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 romá�iai roma kisebbség elitje – mely politikai, illetve a civil szervezetekbe� tevéke�yke�
�ik –, a többi romá�iai �omi�á�s vagy kisebbségi et�ikai csoport elitjéhez haso�lóa� szerep�e�
fi�ícióját és hatalmát �em t��ja elle�álló, ellenelit (úgy�evezett „counterelite”) múltra építe�i, 
s ekké�t legitimál�i. Az elle�elit alatt itt a �omi�á�s i�eológiai �isk�rz�stól eltérő k�lt�rális 
értékeket tartalmazó �isk�rz�sok megfogalmazói�ak körét értjük. 

A roma elit nem csak a számbeliség értelmében kisebbségi: margi�ális befolyással bír a romá�iai 
politikai �ö�tések meghozatalába�, így magá�ak a ’89 �tá� kez�ő�ött átme�et irá�yításába� 
is. Schaefer (1998) �yomá� kisebbségi�ek teki�thető az a többségi vagy �omi�á�s csoport�ak 
aláre��elt csoport, mely a hatalomból való részese�és területé� hátrá�yos helyzetű. Kisebbsé�
giké�t határozható meg egy közösség, ha – kollektíve� – 1. egye�lőtle� bá�ásmó�ba� részesül 
a többségi csoport részéről, 2. ha a többséggel szembe� megkülö�böztető testi vagy k�lt�rális 
vo�ásokkal re��elkezik, 3. ha az egyé�ek kisebbségi csoporttagsága i�vol��táris (akaratla�), 4. 
ha az e��ogám házaso�ás csoportszi�tű �ormaké�t érvé�yesül és ha 5. a csoport tagjaiba� t��
�atos�l az aláre��eltség. A számbeli kisebbség fogalmá� túl aláre��elt csoportról beszélü�k to�
vábbá akkor is, ha az egyé�ek jele�tőse� kevesebb hatalommal re��elkez�ek saját életük felett, 
mi�t a többségi vagy �omi�á�s csoport tagjai. A kisebbség tagjai �em �gya�olya� ará�yba� 
részesül�ek a társa�alom által értékes�ek tartott javakból és erőforrásokból, mi�t amekkora az 
össztársa�alomba� az ará�y�k (Schaefer, 1998:2�5) 

A romá�iai, �e általába� az egész közép�kelet�e�rópai régióbeli roma �épesség helyzete mi��
�e� említett kritéri�m alapjá� kisebbségi csoportké�t sorolható be. A roma lakosság az ország 
leg�epriváltabb, legmargi�álisabb, erőforrásoktól legi�kább elzárt et�ikai kisebbsége1.

A��ak elle�ére, hogy a romák – mi�� az 1992�es, mi�� a 2002�es �épszámlálási a�atok sze�
ri�t – Romá�ia számbelileg máso�ik leg�agyobb et�ikai kisebbsége2, egyetle� választás alkal�
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1. Egy 1992�es vizsgálat szeri�t (Zamfir�Zamfir, 1993) a romák 80%�a szakképzetle�, a 16 éve� felüliek 45%�aEgy 1992�es vizsgálat szeri�t (Zamfir�Zamfir, 1993) a romák 80%�a szakképzetle�, a 16 éve� felüliek 45%�a 
m��ka�élküli, s míg a férfiak 44, a �ők 59%�a írást��atla�. Míg egy 1992�es a�atfelvétel szeri�t a romá�iai la�
kosság 16%�a él a túlélési küszöb (az első�leges szükségletek kielégítéséhez, tehát az élelem megvásárlásához szük�
séges erőforrások me��yisége) alatt, ez a roma �épesség 63%�ára mo��ható el (Zamfir�Zamfir, 1993:128). Más, 
me��yiségi a�atokat hasz�áló források haso�ló következtetéseket vo��ak le: három és félszer �agyobb esélye va� 
a szegé�ységre az egyé��ek akkor, ha a roma et�ik�m tagja, a fogyasztás pe�ig átlagosa� 40%�kal kisebb a roma 
közösségek körébe�, mi�t a teljes társa�alom tagjai esetébe� (Te�li�c 1999:244).Te�li�c 1999:244).
2. Romá�iába�, a leg�tóbbi fel�olgozott, 1992 ja��árjába� készített �épösszeírás szeri�t Romá�iába� 409.723, 
magát romá�ak valló személy él, ez a teljes lakosság 1,8%�át, és az ország máso�ik leg�agyobb et�ikai kisebbségét 
jele�ti. A Romá�iába� élő romák száma számára vo�atkozóa� több becslés is született; a számok vitatottak. Egyes 
roma vezetők a romák számát 3 és 5 millió között tartják valóságos�ak. A Romá�iai Romák Et�ikai Szövetségé�ek 
számításai e��él realisztik�sabbak: feltételezéseik és számításaik szeri�t �gya�is az országba� 2,5 millió cigá�y él, s 
így a teljes lakosság 10%�át teszik ki. Más megfigyelők e��él kisebb i�tervall�mba� (egy és másfél millió) go��ol�
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mával sem t��tak politikai képviselőt �elegál�i a parlame�tbe – az egyetle� roma képviselő az 
alkotmá�y szeri�t, a mi��e� et�ikai kisebbség�ek kijáró képviselet jogá� va� jele�. 

E ta��lmá�yba� a romá�iai posztkomm��ista társa�alom elitképző�ésé�ek3 sajátos aspekt��
sát, szeletét, egy lokális – a kolozsvári – roma elit rekr�tációs folyamatait és műkö�ését vizsgál�
j�k. Az elemzés ko�text�sát a romá�iai re��szerváltást követő gaz�asági és politikai átme�et, 
e��ek sajátosságai képezik. Egyik ilye� sajátosság az, hogy �i�cse�ek olya� politik�sok, akiket 
az egykori �iktatúraelle�es, „�isszi�e�s” múlt legitimál – akik va��ak, azok�ak a szerepe mar�
gi�ális. Egy másik sajátosság az egykori komm��ista politikai elit szerepvállalása, az átme�et 
irá�yításába� betöltött f��kciója. Sajátosak �gya�akkor azok a folyamatok is, amelyek sorá� a 
roma közösség „rejtett szocialista problémából” et�ikai kisebbséggé válik. 

K�tatás��k sorá� 21 i�terjút készítettü�k. Az ala�yok kiválasztása a hólabdamódszer segít�
ségével törté�t: első i�terjúala�yok mé�iaszerepléseikből közismertté vált politik�sok, illetve a 
civil szféra i�tézmé�yei�ek vezetői voltak. Az a�atgyűjtés sorá�, a hólab�a�mó�szer révé� el�
sősorba� a mező�y belső refere�ciái szeri�t hala�t��k, az elitek egymás általi beazo�osítását 
teki�tve alap�l, ezzel egyszersmi�� visszaelle�őrizve azt, amit egy i�tézmé�yalapú megközelí�
tésbe� elitké�t �efi�iált��k.

A kisebbségi etnikai elit kialakulásának romániai kontextusa

A posztkomm��ista társa�almak átme�eti folyamatába� szerepet játszó elit �em csak össztár�
sa�almi, illetve a társa�alom �omi�á�s csoportjá�ak szi�tjé� érvé�yesül, ha�em a külö�böző 

– et�ikai, �emzeti, k�lt�rális, �emi, szex�ális stb. – kisebbségek csoportjai�ak elitje is lé�yeges 
szerepet játszik az átme�et alakításába�.

Az államszocializm�s i�ejé� a homogenizáló, uniformizáló törekvések szabták meg az állam�
párt politikájá�ak legfőbb irá�yvo�alát. A „másság” a szocialista retorikába� a „�eviá�s” szi�o�
�imájává vált, s azt az egyé�t jelölte, aki vissza�tasítva az „arc�élküli tömegbe” való beolva�ást, 
kivo�ta magát a szocializm�s építési m��kája alól. A „komm��izm�s felépítésé�ek” terve csak 
a faji, �emi, et�ikai, mi több, térbe�i vagy egyéb jellegű külö�bségek eltörlése révé� vált elkép�
zelhetővé, s ebbe� a ko�text�sba� vált ár�lóvá vagy elle�állóvá mi��e� olya� személy vagy 
törekvés, mely az egyé�i jogok vagy az et�ikai i�e�titás elismertetésére töreke�ett (Kligma�, 
2000:43).

Az 1989�es forra�almat követő i�őszakba� létrejöttek olya� politikai és civil szervezetek, me�
lyek az azt megelőző i�őszakba� �yilvá�osa� �em létező társa�almi csoportokat és azok sajátos 
értékeit képviselték (ilye��ek teki�thető a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a 22 című 
folyóiratot kia�ó Társadalmi Párbeszéd Csoport, �e akár bármelyik – természetvé�ő, műemlék�
vé�ő, emberi jogi stb. – civil szervezet). I�e sorolhatók továbbá azok az egyé�ek, akik valamely 
et�ikai, �emzeti kisebbség tagjaiké�t határozzák meg ö�mag�kat, s mi�t ilye�ek, sajátos tevé�

ko��ak. Egy 1992�be� végzett, a roma pop�lációra vo�atkozó vizsgálat �yomá� a szerzőpáros (Ele�a és Cătăli�Ele�a és Cătăli�és Cătăli� Cătăli� 
Zamfir) 1 010 000�re értékeli azok�ak a roma személyek�ek a számát, akik�ek életmó�ja tra�icio�ális�ak vagy1 010 000�re értékeli azok�ak a roma személyek�ek a számát, akik�ek életmó�ja tra�icio�ális�ak vagy 
ehhez közelálló�ak teki�thető (Po�s, 1997:7).
3. Elitnek teki�tjük azokat a társa�almi csoportokat, amelyek az a�toritás és hatalom mo�opóli�mával re��elkez�
�ek, s amelyek a hatalomgyakorlásba� külö�böző – gaz�asági, társa�almi, politikai, k�lt�rális, i�eológiai stb. – el�
�yomást / �omi�a�ciát valósíta�ak meg (Mál�ai, 1996). 



69

Geamba�� Réka: A kolozsvári roma elit kialak�lásá�ak folyamata

ke�ységet folytatva, partik�láris k�ltúráj�kból faka�ó ér�ekeket is követ�ek; s itt említhetők 
meg a külö�böző kisebbségi célokat, ér�ekeket artik�láló politikai vagy �em kormá�yzati, �o��
profit szervezetek.

A �emokratizáló�ás ko�text�sába� jele�ik meg a magát a romá�iai roma közösségek elitjé�
�ek teki�tő csoport.

A romániai roma közösség

A roma �épesség Közép�Kelet�E�rópa leg�agyobb et�ikai kisebbsége. E régióbeli általá�os 
helyzetüket elsősorba� margi�alizáltság, a külö�böző gaz�asági�társa�almi�politikai erőforrás�
októl való elzártság jellemzi (vö. Bárá�y, 1994:323). A romák kollektív �epriváltsága és margi�
�ális stát�sa törté�elmileg meghatározott (vö. Achim, 2001), a társa�almi és gaz�asági erőfor�
rásoktól való elzártság�k Kelet�E�rópába� való megjele�ésükig visszavezethető.

