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Identitás és közösségi intézmények 

Az informális családi és a formális politikai tér szerepe a 

roma identitás alakulásában 

  

A tanulmány azokkal az informális, magánéleti, személyes, valamint formális, 

intézményes terekkel foglalkozik, amelyekben a romák mindennapjaikat élik, illetve 

amelyek hatással lehetnek identitásukra, érdekérvényesítő képességeikre.  Az informális 

terek zárt világa, részben integráció-képtelensége érzelmi biztonságot jelent a 

szegregációval szemben. Mind a tradicionalitás, mind a szegregáció akadályozza a 

romák kilépési mobilitását; az érdek az egyén csoporton belül tartása, a csoportidentitás 

hagyományokhoz kötött megőrzése. A kilépés a visszamaradott modernizáció világából 

és a belépés a formalizált és modern életterek világába azonban modernizációs minták 

követését, magas iskolai végzettséget és erős érdekérvényesítési képességeket követelnek. 

A politikai térben való eligazodás, valamint a hatásos érdekérvényesítés alapfeltétele a 

romák nagyobb arányú részvétele a felsőoktatásban, a tudás tömeges megszerzése és a 

tudás által megszerezhető tudatosság, egy pozitív identitáskép kialakítása. A csoporton 

belüli identitás elfogadtatása a többség felé sikertelen, és az esetek nagy számában szül 

negatív identitásképet. Nincs a romák által kialakított integrációs és modernizációs 

stratégia, nincs elképzelés arról, hogy hogyan lehet a roma identitást megőrizni az 

általános szegénység tudata, a halmozottan hátrányos helyzet identitás-eleme nélkül. 

   

Bevezetés 

 Tanulmányunkban azoknak a tértípusoknak,[1]amelyekben a romák mozognak, informális és 

formális változatát különböztetjük meg. Az informális, személyes terek között a 

legfontosabbnak a családot, a rokonsági hálót, illetve a lakóközösséget tartjuk. Ebben a térben 

korra, nemre, iskolázottságra való tekintet nélkül minden roma részt vesz. 
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A formális terek világában mindig csak a romák egy adott, a tér jellemzőinek, 

követelményeinek, vagy éppen lehetőségeinek megfelelő csoportja van jelen. A részvétel 

adott esetben az egyén saját választásán, illetve megválasztásán alapul (pl. nemzetiségi 

önkormányzatban való részvétel, tanoda látogatása, kulturális, vallási térben való részvétel), 

más esetben a részvételt törvények írják elő (kötelező iskoláztatás). 

 A formális tereken belül elkülönítjük a politikai teret, benne a nemzetiségi 

önkormányzatokkal, a települési önkormányzati képviselettel és a parlamenti képviselettel; az 

oktatás terét a nemzetiségi óvodával, iskolával és tanodával; a kulturális teret civil 

egyesületekkel, kulturális csoportokkal, valamint a vallási teret. 

 Tanulmányunk első részében az informális családi, rokonsági teret, valamint a politikai teret 

vizsgáljuk meg a bennük mozgó csoportok jellemzőivel, viszonyaival együtt, majd ezt 

követően a politikai tér jellemzőit járjuk körül. Bemutatjuk a tér és a viszonyrendszerek 

hatását az identitásra, valamint az ezekben a terekben létrejövő, a többségi társadalommal 

való érintkezések romákra gyakorolt hatását. A tanulmány második részében foglalkozunk 

majd az oktatási terek, a kulturális és a vallási tér jellemzőivel. 

  

1. Ki a cigány/roma? 

 Mielőtt rátérnénk a terek és a benne mozgó egyének elemzésére, járjuk körül röviden a 

kérdést: ki tekinthető cigánynak?[2] Kemény István cigányvizsgálataiban azt tekintette 

cigánynak, akit a környezete cigánynak tartott. Erre azért volt szüksége – indokolta Kemény a 

módszertant –, „mert a cigányok lakhelyéről és címéről nincs nyilvántartás, tehát bármilyen 

minta összeállítása csak az említett alapon volt lehetséges. (Mellékesen jegyezzük meg, hogy 

mintát azon az alapon sem lehet készíteni, hogy cigánynak azt tekintjük, aki magát cigány 

nemzetiségűnek vallja. Ezeknek az embereknek a lakhelye és címe éppen úgy nem áll 

rendelkezésre, mint a többi cigányé.) Fölmerül azonban a kérdés, hogy ki az, akit a 

környezete cigánynak tekint” (Kemény–Janky 2003). 

A környezet megítélése olyan külső jegyekre támaszkodik, amiket a csoport magából/magáról 

a külvilág számára közvetít, látni enged, látni hagy, illetve ahogy ezt a külvilág a saját 

szemüvegén keresztül nézve érzékeli, és ahogyan arra reagál. A cigányok esetében Kemény 

szerint „az elsőnek említett tény” az, hogy a környezet a barna bőrűeket tartja cigányoknak, 

ezenkívül a cigány származásúakat, vagyis azokat, akiknek a szülei cigányok”. 

 A Ladányi–Szelényi szerzőpáros – Kemény meghatározását több cikkben kritizálva – a 

hangsúlyt az önbevallásra helyezte.[3] Kemény és Janky tanulmányából, amelyben 

népszámlálási adatokat, valamint az 1993. évi országos cigányfelmérés önbevallási adatait 

elemezték, az derül ki, hogy a cigányokat nem csak a környezet tartja cigánynak, hanem – ha 

széles skálán is, de – önmagukat is cigánynak tartják. Kétségtelenül nehéz megküzdeni a 

beleszületés tényével, valamint a bőrszín fizikai antropológiai adottságaival. 

 Az említett írások és más további cigányvizsgálatok tanulságait levonva tanulmányunk 

céljaira összefoglalóan a cigányokat/romákat olyan, többé-kevésbé közös kulturális elemekkel 

rendelkező, kulturálisan meghatározott, többségében alacsony társadalmi státusszal 

rendelkező csoportként határozzuk meg, amelyet közös társadalmi el nem fogadottság és a 

többségi társadalom perifériáján tengődve halmozottan hátrányos helyzet, alacsony 
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iskolázottsági szint és munkanélküliség jellemez. A teljes társadalmon belüli erős 

elutasítottság kihat a politikai és kulturális terekben megnyilvánuló el nem fogadottságra is. 

A romák felosztását nyelvi alapon végezhetjük el. A többségi társadalom tagjai a cigányságot 

a fenti definícióban is megfogalmazott jellemzők alapján homogén csoportnak képzelik el, 

pedig három csoportjuk jellegzetes, bár a külvilág számára nem mindig és nem feltétlenül 

érzékelhető eltérő kulturális szokásokkal és anyanyelvvel rendelkezik. Ez adódik abból, hogy 

a romungrók, az oláh cigányok és a beások különböző időpontokban érkeztek az ország 

területére, különböző területeken telepedtek le, zártan, egymással sem házasodva éltek, és 

más-más anyanyelvet beszéltek. Jellemző, hogy az 1893-ban összeírt cigányok harmada 1850 

után érkezett Magyarországra, vagy ezek leszármazottja volt. Ekkor a romungrók már 400 éve 

éltek az országban. 

 A legfontosabb kulturális eltérés az anyanyelv;[4] a romungrók nyelvükben teljes mértékben 

elmagyarosodtak, anyanyelvük a többség nyelve, a magyar. Közülük kerültek ki a 19. 

századtól kezdődően a zenészcigányok, akik számára a magyar nemzeti ébredéssel szorosan 

összefonódó, nagy népszerűségre szert tett és a 19. század folyamán uralkodóvá vált 

verbunkos szerzett hírnevet és elismerést. A cigányzenészek a roma társadalom 

legintegráltabb rétegét képezik. A romungrók szegényeit a kovácsok, a kosárfonók, a 

vályogvetők és a napszámosok alkották, akik már a 18 században letelepedett életmódot 

folytattak. Lakóhelyüket tekintve ma az egész országban megtalálhatók, de legnagyobb 

számban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élnek. A romungrók alkotják a magyarországi 

romák 70 %-át. 

Az oláh cigányok a Balkán félszigetről áramlottak Magyarország felé a 19. század második 

felében bekövetkezett jobbágyfelszabadítást követően. Folyamatos beáramlásuk a II. 

világháborúig tartott. Anyanyelvük a romani és annak nyelvi változatai, mint pl. a lovári. 

Foglalkozás szerint a kézműves oláh cigányok a következőképpen különböztették meg 

magukat: a colárik szőnyegkereskedők, a churarik szita- és rostakészítők, a chisarik 

lókereskedők, a kealderarik (kálderások) üstfoltozók, kolompárok.   

 Erdős Kamill szerint az oláh cigányok fő foglalkozása a lókupeckedés, de találhatunk 

közöttük zenészeket is. Napjainkban az oláh cigányok elsősorban kereskedésből élnek; 

(Kemény 2000) a cigányság legmozgékonyabb, de legtradicionálisabb csoportját képezik. 

Arányuk a cigányságon belül kb. 20%-ra tehető. Elsősorban Budapesten és környékén élnek, 

de megtalálhatók az ország más részein is. Nagyobb számban Békés megyében és Veszprém 

megyében telepedtek még le, de egyre inkább megtalálhatók Borsodban vagy a beások 

tradicionális lakóhelyén, Baranya megyében is. Megjelenésük Baranyában nem egy esetben 

okozott csoportközi konfliktusokat a nyelvileg különböző és habitusukban eltérő két 

cigánynépesség között. 

