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Afroamerikai és magyarországi roma önéletrajzok összehasonlító 
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Demény Tamás 

 

Disszertáció tézisek
*
 

 

Bevezetés 

Doktori disszertációm két magyarországi roma és két afroamerikai önéletrajzi mű 

összehasonlító elemzése, amely az afroamerikai irodalom témakörével foglalkozó kritikai és 

elméleti írások segítségével tanulmányozza a magyarországi roma műveket. Az amerikai 

néger irodalom több évszázados múltra tekint vissza, történetét kritikai és elméleti művek 

sokasága tanulmányozza. Dolgozatomban ezeket az irodalomkritikai módszereket és 

eredményeket felhasználva hasonlítok össze két kiemelkedően fontos XX. századi 

afroamerikai önéletrajzi regényt (Richard Wright Black Boy és Zora Neale Hurston Dust 

Tracks on a Road) két hasonló témájú jelentős magyarországi roma művel (Péliné Nyári 

Hilda Az én kis életem és Lakatos Menyhért Füstös képek). A négy önéletrajz részletes 

elemzéséhez és értékeléséhez felhasználom a műfajjal kapcsolatos legújabb irodalomelméleti 

írásokat is, kiemelve az auto-etnográfia fogalmát, amely alatt a szerző saját életének néprajzi 

szempontú megjelenítését értjük. Tudomásom szerint hasonló tanulmány még nem jelent meg 

magyarországi roma önéletrajzokról, így munkám újszerű és eredeti hozzájárulás mind az 

összehasonlító irodalomtudomány mind pedig a kultúrákon átívelő kisebbségkutatás területén.  

Dolgozatom első részében azt tanulmányozom, hogy a szerzők hogyan próbálják 

egyrészt megérteni, másrészt az olvasó számára hozzáférhetővé tenni saját kultúrájukkal 

kapcsolatos személyes tapasztalataikat, érzéseiket és meglátásaikat. Kisebbségi kultúrájuk 

különleges dinamikáját valamint az ebben betöltött saját személyes helyzetüket jelenítik meg 

a többségi társadalom nyelvén, kulturális közegében és ideológiai hátterében, amely során 

sokszor a többségi kultúra felfogásától idegen dolgokat kell bemutatni és megmagyarázni. A 
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kisebbségi hagyományok összetettségét és a szerzők ellentétektől sem mentes helyzetét a saját 

világukban, elsősorban a családjukkal, különösképpen az édesanyjukkal való kapcsolatuk 

elemzésén keresztül próbálom megérteni. Az édesanyával való kapcsolat mind a négy 

könyvben fontos szerepet játszik és általános emberi értékek ábrázolásával hozza közel az 

olvasóhoz a szerző különleges világát. De ezek a leírások ugyanakkor túl is mutatnak 

önmagukon, rámutatva az író ellentmondásos kapcsolatára a saját kisebbségi kultúrájával és 

hagyományaival.  

A második részben a többségi társadalommal való érintkezésekről és kapcsolatokról 

lesz szó. A szegénység, elszigeteltség, lenézettség, iskolázatlanság tapasztalatait nagyon 

nehéz megfogalmazni, mert ezek a tapasztalatok nem csupán a társadalmi érintkezéseket, 

hanem az emberi lét mélységeit is átjárják. Az erőszak megjelenítése egyik könyvben sem 

öncélúan történik, sokkal inkább könnyen érthető, grafikus és érzelemdús irodalmi 

feldolgozása ez a kisebbségi lét mindennapi tapasztalatainak és nehézségeinek. Azonban az 

erőszak ábrázolása csupán kiindulópontja a hátrányos helyzettel való szembenézésnek. A 

szerzők ennél sokkal összetettebb feladatra vállalkoznak, amikor saját életük jobbítása 

érdekében felvállalják a szembenézést, egyszerre szembeszegülést és együttműködést a 

többségi társadalommal. Akárcsak az anyaság és a család ábrázolásánál, a szerzők a többségi 

társadalommal való érintkezéseket is elsősorban az általános emberi értékek leírásán keresztül 

közelítik meg, hogy így mutassák be és hozzák testközelbe különleges helyzetüket. 

A művek kiválasztásának folyamata 

Richard Wright és Zora Neale Hurston önéletrajzi művei kiemelkedően fontosak a huszadik 

századi afroamerikai önéletrajzok sorában. A kettő összevetése nagyon fontos 

irodalomtörténeti, kritikai és elméleti kérdéseket vet fel. Hurston és Wright egészen eltérően 

vélekedtek az amerikai néger irodalom szerepéről, és a kritikai irodalom általában 

ellenpólusként tartja őket számon. Wright műveit Howe (119) „tiltakozó irodalom”-nak 

nevezi, míg Deck (237) megfogalmazása szerint Hurstoné egy „pozitív megközelítése a fekete 

kultúrának.” A politikai, társadalmi és kulturális kérdésekben való különbségeik nagyban 

befolyásolták az egyénről és az önmegvalósításról alkotott nézeteiket is.  

Újabban azonban több kritikus is felhívta a figyelmet a hasonlóságokra Hurston és 

Wright között. Bár Hurston műveiben nem jelenik meg a fajok közötti gyűlölet, 

önéletrajzában mégis fontos szerepet kap a faji igazságtalanságok elleni tiltakozás. 