A roma társadalmi kategóriát azo�ba� egyszersmi�� a címkézések, illetve stigmatizálás is meg�
határozta, alakította; helyzetére valóba� találó L�casse� „impose� eth�icity” fogalma (1991). 
A roma csoporthoz való tartozás elsősorba� �em a�tó�efi�íció kér�ése, ha�em az a�ott társa�
�alomba� hatalommal re��elkező csoportok stigmatizációs, meg�evező s egybe� kirekesztő te�
véke�ységé�ek következmé�ye – az et�ikai i�e�titás tartalmát elsősorba� a többség határozza 
meg. A �em roma, a többségi társa�alom tagjai elsősorba� a testi, vélt vagy valós a�tropológiai 
jegyek alapjá� külö�böztetik meg mag�kat a romáktól, �gya�akkor az egyé�ek a társa�almi el�
helyezke�ésé�ek, stát�sá�ak kritéri�mait is hasz�álják (vö. Csepeli, Örké�y, Székelyi 1999:31). 
A szegé�ység csoportképző, s egybe� az et�ikai határokat megerősítő jegy (vö. Barth, 1969). A 
szegé�y ember romá�ak teki�tik akkor is, ha az �em az, vagy magát az �em teki�ti a��ak. 

E��ek a ta��lmá�y�ak fo�tos következtetése, hogy a roma közösség elitjét, a��ak pozícióját, 
szerepét is t�laj�o�képpe� kívülről határozzák meg.

A roma elit rekrutációja és szerepdefiníciója. Hipotézisek

A roma elit legitimációs stratégiája kettős: „lefele irá�y�ló”, azaz a roma közösség tagjait céloz�
za; „kifele” irá�y�ló, vagyis a többségi társa�alom felé céloz. Az első stratégia követésével magát 
az et�ikai csoportot �isk�rzív eszközökkel alkotják meg. Az �tóbbi stratégia követése sorá� a 
roma elit az állam, a közpo�ti�többségi elit legitim tárgyalópart�ereké�t jele�ik meg. (A követ�
kezőkbe� a „többségi elit” kifejezést hasz�álj�k, amikor a nem roma elitre go��ol��k). 

Az et�ikai csoport és a mo�er� értelembe� vett �acio�alizm�s – ami�t Pa�l Brass (1991) mo�
�ellje is m�tatja – t�laj�o�képpe� a��ak a sajátos i�terakció�ak az ere�mé�ye, amely a mo�er�, 
többet�ik�mú, közpo�tosító törekvésű állam és az állam keretei�, leggyakrabba� a��ak társa�
�almi perifériájá� élő �em��omi�á�s et�ikai csoportok elitje között alak�l ki. Az államot, il�
letve a külö�böző et�ikai csoportokat képviselő elitek közötti viszo�yre��szer sajátos formákat 
ölthet, ezt azo�ba� magá�ak az elit�ek az ér�ekei és törekvései határozzák meg. Az elitverse��
gés, illetve az elitek közötti i�terakciók olya� folyamat�ak teki�thetők, melyek végere�mé�y�
be� létrehozzák, megteremtik az et�ikai csoportot, kiválasztva azokat a k�lt�rális jegyeket és 
jellegzetességeket, amelyek segítségével �efi�iálható az a�ott et�ikai csoporthoz tartozás krité�
ri�mre��szere, meghatározható az a�ott et�ikai i�e�titás és a csoporttagság, valami�t meghúz�
hatók az et�ikai csoport határai. 
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Az et�ikai i�e�titás�ak ebbe� az értelmezésbe� (mely egyszersmi�� a primordialista, esszen
cialista megközelítés elle�tétét is képezi) folyamat�jellege va�. Ez a folyamat a következőképe� 
alak�l: 

Az a�ott k�lt�rális jegyekkel re��elkező csoportok elitjei verse�ge�ek a szűkös erőforrásokért 
és a hatalomért. Ebbe� a verse�ybe� az et�ikaivá, politizálttá váló csoport�ak a k�lt�rális érté�
kei és szokásai politikai erőforrásokká vál�ak, �e �gya�akkor olya� szimból�mokká és azo�o�
s�lási refere�cia�po�tokká is, amelyekre az elit a saját csoportjához szólva hivatkozhat, a közös 
i�e�titás és a belső kohézió fe��tartása céljából (Brass, 1991:15).

Ebbe� a folyamatba� azo�ba� a külö�böző k�lt�rális jegyek kiválasztása és szimból�mmá, 
emblematik�ssá alakítása alapvetőe� ö�ké�yes jellegű, teki�tettel arra, hogy a belső szoli�a�
ritást erősíte�i, illetve a többi csoporttól való külö�bözőséget ha�gsúlyoz�i kívá�ó elitek�ek 
olya� hasz�ossági és hatéko�ysági szempo�tokat kell figyelembe ve��iük, amelyek a csoport 
tagjaiba� az összetartozás, a közös i�e�titás, a többi csoporttal való szembe�állás érzését erősí�
tik. Az et�ikai csoport politikai ér�ekcsoporttá, a�ott esetbe� pe�ig �emzetté válásá�ak folya�
mata végső soro� pe�ig azt a célt követi, hogy mi�� a tagokkal, mi�� a többi, leggyakrabba� 
az államot képviselő elittel szembe� az et�ikai elit megalapozza és megerősítse legitimitását 
(Brass, 1991:16�17).

A romá�iai roma elit kialak�lása, illetve a roma et�ikai csoport(ok) – a romá�iai politikai 
re��szere� belül elismert csoport�jogokkal re��elkező – politizált et�ikai közösséggé válása 
azo�ba� egy olya� további folyamatot és i�terakciót feltételez, mely explicit mó�o� �em jele�
�ik meg a Brass elit�verse�gés mo�elljébe�. A �em��omi�á�s et�ikai csoportok elitjé�ek az a 
törekvése, hogy az állammal való viszo�yba� képviselő�ek ismerjék el őt, �em egyirá�yú folya�
mat, s �em csak azokat a stratégiákat jele�ti, melyeket a kisebbségi elitek érvé�yesíte�ek – ti. 
a csoport egységeské�t és partik�láriské�t való feltü�tetése. Ebbe� az i�terakcióba� �gya�is 
az állam �em passzív és statik�s szereplő, ha�em maga is alakító té�yező. A �em��omi�á�s et�
�ikai elitek és az állam közötti viszo�yba� maga az állam irá�yítja, hogy miképpe� törté�je� 
azok�ak az elitek�ek a „meg�evezése”, „ki�evezése”, „megjelölése”; az állam, mi�t a �omi�á�s 
csoport képviselője �ö�ti el, hogy kik azok, akiket „tárgyalópart�er�ek”, „elle�fél�ek” teki�t. 
Feltételeztük, hogy a roma elit rekr�tációjába�, kialakításába� valóba� �ö�tő az, hogy a �omi�
�á�s elit kit teki�t romák képviselőjé�ek. Ez mi��e�ekelőtt az al�lról jövő, roma közösségeke� 
belüli legitimáció hiá�yá�ak t�laj�o�ítható – egyetle� választás alkalmával sem sikerült egyik, 
roma ér�ekképviselettel foglalkozó párt�ak sem bej�t�ia a törvé�yhozásba. A roma közösség 
több olya� elit�csoportos�lása lépett ki a �yilvá�osságba, mely „a romá�iai romák legitim kép�
viselőjeké�t” kívá�ja magát mi�� a romákkal, mi�� az állammal szembe� elismertet�i, külö��
böző legitimációs stratégiákhoz folyamo�va. Mi��egyik elit�kör első�leges törekvése olya� po�
zíciókba kerül�i, melyek gaz�asági és szimbolik�s tőkéhez, valami�t hatalomhoz j�ttat�á őket, 
eze� túlme�őe� pe�ig célj�k a romák „ö�t��atos politikai e�titássá” változtatása (Brass, 1991:
36�37), illetve azok stát�sá�ak (jólété�ek, polgári jogai�ak és oktatási esélyei�ek) javítása. Mi�
vel a roma közösségbe� �i�cse�ek belső, mozgósítható erőforrások, a külö�böző roma elitek 
verse�gésé�ek t�laj�o�képpe�i tétje az állam által az et�ikai elitek re��elkezésére bocsátott, 
külö�böző természetű erőforrások megszerzése. Ugya�akkor viszo�t a roma kisebbség �em 
számíthat egy „a�yaország” a�yagi támogatására – ahogy ezt Br�baker háromszög�mo�elljével 
lehet szemléltet�i (2000:287�303) 
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A roma politik�sok legitimitás�kat elsősorba� �em al�lról – az által�k képviseltektől, a romák�
tól, a szavazóktól – várják, ha�em abból a part�er�stát�s�któl, mely attól függ, hogy a többségi, 
romá� politik�sok elfoga�ják�e, ha ige�, akkor miképpe� foga�ják el őket. E��ek ha�gsúlyozá�
sa közpo�ti szerepet kap az i�terjús beszámolókba� is.

Az állam hozzájár�lásával és beleszólásával törté�ő roma elitrekr�táció több lé�yeges sajátos�
ságot m�tat. 

Az egyik abból a szemléletből faka�, amit Br�baker „csoportizm�s�ak” �evez: a romá�iai 
�omi�á�s elit a roma közösséget egységes�ek, homogé��ek, rögzített határvo�alú�ak teki�ti, 
emiatt e��ek megfelelő egységet, kohere�ciát vár el a politikai képviselet szi�tjé� is. A roma elit 
azo�ba�, létrejöttébe� és műkö�ésébe� – ame��yibe� lehetősége va� a �omi�á�s elit elle�őrzé�
sé� kívül mara��i (s a kolozsvári esetta��lmá�y erre a� pél�át) –, a romá�iai roma közösségek 
heteroge�itását, szegme�táltságát, m�tatja és termeli újra. Erre �tal a politikai formációk és az 
ér�ekek, célkitűzések pl�ralizm�sa.

