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beköszöntő
2002. március 21-én, az Antirasszista
Világnap alkalmával lépett először nyil
vánosság elé a Wlislocki Henrik Szakkollégium. A rendezvénynek a Dante
Café adott otthont
Pódiumbeszélgetésre fő előadóként Furmann Im

jain - "egy kelet-európai" (Ebbe a kategóriába a

rét hívtuk meg, az első és máig egyik leghatéko

magyarok is beletartoznak, ezt ne felejtsük el!)

nyabb civil jogvédő szervezet, a NEKI (Nemzeti és

Legfeljebb kivételnek tekintjük, ha a csoport egyik

Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda) alapítóját, ve

tagját másmilyennek látjuk, mint sztereotípiáink

zetőjét, a szervezet kiadványának, a Fehér Füze

célcsoportját, és minden esetben, ha olyannal ta

teknek a főszerkesztőjét, vendégünk volt Mohácsi

lálkozunk, aki véletlenül éppen megfelel általános

Viktória - akkor még - a ERRC (European Roma

képünknek, azt (tév)képzeteink igazolásának te

Rights Center) munkatársa. Bretter Alina, Erdélyi

kintjük. A durván előítéletes gondolkodás ott lép

Zoltán, Lakatos Edina, Raffael István és Vámosi

át a rasszizmusba, amikor elutasítjuk, kirekeszt-

Gyula tartott referátumot a nagy számú, az egye

jük a stigmatizált népcsoportot, és az ahhoz tarto

temről és a városból összesereglett hallgatóság

zó vagy ahhoz tartozónak vélt személyt. E beteg

előtt. A vitának sajnos az idő rövidsége szabott

ség még súlyosabb stádiumába akkor jut, amikor

határt. Mert vitatkozók bőven voltak - és lettek

a társadalom és intézményei diszkriminálják a

volna.

megbélyegzett népcsoport tagjait.

Senki sem vitatja, hogy a rasszizmus a társada

Társadalmi betegség a rasszizmus, mert - miként

lom, a mi társadalmunk súlyos betegsége - még

az emberi test egyik szervének baja az egész em

maguk a rasszisták vagy "rasszisták" sem. Az

bert betegíti meg - nemcsak az attól szenvedő

egyes népcsoportokkal, etnikumokkal szembeni

csoportok, hanem valamennyiünk, az egész társa

előítéletességnek ez a szélsőségessé vadult for

dalom egészségét fenyegeti. A rasszistákat vagy

mája az elmúlt véres évszázad példátlan szörny

az arra hajlókat is, ha másként nem, az elbutulás-

tetteit alapozta meg, elvezetett egész népcso

sal: a nyitott, rugalmas, újra fogékony ember he

portok, népek lemészárlásáig. A rasszista gondol

lyett rutinokkal működtetett "géppé" válnak.

kodás még szelídebb formáiban is az egyént, az
embert nem veszi észre, hanem olyan lénynek te

Aligha kétséges, hogy a rasszizmus elleni tiltako

kinti, amely csupán népe, népcsoportja negatív

zás napján szervezett beszélgetésre elsősorban

nak gondolt tulajdonságainak a fizikai megjelené

olyanok kíváncsiak, akik maguk többé-kevésbé

se. Nem azt vesszük észre benne, hogy szorgal

mentesek az ilyen attitűdöktől, vagy éppen el

mas vagy lusta, illemtudó vagy durva, művelt vagy

szenvedői ezeknek. Ez a 22-es csapdája: szabad

bárdolatlan, hogy jó kedélyű vagy éppen szomorú

választás alapján azok jönnek programunkra, akik

ságra hajló, hanem azt látjuk hogy "egy cigány",

egyetértenek a rasszizmus elítélésével. Akik pe

"egy kínai", "egy arab" - vagy földrészünk más tá

dig nem, azok máshol vannak éppen. Meggyőzni

téma
azokat kell, akik már meggyőzőitek, és nem azo

utak keresését. Vajon megvédi-e a társadalmat

kat, akiket meg kellene nyerni.

ettől a súlyos kórtól az egyéni jogvédelem? Idő hi
ányában valódi vita csak e kérdés körül bontako

Ezért 2002-es rendezvény központjába elsősorban

zott ki Furmann Imre és a közönség között.

nem is magát a rasszizmust állítottuk - bár erről is

Furmann Imre nemzetközi példák (elsősorban az

szó esett -, hanem azt, hogyan védekezhet a tár

USA-ban lefolyt eljárások alapján) érvelt amellett,

sadalom e súlyos betegség ellen. Jó lenne, ha

hogy minden diszkriminációs ügy precedens-érté

mindenki megértené: a cigányellenesség, a roma

kű lehet, amelyet bíróságok is tárgyalnak. Az ülés

közösséget sújtó rasszizmus egyedi konkrét meg

moderátora ezzel egyetért, mert elkötelezetten

jelenései, és a diszkrimináció elleni védekezés

híve annak, hogy minden belenyugvó áldozat a

nemcsak a roma közösség érdekeit szolgálja, ha

gyilkost erősíti, és ha egyénileg nem tiltakozunk

nem mindannyiunkét, akik ennek a társadalomnak

minden jogsérelem ellen, akkor segítünk abban,

a tagjai. Még akkor is, ha a nagyobb sebeket a ci

hogy társaink is áldozatokká váljanak. A rassziz

gány embereken ejti, a "másik" is megsebesül. A

mus és cigányellenesség célcsoportjának, "áldo

roma közösség tagjai ellen irányuló előítéletes

zatainak" kötelessége erejükhöz képest védeni

ség, rasszizmus és diszkrimináció mindannyiunk

emberi és állampolgári jogaikat.

közös baja. Ha a leginkább sértett védekezik, ez
zel nem csupán önmagát, szőkébb közösségét vé

Összeállításunk az Antirasszista Világnap alkal

di, hanem mindannyiunkat. Védekeznie ezért köte

mával elhangzott referátumokat, pontos lejegyzé

lessége a sértettnek is, hiszen csak a védekezés

sük hiányában írásos összefoglalóikat, a Fehér

sel szolgálja tágabb közösségének, társadalmunk

Füzetnek az előadásban citált példáit, illetve a té

nak a gyógyulását.
Ez évi rendezvényünkön ezért helyeztük közép

mával kapcsolatban szerkesztőségünkhöz jutta
tott írásokat tartalmazza.

pontba a jogvédelmet, a konkrét problémák és ki

-----------------------

Forray R. Katalin

introduction
The Wlislocki Henrik Vocational College (WHS)

Mohácsi - at that time - researcher of ERRC

stepped in front of the publicity for the first time

(European Roma Rights Center) was also our

on the occasion of the World-Day of Antiracism on

guest. Alina Bretter, Zoltán Erdélyi, Edina Lakatos,

the 21st of March 2001. Dante Café hosted the

István Raffael and Gyula Vámosi, members of

event (see the writing in the previous WHS edi

WHS gave a short presentation in front of the

tion: Interview with Tamás Horváth).

large audience assembled from the university and
the city of Pécs. Unfortunately the debate was to

The main lecturer invited to the podium discussion

end due to time limits. Though we had a lot of

was Imre Furmann who is the founder and leader

debaters - and could have had far more.

of the first and one of the most effective civic legal
aid organization called NEKI (Legal Aid Office of

Nobody denies if racism is a serious disease of

National and Ethnic Minorities) and who is the

societies, of our society - even the racist or the

chief editor of the organization's publication called

"racist" people themselves would not do so. This

'Fehér Füzet1 (White Note Book) and Viktória

extreme form of prejudices against certain peo-

pies and ethnic groups founded the basis of

of racism. This is a mouse-trap: those come to our

unprecedented terrific acts in the last sanguinary

program who agree to denounce racism. The ones

century and led to the massacre of an entire group

who do not reprehend, can be found at other

of peoples and ethnic groups. Not even the softer

places, but not at our program. One needs to con

form of a racist way of thinking would recognize an

vince the ones who are convinced already and not

individual or a human being, but would consider it

the ones who should be convinced.

as the physical appearance of its people's or eth
nic group's features thought to be negative. We

Therefore we did not intend to make racism the

would not recognize if a person is diligent or lazy,

focus of the event in 2002 - though there was an

polite or vulgar, educated or surly, is in a good

elaboration on that also - rather we centralized

mood or about to cry but instead we see "a Gypsy",

the issue how the society can protect itself from

"a Chinese", "an Arabian" - or in another part of the

this serious disease. It would be good if everybody

continent - "an Eastern-European" (Hungarians

understood: anti-ciganism, individual and concrete

also belong to this category, we should not forget

appearances of racism afflicting the Romani com

this!) At best we consider a person as an excep

munity and protection against discrimination do

tion if we perceive him/her as different from

not only serve the interests of the Romani minori

his/her group that is the target group of our

ty but it is for the interest of all of us who are

stereotypes, and whenever we meet a person who

members of this society. Even if one strikes

just matches our general picture by chance then

Gypsies/Roma with bigger wounds, the "other

we think that it is the justification of our (mis)con-

one", the striker will also get wounded. Prejudices,

ceptions. A roughly prejudiced way of thinking will

racism and discrimination against the Romani

become racist if we refuse or exclude a stigma

minority are the common problem of all of us. If

tized group of people and the person belonging or

the most injured one is protecting himVherself

presumed to be belonging to it. The disease will

then not only will he/she protect himVherself and

reach an even more serious phase as the society

his/her smaller community but will protect all of

and its institutions discriminate the members of a

us. Thus the injured one, the wounded one, the

stigmatized group of people.

plaintiff is obliged to protect himVherself since
this is the only way he/she can serve the recovery

Racism is a social illness - as the trouble of an

of his/her bigger community, of the society.

organ of a human body can make the whole human
being ill - since not only the groups suffering from

That was the reason why we located the focus of

it but the health of the whole society i. e. every

the event this year on legal defense, on concrete

one's health is threatened. It also threatens the

issues and on seeking the expedients. I wonder if

racist people themselves if not in another way but

individual legal protection will defend the society

by growing stupid: they become a "machine" oper

from this serious illness? Due to time limits, only

ated by routines instead of an opened, flexible and

around this question was there a real debate

susceptible human being.

between Imre Furmann and the audience. Imre
Furmann was arguing with international examples

It is hardly dubious that those people wish to par

(primarily with previous legal proceedings in the

ticipate in a discussion on the day of protest

U.S.) that every case of discrimination can become

against racism primarily who are more-or-less

a precedent that can be tried and heard by the

free from such kind of attitudes or are the subject

court also. The moderator of the discussion

téma
agrees with that since she is a committed follow
er of the thought that every acquiescent victim
strengthens the murderer and if we do not
protest against every grievance then we assist in
giving birth to new and new victims. It is an obli
gation of the target group of racism and anticiganism and of the victims to protect their human
and civil rights to the best of their knowledge.
This issue contains the presentations given on the
occasion of the World-Day of Antiracism, sum
maries of the statements since we failed to take
exact notes, examples of the White Note Book
cited in the lecture and also the writings related
to the topic that were sent to our editorial.

--------------------------

Katalin R, Forray

félmunka
Utazunk a vonaton a "fehér" barátommal. Nagyon
boldogok vagyunk. Beszélgetünk, csevegünk,
mint mások. Ahogy mindig, most is jön a "kedves"
ellenőr. Odalépve hozzánk, munkáját teljesítve
elkéri a jegyünket.
Mind a ketten hatalmas elánnal keressük, s mint
jó utasok, meg is találjuk, odaadjuk.
Valahogy a barátom gyorsabb volt, ezért az ő
jegyét kezeli először, majd az enyémet, de
mielőtt hozzálátna, elkéri illedelmesen a diákiga
zolványomat, megforgatja, elolvassa, ellenőrzi,
ahogy kell.
Majd nagy nyugalommal elégedetten visszaadja,
megköszöni és távozik.
Minden munka, melyet ember végez hibával
párosulhat. Ellenőrünk félmunkát végzett. Talán
csak fáradt volt, talán figyelmetlen, talán lusta,
talán...

Orsós Sándor

szabadítsd meg
a lelkedet
Lőrincz Marcellel, a Ribillió Egyesület elnökével, a pécsi Antirasszista Világnap
egyik szervezőjével Plazzeriano Gábor, kommunikáció-romológia szakos hallgató
beszélgetett.
P.G.: Szükség van a 21. században antirasszista világnapra?
L.M.: Abszolút szükség van rá, hiszen a történelem során a konfliktusok, háborúk gyakorta etnikai ala
pon szerveződtek, illetve vallási ellentétek okán, melyek szorosan összefüggenek a rasszizmus eszmé
ivel. Nem véletlen, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége ezt a napot az antirasszizmus világnapjává
nyilvánította, hiszen ez egy olyan szintű társadalmi, szociológiai probléma, amire a 21. században meg
kellene találni a megoldást; talán jó úton járunk.

Ezt a világnapot a Föld összes országában megrendezik. Mire próbálja meg felhívni a figyelmet egy
ilyen rendezvény?
Gyakorlatilag Európában nagyon erősen jelen van, továbbá Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában.
A harmadik világ kicsit kimarad, mert ott a civil társadalom annyira nem erősödött meg, hogy ezt a vállaira vegye, amúgy a kormányzat ezt a megmozdulást gyakorlatilag sehol se irányítja saját kezével. A
figyelmet abszolút mértékben ennek a problémának a súlyosságára próbálja felhívni, tehát arra, hogy
alternatívát kell találni egy olyan helyzetre, ami például ma Magyarországon van, ahol 600 ezer cigány
él, és többségüknek nincs reális kilátása arra, hogy munkát vagy normális megélhetést teremtsen sa
ját magának vagy családjának.

Itt Pécsett, a Dante Caféban milyen programok várták az érdeklődőket?
A tavalyi rendezvényhez hasonlóan egy fesztiválszerű programsorozatot próbáltunk létrehozni, koncer
tek, filmvetítések, parti, előadások, kerekasztal-beszélgetések várták a vendégeket. Jelen voltak poli
tikusok, romológusok, szociológusok, filozófusok; mind a szellemnek, mind a testnek kínáltunk progra
mokat.

A Romológia Tanszék milyen előadásokat szervezett a világnap alkalmából?
Egészen különlegessel készülnek, tizenketten tartanak egyenként tízperces előadást teljesen szabad
témában, az biztos, hogy egy olyan két órának leszünk tanúi, mely nemcsak érdekes, de roppant válto
zatos is lesz.

A program elméleti részei mit kívánnak üzenni?

téma
Idéznék egy nyugat-európai szlo
gent: "Szabadítsd meg a lelkedet
az előítéletektől!" Ez egy olyan do
log, amit az emberekkel tudatosí
tani kell, mert igenis vannak ben
nünk előítéletek, amiket teljes
mértékben ugyan soha senki nem
fog az elméjéből kiűzni, de arra
van lehetőség, hogy ezt befolyá
solja, csökkentse, bánni tudjon
vele.

A politika beleszól-e, s hogyan az
antirasszizmusról - rasszizmusról
szóló diskurzusba?
Szükségét érzem a politika jelen
létének. A kormányzat az, amely
hatásosan tud segíteni az elmara
dottabb, megkülönböztetett réte
geken. Úgy érzem, a politikusokat azért kell belevonni az ilyen civil kezdeményezésekbe, mert ha eljön
nek, részt vesznek egy ilyen rendezvényen, akkor valahol ez náluk lerakódik, tehát legközelebb, ha dön
tési helyzetbe kerülnek, akkor már másként állhatnak a dolgokhoz; ők is elgondolkozhatnak, és jelen
tős észrevételeket tehetnek.

Nem veszélyes ez a választások előtt?
A pártok előkeresték egyébként a roma kapcsolataikat, gyakorlatilag minden párt előhozakodott roma
jelöltekkel, illetve cigány szervezetekkel kötöttek megállapodásokat. Ezt kicsit ilyen utolsó előtti pilla
natnak érzem; de semmiképp sem veszélyes, mert a cigányság ezt is egy eredménynek könyveli el,
hogy akárcsak néhány "dísz-roma" beül a parlamentbe, hiszen ez az első lépcsője lehet annak, hogy a
romáknak valódi képviselete lehessen.

Szerinted mikor jön el az az idő, amikor már nem lesz szükség a rasszizmus fogalmára?
A rasszizmus, mint fogalom nem fog megszűnni, ez annyira benne van az emberekben, a társadalom
ban, hogy gyakorlatilag, akár pszichológiai fogalomként, megmarad örökre. A fontos az, hogy a nagypolitikában, a kormányzati struktúrákban gondolkodva megszűnjön ez, tehát akik hatalmon vannak,
azok ennek a súlyát észrevegyék, megoldásokat találjanak rá. De hogy példák nélkül ne maradjunk: Hol
landia a köztudatban a tolerancia országaként van jelen. Idén mégis nyert ott a jobboldal - a szélsőjob
bal együtt, akik a bevándorlók kiszorítását is szerepeltetik politikai programjukban. Magyarországon is
voltak e tekintetben érdekes évszázadok - elég, ha Szent Istvánra gondolunk, aki intelmeiben felhívta
gyermekének, Imre hercegnek figyelmét arra, hogy minél több idegen létét biztosítsa, mert az vál

tozatossá, színessé és erőssé teszi az országot. Ugyanakkor, ha megnézzük a harmincas évek Magyarországát, ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk - mindezt a Szent Istváni állameszme égisze alatt.
A program zárlata szerencsére nem ilyen tragikus hangoltságú
Négy zenekar lépett fel. Elsőként a Khanchi dosh, autentikus roma zenekar (lásd előző lapszámunk írá
sát - a szerk.) A fiatalokat céloztuk meg a New Born, Sajt, illetve Colombo kutyája - hardcore, rock n1roll,
illetve ska zenét játszó zenekarokkal. A zenekarok után Dj. Ludmilla játszott a Tilos Rádióból, mely rádió
az elsők között hirdette a toleranciát Magyarországon, és zenélt még Dj. Boodoo a GFm Rádióból. Az est
folyamán folyamatosan vetítettünk filmeket. Az Energia Klub bocsátott rendelkezésünkre filmanyagokat,
illetve az Open Filmfesztivál szintén többórás anyagot biztosított a rendezvényre.