 A román anyanyelvű cigányok Békés megyében, a magukat beásnak nevező és szintén a 

román nyelv egy ősi változatát beszélő cigányok Baranyában és Somogyban éltek és 

teknővájással foglalkoztak. Szintén Románia felől, Szerbia, ill. Jugoszlávia érintésével délről 

érkezetek Magyarország területére. Havas Gábor kutatásai szerint a teknővájó beások nagy 

része 1893 után földesúri telepítések során került 1914 előtt Baranyába és Somogyba, de 

beáramlásuk a két világháború között és közvetlenül a háború befejezése utáni években is 

folytatódott (Havas 1982: 61–140). Napjainkban Baranya megyében élnek. Arányuk a cigány 

nemzetiségű lakosság körében a legkisebb, kb. 10 %. 
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 2012-re mind a beások, mind az oláh cigányok minden korosztálya kétnyelvűvé vált. Míg 

azonban a beások fiataljaira a nyelvváltásnak az a foka jellemző, amit másodnyelv domináns 

kétnyelvűségnek nevez a szakirodalom – vagyis a magyar nyelvet jobban tudják, mint az 

anyanyelvüket –, az oláh cigányok anyanyelvhasználatukban jobban kötődnek a 

hagyományokhoz. 

 A csoporton belüli nyelvhasználat érdekes módon függ a csoportnagyságtól és a környezeti 

hatásoktól. Például a magyar nyelvű romungro-dominancia mellett kevesebbet használják 

anyanyelvüket mind az oláh cigányok, mind a beások, bár az anyanyelvhasználat a 

tradicionálisabb életvitelt élő oláh cigányoknál sokkal intenzívebb, mint a beásoknál (Kállai 

2005: 60–64). 

  

2. Roma identitás 

 Ha csak az identitáskutatásokat nézzük, vizsgálták már a németek, szlovákok, románok, 

szlovének, szerbek, horvátok, lengyelek, örmények, bolgárok, ruszinok, ukránok, görögök 

identitását, ha másképp nem, saját nemzetiségi kutatóintézeteiken belül. Tiszta sor, hogy 

milyen identitásképletekkel állunk szemben ezeknek a kisebbségeknek a tekintetében, ahol az 

asszimiláció magas fokú, a reflexnyelv a magyar, és több kisebbségnek már az anyanyelv 

újratanulásával kell megküzdenie. Igen széles körben elterjedt a kettős identitás jelensége, és 

a nemzetiséghez tartozók sokkal járatosabbak a magyar kultúrában, mint saját nemzetiségi 

kultúrájukban, amit gyermekeik a nyelvhez hasonlóan az iskolában, tankönyvből tanulnak 

meg (vö. Bindorffer Györgyi szerk. 2007). 

 Az elmúlt 20 évben elmondhatatlanul sok vizsgálat készült a romákkal kapcsolatban, de a 

romák identitásáról átfogó nagy kutatást még nem végzett senki. Természetesen minden roma 

kutatás magában hordoz számos olyan elemet, amelyből összeállítható egyfajta roma 

identitáskép. Mivel a roma társadalom sem kulturálisan, sem nyelvileg, sem gazdasági 

értelembe véve nem egységes, ez kihat identitásuk alakulására is. Mint az identitásfajták 

mindegyike, a nemzetiségi identitás is tanult kategória, amit az egyének elsődleges 

szocializációjuk során a családban sajátítanak el. Értelemszerű tehát, hogy az egymástól 

nyelvében és kultúrájának számos elemében eltérő csoportok tagjainak az identitása is – ha 

nem is minden elemében, de – eltérő lesz. 

Sokszor a tudományos kutatások sem különböztetik meg a vizsgált csoportokat, hanem 

összevonva, egyetlen kategóriába – roma vagy cigány – sorolják be őket. A 2011. évi 

népszámlálási kérdőív sem specifikálta mindenki számára egyértelműen a nyelvi kategóriákat. 

A Magyarországon használatos nyelvek listájára a KSH nem vette fel például a romani 

különböző nyelvi változatait, miközben a legkülönbözőbb afrikai törzsi nyelvek nyelvjárásait 

a kihalt nyelvekkel egyetemben felsorolta. 

 Az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól etnikai és nemzeti 

kisebbségeket különböztetett meg. Az etnikai kisebbségek közé csupán egyetlen csoportot, a 

cigányságot sorolták. A törvény a kisebbségi önkormányzatok fő feladatának a kulturális 

hagyományőrzés, az anyanyelv használata, a tradíciók megőrzése és ápolása mentén a 

kisebbségi identitás megőrzését jelölte ki. Míg a 12 nemzetiségi kisebbség esetében ez 

természetesnek tekinthető, a romák esetében, mint az látni fogjuk, nem ezek a kritériumok 

jelentették az identitás magját. A 2006–2010 között végzett cigány önkormányzati 
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vizsgálatom,[5] valamint a lakókörnyezetemben oláh cigányokkal készített interjúim 

eredményei azt mutatták, hogy ha megjelentek is az identitás struktúrájában ezek az elemek, 

korántsem voltak egyforma súlyúak a beások, az oláh cigányok és a romungrók között. Míg 

az oláh cigányok „élték” hagyományaikat, a beásoknál már bizony újra kellett tanulni őket, a 

romungróknak pedig még meg is kellett teremteniük ezeket a hagyományokat a maguk 

számára.[6] 

 A törvényalkotónak fogalma sem volt arról, hogy az általa meghatározott identitásbázis 

hogyan működik a cigányoknál, és maguk a cigány kisebbségi önkormányzatok sem az 

ilyenfajta identitásápolást tették feladatlistájuk első helyére. A cigány kisebbségi 

önkormányzatok maguk sem tekintették olyan kulturális csoportnak a cigányságot, amelynek 

legnagyobb gondja az, hogy hogyan őrizze meg nyelvét, ápolja hagyományait; sokkal inkább 

úgy gondoltak magukra, mint hátrányos helyzetben lévő szociális csoportra, amelynek tagjai 

halmozottan hátrányos helyzetben, elszegényedetten és segítség nélkül élnek. Ha mégis 

megpróbálunk e három csoport számára közös identitásjegyeket keresni, akkor ezen a 

területen kell vizsgálódnunk. Itt találhatjuk meg ugyanis azokat az első közös 

identitáselemeket, amelyek a legtöbb romára jellemzőek; azt tehát, hogy szegények, 

munkanélküliek és kilátástalan az életük. A hétköznapok szociális viszonyainak, társadalmi 

realitásainak identitáselemmé alakulása egészen más dimenziót nyit meg, mint a táncolás a 

színpadon, önmagunk megélése az őseinktől örökölt átnemesedett hagyományokban, 

önmagunk önfeledt ünneplése az anyaország kebelén vagy a nemzetiségünk identitásának 

elmélyedt vallási átélése valamelyik egyház miséjén. 

 A romáknak mindez az öröm, könnyedség és elmélyülési lehetőség nem adatott meg. 

Identitásuk elemeit sokkal inkább saját szociális közegük, a külvilággal folytatott keserves 

interakciók határozzák meg. 

 Az identitás másfelől az életvitel, a normarendszer leképeződése, tükröződése, 

megnyilvánulása. Ez az identitás teljes mértékben eltér a többi nemzetiség identitásától; 

utóbbiak identitása jelentős egyezőséget mutat a többség identitásával is.  E különbözőségből 

következik a cigányság második közös identitáselemeként meghatározott kiközösítettség, 

szegregáltság. A szegregáltság ténye és átélése, a be nem fogadottság érzése messzemenően 

hozzájárul a negatív identitás kialakulásához. 

 Ez alól a romák többségére jellemzőnek mondható helyzet alól azonban természetesen 

adódnak kivételek. Hangsúlyoznunk kell, hogy élnek Magyarországon teljes mértékben 

integrált, magas képzettséggel rendelkező, jó anyagi körülmények között lévő romák is. A 

környezet azonban még az ilyen esetekben is gondoskodik a megkülönböztetésről. 

Találkoztam olyan oláh cigányokkal, akiknek anyagi háttere biztosította, hogy ne 

negatívumként éljék meg a cigányságukat, sőt büszkék voltak arra, amit cigányként elértek. 

De találkoztam olyan értelmiségivel is, aki nem tudta ettől függetleníteni magát. Még ha 

akarta volna se: mind családi, mind többségi környezete állandóan emlékeztette rá. Egy roma 

pszichológus egy előadás során elmondta, hogy származása még mindig milyen negatívan 

határozza meg az életét.    Ismertem egy oláh cigány embert, aki műkereskedőként dolgozott. 

Többet tudott a magyar festészetről, mint a Nemzeti Galéria összes művészettörténésze 

együttvéve. Ő sem lehetett hátrányos helyzetűnek mondható: nem volt tanulatlan, nem élt 

segélyen, nem volt szegény. Vele épp ez volt a probléma: hogy gazdag és hogy „hogyan 

szerezte a vagyonát”? 
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A romák el nem fogadottsága mindazokban a terekben jelen van, amelyben egyáltalán 

előfordulnak – mint az látni fogjuk, a tanulmányban bemutatott politikai térben is. 

 Nagyon nagy problémának és hátránynak tartjuk, ha egy csoport, illetve a csoporthoz tartozó 

egyének negatív identitással rendelkeznek, sőt ez identitásrepertoárjuk legfontosabb jellemző 

tényezője. A negatív identitás táptalaja a folyamatos önértékelési zavaroknak. Problémát 

jelent az integrációs folyamatban is, hiszen éppen egy olyan közegbe kellene integrálódniuk, 

amely nemhogy nem fogadja be őket, de negatív identitásukat táplálja és erősíti. A pozitív 

roma identitás pozitív hatással lenne az integráció folyamatára is. A negatív identitás nem 

csak csoportközi konfliktusokat szül, de a csoportokon belül is a feszültségek felerősödéséhez 

vezet. 