Ugyanakkor a harcias ellenállás mellett sok kritikus felfedezi Richard Wright Black Boy-ában 
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is az önmegvalósítás, az érzelmi integritás valamint a jóindulatú környezet iránti vágyakat. 

Tanulmányom új olvasata ennek a két műnek, amely kapcsolódási pontokat keres közöttük 

mind a Hurstonnél hangsúlyosabb önmegvalósítás és kulturális hovatartozás kérdéskörében, 

mind pedig a Wrightra inkább jellemző társadalmi tiltakozás és ellenállás témáiban is. A 

Black Boy egyértelműen a politikai és társadalmi ellenállás üzenetét hordozza, de rejtett – és 

talán pont ezért mélyrehatóbb – módon hasonló üzenetek találhatóak Hurston írásában is.  És 

míg Hurston művében a saját személyének és kultúrájának ünneplése egyértelmű, a személyes 

integritás fontossága és a „néger értékek igenlése” Wright narratívájában is fontos szerepet 

kap. A meglévő széleskörű kritikai irodalom és az itt felvázolt újszerű összehasonlító olvasata 

e két műnek, lesz kiindulópontja Lakatos és Péliné olvasatának is.  

Lakatos Menyhért és Péliné Nyári Hilda önéletrajzi regényei egyedülállóak a magyar 

roma irodalomtörténetben. Európában is és Amerikában is számos roma önéletrajz jelent meg, 

például Manfri Frederick Wood Angliában, Ceija Stojka Ausztriában, Otto Rosenberg 

Németországban, Ilona Lacková Szlovákiában, Konrad Bercovici Romániában és Ronald Lee 

Kanadában. Ezek az írók azonban egészen más kulturális és társadalmi háttérből dolgoztak 

mint a magyarországiak. (Ezt a történelmi áttekintésben részletesebben kifejtem.) 

Magyarországon a gazdag roma irodalom elsősorban költészetben és mesékben nyilvánul 

meg, és ennek megfelelően a kritikai figyelem is leginkább ezekre fókuszált. 

Az európai roma irodalom kritikai megközelítését áttekintettem. Ezek közül itt csak 

néhányat említenék meg, amelyeket fontosnak tartottam az általam tanulmányozott művek 

pontosabb megértéséhez. Kiemelném viszont, hogy a földrajzi, kulturális valamint műfajbeli 

különbözőségek miatt, ezek a kritikai művek kizárólag háttéranyagként jelenhetnek meg a 

dolgozatomban. Grobbelt Németországban keletkezett roma önéletrajzokat tanulmányoz 

„Előadóművészet a mai roma önéletrajzokban” címmel. Irodalomelméleti megközelítései 

nagyon fontosak, de az általa tárgyalt művek egészen különböznek az általam 

tanulmányozottaktól. Kati Trumpener nyugat-európai, elsősorban angliai roma narratívákkal 

foglalkozott, amelyek történelmi és kulturális háttere teljesen eltér a magyarországitól. Martin 

Shaw szintén a vándorcigányok életét mutatja be. Barbara Rose Lange elsősorban 

népművészetre összpontosít és nem narratívákra. Francis Hindes Groome szintén roma 

népmeséket tanulmányozott. 
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A négy szöveg összehasonlításának alapjai 

Wright és Hurston pozíciója az afroamerikai kultúrtörténetben kiindulási pont lehet 

Lakatos és Péliné szerepének és mondanivalójának megértésében. Lakatos és Péliné, 

elmondhatjuk, hogy a két legfontosabb magyarországi roma önéletrajzi narratíva szerzője. És 

bár Wright és Hurston egy évtizedekre visszanyúló afroamerikai önéletrajzírás hagyományára 

építhetett, mindketten a maguk helyzetében újat alkottak és a huszadik századi afroamerikai 

életrajzi narratívák referenciapontjaivá váltak. Mind a négy könyv a második világháborút 

megelőző gazdaságilag és politikailag terhelt években játszódik, de ennél fontosabb a 

kultúrában elfoglalt helyük. Hurston és Wright könyve 1942-ben illetve 1945-ben jelent meg, 

míg Lakatosé 1975-ben, Pélinéé pedig 1996-ban. Ennek ellenére a hagyományban betöltött 

relatív helyzetük miatt Wright és Hurston inkább segíthet Lakatos és Péliné megértésében 

mint kortárs afroamerikai szerzők. Lakatos és Péliné nem építhetett az amerikai és globális 

irodalomban megjelent kisebbségi irodalmi irányzatokra, amelyek sok esetben éppen a 

Wright és Hurston által képviselt hagyományokat fejlesztették tovább.  

A magyarországi roma irodalmi szereplők kulturális és társadalmi háttere 

természetesen egészen más mint a Wright és Hurston által képviselt afroamerikai tapasztalat. 

Éppen ezért az én irodalmi összehasonlításomnak nem képezi részét e két népcsoport 

kultúrájának vagy társadalmi tapasztalatának összehasonlítása, hanem kizárólag a szerzők 

irodalmi válaszai a különböző témákra. Bizonyos tapasztalatok, mint például a gettósodás, az 

oktatáshoz való hozzáférés nehézségei, a gyökér nélküliség vagy éppen a szegregáltság 

megjelennek mindkét oldalon, sőt jobban jellemzik ezt a négy művet, mint mondjuk a nyugat-

európai vándorcigány életrajzokat.   