-------------------------------------------------------------------------

Plazzeriano Gábor

fehér füzet góman gyula ügye
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda 1993-ban ala
kult - dr. Furmann Imre vezetésével. Hitvallása szerint az iro
da nem egyszerűen ügyeket képvisel, hanem "embereket, aki
ket megaláztak, megvertek, kirekesztettek.11 Fehér Füzet cím
mel minden évben közzéteszik végzett munkájukat. Az alábbi
akban az 1998-as kötetből idézzük Góman Gyula ügyét, mely vi
szonylag nagy sajtóvisszhangjának köszönhetően reprezenta
tív esete a magyarországi etnikai diszkriminációk hosszú lajst
romának.
Góman Gyula 1995. szeptember 19-én elkísérte feleségét a fodrászhoz. Úgy döntött, hogy a közeli pi
acra nyíló sörözőben várja ki, amíg a felesége elkészül. A sörözőbe betérve kávét és kólát rendelt, egy
százasért pedig aprópénzt kért, hogy a játékautomatáknál üsse el az időt. A pincérnő azonban nem szol
gálta ki, mert roma. Amikor magyarázatért fordult a teraszon söröző tulajdonoshoz, az jóváhagyólag
megerősítette a pincérnő tettét, hiszen, mint mondta "az én kocsmámban cigány nem ehet, nem ihat,
nem szórakozhat".
Góman úr megszégyenülten távozott és feleségének, valamint néhány ismerősének azon nyomban el
panaszolta a történteket. Amikor együtt visszamentek a sörözőbe, felesége többek között azt is meg
kérdezte B. J.-tól, a tulajdonostól, hogy "működési engedélyében szerepel-e, hogy cigányokat nem szol
gálhat ki". Góman úr sérelmét szerette volna a vásárlók könyvébe bejegyezni, ám annak kiadását a tu
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lajdonos azzal az indokkal tagadta meg tőle, hogy "nem vendég, hiszen nem került kiszolgálásra".
A sértett példás családi körülmények között él feleségével és zeneiskolás fiukkal. Mindkét szülő dolgo
zik, Góman úr szakmájában helyezkedett el szakácsként, felesége képesített ápolónő. Életükben a je
len esetig etnikai hovatartozásuk miatt soha nem érte őket sérelem, konfliktus.
A tulajdonos "üzletpolitikája" szerint a "középréteget" célozta meg szolgáltatásaival és ezért "vastagon
szelektál" a vendégkörben. 1995 végén a következő véleményt formálta az esetről: "Szerencsétlen vé
letlen, hogy éppen Góman Gyula esett ebbe a körbe. De hát a munkatársaim csak azt csinálják, amire
én megkértem őket".
Az incidenssel kapcsolatban több cikk jelent meg vidéki és országos terjesztésű lapokban is. B. J. álta
lában nyilatkozott az őt megkereső újságíróknak, többek között a Népszabadság helyi tudósítójának is,
aki előtt a sértettet "balhés vendégének nevezte.
A sértett nem tudott belenyugodni abba, hogy "a többi vendég előtt megszégyenített e és aláz ta
meg egy vendéglős, akinek a feladata a vendég kiszolgálása és nem a faji megkülönböztetés hangoz
tatása az üzletben", ezért a NEKI segítségével büntető és polgári eljárást indított a tulajdonos ellen.
Az 1995-ben elindult jogi eljárások 1997-ben is folytatódtak.
1. Büntető eljárás
1995. szeptember 21-én a sértett feljelentést tett a városi bíróságon a söröző tulajdonosa ellen, mert
mint mondta "sérelmesnek tartottam azt is, hogy lecigányoztak és azt is, hogy nem szolgáltak ki".
1996 szeptemberében, két addigi tárgyalás megtartása és a B. J. I. rendű vádlott által időközben emelt
viszonvád , valamint a magánvádló által a fentebb idézett, Népszabadságban megjelent becsmérlő ki
jelentés miatt indítványozott vádkiterjesztése után megszületett a büntető ügyben az elsőfokú ítélet (Id.
lent).
Góman Gyula képviseletében dr. Furmann Imre kérte a városi bíróságot, hogy I. rendű vádlottat mond
ja ki bűnösnek rágalmazás vétségében, a büntető törvénykönyvben foglalt büntetési célokat elérendő
pedig bocsássa próbára. Kérte továbbá, hogy a bíróság határozatában fejeződjék ki Góman Gyula megalázottsága, mely a B. J. által elkövetett bűncselekmény egyenes következménye. Kérte ezen túlmenő
en azt is, hogy a diszkrimináció tilalmának abszolút (mindenkire vonatkozó) jellegét hangsúlyozza ki az
ítélet. A jogi képviselő szerint a magánvádló társadalmi megbecsültségét sértette a B. J. által kifeje
zett értékítélet ("cigány nálam nem e h e t..."), ezért minősül a cselekmény rágalmazásként.
A városi bíróság B. J.-t felmentette a rágalmazás vádja alól és felelősségét becsületsértés szabálysér
tésének elkövetéséért megállapítva őt 5.000 forintra bírságolta, m iv e l" ... abban az összefüggés
ben, ahogy a sértettel cigány mivoltát I. r. vádlott közölte - mindegy, hogy a sértett felvetése nyo
mán, vagy saját kezdeményezésére ... ez kifejezte az elkövetőnek a sértett irányába való megvető,
lealacsonyító értékítéletét. E kijelentés és mulasztásban megnyilvánuló cselekmény ti. hogy kiszolgá
lását megtagadták együttesen az egyebekben kifogástalan életvitelű, megfelelő társadalmi érintke
zési formákat betartó sértettet emberi méltóságában alázta meg, ezáltal a becsület csorbítására min
denképpen alkalmas volt."
Mivel az ítéletet sem a sértett, sem pedig a NEKI nem tartotta megfelelőnek arra, hogy a söröző tulaj
donos cselekményének társadalomra való veszélyességét kifejezze és más bűnelkövetőket hasonló
cselekményektől visszatartson, a jogi képviselő súlyosbításért fellebbezett, egyben vitatta a minősítést

is. В. J. és védője három nap gondolkodási időt kértek a nyilatkozattételre, melynek letelte előtt ők is
fellebbezést jelentettek be.
A másodfokú bíróság 1997. január 22-én meghozott ítéletében megállapította, miszerint B. J. I. rendű
vádlott elkövette a becsületsértés vétségét, ezért őt egy évre próbára bocsátotta. Az elsőfokú ítéletet
egyebekben - tehát a becsületsértés szabálysértésének elkövetését megállapító részében - helyben
hagyta. Egyetértett tehát a Megyei Bíróság az első fokú ítélettel abban, hogy a kiszolgálás megtagadá
sa és az ezt kísérő "cigányozó" kijelentés "egyértelműen pejoratív jelentés ű , és olyan megkülönböz
tetést jelentett az állam egyenjogú polgárai között, mely nem engedhető meg".
Az elsőfokú bírósággal ellentétben azonban becsületsértés bűncselekményeként értékelte a "balhés
vendég" kifejezés nagy nyilvánosság előtt, a sajtóban történt használatát a sértettel szemben. Jelen
esetben e kifejezés azt sugallta, hogy a sértettel kapcsolatban "tartani kell attól, hogy bárhol, bárme
lyik vendéglőben a jövőben is balhésán viselkedhet, amiért a kiszolgálását meg lehet tagadni", ily
módon sértette Góman Gyula emberi méltóságát.
A viszonvád alapján a sértett ellen folyó eljárást eljárásjogi okokból megszüntette a Megyei Bíróság. Az
ítélet meghozatalának napján jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált, a büntető eljárás tehát le
zárult.
2. Államigazgatási eljárás
A sértett a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájánál szabálysértési eljárást indított, melynek eredmé
nyeképpen 1995. november 8-án az Iroda 2.000 forintra bírságolta a söröző tulajdonosát vásárlók
könyvének szabálytalan kezelése szabálysértése miatt. Az eljáró iroda levélben biztosította az emberi
mivoltában megalázott sértettet, hogy "Azt, hogy az Ön kiszolgálását megtagadta a vállalkozó, sajnos
szankcionálni nem lehet, erre jogszabályi lehetőség nincs ... "
3. Polgári eljárás
1995. november 7-én Góman Gyula jogi képviselője a Polgári Törvénykönyv alapján, nevezetesen a ma
gánszemélyek fajuk szerinti hátrányos megkülönböztetése, valamint a becsület és az emberi méltóság
megsértése m iatt, polgári jogi keresettel fordult a városi bírósághoz és kérte ügyfele személyiségi jo
gai megsértésének megállapítását, a jogsértő által nyilvános elégtétel adását és nem vagyoni kár meg
fizetését .
1996. március 14-én a városi bíróság a polgári ügyben felfüggesztette eljárását a büntető eljárás be
fejezéséig.
1997 májusában a jogi képviselő módosított keresetében kérte, hogy a bíróság a jövőben az alperes
söröző tulajdonost tiltsa el a per tárgyává tett és a hasonló jellegű magatartástól. Kérte továbbá, hogy
kötelezze a Népszabadság c. napilapban bocsánatot kérő, fizetett hirdetés megjelentetésére.
A bíróság 1997. július 7-én meghozott ítéletében a keresetet alaposnak találta és
(1)

megállapította, hogy a söröző tulajdonos alperes megsértette Góman Gyula személyiségi jo

gait, amikor származása miatt nem szolgálta ki, ill. jó hírnevét, amikor a Népszabadság 1996. március
30-i számában egy interjúban "balhés vendégének nevezte;
(2)

a sérelem jellege által indokoltan a jövőben az ilyen és ehhez hasonló jellegű magatartástól

eltiltotta;
(3)

feljogosította felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követően a Népszabadság c. na

pilapban fizetett hirdetést jelentessen meg alperes költségére a következő szöveggel: "Alulírott Góman
Gyula pécsi lakost megsértettem azzal, hogy az üzemeltetésemben álló vendéglőben cigány származá
sa miatt megtagadtam kiszolgálását, valamint azzal, hogy őt anélkül, hogy ismertem volna, vagy erre
korábban okot adott volna, 'balhés' vendégnek neveztem a Népszabadság március 30-i számában 'Igaz
ságkeresés három szinten' címmel megjelent cikkben. Mindezekért nyilvánosan bocsánatot kérek
Góman Gyulától. B. J." Megállapította a bíróság, hogy "az eset mát túlnőtte az alperes sörözőjének 'ke
reteit', országossá híresült el. Ezért a bíróság megítélése szerint a sérelem körülményeire és jellegére
is figyelemmel nem jelent aránytalanságot az a tény, hogy a nyilatkozattétel a Népszabadságban kell,
hogy közlésre kerüljön";
(4)

kötelezte B. J-t, hogy Góman Gyulának fizessen meg 150.000 Ft kártérítést. A kártérítési igény

elbírálásakor a bíróság a következőket figyelembe véve járt el:
"Az alperes sörözőjében megtörtént eseményeket, az alperes által a felperessel szemben tett becsület
csorbítására alkalmas kijelentést megelőzően a felperes családi körülményei, rendezett élete, a ma
gyar társadalomba átlagosan beilleszkedő életvitele miatt joggal bízhatott abban, hogy őt honfitársai,

általában az emberek kizárólag eszerint, és nem pedig származása alapján ítélik meg. Viselkedésével,
fellépésével, általában jellemével kapcsolatban nem kellett számítania arra, hogy bárki megalázó módon
megtagadjon tőle egy olyan szolgáltatást, amire honfitársai általában jogosultak, és ő is korábban min
den ok nélkül részesült belőle. A felperes által elszenvedett megaláztatás alkalmas korábbi életvitelé
vel, értékrendjével kapcsolatos hitének a megingatására, önbecsülésének a megingatására. Mindez
olyan kár formájában jelenik meg, amely az alperes jogellenes magatartásával okozati összefüggésben
áll".
Az ítélet még nem jogerős, ellene alperes fellebbezést nyújtott be.
Három fórumon keresett a sértett és a NEKI jogorvoslatot az esetben, mert reméltük, hogy a többféle
eljárás által nyújtott "jóvátételek" összeadódnak és ily módon Góman Gyula végül jogi és anyagi elégté

telt kaphat. A közvélemény és a NEKI számára is visszatetsző volt az elsőfokú büntető bírósági döntés
által kiszabott pénzbírság összege. Meggyőződésünk azonban, hogy a másodfokú bíróság által jogerő
sen kiszabott büntetés már megfelelően fejezi ki az állami rosszallást B. J.-vel szemben. A polgári per
ben elért, még nem végrehajtható eredményeket a sértett és a NEKI is sikernek tekinti, egyrészt a
megítélt kártérítés összegének, másrészt a bocsánatkérő hirdetés megjelenésének gesztusértéke vo
natkozásában.
A Góman ügyként híressé vált esettel a NEKI foglalkozott már Fehér Füzet 1996 és 1995 című kiadvá
nyaiban is. Az esetjogi hátterét, ide kapcsolódóan a hiányos magyar diszkriminációs szabályozás kriti
káját megannyi fórumon megfogalmaztuk . Továbbra is kiállunk az egységes diszkriminációs szabályo
zást sürgető elveink és programunk mellett, hiszen egy jogállamban megengedhetetlennek tartjuk a
szabálysértési hatóság Góman Gyula felé adott válaszát: "Azt, hogy az Ön kiszolgálását megtagadta a
vállalkozó, sajnos szankcionálni nem lehet, erre jogszabályi lehetőség nincs ... "
1998
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen B. József fellebbezést jelentett be és kérte a az ítélet megváltoztatá
sát, valamint a kereset elutasítását.
Góman Gyula és jogi képviselője ellenkérelmet nyújtott be és kérték az elsőfokú ítélet helybenhagyá
sát. A Baranya Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság 1998. február 3. napján B. József fellebbezé
sét elutasította és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Leszögezte a megyei bíróság, hogy az elsőfokú bíróság az ítéleti tényállást helyesen a perbeli bizonyí
tékoknak a Pp. 206 . (1). bekezdése szerinti mérlegelésével állapította meg és az így kialakított ítéle
ti tényállásból helyes jogi következtetésre is jutott, az elsőfokú bíróság döntése érdemben megalapo
zott, ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. . (2). bekezdése és 254 . (3)
bekezdése alapján helytálló indokainál fogva hagyta helybe.
Az alperes fellebbezése sikertelen volt, így a Pp. 78 . (1). bekezdése alapján köteles a felperesnek má
sodfokú perköltséget fizetni.
Az év elején B. József ügyvédje útján levelet intézett hozzánk és kérte, hogy a bíróság által jogerősen
megítélt egyszázötvenezer forintot havi részletekben fizethesse.
Góman Gyulával történt konzultáció után 1998. május 5. napján engedélyeztük B. József részére, hogy
a megítélt összeget hathavi részletben teljesíthesse mégpedig úgy, hogy a havi esedékes összeget min
den hónap ötödik napjáig kell Góman Gyula részére megküldeni. Felhívtuk B. József figyelmét arra is,
hogy amennyiben egy részlet fizetése elmarad úgy a fennmaradó összeg egyösszegben és azonnal ese
dékessé válik.
B. József a részletfizetést rendesen a megállapodásnak megfelelően teljesítette.
Ugyancsak a bíróság rendelkezése volt az is, hogy B. József a Népszabadságban fizetett hirdetés for
májában kérjen bocsánatot Góman Gyulától. A Pécsi Városi Bíróság arra is felhatalmazott minket,
hogyha B. József ennek a kötelezettségnek nem tesz eleget úgy azt B. József költségére mi tegyük köz
zé. E rendelkezésnek megfelelően a bocsánatkérés fizetett hirdetés formájában a Népszabadság 1998.
augusztus 12-ei számában megjelent.
Nemzeti és Etnikai Kissebségi Jogvédő Iroda, Másság Alapítvány 1998

téma

fehér telefonok
A Magyar Televízió Körzeti Magazinja felkért, hogy az Antirasszista Világnap al
kalmából készített műsorában vegyek részt. Egy, a szociálpszichológiából isme
rős kísérletet játszottunk el, erről riport készült.

Telefonon jelentkeztem olyan álláshirdetésekre, amelyekben a cé
gek megfelelően képzett fiatalokat kerestek, érdekes munkát és
magas jövedelmet kínáltak.
Felhívtam a megadott telefonszámot. A beszélgetések nagyjából a
következő módon zajlottak le.
Halló! Tessék!
Jó napot kívánok. Nagy Mihály vagyok Pécsről. Az Önök ál
láshirdetésére jelentkezem.
Igen, tessék!
Az álláshirdetésükben szereplő kiírásnak megfelelek, PTE
- Közgazdasági Karán felsőfokú gazdasági ügyintéző szakot végez
tem, angolul és németül beszélek. Vannak jó ajánlásaim is.
Nagyszerű. A következőket tudom erre mondani, Uram.
Legyen szíves a központi irodánkba befáradni, és itt megbeszéljük
a részleteket. Fia Önnek is megfelelünk, alkalmazni fogjuk.
Bocsánat, csak azt szeretném még megkérdezni, hogy eb
ben munkában problémát jelent-e, hogy én roma vagyok?
Erre zavart csend után jött a nagyjából hasonló válasz.
Hááát, erre azt tudom mondani, hogy engem személy sze
rint nem zavar, nem vagyok előítéletes. De hát azt sajnos nem állít
hatom, hogy azokat az ügyfeleket, akikkel Ön kapcsolatba kerül,
azokat sem fogja zavarni, hogy Ön roma. Nem is tudom, ez így ne
héz helyzet.....
Viszonthallásra.
Látható, hogy a munkavállalás egy roma embernek még akkor is
nehéz, ha megfelelően képzett, illetve ha képzettségének megfele
lően kulturált és intelligens a stílusa. És amikor nem kapja meg a

munkát, vagy egyáltalán nem kap munkát, akkor

kapni. Több eset is bizonyítja ezt, velem is előfor

majd azt mondják, a romák nem dolgoznak, mert

dult ez a történet többször is.

nem akarnak dolgozni.

Az egyik felelő után, aki négyest kapott, én követ

Saját tapasztalatom alapján fontosnak tartom,

keztem, és biztos voltam abban, hogy legalább

hogy tudatosítsuk a roma fiatalokkal: az ilyen eset

olyan feleletet adtam, mint az előttem lévő, de én

se vegye el a kedvüket a tanulástól, Legyen min

nem négyest kaptam, hanem kettes-hármast. -

dig minden romában erős az a meggyőződés,

Sovány vigasz! Azért nem mondom, milyen órán

hogy a tudás elsősorban nem anyagi tőke, de tő

volt ez, hiszen sok órán megtörtént, és ha valamit,

ke. Mivel mi sem élünk meg csupán levegőből,

akkor ezt lehet általánosítani. Középiskolában ve

ezért meg kell tanulnunk megmutatni, hogy vélet

lem ez már nem fordult elő, mi sem bizonyítja job

lenül sem vagyunk másod-, harmadrangú embe

ban, minthogy tanulmányi átlagom minden évben

rek ebben az országban.

elérte a 4,6-et.

Az állandó előítéletességgel, a sztereotípiákkal

Nagyon fontosnak tartom, hogy az antidiszkrim-

egy felnőtt ember is nagyon nehezen tud megbir

inációs törvény megszülessen, de csakis úgy,

kózni, hát még egy kisgyerek, aki még inkább ki

hogy az a jogharmonizációval legyen párhuzam

van szolgáltatva az ebből adódó incidenseknek.

ban. Ezen azt értem, hogy legyen súlyos következ

Amikor egy roma tanuló az első időkben valami

ménye annak, ha valaki: munkaadó, tanár vagy

miatt nem tud hármas átlagnál jobbat elérni, ez

bárki egy személyt roma mivolta miatt hátrányban

stigmaként marad rajta, és egyszerűen, amíg az

részesít, diszkriminál.

