
9 February, 2015  

AN OPEN LETTER TO 

 

The Hungarian Sociological Association and 

The Nationalism Studies Department of the Central European University 

 

Hereby we would like to express our outrage about the panel discussion, Discourse on the Roma in 

Hungary, held at the CEU Auditorium, on 3 February 2015. 

 

Although we agree that the controversy of József Debreczeni’s recent book entitled “Ne bántsd a 

cigányt!” (Don’t harm the Gypsy) should be raised, the title of the roundtable discussion already 

reaffirmed the discourse on Roma as a homogenous group of people, rather than a diverse group of 

individuals. Moreover, the title of the discussion itself contributed to maintain the role of Roma 
merely as powerless victims. 

 

Apart from the controversial fact that the author of the book which was the central topic of the 

discussion, was not present, we strongly believe that the discussion should have been held with Roma: 

Although Dezső Máté, a young Roma intellectual, was invited to the event, Roma were objectified, 

and their voices were not represented adequately. This is not only unacceptable, and humiliating, but is 

a clear reaffirmation of the mainstream and academic discourse about Roma, produced by the 
majority, excluding Roma themselves. 

 

We believe that the organizers and participants of the discussion as well have contributed to giving 

space to the right wing’s racist speech by inviting György Németh. Probably they did so in the name 

of the freedom of speech, however, except Gábor Erőss who reflected upon denying the Roma 

Holocaust, they did not explicitly and formally distance themselves from either the generally racist 

assertions of Németh, or his denial of the Roma genocide
*
. 

 

What can justify inviting György Németh? If the goal was to disgrace him- as a person representing 

"the Right", we oppose it, since the intention clearly goes against the values of human rights. 

Moreover, making fun of "the Right" through Németh, sends a message that the organizers do not take 

the widespread racism and anti-Gypsism in Hungary seriously, and are not even trying to give 
adequate answers to it. 

 

We argue that dialog has a significant role in public discourse as a means of addressing social issues 

and shaping public opinion. Nonetheless, we do not see the fruitfulness of organizing such a 

discussion with someone who is infamous of his racist statements, which ultimately resulted in an 

attempt to renegotiate the fact of the Hungarian Roma Holocaust. In this sense the debate, instead of 

being constructive and addressing important issues on an academic level, provided space for 

expressing widespread anti Roma sentiments, therefore it was counterproductive. 

 

                                                           
*
 Roma students and alumni of CEU together with organizations, such as Romaversitas, Chance for Children, 

Roma Media Center, the European Roma Rights Centre, and the Legal Defence Bureau for National and Ethnic 

Minorities, have reported the offence to the authorities. 

 



We demand that the organizers, both the Nationalism Studies Department of CEU and the Hungarian 

Sociological Association, publicly distance themselves from the racist assertions made at the 

discussion; and that they provide us with an explanation on the selection of the participants of the 

discussion. 

 

 

Students and Alumni of the Roma Access Programs at Central European University;and 

Khurram Rasheed, Rachel Shue, Carly Rivezzo, Lena Jacobs, Camille Hesterberg, Shirline Afshar 

Vogl, Mihai Popsoi from the Department of Public Policy; Mariam Begadze, Ausra Gedminaite, 

Monika Glavina, Marina Bán, Whelma Cabanawan, Tenzin Dolma, Ekaterine Kokichaishvili, Lida 

Minasyan, Berihun Adugna, Nasra Islan, Roel Holman, Haidar Adam, Shorena Latatia, Nurjan 

Rakymova, Arrey Ojong, Jaszmina Racpetin, Anna Maria Marko, Robert Fortingo, Deogratias Bwire, 

Sarjo Sama from the Legal Department; Tudor Taba, Endre Borbáth, Gulzat Baialieva, Theresa Elena, 

Marcela Figureoa from the Dept. of Political Science; Natasha Lueth (alumna), Manta Alexandra, 

Andreea Catalina Ros, Mihalovics Éva from the Gender Studies Department; Anna Balazs, Marianna 

Jónás, Elena Chiorean,, Jana Hrckova, Joyce Oh, Julian Chua, Kedarious Colbert, Kylie Boazman, 

Macario Jr. Lacbawan, Marhabo Saparova, Csaba Oláh, Mina Ibrahim, Nikhil Mathew, Stefan Voicu, 

Tomris Ozge Goksen, Natalia Buier, Daniela Ana, Sergiu Novac from the Department of Sociology 

and Social Anthropology; Ursula Sanchez, Janetta Jakypova, Jonathan Vegas, Fai Suluck, Nuruddin 

Ahmed Bappy, Kat Rand, Shaileshwori Sharma, Ee Chia, Primrose Mungwari, Gyuri Hámori, Németh 

Bálint from the School of Public Policy; and Havas Gábor, Lopez Nank Elvira, Orsós Julianna 

  



NYÍLT LEVÉL 

 

a Magyar Szociológiai Társasághoz  

és a Közép-európai Egyetem Kisebbségpolitika Tanszékéhez 

 

Ezúton szeretnénk kifejezni felháborodásunkat a 2015. február 3-án a Közép-európai Egyetem 

Auditóriumában megtartott magyarországi romákról szóló kerekasztal-beszélgetéssel (Discourse on 
the Roma in Hungary) kapcsolatban. 

 

Ugyan a Debreceni József nemrégiben megjelent Ne bántsd a cigányt! című könyvének 

ellentmondásossága véleményünk szerint is érdemes a vitára, a kerekasztal-beszélgetés 

témaválasztásában is hozzájárult a romákról, mint homogén csoportról szóló beszédmód 

megerősítéséhez, ahelyett, hogy állampolgárokként, különböző egyének csoportjaként határozná meg 

őket. Emellett a vita témája fenntartja a romák passzív, áldozati szerepét is. 

