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moDUlvázlAt

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

i. ráhAngolás, A feldolgozás előKészíTése

i/a szabályalkotás

A A tanár és az osztály közösen meghatározzák és 
egy poszterre írják a foglalkozás közös szabályait. 
A szabálygyűjteményt kiteszik a falra.

10 perc

Közös szabályok megalt-
kotása
Szabályalkotás
Döntés

Egész osztály együtt 
– megbeszélés tanári 
irányítással

P1 (Javaslat 
közös szabályokt-
ra)
Csomagolópat-
pír, vastag filctoll, 
gyurmaragasztó

i/b A film cselekménye

A Öt csoport alakul az osztályban. Mindegyik csot-
port kap egytegy kérdést (D1) és egy csomagolót-
papírt. Az adott kérdésekhez kapcsolódva felírják 
a film cselekményvázlatát. A kérdések sorszámát-
nak megfelelő sorrendben felolvassák az osztályt-
nak az elkészült vázlatot. 

20 perc 

A film cselekményének 
felidézése
Lényegkiemelés

Csoportmunka – 
kerekasztal 

D1 (Kérdések a 
film cselekményét-
ről)

Csomagolópapír, 
vastag filctollak

P2 (Eseménytört-
ténet a kérdések 
alapján)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B Öt csoport alakul az osztályban. Mindegyik csot-
port húz egy névkártyát (D2). Annak a szerept-
lőnek a nevében idézik fel a történetet, akinek a 
nevét húzták. A csoportok felkészítik egy tagjut-
kat, hogy egyes szám első személyben mondja el 
az osztálynak a saját verzióját.

15 perc

A cselekmény felidézét-
se a szereplők szemszöt-
géből
Decentrálás
Lényegkiemelés

Csoportmunka – 
kerekasztal

D2 (Névkártyák)

ii. Új TArTAloM feldolgozásA

ii/a A történések elemzése

A A tanár lejátszik négy részletet a filmből. Mindt-
egyik után tart egy rövid szünetet, hogy a tanulók 
kitölthessék a rendelkezésükre bocsátott feladatlat-
pot (D3). Párok alakulnak, amelyek megbeszélik 
egymással a megoldásukat.

30 perc

Összefüggések keresése
Problémaazonosítás
Véleményalkotás

Önálló munka – felt-
adatmegoldás

Páros munka – páros 
szóforgó

D3 (Feladatlapok a 
filmrészletekhez)

P3 (A filmrészlet-
tek rövid tartalt-
ma)
P4 (Lehetséges 
válaszok)

A jelzett filmt-
részletek, kijelölt-
ve vhsten vagy 
dvdtn, a lejátt-
száshoz szüksét-
ges eszközök
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A szereplők átmennek egytegy másik csoportba. A 
csoportok eljátszanak egy találkozást a hozzájuk 
érkező szereplővel. Egyes szám második személyt-
ben kérdezik, és az érintett első személyben válat-
szol. A beszélgetés lényegéről a csoportok szóvivői 
beszámolnak az osztálynak. 

35 perc

A történet átgondolát-
sa különböző nézőpont
tokból
Empátia
Kommunikáció
Önkifejezés

Csoportmunka – szit-
tuációs játék

Egész osztály együtt – 
beszámoló

ii/b Tények, érzelmek, indítékok

A A tanár felteszi a kérdést: „Ki a felelős Danny halát-
láért?” Elhelyez a teremben 6 posztert, amelyek 
közül ötön befejezetlen mondatok szerepelnek, a 
hatodik üresen marad. A tanulók körbejárnak, és 
a véleményükkel megegyező mondatot kiegészít-
tik. Ha a véleményük nem egyezik egyik választ-
kezdettel sem, az üres papírra írják fel a gondot-
latukat. Egy tanuló legfeljebb két poszterre írhat. 
Egytegy tanuló felolvassa az osztálynak a posztet-
rek tartalmát. 