Mindkét kultúrkörből egy női és egy férfi narratívát választottam. Wright és Hurston 

ugyanarról a amerikai Dél-ről írnak, mégis egészen másként. Wright a városokban tapasztalt 

erőszakot és etnikai konfliktusokat hangsúlyozza, míg Hurston elsősorban a békés egymás 

mellett élést és az afroamerikai kultúra sajátosságait. Lakatos abból a szempontból 

hasonlítható Wrighthoz, hogy ő szintén nagy hangsúlyt helyez az etnikai konfliktusokra és 

ezekből származó sokszor erőszakba torkolló szituációkra. Péliné viszont inkább Hurstonhoz 

hasonlóan a több etnikum egymás mellett élésére koncentrál.  
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Történelmi, gazdasági és kulturális háttér 

Disszertációm ezen részében áttekintem azt a történelmi, kulturális és gazdasági 

környezetet amelyben az összehasonlító tanulmányom életrajzi narratívái születtek. Ennek az 

áttekintésnek kettős célja van: egyrészt történelmi kontextusba helyezni a könyveket és 

rámutatni azokra a társadalmi tényezőkre, amelyekben a szerzők bemutatják életüket. 

Másrészt pedig fontosnak tartom, hogy a hasonlóságokat és a különbségeket is pontosan 

lássuk, és így tartózkodjunk a felszínes párhuzamoktól, ezzel is segítve az irodalomkritikai és 

elméleti megközelítések pontosságát.  

 

Elméleti háttér, különös tekintettel az önéletrajz és az auto-

etnográfia műfajokra 

Az afroamerikai önéletrajz hagyományai 

Az afroamerikai irodalomban kiemelt helyet foglalnak el az önéletrajzi narratívák 

(Morrison "The Site of Memory," 103, Andrews 197). Irodalomkritikusok meglátása szerint 

Richard Wright és Zora Neale Hurston a rabszolga narratívák hagyományaira építkeznek, és 

ebből eredően új, huszadik századi önéletrajzi hagyományokat teremtenek. Áttekintem az 

önéletrajzi műfaj legújabb irodalomelméleti megközelítéseit is, amelyek segítségével a 

művekről alkotott meglátásaimat megfogalmaztam. Ezek közül is kiemelkedik az auto-

etnográfia mint műfaj megnevezése.  

Az 1980-as évek elején az afroamerikai önéletrajzokkal foglalkozó kritikusok 

többsége az önmeghatározás fontosságát hangsúlyozta, kiemelve ennek különös jelentőségét 

ezen művekben. Az afroamerikai narratívákban többre volt szükség mint a nyugati és 

amerikai irodalomban megtalálható individualizmus megjelenítése, fel kellett ugyanis fedezni 

az afroamerikai individuumot a ráerőltetett definíciók és szerepek kereszttüzében. Robert Lee 

Frederick Douglass rabszolga narratívájából kiindulva vezeti le az önmeghatározás és 

önmegjelölés fontosságát „az egyén történelmi elutasítottsága ellenére” (Lee 154).  Ebben az 

időben a kritikusok többnyire a nyugati civilizációra jellemző individuum 

megfogalmazásokkal dolgoztak, és ezek (sokszor újszerű, radikális, de mégis alapvetően 

hagyományos) megjelenítését méltányolták az afroamerikai önéletrajzokban.  

A legújabb tudományos megközelítések azonban a hagyományos önéletrajzi műfaj 

korlátaira hívják fel a figyelmet, és a kisebbségi irodalmakban nem a hagyományos egyén és 
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individuum megfogalmazásokat keresik. A kritikai figyelem inkább az egymástól teljesen 

eltérő hátterű és hagyományú kultúrák és individuumok közötti párbeszédre irányul, 

megengedve az akár egymástól különböző és egymásnak ellentmondó  egyén-, közösség- és 

kultúra-felfogások párhuzamos jelenlétét is.  

 

 

Az önéletrajzi narratívák újszerű megközelítései 

Sidonie Smith és Julia Watson (2001) különbséget tesz az élet-leírás (life writing), 

élet-narratíva (life narrative) valamint az önéletrajz (autobiography) fogalma között. Ezek a 

megkülönböztetések azért fontosak az én tanulmányomban mert mind a négy narratíva átlépi 

a hagyományos önéletrajzok műfaji határait, így keresvén módokat az egészen egyedülálló 

tapasztalataik és önmeghatározásuk megfogalmazására. Ezért tanulmányoztam és használom 

dolgozatomban Jacques Derrida és más posztmodern gondolkodók írásait is a műfaji határok 

átlépésével kapcsolatban. Ezek az irodalomelméleti meggondolások a műfaji határok 

átlépésével kapcsolatban egyben segítenek a magyarországi roma és az afroamerikai irodalom 

közötti egyéb meglévő határok átlépésében is,  közös pontok keresésében és így a művek 

jelentősének jobb megértésében.  