 

Azon túl, hogy aggályosnak tartjuk, hogy a könyv szerzője, mely a beszélgetés központi témájául 

szolgált, nem volt jelen az eseményen, azon meggyőződésünknek is szeretnénk hangot adni, hogy egy 

ilyen vitát romák részvételével kellett volna megszervezni. Bár egy fiatal roma kutató, Máté Dezső, 

meghívást kapott a konferenciára, a romák mindvégig csupán a beszélgetés tárgyául szolgáltak, 

véleményük nem kapott jelentős szerepet. Ez nem csupán elfogadhatatlan és megalázó, de a romákról 

szóló közbeszéd alakítását és a róluk szóló tudományos értekezéseket romák kizárásával, véleményük 

semmibevételével is elfogadhatónak állítja be. 

 

Úgy gondoljuk, hogy a vita szervezői és résztvevői egyaránt hozzájárultak a rasszista beszédmód 

további térnyeréséhez és legitimálásához, többek között Németh György meghívásával. Valószínűleg 

ezt a szólásszabadság nevében tették, azonban Erőss Gábor kivételével, aki reagált a 

holokauszttagadásra, nem határolódtak el egyértelműen és nyilvánosan sem Németh egyéb rasszista 
kijelentéseitől, sem a roma népirtás tagadásától

*
. 

 

Mi indokolta Németh György meghívását? Amennyiben a cél Németh Györgynek, mint „a jobboldal” 

egyik képviselőjének, megszégyenítése, lejáratása volt, azt ellenezzük, ugyanis ellentétes az alapvető 

emberi jogok értékrendjével. Németh esetleges felhasználása a jobboldal kigúnyolására pedig azt 

mutatja, hogy a szervezők nem veszik elég komolyan a Magyarországon széles körben elterjedt 

rasszizmust és cigányellenességet, így meg sem próbálva megfelelő válaszokat adni a problémára.  

Véleményünk szerint a párbeszédnek jelentős szerepe van a közvélemény formálásban valamint a 

társadalmi problémákról szóló közbeszéd alakításában. Ezzel szemben azonban nem találjuk 

termékenynek vita szervezését olyan résztvevővel, aki rasszista kijelentéseiről ismert, ez ugyanis végül 

a magyarországi roma holokauszt tényének megkérdőjelezéséhez vezetett. Ilyen értelemben a vita 

ahelyett, hogy konstruktív lett volna és lehetőséget biztosított volna valóban fontos kérdések 

tudományos szintű megvitatására, teret engedett a romaellenes megnyilvánulásoknak: szándékával 
ellentétes hatást eredményezett. 

 

                                                           
*
 A Közép-európai Egyetem jelenlegi és volt roma hallgatói valamint a Romaversitas, az Esélyt a Hátrányos 

Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány, a Roma Sajtóközpont, az Európai Roma Jogok Központja Alapítvány, és a 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda jelentették az esetet a hatóságoknál. 



Követeljük, hogy a szervezők, mind a Közép-európai Egyetem Kisebbségpolitika Tanszéke, mind 

pedig a Magyar Szociológiai Társaság, nyilvánosan határolódjanak el a vitán elhangzott rasszista 

kijelentésektől és adjanak magyarázatot arra, milyen elvek mentén választották ki a beszélgetés 

résztvevőit. 

 

2015. február 9. 

 

A Közép-európai Egyetem jelenlegi és volt roma hallgatói, valamint 

Khurram Rasheed, Rachel Shue, Carly Rivezzo, Lena Jacobs, Camille Hesterberg, Shirline Afshar 

Vogl, Mihai Popsoi a Közpolitikai Tanulmányok Tanszékről; Mariam Begadze, Ausra Gedminaite, 

Monika Glavina, Marina Bán, Whelma Cabanawan, Tenzin Dolma, Ekaterine Kokichaishvili, Lida 

Minasyan, Berihun Adugna, Nasra Islan, Roel Holman, Haidar Adam, Shorena Latatia, Nurjan 

Rakymova, Arrey Ojong, Jaszmina Racpetin, Anna Maria Marko, Robert Fortingo, Deogratias Bwire, 

Sarjo Sama a Jogi Tanszékről; Tudor Taba, Endre Borbáth, Gulzat Baialieva, Theresa Elena, Marcela 

Figureoa from the a Politikatudományi Tanszékről; Natasha Lueth (alumna), Manta Alexandra, 

Andreea Catalina Ros, Mihalovics Éva a Társadalmi Nemek Tanszékéről; Anna Balazs, Marianna 

Jónás, Elena Chiorean,, Jana Hrckova, Joyce Oh, Julian Chua, Kedarious Colbert, Kylie Boazman, 

Macario Jr. Lacbawan, Marhabo Saparova, Csaba Oláh, Mina Ibrahim, Nikhil Mathew, Stefan Voicu, 

Tomris Ozge Goksen, Natalia Buier, Daniela Ana, Sergiu Novac a Szociológia és Szociálantropológia 

Tanszékről; Ursula Sanchez, Janetta Jakypova, Jonathan Vegas, Fai Suluck, Nuruddin Ahmed Bappy, 

Kat Rand, Shaileshwori Sharma, Ee Chia, Primrose Mungwari, Gyuri Hámori, Németh Bálint a 

Közpolitikai Iskoláról; továbbá Havas Gábor, Lopez Nank Elvira, Orsós Julianna 

 

 