20 perc

Indítékok és okok feltát-
rása, a felelősség megált-
lapítása
Véleményalkotás
Kritikai gondolkodás

Önálló munka – felt-
adatmegoldás

Frontális osztálymunt-
ka – bemutatás

Vastag filctoll mint-
den tanulónak

P5 
(Poszterfeliratok)

Előkészített poszt-
terek



tAnári AmerikAi históriA X – 12. évfolyAm 	 149

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B „Vajon mit tesz Derek az öccse halála után?” 
A tanár egy poszteren kiteszi sorszámozva a 
lehetséges változatokat. A tanulók eldöntik, hogy 
melyik variációt tartják a legvalószínűbbnek. Az 
azonos változatot választók alkotnak csoportot, 
és ötletroham formájában összegyűjtik és felírják 
az érveiket. Az érveket végül a csoportok egytegy 
képviselője olvassa fel. A más folytatást elképzet-
lők is alkothatnak külön csoportot, és érvelhetnek 
saját megoldásuk mellett.

25 perc 

A lehetséges következt-
mények feltérképezése
Önkifejezés
Véleményalkotás

Kooperatív tanulás – 
kerekasztal

Papír, írószer P6 (A poszter 
szövege)

C Párok, illetve 3 fős csoportok alakulnak. Mindt-
egyik kap egy filmrészletet tartalmazó képet (D4) 
és egy A/4tes papírlapot. Leírják egy papírra, hogy 
mi jut eszükbe a képről. A papírt ráhajtják az írát-
sukra, és legfeljebb másfél perc múlva, a tanár jelt-
zésére továbbadják a képet és a papírt a szomszét-
dos társaságnak. Annyiszor ismétlik a műveletet, 
ameddig mindenki írt valamit a képről. 
A tanár a sorszámozás szerint egyenként kivetíti a 
képeket, és egytegy tanuló felolvassa az ehhez tart-
tozó szövegeket. 

25 perc

A filmmel kapcsolatos 
érzelmek és gondolatok 
felidézése
Önreflexió

Páros, illetve csoportt-
munka – képzettársít-
tások rögzítése

Kooperatív tanulás – 
csoportszóforgó

D4 (Képek a filmt-
ből)

A/4tes papírlapok, 
íróeszköz

A kinyomtatott 
képek kivetíthető 
formában, a kivet-
títéshez szükt-
séges technikai 
eszközök
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

ii/c Újfasiszta eszmék terjedése Magyarországon

A A tanár elmondja, hogy egy 16 éves, magát neonát-
cinak valló gimnazistával folytatott interjúval fogt-
lalkoznak. Laci gondolkodását tekintve akár a tárt-
gyalt film szereplője is lehetne.
6 csoport alakul. Mindegyik kap egy interjúrészlet-
tet (D5), és közösen válaszolnak az azokhoz kapt-
csolódó kérdésekre. A csoportok jegyzői írásban 
rögzítik az elhangzottakat.

25 perc

Ismerkedés egy nemzeti 
szocialista meggyőződét-
sű magyar fiúval
Kritikai gondolkodás
Véleményalkotás

Csoportmunka – megt-
beszélés, jegyzetkét-
szítés

D5 (Beszélgetés 
Lacival)

P7 (Laci osztályt-
főnökének vélet-
ménye)

B A tanár képeket vetít a Vér és Becsület rendezvét-
nyéről. 
Elmondja, hogy az egyesületet feloszlatták. (Ha 
szükségesnek tartja, bemutathat még egyéb neot-
náci megnyilvánulásokat: az amerikai ikerlányot-
kat, dalszövegeket stb.).
Megkérdezi, hogy a tanulók találkoztakte már 
ilyen jelenségekkel közvetlen környezetükben, és 
hogyan vélekednek ezekről.
Párhuzamokat vonnak az aktuálisan tapaszt-
talt jelenségek és a film egyes jelenetei, szereplői 
között. 

15 perc

Szembesülés a hazánkt-
ban is terjedő neofasiszt-
ta törekvésekkel
Problémaazonosítás
Kritikai gondolkodás
Érvelés

Frontális osztálymunt-
ka – tanári bemutató

Egész osztály együtt – 
beszélgetés tanári irát-
nyítással

P8 (Képek és hátt-
térolvasmányok)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

iii. Az Új TArTAloM összefoglAlásA, ellenőrzés és érTéKelés

iii/a Ki mit gondol minderről?

A A csoportok jegyzői összeülnek, és összesítik a 
beszélgetések tapasztalatait.
Minden csoport kijelöl egytegy képviselőt, akik 
közül három pár alakul. Minden pár kap egytegy 
csomagolópapírt. Az első pár az a), a második a b), 
a harmadik a c) feladatok megoldásait gyűjti össze 
az egyes csoportokból, és írja fel a nála lévő csomat-
golópapírra.
A csoportok helyben maradt tagjai Laci történetét-
hez hasonló konkrét eseteket mesélnek el egymást-
nak.
A jegyzők képviselője ismerteti a Laciról alkotott 
összesített véleményt.
A párok egytegy tagja felolvassa a listákon szerept-
lő, összegyűjtött gondolatokat.