 Az amerikai feketék is elkezdték valahol. Hiába mondtam azonban cigány szomszédaimnak 

„a fekete szép” analógiájára, hogy „a cigány is szép”, nem vettek komolyan. 

 Az önértékelés zavara nyilvánult meg abban, amikor azt mondták, hogy nincs ebben semmi 

szép, és cigánynak lenni nagyon rossz dolog. A romák vezetőinek azonban ki kellene 

alakítaniuk valamilyen elképzelést arról, hogy hogyan lehet a negatív identitást pozitívvá 

változtatni és ezt az identitást megőrizni. A nemzetiségi önkormányzatoknak mint a kulturális 

autonómia letéteményeseinek törvényben meghatározott feladatuk az identitás megőrzése. Ezt 

a romák körében ma általánosan uralkodó negatív identitást azonban csak kidobni szabad. 

 A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól – Kállai Ernő javaslatára –

megszüntette az etnikai és a nemzeti kisebbség megnevezésbeli megkülönböztetését és 

egységesen nemzetiségnek tekint minden, Magyarországon élő kisebbségi csoportot. Ezzel a 

gesztussal tulajdonképpen a romákat – ha szimbolikusan is – egyenlővé tették a többi 12 

kisebbséggel. Azok a problémák azonban, amelyek a korábbi elnevezés különbségeiből 

adódtak, továbbra is jelen vannak. 

  

3. Az informális családi tér, rokonsági háló és lakókörnyezet[7] 

 3. 1. Társadalmi és kulturális jellemzők 

Ebbe az informális, ám egyáltalán nem strukturálatlan és igencsak valóságos térbe a csoport 

tagjai beleszületnek. Az az identitás, amelyet családjukban elsajátítanak, egy egész életre 

elszakíthatatlan kötelékkel fogja őket a cigánysághoz kötni. Ebben a térben a romákon kívül 

nemigen mozog más nemzetiséghez tartozó. Az egyes nyelvi csoportok a csoport tagjain kívül 

nem szívesen látnak más cigány csoporthoz tartozó kívülállót. Nem csak a cigány–magyar 

vegyesházasságok száma elenyésző, de a cigány csoportok egymás közötti házasodása is. 

 Ha a családi, rokonsági teret jellemezni akarjuk, társadalmi és kulturális jellemzőit kell sorra 

vennünk. A jellemzők a csoportot mint struktúrát írják le, de ez alól az egyének szintjén 

természetesen lehetnek kivételek; továbbá a romanik, oláh cigányok és beások csoportjai 

között is felfedezhetők hangsúlybeli különbségek. 

 A romákat alapvetően ma is archaikus, családi, rokonsági alapon szerveződő csoportstruktúra 

veszi körül. Szociális és társadalmi helyzetük kirívóan eltér a többségi társadalomban 

tapasztalt helyzettől. A romák szegénységben, sőt mélyszegénységben, hátrányos helyzetű 
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régiókban és településeken élnek. Alacsony iskolai végzettségük, szakképzettségük hiánya 

miatt a munkaerő-piaci helyzetük, a körükben tapasztalható magas munkanélküliségi ráta 

hátráltatja kitörésüket a mélyszegénységből. 

 Kulturális jellemzői között kiemelkedően fontos a csoportzártság, a belterjesség és az 

endogámia. A csoport erősen köti az egyént a csoporthoz, és az egyén is szorosan kötődik 

csoportjához. Nagyon fontos körükben a „face-to-face” kapcsolatok, az interperszonális 

viszonyok meghatározottsága. A romák jelentős részének életében uralkodó a modernizációt 

hátráltató tradicionalitás, az életmód, az életvezetési minták erős hagyományokhoz kötöttsége, 

illetve ezek fenntartása. 

 Akár társadalmi, akár kulturális jellemzőiket nézzük, ezek olyannyira eltérnek a többségétől, 

hogy belülről szemlélve, ezek a különbségek hátráltatják vagy akár lehetetlenné is tehetik a 

csoportszintű társadalmi integrációt. Az integrációhoz kitörési pontok szükségesek, ezek 

azonban hiányoznak, vagy ha vannak is, a kitörni vágyó egyéneknek – különösen, ha 

lányokról van szó – meg kell küzdeniük a tradicionális csoport visszahúzó erejével. 

 Ha viszont kívülről, vagyis a befogadó társadalom felől szemléljük az integráció kérdését, 

akkor sem jobb a helyzet. A romákat a többségi társadalom – miközben folyamatosan az 

integráció szükségességét hangsúlyozza –, folyamatosan szegregálja. Többség és kisebbség 

egyaránt hozzájárul a szegregátumok – legyenek akár lakóhelyiek, akár iskolaiak – 

felszámolásának lassúságához, illetve állandósulásához. 

 A tradicionalitás és a szegregáció együtt akadályozza a romák kilépési mobilitásának 

esetleges lehetőségét is. A csoport fennmaradása miatt az egyéni érdekként jelentkező kilépési 

mobilitás fékezése a csoport eminens érdeke. Ha a kilépési mobilitás a nullához közelít, akkor 

nem keletkeznek érdekellentétek sem, és a csoporton belüli ellentétek nem feszülnek 

egymásnak. Ellenkező esetben jelentős feszültségforrást jelenthet az egyén és a csoport 

szintjén egyaránt. 

 Miért nem érdekük a romáknak a helyzeten való változtatás? A válasz a tér és a csoport 

viszonyában keresendő. A családi, rokonsági terek fejtik ki a legnagyobb hatást a romákra. A 

család vagy rokonsági csoport, a falukörnyezet – bár nem mentes a csoporton belüli 

konfliktusoktól – bensőséges, biztonságot nyújtó, erőt adó, barátságos közeg. Ezzel szemben 

az érintkezés a többségi társadalommal folyamatos konfliktusokkal terhes, exkluzív, 

kölcsönös bizalomhiány határozza meg.  A mindkét fél részéről tapasztalható inkluzivitás 

ritka, kivételes jelenségnek számít. A csoporton belüli egymásra utaltság erős csoportkohéziót 

mutat kifelé, de a befelé ható összetartó erők is meghatározóak a csoport összetartozása és 

identitása terén. 

  

3.2. A tér és az identitás viszonya 

Az, hogy hogyan alakul a tér és az identitás viszonya, jó néhány tényező függvénye. Függ 

például attól, hogy valóságos vagy szimbolikus térben mozognak-e az aktorok, függ a csoport 

társadalmi elfogadottságától, a környezettel fenntartott viszonyától, a csoport zártságától vagy 

éppen nyitottságától, a „térerősségtől”, valamint a tér internalizáltságának a fokától is. 
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Ez a tér befelé pozitív hatást gyakorolhat a csoportidentitásra. A térerősség magas és erősen 

internalizált.  Ennek ellenére mind a csoport, mind a cigány származású egyének szintjén 

tapasztalható a negatív identitás. A szociális helyzetből adódó szegénység, a társadalom 

elutasításából következő hátrányos helyzet, a csoport kiközösítettsége a többségi 

társadalomból, a cigány származás, a szegregált helyzet – mindez negatív identitást szül, 

amellyel a csoport egyelőre minden próbálkozása ellenére sem tud mindig egyértelműen 

megküzdeni sem a saját, sem csoporttagjai szintjén; még akkor is kudarcba fullad a kísérlet, 

amikor esetenként a külső környezetet felelőssé téve igyekszik azt felülírni. Szarka László a 

felvidéki magyarok körében végzett vizsgálatában kimutatta, hogy: „A kisebbségi magyar 

nemzeti, etnikai közösségek, az őket alkotó helyi kisközösségek, családok, egyének térhez 

kötődő identitáselemeiben általában azok a motívumok dominálnak, amelyeket a kisebbségi 

magyar elit – az országos vagy a helyi, az egyházi vagy a politikai – az adott pillanatban mint 

különösen fontosat, jelentőset megjelenít, felkínál, ünneplésre vagy éppen megvédésre 

alkalmasnak, méltónak mond. Ezek közt mindenféleképpen az adott falu, város, régió magyar 

történeti emlékei, a vidék jeles személyiségeinek szobrai, sírjai, múzeumai, emlékhelyei a 

leggyakoribb térbeli identitástermelő tényezők.”[8] 

 A magyarországi romák esetében azonban csak részben tehetünk hasonló megállapításokat. 

A többségi környezettel fennálló viszonyok függvényében előfordul, hogy a többség a 

hátrányos megkülönböztetéssel bezárja a romákat saját identitásukba, és sziklaszilárd, 

áthatolhatatlan határokat von köré. Ugyanakkor nem egy esetben találkoztam a cigány 

kisebbségi önkormányzatok vizsgálatánál 2006–2010 között a többségnek arra irányuló 

törekvésével, hogy megakadályozza, vagy megnehezítse a cigányság saját „kulturális 

határainak rögzítési kísérleteit, megvédését vagy éppen visszahódítását célzó helyi 

szimbolikus térfoglalási rendezvények, programok, hagyományok megtartását”.[9] Ez is a 

szegregáció egy formája. 

  

4. Formális terek – A politikai tér 

 A kilépés a visszamaradott modernizáció informális világából és a belépés a modern és 

formalizált életterek világába modernizációs minták követését, magasabb iskolai végzettséget 

követel meg. Ahhoz, hogy a politika színterein a romák érdekeiket felismerni, védeni és 

érvényesíteni tudják, az archaikus minták kínálta tudás már messze nem elegendő. Magasabb 

iskolai végzettség, bizonyos fajta szaktudás, akár jogi, közigazgatási, politológiai ismeretek 

szükségesek az egyenjogú részvételhez. Ehhez mindenképpen elkerülhetetlen a tudás tömeges 

megszerzése, a tudás hatására kifejlődő tudatosság, a cél- és feladatorientált gondolkodás. 