általános iskola véget nem ér, nem fog jobb jegyet

-----------------------------

Raffael István

betűt vet úgy
arat
az olvasásról
Dolgozatom - péntekek
szőtte hálóra feszülve - a

- péntek, 6.50 körül: az ÉS megvásárlása a pályaudvar egyik stand

folytonos/m egszakított

ján; első olvasat a Pécs-Szentfőrinc közötti szakaszon - az utazókö

olvasás/újraolvasás am

zönség beszélgetései erős kontextusba vonják az írást.

bivalens gyakorlatának

- hétvége: néhány újraolvasás - a sorozat előző szövegei és a róluk

következménye. A 2000.
augusztus 4-től 2000 de
cemberéig tartó időszak

készült feljegyzések.
- szerdáig: vonaton vagy másutt néhány feljegyzés, margók.
- szerda 14.00: szemináriumi vita a szövegről.
- szerdától péntekig: az óráról készült felvételek jegyzetelése.

praxisa a következő volt:
A dolgozat - bár tematikusán szervezi tárgyát - nem száll vitába az
elmondottakkal; a sorozat szövegeinek tárgyára vonatkozóan új információkat nem ad; nem választ el
igazat hamistól; nem ért egyet és nem helytelenít; nem foglalja össze az eddig leírtakat. A megnyilat
kozásról mint szövegről, s nem a szöveg tárgyáról akar beszélni.

a megnyilatkozásról
A cigányságról való megnyilat
kozás jó esetben olyan szimbo

Q l

likus határterületre (J.Okely

^2'

után) kényszeríti a megnyilatkozót, ahonnan kénytelen el
hagyni azokat a modelleket, le
hetséges előképeket, sztereo
tip elgondolásokat, melyeket
addig egy oppozícióra építő (de
legalább egy egymást kölcsö
nösen kizáró) bipoláris rend
rajzolt meg számára: azaz a
cigány-nemcigány ellentétpárt, mint kizárólagos
kontextusát a cigányságról való beszédnek. Ez
nem jelenti, hogy oppozícióban való létezéséről
megfeledkezik, egyszerűen csak nem feltétlenül
innen szemlél. Azért, mert a szándék - legyen ez
akár a társadalmi rend féltése, a perifériára szo
rulókkal való közösségvállalás, a társadalmi új

szenvedő egyéni/kollektív lelkiismeretet verbális
kompenzációját, a vádakban az önmentés straté
giáját, a nemcigány, középosztálybeli szociokulturális közeg előítéletességének nyelvi alakzata
it, a hivatkozott tekintélyek soraival elfedett dogmatizmust, a koloniális tudatalatti elszólásait,
stb.

raelosztás intézményének újragondolása - narratívájának foglya marad. Beszédmódjában legitimizálja azt, amit revidiálni akar: ha egy írás - és
a sorozat megnyilatkozásai ilyenek - intenciója
az el -és befogadás, azt nem reprezentálhatja hi
telesen

idézőjeles

"roma-kérdés",

nem

cigányként a beavatottság üzenetével terhelt gá

Mindebből az következik (önreflexió kizárva - leg
feljebb némi ironikus utalás a patetikusságra),
hogy nem csupán egymást, hanem a rólunk való
beszédet is közösen kell elsajátítanunk.

nagy betűk - nagy szavak

dzsó lexéma, vagy versengés, ki tud több törté
A megjelenő írások címei több csoportosítási le

netet cigány emberekről.

hetőséget kínálnak fel. A szintagmatikus szerke
Ugyanakkor az ebben a diskurzusban való részvé
tel a szöveg, s arról le nem választhatóan (a pub
licisztikai írások természete, létmódja már csak
ilyen) a szerző végletes kockázata, hiszen ez Mai magyarok és mai magyar romák - az aktuális
társadalmi diskurzusok legérzékenyebbje. S mert
lehetetlen állandó és végtelen sorú önreflexivitással írni - főleg, ha aktuális és íráson kívüli
akar lenni mondandónk érvényessége -, létrehoz
ható lesz szövegünknek olyan olvasata, amelyben
az elemzők

majd

megtalálják

a tolerancia

álliberális maszkját, a valódi tettek hiányától

zetek grammatikai vizsgálata persze nehezen ad
artikulálható jelentéseket, ám a modalitások
számbavétele már mondhat valamit - nemcsak - a
sorozat írásairól. A (formai) kijelentések számos
ságukat tekintve túlnyomó többségben vannak,
mellettük néhány kérdés és felszólítás (Félsz-e a
cigányoktól?, Kopjon le az állam?, Identitás vagy
stigma? ill. Be a gettóba!). Ezek mindegyike elté
rő mértékben, de határozottan provokatív, sze
mantikai rétegük nem hagy kétséget afelől, hogy
a modalitáskülönbségek - kérdés és felszólítás legfeljebb stilá ris

megfontolásúak, bármikor

föl/kicserélhetők (Kopjon le az állam!, Be a gettó

S ami az elsőben az öt perc, a másikban petárda,

ba? -) Az arányok az objektiváló, tárgyilagos kije

utóbbiban amíg még. A szerkezetek azt sugall

lentések és az ettől eltérő modalitások között né

ják: előtte vagyunk annak, amitől igazán félnünk

mi fondorlattal eltolhatok. Az Örkény-Székelyi

kell, és az azutánért senki nem szavatol. Ám ezek

szerzőpáros írásának címe - Jog az emberi mél

a metaforikus ráértés-lehetőségek nem az olva

tósághoz - legyen erre az eljárásra példa. Elég

sói gondolatok szabadságát hivatottak szolgálni.

tárgyragot helyeznünk a toldalék nélküli főnévre,

Úgy hisszük, inkább adnak lehetőséget a jelenté

s már modalitást vált a cím: pontosabban - s

sek elmaszatolására: a megszólalás akarása el

ezért volt szükség a transzformációra - megmu

éri célját anélkül, hogy igazán artikulálni kelljen.

tatja valódi lényegét, amelyet a cím-szöveg vi

S úgy tűnik, a szerző minél tapasztaltabb (politi

szony is megtámaszt: Jogot az emberi méltóság

kusként vagy publicistaként), annál inkább ját

hoz! A modalitás-játék (melynek egyetlen illendő

szanak kezére a retorikai alakzatok.

ségből betartandó játékszabálya, hogy a játékos

A cikksorozatban ily módon többször és vágya

figyeljen a cím-írás kontextusra - egyébként így

kozva emlegetett intézmény az EU, amelyre az

izgalmasabb is) a továbbiakban az olvasóé. Értel

időmetaforák - nem csupán a fentebb említett

mezői pozíciónkból fakadóan azonban ki kell jelöl

írásokban s nem csupán a címekben! - csatlako

nünk mindennek játékon túli funkcióját: ráutal a

zás majd kontra feltételek teljesítése most fordí

vita egészére jellemző emotív töltöttségre. A kije

tásban rímelnének, s melynek kontextusában a

lentő módtól eltérő modalitások (nyelvtan órák

jövőfélelem nyilván a csatlakozás esetleges ku

szép emléke) általában érzelmi, hangulati többle

darca. Ez a kudarc (vagy annak lehetősége) pe

tet, felfokozottságot jeleznek. Ebben az esetben a

dig olyannyiszor íródik le a cigányságról szóló

transzformációk hozzásegítenek bennünket az

diskurzusban, hogy verbális egymásmellettiség-

írások motivációinak, intenciójának és hangnem

ük a szöveghálóból kiszakítottan rögzül és ott

ének (ilyen mondjuk a provokatív-ironizáló Hell

visszhangzik az olvasói tudatban. Állatorvosi ló

Istvánéban, a reflektáló-ideologikus Kosa Eszte

nak itt van Bartyik István - előítéletektől koránt

rében) pontosításához, reprezentálják, s a hasá

sem mentes - írásának (Keresztútnál: ÉS 2000.

bokat

szeptember 15.) indítása (és nem ütök le minden

megelőzve

jelzik

szerző

és

szöveg

racionális-emotív elkötelezettségét.

poént):

Külön figyelmet érdemelnek - számosságuk okán

"Tetszik, vagy sem, a kétezredik év küszöbén az

- a címekben szereplő időaspektusú metaforák:

Európába tartó Magyarországnak legsürgetőbb

Horn Gábor időzített bombája, Ungváry figyel

feladataként a cigánykérdést kell megoldania. A

meztetése, Seres László Kusturicája, Bíró And

bomba időzítő szerkezete ütemesen ketyeg. A de

A címek lényegi jelentéses

mográfusok szerint húsz év múlva a roma lakos

mozzanata az, hogy sürgető a megoldás. (A Cigá

ság létszáma elérheti az egymillió főt. Ötven esz

nyok ideje kivételt képez, ahol az írás a piacgaz

tendő múltán akár a másfél milliót. (...) Kereszt

daság erősödésének, szerepének szükségessé

útnál állunk, s csak egy járható marad"

rás éjfél előttje.

ge mellett érvel, s ennek nyitja meg ironikus
(stílus)terét - tehát szó sincs esetlegességről - a

A cím térszerű metafora, mely az olvasói-írói eg

Kusturica-filmek felé a plagizáló/idéző szószer

zisztenciára játszik. A felütés temporálissá váltja

kezet.) Egy publicisztika nem nagyon engedhet

a már exponált döntéskényszert, plasztikussá té

meg erőtlen nyelvi paneleket főhelyen. Ami Bíró

telét a bomba ketyegése végzi el. S bár az indító

nál éjfél, az másutt bomba, a harmadikban késő.

mondat első egységéből illett volna tudnunk hogy

téma
mégse osztottak ma nekünk lapot, mire a második

tekintetben - attól lehetőség

bekezdés közepére érünk, egyértelműen kiderül a

nül, hogy tartalm áról mint gondolunk - vannak

címben fölkínált/ránk kényszerített döntéshely

jól megcsinált szövegek. Ilyen Krokovay Zsolt

szerint függetle

zetről, hogy a cím által exponált együttgondolko

definitív, a pozitív diszkrimináció fogalmát in

dás, alternatívák fölkínálása kamu (erről még lesz

terpretáló írása, Neményi Mária empirikus kuta

szó a későbbiekben). Már minden el van döntve:

tásra fölépített tanulmánya, Halmai Gábor, Szik

nincs más út. (Mellesleg a Bartyik által jelölt terv

inger István jogalkotás és jogalkalmazás terüle

koloniális együtthatója zavaróan magas.)

teit bejáró, nagy látószögű fölvétele, Bársony

aranyköpések é s ...

János és Daróczi Ágnes stilárisan kissé esetlen,
de ennek tudatában önreflexióra képes kiáltvá

A publicisztika alapvető követelményeleme az

nya, Seres László vagy Hell István egységes,

aktualitás: a szöveg tárgyára és az olvasóra va

ironikus hangnemében összefogott publiciszti

ló hatás tekintetében egyaránt. Az írások mind

kája, stb.

egyike eljut a publicisztikáktól elvárt minimu
mig: a fölvetett problémakört megkísérli a maga

A politikai dogmák veszélyesek. Nagyszerű ürüg

számára értelmezhetővé tenni: ez a megírható-

gyé degradálják a megszólalás tárgyát - a cigány

ság minimuma; az értelmezést tagolttá teszi: az

ság ügyét, az arról való beszédet hiteltelenítik, és

az olvashatóság minimuma. A jó írás azonban

erősítik azokat a sztereotípiákat, melyek ellen

nem ez. Annak képesnek kell lennie arra, hogy

maguk is szót emelnek. Horn Gábor írásának al

hangsúlyos problém aelem eket megragadjon,

címében (ÉS 2000. szeptember 22.) -

azokat megnyissa és ne lezárja, stratégiákat kí
náljon tehát és ne univerzális megoldásokat. Ám

Sztereotípiáink foglyai vagyunk: kitörési pont az

valamit végképp nem engedhet meg magának:

iskola lehet,

közhelyet, dogmát, üres frázist (beszélve elhall
gatást), m orbiditásba hajló élcet, indulatok

- kijelöli írásának fő irányát, majd pedig a cigány

rossz nyelvi alakzatait: aranyköpéseket. Ebben a

ügyet kiszolgáltatja egy más aspektusú (kor

mány-ellenzék) politikai diskurzusnak.

írástechnika kezdett uralkodni a mondandó fölött

Ám ilyen nincs

(valahogy úgy, ahogy a vízre meredő ember a ha

előítéletesség mentesítő köz

pont , ennél sokkal fontosabb, hogy legyen egy

bokba szédül), s a moralitás-etikusság sehogyan

milliárdos tűzijáték, öntömjénező csindadratta.

sem tudta kontrollálni a sajnálatosan áthallásos,
értékmozzanatot is magába záró példasort:

A kiszolgáltatást a szöveg szerkezete is igazolja:
az iskolaügyről szóló egymásról épülő (egyetem

Az igazán elesett roma társadalom (...) nem na

től az óvodáig) egységek keretét adják az efféle

gyon látszik ismerni (már vagy még) a munkának

kiszólások. Politikusként nehéz közírni.

azt a kultúráját, melyet a többségi társadalom je

Vannak olyan mondatok, melyeket első olvasásra

pai színvonalon, ha nem is mindig a kitelepített

nem veszünk észre. Másodjára helyeslőn bóloga

svábok, az Auschwitzban elgázosított zsidók, a

tunk. De ha dialógusba vonjuk, megdöbbenünk.

szétvert kulákok, debreceni cívisek, a munkafüg

lentős rész úgy-ahogy - ha nem is a nyugat-euró

gőségbe menekülő városi középrétegek szintjén Egy demokratikus jogállamban a természet rend

még ismer.

jébe nem lehet beavatkozni. (Keresztútnál: ÉS
2000. szeptember 15.)

(És ezt nem menti meg a kimondásra való rádöb-

Elsőként is fölmerül szükségessége e mondat

végül odáig vezet, hogy a mosakodás gyakorisá

benést követő bekezdések mosakodása, amely
nak. Hiszen a kijelentés evidenciaként artikuláló

ga kultúraelem.)

dik, azokat pedig - hacsak nem épp elemezni kí

Az irányítatlan, rendszerezetlen indulat szintakti

vánjuk - fölösleges kimondanunk, ott kell lennie a

kai szempontból széjjeleső mondatokat eredmé

textúra mélyén. A Bartyik-cikkben megjelenik, de

nyez, amely a képződő jelentéseket elgyengíti.

a továbbiakban nincs kapcsolódása. Létét a szö

Nem meggyőz, a gondolatokkal való azonosulás

vegben máshonnan kell magyarázni. A mondat

ra indít, hanem eltávolít: a rosszul szerkesztett

állítása szerint a demokratikus jogállam és a ter

mondat áthúzza saját intencióját.

mészet rendje közötti viszony a be nem avatko

A beszéd talán, az írás azonban ilyet semmikép

zás. A természet rendje a cikk kontextusában a

pen sem tűr meg:

születés, a demokratikus jogállam az itt és most
Magyarországa, a beavatkozás pedig a születés

Harmadrészt a cigányság ügyére már oly sokan

szabályozás.

Melyik volna elmozgatható ahhoz,

próbálták felhívni a figyelmet, kutatások folytak,

hogy a címben szereplő metafora által jelölt el

folynak, írtak meg írnak rólunk mindenfélét jó

várásnak megfelelően a keresztút egyik ösvénye

szándékkal, liberálisan, meg máshogy is, aztán a

legyen? Úgy tűnik, a születésszabályozás negáci-

végén mindig kiderül, hogy azok, akik így vagy

ójának esetleges föloldásáról van szó. Nem tud

úgy velünk foglalkoznak, igencsak jól élnek belő

juk, mit gondol a szerző. Annyit állíthatunk azon

lünk, jó kis etnobiznisz ez mindenkinek, kivéve a

ban, hogy ez az ügyetlenkedés belehallhatóvá te

romákat, attól a néhánytól eltekintve, akiknek

szi mondatába: sajnos.

ugyancsak jó üzlet, mert mindig benne vannak a
klientúrában, jöhetnek pártok meg kormányok,

Ungváry cikke a munkakultúra hiányáról beszél

mindegy, ők mindenkor pribékek maradnak. ( És

ve sorol föl néhány igazán dolgozni tudó csopor

már megint nélkülünk: ÉS 2000/46.)

tot. Úgy tűnik azonban, hogy a felsorolás, mint

téma
... csattanók

Cigányoknak, nem cigányoknak még nagyon sok
lépést kell megtenniük azért, hogy a rémület el

A konkluzív zárlatok akkor működnek, ha van mi

szánjon. De a kis lépések is nagyon fontosak. (Ju

ből levonni azokat. így azután a zárlatok árulnak

hász Júlia: ÉS, 2000. október 13.)

el a legtöbbet az írásról. Kiss Viktor írásában a
gojgómiticsi balkánvesztern infantilis játéka ki

Az a bizonyos jó szándék, amelyről a sorozat leg

elégíti a szöveget A fröccsöntőből jelentjük:

több írása jelezte, hogy a viszonyváltozáshoz, a

Négereinkből nem feltétlenül amerikait kell csi

tűnik. A dialógus feltétele nem csupán az, hogy a

nálnunk, hanem valamiképpen újra indiánt. És in

másik értsen, s persze mi is őt - nekem tudnom

diánjainkból nem négereket kell csinálni. Hanem

kell, mi van a szavaimban.

valódi tettekhez nem elég, az íráshoz is kevésnek

mindkettőből (mindháromból, ha még nem késő)
már megint a bomba-effektus amerikai indi
ánt. Magyarországon élő cigányt.

PS: A pluralist az írásban az indokolta, hogy e
gondolatok a hallgatókkal folytatott beszélgeté
sek során kerültek felszínre. Köszönöm ezúton is,

És ha egy írás csupán a szerző naiv együttérzésé

hogy beszélgettek.

ről szól, no meg saját könyvének akar némi rek

-------------------------------

Beck Zoltán

lámfelületet, nem jut el még az indiánokig se:
The author publishes a critique on the half-year series of one of the most prestigious Hungarian liter
ary-public journal titled "Élet és Irodalom" (ÉS - Life and Literature). His presentation's conceptual
basis and also the conclusion is that the dictionary of the discourse on Gypsy issues is immobile. The
speech on Roma cannot change until this dictionary exists - its actual subject and meanings also
remain unchangeable. I.E. "speaking in a wrong way" characterizes this discourse and this kind of reg
ister will conserve those social tensions on which it is using its every effort to dissolve and break them
down ostensibly.

a rasszizmus
árnyékában
Én é-d-e-s icuri-picuri rubinijaim! Kicsike kis gyé-

Már ébredeznek. De még nem keltek fel?!

mán-tjaiiimmü! Már ébredezik a kicsike? A kicsi

Lehet, hogy egy kicsit lassan, de egyre többen

ke Roma kisebbségecske? Hmmmm? Há' mikor

törlik a csipáikat. Jó sokáig aludtak, de még

kelnek fel? Há mikor, hm?

mindig úgy tűnik, hogy nem eléggé pihenték ki

- ébresztgetik a roma kisebbséget roma aktivis

magukat.

ták, roma szervezetvezetők és politikusok, kor
mánycsomagok meg stratégiácskáik, meg sok

Pedig még bombáznak is körülöttük, sőt, még

sok kedves támogató alapítvány, magyar meg

őket

még külföldi donátorocskák is, ők még sok pénzt

holokausztnak is áldozatai napjainkban (így jelle

is hoztak magukkal, bizony ám!

mezték a cigányok/romák helyzetét ex-jugó ro-

is

bombázzák,

és

még

a

csendes

ma aktivisták, politikusok), de mégis alszanak.

adnak. Sajna az utóbbiból van több.

De akkor hogyan ébresszük fel őket? Egyáltalán

Többnyire a sérót, a frizut, a hajat nyírjuk a sápi

fel akarnak-e ébredni? Vagy félnek felébredni?

hoz, és nem a megfelelő sápit választjuk a séróhoz. Ez nem bizti, hogy jó. Lehet hogy szorít, le

A nyugat kedves anyukácskái meg apukácskái le

het, hogy billeg a fejünkön, sőt, lehet, hogy az új

vetették a vörös-csillagos pelust a közép-kelet

frizu sem áll jól nekünk. De az is megtörténhet,

európai államok popsijáról. Hát igen, jól bevörö-

hogy minden tökéletesen passzol! Bár ennek

södött az a popsi! Csúnya bizony! Ejnye-bejnye -

persze már nem túl nagy a valószínűsége.

mondta az anyuka, és rakott a picire másik
pelust is azon nyomban: egy csillagos kéket.

GYK (gyengébbek kedvéért, a gimis kínai taná

Hogy a kék alapú csillagok jobbak-e, mint a piros

romtól tanultam ezt a rövidítést): megpróbálom

alapúak, vagy itt már a szövet anyaga is más,

egy kicsit világosabban megfogalmazni a dolgo

vagy ugyanaz? Lehet, hogy ez így jobb lesz majd

kat. A roma kérdés hatalmas. Ugye ezt mindany-

a picinek? De az is lehet, hogy nem? Pláne, ha

nyian tudjuk? Ezt nem kell már bizonyítani.

nem ébred föl az a gyerek, és nem akar megta

Mondhatjuk azt is, hogy ez axióma. A tökéletes

nulni járni, futni, meg szaladni.

megoldásra, a valós társadalmi integrációra

Néhányan nemcsak, hogy felébredtek, meg meg

vagy 100 évet. Feri о Del dYanel! De addig is ten

tanultak járni, de már futnak is! Bár ők vannak a

ni kell valamit. Haj na? Si te keras vareso! Tehát

még nagyon sokat kell várnunk. Talán 20, 30

le g k e v e se b b e n .

a hosszú távú straté

Hogy miről beszé

gia mellett minden

lek? Ők azok, akik

képpen szükség van

már 10 éve felis

egy rövidre is. Csak

merték,

hogy

hogy mindkettő ne

non-profit szerve

héz. Talán a rövidtá

zet (NPSZ) aztán

vú

néhány évvel ké

azért, mert ennek mi

sőbb CKÖ formá

magunk vagyunk az

jában már tehet

alanyai.

pláne.

Talán

nek valamit. (Bár
egy NPSZ sokkal

Most gondolj bele a

szélesebb

romák, a problémák

körű

jogsival rendelke

által sújtottak hely

zik,

zetébe:

mint

egy

hogyan

CKÖ). Ők meghallották az ébresztgető donátorok

mentsd ki az úszni nem tudó gyereked a tóból,

hívó szavát.

amikor te magad sem tudsz úszni? Lehet, hogy
szerzel hozzá fürdőrucit, de azzal nem sokat

Ők hallgattak rájuk, és most is hallgatnak rájuk.