20 perc

A vélemények és ellent-
vélemények áttekintése
Véleményalkotás
Kritikai gondolkodás

Csoportmunka – csot-
portinterjúk

Egész osztály együtt 
– beszámolók, tájékozt-
tatás

Csomagolópapír, 
filctollak

B Minden tanuló húz egy cédulát, amelyen a tárt-
gyalt filmmel foglalkozó internetes fórumból talált-
ható egy részlet (D6). Mindenki leírja, ami a saját 
szövegével kapcsolatban eszébe jut. 
Ezután párt választanak, és kicserélik gondolatat-
ikat. 

25 perc

Reflektálás mások vélet-
ményére
Önreflexió
Véleményalkotás

Önálló feladat – fogalt-
mazás

Páros munka – páros 
szóforgó

D6 (Részletek egy 
internetes fórumt-
ból)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

iii/b Amiről még beszélnünk kell

A A tanulók kört alkotnak, és egymás után befejezik 
a következő nyitott mondatot: „Engem a témával 
kapcsolatban leginkább az érdekelne, hogy…”

 10 perc

A foglalkozás zárása, a 
folytatás megalapozása
Reflexió
Önreflexió

Egész osztály együtt – 
beszélgetőkör 
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P1

javaslat a közös szabályokra

A tanár teszi a javaslatokat, és a tanulók egyenként megszavazzák 
vagy elutasítják ezeket. Ha valaki nem fogad el valamit, indokolt-
nia kell. Ha nyomós az indok, érvényteleníthető a szabály. Akinek 
egyéb javaslata van, megteheti. Ha az osztály megszavazza, az is a 
szabályok közé kerül.

Jelentkezünk, ha szólni akarunk.
A tanár a jelentkezés sorrendjében szólít fel.
Mindig az adott kérdésre válaszolunk, illetve az adott feladatot oldt-
juk meg.
Mindenki szólhat többször is, de egyszerre ne beszéljen 1t2 percnél 
hosszabb ideig.
Odafigyelünk arra, amit a másik mond. 
Mindenkit meghallgatunk.
Nem vágunk egymás szavába.
Nem minősítjük egymást.
Vigyázunk egymás érzékenységére.
Mindenki ügyel a szabályok betartására.
Stb.

P2

eseménytörténet a kérdések alapján

1. Hogyan jutott el Derek a neonáci eszmék vállalásáig? 
•  Az apa megjegyzései a néger tanárra, a pozitív diszkrimit-

nációra: ha rosszabb színvonalon is dolgozik, mint a fehér, 
inkább a feketéket alkalmazzák.

•  Az apa halála (tűzoltás közben, amikor éppen négerek házát 
oltotta, egy fekete ölte meg).

•  Saját családja nehéz élete (családfőként felelősséget érez 
anyja és fiatalabb testvérei iránt).

•  Harcok a területért, gangtháború (a kosárlabdapályáért folyt-
tatott harc, a feketék sértő megjegyzései).

•  Cameron, aki őt teszi meg vezérnek, és rajta keresztül irát-
nyítja a többieket, ő adja a kész náci ideológiát (mindenért 
az idegenek, a zsidók, a színesek tehetnek, akik terjesztik az 
AIDStt, elveszik a munkahelyeket a rendes fehér amerikait-
ak elől, megszegik a törvényeket stb.).

2. Milyen náci megnyilvánulásai vannak Dereknek? Sorold fel a 
kapcsolódó tetteit!

•  A banda ráuszítása a koreai kézben lévő boltra.
•  Vitája Murraytvel a családi asztalnál (a feketéknek mindent 

szabad, King Rodnay és a rendőrök, antiszemitizmus, tetot-
vált horogkereszt).

•  A vele szembeszálló húga elleni durva fellépése, az anya 
megszégyenítése. 

tAnári mellékletek
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•  Brutális gyilkosság, a letartóztatás büszke vállalása (megdit-
csőült arckifejezés).