 A narratívák keletkezési körülményei és politikai háttere azért fontosak, mert 

segítenek megérteni a szerzők irodalmi beágyazottságát és lehetőségeiket is. Wright és 

Hurston az amerikai Délen nőttek föl, ami abban az időben erősen szegregált volt (az ún. Jim-

Crow törvények alapján). Ezek alapján tudták és látták, hogy mi az, amihez nincs 

hozzáférésük az amerikai társadalomban. És bár műveik jóval a polgárjogi mozgalmak előtt 

születtek, tanulmányomban rámutatok a nyílt és rejtett ellenállásokra a szövegben, művekben. 

Wright egészen nyíltan politikai állásfoglalást tesz (még az amerikai Kommunista párt tagja is 

lesz egy rövid időre), míg Hurston a néger kultúra értékeire és különlegességére koncentrál. 

Így bár egészen különböző módon, de az önéletrajzi keretek feszegetése társadalmi 

elégedetlenségüknek is teret ad. Péliné és Lakatos mindketten a létező szocializmus idején 

(illetve Péliné annak legvégén) írták narratíváikat. Bár politikai állásfoglalást nem tesznek, 

különböző módokon feszegetik a kisebbségi lét korlátait, valamint újszerű narratív formákkal 

hívják fel a figyelmet a roma hagyományok és kultúra különbözőségére a többségi 

társadalomtól. A cigányságról közvetített egységes képük a kisebbségi összetartozást erősíti a 

társadalomban jelen lévő megosztottsággal szemben.  
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 Az úgynevezett „testimonio” műfajról szóló tanulmányokat felhasználva, újszerű 

megvilágításba helyezem a négy művet, rávilágítva arra, ahogy mind a négy szerző 

különleges műfaji trükkökkel tud egyszerre általános tényeket közvetíteni a kisebbségi 

csoportjáról, miközben saját személyes egyedisége is megjelenik. A testimonio, Kaplan 

megfogalmazásában „a szolidaritás és a szövetségkötés lehetőségeire hívja fel a figyelmet a 

‘beszélő’ alany, az interjú készítője, a fordítók valamint a kritikusok között” (Kaplan 122). A 

rabszolga narratívák szerzői saját életüket tipikus példaként állították olvasóik elé, akik nem 

ismerték a rabszolgasors mindennapjait. Persze az irodalmi ellentmondás ebben az, hogy a 

„tipikus” rabszolga nyilván még csak közel sem kerülhetett ahhoz, hogy elszökjön, miként ezt 

tették a narratívák leírói. Így már itt megjelent a szolidaritás és szövetségkötés mozzanata a 

rabszolga narratívák szerzői és az abolicionisták (a rabszolga felszabadításért munkálkodó 

mozgalmak résztvevői) között. Az előbbiek a saját egyéni és izgalmas életútjuk leírását az 

utóbbiak propaganda céljaival hozták összhangba. Erre a hagyományra épít Wright is, amikor 

Fekete fiú-ként aposztrofálja magát a címben, még azt is hozzátéve, hogy „Amerikai éhség” 

(American Hunger). Ezek az általánosító üzenetek éles kontrasztban állnak a narratíva egyes 

részeiben megjelenő egészen egyedi géniusz Wrighttal. Hurston művében szintén jelen van ez 

a kontraszt, amikor egyrészt a maga különlegességét és egyediségét hangsúlyozza, másrészt 

pedig művében auto-etnográf elemeket visz be, ezzel általános képet festve környezetéről és 

kultúrájáról, megbízója, a kiadó kívánságai szerint. Amikor Péliné az ő „kis” életéről beszél, 

akkor azt sugallja, hogy nincs az életében semmi különös, ezzel a romákról leírt képet 

mintegy általánosítja és olvasói számára befogadhatóvá teszi. Ugyanakkor kiderül, hogy 

mintegy kivételként, ő egészen különleges kapcsolatban volt a többségi magyarsággal 

(például férje révén), tehát az etnikumok közötti szövetségkötésben egyáltalán nem 

általánosíthatóak a tapasztalatai. Lakatos szintén tipizálja az életét valamilyen szinten, azáltal, 

hogy például egyáltalán nem említi az „oláh cigány” mivoltát, ezzel a romákról egy 

egységesebb képet tálalva az olvasó felé.  

Bizonyos tekintetben mind a négy narratíva sorolható a Bildungsroman műfajába is, 

de rámutatok arra, hogy hogyan törik át a hagyományos műfaji kategóriák határait, többek 

között formai újítások révén. Wright  lírai beszúrásokkal töri meg négy alkalommal az amúgy 

kronológiai sorrendben leírt narratíváját. Ezek a töréspontok nem csupán újszerű 

értelmezéseket tesznek lehetővé, hanem rámutatnak arra is, hogy a hagyományos narratív 

formák nem elégségesek Wright tapasztalatainak továbbadásához. Ramanadovic Lacan és 

Paul de Man írásai segítségével mutatja be, hogy Wright hogyan és miért lépi át a műfaji 

határokat. Hurston szintén formai újításokkal és törésekkel tart távolságot a hagyományos 
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nyugati narratíváktól, ezzel is jelezve, hogy mondanivalója és tapasztalatai merőben 

újszerűek. A hagyományosnak nevezhető kronológikus életleírása kora gyermekkorának 

kiegyensúlyozott világát tükrözi. A körülötte levő világ veszélyeinek megtapasztalásait 

azonban már pikareszk jellegű narratívában írja le, míg könyve végén esszé formátumban 

ismerteti kulturális és emberi tapasztalatait, mondanivalóit. Lakatos már a címben jelzi, hogy 

visszaemlékezései természetesen szubjektívek és szelektívek, amelyek mindenféle formai 

tagoltság nélkül találnak utat könyve lapjaira. Ez kölcsönöz egyfajta megfoghatatlanságot a 

művének, ezzel is elkerülve a besorolást, meghatározást, skatulyázást. Péliné művének stílusa 

a szóbeliség hagyományát tükrözi, így miközben a magyarországi roma nők között úttörő 

jellegű innovatív művet ír, kapcsolódik a hagyományos szóbeli történetmondáshoz is. 