Ezeknek a képességeknek a birtokában a pozitív identitás jelenlétének is nagyobb esélyt 

tulajdoníthatunk. 

 A politikai térben a romák összlétszámukhoz viszonyítva (a 2001. évi népszámlálás szerint 

190 ezer fő, becslések szerint 600 ezer fő) igen kevéssé vesznek részt. 

 A tanulmányban három politikai teret vizsgálunk: (1) a nemzetiségi önkormányzatokat, (2) a 

képviseletet a helyi települési önkormányzatokban, (3) a nemzetiségek parlamenti 

képviseletét. 
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4.1. Nemzetiségi önkormányzatok  

A nemzetiségi önkormányzatok Magyarországon a kulturális autonómia letéteményesei, 

amelynek érvényesüléséért három szinten küzdhetnek: települési/helyi, megyei/területi és 

országos önkormányzati szinten – tehát területi alapon szerveződő választott, kulturális 

autonómiával rendelkező szervezetek. A szintek között egyenlőséget biztosít a törvény betűje, 

ugyanakkor találhatók a törvényben olyan paragrafusok, amelyek ennek éppen 

ellentmondanak. 2006–2010 között folytatott kisebbségi önkormányzati vizsgálatunkban 

bizonyítottnak láttuk, hogy ez a viszonyrendszer hierarchizáló elemeket rejt magában, és 

erősen paternalista (Bindorffer 2011: 302). 

 A 2010. évi önkormányzati választáson 1235 roma önkormányzatot hoztak létre a cigány 

nemzetiségi választási listára feliratkozó magyar állampolgárok. A 12 többi nemzetiség 

létszámára jellemző, hogy összesen 1067 önkormányzatot sikerült alakítaniuk. Megyei szinten 

mind a 19 megyében megalakulhattak a megyei roma nemzetiségi önkormányzatok, valamint 

Budapest 20 kerületében jött létre roma nemzetiségi önkormányzat. Ez ugyancsak a 

legnagyobb létszámot jelenti az ország nemzetiségei között. Az országos önkormányzatot, 

amely 2010 óta Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) néven szerepel, 5925 elektor 

választotta meg, míg az összes többi országos nemzetiségi önkormányzatot ennél kevesebb, 

4264 elektor hozta létre. 

Látható tehát, hogy a politikai tér nemzetiségi önkormányzati szegmensének aktorai 

megválasztott képviselők, akiket választóik érdekérvényesítéssel, érdekvédelemmel, valamint 

a kulturális autonómia gyakorlásával bíztak meg.[10] A 2011-ben elfogadott CLXXIX. 

törvény a nemzetiségek jogairól – amely felváltotta az 1993-ban elfogadott, majd 2005-ben 

módosított 1993. évi LXXVII. törvényt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól – újdonsága, 

hogy az etnikai és nemzeti kisebbségeket egyaránt nemzetiségeknek nevezi; világosabb, és 

áttekinthetőbb a szerkezete, de számos, a nemzetiségi önkormányzatok működését 

megnehezítő kitétel mellett a legnagyobb szépséghibája az, hogy továbbra is „soft law” 

maradt, vagyis hogy megvalósulása nem kikényszeríthető. 

 E szimbolikus térben a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködni rendelt intézmények 

ennek megfelelően mindent meg is tesznek a nemzetiségi – és különösen a roma nemzetiségi 

– önkormányzatok nemzetiségi jogainak csorbítására. 

 Települési szinten a helyi testület, a polgármesteri hivatal és a jegyző, megyei szinten a 

megyei közgyűlés és annak hivatala, jegyzője, országos szinten pedig a kormány, illetve 

minisztériumai lennének a partnerek, amelyekkel a törvény szerint a nemzetiségi 

önkormányzatok a saját szintjeiken egyenlők. 

  

4.1.1 A roma nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek jellemzői 

Az elmúlt két év társadalmi, társadalom-, oktatás- és nemzetiségpolitikai, foglalkoztatási 

tendenciáit figyelve és elemezve alapos okunk van azt feltételezni, hogy az előző választási 

ciklusban kialakult viszonyok alapjaikban nem vagy csak kevéssé változtak. Ezeket a 

viszonyokat a nemek arányán, a képviselők életkori megoszlásán, iskolai végzettségén és 

foglalkoztatási viszonyain keresztül érdemes megközelíteni. 
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 A nemek aránya a települési nemzetiségi önkormányzatokban erős férfidominanciát mutat. 

Az elnököknél 83:17%, az elnökhelyetteseknél 64:36%, a képviselőknél 63:37% az arány. 

Kállai Ernő 2003-ban végzett kutatása még rendre 80% feletti arányt tapasztalt a férfiak 

javára (Kállai 2005: 109–110). Ehhez képest örömmel tapasztalhatjuk, hogy a romák 

települési szinten mégiscsak tettek néhány apró lépést a modernizáció irányába. A megyei 

önkormányzatokban az összes képviselőt tekintve 67:33% az arány, míg az elnöki pozíciót 

kizárólag férfiak töltik be.  Az országos önkormányzat képviselőinek nemek közti aránya: 

93:7%, ami a legrosszabb a három szint között. 

 Az átlagéletkort tekintve azt tapasztaltuk, hogy átlagosan a romák között találhatók a 

legfiatalabb képviselők; a teljes roma minta átlagéletkora 43 év volt. Az elnökök átlaga 46 év, 

az elnökhelyetteseké 43 év. Érdemes megemlíteni, hogy a képviselők 51%-a 40 év alatti 

fiatalember.[11] 

 Az önkormányzati minta nem tükrözi a többség elképzeléseit a cigányság iskolázottsági 

viszonyairól, ami azt jelenti, hogy az évek folyamán tudatosult a tér szereplőiben, hogy az 

ebben a térben való létezéshez, eredmények eléréséhez, egyfajta presztízs biztosításához 

szükséges valami iskolai végzettség és hozzáértés. Az összes megválasztott roma képviselő 

78%-a elvégezte az általános iskolát vagy a szakmunkásképzőt, 14%-a érettségivel 

rendelkezett, 3%-ának pedig felsőfokú végzettsége, sőt doktorátusa is volt. És csak 5%-uknak 

nem volt befejezett 8 osztálya. Ha külön nézzük az elnököket, illetve az elnökhelyetteseket, 

akkor a 8 általánost, illetve a szakmunkásképzőt elvégzettek aránya 83%, illetve 80%. Az 

elnökök és elnökhelyettesek között nem találtunk 8 általánost be nem fejezett személyt. 

 A roma helyi önkormányzatok képviselőinek foglalkoztatási viszonyai azonban beleillenek a 

romák munkavállalásáról kialakult képbe. Teljes időben csupán 25%-uk dolgozott és 37% 

volt a munkanélküliek aránya. Bizony itt az elnökök és az elnökhelyettesek között is jócskán 

akadt munkanélküli (15%) vagy inaktív (38%). 

  

4.2 Nemzetiségi önkormányzati feladatok  

Felmerül a kérdés, hogy ilyen személyi feltételekkel hogyan láthatók el azok a feladatok, 

amelyeket a törvény az önkormányzatok számára meghatároz. Mint azt már jeleztük, a 

nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a kisebbségek érdekeinek védelme és 

képviselete az ezen önkormányzatok részére törvényben megállapított feladat- és hatáskörök 

gyakorlásával. 

 Kötelező közfeladatként a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. §-a 

„A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata” címmel a következőket sorolja fel: 

a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatellátás, 

b) a saját kezdeményezésre más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, 

ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást, 

c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
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d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével 

kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek 

jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira, 

e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati 

vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a 

nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési 

jogok gyakorlása, 

f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség 

önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, 

kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, 

helyi egyházi szervezetekkel, 

g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő 

kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése, 

h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében, 

i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése. 

 A törvény 78. § (1) bekezdése szerint a kötelező feladat- és hatáskör ellátásához az 

Országgyűlés biztosítja az azzal arányban álló forrást és eszközrendszert. A kötelező 

feladatok ellátásán túl – ha van a testületnek ehhez ereje, ideje, anyagi forrása – a helyi 

nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatok elvégzését is elvállalhatja. A feladat 

azonban kötelezővé válik, ha önkéntes döntéssel vállalják. Ilyen feladat lehet az 

intézményfenntartás, illetve intézményműködtetés, nemzetiségi oktatási, nevelési, kulturális 

feladatok ellátása, lapkiadás, helyi írott és elektronikus sajtú működtetése, kulturális 

csoportok, tanoda támogatása. Tekintettel arra, hogy a finanszírozás bizonytalan és 

meglehetősen csekély mértékű, kérdéses, hogy valóban vállalható-e komolyan a felsorolt 

feladatok ellátása. 

 A jelenleg hatályban lévő nemzetiségi törvény egyértelműen visszautasítja a romák azon 

korábbi kérését, hogy a szociális ügyeket érintő hatósági kérdésekben is döntési szerepet 

vállalhassanak. Mivel a korábbi nemzetiségi törvény nem határozta meg egyértelműen a 

feladatokat, a roma önkormányzatok a roma népesség szociális megsegítését is feladatul 

tűzték ki maguk elé. Sőt, a legfőbb feladatszervező erő a segítségnyújtás, a szociális 

gondoskodás megszervezése és az anyagi támogatás volt. A roma önkormányzatok egymás 

iránti erős szolidaritásérzete csak alkalmi tűzoltás lehetett, a célul kitűzött felemelkedés 

segítése azonban nem sikerülhetett. Ezzel lényegét tekintve etnicizálták a szociális kérdéseket, 

illetve a romák szociális érdekvédelmét. A munkahelyteremtés, a szociális ellátások 

megszervezése, finanszírozása azonban messze meghaladta a roma önkormányzatok erejét és 

lehetőségeit. 