A �omi�á�s, romá� et�ik�mot képviselő elit általi irá�yítottságból faka� egy másik sajátos�
ság: az a folyamat, mely�ek sorá� a roma elit �em elle�őrzi a romák számára hozzáférhető mo�
bilitási pályákat, csator�ákat, a hatalmi hierarchiákat. De, haso�lóa�, átkerül a többségi elit 
kompete�ciájába a „roma et�ikai csoport�hovatartozás” �efi�íciója, az et�ikai határvo�alak 
meghúzása is. Ez a jele�ség legszemléletesebbe� a roma civil szervezetek általá�os műkö�ési 
mecha�izm�sai révé� is megvilágítható: a támogató i�tézmé�yektől beérkezett a�yagi erőforrás�
okból ezek a szervezetek elsősorba� olya� programokat, projekteket �olgoztak ki és szerveztek 
meg, amelyek közpo�ti problémái hagyomá�yosa� �em relevá�s problémák�ak számíta�ak 
mag�kba� a roma közösségekbe� 4 

A romániai roma politikai elit kialakulása

A mag�kat a roma et�ik�m képviselőiké�t bem�tató, és pozícióikat, hatalm�kat ekké�t le�
gitimáló politik�sok közvetle�ül az 1989�es romá�iai re��szerváltást követőe� a �yilvá�osság 
elé léptek. Ezek az egyé�ek azo�ba� �em egyetle� politikai alak�lat, szervezet tagjaiké�t kez��
ték el tevéke�ységüket, ha�em külö�böző i�tézmé�yek létrehozóiké�t jele�tek meg. Amikor 
egymással találkoztak, komm��ikál�i kez�tek, akkor már bizo�yos szervezetek képviselőiké�t 
léptek fel, és �em azért – mi�t pél�á�l a magyarok, �émetek stb. –, hogy egy közös szervezet 
kez�emé�yező személyei legye�ek. Emiatt roma elit �em egy közös, egységes mező�y szerep�
lőiből áll, amelybe� mi��a��yia� egy kollektív stratégiát követ�ek, ha�em olya� atomizált, 
szegme�tált elit�csoportok tagjaiból, mely csoportokba� gyakorlatilag csak a külső kategorizá�
lás révé� törté�ő „romá�ak” mi�ősítés a közös jellemző. Az országos szi�te� szervező�ő roma 
elit egyik lé�yeges csoportja pél�á�l a mag�kat „ze�ész cigá�yok�ak” �evezők köre. Ők saját 

4. Romá�iába� összese� 519, sajátosa� roma problémákkal, s �agyrészt romák által műkö�tetett olya� civil vagy po�
litikai szervezet va�, melyek 1990 óta �ö�tőe� a roma lakosságot célzó projekteket �olgoz�ak ki. A re��szerváltást 
követő 10 évbe� az a�atbázisba� regisztrált 519, roma közösségekkel is foglalkozó szervezet és i�tézmé�y összese� 
1013 olya� projektet szervezett, mely�ek haszo�élvezői részbe� vagy teljes mértékbe� romák voltak. E programok 
száma és i�te�zitása sokat változott az elemzett 10 év alatt: az 1990�be� megpályázott és elvégzett 20 projektről 
e szám közel 300�ra emelke�ett 2000�ig. A roma lakosságra és a��ak problémáira összpo�tosító civil és politikai 
szervezetek leg�agyobb számba� B�karestbe� és Kolozs megyébe� jöttek létre és műkö��ek, s az összes 519 ilye� 
típ�sú i�tézmé�y közel fele Er�élybe� fejti ki tevéke�ységét.
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i�e�titás�kat elsősorba� k�lt�rális termi��sokba� �efi�iálják, �e a roma politikai pártok vala�a roma politikai pártok vala�
melyikébe� is részt vesz�ek. 

A kolozsvári roma elit

A kolozsvári roma elit több csoportból áll, bár ezek között személyi átfe�ések va��ak. Az álta�
l�k létrehozott és műkö�tetett i�tézmé�yek és a képviselt ér�ekek alapjá� több csoportos�lást 
lehet elkülö�íte�i. A �yilvá�osságba�, a politikai folyamatok résztvevőiké�t elsősorba� a politi�
kai pártok, illetve a mag�kat �o��profit, civil szervezetek�ek5 teki�tő i�tézmé�yek képviselői 
jele��ek meg. 

További elit�csoportot alkot�ak azok a roma származású egyetemi hallgatók, akik a Babe��
Bolyai T��omá�yegyetem külö�böző karai� létrehozott úgy�evezett „roma helyeke�” ta��l�
�ak6, s akik tevéke�ységükbe� elsősorba� a civil szervezetekhez kapcsoló��ak szorosa�. 

Ha azo�ba� az elit fogalmát �em i�tézmé�yi mező�ybe� helyezzük el, elit�ek teki�thetjük 
mi��azokat az egyé�eket, akik a romák körébe� kialak�lt értelmezés szeri�t elit�ek teki�the�
tők. Ez a harma�ik csoport a gaz�asági és a lokális elitet jele�ti, azokat az egyé�eket, akiket 
egyrészt kör�yezetük (tra�icio�ális) vezetőké�t (egyfajta „opinion leaderként”) foga� el, �e akik 
�em léptek ki a �yilvá�osságba, s akik �em töreksze�ek politikai presztízsre. A jele� ta��lmá�y 
a politikai szférába�, illetve a civil szervezetekbe� kialak�lt elit tagjaira vo�atkozik. 

A kolozsvári civil és politikai szervezetek kialakulása

Kolozsváro� 29 „roma” civil szervezet és egy politikai párt, a Roma Párt (Parti�a Rromilor) 
műkö�ik, ezek az a�atok viszo�t �em teljesek: a terepe� szerzett tapasztalatok alapjá� elmo���
hatj�k, hogy e��él jóval több, hivatalosa� bejegyzett politikai párt létezik, s ezek közül mi��e��
képpe� egy�él több műkö�ik bejegyzése óta folyto�osa� vagy megszakításokkal.

A kolozsvári roma elit kialak�lását a��ak az i�tézmé�yre��szer�ek a kialak�lása révé� m�tat�
j�k be – �arratív hálózatelemzés segítségével – amely a ’89 �tá�i átme�etbe� főleg a politikai 
változásokba� játszott szerepet. A �emokratizáló�ás két lé�yeges aspekt�sát külö�böztetjük 
meg: a �emokratik�s i�tézmé�yre��szer, illetve ezek „tartalmá�ak”, a politikai magatartások 
kialak�lását és át alak�lását. Az első az úgy�evezett „hardware”, a társa�almi str�ktúra szi�tjét je�
le�ti, az �tóbbi pe�ig azt a politikai k�ltúrát, azokat a politikai cselekvési mi�tákat („software”), 
melyek a létrehozott i�tézmé�yre��szert műkö�tetik.

A kolozsvári roma közösség politikai elitjé�ek tevéke�ysége a re��szerváltást követőe� első�
sorba� az i�tézmé�yi keretek kialakítását jele�tette. E��ek a szervezetalapítási folyamat�ak a 
mozza�atait, lépéseit az ebbe� résztvevő i�terjúala�yok reko�str�álták, sajátos, lé�yeges eleme�
ket ha�gsúlyozva, egyszersmi�� sajátos olvasatát a�va e��ek a folyamat�ak: 

5. A www.greekhelsi�ki.gr című web�ol�alo� találhatóA www.greekhelsi�ki.gr című web�ol�alo� találhatówww.greekhelsi�ki.gr című web�ol�alo� találhatócímű web�ol�alo� található Center for Documentation and Information on Minorities in 
Europe  Southeast Europe (CEDIMESE). Minorities in Southeast Europe. Roma of Romania című �ok�me�t�m. Ezcímű �ok�me�t�m. Ez 
a romák által alapított k�lt�rális egyesületek, politikai pártok listáját és címét tartalmazza.
6. A kolozsvári Babe��Bolyai T��omá�yegyeteme�, bizo�yos szakoko� kiegészítették a beiskolázási helyeket roma��Bolyai T��omá�yegyeteme�, bizo�yos szakoko� kiegészítették a beiskolázási helyeket romayai T��omá�yegyeteme�, bizo�yos szakoko� kiegészítették a beiskolázási helyeket roma 
fiatalok számára. 
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„Mikor kezdte el a politikai tevékenységét?”
Rögtö� a forra�alom �tá� sok roma személy keresett meg, hogy hozz��k létre valamit. Elő�

ször megalak�lt az ULDR (U�i��ea Liber�Democrată a Romilor �i� Româ�ia, a Romák Sza�
ba��emokrata Szövetsége), itt, a piac�ál volt, a Tipografiei (Nyom�a) �tcába� a székhelye, a 
Romák Szaba��Demokrata Szövetségé�ek hívták.

Milye� egyéb kez�emé�yezésekről t��?
Már beszéltek velü�k, hogy me�jü�k B�karestbe, hogy hozz��k létre, hogy lépjü�k be… Te�

hát é� az elejé� effektíve vissza�tasítottam, �em léptem be.” (A., 51 éves, politik�s és civil szer�
vezeti el�ök) 
„Az első szervezet�ek voltam a kez�emé�yezője, az első�ek, amit �emzeti szi�te� első�ek létre�

hoztak. Még 1989�be�, kb. �ecember 29. körül, két �appal az Újév előtt, itt találkozt��k ebbe� 
a házba�, e��él az asztal�ál, 5 személy, s mi létrehozt�k az első szervezetet. Tehát még 1989�be�, 
po�tosa� mi�tá� meghalt Cea��esc�, 4 �appal �tá�a, mi el�ö�töttük, hogy ír��k mi egy alap�
szabályzatot, s csi�ál��k egy szervezetet és már ja��ár 7.�é�, vagy 9.�é�, �em t��om biztosa�, 
megalakított�k az első országos szervezetet, a Romák Ligáját (Liga Rromilor).

És kik voltak ezek a kezdeményezők?
É�, G., aki meghalt, C., mester volt a Cl�já�á�ál, ott �olgozott mesteri állásba�, az asztalos 

részlegbe�, a karba�tartás�ál, egy egész romá� részleget vezetett és még egy valamilye� úr, va�
lamilye� H., már �em t��om, hogy hívták. Ezek volt��k a kez�emé�yezők, öte�, akik a kez�e�
mé�yező csoportot csi�ált�k, hogy megalkoss�k ezt a szövetséget.

Kitől kapták a székházat?
A polgármesteri hivataltól.
1990�be�, míg a Romák Ligájá�ál voltam, az első szervezet a Nemzeti Megme�tési Fro�t volt 

(Fro�t�l Salvării Naţio�ale). E��ek az a�mi�isztratív str�ktúrá�ak volt��k a része, a prefek�E��ek az a�mi�isztratív str�ktúrá�ak volt��k a része, a prefek�z a�mi�isztratív str�ktúrá�ak volt��k a része, a prefek�
túrához tartozt��k, a Kisebbségi Bizottság kereté� belül �olgoztam. […] Abba� a pilla�atba�,] Abba� a pilla�atba�, Abba� a pilla�atba�, 
amikor az ULDR megalak�lt, megválasztottak 3 személyt, akik kellett képviseljék, �gya�csak 
�emzeti szi�te�, �gya�csak a CPUN�ba�, mi�t álla��ó tag a romákat. E közé a 3 ember közé 
is beválasztottak a CPUN�ba7 Az ULDR 1996�ig volt meg. Az 1996�os választások �tá� felosz�
lott, mert arra a következtetésre j�tott��k, hogy a romák�ak több szervezetük va�, �em t��j�k 
úgy kihoz�i, hogy elérjük azt a parlame�ti küszöböt, hogy bej�ss��k a parlame�tbe.