Műfaji megközelítésben szintén fontosnak tartottam a „trauma narratíva” fogalmát. Ez 

„az elmondhatatlan leírására való törekvés. ... Amikor a történetíró megpróbálja elmondani az 

elmondhatatlant, akkor az emlékekkel és ezek késedelmességével birkózik. ... A trauma 

tapasztalat, Gilmore szerint átváltoztatja, sőt szilánkokká is aprítja az egyént”  (Smith and 

Watson 206-7). Wright egyértelműen közvetíti, hogy a déli társadalomban való felnövekvése 

során, hogyan traumatizálódott és ezáltal torzult a karaktere. Lakatos úgy osztja meg az 

elmondhatatlant, hogy a legtraumatikusabb mondanivalókat egy hosszú (bár formailag nem 

elkülönített) beszúrásban írja le művének közepén. Ezzel szemben a női írók kerülik a 

traumák közvetlen leírását, és mindketten „etnikumuk egészséges” („racial health”- Hurston) 

mivoltát hangsúlyozzák, nem elkendőzve a megpróbáltatásokat, hanem ezekkel szemben a 

kultúra, a család és az egyén megtartó erejét hangsúlyozva. 

Az említett műfaji megközelítések segítségével tehát azt mutatom be, hogy milyen 

módokon tudják a szerzők közvetíteni az egészen egyedi tapasztalataikat olyan olvasók felé, 

akik számára amúgy nem hozzáférhetőek vagy megérthetőek ezen különleges kulturális és 

kisebbségi létformák. Ezen művek segítségével tehát több irányban is nyílik párbeszéd és 

élednek kapcsolatok: egyrészt a kisebbségi csoportokon belül, másrészt különböző kisebbségi 

csoportok között, harmadrészt pedig a többségi társadalmak és a kisebbségi társadalmak 

között. Mindennek jobb megértéséhez és rendszerezéséhez hasznosnak találtam az auto-

etnográfia mint műfaj meghatározását és az ezzel kapcsolatos tanulmányokat. Az auto-

etnográfiával kapcsolatban Deck „szemtanúnak” nevezi a narrátort, aki „többrétegű öntudata” 

segítségével kisebbségi kulturális és egyéni tapasztalatokat tud a többség számára 

hozzáférhető formában megjeleníteni. 
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A két fő rész bevezetése 

Az auto-etnográfia kritikai irodalmát nagyon hasznosnak tartom a tanulmányomban 

szereplő narratívák megértéséhez. A nyíltan kimondott „érzelmi belekeveredés”, valamint a 

„többrétegű öntudat” (és ezáltal a műfaji korlátok áttörése) újfajta párbeszédeket tesz lehetővé 

mind a kisebbségi kultúrákon belül, mind pedig a kisebbségi és a többségi társadalmak között. 

A kisebbségi csoport kultúráját nem egy idealizált, egységes, jól meghatározható egységként 

mutatják be, hanem komplexitásaival, ellentmondásaival és megfoghatatlanságával együtt. 

Ezen kulturális bemutatkozás a narrátor sajátja - hiszen érzelmileg telített, és túllép a műfaji 

határok elvárásain, - de ugyanakkor hozzáférhetővé válik közeli s távoli olvasók számára 

egyaránt.  

Mindezek alapján két fő terület mentén tanulmányozom a négy választott narratívát. 

Az első terület a narrátornak a családjával, elsősorban az anyjával való kapcsolatán alapszik. 

Ez rávilágít a kultúra belső komplexitásaira is, hangsúlyozva a narrátor odatartozását és vele 

való egységét, de ugyanakkor teret engedve a változások és a fájdalmas törésvonalak 

bemutatásának is. Az édesanyával való érzelmileg telített kapcsolat bemutatása mind a négy 

műben túlmutat önmagán, rávilágítva a közösségen belüli egyéb kapcsolatrendszerekre is. A 

narrátor és családja közötti egységről, illetve ennek az egységnek a megbomlásáról szóló 

beszámolók felhívják a figyelmet a szerző különleges pozíciójára is. Hiszen ő egyrészt részese 

a bemutatott a közösségnek, másrészt viszont már (mint tanult ember, a többségi társadalom 

által foglalkoztatott író) kívülálló is. A másik terület az ellenállás módozataival foglalkozik, 

amely értelemszerűen a többségi társadalommal való kapcsolat része. A kisebbségi létforma 

megkülönböztetéseivel szembeni ellenállások ábrázolása rámutat arra, hogy milyen a „kontakt 

zónában” való lét. Ezek a zónák a rejtett vagy nyílt erőszak helyei is. Az erőszak az 