 Egy közösség összetartó erejét a közös célok kitűzésével és megvalósításával, közös 

feladatok elvégzésével, közös gyakorlatok megvalósításával lehet növelni és erősíteni. Míg az 

akkori nemzeti kisebbségek önkormányzatai a politikai szerepvállalás lehetősége mellett 

sokkal jelentősebb szerepet játszottak a helyi nemzetiségi közösségek megszervezésében, 

kulturális életében, programjaiban, és a nemzetiségi kultúrával kapcsolatos minden feladatot 

elláttak, addig a romák közösségerősítése egymás – végső soron hosszú távú eredmények 
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nélküli – megsegítési kísérleteiben merült ki. Politikai szerepvállalásuk a települések szintjén 

nem játszott jelentős szerepet. Programjaikban leggyakrabban a romák magasabb fejlettségi 

szintre emelése, a roma integráció segítése, a hátrányos helyzetű családok beilleszkedésének 

segítése, az életkörülmények javítása, a lakhatási problémák megoldása, tanácsadás, jogi 

segítségnyújtás szervezése, a kisebbségi lakosság tájékoztatása szerepelt. A 

munkahelyteremtéssel kapcsolatos elvégzendő feladatok között a következőket határozták 

meg: foglalkoztatás elősegítése, képzések szervezése munkanélküliek részére, részvétel 

munkaprogramokban, pályaorientáció, közhasznú foglalkoztatás. Ezeknek a feladatoknak a 

kivitelezésére a roma önkormányzatok együttműködési megállapodásokat kötöttek a 

képzőközpontokkal, munkaügyi központokkal, kistérségi hivatalokkal. 

 A segítségnyújtás további formáit a konkrét pénzügyi támogatások jelentették, amelyek a 

következő területekre terjedtek ki: beiskolázás, iskolai felszerelések, élelmiszerjuttatás, 

karácsonyi csomagok, ruhaosztás, temetési segély, betegek látogatása, segítség nyújtása a 

házak rendbetételéhez, rászoruló időseknek favágás, „turkáló” szervezése a faluban, adomány 

gyűjtése és szétosztása. Külön gyerek-támogatási összegeket adományoztak az iskoláknak, 

óvodáknak a szabadidős ünnepeket, gyereknapot, falunapot összekapcsolva az anyagi 

támogatás valamilyen formájával. 

 Az ekkor hatályos kisebbségi törvény egyetlen olyan feladatkört sem jelölt meg, amit a roma 

önkormányzatok maguknak feladatként neveztek meg; így természetesen jogszabályi háttér 

sem biztosította számukra ezeken a területeken valódi mozgásteret. 

  

4.2.1. A roma önkormányzatok működése 

A roma önkormányzatok a segítségnyújtással valós igényeket elégítettek ki. A roma emberek 

nagy része még ma is azt várja el ezektől a testületektől, hogy megfelelő válaszokat találjanak 

azokra a hétköznapi gondokra, amelyek alapvetően befolyásolják életminőségüket. Így 

igénylik, hogy legyen elképzelésük a munkahelyteremtésről, az átképzésekről, vagy – ha erre 

nincs lehetőség – a segélyezés terén próbáljanak megoldásokat találni. 

 A törvényben legfontosabb feladatként megnevezett érdekvédelem és érdekképviselet 

absztrakt fogalmak. Tartalmukat a kisebbségi önkormányzat elnökei konkrét feladatokra 

fordították le, szociális problémáik megoldását közszolgáltatásként fogták fel és magukra 

nézve kötelezőnek is tartották; más kérdés, hogy megbirkózni nem tudtak vele. 

Önkormányzataikkal, hiába szeretnének megfelelni a még ma is jelentkező támogatási 

igényeknek, mára már tudatosíttatták, hogy erre nincs megfelelő jogszabályi felhatalmazásuk. 

Napjainkra a feladatstruktúra átalakult: a szociális támogatásra nincs anyagi fedezetük, 

egyébként is az olyan szociális feladatokat, mint amilyen a közmunka, átvette az állam. 

Maradt számukra a jogvédelem, az érdekartikuláció, amelyhez csak hellyel-közzel van meg a 

tudásuk és intézményes lehetőségük. 

 A romák életében az identitás nem elkülönült kategóriaként jelenik meg. Kutatásunk idején a 

cigány önkormányzatoknál a hagyományőrzés, a kultúra és a nyelv megőrzése, a kulturális 

autonómia kérdése háttérbe szorult a szociális támogatások mögött. Ezen nem 

csodálkozhatunk. Üres hassal, éhesen, mezítláb, hideg lakásban nem a tánc, a megélhetést már 
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régen nem biztosító kosárfonás, teknővájás hagyományának megőrzése jelenti a legfőbb 

gondot. 

 A 2011. évi új nemzetiségi törvény jelentősen megnövelte az önkormányzatok 

adminisztrációs terheit, miközben nagymértékben csökkentette a működési költségek 

összegét. Ezt kiegyensúlyozandó a nemzetiségi önkormányzati tér másik oldalon működő 

szereplőihez, a települések polgármesteri hivatalához azonban külön finanszírozás nélkül 

jelentős feladatokat telepített: 

„80. § (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak 

székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati 

működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 

órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 

felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; 

b) az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok 

ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 

c) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 

postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 

tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok 

ellátása; 

e) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

iratkezelési feladatok ellátása; és 

f) az a)–e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek – a testületi 

tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével – a viselése. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat 

harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a 

helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 

megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 

31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon 

belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a 

megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.” 

 Mint az a fenti paragrafusban olvasható, a működéshez szükséges helyiséget is a települési 

önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok számára. 2004-ben a roma 

önkormányzatok 41%-a számára a települési önkormányzat biztosított helyiséget a 

polgármesteri hivatalban (Kállai 2005: 88). 
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  2009-re ez az arány 62%-ra emelkedett, ami azt jelenti, hogy megszűntek az önálló irodák. A 

települési önkormányzatok egyre kevésbé voltak hajlandóak állandó, külön helyiséget, adott 

esetben házat biztosítani a romáknak (Bindorffer 2011: 223). 

Az iroda – azon túl, hogy a nemzetiségi önkormányzat központja – presztízsértékű közösségi 

színtér, ahol nem csupán a testület tartja az üléseit, hanem tanácsadás, jogsegélyszolgálat, 

tanoda működik. Itt lehet összejönni, segítséget kérni, kisebb rendezvényeket tartani, ide lehet 

csak úgy „beköszönni, ha arrafelé járunk”. 

 2012-re vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, de a települési önkormányzatok 

anyagi helyzetét ismerve feltételezhető, hogy tovább szűkültek az önálló iroda fenntartásának 

lehetőségei. Pedig az iroda a közösség összetartásának fontos – valóságos – tere, amire a 

romák a 2006–2010-es kutatás idején nagyon büszkék voltak. 

 2010-ig a nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkezhettek önálló számlával; a települési 

önkormányzatok számlájának alszámláján tarthatták csak a pénzüket. Ez sok visszásságot 

eredményezett. A 2011. évi CLXXIX. Törvény lehetőséget adott saját számla nyitására. A 

nemzetiségi önkormányzatok azonban nem tudnak leválni a települési önkormányzatról, 

ugyanis működési költségeiket a település számlájára utalja az állam. A települések – 

hasonlóan a 2010 előtti állapotokhoz – számos esetben késve, külön kérésre hajlandóak csak a 

pénzt továbbutalni. A roma önkormányzatok és a települési önkormányzatok a törvény 

ellenére sem egyenrangú felek. Viszonyukat valójában a nem egyenrangú felek 

diszharmóniája és a romák kiszolgáltatottság-érzése határozza meg. A viszonyrendszer A 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvénnyel formalizáltabbá vált, mégis sok 

az emberi tényező által meghatározott interakció; változatos képletekkel találkozhatunk az 

egymás segítésétől a gyűlöletkeltésig. 

  

4.3. Az önkormányzatiság hatásai  

Láthattuk, hogy a nemzetiségi önkormányzatok feladatellátásának módja az önállóság és az 

alárendelt helyzet vegyüléke; a helyi nemzetiségi önkormányzatok továbbra is a települési 

önkormányzatok köldökzsinórján lógnak. Az önkormányzati képviselők gyakorlatilag passzív 

alanyai, de semmiképpen sem aktív alakítói választóik sorsának. Mivel a kötelező és az 

önként vállalt feladatok elvégzése az adott törvényességi keretek között felkészültséget, 

törvényismeretet követel és a roma önkormányzati vezetők ismeretei hiányosak ezen a téren, 

többségük nem kifogásolja a feltétel-, illetve keretrendszert. 

 A tudás hiánya ugyanakkor passzivitást idéz elő. Ennek legnyilvánvalóbb példája, hogy a 

romák nem vesznek részt saját oktatásuk megszervezésében, illetve lebonyolításában.[12] A 

romák oktatását a többség kisajátítja, de nincs is megfelelő létszámú roma pedagógus, 

szakértő. A helyzetet nehezíti, hogy a romák nem alakítottak ki integrációs/modernizációs 

stratégiát a maguk számára – ezt a Fidesz kormány tette meg nekik és helyettük 2011-ben. A 

stratégia, amit a romák nem tettek magukévá, mert jószerivel nem is ismerik, nem bomlik le 

konkrét taktikai elemekre. A taktikai elemeket a pályázati lehetőségek képviselik, amely 

döntési lehetőséget ad ugyan, de a döntések meghozatalához vagy az elnyert pályázat 

kivitelezéséhez hiányzik a felkészült roma apparátus.  
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Kutatásunk során az is megállapítást nyert, hogy a feladatellátás döntően egyéni képességek, 

személyes körülmények függvénye volt. A vezetők között megtalálható volt a „senki sem 

segít rajtunk” típusú önállótlan, valamint az agilis, iskolába járó és tanult romavezető. 