érsz. Sőt, lehet, hogy kapsz a feladathoz mentő

Ez jó! Ennek köszönhető, hogy egy csomó pozitív

övet, de mondjuk az lx , 2x segít. De mi van, ha

példa kifejlődött. Vannak olyan projektek, amikre

kiszakad? Honnan szerzel majd másikat? De ha

kapnak támogatást (ki több, ki kevesebb pén

te szerzel is, a többiekkel mi lesz? Ők honnan ve

zecskét, ki kormánytól, ki alapítványtól, az ügye

gyenek? A legjobb, ha megtanulsz úszni. De per

sebbek mindkettőtől), és vannak olyanok, amikre

sze minél idősebb vagy annál nehezebb. Egyrészt
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a lankadó képességeid miatt, másrészt a társa

esetben találkozunk olyan országos meg nemzet

dalmi elvárások miatt. Hogy néz ki egy 40-50

közi mintaprogrammal, amelyet gádzsók alkot

éves kb. 100 kilós 4-gyerekes apuci vagy anyuci,

tak. Amelyeket gádzsók irányítanak. Az eredmé

aki éppen azt gyakorolja a medence mellett,

nyük? Nem lehet azt mondani, hogy csak rossz

hogy hogyan kell a gyorsat vagy a mellet úszni?

vagy csak jó.

De ha mégis legyőzi ezeket az iszonyú hatalmas
(ez nem cinizmus, teljesen komoly) gátlásokat,

Én egyetlen problémát látok bennük csupán.

akkor is, lesz-e valaki, aki megtanítja, lesz-e für-

Nem az számít, hogy ki irányítja, roma avagy

dőrucija, lesz-e pénze az uszodai belépőre, stb?

nem roma. A lényeg, hogy kik vesznek részt az

És milyen egy probléma által nem érintett bőré

adott projekt lefolytatásában. Hány embert érint

ben így rövidtávon (azért nem mondom, hogy

konkrétan, és konkrétan mi a z , amit megváltoz

nem roma vagy gádzsó bőrében, mert szerintem

tat. Kik kezdeményezték a tevékenységet és mi

az egyén viszonyulását valamely szociális prob

ért? Ez a fontos kérdés. Lentről jön-e vagy sem?

lémához többnyire az individuum társadalomban,

Egyáltalán tudnak-e róla ott lent, a nép fiai hogy

környezetében betöltött szerepe határozza meg,

mi az, amit az adott szervezet csinál? Tudják-e,

és nem a származása, vallása, bőrszíne, neme
stb.)

kapnak egy csomó pénzt, mondjuk deszegregá-

hogy miért? Ez a baj sok esetben. Lehet, hogy
ció címen a roma gyerekek buszoztatására a ci

Én három alapvető lehetőséget látok: az első a

gánytelepről a belvárosba, lehet, hogy a szülők

legegyszerűbb: rasszista, utálja a cigányokat. A

is belemennek, hogy gyerekeiket elhordják a kö

második, amikor közömbös, neki is megvan az

zeli, maguk ill. szüleik által épített iskolából a tel

elég baja, de egy kis érzékenységet, megértést

jesen idegen nem roma iskolába, viszont meg

mutat azért, ha megszólítják. A harmadik meg

kell nézni, hogy miért. Azért mert, azt mondták

három részre bontható. Tehát a főcsoport itt az

nekik, hogy kap majd enni a gyerek, és nem kell

lenne, amikor az egyén tesz valami nem negatí

ezentúl arra is fizetni, hiszen amúgy is alig van

vot a problémával. Vagyis nem rúgja félre, nem

pénzük? Azért, mert a gyerek kap ingyen ruhát?

köpi le, hanem megáll, méricskéli, és gondolko

Azért mert lekenyerezik a szülőt? Mi lesz, ha

zik rajta, majd cselekszik. A kérdés csak az, hogy

nem kap a szervezet támogatást? Ha nem lesz

miért (na persze meg aztán, hogy mit, hogyan és

pénz buszra meg benzinre? A szülő hogyan viszi

miből)? Lehet, hogy azért (no ez az első része),

majd a kölköt a városba? Egyáltalán akarja-e

mert érinti őt az adott probléma, és elege van

majd? Magyarán lehet, hogy bejárok a tőlem 8

már ebből a fránya életből; pénz vagy egyéb más

km-re lévő boltba azért, mert te fizetsz nekem,

anyagi előnye ebből nem származik - ez a ritkáb

meg a minőség is jobb, de mi van ha én hozzá

bik eset. Előfordul gyakran az is, hogy csak azért

szoktam a sarki bolthoz, ahol lehet hogy a patká

akar tenni, mert fizetik érte, anyagi előnye szár

nyok megszállták a raktárt, lehet, hogy 5 napig is

mazik belőle vagy, mert ez hosszútávon gyümöl

őrzik ugyanazt a kenyeret, de az közel van, és ol

csöző az ő privát életében; pl. karriert építhet

csóbb is, vagy a boltos apám haverja, azt együtt

belőle. Szerintem legtöbbször e két véglet között

söröznek.

mozog a valóság.
A lényeg, hogy nincs grassroots movement (a kis
Szándékosan a végére hagytam ennek a jelen

emberek mozgalma). A nép nem mozog, még

ségnek a megnevezését: ez az etnobiznisz. Ezt

nem kelt fel. A kisemberek, az érintettek nem ér

nemcsak romák művelik, gádzsók is. Sőt sok

tik, fogalmuk sincs róla sok esetben, hogy mi fo

lyik körülöttük. Nincs, aki megszólítja őket. A fen

tak)? Azt majd te döntsd el. Mindenesetre egy

ti iniciatívák nem kapcsolódnak a lenti gondokkal,

csomó tápszert kiadtak már, meg adnak is ki,

akaratokkal szervesen. Mindegy, hogy ki jut hoz

meg változtatják az összetételét. Hogy miket ön

zá a támogatáshoz, roma vagy nem roma vezette

tenek a cumisüvegbe (angolul közlök egy. párat;

szervezet, a lényeg, hogy sokszor nem vonják be

sajna a pontos magyar fordításaikat nem isme

a célcsoportot a program lefolytatásába.

rem): Universal Declaration of Human Rights, UN

Biztos hallottad már a kirakatpolitika kifejezést?

1948;

Nem kérdezik meg, hogy hány fogkefe kell neked,

Elimination of All Forms of Discrimination, UN

hanem csak úgy adnak (ha adnak) valamennyit.

1965; Declaration on the Rights of Persons

Közben az is előfordulhat, hogy neked nem fogke

Belonging to National or Ethnic, Religious and

International

Convention

on

the

fére, hanem kenyérre van szükséged. Neki, az

Linguistic Minorities, UN 1992; Convention for

osztogatónak ez meg nem számít. Neki a statisz

the Protection of Human Rights, Council of

tika kell. Erről tud jelentést készíteni. Lehet, hogy

Europe 1950; Framework Convention for the

a kenyér még olcsóbb is, mint a fogkefe, de ő fog

Protection of National M inorities, Council of

kefére ad pénzt most. Ez az ő érdeke. Ez van. A

Europe 1994).

kis pályázó szervezetek meg nem tudnak mit ten
ni, mint fogkefére pályáznak, mert nem tehetnek

Ez jó, ez kell. Gyógyító hatása is lehet. De mi van,

mást. Erre adnak lóvét. A lóvé meg kell. A lentről

ha a babuci nem hajlandó a szájába venni a cu

jövő roma szervezet vezetője is többnyire ebből

mit, a tápszert, és mi van, ha nagyon hozzászokik,

tud csak megélni. Azért csak 6, mert olyan prog

és anélkül már nem tud élni? Mi van, ha a gyógy

ramra nem kap pénzt, ami tényleg segítene, ami

szertár nem forgalmaz több bébitápszert majd?

változást hozna; nem segítenek neki megoldani

Mi lesz, ha nem jó az áru? Tessék megnézni egy

az igazi problémát. Ráadásul szerencsétlen elnö-

tápos és egy anyatejes babát! Melyik néz ki

köcskét meg még a rokonai is elkezdik utálni,

egészségesebbnek? Melyik lesz erősebb? A vá

mert neki van, nekik meg nincs. Aki meg ügye

lasz egyértelmű. Az én fiaim (Gino és Gyuszika)

sebb, az ráadásul jól is kereshet így. Bár a több

mind anyatejből cseperedtek. Most a pici Dani is

ség bicskája beletörik a támogatók által szabott

azt kér éppen. És milyen jó, hogy nem kell gyógy

iszonyú nehéz kritériumokba. So te keras Devla?

szertárba menni? Milyen jó, hogy mi magunk ki

így a helyi kis szervezet meg a nagy monstrum

tudjuk termelni azt, amire szükségünk van? M i

támogató tervének a végrehajtójává válik.

lyen jó lenne a romáknak, ha nem kéne a segély
re várni, hanem dolgozhatnának maguktól? M i

Mindeközben a nép meg csak néz, bambul. Mint

lyen jó lenne ez a nem romáknak is, hisz így még

aki nem ért semmit. Vagy ha ért is, neki elég egy

több közpénz fordítódhatna kórházakra, utakra

falat kenyér, egy cuppantásnyi anyatej. Ehhez

stb.? De ébredeznek a picikék, bizony! Már nem a

szokott hozzá. Nem mer többet kérni. De ha az a

CKÖ-re fáj a foguk (csak a kultúra egyedül nem

kevés sincs, akár talán bömböl, de az sem biztos.

elég erős anyatej), a települési önkormányzat

Mint az én legkisebbik egyhónapos fiam. Aki most

székeire fáj a romák foga (már ha van neki, ne

sír fel éppen itt mögöttem este éjfélkor. 6 már

kem sincs). Arra, ahol hozzák a döntést.

most bömböl, tiltakozik. Elege van! Itt van M ari
ka, a feleségem, már eteti a picit. Elhallgatott,

Dönteni akarnak az életükről. Ez a járható út! Et

most jó.

től majd felébrednek a kisemberek, az átlag,

Hogy fog-e a roma kisebbség bömbölni? Vagy

csóró roma, aki nem érzékel semmi javulást a

már most bömböl (a szlovák romák pl. em igrál

helyzetében a dollár milliók elköltése mellett. De

22

k-véház

uV'f..

т ш

WÉfr$\4

Van egy fénykép, sokáig kint volt a falon. Apu azt
a szobát
Edit- szobának hívta. Homályos gyermekkori emlék
Edit. Tudom, hogy abban a szobában lakott, tudom,
hogy hosszú volt a haja, és tudom, hogy egy kicsit
szerelmes voltam belé. Azt hiszem albérletben lakott
nálunk, ismerte nagyapát. Kicsi voltam, amikor utoljára
láthattam. Később Gabi kapott egy pianínót, abba a
szobába vittük be, illetve én még mindig kicsi voltam
és nem bírhattam el egy pianínót, sőt, bizonyára
idegesíthettem a cipekedőket, valószínűleg mondták
is, hogy álljak arrébb - de az biztos, hogy van egy
pianínónk.
Az öcsém kapta, én hegedültem. A két szoba
szom szédos egymással, a fal nem túl vastag, áthallat
szanak a hangok. Az egyikben ő gyakorolt a másikban
én. Szóval az Edit-szoba idővel átkeresztelődött
Zongora- szobává és apu a tapétát is kicseréltefüggetlenül Edittől mindenképpen kicserélte volna, de
várjunk csak, amikor Edit ott lakott még nem is volt
tapéta- most már világosan emlékszem: a fal le volt
festve és nem volt kezdetben tapéta. Kékes mintázatú
festőhengerrel felvitt egyenletes ornamentika volt, amit
az ágyról, félig fekvő pozícióból talppal koptattunk le
Gabival.

mit jelent ez a hely
mit jelent az a váza
ez otthontalanságom
jelenlegi háza

- Ez már rajta van?

ni, már érzékelhetően jobb a légköre, mint

-M i?

amikor beköltöztünk, de nem az igazi. Ha

- Hát az, hogy ez már

hazamegyek apámhoz, ott is érzek valamit

rajta van

ebből, de nem tudnék hosszú távon meg

- Rajta van.

maradni ott sem.
Van elképzelésed, milyen volna az ideális?

Amikor bejöttünk, azt

Van elképzelésem, de nem minden részle

mondtad várjak egy ki

tében éles és most már nem csak magam

csit, és hirtelen olyan

vagyok, úgy hogy valamiképp közelíteni is

komoly lettél- ez miért

kell egymáshoz az álmokat. Az biztos,

volt?

hogy tágas helyet szeretnénk, és jó lenne

Több oka is van, az egyik

mindenkinek egy saját szoba. Minimum,

maradjon tabu.

de lehet több is. Egy műterem nagy abla

A másik?

kokkal, amolyan csarnok-szerű tér az

Nem

mindegy

melyik

asztalhoz ülsz, már itt el

emeleten - ez is egy dédelgetett kép a jö
vőből.

lehet rontani.

Mennyi az esélye annak, hogy ez megvaló

Hogy közel legyen az ajtó?

sul?

Mint a filmekben? Nem, ez más. Azt a he

Én hiszek benne, hogy meg lesz.

lyet kell megtalálni, ahol legjobban tudsz

Alkotói magány?

működni - szerintem ez fontos. Ez olyan,

Az van, és ehhez tényleg helyszín kell,

mint az otthon. Valahogy az otthon érzése

ahova elvonulhat az ember.

sem statikus. Persze van az embernek egy

Nem érzed veszélyét annak, hogy elszige-

otthona, egy hely, ahol lehajtja a fejét, egy

Név: Bogdán János

albérlet egy ház vagy lakás, amit otthoná

Született: 1975

nak hív - ha hív, valakinek még az sincs-,

Iskolák: Pécs Művészeti Szakközépiskola - Kerámia szak,

de ezek részben megvalósult otthonok
csak, amik ideiglenesek. Igazából ma
gunkkal kell vinnünk az otthonunkat, mint
a csiga, valahogy bennünk kell, hogy le
gyen. Van egy másik gondolatom is erről:

tanárai: Knoll Éva és Rigó István
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar - Rajz és vizuális
nevelés, szaktanára Lantos Ferenc
Kiállítások:
'94 Művészetek házában a végzős diákok kiállítása
'95 Az egyetemi csoport kiállításai, a Cigány Művészeti
Egyesület kiállításai
'00 március Pécs, Ifjúsági Ház- önálló kiállítás "Mindenfé

Vannak szép pillanatok, amikor megjelenik

le" címmel

valami és áthat bennünket -lehet hogy épp

'00 október Pécs, Rácz Aladár Közösségi Ház - önálló kiál

a járdán két lépés közt-, és felmelegít.
Ilyenkor érzem, hogy szeretnek, és - ez
otthon. A szó földrajzi értelmében azt tud
nám annak nevezni, ahol ez a valami tartó
san ott van.
Van ilyen neked?
Ahol most lakom, szóval oda jó hazamen

lítás "Véletlen tárgyak" címmel
'01 február PTE aula - Romológia a felsőoktatásban konfe
rencia
'01 június Pécs, Dominikánus ház - Szécsi Magda est
'01 június Pécs, Dante kávézó - II. Nemzetközi Romafeszti
vál
'02 május Pécs, Baranya Ház - önálló kiállítás "Rólunk"
címmel

telődsz a valóságtól?

látni a másikét, miközben a sajátját leérté

Nem, sőt, ez kell nekem ahhoz, hogy a min

keli. Az autós példánál maradva ez annyit

dennapokban az, az ember lehessek má

jelent mintha kiszállna, és azt mondaná:

sok számára is, aki igazán szeretnék.

nem vezetek tovább.

Milyen?

De azt mondják két dudás, nem fér meg

Barátságos, olyan, akiből meríteni lehet.

egy csárdában

És a családban nincsenek emiatt feszültsé

Ez részigazság és nem illeszthető rá min

gek?

denre. Szerintem, meg lehet találni az

A feszültségek inkább abból adódnak, ha

egyensúlyt. Egyikünk se olyan karrierre

nem tudjuk megoldani ezeket az egyedüllé

koncentrált személy, szeretnénk boldog

teket

családként élni normálisan, és olyan mun

A feleséged is igényli ezt?

kával keresni a kenyerünket, amit szere

Már azt, hogy ő is elvonuljon, vagy hogy

tünk és a sajátunk. Az alkotás, a munka,

engem ne lásson?

csak egy szelete az életünknek, tény, hogy

Is-is

egy fontos szelete, de mégis csak egy sze

Azt hiszem, mindkettőnek megvan a maga

lete, és nem ér annyit, hogy tönkretegyük

aktualitása. Szerintem mindenkinek kell

miatta egymást. A reflektor inkább azon

hely és idő, amikor nincsenek ott mások,

van, hogy hogyan tudnak a részterületek

függetlenül attól, hogy művészettel foglal

jól egymásba kapcsolódni és szolgálni azt

kozik -e vagy sem, ez egy alapvető emberi

a célt, aminek elsőbbsége van a többivel

igény.

szemben.

De ő is fest?

A kislányod?

Mostanában nem igazán volt rá ideje, mint

A kislányom gyönyörű.

ahogy nekem sem ezért is várjuk már na
gyon, hogy befejezzük az egyetemet.
De hát a ti szakotok erről szól nem?
Nemcsak erről, van még egy-két elméleti
akadály, amit be kell vennünk.
Nincs rivalizálás?
Rivalizálás nincs, inkább igyekszünk egy
mástól tanulni, -tudom ez most olyan úttörősre sikeredett, de tényleg így van. Per
sze nem ritka hogy megszületik valami
szép egyikünk keze alatt, és a másikban je
lentkezik egy olyan "miért nem én csinál
tam"- féle érzés (és ez valóban lehet egy
érzékeny pont), de nem amolyan előzési
kényszert szül, ami leszorítja az előtte ha
ladót, hanem sokkal inkább az a veszélye,
hogy az egyik egyre fényesebbnek kezdi

I

ttuk hogy hullott szilánkokra énje
abban remegő gyönyörű kékje

kezer darabban a földön
rerekek ordítva jöjjön
Jaki és ragassza össze
inálja vissza
így kötözze össze

az én szerint a világ
Bogdán János munkáiról
Adott a recenzensi feladat: Bogdán János -

Ugyanakkor a szövegek önvallomásossága, olykor

Amigó - munkáinak méltatása.

szándékoltan kijátszott dilettantizmusa, az álta

S hogy miféle kérdéseket vet ez fel?

lam is ismert valóság - mint biografikus hűség összerakható mozaikjai megnehezítik ezt a szán

Elsőként is azt, hogy a Róla előbb jelenik meg,

dékot. Naponta találkozunk: elhalt kiscicája, kü

mint az Amiről. S ez persze nem ritka - vagy leg

szöbje, éjszakai főzelékevése, kislányának új ru

alább nem megdöbbentő. Ám inkább az akkor, ha

hája mintegy mindkettőnk hétköznapi narratívájá-

tudjuk, e szövegek és grafikák - foltok a papíron -

nak része - neki eseményként, nekem elmesélve -

abban az elrendezettségben, melyben kézhez

s ezzel neki nyelvi eseményként, retorikaiként - s

kaptam őket, soha nem jelennek meg. S ennek

ezzel nekem interpretációs kényszerrel.

nem a kiadói önkény szab határt.
Mindezzel nem azt akarom mondani - patetikusra
Másodszor: A recenzió egyszerre, egy lapszám

hangolva -, hogy életünk összefonódik, hogy

ban jelenik meg néhány Amigó-szöveggel: s a

együtt olyan jelentéseket nyer, melyekre folya

recenzensi megállapításokat önkéntelenül hozzá

matosan figyelünk, gondolataink fókuszába he

fűzzük olvasói pozíciónkból adódóan ezekhez a

lyezve. Egyszerűen csak annyit: nem tudok az

szövegekhez. Miközben Amigó nem tudja, miről s

Amigó-anyagokról beszélve nem fölismerni egy

mit írok. S miközben nem tudom, Amigó mint kí

olyan srácot, akit régről ismerek,

ván megjelentetni a lapszámban.

egy kiállításról

Harmadszor: a szövegekről szeretnék beszélni.