érzelmileg legmegrázóbb módja a többségi társadalommal való találkozásnak, és ezért az 

ilyen történetek a leginkább hozzáférhetőek a különböző hátterű olvasók számára. Az erőszak 

ábrázolása nem azért kap helyet minden műben mert ez feltétlenül a legmeghatározóbb 

kapcsolódási pont a többségi társadalommal, hanem azért mert segít átélni a többségi és 

kisebbségi csoportok közötti komplex és összetett kapcsolatrendszereket. E két érzelmileg 

telített terület (család, erőszak) tanulmányozása rávilágít tehát a szerzők többrétegű 

öntudatára, arra, hogy milyen módokon tudják elmondani az elmondhatatlan tapasztalataikat: 

saját kultúrájuk egyedi és különleges belső dinamikáját valamint a más kultúrákkal való 

kapcsolatok rögös útjait.  
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Dialógusok a szerző és saját kulturális közege között 

Disszertációm ezen részének központi kérdésköre a narrátor és a saját kisebbségi 

kultúrája közötti kapcsolat. Az auto-etnográfia műfaj kritikai és elméleti megközelítései 

rávilágítanak arra sajátos helyzetre, amelyben a tanulmányom tárgyát képező autobiográfiák 

narrátorai egyszerre beavatottak is és kívülállók is a saját kultúrájukban. Beavatottságukat 

elsősorban a családjukkal való kapcsolatok megjelenítésének  tanulmányozása segít 

megérteni, azon belül is leginkább a narrátor-anya kapcsolat szerepel hangsúlyosan a 

művekben. Péliné és Hurston esetében bensőséges és közeli kapcsolatot látunk, Lakatos 

inkább a törődést és tisztelettudást hangsúlyozza, míg Wrightnál az erőszaktól is megterhelt 

kapcsolat fájdalmai kerülnek az olvasó figyelmének központjába.  A közös pont viszont a 

beavatott narrátor belső ismerete és érzelmi kapcsolata az anyával, a családdal és a kultúrával 

is. Egyfajta kívülállóként ugyanakkor a narrátoroknak egy másfajta rálátása is van a 

kultúrájukra. Mindannyian a többségi társadalom kulturális intézményeiben is 

szocializálódtak és tanultak (bár Pélinének nem volt sok formális tanulmánya), amely során 

mind időben mind tapasztalatokban eltávolodtak saját kultúrájuktól, másfajta rálátás és 

szempontrendszer alapján tekintve értékeire és nehézségeire. E művekben tehát olyan 

interpretációban tárul az olvasók elé a megjelenített kisebbségi kultúra, amely egyszerre 

képviseli a bennfentes ismereteket és érzelmi kötődéseket, valamint a kívülálló 

elfogulatlanabb és teljesebb látásmódját. 

A művekben megjelenített anya-gyermek kapcsolatok túlmutatnak önmagukon, a 

narrátor és kultúrája közötti különleges kapcsolatokra. Nem egyszerűen egy egyén 

önéletrajzáról van szó, hanem a kisebbségi kultúra képviselőjéről. Paul John Eakin a 

„kollektív identitás” „szinekdoché-típusú” önéletrajzának nevezi az ilyet, amely eltérő 

egyénképet ábrázol „a hagyományos individualizmusra alapozott nyugati önéletrajztól.” 

(Eakin 10). A többségi (vagy másik kisebbségi) kultúrkörbe tartozó olvasó számára tipizált 

példaként szolgálhatnak az ilyen narratívák (akkor is ha nem azok és nem annak voltak 

szánva). Az azonos kisebbségi csoportba tartozó olvasó pedig saját tapasztalatainak 

értelmezését, magyarázatát keresheti benne. Ennek ellenére a szerző „írástudó” mivolta, a 

társadalomban betöltött írói szerepe mintegy kiemeli őt az ábrázolt kultúrkörből, amelynek 

így a művekben a család és az édesanya ábrázolása az autentikusabb megjelenítési módja. Ily 

módon, az anyával való kapcsolat megjelenítése a művekben egyfajta dialógussá válik a 

szerző és saját kultúrája között. Egyszerre tud kívülálló és beavatott is lenni. Deck 

hangsúlyozza ezt a beavatottságot Hurston esetében, amikor leírja az etnográfus kutató és a 
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saját közössége közötti újszerű kapcsolatot. (Deck 252).  Alice Walker esszéje, "In Search of 

Our Mothers' Gardens" és novellája, "Everyday Use," szintén ezt a különleges kapcsolatot 

bontogatja szerző, anya és kultúrkör között.  

 Wright esetében az anyjától való elidegenedés és a vele való terhelt kapcsolat 

egyértelműen mutatja a szerző elidegenedését saját kultúrájától és terhelt kapcsolatát az egész 

közösségével. Wright kapcsolata az erőszakos, kegyetlen, majd később magatehetetlenül 

beteg anyával éppolyan ellentmondásos, mint sorstársaival és kultúrájával való kapcsolata. 

Így a mű szövegelemzése, közeli olvasása is segít megérteni Wright mondanivalóját az 

afroamerikai kultúráról és sorstársairól. 