•  A börtönben tudatos csatlakozás a náci csapathoz. 
•  Sziklaszilárd elvhűség, kompromisszumképtelenség, elfort-

dulás a börtönbeli társaktól.

3. Milyen történések hatására változtatja meg a nézeteit, fordul el a 
náci ideológiától?

•  A börtönbeli fehér banda következetlensége, majd kegyett-
len, erőszakos tette.

•  Megéli, hogy mit jelent diszkrimináltnak lenni (most ő a 
„nigger”).

•  A néger fiúval kialakuló barátság (rádöbbenés, hogy egy fet-
ketét milyen csekély bűnért ítélnek hat évre). A fekete fiú 
megvédi őt a négerek bandája ellen. 

•  A fekete tanár (Sweeney) hatása (kezdetben Derek sokra tart-
totta). Most tőle kér és kap támogatást, tanácsot, segítséget.

4. Milyen következményei vannak annak, hogy Derek a börtönben 
megváltozik? 

•  Lelkiismerettfurdalás támad benne, amikor szembesül tett-
tének családjára gyakorolt hatásával (a család nyomora, az 
anya betegsége, boldogtalansága, Danny elvakultsága).

•  A korábbi rajongók (közöttük Seth és Stacy) csalódnak bent-
ne, majd szembefordulnak vele (Seth majdnem megöli, Stacy 
ellene uszítja a többieket).

•  Rádöbben arra, hogy Cameron már az öccsét is beszervezte, 
és ő sem tud egyszerűen kiszállni.

•  Félti magát és a családját, mert érzi, hogy két oldalról is vat-
dásznak rá.

•  Nagy nehezen rááll, hogy segít Sweeneytnek és a rendőrt-
ségnek a banda leleplezésében.

•  Végül a szeretett fivér hal bele testvére bűnébe (a korábban 
gerjesztett indulatok rajta csapódnak le, a fekete fiú golyóját-
val a rasszizmus fehér áldozatává válik).

5. Mi történik Dannytvel a film során? 
•  Az eseményeket az ő szemszögéből látjuk, a fogalmazását-

ban írottak feketetfehérben jelennek meg a filmen.
•  Tanúja az apa feketékre vonatkozó megjegyzéseinek, a kot-

sárlabdapályáért folyó gangtháborúnak, és hallja, hogy mit-
lyen szavakkal buzdítja Derek a társait (akik gondolkodás 
nélkül követik) az üzlet megtámadására.

•  Átszorongja a családi asztalnál folyó beszélgetést, pontosan 
ismerve a hátteret, sajnálja az anyját, akit Derek kegyetlen 
szavai megfosztanak a partnerétől (aki segíthetne neki a fért-
je halála utáni magány feloldásában és a gyerekek nevelését-
ben).

•  Mindezzel együtt hisz a bátyjának, és fenntartás nélkül köt-
veti a példáját.

•  Ezért tartja őt megfelelő embernek Cameron, és ezért tesz 
meg mindent Seth az ő hithű nácivá nevelése érdekében.

•  Az anya pontosan érzi a veszélyt, és a börtönben ülő Derekt-
től kér segítséget.

•  Danny számára nagy csalódást jelent Derek megváltozása 
a börtön után. Ezért támad rá olyan hevesen. Ő is okos fiú 
azonban, és megérti a bátyja szempontjait.

•  Mire megszelídülnek benne az eszmék, áldozatává válik az 
ádáz gyűlölködésnek. 
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P3

A filmrészletek rövid tartalma

1.  Sweeney felelősségre vonja Danny-t a fogalmazása miatt. A tanár 
Danny szemére veti, hogy Hitler Mein Kampftjáról írt dolt-
gozatot, és ebben Hitlert az emberi jogok védelmezőjeként 
ábrázolta. Feladatul adja neki, hogy írjon a bátyjáról egy fot-
galmazást „Amerikai história X” címmel, ellenkező esetben 
kicsapják a gimnáziumból.

2.  Derek társait az idegen tulajdonban lévő boltra uszítja. Derek elt-
mondja társainak, hogy az idegenek miatt terjed az AIDS, 
vesztik el munkájukat a rendes fehér amerikaiak, és az ilt-
legális bevándorlók megszegik az Egyesült Államok törvét-
nyeit. A banda betör a koreai tulajdonos üzletébe, súlyosan 
bántalmazza a színes eladókat, és vandál módon tönkreteszi 
a berendezést.