Tudomásul kell azonban venni, hogy a jelenlegi állapot gátolja a romák előrelépését az 

önállóság felé, nem sarkall az ismeretszerzésre és kiélezi alárendelt helyzetüket. 

 A magasabb iskolai végzettség hiánya az oka a gyenge érdekérvényesítési képességeknek. 

Sok esetben fel sem ismerik érdekeiket, nem hogy védeni tudnák azokat.  Hiányos ismereteik 

miatt gyakran kerülnek hátrányos helyzetbe a helyi önkormányzatnál. A roma önkormányzati 

vezetők és képviselők képzése még mindig nem általánosan megoldott, a 

professzionalizálódás igényének kevés képviselő tud eleget tenni. Pedig erre egyre nagyobb 

szükség van; a korábbi informális ügyintézés helyett formalizált rendszerekkel kell 

szembenézni, és érdekeket érvényesíteni. A romákra nézve mindenképpen érvényes A. 

Gergely András megállapítása, amely szerint: „A lokális térben a külvilággal kényszerűen 

kialakítandó kapcsolattartás nemcsak védelmező eszköz lehet, hanem csődöt is mondhat, ha 

az egyén fölkészületlenül átlépi a számára áttekinthető és közvetlenül rá vonatkozó 

horizontot.”[13] 

 Bár a helyzet messze nem kielégítő, eredményként értékelhetjük a befejezett 8 általános 

iskolai végzettséggel rendelkező képviselők arányának növekedését és a diplomások 

megjelenését a nemzetiségi önkormányzati térben. A képviselők, elnökök egyre kevésbé 

mozognak idegenül az önkormányzati térben, növekedett magabiztosságuk. Azokon a 

településeken, ahol a roma önkormányzatok más nemzetiségi önkormányzatokkal vagy a 

település önkormányzatával közösen szerveztek programokat, többség és kisebbség között 

megalapozódtak egy pozitív viszonyrendszer létrejöttének alapjai, a romákban pedig 

növekedett az elfogadottság érzése. 

  

4.4. Képviselet a helyi települési önkormányzatokban 

Az 1990. évi LXIV. törvény XI. „A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok védelme” című 

 fejezetében biztosította a kisebbségek számára a kedvezményes mandátumhoz jutást.[14] A 

2005. évi CXIV. törvény a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a 

nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról nem változtatott 

ezen a szabályon. A törvény azonban parlamenti elfogadását követően nem került 

kihirdetésre, mert Mádl Ferenc köztársasági elnök a kedvezményes mandátum miatt az 

Alkotmánybíróságnál megtámadta.   A módosítás szövege szerint ugyanis a helyi kisebbségi 

önkormányzat legtöbb szavazattal megválasztott képviselője – meghatározott szavazatarány 

elérése esetén – a helyi önkormányzat képviselő-testületének tagjává válhatott volna. A 

köztársasági elnök alkotmányellenesnek tartotta a törvény 68. §-ának (3) bekezdésében 

olvasható módosítást, és normakontrollért az Alkotmánybírósághoz fordult. Az 

Alkotmánybíróság 34/2005. (IX. 29.) AB határozatával megállapította, hogy a 

törvénymódosítás eltért a választójog egyenlőségének elvétől, korlátozta a kisebbséghez nem 

tartozó választópolgároknak a helyi önkormányzati képviselők megválasztására vonatkozó 

alapjogát, és nem volt összhangban a demokratikus legitimáció követelményével. 
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Az Országgyűlés az AB döntésére válaszolva 81/2005. (X. 19.) OGY határozatában a nemzeti 

és etnikai kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról tudomásul vette, hogy a 

kedvezményt nem lehet alkotmányellenes módon megadni, de a kisebbségek integrációja 

érdekében elengedhetetlenül fontosnak és indokoltnak tartotta, hogy a kedvezményes 

mandátumhoz jutással a kisebbségek tagjai települési önkormányzatoknak is egyenrangú 

tagjai lehessenek. Ennek érdekében felszólította a kormányt, hogy még a 2006. évi 

önkormányzati választások előtt nyújtson be az alkotmányjoggal nem ellentétes 

törvényjavaslatot. A törvényt a rendelkezés visszavonásával 2005 októberében hirdették ki. 

Az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes feladatokról szóló 

2297/2005. (XII. 23.) kormányhatározatban a kormány három minisztert – ifjúsági, 

családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, belügyminiszter, igazságügyi miniszter – 

tett felelőssé a normaszöveg kidolgozásáért a frakciókkal történő megegyezést követően 

azonnali határidővel. A kormány ígérete ellenére a normaszöveg soha nem került a parlamenti 

képviselők elé. Kormánypárti és ellenzéki összefogással 2006. január 30-án négy képviselő – 

Mesterházy Attila, Teleki László, Németh Zsolt és Farkas Flórián – a kedvezményes 

mandátum megoldásának szándékával önálló képviselői indítványt nyújtott be a 

Parlamenthez. Az önálló képviselői indítvány célja az volt, hogy a 2005. november 25-ig 

létező kedvezményes kisebbségi mandátumszerzés ismételten a hatályos választójogi kódex 

részévé váljon. Az általános vita február 7-én több módosító javaslat benyújtásával lezárult. 

Részletes vitára sohasem került sor. 2006. február 14-én az MSZP és az SZDSZ, az 

Országgyűlés kormánypárti frakciói elutasították, hogy az ülés napirendjének módosításaként, 

illetve kiegészítéseként a képviselők az indítványról szavazzanak. 

 A 2005. évi CXIV. törvény tehát megszüntette a nemzetiségek talán leghatékonyabb 

érdekérvényesítési eszközét, a bejutást a települések önkormányzatába kedvezményes 

mandátummal. A csak tanácskozási joggal felruházott elnökök a település önkormányzati 

testületével szemben ténylegesen nem tudták képviselni érdekeiket. 2002-ben a cigány 

kisebbség 549 települési önkormányzati mandátumának 69 %-át szerezte kedvezményes 

listán. A romák folyamatosan hangoztatták a kedvezményes mandátum visszaállításának 

szükségességét, de gyenge érdekérvényesítési kísérleteik nem jártak sikerrel. 

 A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól nem szabályozza az önkormányzati 

elnökök részvételét a testületi ülésen, ami pedig biztosíthatná a nemzetiségi önkormányzatok 

számára képviseleti feladataik hatékony ellátásának a lehetőségét. A polgármester és a testület 

döntésétől függ, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke milyen szerepet játszhat ebben a 

politikai térben. Visszajelzésekből tudjuk, hogy a testületek igyekeznek a romákat teljes 

mértében kizárni a helyi ügyekből. 

 A nemzetiségi törvény rendelkezik ugyanakkor a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek 

részvételi jogairól a helyi önkormányzatok ülésein: „A nemzetiségi önkormányzat elnöke 

tanácskozási joga gyakorlása során javaslatot tehet a helyi önkormányzat feladatkörébe 

tartozó, a nemzetiségi jogokat közvetlenül érintő ügy megtárgyalására, jogosult továbbá: 

a) felvilágosítást kérni a képviselő-testület, közgyűlés szerveitől a nemzetiség helyzetét érintő, 

önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben; 

b) feladata ellátásához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést igényelni a 

képviselőtestület szerveitől; 
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c) kezdeményezni, hogy a képviselő-testület, közgyűlés saját hatáskörben tegye meg a 

szükséges intézkedéseket, hatáskör hiányában kezdeményezze a hatáskörrel rendelkező szerv 

intézkedését a nemzetiséget e minőségében érintő ügyekben.”[15] 

 Ezeket a korábbi szószólói jogokkal megegyező jogosultságokat a törvényhozó két 

különböző időpontban lépteti hatályba. A felvilágosítás és tájékoztatás kérésének, valamint az 

intézkedés kezdeményezésének joga 2013. január 1-jén lép hatályba, a nemzetiségi elnök 

tanácskozási és javaslattételi jogát biztosító szabályozás pedig a 2014. évi általános 

nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napjától hatályos. 

 A nemzetiségi elnökök részvételi jogával az új önkormányzati törvény is foglalkozik, de a 

nemzetiségi törvény hatályba léptető rendelkezései nincsenek összhangban ennek előírásaival. 

Az új Ötv. ugyanis 2013. január 1-jétől alkalmazni rendeli azt az előírást, hogy „A 

nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy 

napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen.”[16] Az alapvető jogok biztosának egy 

nemzetiségi önkormányzat elnöke panaszának kivizsgálása nyomán készült, 2012. áprilisi 

vizsgálati jelentése szerint,[17] „nincs alkotmányos indoka annak, hogy az új Ötv. és a 

nemzetiségi törvény tárgyukban kapcsolódó, sőt egymást kiegészítő rendelkezéseit nem 

egyidejűleg kívánja hatályba léptetni a törvényhozó. Ennek következtében több mint egy évig 

terjedő időszakban jogbizonytalanság áll elő azzal kapcsolatban, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke milyen esetekben vehet részt tanácskozási joggal a helyi önkormányzat 

nyílt ülésein…” A jelentés a továbbiakban indokoltnak tartotta, „hogy a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke ne csupán a nemzetiségi közügyekkel szoros kapcsolatban álló 

napirendi pontok megvitatásában vehessen részt. A helyi önkormányzat képviselő-testülete 

vagy bizottsága által tárgyalt kérdések jelentős része – így különösen az Ötv. 8. §-ában 

meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó döntések – szükségszerűen érintik a település 

nemzetiségi közösségét is, indokolt tehát, hogy az ülésen részt vehessen a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke is. Az adott nemzetiséget érintő ügy fogalmába ezért álláspontom 

szerint beletartozhatnak például a településfejlesztéssel, a lakásgazdálkodással, az épített és a 

természeti környezet védelmével, a helyi közutak fenntartásával, a csatornázással, a 

csapadékvíz elvezetésével, a helyi tömegközlekedéssel, a köztisztasággal, a foglalkoztatás 

megoldásával kapcsolatos kérdések is.” 

