További tervek az együttműködésre
A roma színház, azon belül pedig a Roma hősök című projekt médiavizsgálata európai kontextusban

A fentiekben leírt hagyomány a Romakép Műhely közössége számára megfelelő alap a Független
Színházzal való további együttműködéshez a Roma hősök projektben. A Romakép közössége,
tekintettel arra, hogy tagjai az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének dolgozói/hallgatói, ismerős
a médiakép kutatásának módszertanában, legyen szó kvalitatív vagy kvantitatív, interjús vagy
fókuszcsoportos vizsgálatokról. Elsőként a Roma hősök projekt egyik fontos aspektusát, vagyis a
médiareprezentáció kutatását és értékelését tudnánk kiterjeszteni európai szintre. Ebből logikusan
következhet egy komparatív vizsgálat, melynek során az egyes országok közti különbségek elemzését
végeznénk el a fogadtatás tekintetében. A kutatás során több szempontot is lehet érvényesíteni, és
ajánlásokat lehet megfogalmazni a kulturális újságírók számára egy a Roma hősökhöz hasonló projekt
keretezésére vonatkozóan, illetve éppen a Roma hősök tanulságaira alapozva általában a
kisebbségekről szóló hírek megfogalmazására vonatkozóan. Gondolunk itt a pozitív történet
szerepére az identitás alakításában, a hátrányos társadalmi helyzet, a stigmatizáció, a szegregáció és
diszkrimináció tematizálására az áldozati szerep elkerülésével, a traumatikus múlt feldolgozására, a
kulturális örökség meghatározó szerepére, a „strong voice” hagyományára a roma közösségekben, a
kritikai fehérségkutatás szempontjainak beemelésére, és a hagyományos színházi újságírás egyéb
lehetséges új szempontjaira stb.
A projekt fejlesztése és nemzetköziesítése során felélénkíthetők azok a kapcsolatok, amelyeket
Erasmus-oktatóként építettem ki, és ahol előadásaimban beszéltem a Romakép Műhely
tevékenységéről.1 A kapcsolatok legfontosabbika azonban az, amely a roma közösségekkel,
szervezetekkel köt össze minket.2 A médiakép ún. „semleges” vizsgálata (amely az esetek
többségében inkább csak elrejti az adott médiumot meghatározó hegemón hatalmi ideológiákat)
helyet adhat azoknak a kutatói módszereknek, amelyek az elkötelezettséget és a részvételiséget
helyezik előtérbe. A Roma hősöket megjelenítő médiakép elemzése ezért nem sajátítható ki szakmai
alapon, és nem lehet csak a középosztály kiváltsága. Mindebből következik, hogy a Romakép
Műhelynek a Roma hősök médiaképéről szóló részvételi akciókutatása során lehetőségeinkhez
mérten megpróbáljuk elősegíteni annak a hangnak a médiában való megjelenését, amely a Roma
hősök projektet az érintettség különböző fokain megélve és értelmezve kiegészíti a professzionális
újságírást, és egyben a civil újságírás erősödését jelenti.
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