3.  Konfliktus a vacsoraasztalnál. A család vendégeként Murray is 
ott ül a vacsoraasztalnál. Derek kemény rasszista és antiszet-
mita kijelentéseket tesz, és kiutasítja a házból a tanárt. Utána 
bocsánatot kér a testvéreitől. Danny továbbra is hisz neki.

4.  Leszámolás Cameronnal. Derek kijön a börtönből, és megt-
mondja Cameronnak, hogy elhagyja a mozgalmat, és viszi 
Dannytt is. Amikor Cameron megfenyegeti, és jelzi, hogy 
Danny már hozzájuk tartozik, Derek leüti. A társaik elől met-
nekülniük kell. 

P4

lehetséges válaszok

1.  A tanár felháborodottan kéri számon Dannytn fogalmazása 
témáját, illetve az írásban kifejtett gondolatokat. Hitler det-
magóg módon látszólag az egyszerű emberek védelmében, 
az ő jogaikat hangoztatva hirdette meg bizonyos néprétegek 
(zsidók, cigányok, színesek stb.) kirekesztését, később megt-
semmisítését, rájuk hárítva a felelősséget a munkanélkülit-
ségért, nyomorért. Ezzel a demagógiával sikerült tömegeket 
megnyernie a fasiszta ideológia számára. Danny családja is 
nehéz körülmények között él. Már az apa a négereket okolta 
a munkanélküliség terjedéséért, ráadásul az ő halálát is egy 
fekete okozta. Emellett Danny napi tapasztalata a feketékt-
kel vívott folyamatos gangtháború. A bátyját példaképének 
tekinti, az ő hatására vállalja büszkén a neonáci eszméket. 
Ennél a beszélgetésnél olyan mértékben meg van győződve 
saját igazáról, hogy a tanár szemrehányásai miatt sem érez 
szégyent, sőt büszke a bátorságára. Jó tanuló lévén az iskolát 
nem szeretné elhagyni, ezért írja meg végül a dolgozatot.

 
2.  Derek arra hivatkozik, hogy a bevándorlók, a színesek tert-

jesztik az AIDStt, elveszik a munkahelyeket a tisztességes 
fehér amerikaiaktól, folyamatosan megsértik a törvényt, 
hiszen illegálisan dolgoznak. Illegális bevándorlókat foglalt-
koztat a sarki bolt koreai tulajdonosa is. Ez az üzlet korábt-
ban egy mindenki által ismert és becsült amerikai állampolt-
gár tulajdonában volt, aki tönkrement, és kénytelen volt egy 
idegennek eladni a boltot. Az amerikaiak védelmében uszítt-
ja rá társait az üzletre. Erre az agitációra a többi fiatal is vevő, 
hiszen saját és családja bőrén érzi a nehéz életkörülményet-
ket. A megvalósulatlan vágyak okozta frusztrációból eredő 
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agresszió, a fasiszta eszmék által felszabadítva, gátlástalanul 
tör elő.

3.  A brutális támadás hírére reagál a családi asztalnál Murray. 
Derek kezdetben ésszerűnek szánt indokokat sorakoztat fel: 
védi az „ismeretlen” tetteseket, mentségeket hoz fel az erőt-
szakos cselekedetre. Azután eltereli a szót a konkrét ügyről 
(nyilván nem tiszta a lelkiismerete), de önvédelemből felhoz 
egy másik eseményt, amikor egy King Rodney nevű feketét-
vel gyorshajtás miatt brutálisan bántak a rendőrök, és ezért 
a rendőröket vonták felelősségre. A jog nevében védi a rendt-
őröket, és egyre hevesebben bizonygatja Rodney veszélyest-
ségét (akár Dannytt is halálra gázolhatta volna!). A támadás 
egyre személyesebb lesz, Murray magyarázza a zsidók érzét-
kenységét az antiszemita jelenségekre („Már 5000 éve üldöt-
zik őket, nem csoda, hogy érzékenyek…”). Derek most már 
személyesen ellene fordul, kegyetlenül sértegeti, megtiltja, 
hogy az anyjával kapcsolatot tartson, sőt kitiltja a házból. 
Végső súlyos érvként megmutatja a mellére tetovált óriási 
horogkeresztet. Kitör belőle a féltékenység, és ez párosulva a 
meggyőződéssé vált náci eszmékkel olyan brutális tettekre 
készteti, amit maga is megbán. (Bocsánatot kér a nővérétől.) 
Ezután a heves indulatokkal átszőtt este után következik 
majd az autólopáson ért feketék meggyilkolása.