„Általános tapasztalat, hogy a települési önkormányzatok a zárt üléseik többségében szociális 

támogatási kérelmekről határoznak. Felvetődik tehát, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke ezekre az ülésekre is meghívható-e szakértői, illetve érintetti minőségében. 

Megítélésem szerint erre is lehetőség van, hiszen ekkor a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

nem vesz át hatósági feladatkört, hanem tanácskozási jogával élve elősegíti a minél 

megalapozottabb döntéshozatalt. Ebben az esetben azonban különösen fontos érvényesíteni 

azt a követelményt, hogy az ülésre meghívott nemzetiségi önkormányzati elnök köteles 

betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény és más jogszabályok titokvédelmi rendelkezéseit, és a megismert adatokat 

(személyes adat, döntéselőkészítő irat, üzleti titok) nem hozhatja nyilvánosságra, nem élhet 

vissza azokkal.” 

 A nemzetiségi önkormányzat elnökének részvétele a települési önkormányzatok testületi 

ülésein azért is létfontosságú, mert a roma képviselők aránya nem létszámarányos a települési 

testületekben és ezt a helyzetet még a kedvezményes mandátum sem tudná korrigálni. Ami a 

roma polgármestereket illeti, számukat – különösen, ha a települési önkormányzati 

választásokon nem roma nemzetiségű jelöltként indultak – lehetetlen megállapítani. 



Társadalmi Együttélés 2012/4. szám 

www.tarsadalmiegyutteles.hu 18 szerk@tarsadalmiegyutteles.hu 

A települési önkormányzatok politikai terében a romák számára jelenleg elérhetetlen a 

képviselet. Kérdéses, hogy 2014 után milyen döntési jogosítványokkal fognak majd a 

települési képviselők rendelkezni, de ha a romák nem alakítanak ki a településeken 

párthovatartozástól független képviseleti stratégiát, akkor továbbra is ki fognak szorulni ebből 

a képviseleti térből és a róluk szóló döntések (is) a fejük felett fognak megszületni. 

  

5. Parlamenti képviselet 

 A nemzetiségek parlamenti képviseletének kérdésében az 1990 után megalakult 

Országgyűlés pártjai között nem volt osztatlan egyetértés; az Országgyűlés nem is rendezte 

azt. Az azóta eltelt évek folyamán történtek kísérletek a nemzetiségi parlamenti képviselet 

rendezésére, de ezek azóta sem jártak sikerrel.18] 

 1992-ben Tabajdi Csaba, a Magyar Szocialista Párt képviselője ismét felvetette a rendezés 

kérdését. Számos tervezet született, de a két nagy párt, a kormányon lévő Magyar Demokrata 

Fórum és az ellenzék legnagyobb pártja, a Szabad Demokraták Szövetsége, valamint a Fiatal 

Demokraták Szövetsége is ellenezte azt. A parlamenti pártok egyességének hiánya miatt 

egyik tervezet sem került a Parlament elé. 

 1994 novemberében a NEKH felvázolt egy delegálási lehetőséget a kisebbségek parlamenti 

képviseletének ideiglenes megoldására. A javaslatcsomag a pártok és a kisebbségek 

egyeztetési folyamatában a korábbi tervezetek sorsára jutott. 

 1995-ben az új alkotmány elveinek kidolgozása során ismét felmerült a megoldás keresése, 

de az 1996 elején, ötpárti konszenzussal megszületett alapelvek nem garantálták a 

kisebbségek parlamenti képviseletét. 

 1998 márciusában az MSZP bejelentette, hogy a májusi választások eredményétől 

függetlenül újra beterjeszti a kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozó javaslatát, 

miután a Parlament elvetette a kormány előterjesztését és nem szavazott mandátumot a 

nemzetiségeknek.[19] 

2000-ben a Fidesz a parlamenti képviselők számának radikális csökkentését összekapcsolta a 

kisebbségek országgyűlési képviseletének megoldásával, a kettőt csak együtt tartotta 

lehetségesnek.[20] 

 A 2002. évi választások után megalakuló új Országgyűléstől és Kormánytól a kisebbségek 

elvárták a parlamenti képviselet megoldását, de a kérdés tovább húzódott.[21] 

2007-ben Herényi Károly, az MDF frakcióvezetője egy kétkamarás Parlament felsőházában 

látta volna csak szívesen a nemzetiségieket. Ugyanebben az évben a nemzeti és etnikai 

kisebbségek új országgyűlési biztosa, dr. Kállai Ernő kifejtette, hogy a parlamenti pártoknak 

végre el kellene dönteniük, akarnak-e kisebbségi képviseletet az Országgyűlésben. Kállai 

felhívta a figyelmet arra, hogy az Országgyűlés másfél évtizede mulasztásban van, mert nem 

biztosította törvényben a kisebbségek parlamenti képviseletét. Az ombudsman szerint a 

politika „egyet nem tehet tovább: azt, hogy hitegeti a kisebbségi közösség tagjait [...], lehet 

azt is mondani, hogy nem lesz parlamenti képviselet, csak akkor vállalni kell ennek az 

ódiumát [...], ki kell állni és elmagyarázni, hogy miért nem”.[22] 
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 Kállai minden erőfeszítése ellenére sem tudott egységet teremteni a 13 nemzetiség között. 

Bár a vezetésével kidolgozott koncepciót 2008 februárjában átadták a kormány 

képviselőjének, csak 9 kisebbség sorakozott fel mögé. A nemzetiségek inkább 2009 

májusában Szili Katalin, az akkori országgyűlési elnök, MSZP-s képviselő indítványát 

fogadták el egy kisebbségi fórum megalakítására.  Szili elmondta, hogy a Parlament őszi 

ülésszakán szeretnék elfogadtatni azt az országgyűlési határozatot, amely előírná a kormány 

számára, hogy mikorra terjessze elő a kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozó 

törvényt. 

 Balog Zoltán Fideszes képviselő és Szili Katalin 2010 februárjában közösen nyújtották be a 

Parlamentnek a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról szóló 

országgyűlési határozattervezetet, amely többek között a következőket tartalmazta: 

„2. A Fórum a törvényhozás szintjén – a kisebbségek közvetlen parlamenti képviseletének 

megvalósulásáig is – a parlamenti pártok, parlamenti bizottságok és a nemzeti kisebbségek 

országos önkormányzatai között kívánja az együttműködést és párbeszédet rendszeressé tenni. 

Működésével lehetővé teszi a jogalkotás teljes folyamatában a közvetlen párbeszédet, illetve 

megerősíti a végrehajtás ellenőrzését. 

3. A Fórum létrejötte nem helyettesíti, illetve nem pótolja a nemzeti és etnikai kisebbségek 

alkotmányos jogát a közvetlen parlamenti képviseletre.” 

 A parlamenti képviselet alkotmányos rendezésére 2010. május 20-án került sor, amikor a 

Fidesz–KDNP szövetség kétharmados parlamenti többsége elfogadta az Alkotmány 

módosítását a parlament létszámának csökkentéséről. Az Alkotmánymódosítás rögzíti, hogy a 

nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletére további, legfeljebb tizenhárom országgyűlési 

képviselő választható. A törvény hatálybalépéséről azonban a törvényhozók nem döntöttek. 

[23] Magyarország 2011. április 25-én elfogadott Alaptörvényének 2. Cikk (2) bekezdése 

csupán annyit fogalmaz meg, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek részvételét az 

Országgyűlés munkájában sarkalatos törvény szabályozza (Vizi 2002: 39–54). 

 Parlamenti képviseletük szükségességét a nemzetiségek számtalanszor megfogalmazták. 

Roma önkormányzati kutatásunk válaszadóinak 75%-a ugyancsak elkerülhetetlenül fontosnak 

tartotta a parlamenti képviselet törvénybe iktatását.    

 A romák 1990 óta 22 pártot hoztak létre, de parlamenti képviseletet csupán a Lungo Drom 

nevű egyesület ért el azután, hogy szövetséget kötött a Fidesszel, és annak megyei, illetve 

országos listáin bejutott az Országgyűlésbe. A roma pártok nem tudtak saját nemzetiségük 

tagjai között teret nyerni. A Magyarországi Cigány Szervezetek Fóruma Roma Összefogás 

Párt mondható ezen a téren a legsikeresebbnek, ha egyáltalán sikernek nevezhető az, hogy 

2010-ben Kolompár Orbán 0,01%-ot ért el. 

 2010-ben 4 roma képviselő jutott be az Országgyűlésbe: egy az LMP, három pedig a Fidesz 

listáin. Három képviselő felsőfokú, egy pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. 

 A 2012. január 1-jén hatályba lépett, és először a 2014. évi országgyűlési választások során 

alkalmazandó, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 

kifejezetten hátrányosan különbözteti meg a nemzetiségeket, így a romákat is. A törvény 9. § 

(5) bekezdése arról rendelkezik, hogy két vagy több, országos nemzetiségi önkormányzat nem 

állíthat közös nemzetiségi listát, míg ezt a többség szervezetei számára lehetővé teszi. Hiába a 
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kedvezményes kvóta, a bejutást legfeljebb a romák számára teszi lehetővé. A kis létszámú 

nemzetiségek számára már az induláshoz szükséges 1500 ajánlás összegyűjtése is 

nehézségekbe ütközik. 

