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A tanácskozás tartalmi konceptusa 

  

Mindmáig ismeretlen, hogy milyen módon befolyásolta a belügyi elhárítás a 

cigányság életét a pártállam idején Magyarországon; ismeretlen az is, hogy 

kialakított-e és milyen hálózati struktúrát mindennapjaik, intézményeik, civil 

szervezeteik ellenőrzésére, önszervezési törekvéseik akadályozására.  

  

Az elsősorban szakmai beszélgetésként elképzelt tanácskozáson főiskolánk két 

szakdolgozat-készítő hallgatója, Kalla Éva és Lakatos Anka tartanak vitaindító 

előadást. Beszámolnak a pártállami roma kultúrpolitika hetvenes évekbeli 

fejleményeivel, illetve a cigány értelmiség által ez időben kezdeményezett 

önszervezési próbálkozásoknak állambiztonsági megfigyelésével, 

befolyásolásával kapcsolatos vizsgálódásaik eddigi eredményeiről. Szólnak 

hipotéziseikről és további kutatásaik perspektíváiról.  

  

Az eddig még igen járatlan terepen végzett kutatás természetéből is adódik, hogy 

a tárgyat illetően több a kérdés, mint a válasz. Tanácskozásunktól így azt is 

reméljük, hogy a jelenlévők maguk is hozzájárulnak a szálak kibogozásához, és 

értékes gondolatokkal segítik a hosszabb távra tervezett, átfogóbb igényű kutatás 

további eredményeit.  
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MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

  

  

Sajtótudósítások: 
  
Besúgók a romák közt 
(2006. november 16.) 
http://www.hirszerzo.hu/cikk.php?id=23278 
  
Roma besúgók és cigány nacionalisták. Konferencia az állambiztonság és a rpmák kapcsolatáról 
(Varró Szikvia; 2006. november 20.) 
http://www.hirszerzo.hu/cikk.php?id=23245romnet.hu/hirek/hir0611206.html 
http://www.romnet.hu/hirek/hir0611206.html 
  
Cigány elitről jelentő ügynökök  
http://www.gondola.hu/cikk.php?szal=51426&part=3 
  
Besúgók a romák közt 
http://72.14.221.104/search?q=cache:GVJ2UO4xtnUJ:romanestan.freeweblog.hu/i

ndex.php+Kalla+%C3%89va,Lakatos+Anka&hl=hu&gl=hu&ct=clnk&cd=2&lr=l

ang_hu 
  
Keresik a cigány elitről jelentő ügynököket 
Czene Gábor; Népszabadság, 2006. november 18.  

http://nol.hu/cikk/424812/ 
  

Roma besúgók és cigány nacionalisták  
Konferencia az állambiztonság és a romák kapcsolatáról 

http://www.romnet.hu/hirek/hir0611206.html 

http://romanestan.b13.hu/ 

  

Előzmények: 

  

Roma ügynöklistát sürgetnek 
Magyar Nemzet, 2006. május 18. 

http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=354938&rvt=2&s_text=Senki+ne+gondolhassa

+t%F6bb%E9%2C+hogy+a+roma+&s_texttype=1&norel=1&pass=3 
  
Zsigó: Legyen nyilvános a roma ügynökök, spiclik listája  
http://www.romnet.hu/hirek/hir0605181.html 
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