(Rólunk, Pécs, Baranya Ház, 2002)

en szerint a Vila

A képek közül egy hálószobánk falán felakasztva.

rövidebb oldalának közepén. A címét nem tudom:

Hosszúkás boríték - olyan, amit légipostái külde

talán nincs is címe. Két egyforma lány portréja.

ményekhez, számlalevelekhez szokás. A boríték

Ikrek. Amelyik kissé közelebb van - de nem kife

föltépve, így üveg mögött úgy tűnik, kikerült be

jezetten előtérben, inkább csak előrébb - sikeres,

lőle az, ami benne volt. A boríték ontológiai lé

magabiztos. Amelyik távolabb - de nem kifejezet

nyege szerint megszűnt. Címzés, hitelesítés, etc.

ten háttérben, inkább csak hátrébb - sikertele

a boríték túloldalán - szóval nem látni. A boríté

nebb, bizonytalanabb. Az egyik gyönyörű, a másik

kot késsel bontották föl - a papír szakadozottsá-

rút kiskacsa. A két figura közötti apró különbsé

gából láthatóan életlen késsel (mert tagolt az,

gek azok, amelyek idővel a legerőteljesebb kont

mint Európa partszakaszai) a téglalap rövidebb

rasztokat rajzolják meg. Az érintkezés, az egy

oldalán. Ami felénk sík, az voltaképp két, egy

másra vonatkoztatás kényszerítő ereje története

másra hajtott papírréteg, melyet ragasztó köt

ket épít ki a befogadóban, választani kénytelen,

össze keskeny sávon. Ott a papír színe - a csiriz

ítélkezni a lányok fölött - dönteni valamelyik mel

miatt - némileg más. Tehát a voltaképpeni felü

lett, s véglegesen elutasítani a másikat. Az állás-

let: egy kibelezett boríték hátsó oldala. A boríté

foglalás valamelyik mellett annyit is jelent, hogy

kon egy lány áll. Vállai kissé hátrahúzva, feje kis

attól kezdődően a választottunk lesz a kép viszo

sé előrebillen, így hosszú, világos haja előreom-

nyítási alapja, ahhoz képest lesz a ki nem válasz

lik, ráfolyik a piros, ujjatlan ruhára, s folyik im

tott másikká. A másik másikja.

már ezzel a pirossal a boríték aljáig. Ott megáll,
párhuzamosan néhány milliméterre a lap szélé

három könyvről

től, és ott marad ez a kijózanító keskeny fehér
sáv. Fölül a szaggatás nyomai, alul meg ez az

Három keménykötésű könyvet kaptam Amigótól.

egyenes húzza szét a nőalakot egyre karcsúbbá,

Olvasásra és nem írásra. A könyvek 1998-2000

egyre keskenyebbé.

között íródtak. Egypéldányosak és sokszorosítha
tók. A Napok a Földön (kiadatlan, egy példány) cí

Amigó arra kért, írjak kiállításának vendégköny

mű különösen ilyen. Printelt A/4-es lapok, az egy

vébe. Majd arra kért, olvassam is föl - mert olvas

mással szemben lévők ugyanazt a szöveget tar

hatatlan az írásom.

talmazzák - szóval két lapra nyomtatódott ugyan
az a szöveg - miközben a páratlan oldalak hátte

A vendégkönyvben írottak jóformán egyetlen kép

re egy fotó fénymásolata. Ugyanazé a fényképé.

ről szóltak. A zöld képről - a téglalap alakú terem

Amigó halásznadrágban áll, mint egy rossz tartá-

sú kamasz, néz a lencsébe. A fénymásolat miatt

erre a következő bagatell:

néhol bánatosnak tűnik, néhol nevet.

Beteg a családom

Ilyen kamaszosak a szövegei is ennek a kötetnek.

Illat a virág

Talán naivak, talán egyszerűek, talán tiszták.

De illat a kén is

Beteg vagyok én is

Mindenesetre felvállal egy olyan üzenetszerűsé
get, melyet hol hosszú monológban, hol rímes

Ezek a szövegek ráadásul önállóbbak lehetnek,

szójátékban, hol aforizmaként, gondolat-spotként

mint az előző kötet szövegfolyamai, így a jólsik-

artikulál. Ezek meg eltaláltságuktól függően, hol

erülteknek tényleg van helye visszhangozni. A kö

működnek, hol nem. Az önvallomásosság legna

tetnek továbbra is vannak olyan szöveghelyei,

gyobb csapdája az, hogy nehéz megtalálni a köz

melyek a világot az egoba/ra húzzák. Ez a pozíció

léshatárt. Szóval: meddig is írunk magunknak?

továbbra is a következő: a világ centruma az én:

Azért, hogy kiírjunk magunkból, úgy, hogy az írás
terápia, amely egyfajta homeosztázis felé löki

Most ülök elhalkultan

énünket. Azért, hogy megosszuk néhány közelál

S fejtegetem e szót: szeretet.

lóval (szerelmünkkel, barátunkkal, testvérünkkel)
azt, amit mi gondolunk a világunkról. A Napok a

vagy

Földön összességében ettől a határtól innen van.
Nem közlésre, ám elolvasásra szánt szöveg; tele

Keblembe vettem a tüzet,

szélsőséges jelentésű, kontextusú nyelvi jelekkel

Éget a vad.

artikulált, mégis erősen egyhúrú érzelmi viszo
nyulással a világ dolgai felé. A kötet egyszerűen

vagy

fogalmazva az élet értelmének kutatása a deka
densek modorában.

Tüdőmbe szívom lelkedet
Testedben hordtad testemet,

A második a Napló (kiadatlan, egy példány). Szép
kötet. Ez az, ami először eszembe jutott. Kurzívan

s ezzel együtt az Én és a Világ szembeáll egymás

szedett sorok, középre rendezve. A kis, verses

sal: pontosabban a külvilág a belső világra tör.

szövegegységek - néha haikuk, néha epigram

Ennek feloldását nem a pozícióváltásban gondol

mák, néhol töredékek - tipografikus jellel elvá

ja el a szerző, hanem az istenhitben. Világkép

lasztva. S minden oldalon egy rajz: ezüsttel, aran

ének centruma Isten, amely így centruma az Én

nyal. Csigaház, geometrikus alakzatok, sorminta,

nek is, amely így és csak így nem veszti el az ál

tükörformák, tájkép három vonallal, nonfigcsi,

landó szembefordulás lehetőségét sem.

cirka-firka.
A harmadik, a Szeress! (kiadatlan, egy példány) a
És amit az előzőből leginkább hiányoltam: humo

legszebb kötet mind közül. Minikötet, egy tenyér

ra van. Felvállal végre valami reflexivitást - ha

ben elfér. (Imakönyv?) Sötétkék nyomott karto

nem is a nyelv fele, de önmaga felé bizonnyal. A

non ezüst jelek. írásjelek, rajzok. Pontosabban

szerző itt már kevésbé biztos egy egocentrikus vi

kézírás és mozdulatok. Minden oldalon egy-egy

lág létezésében. Az előző kötet siránkozott a világ

(néha pár) kevés vonallal rajzolt figura. Olyanok,

bizonytalanságán, kiismerhetetlenségén, miköz

amiknek legfeljebb grafikus kiterjesztése a szö

ben a centrumba fixálta az ént, s ezzel a beszélői

veg - nem olvasni kell ezt a kötetet, hanem nézni,

pozícióval nyafogássá tette a bánatot - hiteltele-

nézegetni. Közben mormolni valamit: mindegy mit

nítette a kimondásait.

- akár a papíron lévő szöveget.

Ez a kötet szétbontja ezt a centrumot. Jó példa

Beck Zoli

kicsiszolt vállán csillog az érdem
ne tessék a holnapot úgy elfelezni kérem

köhög, zsibbadt végtagokkal ülök szélén
imámnak
a szeptember hirtelen vágta el a nyarat
eltűntek a kihívó részletek a lányról
anyámról annyit - mennyire m ás volt
mintha nem lett volna része e világnak
ma bent voltam, holnap nem megyek
tekintetekbe akadó lelkemmel inhalálok
lassan végre megbocsátok
és elkezdem újra
énekem

vagy búgó hangban mskació ';
gyerek
vagy ajtóban álló mosollyá},
vagy belépőjegyek
vagy nyakon duzzadó ere
vagy izguló
vagy sínekre induló
vagy horgász motorral
vagy zsákban botokkal
vagy babettán
vagy hom okban
vagy m om entán
vagy rom okban
vagy
vagy
vagy
vagy

m egriadt őz
szánkón tesóval
elm aradt ő sz
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albérlő
m indegy
lázadó
sokáig áradó

vagy hátsó ülésen
vagy kanyarban
vagy m agadban
vagy hányingerben
vagy biciklin
vagy ingedben
nyár
vagy leesett láncon
vagy tükörben
a ráncon
vagy sár

vagy
vagy
vagy
vagy

salakon szö g e s cipővé,
szertárban tokkal
marat on idővel
könyvekkel sokkal

; vagy elhagyott köpeny
vagy kék
m egrúgott boka
vagy kezdet apádnak
—у vagy valami oka
vagy sütem ény
(__ vagy akit várnak
vagy lelem ény
■

vagy frissen mázolt
ggg vagy gázolt
*** vagy nevető
VÜ vagy m ásolt
vagy egyedül
jj vagy társaságban
m vagy hegedű

vagy terem ben
... vagy dom bon
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verem ben
vagy m ost is ezekben
vagy igazi
vagy tettetett
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'Ш Л "
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zár se ki se be nem mozdul elromlott a zár se ki se benem

ha ők fölkelnek majd, akkor a többi is nézd majd

Ha tényleg annyira unatkoztál, hogy ezt mind el

egyet! Lehet. Hogy meg is ijed. Lehet, hogy mér

olvastad, és még mindig unatkozol, küldd el ne

ges lesz. A Martin Luther Kinget is lelőtték. De

kem eme írásról benyomásaid a duesee@ hotmail.com email címre!

aztán még több millió afro-amerikai szeme fel
nyílt, és felkeltek. Igen, ez vezetett az ő felkelé
sükhöz, az igazi forradalomhoz. Hogy itt nálunk
mi lesz, meg hogyan?

0 Lovari

FERI О DEL D ANEL!

----------------------------

Vámosi Gyula

az igazi roma hip-hop
Somogyi László dolgozata a WHS - Gypsy Studies - Student sorozatának második
kötetében jelenik meg. Ebből a tanulmányból közlünk lapszámunkban részleteket.
Szándékunk az, hogy egyfelől felkeltsük olvasóközönségünk érdeklődését a kötet
iránt - tehát afféle pfár munka ez; másfelől azok számára, akik a kötethez bárme
ly okból nem jutnak hozzá, így képet kapnak annak gondolkodási irányáról, a
tanulmány teoretikus keretéről s egyszersmind elemző módszeréről.

roma-reprezentációk, etnikai
sztereotípiák

szédben tetten érhető változataikkal összevetve.
A dalokban felhasznált képzetrendszerek alapja
minden esetben egy-egy, a romákról Magyarorszá
gon élő sztereotípia. Sztereotípiák alatt azokat az

Dolgozatomban a zene és a szövegek azon di

elképzeléseket értem, melyek alapján az ezen kép

menzióival foglalkozom, melyekben explicit vagy

zeteket elfogadó, létrehozó csoport tagjai, semati

implicit formában tetten érhető egy roma-kép

kus, leegyszerűsítő jellegű, ám általuk biztosként
kezelt jellemzőkkel rendelkező homogén együttes

megkonstruálásának szándéka, egy etnicizáltként
értelmezhető probléma tárgyalása, és ezekkel

ként képzelik el és jelenítik meg más emberek vagy

összekapcsolódva a roma-gázsó differenciák,

tárgyak egy adott csoportját. Csepeli György sze

kapcsolatok megjelenítése.

rint "a sztereotípiák a különféle társadalmi nagy

Vizsgálatom során arra a következtetésre jutot
tam, hogy a szövegek roma-reprezentációiban kü

csoportokra jellemzőnek tartott tulajdonságokra

lönböző, Magyarországon a köztudatban élő, cigá

szonylatában nagyfokú közmegegyezésen alapul

nyokról szóló elképzeléseket jelenítenek meg, ám
ezek a dalokban felbukkanva jelentős eltéréseket

nak, és időben meglehetősen szívósan fennmarad
nak."

mutatnak formájukban és jelentéseikben a közbe

A sztereotípiák alapja egy olyan kategorizációs fo

utaló megállapítások, amelyek egy-egy csoport vi

lyamat, melyben egy csoport bizonyos embereket,

bizonyos módon, vagy rendelkezik bizonyos tulaj

esetünkben a magyarországi nem-roma többség a

donságokkal, hanem mert az adott sztereotipizált

cigányokat egy többé-kevésbé egységes csoport

csoport tagja. A nagycsoportokról, etnikumokról,

ba sorolja. Ezt a csoportot, a romák "kategóriáját"

nemzetekről szóló sztereotípiák gyakran rasszista

bizonyos jegyek alapján felismerhetővé, beazono-

jellegűek, a bennük foglalt sematizáló elképzelé

síthatóvá teszi, majd, a sztereotipizálás során, a

sek prekulturális tulajdonságokként feltételeződ

felismerhetőség kritériumain túlmutatóan bizo

nek, azaz például a cigányok és a megélhetési bű

nyos tulajdonságok hordozójaként képzeli el az

nözés ilyen összekapcsolása nem engedi meg,

adott csoport tagjait, azaz a csoport egyéni tagja

hogy a bűnözés a hátrányos gazdasági, szociális

ihoz rendel bizonyos jellegzetességeket, melyek

helyzetből következzék, vagy szociokulturális ha

pusztán az e csoporthoz való tartozás okán min

tások eredményének tudjuk be őket, hanem azt,

denkor érvényesként képeződnek le az egyénre
nézve is.

A sztereotípiák sok esetben lehetnek pusztán

Felvázolhatunk néhány olyan jellegzetességet,

mentális képek, melyek nem hoznak létre erős

mint a romák "vérében lévő hajlamot" írja le.

melyek egyrészt általánosan elfogadhatók a szte

emóciókat, nem járulnak hozzá szélsőséges atti

reotípiák működésével kapcsolatban, másrészt

tűdök formálásához. A szakirodalomban gyakorta

fontos szerepet játszanak a magyarországi ro

előforduló példa esetében, mely szerint az ola

mákkal kapcsolatos hamis képek szerveződésé

szok tipikusan szenvedélyes, romantikus embe

ben. A sztereotipikus gondolkodás szelektív, azaz

rek, viszonylag kicsi az esélye annak, hogy a szte

egy adott csoporthoz csak a tulajdonságok egy

reotípia velük szemben ellenséges magatartás

szűk halmazát rendeli hozzá, ugyanakkor ezek a

hoz vezessen. A romákkal kapcsolatos sztereotí

jellegzetességek az adott csoport, kategória leírá

piák többségének esetében azonban a kognitív

sánál aránytalanul nagy szerephez jutnak, túlzó

képek értékítéletekkel terhelődnek, érzelmi szí

dominanciával bírnak jellemzése során. (Csepeli

nezetet kapnak, azaz előítéletté válnak. Az előíté

Hofstátter-re hivatkozva a sztereotípia-képzés

letek, azon túl, hogy egy hamis, sematikus "tu

négy módját tárgyalja: jelentéktelen különbségek

dásrendszert" képeznek (azaz alapjuk egy sztere

felnagyítása; tényleges különbségek túlságos

otípia), ehhez kapcsolódóan rendelkeznek evalu

hangsúlyozása; tényleges vonások hamis társítá

ate, affektív és ezekből következően attitűd-szer

sa, más nem igazolt vonásokkal, nem létező ok

vező dimenziókkal. Az előítéletes gondolkodás

okozati öszszefüggések feltételezése; tipikusnak

ban a másik csoport nem csupán bizonyos tulaj

tekintet csoporttagok előtérbe állítása.)

donságokkal rendelkezőként képeződik le, hanem

A szelektivitás abban is kimutatható, hogy az új

ezen tulajdonságok, és rajtuk keresztül a jellem

információk is a sztereotípiák "szűrőjén" keresztül

zett csoport egy értékrendszerben jelenik meg és

jelennek meg: a már meglévő, elfogadott "tudáso

kerül megítélésre, például morális szempontok

kat" alátámasztó információk igazoló erővel bír

alapján. Az ítélet érzelmi hozzáállást vonz maga

nak, és azonnali elfogadásra találnak, míg a fenn

után, a vélemény és a "megbecsülés" összekap

álló, sematikus képbe nem illeszkedő jegyeket

csolódik, és együtt a csoporttal szembeni (ellen

vagy ignorálják, vagy azok a szabályt erősítő kivé

séges) cselekedeteket, attitűdöket legitimálja. A

telként képeződnek le, azaz annak ellenére, hogy

rasszista szeterotípia, mely a romákat erősza

A az X csoport tagja, mégis lehet "rendes ember."

kosként írja le, olyan csoportként, melynek a "vé

A képzetrendszer megállapításai a csoportról

rében van a lopás", vagy a zsidókat rátarti, kapzsi

szólnak, ugyanakkor az egyénre vonatkoztatva

embereként, egyben meg- és el is ítéli ezeket a

működnek, tehát A nem individuumként cselekszik

tulajdonságokat és hordozóikat, legitimálja a fé

lelem, lenézés vagy éppen az irigység érzését, és

mában, akár zenei utalásokban, vagy a videók-

igazolhatóvá teszi az ezen ítéletek és érzések kö

lippek képi világában megjelenítve, és ezek a kép

vetkezményeként értelmezhető (agresszív) tette

zetek központi szerepet játszanak az albumok ro

ket.

maképének megrajzolásában. Ezek azonban nem

Magyarországon számos, a cigányságot érintő

reflektálatlanul, "egy az egyben" épülnek be a Fe

előítélet figyelhető meg, s a romákkal foglalkozó

kete Vonat dalaiba, hanem olyan kulturális, műfa

szakirodalom egy jelentős része is ezekkel foglal

ji referenciákkal közös szövegkörnyezetbe állítva,

kozik. Az előítéletek gondolati szinten legitimálják,

melyek idegenek ezen előítéletek megszokott,

erkölcsileg igazolják a rasszizmust, mint attitűdöt

hétköznapi kontextusától. Részben ezen (a későb

és viselkedést, és mivel az előítéletes gondolko

biekben részletesen jellemzett) referenciák hatá

dás a cigányság gazdasági, társadalmi szempont

sára az előítéletek (nyelvi, zenei, képi) formája

ból szélsőségesen marginalizált helyzetét e ki

megváltozik, s ezzel párhuzamosan az előítéletek

sebbség habitusából, "véréből" eredezteti, hozzá

lényeges tartalmi jellegzetességei is átalakulnak.

járul e helyzet fenntartásához is.