Miért, voltak más pártok is?
Ige�, me�et közbe� még megalak�lt a Romák Pártja (Parti�a Romilor), amely�ek B�ka�

restbe� volt a közpo�ti székhelye. A b�karestiek létesítették: Ră��ca�� Gheorghe, Nicolae 
Gheorghe, Mă�ăli� Voic�, abba� az i�őszakba� még azok a m�zsik�sok is tagjai voltak, a roma 
m�zsik�s elit, F. O. Tehát ők alakították meg �emzeti szi�te� a Romák Pártja szervezetet. 1996�
ba�, �em t��om, milye� mó�szerrel, �em is ér�ekel, ők �yerték meg, ahogy mo��a�i szokták, 
a legtöbb szavazatot az országba�. Pe�ig a ko�k�re�cia … Tehát, több szervezet volt, �emcsak 
a Romák Pártja, mert i�ő közbe�, 90�től 96�ig megalak�lt több roma szervezet, a megyékbe�. 
És 96�ba� több szervezet i���lt a választásoko�. Persze, akkor szétszóró�tak a szavazatok, egyik 
sem t��ta elér�i a szervezetek közül azt a küszöböt, �em t��om me��yi volt, 5% vagy 7% és 

7. A CPUN (Co�sili�l Provizori� �e U�i��e Naţio�ală; magyar�l: A Nemzeti Egység I�eigle�es Ta�ácsa) Romá�A CPUN (Co�sili�l Provizori� �e U�i��e Naţio�ală; magyar�l: A Nemzeti Egység I�eigle�es Ta�ácsa) Romá�Naţio�ală; magyar�l: A Nemzeti Egység I�eigle�es Ta�ácsa) Romá�
�ia i�eigle�es parlame�tje volt 1989 �ecembere és az 1990�es első szaba� választások között. A létrejött �emzeti A létrejött �emzeti 
kisebbségi – magyar, roma, �émet stb. – politikai szervezetek formálisa� is ebbe� az i�eigle�es törvé�yhozói f��k�
ciót ellátó i�tézmé�ybe� képviseltették mag�kat.
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ki kellett �evezze�ek egyetle� személyt az et�ik�m részéről, hogy képviselje a parlame�tbe� a 
romákat. Ők B�karestbe� lévé�, mert a ce�tralizált szavazatok mi�� B�karestbe me�tek, �e�
kik több szavazat�k volt, mi�t a többi szervezet�ek, akkor, az ő szervezetükből ki�evezték a 
személyt: Ră��ca��t. Ő volt az első képviselő a parlame�tbe�. És mi, amikor látt�k, hogy a 
szervezet�ek va� képviselője a parlame�tbe�, arra go��olt��k, talá� jobb le��e, ha mi��e� 
szervezet felbomla�a, a tagokkal és a vezetőséggel, s hogy együtt vegyü�k részt a választásoko�. 
(B., 50 éves, a Roma Párt kolozsvári el�öke) 

„89�90�be� létrehozt�k az első politikai szervezetet, a Romá�iai Romák Demokrata Szövet�
ségét (U�i��ea Democrată a Romilor �i� Româ�ia). Volt egy szociológ�s, Nicolae Gheorghe, 
ő foglalkozott B�karestbe� a kisebbségekkel. Jött, segített. Nekü�k már megvoltak a po�tos 
ötletei�k, elképzelései�k, mi már megegyeztü�k Kolozs megye szi�tjé�. Kolozs megye szi�t�
jé� már megvolt a Romá�iai Romák Demokrata Ligája, B. úr volt az egyik kez�emé�yező. Ő 
kez�te el azt a �olgot csi�ál�i, ez�tá� B�karestbe me�tü�k, megegyeztü�k velük is, törvé�ye�
sítettü�k mi��e�t. […]]

A törvé�yesítés �tá� kapcsolatba léptek velü�k B�karestből, egy szociológ�s, szi�té� roma, 
mi�t mi, s mo��ta, hogy „gyertek, csi�álj��k közpo�ti szi�te� is valamit”, mert már eli���lt 
Vâlceaba� is, volt ott egy ügyvé�, aki megcsi�álta az első szervezetet, velü�k párh�zamosa�. 
S találkozt��k B�karestbe�. Itt megegyeztü�k, tárgyalt��k, megírt�k a kez�emé�yező egyez�
mé�yt és létrehozt�k a Romá�iai Romák Általá�os Szervezetét (U�i��ea Ge�erală a Romilor 
�i� Româ�ia). Jött még egy el�ök is, �em t��om ho��a�, é� voltam a Kolozsvári Romák De�
mokrata Ligájá�ak az el�öke, és jött a vâlceai el�ök, Bob� ügyvé�, és B�karestből jött az a 
Gheorghe, már �em t��om hogy hívják. Felvettük a kapcsolatot Cioabă�val is, az i�ősebbel, aki 
meghalt, segített, együttműkö�tü�k.” (C., 47 éves, a Roma Párt tisztségviselője)

Az 1989. �ecemberé�ek esemé�yei �tá� közvetle�ül alak�lt Kolozsváro� az első formális 
str�ktúra, mely a romák ér�ekérvé�yesítésé�ek, a �yilvá�osságba� való megjele�ésé�ek, et�ikai 
i�e�titás�k kifejezésé�ek keretet �yújtott.

A kolozsvári roma politik�sok �yilvá�os megjele�ésé�ek első lé�yeges mozza�ata, mely mi��
�e� �arrációba� k�lcsmozza�atké�t jele�ik meg, a (kolozsvári) Vas�tas Kl�b épületébe� meg�
tartott 1990. ja��ár 7�i gyűlés: az ekkor ki�evezett és megválasztott vezetők legitimitása, �e va�
lójába� maga az itt megalapozott teljes politikai tevéke�ység legitimitása a többségi társa�alom, 
s e��ek elitje általi „jóváhagyásból” faka�. Mi�t említettük, a roma politik�sok legitimitás�kat 
elsősorba� �em al�lról – az által�k képviseltektől, a romáktól – várják, ha�em abból a part�er�
stát�s�kból, mely attól függ, hogy a többségi, romá� politik�sok elfoga�ják�e, s ha ige�, akkor 
milye� szerepbe� foga�ják el őket. E��ek ha�gsúlyozása valóba� közpo�ti szerepet kap az i�ter�
jús beszámolókba� is. Az ala�yok többször is kiemelik FSN, CPUN�tagság�kat, illetve tárgya�
lási pozícióikat, melyeket a többségi politik�m szereplői „ki�tal�ak”, kijelöl�ek �ekik.

A kolozsvári roma politikai szervezeteket kez�etbe� egy viszo�ylag szűk és jól meghatározható 
csoport alakította ki, ebbe� a folyamatba� azo�ba� – a b�karesti irá�yítástól és ko�trolltól elte�
ki�tve – elsősorba� egyfajta tehetetle�ségi erő általi előrehala�ás jellemezte: �em beszélhetü�k 
helyi szi�te� sem egy olya� összeha�golt, kohere�s stratégiáról, mely a lokális roma�képviseletet 
egységes, hatéko�ya� műkö�ő mező��yé tette vol�a. A kez�eti helyi politikai szervezke�és egy, 
már korábba� hálózatké�t létezett csoporthoz, az úgy�evezett B�f�iţa–csoporthoz fűző�ik, 
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mely�ek tagjai azo�ba� a későbbiekbe� �em t���ak a létrejövő str�ktúrákba beilleszke��i, s 
ezért maga a kez�emé�yező kör felol�ó�ik.

A kolozsvári roma civil szféra (mi�t a civil szervezetek köre) ehhez képest később alak�lt ki: a 
civil szervezetek zöme 1996�97�be� született. E szervezetek alapítása t�laj�o�képpe� azok�ak 
a roma politik�sok�ak a tevéke�ységéhez fűző�ik, akik egyrészt re��elkeztek azzal a tőkével, 
amely szükséges egy ilye� jellegű szervezet�alapításhoz, s akik másrészt erre kellőe� motiváltak 
is voltak, több�yire a politikai aktivitás�kból származó fr�sztráltság miatt. Ugya�is ők voltak 
azok, akik a politikai karrierjüket a politikai pártok valamelyikébe� kez�ték el, �e akik számá�
ra hamar �yilvá�valóvá vált a roma pártok tartós erőforráshiá�ya, illetve a külö�böző felfelé 
való mobilitási pályák elzártsága.

Hogyan került az X nevű szervezethez? 
Amikor ott voltam a kereszté�y��emokrata párt�ál (Parti��l Cre�ti� Democrat al Romilor�

GR), jöttek ettől a szervezettől, hogy szükségük va� valakire, aki a roma közösségekbe� a terep�
m��kát végezze, hogy közvetítő legye� az alapítvá�y és a közösség tagjai között (az i�terjúba�, 
romá��l: „facilitator comunitar”). […]]

Miért nem maradt a pártban?
É� ott kolozsvári el�ök voltam 1990 és 1991 között, �e �em lehetett velük beszél�i. Azt mo���

tam, „ha �em lehet veletek megértet�i, hogy ezzel �em ol�tok meg semmit, hogy csi�áljátok ezt 
az útlevél�biz�iszt, i�kább sze�jü�k be tag�íjakat, szervezke�jü�k, s akkor lesz pé�z is hosszú 
távra”. S aztá� ki is alak�lt egy ko�flikt�s, ott voltak a B�f�iţások, azok mi�� csak mag�kat és 
egymást akarták el�ök�ek és vezetők�ek te��i, s velük szembe� ott voltak azok, akik képzett�
séggel re��elkeztek, mesterek vagy középfokú iskolázottak. Ezek a B�f�iţások �em értettek a 
politikához, mégis, ha ta��ltál, t��o�, hogy kell a hatóságokkal beszél�i, mit kell csi�ál�i. S 
akkor azt mo��tam, hogy ha �em e�ge�ik, hogy azok csi�álják a �olgokat, akik�ek va� vala�
milye� képzettsége, akkor elmegyek. S elme�tem.