 Lakatos narratívájában megkülönböztethetjük az otthont a maga megtört 

hagyományaival, a vándorlást a kereséssel, valamint az ambíciózus tanulmányokat. A 

nagymama halála a könyv elején a hagyományos életmód hanyatlását is mutatja. Az anya 

szerepe nem túl hangsúlyos, viszont kiegyensúlyozottságot és állandóságot visz Lakatos 

kalandos, kereső életébe. Tehát míg Lakatos személyének bemutatása a könyvben nem 

nevezhető tipikus roma életútnak, a családjának jelenléte és a velük való kapcsolat kibontja e 

megsebzett kultúra értékeit és ellentmondásait is.   

 Péliné könyvében a szinte tökéletes édesanya majdhogynem főszereplő. Az ő 

személye mentes Hilda (Péliné) érzelmi hullámzásaitól, elvágyódásától, kérdéseitől. Az anya 

biztos pontként mutatja be azt, ami a legjobb a hagyományaikban, kultúrájukban. Hilda - 

ellentétben a másik három szerzővel - nem vált befutott és tanult íróvá. De ő is eltávolodott a 

hagyományaitól amikor furcsamód „magyar” emberhez ment feleségül. Így a maga módján ő 

is etnográfus lesz, külső és belső rálátással és kötődéssel családjához, kultúrájához.  

 

Dialógusok a szerző és a többségi kultúra között 

 Disszertációm második része a többségi kultúrával való találkozásra adott válaszokat 

tanulmányozza. Allen Carey-Webb és Stephen Benz 1996-os esszégyűjteményükben 

(Teaching and Testimony: Rigoberta Menchú and the North American Classroom) 

hatékonyan érvelnek amellett, hogy az ilyen jellegű találkozások leírása mindig 

szükségszerűen vita-jellegű, hiszen a többségi társadalom kulturális nyelvezetét szükséges oly 

módon kisajátítani, hogy az amúgy abban a kultúrkörben nem létező tapasztalatokat 

közvetíteni lehessen. Dupcsik megállapítása szerint „A 'cigánykérdéssel', s egyáltalán a 
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cigánysággal kapcsolatban a magyarországi közgondolkodást a két világháború közötti 

korszakban elsősorban a közöny, az érdektelenség jellemezte" (Dupcsik 94). Lakatos és 

Péliné olyan prózai műfajt választottak, amely korábban nem volt jelen a cigány irodalomban, 

és úgy kellett dolgozniuk, hogy mondanivalójuk érthető és érdekes legyen a többségi 

társadalom olvasóközönsége számára, ugyanakkor hűen tükrözze saját kultúrájuk egyedi 

vonásait.  

Fontos megemlíteni, hogy minden különbözőségük ellenére, mind az afroamerikai 

mind pedig a magyarországi roma kisebbségek az adott társadalom perifériáján helyezkednek 

el. Lakatos és Péliné számára például elérhető és ismert volt a nyugati prózai és önéletrajzi 

kánonok hagyománya annak ellenére, hogy helyzetükből adódóan nem voltak részesei a 

nyugati világ irodalmi diskurzusainak. Hurston és Wright elsősorban az általuk tanult és jól 

ismert angolszász irodalmi hagyományokra építhetett, megfűszerezve a rabszolga narratívák 

speciális műfajával valamint egyéb afroamerikai népi hagyományokkal. A társadalom 

perifériája tehát eseteinkben azt jelenti, hogy testközelben voltak a többségi társadalom 

kulturális hagyományai, ugyanakkor saját tapasztalataik és kulturális hátterük mégis másfélék 

voltak. A nyugati kánon irodalomelméleti megközelítései hasznosak lehetnek tehát ezen 

művek megértésében, de a részletekben megbúvó különbségek is jelentőségteljesek. A 

neokolóniális és harmadik világbeli tanulmányok szintén hasznosak lehetnek annak ellenére, 

hogy ezen művek nem neokolóniálisak és nem is harmadik világbeliek. A helyzetet jól 

jellemzi Kaplan megállapítása az ellenállás (resistance) irodalommal kapcsolatban: „az 

ellenállás irodalma és a törvényen kívüli műfajok leginkább a kolóniális és neokolóniális 

rendszerek határmezsgyéin fordulnak elő, ahol a szubjektivitás, a kulturális hatalom és a 

túlélés küzdenek a modern világ színpadán” (Kaplan 133).  

A határmezsgyén, a kultúrák között való lét sohasem békés. Richard Wright beszámol 

például a fájdalom és megfosztottság érzéséről amikor nem engedték be a csak fehérek által 

látogatható könyvtárba. Zora Neale Hurston nehezen értett szót saját falubéli társaival miután 

egyetemi tanulmányait követően hazatért. Lakatos Menyhért többször tapasztalt gyűlölködést 

egyetlen cigánygyerekként az iskolában. Péliné Hilda pedig nem vehetett részt a Magyar 

Állami Operaház tánciskolájában. Ezek, és az ezekhez hasonló tapasztalatok leginkább a 

szenvedő alany belsőjében játszódnak le, és talán a többségi társadalom tagjai nem is értik a 

fájdalom mélységét. A konkrét fizikai erőszak tapasztalata könnyebben érthető mindenki 

számára, így ezek leírása hatékonyabban és képletesebben szemlélheti a csoportok közötti 

összecsapások okozta szenvedéseket. Mind a négy író megtapasztalta a nyílt fizikai erőszakot 

is, de ezek leírásai túlmutatnak önmagukon a kultúrák közötti őrlődés egyéb, nehezebben 
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felfogható de éppoly fájdalmas tapasztalataira. Az erőszak megtapasztalása éppolyan erős 