A jelentések új dimenziókat kapnak, a hozzájuk

A Fekete Vonat dalaiban több jellegzetes, "isme

kapcsolódó attitűdök és értékítéletek megváltoz

rős" sztereotípia fedezhető fel, akár verbális for-

nak a dalokban.

popzene, rapzene
Az albumokon megjelenő reprezentációs modellre
jelentős hatással van a közvetítő csatorna, a pop
zene intézményrendszere, muzikális sajátosságai,
és a választott műfaj, a rap stílusjegyei.
A popzene intézményrendszere befolyásolhatja a
keretei között létrejövő kulturális termékeket, és
esetünkben elmondhatjuk, hogy bizonyos jellegze
tességeik ideális terepet szolgáltathatnak a szte
reotípiák szövegekbe építéséhez. A slágerek, pop
dalok rövid idő alatt kell, hogy hassanak, és minél
nagyobb közönséghez kell, hogy szóljanak. A nagy
koncentrációs készséget igénylő popzene az ese
tek többségében önmagának ellentmondó foga
lom, így a slágerek gyakran általános, rögtön felis
merhető képeket alkalmaznak, sematikus zenei és
szövegi formulákból építkeznek. Ezek a jellegzetes
ségek megfelelő közeget teremtenek az (etnikai)
sztereotípiák szövegbe foglalására, újraértelmezé
sére.
A rap a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján jelent
meg az Egyesült Államokban, majd terjedt el, és
vált népszerűvé rövid idő belül Európában is. A ze
ne a hip-hop szubkultúra részét képezi, amely fá 

rom kifejezési formát foglal magába: a graffiti egy

afrikai bevándorlók által művelt) rapzene világá

formáját, a breakdance mozgáskultúráját, és a

ból, másrészt a magyarországi hip-hop előadók ál

rapzenét, mely esetünkben a legfontosabb szerep

tal létrehozott idézetvilágból, és bizonyos jegyeket

pel bír. A hip-hop az USA keleti parti nagyvárosai

a roma-kép megkonstruálásához is felhasznál.

ból, elsősorban a New York-i Bronx és Harlem ne

A hip-hop műfaj előadói és hallgatói számára is ál

gyedekből indult ki és terjedt el a szegénynegye

talában fekete (tágabban: etnicizált) szubkultúra

dekben élő fekete, majd később más etnikai ki

ként képeződik le. A rapzenészek többsége (ha

sebbségek között. A graffiti a bandákba szervező

sonlóan a blues muzsikusokhoz) fekete, és dalait

dő, egymással folyamatos konfliktusban álló fiata

(a kritikai irodalom egy jelentős részével egyetér

lok közötti területi határokat volt hivatott jelölni. A

tésben) "fekete megszólalásként" értelmezi. Az

túlburjánzó, olvashatatlanságig bonyolított írásje

előadók a gettókban élő feketék problémáival fog

lek között elsősorban a bandák nevei, valamint a

lalkoznak albumaikon, azaz a szövegek két (egy

betévedő idegenek elijesztésére szolgáló üzenetek

mással összefonódó) központi eleme a feketékkel

voltak találhatók, melyek elhelyezése pontosan ki

szembeni etnikai diszkrimináció, megaláztatások,

jelölte a gettó territoriális szerkezetét. A break

valamint a szegénység és veszély a gettó mikrovi

dance és a rap közös zenei kultúrát ölel fel, mely

lágában. A zene etnicizált jellege azonban túlmutat

nek elsődleges színtere szintén az utca volt. Itt

a témavilágon: a hip-hop megszólalások feltételez

gyűltek egybe a táncosok és a zenészek, és az

nek egy képzelt közösséget, mely az amerikai fe

előbbiek egymást felváltva, egymással rivalizálva

keték között szerveződik. Ez közösség legdirek-

mutatták be a többiekét túlszárnyalni akaró akro

tebb módon olyan gyakran visszatérő szóképek

batikus mutatványaikat. A rapzene két alappillére

ben érhető tetten, mint a "hip hop nation" ("hip-hop

a DJ (Disc Jockey), azaz lemezlovas és az MC

nemzet"), vagy "my people" ("az én népem").

(Master of Ceremony), azaz a szövegelő "ceremó

Ezt a közösséget összefűzi a származás, a margi

niamester" volt. A rapszövegek központi elemei

nális társadalmi helyzet, valamint egy, a többségi

közé tartozott a DJ improvizációs készségének,

társadalommal szembeni attitűd. Ez az attitűd ma

virtuozitásának dicsérete, a MC saját nyelvi játé

gába foglalja a fekete kulturális sajátosságok hi

kosságának, rímtechnikájának, ritmusérzékének,

valkodó kiemelését, a fehér többségi társadalom

valamint a táncosok képességeinek emlegetése. A

mal szembeni különbségek aláhúzását, tehát egy

saját csoport, a résztvevők magasztalása, az MC

fajta fekete kulturális kód megteremtését, más

hencegése összefonódott a másik csoport, az "el

részt a fehérekkel szembeni agresszív megnyilvá

lenfél" pocskondiázásával, a bandák, csoportosu

nulásokat, az interetnikus konfliktusok folyamatos

lások közötti rivalizálás állandó emlegetésével, és

harcként, egyenlőtlen politikai lázadásként való le-

ebben a rivalizálásban az adott csapat sikeressé

festését.

gének, valamint a riválisok gyengeségének, esély

A hip-hop attitűd több formája is megfigyelhető

telenségének bizonygatásával. A zenei forma ha

volt az elmúlt két évtizedben. A zene indulásakor

mar megtalálta útját a piac felé, és a nyolcvanas

az "utcán született". A gettókban élő fekete fiata

évek közepe felé a szórakoztató zene egyik leg

lok

népszerűbb formájává vált. E kultúra tipikusan az

improvizatív énekbeszédéből formálódtak ki a stí

USA nagyvárosainak etnikai szegénynegyedeiben

lusjegyek; bár az első kommerciális sikert egy

élő fekete fiatalokhoz kötődik.

disco-változat hozta meg (Sugarhill Gang). A

magnóról

szóló

zenei

alapra

történő

A Fekete Vonat, mikor a hip-hop megszólalási

nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján a konkrét

módját használja, stílusjegyeit felölti, merít egy

politikai üzeneteket hordozó, lázadó hangvételű

részt az amerikai fekete (és nyugat-európai arab,

politikus

rap volt domináns (Public

Enemy,

téma
Disposable Heroes of Hiphopcrasy) , majd a ki

másik oldalon állókat: a győztes és a vesztes, a si

lencvenes években az un. gangsta rap és előadói

keres és a sikertelen, a potens és az impotens ket-

(Ice T., Tupac Shakur, Snoop Doggy Dog) nyertek

tőségei mentén fogalmazódik meg a szöveg. A

egyre nagyobb teret. A magyarországi hip-hop-ra

gangsta rap nyelvezetében ez számos oppozíció-

ez utóbbi stílus volt a legnagyobb hatással. A

ban bontható ki: erőszakos, macho férfi - kihasz

gangsta rap a gettók "poklának", az etnikumokkal

nálható nő; gyilkos - áldozat; rabló - áldozat, feke

szembeni rendőri erőszaknak, tehát addig is pro

te bűnöző - fehér rendőr.

vokatív hangnemben tárgyalt témáknak, a meg

Ezen ellentéteket átitatja és irányítja a szövegelő -

szokottnál agresszívebb megfogalmazását nyújt

hallgató kettőség: a rappelés során kerülnek le

ja. A rap zene központi toposzává itt a fekete

írásra a rivalizálás mechanizmusai és fenti dimen

"gengszter" figurája vált, aki a bandák közötti

ziói, és a beszéd folyamata során a szövegelés

konfliktusokban, a társadalom erőszakszerveze

maga is a represszió egyik eszközévé válik. A be

teivel folytatott "harcban" szélsőségesen erősza

szélő helyzete a nem-beszélők feletti hatalmat és

kos módszereket alkalmaz, és a bűnöző magatar

a velük szembeni agresszió lehetőségét hordozza

tást a gettó világában való boldogulás egyetlen si

magában, és ez a pozíció, valamint az ebből ere

keres módjaként értelmezi.

deztethető egyenlőtlen viszonyrendszer folyama

A hip-hop beszédhelyzete egy saját és egy külső

tosan

meg

is

fogalmazódik

a

dalokban.

csoport közötti feszültségmezőben jön létre. Ez a

Shustermann jellemzi a megszólalás virtuozitásá

saját- és más-csoport nem csupán a feketék-fehé-

ból, a ritmus mesteri követéséből eredeztethető

rek szembeállításában figyelhető meg. Az előadó

nyelvi hatalom (verbal power) mítoszának szere

folyamatos én-ti, mi-ők oppozíciókban jeleníti meg

pét az amerikai etnikai gettó mikrovilágában, illet

magát és csoportját. Ez az ellentét különböző szin

ve a rap stílusjegyei között. A dalok előadója szá

teken képződik le. A rapper és a konkurens rap-

mára a hallgatókat lenyűgöző, lehengerlő "szöve

perek öszszehasonlítása, a zenekar más zenekar

gelés" biztosítja az alapot kérkedő, hencegő meg

okkal való összevetése, a saját "street gang" (utcai

nyilvánulásaihoz: a rapper zenei, anyagi, szexuá

banda) és más, azonos városban működő bandák

lis, társadalmi sikerességének megénekelt, tem-

konfliktusainak lefestése, az "East Coast" (az USA

atizált alapja a mód, ahogyan a szavakkal bánik, a

keleti parti nagyvárosaihoz kötődő zenekarok) és a

mesteri rímelés, mely ámulatot kelt a közönség

"West Coast" (a "nyugati partiak") kontrasztja, va

körében. Ezek a nyelvi eszközök központi jelentő

lamint a már említett, feketék és fehérek közötti

séggel bírnak a magyar gangsta rap retorikájában,

ellentétek.

valamint a Fekete Vonat szövegeiben is.

A csoportok közötti virtuskodás, konfliktusok tem-

A hip-hop egyik hazánkban is használt eleme a get

atizálása a nyelvi agresszió formáin, a kötekedés,

tó toposza. Az etnikai szegénynegyed a szövegek

a hencegés és a becsmérlés fordulatain keresztül

szerint egyszerre élettér, referenciapont, és mítosz.

történik meg. A szövegek központi eleme tehát a

Ebben a mikrokozmoszban csak a problémakezelés

változó oppozíciós párok közötti rivalizálás, és en

szélsőségesen agresszív módozatai hatékonyak. A

nek egyik visszatérő verbális eszköze a repres

dalokban determinációs sémák mentén értelmező

szió: a rap-szövegek alanyi hősének zenei, gazda

dik a kriminalizálódás folyamata: a fekete fiatalok

sági, szexuális sikeressége, és ebből fakadó domi

számára elháríthatatlan, hogy bekerüljenek a kábí

nanciája az inkompetensnek leírt ellenséges cso

tószerek, a prostitúció, a bandaháborúk körforgá

porttal szemben nyilvánul meg, akiket a rapper a

sába, és a dalok szerint ebből a mikrovilágból kisza

szövegekben "lealáz", megszégyenít. A rapper eb

badulni lehetetlen. A terület a szegénység, az erő

ben a polarizált keretben jeleníti meg magát és a

szak, a bűnözés "helye", a kisebbségekkel szembeni

diszkrimináció jelképe, ugyanakkor a gettó utcái,

pozíció ebben a kettőségben a fekete - nem feke

közterei a fekete kisközösségek otthonaként, kö

te, valamint a gettóból származó - gettó-idegen

zösségi tereként kerülnek leírásra. Egy ambivalens

különbségtétel. Az afro-amerikai származás ma

és nagyon szűk térbeli keretek közé szorított "lokál

gába foglalja az etnikai eredetet, azaz csakis a fe

patriotizmus" jellemzi a gettóhoz fűződő viszonyt:

kete (vagy tágabb értelemben, az etnikai kisebb

ez egyszerre a veszély átláthatatlan "dzsungele",

ségből származó) előadók tekinthetők autentikus

és a közösségi és személyes emlékezet, az össze

rappernek, valamint a szociálisan hátrányos hely

tartozás térbeni kivetülése. Ezt a paradox attitűdöt

zet kondicionáló hatását, mely elképzelés-keret

részben magyarázhatja az, hogy a gettó etnicizált

ben az tekinthető hiteles zenésznek, aki megélte,

terület, azaz egyrészt a feketék otthona, másrészt

"beleszületett" a feketék diszkriminált, marginal-

a fehérek számára átláthatatlan, ismeretlen és ve

izált helyzetébe. A gettó ennek a hátrányos hely

szélyes terep, tehát olyan tér, mely (bár veszélyes

zetnek a lokális gócpontja, és így központi topo

és a "hátrány területete") etnikai szempontból sa

sza, azaz csakis a gettó világában otthonosan

játként és kizárólagosként jellemezhető.

mozgó, arról hiteles "tudósítást" nyújtó előadó ké

E kategóriarendszer annak a meghatározásában

szíthet "igazi" rap zenét.

is jelentős szerepet kap, hogy ki tekinthető hiteles

Ezek a kategóriarendszerek, képzetek, újraértel

rappernek. A mi-ők megkülönböztetés egy auten-

meződve átemelődnek a magyarországi rap reto

ticitás-konstrukciót is létrehoz, melyben kijelölte

rikájába, és a Fekete Vonat szövegvilágába, mi

tik, hogy mely dimenziók alapján tekinthető egy

közben új jelentéseket kapnak.

megszólalás, egy előadó legitimnek. A két fő op-

-------------------------

Somogvi László

"Az igazi roma hip-hop"
- etnicitás és rapzene Magyarországon

Somogyi László

történeti-fogalmi tisztázások
race, racism: historic and conceptual clarifications
A rasszizmus fogalma viszonylag új: a

"The concept of racism is relatively

két világháború között nyert teret. A

new: it was born between the two

faji szemlélet mindig is érveket szol

world wars. The racial perspective has

gáltatott különböző politikai konfliktu

always provided arguments in various

sokban, de mély szakadék választja el

political conflicts however there is a

a 19. századi fajelméletet a 20. száza

deep gap dividing racial theory in the

di rasszizmustól. Az írás a rasszizmus

19th century from racism in the 20th

fogalomtörténetének vázlatos áttekin

century." This piece of writing gives a

tését adja - a középkortól napjainkig.

brief overview on the history of the
concept of racism from the middle ages
until today.

Európában, a rassz szó igen régi. A 15. században

A fajelmélet első verziója az árja mítosz, melyet

kezdték használni: Spanyolország és Portugália

először Friedrich Schlegel, német filozófus dolgo

arisztokratái a reneszánsz óta indokolták kivált

zott ki a 19. század elején. A mítosz lényege az,

ságos hatalmi helyzetüket a vértisztasággal.

hogy az ősi India felső kasztjainak leszármazot

Ugyan a gyarmatosítás folyamán az európai em

tai, az indoeurópai kultúrájú fehérek teremtették

ber találkozott a mássággal, de a rassz fogalma,

az egész európai-amerikai civilizációt és ennek

mint a gyarmatosító politika fő ideológiai fegyve

következettben uralkodásra hívatottak az alacso

re, csak a 19. században kezdett el fejlődni.

nyabb rendű fajok felett.

A 19. század középéig, a faj szó több dolgot is je

Arthur de Gobineau francia gróf írt először érte

lentett: néha egy népcsoportot, néha egy törzset,

kezést a fajokról. Az emberi fajok egyenlőtlensé

de ahogy a genetika tudománya fejlődött, egyre

géről (1853) című munkájában azt fejtegeti, hogy

kevésbe volt használható ez a meghatározás. A

a fehérek között az árják lennének a magas civi

legtöbb biológus manapság úgy véli, hogy a rassz

lizáció megteremtői, de csak annyiban, amennyi

üres fogalom. És mégis létezik a rasszizmus,

ben megőrzik faji tisztaságukat. Gobineau egy

amely mutatja, hogy a gyűlölet nem a fejben szü

szerűen betegesen rettegett a faji keveredés

letik, hanem a szívben.

gondolatától, amelyben a magas kultúrák hányát-
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kik rontják
a levegőt?

lásának a legfőbb okát látta. Ö nem emelte be
közvetlenül a témái közé az antiszemitizmust, de
fajelmélete óriási hatást gyakorolt az úgynevezett
"tudományoson megalapozott" zsidógyűlölet kiala
kulására, mindenekelőtt Németországban.
A rasszista antiszemitizmus elmélet pápája Hous
ton Stewart Chamberlain volt, aki A 19. század
alapjai című könyvben körvonalazta a német im

Idén ősszel az Am rita Egyesület a
Soros Alapítvány támogatásával fe l
m érést végzett a Baranya megyei
középiskolások körében. A cél az
volt, hogy megvizsgáljuk, milyen a
különféle nemzetiségi szervezetek
ismertsége, milyen előítéletek élnek

perializmus és később a nácizmus ideológiáját.
Sokan azt gondolják - tévedésből -, hogy a fajgyű
lölet túlhajtott nacionalizmus. Tudni kell azonban,
a rasszizmus túllép a nemzeti határokon, akár
földrajzi, akár nyelvi határokra gondolunk. (A
rasszizmus az imperializmussal jár együtt: a brit,
a német gyarmatosítást érthetjük itt imperializ
mus alatt.) A pángermán eszme hívei, gyűlölettel
fordultak a katolicizmus, a latin népek ellen és ál
talánosabb ellenszenv nyilvánul meg a keresz

a cigánysággal kapcsolatban. A kér

ténységgel szemben, amelyet zsidó kötöttségűnek

dőíves kutatás arra is választ kere

tekintettek. Az idegengyűlöletet a fajgyűlölettől

sett, hogy a középiskolások milyen

nagy lépes választja el, hiszen a fajgyűlölet össze
fonódik a fizikai eltávolítás stratégiájával, miköz

nek látják a cigányság helyzetét az

ben az idegengyűlölet (a heterofóbia) a távolság-

oktatásban. Az írás ez utóbbi kérdés

tartásnál marad. A rasszizmus az idegen csoport

re adott válaszok ism ertetésére, rö
vid elem zésére vállalkozik.

fizikai megsemmisítését követeli, s ezt mély sza
kadék választja el a múlt századi fajvédőktől, pél
dául Gobineautól.

----------------------------------------------

Bretter Alina

A kérdőívben rákérdeztünk arra, hogy a diákok is

nemzetiségi iskolákra. Míg a diákok 84,1 -a he

mernek-e nemzetiségi iskolákat, és ha igen, me

lyesnek érzi a nemzetiségi iskolák létrehozását,

lyeket. Érdekes módon a megkérdezett 383 közép-

ha ez konkrétan a roma nemzetiségi iskolákra vo

iskolás 40 -a úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán

natkozik, már csupán 78,1 ért vele egyet.

nem ismer nemzetiségi iskolákat. A nemzetiségi

A roma nemzetiségi iskolák létrehozása mellett

iskolák közül a megkérdezettek körében a Gandhi

felsorakoztatott érveket tartjuk a leginkább szem

Gimnázium a legismertebb, a válaszadók 38,6 -a

betűnőnek. A kérdésre válaszolók csaknem 40 -a

említette. A német nemzetiségi iskolákat 25,8 , a

azért érzi fontosnak az ilyen nemzetiségi iskolák

horvátot pedig 20,9 ismeri. Fontos adalék, hogy

létrehozását, mert így a diákok kevesebb előíté

többen nemzetiségi iskolaként említették a kisegí

lettel szembesülnének az iskola (vagyis tanáraik

tő iskolákat is.

és diáktársaik) részéről. Csaknem 20 úgy érvelt,

A kérdőívben rákérdeztünk, hogy helyesnek tart-

hogy így legalább nem közöttük "rontanák a leve

ja-e nemzetiségi iskolák létrehozását, majd né

gőt". Mindezek alapján kijelenthető, hogy a válasz

hány kérdéssel később, hogy szükség van-e roma

adók 60 -a szerint jelen vannak az előítéletek, a

terna
who are a nuisance?

akik a cigányság és a szegénység fogalma közé
egyenlőségjelet téve a családok szociális-gazdasá

The Organization of Am rita im ple

gi helyzetével indokolják nemzetiségi iskolák létre

mented a survey targeting second

hozásának szükségességét. Ennél is kevesebben

ary school students in Baranya with
the support of Soros Foundation.
The purpose of the project w as to

említették azt az indokot, amely minden nemzeti
ségi iskola alapgondolata, vagyis az értékek, kultú
ra és identitás megőrzését, ápolását, erősítését.
A roma nemzetiségi iskola létrehozását szükség
telennek érzők döntő többsége ezt a szegregáció,

see how w ell the various nationali

elkülönítés káros hatásaival magyarázta.

ty organizations are known and

A másik kérdés, amelyben elemzésünkben kité

w hat prejudices exist concerning
Gypsies/Rom a. The research com 
posed of questionanires seek how
secondary school students view the

rünk, hogy a megkérdezett középiskolások sze
rint mi lehet az oka annak, hogy számarányukhoz
képest még mindig kevés roma tanul középisko
lákban. Az anyagi okokat, nehéz megélhetést a
válaszadók több mint 40 -a említette. A családi
környezettel, valamint a neveltetéssel érvelt a

situation of G ypsies in the field of

diákok csaknem 27 -a. 5 -nál is kevesebb volt

education. Our anlaysis intends to

az olyan diák, aki ezt a problémát az értelmi ké

analyze the answ ers given to the
latter question.

pességek hiányával indokolta volna. 37,2 emlí
tette meg magyarázatában a lustaságot, vagy
más személyiségbeli hiányosságot. Valamivel
több, mint 20 jelezte érvelésében az iskola ré

kiközösítés az iskolákban a roma diákokkal szem
ben. Jelentős arányt, 14 -ot képvisel azok aránya,

széről jelenlévő előítéleteket.