Meddig dolgozott az X nevű szervezetben?
1997�ig, re�geteget ta��ltam, s végül is azt csi�áltam, amit szerettem.
Miért jött el?
Ja, �em é� jöttem el, a szervezet me�t el Romá�iából, s így �em volt rám több szükségük. De 

mielőtt elme�tek vol�a, azt mo��ták az alkalmazottak�ak, hogy aki csi�ál magá�ak egy alapít�
vá�yt, a��ak a��ak támogatást, i�frastr�ktúrát. Volt egy barátom, ő magyar, jogot végzett, �e 
azért é� is t��tam, hogy mit kell csi�ál�i, az X�ék a�tak egy számítógépet, egy íróasztalt, egy 
szekré�yt, épp hogy el t��t��k i���l�i…” (D., 41 éves, civil szervezeti el�ök)

Hogyan alapították meg a szervezetet?
Nagyo� �eheze� alapított�k meg, �e főleg a��ak hatására hozt�k létre, amit terepe� láttam, 

azalatt, amíg a politikába� voltam. Valami ko�krétra kategorik�sa� szükség volt. Nem mehetsz 
ki, hogy haz��j �ekik, csak politika, politika, �e �em a�sz �ekik semmit, vagy viszel �ekik két 
zsák ro�gyot. S mi��e�ütt, ahol jártam, a közösségekbe�, kér�eztem őket, hogy kb. mire le��
�e szükségük. T��tam, hogy �agyo� sok a probléma, �e hát hogy melyek a legsürgősebbek, mi 
foglalkoztatja őket. „Ez és ez”, mi��e�ki elmo��ta. É� ezeket lejegyeztem, s azt mo��tam, „hoz�
z��k létre egy szervezetet”. S létrehozt�k, �e �agyo� �eheze�, saját pé�zből. De még azelőtt a 
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fiam ta��lt egy évet B�karestbe�, s segítette őket az otta�i szervezet, úgyhogy ő is t��ta, hogy 
�é, ezt kell, s hogy kell csi�ál�i.” (A., 51 éves, politik�s és civil szervezeti vezető)

Az előzőleg politikába� �olgozó, maj� a civil szféra felé for��ló egyé�ek fr�sztráltága �em 
mi��e� esetbe� a�yagi természetű, ha�em a hatalomból való kizártság érzésé�ek t�laj�o�ít�
ható. Az akkoriba� műkö�ő több roma párt közül mi��e�ik erőforrás�hiá��yal küz�ött: az 
államtól kapott támogatás �em elégítette ki a szükségleteket, �em tette lehetővé a politikai te�
véke�ység egész skáláját. Mi��e� szervezetbe� csak �éhá�y tisztviselő kapott fizetést, több�yi�
re csak azok, akik más jöve�elemforrással �em re��elkeztek. A roma pártok �éhá�y tagjá�ak 
úgy�evezett „útlevél�ügyletei” mi��e� i�terjúala�y beszámolójába� megjele��ek, ez azo�ba� 
egy olya� illegális, a hatóságok által több ízbe� is sza�kcio�ált tevéke�ység, margi�ális erőfor�
rás volt, mely kevés egyé�t implikálhatott: a bizalmatla�ság, �e magá�ak a „piac�ak” a végessé�
ge miatt sem volt arra lehetőség, hogy ezekbe� bárki részt vegye�. Azok az egyé�ek tehát, akik 
�em tartoztak a kez�emé�yezők belső hálózatába, már �em léphettek be ezekbe az „ügyletekbe”. 
E��ek �egatív következmé�ye volt mi�� a hálózato� kívül reke�t egyé� esetébe�, aki ekké�t 
jele�tős jöve�elemforrásból mara�t ki, mi�� pe�ig a teljes szervezet esetébe�, amely képtele� 
volt teljes tagságát és alkalmazottait saját, szervezeti céljaira mozgósíta�i. Az illegális ügyletek�
be� részt �em vevő egyé�ek így sem gaz�asági, sem i�tellekt�ális vagy politikai tőkét �em t���
tak szerez�i. 

Mi��eközbe� azo�ba� sikerült kialakíta�i�k egy olya� kapcsolathálót, illetve olya� politi�
kai, a�mi�isztrációs, bürokratik�s ismeretekre tettek szert, amelyek együttese� lehetővé tették 
szám�kra azt, hogy ö�álló civil szervezetet hozza�ak létre. Ö�magába� egyébké�t sikertele� 
politikai tevéke�ységük folyamá� szembesültek a többségi, mainstream, állami politikai i�téz�
mé�yekkel, t��omás�l vették és i�teriorizálták ezek – a „roma problémával”, e��ek megol�ásá�
val szembe�i – elvárásait, a helyzet új i�terpretációját �olgozták ki vagy megta��lták azokat a 
�efi�íciókat, amelyeket a többségi politikai szereplők előzetese� megalkottak.

A kolozsvári roma elit tipológiája

1. A kez�emé�yezők – a kapcsolati és a k�lt�rális tőke birtokosai
A kez�emé�yezők köré�ek, csoportjá�ak összetétele sajátos jellegű: azok az egyé�ek hozták 

létre helyi szi�te� az első szervezeti, i�tézmé�yes keretet, akik közös szocializációs múlttal, s 
ebből kifolyólag közös érték� és �ormare��szerrel re��elkez�ek. A kez�emé�yezők köré�ek 
egyik lé�yeges, az i�terjúk sorá� refere�ciapo�tké�t gyakra� visszatérő alcsoportja az úgy�eve�
zett Bufni ţások köre.

A romák politikai, maj� az erre ráépülő, ebből kialak�ló civil szervező�ésé�ek első mozza�
�atába� a kialak�ló elit rekr�tációja és szelekciója párh�zamosa� több típ�sú tőke birtoklását 
feltételezi.

A Bufniţa–csoport
Az 1989. �ecemberébe�, 1990. ja��árjába� kialakított i�tézmé�yi keretek valójába� egy szűk, 

5�6 tagú csoporthoz fűző��ek. E��ek a kör�ek, s az elkövetkező �éhá�y hó�apba� hozzáj�k 
csatlakozók�ak a szocio�professzio�ális profilja sajátos jegyeket m�tat. Alapvetőe� három tí�
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p�sú tőkét teki�thetü�k rekr�tációs kritéri�m�ak a roma politikai str�ktúrák kialakításá�ak 
eze� első mozza�atába�: a társa�almi, az i�tézmé�yesült, vagyis a címekbe�, tit�l�sokba�, 
po�tosabba� iskolai végzettség formájába� objektíváló�ott és végül az előzőhöz szorosa� hoz�
zákapcsoló�ó, valójába� abból következő i�korporált k�lt�rális tőkét. E két aspekt�s, két tő�
keforma egymással párh�zamosa�, illetve a�ott esetbe� egymás hatását erősítve jár�lt hozzá a 
szelekcióhoz. Az i�korporált k�lt�rális tőke, vagyis a sajátos ismeretek köre ebbe� a fázisba� 
kisebb szerepet kapott. 

A közös szocializációs múlt, s az ehhez kapcsoló�ó közös érték� és �ormare��szer 1989 előttre 
�yúlik vissza. Az első kolozsvári politikai szervezetek olya� személyes kapcsolathálóra épültek, 
melyek összekötői a közös gyermekkori tapasztalatok és ezek helyszí�e. Mi��a��yia� az úgy�
�evezett B�f�iţa �egye�be� – a városrész �eve magyar�l baglyot jele�t – születtek és �evelke��
tek. Ez a lakóhely sehol, a kolozsvári archív�mok, levéltárak egyikébe� sem jele�ik meg ilye� 
�év alatt. Maga az el�evezés a mosta�i „Kis Dallas”, „Dallas”, (Kolozsváro�, a Byro� �tcába�, 
illetve a Pataréte�) – �e haso�ló mó�o� más településeke� a „Texas”, a „Ghaza”, (Balá�bá�ya); 

„Co�go” (Nagyszebe�), „Brazil” (Szilágy�agyfal�), „Kata�ga” (Marosvásárhely) – „roma gettók�
�ak” a�ott gú�y�evekkel – lé�yegébe� stigmákkal – cse�g össze8 I�terjúala�yaim visszaemlé�
kezése alapjá� a B�f�iţa�városrész lakói�ak zöme roma volt, s a csalá�ok �agy része a kör�yező 
falvakból származott. 1963�ba� a városi ö�kormá�yzat �ö�tésére az itt épült összes házat lebo��
tották, a csalá�okat pe�ig egy lakrészes szociális lakásokba költöztették, szétszórva a �egye� 
lakóit Kolozsvár több po�tjára, �ö�tőe� a perifériára.

A közös gyermekkori szí�hely (a B�f�iţa�telep) – s a fizikai tér egybe� társa�almi tér is, mely�
be� a külö� roma gyermekek számára elkülö�ített iskolá�ak, s az egész fizikai kör�yezet�ek, 
e��ek mi��e� elemé�ek jele�tése va� – olya� közös szocializációs hátteret jele�tett, mely közös 
értékek és �ormák i�teriorizálását, valami�t a többségi társa�alomba való integrációt tette lehe�
tővé, az általa felkí�ált „játékszabályok” elfoga�ásával. 

Ez a csoport�hovatartozás két lépcsőbe� aktivizáló�ott és vált hasz�álható, mozgósítható kap�
csolati tőkévé, teki�tve, hogy 1989�et megelőzőe� a hálózat tagjai �em erősítették meg egymás�
hoz fűző viszo�yaikat, �em találtak ki külö�böző i�tézmé�yesítési rít�sokat (ami�t az a tra�i�
cio�ális közösségek tagjai számára pél�á�l a cigá�ybál volt az egyetle� olya� esemé�y, amelyet 
a romák a szocializm�s i�eje alatt i�e�titás�k, et�ikai hovatartozás�k kifejezésére felhasz�ál�
hattak), vagyis 1989 előtt megszaka�t a kapcsolat. E��ek elle�ére a re��szerváltást követőe� a 
p�szta ismeretségek mégis aktivizálhatók voltak, s társa�almi tőkeké�t műkö�tek. 

Az iskolai végzettség mi�t k�lt�rális tőke haso�ló i�te�zitású, �e csak az előbbire ráépülő re�
kr�tációs kritéri�m volt. 

Önt ki nevezte ki?
A Liga részéről B. volt ott és G., ők is B�f�iţások, s akkor úgy határozt��k, hogy mivel vala�

ki kellett képviselje a szervezetet, hogy é� mégis mester voltam, akárhogy is, volt valamilye� 
iskolám, középszi�tű képzettségem. S akkor első fázisba� e�gem javasoltak, s tartott��k egy 

8. A B�f�iţa t�laj�o�képpe� �éhá�y �tcá�yi, sőt, gyermekkori emlékek alapjá� szi�te egy egész fal���agyságú sze�B�f�iţa t�laj�o�képpe� �éhá�y �tcá�yi, sőt, gyermekkori emlékek alapjá� szi�te egy egész fal���agyságú sze�t�laj�o�képpe� �éhá�y �tcá�yi, sőt, gyermekkori emlékek alapjá� szi�te egy egész fal���agyságú sze�
gé�y városrészt jele�tett a kolozsvári Irisz�telepe� belül, a város észak�keleti részé�, a Szamos bal partjá�. A Bufni ţát 
�élről a Szamos, keletről a Kajá�tói Völgy, valami�t a Byro���tca, �y�gatról a Téglagyár, északról pe�ig az Avas��t�
ca által képzett vo�alak határoltak be (a Megyei Ta�ács �rba�isztikai alkalmazottjával készített i�terjú alapjá�).



78

Er�élyi társa�alom – 1. évfolyam 1. szám • Ta��lmá�yok

gyűlést, megbeszéltük az emberekkel, s ők be��e voltak.” (C., 47 éves, a Roma Párt tisztségvi�
selője).

Az első szervezet alapításába� résztvevők stát�sa gyakorlatilag azo�os volt, maga a megtett 
életút is számos haso�lóságot m�tat: elsőge�erációs kolozsvári lakók, szakképzett m��kások, s 
akik számára mi�� a városi stát�s, mi�� a szakképzettség i�terge�erációs, felfele irá�y�ló mo�
bilitást jele�tett.