4.  Cameron számára Derek jelenti a lehetőséget a fiatalok befot-
lyásolására, megszervezésére. Egy okos, de mélyen elkeseret-
dett, kiábrándult fiú könnyű prédává válik, s alkalmas lesz 
arra, hogy ő legyen A SKINHEAD, akit a többiek istenítet-
nek és gondolkodás nélkül követnek. Az ő nyomdokain hat-
ladva Cameron hasonló pályát szán Dannytnek. Az eszme 
emblematikus figurájává vált, és a börtönben szerinte megt-
edződött fiatalembert kész beavatni a terveibe. Elmondja, 

hogy a három évvel ezelőttinél szervezettebb, sőt tömegmét-
retű a neonáci mozgalom, s azóta már az internet is rendelt-
kezésre áll az eszme hirdetésére. Nem olyan fontosak már 
a külsőségek (nem kell kopaszra nyiratkozni), az eszközök 
kifinomultabbak. Derek már túl sokat tud ahhoz, hogy kit-
szállhasson, és Danny megnyerése már olyan szinten van, 
hogy számára sincs visszaút. Derek ekkor nem képes fékezt-
ni magát, leüti Cameront. Ezzel eljut odáig, hogy korábbi hít-
vei vadásznak rá. 

P5

Poszterfeliratok

Miért halt meg Danny?

1. Derek tehet Danny haláláról, mert…

2. A fiúk apja tehet Danny haláláról, mert…

3. Sweeney tehet Danny haláláról, mert…

4. Seth tehet Danny haláláról, mert…

5. Dannytnek a feketék miatt kellett meghalnia, mert…

6. (üres)
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P6

A poszter szövege

Szerintetek mit tesz Derek az öccse halála után?

1.  Derek beleroppan öccse halálába, mindent megtesz azért, 
hogy a gyilkost elítéljék, de nem tér vissza Cameron csapat-
tába és a neonáci eszmékhez.

2. Derek visszatér a nácikhoz, és együtt irtják a színeseket.

3.  Derek együttműködik a rendőrséggel a banda leleplezését-
ben.

4.  Derek titokban elhagyja a várost, és másutt kezd teljesen új 
életet.

5. Más elképzelés, mégpedig:

P7

laci osztályfőnökének véleménye

(A Lacival készült interjú befejezése)

– Ameddig Laci betartja az iskola szabályzatát, nincs miről beszélni 
– mondja az osztályfőnök. Laci egyébként is kiskorú, így nyilatkot-
zatot csak szülői beleegyezéssel tehetne, de higgye el, nem érdemes 
erről cikket írni.
– Laci tizenhat éves, tehát nem kiskorú – mondok ellent a tanárnak, 
a beszélgetésen pedig túlvagyunk, döbbenetes volt.

A pedagógus az afrotamerikai tanár bojkottjára vonatkozó állítást 
is hárítja: Laci csak a szintfelmérő dolgozatig járt a nevezett csot-
portba, aztán kiderült, tudása alapján nem ott van a helye.
– Ő maga állítja, a tanár származása miatt ment át másik csoportba 
– vitatkozom az osztályfőnökkel, de mivel hajthatatlannak tűnik, 
búcsúzás előtt közlöm vele: a Lacival folytatott beszélgetést megjet-
lentetem, és néhány sorban lehozom az ő véleményét is, hogy nem 
lát kivetnivalót a diák magatartásában.
A mindeddig ellenséges tanár hirtelen megváltozik. Elsírja magát.
– Ne haragudjon – mondja –, ez a gyerek lassan tönkretesz. Tert-
mészetesen tisztában vagyunk a nézeteivel, és higgye el, ha valaki, 
én igazán gyűlölöm a nácizmust. De nem akarom elveszíteni ezt a 
gyereket. Napi kapcsolatban állok az anyjával, és azon dolgozunk, 
hogy kiszabadítsuk a Vér és Becsület karjaiból. Lacival rengeteget 
beszélgetünk, bevontam egy fakultatív tevékenységbe, próbálom 
beilleszteni a normális tanulók közé. És talán meglepi, de Laci kifet-
jezetten tehetséges. Ha viszont megjelenik az újságban a neve vagy 
az iskola neve, biztos, hogy másnap kirúgják. És akkor nem marad 
neki más, mint ez az undorító, agymosó mozgalom. Nagyon kérem 
önt, ezt is vegye figyelembe!