-------

Lakatos Edina - Némethy Veronika

pályázat
A Wlislocki Henrik Szakkollégium szakmai programja
A szakkollégium az alábbi témák vizsgálatát, kutatását tűzi ki célul:

1)
Cigány/roma népi hagyományok, hiedelmek, szokások;
folklór, népművészet, életmód, stb. gyűjtése
2)
Gyermeknevelés, szocializáció cigány/roma családokban
Értékek, normák, szerepek, azonosulás, nyelvhasználat, stb. a családban
3)
A település (lakóhely) szociográfiája
Egy cigányok/romák lakta város, városrész, falu, telep monografikus leírása

A fenti témák feldolgozására a Napsütés Alapítvány pályázatot hirdet.

Pályázni lehet egyénileg vagy csoportban készített tanulmányokkal a fenti témakörökben. Pályázni
csak empirikus kutatással (terepmunkával) gyűjtött adatok feldolgozásával lehet.
Az elbírálást а РТЕ ВТК Pszichológiai Intézet és а РТЕ ВТК Romológia Tanszék végzi.

A pályázat beadásának határideje: 2003. május 31.
Elbírálásuk határideje: 2003. június 30.
Kategóriánként egy első, két második és három harmadik díjat adunk ki. A pályadíjak összege:

I. dg
ii. dg

in.dg

60 000 Ft
30 ooo Ft
20 000 Ft.

A díjazott pályázati munkák első közlési joga a pályáztatót illeti meg. Ezzel együtt a pályáztató vállalja
a díjazott pályamunkák megjelentetését.

application
Vocational Program of the Wlislocki Henrik Vocational College
The vocational college wishes to examine and research the following topics:

1)
Assembling of Gypsy/Romani folk traditions, beliefs, customs;
Folklore, popular art, lifestyle etc.
2)
Bringing up children, socialization in Gypsy/Romani families
Values, norms, roles, identification, language use, etc. in the family
3)
The sociography of a settlement (local habitation)
Monographic description of a city, town district, village, settlement inhabited by Gypsies/Roma.

The Sunshine Foundation announces a call for proposal on the elaboration of the topics above.

The applicant can be either an individual or a group with a study on one of the topics above.
Applications are accepted only if the data processed is collected through empiric research (field
work).
Decision will be made by the Department of Psychology and by the Department of Gypsy Studies,
Faculty of Humanity, University of Pécs, Hungary.
Application Deadline: May 31st 2003.
Decision Deadline: June 30th 2003.
Categorically one first, two second and three third prizes are awarded. The amount of the prizes:

1st prize
End prize
m rd prize

60 000 HUF
30 000 HUF
20 000 HUF

The announcer of the application has the right to publish the awarded applications.
The announcer will also undertake the publication of the awarded studies.

hírek

lunk. így már nem dolgozik, csak vendégeskedik

A Romológia Tanszékről

nálunk.

Hosszú betegség után elhunyt dr. Gémes Balázs,

Dógi Tamás egyelőre cigány referensi tanfolya

а ВТК Romológia Tanszék főmunkatársa, kiváló

mon vesz részt, ám novembertől újra munkatár

néprajzkutató és tanítványai által tisztelt oktató,

saink között üdvözölhetjük.

gyűjtő, szervező. Halálával fájdalmas veszteség
érte a cigányság néprajzának kutatását és okta
tását.

Pálmai Helga új munkatársunk - adminisztrációs
feladatokat lát el.

Pálmainé Orsós Anna, Beck Zoltán és Cserti Csa
pó Tibor teljes állású oktatói kinevezést kaptak

Változatlanul velünk van közalkalmazotti minő

2002. szeptember elsejével. így a tanszék taná

ségben - Ignácz Mária.

rainak száma 4 főre gyarapodott - hála a Rektor
úrtól kapott egy plusz-státusnak. Pálmainé Orsós
Anna a Nyelvtudományi Doktori Iskola, Beck Zol

Bogdán János civil katonaként szolgál a tanszé

tán az Irodalomtudományi Doktori Iskola végzős

ken. Aki erre jár, megismerkedhet vele és mun

doktorandusza. Cserti Csapó Tiborra, a

káival. Neki köszönhetjük a tanszéki szobák új

Romológia Tanszék megbízott tanszékvezető he

design-ját: piktorból nagyszerű festőmunkássá

lyettesére már csupán az utolsó stáció, disszer

vedlett át. De kibújni persze nem tudott a bőré

tációjának megvédése vár.

ből egészen: a tanári szoba ajtaja a bizonyíték
erre.

Labodáné Lakatos Szilvia ösztöndíjas, nappali ta

WHS - a szakkollégiumról

gozatos PhD-hallgató, tanszékünk munkatársa
továbbra is. Kolompár Hajnalka új munkatársunk,

A Wlisiocki Henrik Szakkollégium továbbra is mű

nappali tagozatos, ösztöndíjas PhD-hallgatóként

ködik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy

dolgozik a Romológián.

erről hírként a szakkollégium folyóiratában ol
vashatsz. Szakkollégiumi szobánk (D 329) ennek
közösségi tere. A munkához minden biztosított:

Szalai Andrea sajnos megvált egyetemi állásától,

számítógépek, internet-kapcsolat, bútorok. A te

az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozik tel

remfelügyelet megszervezése a szakkollégisták

jes időben. Ám nem veszítettük el őt egészen: a

ra váró szervezési feladatok legfontosabbika!

következő félévtől óraadóként vesz részt az okta
tásban.
A WHS - a szakkollégium folyóirata továbbra is
várja a szerkesztői, szerzői ambíciókkal rendelke
Kalányos Ildikót felvették az ÁJK jogi assziszten

ző hallgatók jelentkezését: írni, szerkeszteni, pö-

si szakára, nappali tagozatra - melyhez gratulá

rögni-forogni.

újra csak elmúlt a

balatoni nyár
Augusztus 20 - 27. között ismét együtt táboroztunk a Balatonnál. A Wlislocki
Henrik

Szakkollégium

nyári

ismerkedő,

közösségépítő

tábora

ezúttal

Balatonfenyvesen került megrendezésre a Khetanipe Egyesület szervezésében.
A résztvevők között a szakkollégium régi diákjain és tutorain kívül már az idei
évben az egyetemre bekerült Pécsett tanuló roma egyetemistákat is köszönthet
tük - mint leendő potenciális WHS-tagokat.

A tábor céljai között szerepelt a szakkollégisták

szintén fel tudunk használni a tervezésnél.

között kialakult kapcsolatok további erősítése, el

Természetesen a tábor ideje alatt lehetőség volt a

mélyítése,

szakkollégisták

zavartalan szórakozásra is, strandolás, sportolás,

tutoraikkal, konzorciumi partnereinkkel, leendő ta

ismerkedés, zenélés, kirándulás is belefért a

náraikkal való megismertetése, az egymás közti és

programokba.

tanáraikkal zajló kommunikáció elősegítése. Sor

S bár a fiatalok néha kevésnek tartották a sza

a

most

belépő

került az aktuális pályázati lehetőségek feltérké

badidőt, illetve a tavalyinál nagyobb létszám ki

pezésére. Fontos szempont volt ezen kívül még a

sebb súrlódásokat is okozott, elmondhatjuk,

személyiség- és közösségfejlesztés, az elmúlt év

hogy sok hasznos dolgot tudhattak meg, és a tá

történéseinek értékelése, a tapasztalatok megbe

bor végére a résztvevőkben spontán módon is

szélése, a további munkák megtervezése.

megfogalmazódott az igény a további folytatás

Az értékelés során elmondhatjuk, hogy a tábor a

ra. Erre szeretnénk mindenképpen megtalálni a

céloknak megfelelően zajlott le, mind a résztve

forrásokat és a lehetőségeket, mert az igény to

vők, mind a meghívott előadók, vendégek részé

vábbra is intenzíven megmutatkozik a hallgatók

ről. Hasznosnak bizonyult a tapasztalatcsere, hi

között. A jövőben - éppen azért, hogy még inkább

szen több olyan visszajelzés is megfogalmazódott

magatokénak érezzétek a tábort, s annak ese

és felszínre tört a régi szakkollégiumi tagok köré

ményeit - erőteljesebben építeni szeretnénk már

ből, amelyeket a program további tervezése során

a tervezéskor ötleteitekre, javaslataitokra, hi

beépíthetünk, korrigálhatunk, s felmerültek ötle

szen nem tudhatjuk 30-40-50 ember esetében

tek, elvárások az új diákok köréből, amelyeket

megmondani, hogy nektek mi a jó.

Mindazon túl, hogy baráti szálak is szövődtek, el

kollégium tagjainak, vagy a választott tisztségvi

értük, hogy az elsőéves hallgatók is megértették a

selőknek kell majd kidolgozniuk). A hallgatói szo

szakkollégium lényegét, és annak célkitűzéseit.

ba dekorációját, a bútorzat cseréjét, korszerűsíté

Részükről a továbbiakban aktív jelenlétre és tenni

sét is igényeltétek - a felújításon lehetőségeink

akarásra számíthatunk, s reméljük motiváció és

hez mérten dolgozunk, a dekoráció pedig legyen

ösztönző erő volt számukra ez a hét a Balaton

azoknak a feladata, akik használják a szobát, tük

partján.

rözze a ti ízléseteket. Sok kérdés hangzott el a

Augusztus 20. délelőttje a megérkezéssel, a szál

szakkollégium fenntarthatóságával kapcsolatosan

láshelyek elfoglalásával, majd a délután szabad-

- főleg a tutor-diák ösztöndíjak témája érdekelte a

programmal, strandolással telt. Este a társaság

hallgatóságot. Mint az elhangzott, a szakkollégiu

felkerekedett, hogy átgyalogoljanak Fonyódra az

mot természetesen fenn kívánjuk tartani, ám egy

augusztus 20-i rendezvények és a tűzijáték meg

re inkább szeretnénk úgy működtetni, mint ahogy

tekintésére, de ezt a programot a hirtelen jött fel

egy igazi szakkollégium működik. Az ösztöndíj-

hőszakadás és heves jégeső meghiúsította. A tű

rendszer nem egyenlő a szakkollégiummal, s ezért

zijátékot a természet égi erői azért pótolták.

valószínűleg megszűnik, illetve átalakul. Egyrészt

Augusztus 21-én Labodáné Lakatos Szilvia, a

tapasztalataink szerint nincs is értelme egy alanyi

Khetanipe Egyesület elnöke nyitotta meg hivatalo

jogon járó ösztöndíjnak, nem lenne kívánatos, ha

san a tábort, köszöntötte a résztvevőket és érté

ez lenne a jövőbeli szakkollégiumi tagság egyetlen

kelte az elmúlt évi szakkollégiumi munkát. Délután

motivációja, másrészt az ösztöndíjak fedezetét a

Forray R. Katalin, а РТЕ ВТК Romológia Tanszék

Phare projekt biztosította, ez pedig véget ér. Az

tanszékvezetője tartott előadást "Cigány-roma di

ösztöndíjazást ezentúl a Napsütés Alapítvány ve

ákok az egyetemen" címmel, s beszélgetett a hall

szi át, s mint arról a tanszéki hirdetőn is tájéko

gatósággal a témával kapcsolatban. Az előadás

zódhattatok, az alapítvány máris meghirdette első

után szabadprogram következett: sport, strand,

pályázatát cigány témájú kutatómunkákra, gyűjté

tánc. Az esti program, az ismerkedési est önisme

sekre, írásokra. Ez által a jövőben a szakkollégium

reti játékokkal telt, amit az Uzhe Jile együttes

szakmaiságát szeretnénk erősíteni és a tevékeny

koncertje színesített.

ségünket fedésbe hozni a Szervezeti és Működési

22-én délelőtt Cserti Csapó Tiborral, а РТЕ ВТК

szabályzatunkban tavaly megfogalmazott célkitű

Romológia Tanszék munkatársával, a PHARE Pro

zéseinkkel. Ismét jelezték néhányan, hogy problé

jekt koordinátorával beszélgethettek a hallgatók a

máik merültek fel a kollégiumi elhelyezéssel, s

szakkollégium eddigi szerepéről, feladatáról, mű

ezek megoldására ígéretet is tettünk. Meglepő

ködéséről és további működtetésének lehetősé

volt, hogy nem csak az elsősök körében fordultak

geiről. Fontos felvetések hangzottak el a régi diá

elő e gondok, de másodéveseink közt is volt, aki

kok részéről a hallgatói szoba üzemeltetéséről

egy év tapasztalattal a háta mögött sem tudott

(ennek felelősségi rendszerét, az üzemeltetés

megfelelően jelentkezni egy kollégiumba. Azóta

módját, a nyitva tartás meghosszabbítását a szak

egyébként megoldódott mindenkinek a szállása.

kozelet
Délután Orsós Ferenc, a Cigány Szociális, Művelő

működtető roma civil szervezetek - ilyen többek

dési és Módszertani Bázis vezetője tartott elő

között a Khetanipe Egyesület is. Délután Gonda

adást "Cigány kultúra Baranya megyében" cím

Tiborral, pécsi önkormányzati képviselővel,

mel. A késő délután ismét a sportról, strandról

balatonfenyvesi tábor házigazdájával beszélget

szólt, majd Raffael István tanított latin-amerikai

hettek a tábor résztvevői. Gonda Tibornak nagy

táncokat az érdeklődőknek. Este Kalányos Teré

köszönettel tartozunk vendégszeretetéért, és tü

zia, a Gandhi Gimnázium beás nyelvtanára

tar

relméért, hiszen a múlt év táborának kifizetésére

tott csoportfoglalkozást, ahol közösség-és képes

csaknem fél évet várt. Ennek ellenére idén is tárt

ségfejlesztő játékokkal építették a fiatalok a kap

karokkal várta a roma egyetemistákat, s szívesen

csolatokat.

beszélgetett velük a romák problémáiról, csak

Augusztus 23-án délelőtt Teleki Lászlóval, a Mi

úgy, mint az önkormányzati testületben, ahol a

niszterelnöki Hivatal első roma származású Politi

romákat nemcsak a szociális problémák megol

kai Államtitkárával beszélgethettek a tábor részt

dásban, hanem az oktatás és a foglalkoztatás

vevői. A beszélgetés három téma köré csoporto

kérdéskörénél is mindig maximálisan támogatja.

a

sult: szó esett az Államtitkár Úr példamutató élet-

Este folytatódtak a csoportos programok Farkas

útjáról, az aktuális roma politikai helyzetről, vala

Mária vezetésével.

mint a roma fiatalok előtt álló pályázati lehetősé

26-án az egész nap "Karriertervezés"-sel telt. E

gekről. A délutáni filmvetítést és az azt követő be

címmel Székely Éva, a Baranya Megyei Munkaügyi

szélgetést Ignácz Mária, а РТЕ ВТК Romológia

Központ igazgatóhelyettese és Apró Antal Zoltán,

Tanszék ügyvivő szakértője moderálta. Este Boda

a Pécsi Tudományegyetem Romológia Tanszék

Péter, а РТЕ ВТК másodéves romológia szakos

ének vendégtanára, foglalkoztatási szakember

hallgatója tradicionális roma táncokat tanított a

tartottak előadást és beszélgetést. A program

tábor résztvevőinek.

után ismét sportfoglalkozás, strandolás, és Boda

24-én egész nap szabad program volt, majd este

Péter vezetésével tánctanítás folyt, majd este tá

Farkas Mária, diplomás levelező képzésünk vég

bortűzzel zárult a tábor programja. A jó hangula

zős hallgatója, a Gandhi Gimnázium tanára tartott

tért a nagykanizsai Kanizsa Csillagai együttes volt

csoportprogramot.

a felelős.

Augusztus 25-én délelőtt Nagy József, a CSZOSZ

Augusztus 27-én délelőtt került sor a tábor érté

elnöke, a Nagykanizsai Cigány Önkormányzat

kelésére, Labodáné Lakatos Szilvia hivatalosan is

képviselője tartott előadást a "Cigány Szerveze

bezárta az idei tábort, majd délután hazautaztak

tek Országos Szövetségének bemutatása" cím

a résztvevők, hogy készülődjenek az idei tanév

mel. A CSZOSZ 2000-ben jött létre, tagjai az or

kezdésre.

szág különböző területein szakmai programokat

------------------------

Cserti Csapó Tibor

report
on the camp of the Wlislocki Henrik
Specialized College
A camp was organised in Balatonfenyves as part of the Wlislocki Specialized College Project by the
Khetanipe Association in the year 2002, from 20 to 27 August. Once again our main participants were
Roma students studying in Pécs and their tutors.
Objectives of the camp included further strengthening and intensification of relationships that had been
formed among students of the Specialised College, making new students of the Specialised College
acquainted with their tutors, the partners of the consortium, their to-be-teachers, and also mapping
possibilities for competition, enhancing communication among them and with their teachers. Moreover,
important considerations were personality and community development, evaluation of the events that
took place last year, discussion of experiences, planning future work,-strengthening and developing suc
cessful programs, conferences and relations in the future.
We can conclude that the camp took place in accordance with the objectives both on the part of partic
ipants and the invited lecturers and guests.
Naturally, during the time of the camp undisturbed entertainment was also possible; spending time on
the beach, making new acquaintances, making and listening to music, going on excursions were also
included in the program.
Although the youth sometimes thought they did not have enough free time and the number of participants
- higher than last year - eventually caused smaller disagreements, we can say that they could learn a lot
of important things, and by the end of the camp the need for continuation was spontaneously formulated
by participants. We would like to find sources and means for this continuation because the need for it is
continuously noticeable among students.
Besides the fact that friendships were born, we have achieved that first year students also understood
the very essence of the Specialised College and could accept its objectives. In the future we can count
on active presence and willingness to act on their part, and it seems ih is week spent near Lake Balaton
proved to be motivating and gave them stimulus.

Time:
Duration:
Location:
Responsible:
Leader of the camp:
Number of participants:

20-27 August, 2002
7 days - 6 nights
Balatonfenyves
Khetanipe Association
Labodáné Lakatos Szilvia
their number vary from 25 to 50

konferencia
Friss kutatások a romológia körében
Pécs, 2002. november 15.
Helyszín:
Rendező:

PTE-Konfereciaterem, Pécs, Ifjúság u. 6.
РТЕ ВТК Romológia Tanszék

A konferencia célja, hogy a PTE doktori iskolájának hallgatói valamint a témában jártas egyetemi hall
gatók, kutatók bemutatkozhassanak és témájukat a széles szakmai nyilvánosság elé tárják.

A konferencia tervezett programja:
10.00

Regisztráció

10.30

Konferencia megnyitása

11.00-12.30

Nyelvészeti előadások

Előadók: Pálmainé Orsós Anna - A beás nyelv helyzete
Varga Aranka - A nyelvi szocializáció állami gondozottak körében
Hegyi Ildikó - A romani nyelv szociolingvisztikai helyzete Kitekintés Európára
Babos Ildikó - Metaforikus és metonimikus jelentésszerkezetek a romani
nyelvben.
Kolompár Hajnalka - Nyelvvizsgáztatás romani nyelvből az ITK Origó típusú
nyelvvizsga rendszerében - gondolatok a romani nyelvi fejlesztésének
lehetőségeiről.
12.30-

13.30

Ebédszünet

13.30-

18.00

Néprajzi, társadalomföldrajzi, irodalom elméleti, politológiai előadások.

Előadók: Máté Mihály - A dombóvári colar közösség bemutatása ( népi kultúra, szoká
sok, hagyományok).
Petrovics László - A beás népi kultúra az alsószentmártoni muncsán
közösségben.
Kalányos Jánosné - Cigány kultúra, hagyományok
Labodáné Lakatos Szilvia - A roma civil szervezetek
Beck Zoltán - Nemzetfogalom, önreprezentáció
Cserti Csapó Tibor - Cigányság a Dél-Dunántúlon
Apró Antal Zoltán - Baranya megye roma stratégiája
A konferencia a PHARE HU 990401 312-31-32 sz. projekt támogatásával
kerül megrendezésre.
Jelentkezés Kolompár Hajnalkánál a kolompar@btk.pte.hu elektronikus levélcímen.

conference
New research in the field of Gypsy Studies
Pécs, November 15th 2002.
Location:
Organizer:

Conference Room, University of Pécs, Pécs, Ifjúság u. 6.
Department of Gypsy Studies, Faculty of Humanity, University of Pécs

The goal of the conference is to facilitate the introduction of UP Phd students and of university stu
dents and researchers experienced in the field and also to present their studies and knowledge in
front of a wide publicity of expertise.

