapest: Gondolat Kiadó & MTA Kisebbségkutató Intézet. 

Viniczai A. (2007). National Characteristics of Hungarian Celebrity Culture. In 

Kallioniemi, K., Kärki, K., Mäkelä, J., & Salmi, H (szerk.) History of Stardom 

Reconsidered. (90-96. o.) Turku: International Institute for Popular Culture. 

Vörös M., & Nagy Zs. (1995). Kultúra és politika a mindennapi életben. Replika, 6 (17-

18), 153-156. 

Zöld Könyv (2006) Zöld könyv. A romák médiaábrázolása. Budapest: Partners Hungary 

Alapítvány. 