(Forrás: Szlazsánszky Ferenc: „Engem néger ne tanítson”: Harc egy 
neonáci gyerekért. Sofar, 2005. április 14. http://www.sofar.hu/
node/27225)
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P8

Képek és háttérolvasmányok a magyarországi 
skinhaedekről

1.  
A Vér és Becsület rendezvénye a Hősök terén: fekete ruha, 
bakancs, árpádsávos zászló

Mintegy ezren vettek rész Budapesten, a Hősök terén a magát kult-
turális egyesületként bejegyeztetett, de a Fővárosi Bíróság által első 
fokon tavaly decemberben feloszlatott Vér és Becsület Kulturális 
Egyesület rendezvényén. 
Az 1945. február 11tén, a budai várból kitörést megkísérlő német és 
magyar katonákra emlékező, többnyire fekete ruhába és bakancst-
ba öltözött fiatalok az ismeretlen katona emlékműve előtt rendezett 
sorokba tömörültek, többen közülük árpádsávos zászlót hoztak 
magukat, és „White Power” feliratokat viseltek. A rendezvény kezt-
detekor német katonai indulók szóltak. A résztvevők megkoszot-
rúzták az emlékmű elé elhelyezett fejfát, amelyen egy rohamsisak 
volt. A bizonytalan jogállású egyesület egyik képviselője „az euró--
pai fehér fajt és nemzeteket fenyegető veszélyekről” szónokolt, eszmetársa 
pedig a tavaly decemberi népszavazás eredményét értékelte úgy, 
„kiderült, hogy másfél millió magyar él Magyarországon”. Közölte: 
feltételezni sem merték azt, hogy a magyar nemzet ennyire elbutít-
tott, ennyire befolyásolható, hogy saját fajtáját megtagadja, „amikor 
magyarul alig makogó négerek, kínaiak minden gond nélkül állampolgársá--
got kaphatnak”.
A rendezvényen felszólalt egy németországi párt berlini vezetője 
is. A megemlékezés elején egy bohócruhába öltözött férfi virágot 
szagoltatott a rendezvényre érkező fiatalokkal, őt a rendőrök megt-

kérték, hogy távozzon a helyszínről. A rendezvényen részt vevő 
fiatalok közül sokan fehér cipőfűzős fekete bakancsot viseltek. 
Az egyesület ellen indult perben az egyik tárgyaláson megnézték 
azt a televíziós műsort, amelyben Domokos Endre János, a szervet-
zet ügyvivője ismerteti, hogy a fekete bakancsot fekete cipőfűzővel 
a hungaristák, fehér cipőfűzővel pedig a neonácik hordják. A Fővát-
rosi Bíróság első fokon, nem jogerősen tavaly decemberben feloszt-
latta az egyesületet, mert bizonyítottnak látta, hogy rendezvényein 
mások méltóságát sértő kijelentések hangzottak és hangzanak el. 
Lapid Lajos, a budapesti rendőrfőkapitány közbiztonsági helyett-
tese csütörtökön az MTI felvetésére, hogyan veheti tudomásul a 
rendőrség egy ilyen szervezet rendezvényét, emlékeztetett arra, 
hogy a véleménynyilvánítás szabad, és a gyülekezési törvény szet-
rint nem feltétele a rendezvény megtartásának, hogy bíróság által 
bejegyzett egyesület legyen a bejelentő, az magánszemély is lehet. 
Tavaly mintegy hatszázan gyűltek össze az egyesület becsület napi 
rendezvényén a Hősök terén.