érzelmeket válthat ki, mint a családi és édesanyai kapcsolatok, de az erőszak mindig a másik 

kultúrával való kapcsolatban kerül elő. (A trauma narratívák tanulsága szerint a kultúrán 

belüli erőszak is kultúrák közöttire vezethető vissza.)  Az erőszak megjelenítésének a 

tanulmányozása tehát arra mutat rá, ahogy ezek az auto-etnográf szövegek a többségi és 

kisebbségi kultúrák közötti problematikus kapcsolat fájdalmait igyekeznek hozzáférhetővé 

tenni. Disszertációm ezen része ezért az erőszak megjelenítését tanulmányozza, majd pedig az 

elnyomás és az erre adandó válaszok egyéb formáit.  

Descartes óta a nyugati gondolkodás az értelmet a test elébe helyezi. Nem csoda hát, 

hogy még a rabszolga narratívák is elsősorban az értelemhez szólnak. Christopher Stuart és 

Stephanie Todd (2009) szerint azonban az újabb kisebbségi művekben egyre nagyobb 

hangsúlyt kap a test szerepe, a „fekete testiség.” A kisebbségi csoportok megkülönböztető jele 

általában testi jegyeken alapszik. A kisebbségi önéletrajzírók már nem elsősorban a józan 

észhez szólnak, mint inkább a testi valóság átélését igyekeznek előmozdítani. Hurston 

meglepő nyíltsága testi vágyaival és tapasztalataival kapcsolatban így válnak jelentőssé, 

valamint az írónő őszinteségét is hivatottak bemutatni. Mindezek alapján érthetőbbé és 

hihetőbbé válik Hurston mondanivalója a faji kapcsolatokról és az ezekre adott válaszáról.    

Az erőszak átitatja Wright könyvét az elejétől a végéig. Ebben a tekintetben Wright 

tapasztalatai alapvetően eltérnek Hurstonétől. A többségi társadalommal való kapcsolatát 

folyamatosan az erőszak jellemzi, és ez a fajok közötti kapcsolat minden létező formáját 

alapvetően meghatározza. A fajon belüli erőszak megjelenítése pedig az afroamerikaiak 

kultúrájának, családjainak és hagyományainak teljes szétesettségét ábrázolja. Wright 

családjának szétesettsége azt mutatja, hogy az évszázadokon át elszenvedett kisebbségi lét 

mennyire sebzetté tette egész társadalmát. Az erőszak tanulmányozása tehát segít megérteni 

Wright faji kapcsolatokról és az ellenállás módozatairól alkotott fogalmait.  

Hasonlóan Wrighthoz, Lakatos is szélsőségesen sok erőszakos jelenetet ábrázol. Ezek 

egy része a cigány közösségen belül van, más része pedig a többségi társadalom és a romák 

között. Az elszenvedett verések és megaláztatások töményen érzékeltetik nemcsak a többségi 

társadalommal való konfliktusokat, hanem a sokszor ellentmondásos, érdekes helyzeteket is. 

A belső harcok az ő esetében is a roma társadalom sebzettségére, széthullására mutatnak rá, és 

arra, hogy milyen nehéz kulturális értékeket kihalászni és megőrizni a jelen megpróbáltatások 

között. Természetesen a cigány hagyományokat nagyra tartja, de ezeket a maga 

műveltségének szemüvegén keresztül értékeli és szűri meg.  
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Bár Péliné gyerekkori, budapesti lakó-környezete szinte szöges ellentéte Hurston 

falujának, az interkulturális találkozásokat sok szempontból hasonlóan látják. Mindketten a 

legjobb néphagyományokra épülő kisebbségi kultúrát mutatnak be, amely kiegészíti és 

gazdagítja a többségi társadalom hagyományait. Műveikben az erőszakos jelenetek is inkább 

az egyének megerősítését és a sztereotípiák lebontását szolgálják, amelyek által kulturális 

értékek épülhetnek. Péliné könyvében nem az erőszakon van a hangsúly, de fontos helyeken 

előbukkannak erőszakos történetek is. Ezeken keresztül megismerhetjük Hilda mély érzelmi 

válaszait és belső életének gazdagságát a kihívások közepette is. A többségi kultúra és 

társadalom alapos ismeretéről is tanúbizonyságot tesznek, és arról, hogy Péliné tudatosan 

kerülte a nyílt szembenállásokat, ezzel is felemelni kívánva a cigányságot és erősíteni a 

kapcsot a többségi társadalommal.  

Zárszó 

Wright, Hurston, Lakatos és Péliné önéletrajzi regényének összehasonlító tanulmánya során a 

saját kultúrájukkal és a többségi kultúrával való párbeszédeket helyezem a középpontba. Ez a 

négyirányú összehasonlító elemzés maga is dialógusokat indít a négy szerző, az ő kultúrájuk, 

valamint a kritikai irodalom között. Ehhez adom hozzá a magam apró meglátásait kisebb 

párhuzamok és különbségek feltárása során.  Alapvető célom, hogy a magyarországi roma 

irodalom jobb megértését és értékelését előmozdítsam a már jobban elemzett afroamerikai 

irodalom felhasználásának segítségével.   
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