 A törvény – más tartalommal – ismét bevezeti a települési szinten korábban már ismert 

nemzetiségi szószóló intézményét; 18.§-a így rendelkezik: „ (1) A nemzetiségi listát állító, de 

azon mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az 

Országgyűlésben.  (2) A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt 

lesz.” 

 A szószóló leendő feladatait, jogkörét a törvény nem sorolja fel, de annyit tudni lehet, hogy 

csak tárgyalási, részvételi jog illeti meg, nem szavazhat. Tárgyalási, illetve felszólalási jogát 

is csak akkor gyakorolhatja, ha előzetesen engedélyt kér, és a Parlament megszavazza 

számára ezt a jogot. 

 A parlamenti képviselet tekintetében a nemzetiségek közül jelenleg a romák vannak a legjobb 

helyzetben. Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke, Farkas Flórián további két 

fontos pozíciót tölt be: a Lungo Drom elnöke, valamint parlamenti képviselő a Fidesz 

színeiben. 

   

6. Egyenlőség. Egyenlőség? 

 A nemzetiségi törvény 76. § (2) bekezdése szerint „a nemzetiségi önkormányzati jogok – ha 

e törvény eltérően nem rendelkezik – minden nemzetiségi önkormányzat tekintetében 

egyenlőek.” A romák számára a mindennapi élet gyakorlatában nem áll fenn a nemzetiségi 

törvény által biztosított egyenlőség. A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi 

önkormányzati rendszerben nem egyenlők egymással, de a helyi nemzetiségi önkormányzat a 

helyi önkormányzattal sem egyenlő. Az egyenlőtlenségi viszonyok nem kizárólag az 

ellentmondásos törvényi rendelkezések következményei: a települési nemzetiségi 

önkormányzatok önszántukból rendelik alá magukat a megyei és országos szintnek; a 

viszonyrendszer alulról szervezetten paternalista, ami azt jelenti, hogy maguk a települési 

nemzetiségi önkormányzatok kívánják az alá-fölérendeltségi viszony életben tartását.  

 A nemzetiségi önkormányzatok, miközben saját rendszerükben elfogadják a paternalista 

viszonyt, a helyi önkormányzatokkal szemben tökéletes egyenlőséget szeretnének. Helyük 

azonban valahol a sor végén áll az egész önkormányzati rendszerben. Szerepük korlátozott, 

számos esetben csupán szimbolikus jelentőséggel bír – a törvényben garantált jogokkal nem 

vagy csak részlegesen tudnak élni. Tényleges működési területük korlátozott, tevékenységük 

a kulturális autonómia megvalósításában, a kisközösségi élet kereteit csak nagyritkán átlépő 

rendezvényekben, illetve az együttdöntési jogban valósul meg, amennyiben élnek – illetve 

amennyiben a helyi önkormányzatok hagyják, hogy éljenek – vele. 

A nemzetiségi önkormányzatokat csak bizonyos önkormányzati jogok illetik meg. 

Funkcionális önállóságuk legfeljebb részleges, mivel csak oktatási és részben kulturális 

funkciókat vehetnek át az államtól. Az olyan, kisebbségeket érintő ügyekben, amelyekben a 

helyi önkormányzatok döntenek, a kisebbségi testületek a véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlásával csak részt vehetnek; ez azonban nem önkormányzati, hanem participációs jog. 
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 A nemzetiségi önkormányzatok a rendszer semelyik – sem helyi, sem területi/megyei, sem 

pedig országos – szintjén sem váltak politikai tényezővé; érdekérvényesítő képességük pedig 

gyenge maradt. A feladatok pontosítása komoly kihívást jelent a helyi önkormányzatok 

számára, és a feladatellátás finanszírozása is komoly gondokba ütközik. De nem pusztán 

feladat- és forrásátadásról van itt szó, hanem arról a fejlődési folyamatról is, ami a 

joggyakorláson keresztül a kulturális csoportként nyilvántartott közösségeket a politikai 

közösséggé alakulás felé vezetheti. Azonban „… a gyakorlat bizonyítja, hogy a jogilag 

institucionalizált autonóm kisebbségi csoportok politikai jellegének elismerése terén még 

hiányok mutatkoznak. Az, hogy egy állam mennyiben garantálja egy kisebbségi közösség 

politikai entitásként való elismerését, alá van vetve az állam pragmatizmusának, probléma-

érzékenységének és a problémák megoldására tett gesztusoknak” (Vizi 2002: 39–54). 

 A romák „érdekérvényesítését és egyenlőségi törekvéseit gyengíti, valamint politikai 

mobilizációjukat hátráltatja azonban az is, hogy a magyarországi kisebbségek esetében 

hiányoznak az ezeket a feladatokat elvégző, illetve nyomásgyakorlásra vagy lobbizásra képes 

kisebbségi kulturális, politikai és gazdasági elitcsoportok”.   

 Hiába a törvényi szabályozás, a ténylegesen érvényesülő, valós egyenlőséget a romák csak 

saját maguk vívhatják ki. 
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József 1998. http://geogr.elte.hu/ref/REF_Kiadvanyok/Ter_a_tarskutban/NNJ_03.pdf 

[2] Amikor ezeket a terminusokat használjuk, megállapításainkat anyanyelvtől függetlenül 
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[3] A vita eredetileg 1997/1998-ban zajlott le. A tanulmányokat közli: Horváth Ágota–Landau 

Edit–Szalai Júlia (szerk.) 2000: Cigánynak születni. Budapest, Aktív Társadalmi Alapítvány–

Új Mandátum Könyvkiadó. (1) Ki a cigány? 179–191. (2) Az etnikai besorolás 
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Magyarországon élő cigányokat. Erdős Kamill 1959. 

http://www.erkelmuzeumbaratai.hu/pdf_anyagok/erdos_kamill_a-

bekes_megyei_ciganyok.pdf 

Más források szerint romungrónak a szláv nyelvvel keveredett cigány nyelven beszélő kárpáti 

cigányokat kell tartanunk, akikkel a Pilisben, Nógrád és Somogy megyében találkozhatunk. 

Kutatásukat a tudomány elhanyagolta, így ismereteink a kárpáti cigányokról csak 

hozzávetőlegesek. Vö.: Békési Ágnes 2002.  http://epa.oszk.hu/00400/00462/00013/3.htm 
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[6] Bindorffer Györgyi 2011. A vizsgálat a cigányok mellett német, ruszin és görög 

önkormányzatokat is vizsgált. 

[7] Természetesen találkozhatunk más személyes terekkel is akár a pedagógiai/oktatási, akár a 

kulturális vagy a vallási teret nézzük. Ezek a terek gyakorlatilag a személyes terek formalizált 

kereteit jelölik ki, amelyben az egyén saját identitását pozitívan is megélheti (ha hagyják, 

támogatják). 

 [8] Szarka László 2002.  
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[9] Uo. 
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- demokratikus választások útján e törvény alapján létrehozott szervezet, 

- amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, 

- a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, 

- a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek 
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Abstract 

 

Györgyi Bindorffer 

Identity and community institutions 

Role of the informal family life and of the formal political 

sphere in the development of the Roma identity 

 This paper deals with those informal, private life and formal, institutional spheres, in which 

Roma live their everyday life, and which may have an influence on their identity as well as on 

facilities of assertion of interests. 

 The closed world of the informal sphere and its partial inability to integrate mean an 

emotional security in front of the segregation. Both traditionalism and segregation obstruct the 

social mobility of the Roma; it is the interest of the group not to let persons leave and to 

preserve group identity through traditional customs. Social mobility from the world of 

obstructed modernization towards the modern and formal world of life demands, however, 

adoption of patterns of modernization, high education status and strong facilities to be able to 

assert interests. 

 Basic conditions of navigation in the political sphere as well as effective assertion of interests 

for the Roma are the followings: participation in the higher education in greater extend and to 

acquire knowledge in a greater measure and to develop a positive view of identity and self-

consciousness through this knowledge. The majority is not willing to acknowledge Roma 

group identity and this unsuccessful attempt results in a negative view of identity in most of 

the Roma population.  

 On the other hand there is no modern integration and modernization strategy developed by 

the Roma themselves and they have no imagination how to develop and preserve Roma 

identity without the sense of general poverty and of handicapped and prejudicial situation as 

elements of their identity. 

 

 

 

 



Társadalmi Együttélés 2012/4. szám 

www.tarsadalmiegyutteles.hu 26 szerk@tarsadalmiegyutteles.hu 

 

BINDORFFER GYÖRGYI 

A Társadalmi Együttélés szerkesztője, 

PhD, tudományos munkatárs, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

Bindorffer.Gyorgyi@ajbh.hu 

Polányi díjas (2002) kulturális antropológus, szociológus, kisebbségkutató; az ELTE 

Kulturális Antropológia Tanszék, valamint az ELTE Szociológiai Intézet megbízott oktatója 

(1996–2004); 2000–2009 között a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti 

Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa, 2007-től az Országgyűlési Biztos 

Hivatalának munkatársa. Könyvei: Kettős identitás – etnikai és nemzeti azonosságtudat 

Dunabogdányban (2001); Wir Schwaben waren immer gute Ungarn (2005), Változatok a 

kettős identitásra (2007); Nemzetiség, politika, nemzetiségpolitika – Nemzeti és etnikai 

közösségek kisebbségi önkormányzati autonómiája Magyarországon (2011). 

 

mailto:Bindorffer.Gyorgyi@ajbh.hu