2. 
Feloszlatták a Vér és Becsületet

Jogerősen feloszlatta a Vér és Becsület Kulturális Egyesületet csüt-
törtökön a Fővárosi Ítélőtábla. A másodfokon eljáró bíróság ezzel 
helybenhagyta a Fővárosi Bíróság tavaly decemberi döntését. 
A Vér és Becsület Kulturális Egyesületet 2001 februárjában vették 
nyilvántartásba. Alapító okirata szerint fiatal, mellőzött zenészek 
felkarolására jött létre. A csoport 2002. december végén került a 
figyelem középpontjába, ekkor szervezték meg Sződligeten a Fehér 
Karácsony nevű nemzetközi neonáci találkozót. 2003 februárjában 
pedig a budai várban akartak megemlékezni a második világhábot-
rús német és magyar csapatok kitörési kísérletéről. A kerületi önkort-
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mányzat azonban a rendezvény időpontjára az egész várnegyedet 
lefoglalta. A Fővárosi Főügyészség ezt követően kezdeményezte a 
szervezet feloszlatását, mivel az az alkotmányba ütköző módon újt-
fasiszta nézeteket képvisel.

jogi érvek a vér és Becsület feloszlatása mellett:
•  Az alkotmány alapján minden embert megillet az emberi 

méltósághoz való jog, az egyesület rendezvényein elhangzó 
kijelentések azonban sértették egyes emberi csoportok, közt-
tük a zsidóság és a cigányság méltóságát.

•  A kisebbségek méltósághoz való joga csak a Vér és Becsület 
Kulturális Egyesület feloszlatásával biztosítható.

•  Az 1947tes párizsi békeszerződésben Magyarország vállalt-
ta, hogy feloszlat minden fasiszta jellegű politikai és katonai 
szervezetet. A Vér és Becsület tagjai pedig több rendezvét-
nyen hungaristának, illetve nemzetiszocialista irányultsát-
gúnak nevezték magukat.

•  Az egyesület tevékenysége alkalmas lehet a zsidóság és a cit-
gányság elleni gyűlöletkeltésre.

jogi érvek a vér és Becsület feloszlatása ellen:
•  Egy demokratikus társadalomban semmi sem korlátozhatja 

a véleménynyilvánítás szabadságát, még az emberi méltóság 
védelme sem.

•  Egy eszmerendszert nem lehet bűnösnek nevezni, bűncset-
lekményeket eszmerendszerekre hivatkozva emberek köt-
vettek el.

•  A Vér és Becsület erőszakos cselekményeket nem követett el.

(Forrás: [origo])

3. 
13 éves neonáci ikerpár hódít Kaliforniában

Szőkék, kék szeműek, csinosak: a magukat Prussian Blue (Porosz 
kékek) néven nevező popduó Amerika legújabb, negatív szenzát-
ciója.
A 13 éves ikerpár, Lamb és Lynx Gaede már kilencéves kora óta énekel, 
azonban nem ez az, amivel felhívták magukra a figyelmet. Egyik 
számuk ugyanis a Sacrifice (Áldozat) címet viseli, amely Elton John 
hasonló című slágerével szemben egyáltalán nem romantikus: Rut-
dolf Hessnek, Hitler helyettesének állítanak benne emléket. A lát-
nyok ezenkívül Hitlertféle karlendítéseket végeznek éneklés közt-
ben, mialatt „Csapást mérünk rátok! A fehérek győzni fognak!” és 
ehhez hasonló szövegeket skandálnak. Ráadásul a Ku Klux Klán 
egyik egykori vezetője is egyfajta himnuszként használja egyik 
számukat. 
A bakersfieldi lányok egyébként nyilatkozataikkal is sokkolták a 
közvéleményt. „Büszkék vagyunk arra, hogy fehérek lehetünk. Azt akar--
juk, hogy az emberek is fehérek legyenek, nem pedig mindenféle keverékek. 
Meg akarjuk őrizni a fehér fajt.” – nyilatkozta egyikük. A polgárok 
többsége egyébként nem a fiatal hölgyeket hibáztatja: egyes vélet-
mények szerint édesanyjuk táplálta beléjük ezt az érzést, aki állítót-
lag az ötvenes évekből származó kiadványokból merített „ihletet” 
az efféle ideológiákhoz. Tovább erősítheti ezt a tényt, hogy a duó 
lemezeinek kiadója számos hasonló bandát is menedzsel: ilyenek 
például a Kék szemű ördögök vagy a Mérges Árják elnevezésű fort-
mációk.

(Forrás: http://www.ma.hu/page/cikk/ab/0/132829/1)
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Képek, illusztrációk

Ünnepség a Hősök terén

A Vér és Becsület ünnepsége

Ünneplő skinheadek

Skinhead
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Skinhead árpádsávos zászlóval

Fekete bakancs fehér fűzővel

Árpádsávos zászló vaskereszttel

A Vér és Becsület ünnepsége a Hősök terén

Neonáci ikerpár