Proposed Program of the Conference:
10.00
10.30
11.00-12.30
Lecturers:

Registration
Opening of the Conference
Linguistic Lectures
Pálmainé Orsós, Anna - The situation of Boyash Language
Varga, Aranka - Linguistic Socialization of Children at State Care
Hegyi, Ildikó - The Sociolinguistic Situation of Romani LanguageOutlook to Europe
Babos, Ildikó - Metaphoric and metonymy semantic structures in Romani
Language.
Kolompár, Hajnalka - language Examination in Romani Language in the
ITK Origó type of Language Examination System - Thoughts on the
Standardization Facilities of Romani Language.

12.3013.30-

13.30
18.00

Lunch
Lectures on Ethnography, Sociogeography, Science of Literature and
Political Science.

Lecturers:

Máté, Mihály - Presentation of the Colar Community in Dombóvár (popular
culture, customs, traditions).
Petrovics, László - The Boyash popular culture in the muncsán community
of Alsószentmárton.
Kalányos Jánosné - Gypsy/Boyash culture and tradition
Labodáné Lakatos, Szilvia - Romani NGOs
Beck, Zoltán - Concept of Nation, self-representation
Cserti Csapó, Tibor - Gypsyhood in South-Trans-Danubia
Apró Antal Zoltán - The roma strategy of Baranya county

The conference is organized with the financial support of PHARE HU 990401312-31-32. project.
Register at Hajnalka Kolompár at this email address: kolompar@btk.pte.hu

jászladány
Máté Mihály adatbázisa vélhetőleg a

Presumably, the data base of Mihály

legnagyobb ma Magyarországon a

Máté is the biggest today in Hungary in

romológia tágan értett tárgykörében.

the subject of Romology in a broader

Ebből az adattárból ad közre váloga

sense. This issues publishes a selected

tott

tárgya

bibliography from this data base. The

Jászladány - az ottani etnikus konflik

subject is Jászladány - the ethnic con

tusok,

megnyilvánulások,

flicts, racist manifestations and dis

diszkriminatív intézkedések. Célunk,

criminative measures are examined.

hogy a további kutatásokhoz hallgatók

These references aim to provide an

nak, kutatóknak ezzel a forrásanyaggal

assistance for further research taken

segítséget nyújtsunk.

by students and researchers.

Ez a község a magyarországi cigánysággal kap

A jogsértésekre igyekeztek a helyi cigányok a fi

bibliográfiát.
rasszista

Ennek

csolatos kisebbségpolitika állatorvosi lova. Meg

gyelmet ráirányítani. Demonstrációkat szervez

található itt sok minden.

tek, tiltakoztak, a köztársasági elnök segítségét
kérték leveleikben - nem kaptak segítséget, de

A cigánytelep a település szélén felhalmozott

még csak választ sem leveleikre - éhségsztrájkot

szeméthegy mellett található. Lakásépítésre, a

hirdettek.

telepről való kiköltözésre, nincs lehetőség, mivel
az önkormányzat a rendezési tervek elkészültéig

A jogsértésekre felhívta a figyelmet a kisebbségi

általános építési tilalmat vezetett be ezelőtt né

ombudsman, a megyei közigazgatási hivatal is.

hány évvel. (Ezek a rendezési tervek valószínűleg
még egy darabig nem is készülnek el.)

Talán ezekre a felhívásokra történt meg az, hogy
a kisebbségi önkormányzati választás során, ki

A település önkormányzata vitába keveredett a

használva a kisebbségi törvény hibáit, nem cigá

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a községben

nyokból álló "cigány kisebbségi önkormányzat"

folyó közmunkák miatt. Vita folyt a cigányok ön-

alakulhat a településen. Ezzel elvéve talán annak

kormányzatának elnevezése miatt, és még szá

még a lehetőségét is, hogy a településen élő ci

mos kisebb dolog miatt is. Az ellentétek mégis

gányok saját sorsuk alakításában részt vehesse

akkor éleződtek ki igazán, amikor az önkormány

nek.

zat egy alapítványi iskola létrehozásában vett

Az alábbiakban néhány országos napilapban és

részt. Ennek deklarált célja a jól tanulók kiválasz

folyóiratban, valamint az OCÖ, a Roma Parlament

tása volt, valójában azonban a cigány tanulók el

és a helyi cigány önkormányzat lapjában megje

különítését célozta az alapfokú oktatásban.

lent írásokból válogattam.

Válogatott bibliográfia:

2002.04.04. 7.p.

Tüntetés lesz Jászladányban? Népszabadság 2 0 0 2 .0 9 .09 .
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ta n term e k
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Kisebbségi iskolapanaszok Jászladányban Népszabadság

Éhségsztrájk a kisebbségi jogokért Népszabadság 2001.

2002.06.27. 6.p.

02. 23. 5,p.

Két tanévnyitó Jászladányban Népszabadság 2002.08.29.

Romák éhségsztrájkja Népszabadság 2001. 02.27. 5.p.

Nem a jászladányi alapítványi iskolára N épszabadság

Éhségsztrájk Jászladányban Népszabadság 2001.02. 28.

2002.08.31. 5.p.

V ég et

Já sz la d á n y i

é rt

a

jászla dá n yi

rom ák

éh ség sztrá jkja

Népszabadság 2 0 0 1 .0 3 .0 1 . 6.p.

ta n ítá s

a

régi

isko láb an

N épszabadság

2002.09.04. 5.p.

Elégedetlen Jászladányi rom ák Népszabadság 2000. 03.

Já sz la d á n y i

28. 6.p. Tá

2002.09.05. 5.p.

Éhségsztrájka kezdtek a rom ák M etro 2001.

Mádl fogadja a jászladányiakat Népszabadság 2002.09.07.

m ás

alapon,

de

külön

N épszabadság

02. 28. 2.p.

Dem onstráció Jászladányban Népszabadság 2002.09.10.

M agániskola ellen éhségsztrájkoló romák

Iskolapanaszok Jászladányban Világunk 2002. 4. évf.6-

M agyar Hírlap 2001. 02. 26. 5.p.

7.sz.63.p.

Jászladányi lakossági fórum Népszabadság

Jászladányi útlezárás Népszabadság 2002.09.14. 5.p.

2001. 05. 21. 5.p.

Újabb

Népszavazás Jászladányban Népszabadság 2001. 05. 23.

2002.09.13. 6.p.

d em o n stráció

Jászlad án yb a n

N épszabadság

Perekkel fenyegetőznek Jászladányban

T ü n te té sre

Népszabadság 2001. 05. 26. 5.p.

Népszabadság 2002.09.19. l.,5.p.

Jászladányi népszavazás - vita Népszabadság 2 0 0 1 .0 6 .02 .

Lincshangulat Németkéren, dem onstráció Jászladányban

készüln ek

Pakson

és

Jászlad án yb a n

N évváltoztatás Jászladányban? Népszabadság 2001. 06.

Népszabadság 2002.09.20. l.,6.p.

28. 5.p.

Indulatos szülői értekezlet Jászladányban Népszabadság

Kétszer elutasított jászladányi népszavazás Népszabadság

2002.09.24. 5.p.

2001. 07. 31. 5.p.

N incs m egállapodás a jászladányiakkal M agyar Hírlap

Elmélyülő ellentétek Purgély Híradó (a helyi Cigány Önko

2002.09.25. 6.p.

rmányzat lapja) 2001. l.é v f.l.sz.2 .p .

V álasztási m egfigyelőket hívnak a községbe? M agyar

Éhségsztrájk az utcán Purgély Híradó 2001. l.,3.p.

H írlap 2002.09.10. 6.p.

Parlagra hulott a béke m agja? Purgély Híradó 2001. l.évf.

Já sz la d á n y i Igazgató

3.SZ. l.p .

Népszabadság 2002.10.04. 6.p.

A béke még várat magára Purgély Híradó 2001. l.é v f. 3.sz.

T art a jászladányi iskolavita Népszabadság 2002.10.05.

nélkül az önkorm ányzati iskola

Eltanácsolva a bizottságból Purgély Híradó 2001. l.é v f.

Nem zetközi m egfigyelők Jászlad án yb an Népszabadság

3.

2002.10.15.

sz. 3.p.

Egydimenziós elnök HVG. 2001. 08. 04. 71-73.p.
Jászladányi táblavita Népszabadság 2001.09.18. 7.p.
Rom ák

tilta ko zá sa

Jászlad án yb a n

N ép szab ad ság

5.p.

Féljünk-e a roma gyerekektől? Köznevelés 2002.10.11.
' 58.évf.31.sz.l.p.
Am erikai szakértő figyelte a voksolást M etro 2002.10.21.

2001.10.09 7.p.

Jászladányi elutasított panasz Népszabadság 2002.10.24.

Jo g sérté sek a jászladányi önkormányzat részéről Világunk

Nemzetközi megfigyelőt hívtak Jászladányra M agyar
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Hírlap 2002.10.17. 5.p.
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2001.12.18. 5.p.

Jászladán yi Kállai László perel Népszabadság 2002.10.25.
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M agyar Hírlap 2001.08.31. 5.p,
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nő a hátrány M etro

"Kisebbség" nélküli tábla M agyar Hírlap 2001.09.17. 5.p.
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Felfüggesztett dem onstráció

Hírlap 2002.03.05. 7.p.

Népszabadság

2002.04.04.

Berkes Béla: Táblavatás és aláírásgyűjtés Jászladányon

5-PK ise b b sé g i
2002.04.03.

iroda

szem é ttelep e n

N épszabdság

5.p.

Rosszul lettek a tiltakozó jászladányi rom ák M agyar Hírlap

M agyar H írlap 2001.09.19. 5.p.
Berkes Béla : Indul a "fehér" iskola Jászladányon M agyar
Hírlap 2002.05.08. 7.p.
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M agyar

H írlap

ll. p .
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és

"szabad

verseny"

Berkes Béla: Om budsm ani intelem a jászladányi pol

Horváth Aladár: M ire példa á jászladányi iskolaügy?
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M agyar Hírlap 2002.10.15. lO.p.

Blaha M árta: Van ok az aggodalom ra Világunk 2001.
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Horváth M argit: Jászladány: m agániskola és szemétdomb
Am aro Drom 2001. I l.é v f.7 .s z .l0 - ll.p .

2002.10.21. 5.p.
Cz.G.: Dicséret a rendőrségnek Népszabadság 2001.06.08.

Kun Erika: A cigánylakosság oktatási és nevelési kulturált

Cz.G.:

ságának em elésével kapcsolatos problém ák, tapasztala

A

tö rvén yek tiltjá k

Népszabadság

az

2002.09.07.

etnikai

e lk ü lö n íté st

tok,

5.p.

DP.: Egyeztetés után tüntetés Jászladányban M agyar
Ágnes:

A

k iv ak aró zo tt koszos

m alac

esete

Ju dit:

K é tsze r postázo tt

levél

Ju dit:

fe la d a to k

eredm énye

1984

Szakdolgozat. SZIE.

Jászberény.

Jászlad án yb ó l

Hírlap 2001.05.25. 9.p.

Jászlad án yb a n

2002.09.12.

Kolláth

Népszabadság 2001.05.04. 8.p.
Doros

továb b i

Kadét Ernő: Terv a roma tanulók elkülönítésére M agyar

Népszabadság 2002.10.25.12.p.
Doros

és

helye : Jászberény kézirat

Hírlap 2002.08.10. 6.p.
Daróczi

eredm én yek

Jászladányban

Éjszakai já rő rs z o lg á la t

György:

Ladányi

isko la p é ld a

M agyar

H írlap

ll. p .

Népszabadság 2001.06.08. 7.p.

KuM (Kun Mónika): Jo g aiké rt tüntettek M agyar Hírlap

Doros Judit: A cigány önkorm ányzat nem fitneszklub

2002.09.11. 6.p.

Népszabadság

KuM (Kun Mónika): Az oktatási tárca az egyházakhoz fordul

2001.09.03. lO.p.

M agyar Hírlap 2002.09.24. 6.p

Doros Judit: Nike és A gressor: táblaavató Jászladányban

Kun Mónika: Jászladányban állítják: nincs cigánykérdés

Népszabadság

M agyar Hírlap 2002.09.16. 6.p.

2001.09.17. lO.p.

Doros Judit: A jászladányi fantom iskola Népszabadság

Kun

2002.09.03. 8.p.

Jászladányra M agyar H írlap 2002.09.20. 6.p.

M ónika:

M ár

az

is

Kun

Jászladányban M agyar Hírlap 2002.09.19. 6.p.

Doros

Ju dit:

A

helyzet

törvén ytelen
M ag yar

-

mondja

B á lin t

a

m iniszte r

K itartó an

fe lfig y e lt

Doros Judit: Jászlad án yi dem onstráció Népszabadság

já szla d á n y iisk o la ü g y rő l

Szilvia:

tá rca

2002.09.11.

8.p.

M ó nika-M agy

o ktatási

tilta ko zn ak

Lakatos Elza: Jászlad án y: bezárták a rom a diákokat
elkülönítő iskolát M agyar H írlap

2002.09.04. 6.p.

Népszabadság 2002.09.27. lO.p.

Lakatos Elza: A jászladányi pozdorjafal két oldala

Doros Judit: Kiből lehet kisebbségi jelölt? Népszabadság

M agyar Hírlap 2002.09.03. 6.p.

2002.10.03. 7.p.

M agyar Bálint: Levél az egyházi vezetőkhöz Népszabadság

Doros Judit: Jászladány: egy vizsgálatot lezártak, egyet

2002.0926 lO.p.

folytatnak

Közölte még: Lungo Drom. 2002.10.évf.l0.sz.3.p., Egy

Népszabadság 2002.10.10. 5.p. Mk: Világunk 2002.4.évf. 9-

Hazában 2002. I.évf.3.sz.l3-14.p., Világunk2002. 4.évf.9-

10.sz.42.p.

10.sz.24-25.p-

Doros Judit: A jászladányiak pert indítanak Népszabadság
2002.10.01.
Doros

Ju dit:

Jászlad án y:

óvatosság

és

földutak

Ju dit:

Jászlad án y:

készül

Já szla d á n yb a n ?

V ilág u n k

óvás

v á la sztá s

után

M iklósi Gábor: Háztűznézés Népszabadság

Fahidi Gergely: Isko lás félelm ek HVG 2001.08.04. 74-76.p.

lő .p .

Fahidi Gerhely: Osztályozás HVG. 2001.03.10. 107-108.p.

M ohácsi Viktória: Egy M agyarország van

GG.:

M agyar Hírlap 2002.10.02. ll. p .

a

szem éttelep en

M ag yar

H írlap

Köznevlés.

2002.10.11. 58.évf.31.sz.4-7.p.

Népszabadság 2002.10.22. 6.p.

Rom airoda

2001.

3.évf.6.sz.l2-13.p.
M enyhért Ildikó: Egy szegregáció anatóm iája

Népszabadság 2002.10.21. 6.p.
Doros

M enyhért Ildikó: O ktatásfejlesztési stratégia vagy "vál
lalkozás"

5.p.

2001.07.30.

2002.04.03. 7.p.

N.né V. Annamária: Nem különböztetik meg a gyerm ekeket

Habik Csaba: Jászladány: totó, puska, egy üveg világos

M etro 2002.09.19. lO.p.

K ö szö n tjü k
• i\ a d á b .

N. Kosa Judit: Állam alapítók Népszabadság 2002.09.11.

Nemzet 2001.09.17.2.p.

NIE: Mádl Ferenchez fordulnak a rom ák M agyar Hírlap

T ar Zsuzsanna:

2001.03.01. 21.p.

M agyar Nemzet 2001.08.30. 4.p.

D em on stráció várható Jászlad án yb a n

NIE.( Nagy Ildikó Emese) Éhségsztrájk és "Ku-Klux-Klán"

Tar

Jászladányban M agyar H írlap 2001.02.28.21.p.

Nemzet 2001.08.13. 5p.

NSt.: Jászladányi iskola: az állam fő békít

Tar Zsuzsanna: M olotov-koktélos tám adás Jászladányban

Z suzsanna:

Jo g s é rté s e k

Jászlad án yb a n

M agyar

M agyar Hírlap 2002.09.11. 6.p,

M agyar Nemzet

Pozsonyi Tibor: M ádlnak írnak a jászladányi rom ák M agyar

Tar Zsuzsanna:Krasznai levele M agyar Nemzet 2001.06.14.

Nemzet 20010301 2.p.

2001.06.07. 2.p.

2.p.

Pozsonyi Tibor: Éhségsztrájk a kirekesztés ellen

M agyar

T ar Zsuzsanna:

Kaltenbach újabb levele Jászladányba

Nemzet 2001.02.28. 2.p.

M agyar Nemzet 2001.10.24. 5.p.

Pozsonyi Tibor-Tar Zsuzsanna: Éhségsztrájkra készülnek

Tar Zsuzsanna: Szemétdomb m ellett nem jó lakni Magyar

M agyar Nemzet 2001.02.26. 2.p.

Nemzet 2001.05.09. 5.p.

Pozsonyo T ibor-T ar Zsuzsanna: Tanácskozás a rom ák

Tar Zsuzsanna: Jászladány beperli Kállait M agyar Nemzet

helyzetéről M agyar Nemzet 2001.03.29. 4.p.

2001.05.29. 5.p.

Rőczey: Lesz-e házavató Jászladányban? Jászkun Krónika

Tar Zsuzsanna: Népszavazást akarnak a rom ák

1997.11.01.

Nemzet 2001.05.214.p.

S eres László A selejt bosszúja Népszabadság 2002.10.25.

Teleki József: Betűharc Jászladányban Világunk 1999/9

Skul: Csuklyások zaklatják a jászladányi rom ákat M ai Blikk

l.évf.6.sz.3.p.

2001.03.02. 6.p.

T eleki

Szabó

Gábor:

2002.03.16.

Kaka sko d ás

a

szem étdom bon

HVG.

lO.p.

Jó zse f:

H ite le síté sre

várva

Magyar

D unántúli

Napló

2001.07.18. 3.p.
Közölte még: Somogyi Hírlap 2001.07.18. 3.p.

Szunyogh Szabolcs : "Az önkormányzati iskoláról terjesztett

Terjéki Ferenc: Szolgáljunk türelem m el

alaptalanok" Köznevelés 2002.10.11. 58.évf.31.sz.8-9.p.

2 001/7 l.évf.3.sz.2.p.

Szüdi János: A jászladányi iskolapélda ÉS.

Tódor János: M agyar szemétügy - cigányokkal Am aro Drom

2002.09.20. 46.évf.38.sz.8.p.

2 0 0 2 .12.évf.7.sz.8-10.p.

T.J.: Kiújult roma belharc Somogyi Hírlap 2001.10.04. 3.p.

V.A.D.:

M egjelent még: Dunántúli Napló, ugyanekkor

2002.09.25. 4.p.

T ar Zsuzsanna:

T áb lab otrány

Jászla d á n yb a n

M ag yar

A

jászla dá n yi

iskolaügy...

Purgély Híradó

N épszabadság

__________________________________ Máté Mihály

k-véház

г

Bogdán Árpád versei

NŐK

sziget-melléklet

Wlislocki Henrik Szakkollégium kiaduánya I. évlolyam 3. szám

...a falu, ahol szüléink szerető gondoskodása alatt nőttünk fel í
öten testvérek, sokáig megvédett minket minden kudarctól.
M in d e n k i

m indenkiről

tudott,

szüleinket

dolgos]

emberekként ismerték meg, és tisztelték őket. Nem túlzás,
ha azt mondom, teljes békességben él még ma is a faluban
magyar, beás, sváb ember egyaránt.

Lapunk a PHARE HU 990401312-31-32 sz. projekt támogatásával készült.