A kolozsvári elit�képző�és első h�llámába� rekr�tált egyé�ek, a kez�emé�yezők e csoportja ál�
tal leírt életpályák számos haso�ló elemet tartalmaz�ak. Társa�almi mobilitás�k a 60�as évekre 
�yúlik vissza: a str�ktúraváltozás következtébe� a�ottak lettek szám�kra azok a feltételek, ame�
lyek mellett kiléphettek azokból a ké�yszerpályákból, amelyeket a többségi társa�alom, mi�t 
sajátos „roma tra�icio�ális tevéke�ységeket” szám�kra kijelölt és fe��tartott. Ez ebbe� a peri�
ó��sba� elsősorba� a kötelezővé tett iskoláztatás révé� valós�lt meg. A str�kt�rális mobilitás, 
az iskoláztatás, azaz a k�lt�rális tőke révé� törté�ő felfelé mobilizálás és stát�sjavítás – i�terjús 
tapasztalatai�k alapjá�9 – azokba� a roma csalá�okba� vált kívá�atos életúttá, amelyekbe� �em 
re��elkeztek olya� felhalmozott, tra�icio�ális jellegű, társa�almi, szimbolik�s, vagy hagyomá�
�yos mesterségből származó gaz�asági tőkével.

A B�f�iţa–csoport tagjai t�laj�o�képpe� integrált roma csalá�okból származ�ak, eze� túlme�
�őe� pe�ig olya� ismereteik voltak, melyek �élkül a romá�iai a�mi�isztratív és politikai szférá�
ba� lehetetle� lett vol�a a tájékozó�ás. 

Az első roma politikai str�ktúrák létrehozói között va��ak olya� egyé�ek is, akik tisztséget 
viseltek a komm��ista pártba� vagy valamely másik állampárti szervezetbe�, s ha ez �em is 
jele�tett aktív politizálást – teki�tettel arra, hogy beszervezésük mi��e� esetbe� a szakmába� 
elért magas f��kciókból következett –, mi��e�képpe� olya� jártasságot alakított ki, amely a 
későbbiekbe� felhasz�álható, a politikai�a�mi�isztratív mezőbe� �élkülözhetetle� ismeretek�
�ek mi�ősültek.

2. A közép� és felsőfoko� képzettek csoportja
A kolozsvári roma politikai szervezke�ésbe�, e��ek első h�llámába� t�laj�o�képpe� se�ki 

sem vett részt azok közül, akik a városba� él�ek, egyetemi vagy elméleti középiskolai végzett�
séggel re��elkez�ek. 

A felsőfokú végzettségűek csoportját, a tágabba� értelmezett kolozsvári roma elit mi��e� tag�
ja által észlelt törésvo�al választja el az alsóbb foko� képzettektől. A��ak elle�ére, hogy a ko�
lozsvári roma elit politikába� vagy civil szférába� tevéke�y tagjai olya� hálózatokat alkot�ak, 
melyekbe� a kapcsolattartás�ak szaba�i�ős jellege is va� (szerves része pél�á�l a politikai szfé�
rába� �olgozó elit közt��atába� az a kávéház, melybe� változó re��szerességgel találkoz�ak, s 
mely általába� az i�formális egyeztetések, alk�k helye is), ezekbe� az egyetemi végzettségű eli�
tek �em vesz�ek részt. A távolmara�ás folyto�osa�, újra és újra megerősített csoportképző erő, 
�e �gya�akkor norma is, ame��yibe� ez egyfajta elváráské�t fogalmazó�ik meg az elit egyete�
met végzett tagjaival szembe�. A cigá�ybálok 89�et megelőzőe� és követőe� egyará�t fo�tos 
terepe és helyszí�e volt a hálózatok, kapcsolatok megerősítésé�ek, s �gya�akkor lé�yeges szoci

9. E��ek ha�gsúlyozása lé�yeges, egyrészt azért, mert megállapításom �em statisztikai jellegű, s erre a��ál kevésbé 
va� lehetőség, hogy a volt re��szer i�eológiai meggo��olásokból �em tette lehetővé rétegző�és�k�tatásokat. 
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alizációs közeg is volt (teki�tve, hogy az egyébké�t atomizáló�ott – úgymo�� „tömbházakba 
szétszórt” (A., 51 éves) – roma közösségek tagjai számára, mégsem vett részt egyetle� �iplomás 
roma egyé� sem ezeke�. 

A létrehozott i�tézmé�yes politikai str�ktúrákba� �olgozó elit tagjai legitimitás�kat �em 
„al�lról”, vagyis az által�k képviseltek, a szavazók körébe� akarták megalapoz�i, ha�em egy 
olya� stratégiával, mely�ek lé�yege ö�mag�k és szervezetük a többségi politikai erőkkel való 
elfoga�tatása. Ezért meggyőzési, toborzó kampá�yaikat �em „lefele”, ha�em „kifele” irá�yítot�
ták: legitimitás�kat úgy próbálták kialakíta�i és megerősíte�i, hogy felsőfokú végzettséggel re��
�elkező tagokat próbáltak mag�k közé bei�tegrál�i: 

Mikor kezdte el politikai tevékenységét?
Kile�cve� valahá�yba�… De �ehéz kér�ést tett fel! Azt az i�őszakot lehetőleg teljese� töröl�

�i szeret�ém az életemből. 
Részt vett azon a találkozón 90ben a CFR (Vasutas) Klubban?
Nem, �em voltam jele�, �e a testvérem ott volt azo� a találkozó�, s mikor hazajött, mo���

ta, hogy „mi��e�ki róla� beszél ott, miért �em jössz?” Mo��om, „�em megyek, �em akarok 
me��i…”, s saj�álom, hogy �em hallgattam a megérzésemre akkor. 

Mit gondol, ki ismerhette Önt akkor?
Azt hiszem, őszi�té� szólva, akkor csak a megkötött k�tyák �em ismertek. A sporto� keresz�

tül elég �agy �épszerűségre tettem szert, soka� ismertek akkoriba�. S aztá� a testvérem �oszo�
gatására, s még jött ez is, az is, hogy „gyere, gyere, mert jó �olgok készül�ek ott, va��ak ott 
emberek, mégis, mér�ök vagy, másképpe� �éz�ek rá�…”

Miben állt politikai tevékenysége?
A pártot úgy hívták, hogy PDCR, Parti��l Democrat�Cre�ti� al Romilor10… Csak egy pártot 

kellett vol�a létrehoz�i, �e hát mi��e�ki vezető akart le��i. Akkoriba� 90�be� még �agyo� 
jó perspektíváik voltak a cigá�yok�ak, hogy megol�ják a problémáikat, hogy betehesse�ek em�
bereket külö�böző pozíciókba, hogy legye�ek képviselőik. Ezek olya� lehetőségek voltak, ami�
ket a kormá�y �yújtott, hogy legye� jobb az együttműkö�és a külö�böző et�ik�mok között, 
a külö�böző i�tézmé�yek szi�tjé�. T�laj�o�képpe� é� azt mo��tam, „re��be�, legye� meg 
mi��e� csoport�ak a maga vezetője, hisz a k�ltúrája is más mi��e�ik�ek, �e amikor valami 
szervezke�ésről vagy választásokról va� szó, akkor egyesül�i kell”. De �em értik. S még most 
is eze� a szi�te� va��ak, s ráa�ás�l B�karestbe� sem �agyo� akarták azt, hogy �ehogy más 
foglalja el a f��kcióikat. 

Nekem i�kább mi��ig ki kellett áll�om, hogy é� képviseljem őket, e�gem kül�tek, hogy 
„me�j te, me�j te”, biztos azért, mert mér�ök is voltam.” (F., 43 éves, az egyik párt volt tisztség�
viselője). 

„Amikor megláttak, azt mo��ták, „�a kész, ez jó, e��ek va� iskolája”. Akkoriba� még �em�
ige� voltak, ma már va��ak egyetemisták, ma már megjele�tek. O�ahívott magához a re��őr�
para�cs�ok, mo��om, „�ram, é� �em akarok részt ve��i, akarom őket segíte�i, �e �em…” Azt 
mo��ja, „�em, �em, mert maga…”. Na jó, megválasztottak e�gem, C.�t, J.�t, K�t, az mér�ök 
volt az Electrometal�l�ál, még egyet, aki most Amerikába� va�, a��ak megvolt az érettségi�

10. A Romák Kereszté�y�emokrata Pártja
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je, egy �őt is, azt azért vettük be, mert megvolt a líce�ma is, meg az érettségije is. A�tak egy 
székhelyet, a para�cs�ok, amikor látta, hogy képzett, ta��lt emberek vagy��k, ott a�ott az ők 
épületükbe�, a Prefekt�rába�, a 13�as szobába�. (E., 55 éves, civil szervezeti el�ök, az egyik 
politikai párt volt el�öke)

A felsőfokú végzettségű romák a politikai életbe való belépésük mérlegelésekor valójába� egy 
t��atos stratégiát követtek. Nyilvá�valóvá vált, hogy az iskolázottság, a k�lt�rális tőke �agyo� 
ke�vező árfolyamo� volt ko�vertálható politikai tőkére, presztízsre, vagy általába� azokra a ja�
vakra, melyeket a politikai szférába való belépés �yújthatott. Az egyé�ek �ö�tését azo�ba� ez 
kevéssé befolyásolta, politikai szerepvállalás�k alapvetőe� – s ez t�laj�o�képpe� a szakmailag 
képzett, mesterképzése� résztvevő romák esetébe� is érvé�yes – a �em roma körökre jellemző 
foglalkozási és szakmai str�ktúrákba való i�tegráltság�któl függött. Kicsi volt a��ak a valószí�
�űsége, más szavakkal, hogy egy mi�� szakmailag, mi�� a�yagilag, a jöve�elem, s az elismerés 
szempo�tjából kielégítő m��kahellyel re��elkező roma a politikai szférába lépje�. Ebbe� a te�
ki�tetbe� – vélemé�yem szeri�t – lé�yeges külö�bségek va��ak a romá�iai magyar, a roma és 
a romá� politikai élet szervező�ése és professzio�alizáló�ása teki�tetébe�. Míg a magyar és a 
romá� politik�sok számára tevéke�ységük mi�� szimbolik�sa�, mi�� a�yagilag �agyo� jöve�
�elmező, s így a társa�alomba� más foglalkozásokhoz képest fo�tos felfelé mobilizálási pályává 
válhat, a roma politikai szféra esetébe� ez �em érvé�yes. I�terjús tapasztalataim szeri�t Kolozs�
váro� a roma politikai tevéke�ységbe való i�tegráló�ás kényszerpálya volt azok számára, akik 
belépésük pilla�atába� mi�imálisa� voltak i�tegráltak a foglalkozási str�ktúrába�, �e akik re��
�elkeztek olya� k�lt�rális vagy kapcsolati tőkével, mely a politikai pálya elkez�ését lehetővé 
tette szám�kra. A roma politikai szervezeteket megalak�lás�któl kez�ve álla��ó erőforráshiá�y 
jellemezte: az állam a választó támogatottság�ak a hiá�yába�, a gaz�asági elit pe�ig a befekte�
tés megtérülési esélyei�ek hiá�yába� �em támogatta. Ezzel magyarázható, hogy a pártok erős 
kapcsolathálóval re��elkező tagjai ezt az i�tézmé�yes keretet illegális tevéke�ységek folytatásá�
ra hasz�álták fel.

A politikai tevéke�ység a romák számára – kolozsvári esetta��lmá�yom alapjá� – ö�magá�
ba� �em �yújtott, �em alakított ki felfelé való mobilizálási pályát. Nem volt a k�lt�rális, gaz�
�asági vagy kapcsolati tőkével re��elkező romák számára újabb lehetőség a külö�böző típ�sú 
tőkék felhalmozására.

A politikai szféra a romák esetébe� sajátosa� str�kt�rálta a mobilitási, illetve általába� az elitté 
válás esélyeit. Azok számára, akik ezt a mobilitási pályát a politikai tevékenységgel kezdték, �tá�a 
három forgatókö�yv vált lehetségessé szám�kra: 1. a politikai szférába� mara�ás, 2. a civil szer�
vezeti tevéke�ység, illetve 3. a kilépés. Az opciókat �agymértékbe� meghatározta az egyé�ek 
– külö�böző típ�sú – tőkével való ellátottsága. A kilépés azok számára vált kívá�atossá, akik si�
kerese� kamatoztathatták ere�eti foglalkozási stát�s�kba� és pozíciój�kba� meglévő tőkéjüket. 
Azok számára pe�ig, akik k�lt�rális tőkéjüket, szakmai felkészültségüket �em ko�vertálhatták 
át előző foglalkozásaikba�, �e további hasz�osítható kapcsolatokkal vagy a�mi�isztrációs jár�
tassággal re��elkeztek, ezek értékesítésére a civil szféra vált alkalmassá. A politikai tevéke�ység 
erőforrás�hiá�yossága miatt �em volt alkalmas olya� tőkék felhalmozására, melyek a politikai 
mező11 határai� kívül is értékesíthetők: a külö�böző vezetői pozíciók hatalmát, s az ezzel járó 

11. Bo�r�ie� a társa�almi mező fogalmát ekké�t értelmezi: az „egy tevéke�ységet hivatásszerűe� ellátók sikeres mo�
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presztízs�tőké�ek a valós értékét maga a párt határai korlátozzák, az ezeke� a határoko� át�yú�
ló i�terperszo�ális kapcsolatokba� értéküket vesztik.

A politikai szereplők re��elkezésére álló három forgatókö�yv t�laj�o�képpe� még eggyel ki�
egészül, ezt a m��kai�ő �tá�i politizálás stratégiájá�ak �evezem. A mainstream gaz�aságba� 
vagy foglalkozási hierarchiába� megszerzett stát�s�kat, pozíciój�kat megőrző egyé�ek egy ré�
sze az e��igi és jele�legi erőforrás�hiá�y elle�ére is megőrzi a párto� belüli jele�legi stát�sát 
abba� a remé�ybe�, hogy mi�� a tágabb politikai ko�text�s, mi�� a következő választások 
olya� változásokat ere�mé�yez�ek a roma politikai szféra str�ktúrájába�, melyek hatására az 
itt birtokolt pozíciók és tőkék más piacoko� is, a párto� kívül is hasz�osíthatókká vál�ak. Ez 
a stratégia egyébké�t több olya� egyé� számára is elfoga�ható volt, aki párh�zamosa� a civil 
szférába� is �olgoz�i kez�ett. Feltehetőe� ez is a roma politikai élet – a választások sorá� elma�
ra�t szavazatokba� mérhető – sikertele�ségé�ek egyik oka, �evezetese� a professzio�alizáló�ás 
útjába� álló aka�ályok, melyek közül az egyik éppe� a politikai tevéke�ységbe való ber�házásra 
való hajla��óság és motiváció hiá�ya. 

3. A roma civil szervezetek
A roma civil szervezetekbe� kialak�lt elit rekr�tációja a fe�tiekbe� vázolt forgatókö�yvek el�

le�ére �em csak egy pályá� megy végbe: ez az elit tagjait �em kizárólag a politikai szférából 
rekr�tálja. Formálisa� a civil szférába� olymó�o� alak�lt ki az elit, hogy a k�lt�rális tőke mű�
kö�ött szelekciós kritéri�mké�t. Az iskolai végzettség vagy az elsajátított ismeretekbe� megtes�
tesülő tőke e��ek elle�ére ö�magába� �em biztosított birtokosai számára verse�yképességet a 
civil szférába� elfoglalható elit�pozíciók megszerzéséhez. A kolozsvári roma civil szféra a weberi 

„kifelé zárt” társadalmi kapcsolat fogalommal írható le: „…értelmi tartalma vagy érvé�yes re���
je kizárja, korlátozza vagy feltételekhez köti a részvételt” (Weber, 1987:68). A „bezárkózás�ak” 
elsősorba� célracio�ális i��oka va�: az erőforrások korlátozottsága, illetve a kialakított, re��el�
kezésre bocsátott és elfoglalható elit�pozíciók száma olya�, �em �yilvá�osa� megfogalmazott, 
�e az i�terakciókba� résztvevők számára egyértelmű szelekciós kritéri�mok bevezetését teszi 
szükségessé, melyeket, a mezőt ere�etileg kialakító és műkö�tető hálózat tagjai �efi�iál�ak. 
Más szóval, a k�lt�rális tőke szükséges, �e �em elégséges feltétele az e mezőbe való belépés�ek, 
az egyé�ek�ek olya� kapcsolati tőkére va� szüksége, mely sajátos értékre��et, szocializációt, a 
közös és kötelező játékszabályok elsajátítását jele�ti. Ezek a szelekciós mecha�izm�sok late��
se� műkö��ek, s a civil mező tagjai�ak közös t��ását képezik, miközbe� a mezőbe� résztvevő 
egyé�ek kifele, a �yilvá�osságba� az által�k birtokolt – formálisa� az egyetemi képzés révé� 
megszerezhető – k�lt�rális tőkével legitimálják kiváltságos elit�pozícióikat. A legitimációs stra�
tégia sikerességét és hatéko�yságát bizo�yítja az is, hogy a kolozsvári roma elit belső tagoltsága 
elle�ére teljes ko�sze�z�s létezik a „legitim elit” kategóriájára (és e��ek a civil szervezeti elittel 
való azo�osítására) vo�atkozóa�12. 

�opolizálása e tevéke�ység felett” (i�ézi Pokol, 1999:318), a „pozíciók vagy posztok str�kt�rális tereké�t” �efi�iálja, 
mely�ek egyrészt általá�os, s csak itt érvé�yes törvé�yei va��ak, s melybe� specifik�s értékek szeri�ti, hatalomért 
folytat�ak harcot a mező tagjai (�o.). Mi��e� mező behatárolja a�ott típ�sú tőkék értéké�ek határát: az aka�émi�
ai címek�ek, tit�l�sok�ak pél�á�l csak az aka�émiai mezőbe� va� ko�vertálható értéke.
12. A Roma Közösségek Erőforrásközpo�tjá�ak egyik ma�ifeszt célja egyébké�t a roma elit kialakításá�ak előse�
gítése és támogatása, e��ek ér�ekébe� külö� projektek, programok készül�ek ilye� célból – ezzel, az „elitképzés”, 
meg�evezéssel. 
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A civil szervezeti tevéke�ység gyakorlatilag az egye�üli mező a kolozsvári roma elit számára, 
mely valós, vagyis bármely más társa�almi mezőbe� is értékesíthető – gaz�asági, szimbolik�s 
vagy presztízs� és kapcsolati tőkék felhalmozását teszi lehetővé. Olya� pályát t�� tehát kialakí�
ta�i és a résztvevők re��elkezésére bocsáta�i, melybe� a�ottak az egyé�i felfelé való mobilizálás 
feltételei. Ez mi��e�ekelőtt a szervezet vezetői�ek re��elkezésére álló erőforrások vol�me�é�ek 
t�laj�o�ítható. 

A civil szervezeti elit sajátos csoportját alkotják az egyetemi hallgatók vagy diplomájukat a kö
zelmúltban (az elmúlt 2 évben) megszerzett egyé�ek. Az állami egyetemeke� alkalmazott, úgy�
�evezett pozitív �iszkrimi�ációs politika révé� olya� roma, felsőfokú képzettséggel re��elkező 
fiatalok vál�ak elitté, akik egyetemi éveik alatti szakmai szocializációj�kba� a civil szervezeti 
elit által képviselt szerepdefiníciókat, szerepelvárásokat i�teriorizálják. I�terjús tapasztalataim 
alapjá� a �iákok �agy része i�tegrált, középosztályoso�ó csalá�okból származik, és olya� szocio�
�emográfiai háttérrel re��elkezik, mely mi�� a�yagilag, mi�� a �ormaké�t műkö�ő életpálya�
elképzelések teki�tetébe� megteremti a felsőfokú végzettség megszerzésé�ek lehetőségét. 

A k�lt�rális tőke, a megszerzett �iploma ö�magába� azo�ba� �em elégséges feltétele a civil 
szférába való belépés�ek. Az egyetemi képzéshez kapcsoló�ó úgy�evezett szakmai szocializáció 
(vagyis a szakmai gyakorlatok, az a�ott mező specifik�s értékei�ek és �ormái�ak az elsajátítása) 
folyamára tehető: ekkor, vagyis az egyetemi évek alatt tehet�ek szert vagy mozgósíthatják a hall�
gatók azt a kapcsolati tőkét, ami a civil szférába� való pozíciószerzés ele�ge�hetetle� feltétele.

A kolozsvári roma elit működése. Következtetések

A kolozsvári roma elit kialak�lásá�ak első szakaszába� az úgy�evezett Bufniţa–csoport képez�
te a hálózat „kemé�y magját”: tagjai olya� szakképzett, a többségi professzio�ális hierarchiába 
i�tegrált m��kások, akik mi�� a hagyomá�yos roma, mi�� pe�ig a többségi életvilágba� való 
tájékozó�ás készségével re��elkeztek. A csoport tagjai a re��szerváltást megelőző i�őszakba� 
olya� egyé�i – �e a társa�almi és gaz�asági str�ktúra által lé�yegese� meghatározott – mobili�
tási pályá� mozogtak, mely a 89 �tá�i elitté válást lehetővé tevő tőkeformák birtokába j�ttatta 
őket. Az elit�ek ez a csoportja a re��szerváltást megelőző i�őszakba� �em re��elkezett hata�
lommal, illetve �em volt olya� erőforrások birtokába�, melyek elosztásáról go��osko�hatott 
vol�a, vagyis �em volt elit. Az a k�lt�rális, kapcsolati és gaz�asági tőkevol�me� azo�ba�, ami 
a roma pop�láció margi�alizáltságá�ak ko�text�sába� ezeket az egyé�eket elő�yös pozícióba 
j�ttatta, lehetővé tette szám�kra a �emokratizáló�ás kez�eté� zajló politikai szervezke�ési fo�
lyamatok mo�opolizálását, kisajátítását és elle�őrzését. A kez�eti perió��sba� kialakított privi�
legizált pozícióikat, illetve az ezzel járó hatalmat azo�ba� ezek az egyé�ek csak részbe� voltak 
képesek megőriz�i. Azok az egyé�ek, akik �em re��elkeztek a civil szférába lépéshez szükséges 
k�lt�rális tőkével, mi�tegy kényszerpályaként folytatták politikai tevéke�ységüket. A politikai 
mező erőforrás�hiá�ya azo�ba� – a civil szféra megerősö�ésével párh�zamosa� – ak�ttá vált, 
így a politikai aktorok, s a továbbra is itt műkö�ő elitek fokozatosa� elveszítették „effektív”, va�
gyis �ö�téshozó és erőforrás�elosztó hatalm�kat.

A roma politikai pártok presztízs�vesztésével párh�zamosa� a kez�emé�yezők soraiba� még 
meghatározó szerepet játszott Bufniţa–csoport – mi�� hatalmát, mi�� gaz�asági tőkéjét teki�t�
ve – margi�alizáló�ott a külö�böző elit�hálózatokba�. A Bufniţa–csoport tagjai azo�ba� �em 
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tű�tek el teljese� a kolozsvári roma politikai elit csoportjaiból. Ez a kez�eti kez�emé�yező�kör, 
mely egyszersmi�� a közösségi szervező�és i�eáltíp�sá�ak, „al�lról jövő hálózati szervező�ési 
típ�s�ak” is teki�thető, olya� i�formális, refere�cia�csoport mara�t, mely műkö�ésképtele��é 
vált �gya� akkor, amikor a közpo�ti, állami elit vette át a helyi roma elitképző�és mecha�izm��
sai�ak és szelekciójá�ak irá�yítását, �e továbbra is jele� va� a formális politikai pozíciókba�. A 
Bufniţa–csoport még aktív tagjai szétszórta� a roma politikai párt tisztségviselői. A helyi elitter�
melő�ési folyamatok háttérbe szor�ltak, amikor a közpo�ti politik�m létrehozta azokat a helyi 
pozíciókat, ahol a – Brass termi�ológiájával élve (1991) – „kollaborá�s” elit kapott helyet, ez 
azo�ba� �em tette lehetővé az állami elit számára a helyi – jele� esetbe� a kolozsvári – elitter�
melő�ési folyamatok teljes elle�őrzését. A helyi roma elit külö�böző csoportokból áll, az egész 
mező�y ezek laza hálózataké�t műkö�ik, bizo�yos értelembe� „politikai előtti állapotokat” hoz�
va létre, �em beszélhetü�k a legitimitások�ak egy jól meghatározott re��szeréről, �i�cs egy 
i�tegrált mező�y: a Bufniţa–csoport hatalomvesztése többek között – az állami politik�m általi 
elle�őrzése� túl – a��ak is t�laj�o�ítható, hogy ezek az elitek �em t��ják a �yilvá�osságot cél�
jaik elérése ér�ekébe� hasz�ál�i, �i�cse�ek előre rögzített ér�ekérvé�yesítési, illetve a�toritás�
szerzési proce�úrák.

A roma civil szervezetek, �e bizo�yos értelembe� a politikai szféra aktorai�ak szerepe, illetve 
a��ak jellegzetességei az úgy�evezett etnikai vállalkozó fogalmával írható le. A termi��s maga 
Barth��ál jele�ik meg, mi�t vállalkozói szerepkör az etnikai politikán belül, olya� vállalkozás, 
mely�ek lé�yege az, hogy „et�ikai csoportokat közös cselekvésre mobilizáló vezetők politikai 
vállalkozást folytat�ak” (Barth, 1996:4�5). Olya� mobilizációról va� szó, mely �em a csoport 
k�lt�rális i�eológiájá�ak vagy a �épakarat�ak a közvetle� kifejező�ése. Az et�ikai vállalko�
zó fogalmá�ak ki�olgozása csak a��ak az et�icitás�megközelítés�ek a ko�text�sába� érthető 
meg, melyet Barth 1969�be� Ethnic groups and Boundaries című ta��lmá�yába� �olgozott ki, 
s mely�ek lé�yege az et�icitás fogalmá�ak újrago��olása. Az et�ikai i�e�titás társa�almi cso�
port kér�ése, a k�lt�rális külö�bségek társa�almi szervező�ésé�ek problémája. Más szavakkal, 
az et�icitás elemzésekor �em az ezzel azo�osított k�lt�rális elemek és sajátosságok a lé�yegesek, 
ha�em a határképző�és, a „mi és ők” szembeállításá�ak k�lt�rális külö�bségek formájába� 
törté�ő megfogalmazása. Olya� társa�almi folyamatokról va� szó, mely a tagság és kizárás, a 
besorolás és ö�besorolás révé� folyamatosa�, újra és újra meghatározó��ak és megerősö��ek a 
külö�böző et�ikai csoportok közötti határvo�alak.

Azzal, ahogya� a politikai, mi�� a civil szervezeti aktorok elfoga��ak és megerősíte�ek, új�
ratermel�ek bizo�yos a „mi és ők” �ichotómiáját megerősítő szempo�tre��szert, s ahogya� a 
képviselt et�ikai csoport k�ltúrájá�ak jegyeit kiemelik azért, hogy ezt a szembe�állást megerő�
sítsék, illetve az et�ikai csoport belső kohézióját, egységességét ha�gsúlyozzák, egyszersmi�� 
az et�ikai vállalkozó szerepkörét vállalják fel. Márpe�ig a civil szférába� elitté váltak számára 
ez a��ál is i�kább egy gazdasági vállalkozás jele�tését hor�ozza, hogy a romaság szociális kom�
po�e�sei�ek, illetve a többségi társa�alom által kialakított �efi�ícióik elfoga�ásával jele�tős 
gaz�asági tőke birtokába j�t�ak. 

A kolozsvári, �e t�laj�o�képpe� maga az országos szi�te� szervező�ő roma et�ikai elit �em 
írható le a hatalmi re��szerekre jellemző piramis�mo�ellbe�. Mi�� Brass (1991), mi�� pe�ig 
Br�baker (2001) �yomá� elmo��ható, hogy e��ek az elit�ek a műkö�ése egyfajta mező�mo�
�ellbe� érthető meg, egy olya� str�ktúrába�, melybe� az aktorok �em egy vertikális – egymás�
sal alá� és fölére��eltségi viszo�yba� –, ha�em egy horizo�tális �ime�zióba� helyezke��ek el. 



8�

Er�élyi társa�alom – 1. évfolyam 1. szám • Ta��lmá�yok

Ebbe� a mezőbe� az aktorok mozgásterét elsősorba� a közpo�ti hatalom, az állam szabja meg, 
olya� erőforrásokat bocsátva re��elkezésükre, mi�t pél�á�l az a�mi�isztrációba� elfoglalható 
helyek és pozíciók.

A roma elit – többségi politik�sok által – hivatalosa� elismert, s tárgyalópart�erké�t elfoga�
�ott tagjai t�laj�o�képpe� azok az egyé�ek, akik a roma civil szférába� váltak elitté. A roma 
civil szféra – a kolozsvári esetta��lmá�y alapjá� – a romá�iai civil társa�alomba beágyazott, 
betagozó�ott alrendszer. A civil szférába� elitté vált roma etnopolitikai vállalkozók által elfoglalt 
pozíciók és stát�sok re��szerét viszo�t – a szféra műkö�tetését, valami�t a támogatási re��szert 
teki�tve – a többségi politikai elit hozta létre azzal a céllal, hogy egyfajta átfordító közeg, közvetí�
tő szféra jöjjö� létre a többségi társa�alom és egy margi�ális, problematik�ské�t kezelt et�ikai 
csoport között. Azt a �épességet viszo�t, mellyel e��ek az et�ikai vállalkozói kategóriá�ak köz�
vetíte�ie kelle�e, a többség egységes�ek teki�ti (ezt a jele�séget �evezi Br�baker „csoportizm�s�
�ak”, �o.). Maga az egyetemi pozitív �iszkrimi�ációs politika is ilye� lépéské�t értelmezhető, 
mely�ek révé� a romá� politik�m olya�, �o��profit szférába� hatéko�ya� műkö�ő elit kiala�
k�lását teszi lehetővé, mely képes a „roma kér�és” többség által megfogalmazott �efi�ícióját, s 
az ilye� alapo� kigo��olt megol�ásokat a roma közösségek előtt legitime� képvisel�i és érvé�
�yesíte�i. Ilye� értelembe� a civil szférába� műkö�ő roma elit kialak�lási mecha�izm�sa �em 
a többségi társa�alom elitjé�ek kialak�lásával párhuzamos, és �gya�akkor autonóm volt, hisze� 
ebbe� a célracio�ális alapo�, pragmatik�sa� létrehozott str�ktúrába� létező mobilitási pályá�
kat �em ők mag�k elle�őrizték. 

A roma et�opolitikai vállalkozók esetébe� tehát �em egy párh�zamos társa�alom elitjé�ek 
saját hierarchik�s str�ktúrájá� belüli mobilitásáról va� szó, és egy olya� mobilitásról, ami a tár�
sa�almi �ormák és az erre vo�atkozó ko�sze�z�s által elfoga�ott tőketíp�sok alapjá� törté�ik, 
ha�em egy olya� margi�ális társa�alom képviselőiről va� szó, amely�ek számára a többségi 
társa�alom elitje jelöli ki a mobilitási pályákat. 

A közpo�ti hatalom által kijelölt helyi és országos politikai és a�mi�isztratív pozíciók betöltői 
úgy�evezett átfordító közegként műkö��ek, megvalósítva egyúttal a �omi�á�s politika kisebbsé�
gek feletti elle�őrzését. A romá�iai állami elit által megfogalmazott célok „lefor�ítva” kerül�ek 
a roma et�ikai csoport elé, így a megol�a��ó „sajátos roma problémák” �efi�iálása azo�ba� a 
�omi�á�s elit kompete�ciájába kerül. Az állam, amikor elfoga� bizo�yos romákat tárgyalópart�
�erké�t, hogy elle�őrizze őket – Kolozsvár pél�ájá�ál mara�va – �em számol a helyi, lokális 
roma elit csoportjai között végbeme�ő alk�folyamatokkal, melyek ere�mé�yeképpe� a helyi 
kez�emé�yezők, a közösségi ö�szervező�és útjá� hatalomra került vezetők továbbra is őrzik 
pozícióikat. Az egyelőre té�yleges hatalom híjá� műkö�ő, „üres” roma párti tisztségek betöltői 
számára a kormá�y által ki�olgozott „Roma Stratégia” jele�ti a legközelebbi kitörési po�tot, a 
helyi közigazgatási i�tézmé�yekbe� kötelezőe� létrehozott pozíciók megpályázásával, illetve a 
rekr�táció folyamatai�ak elle�őrzése révé�.
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