Kiss Ágnes – Toró Tibor

„De én itt nőttem fel és cigány vagyok.”
A romák társadalmi helyzete és munkaerő-piaci lehetőségei
egy partiumi nagyvárosban
Bevezetés
A V. utca és környéke a szegénység egyik bugyra egy külvárosi negyed
félreeső részén. A terület a város délnyugati peremén helyezkedik el, egyik
oldalon a Kolozsvári út, a másik oldalon pedig a várost átszelő folyó kanyarulata határolja, egy elnagyolt D betűt alkotva. Az intenzív gépkocsi- és gyalogos-forgalom a Kolozsvári úton zajlik, így erre a környékre szinte kizárólag csak az itt lakók járnak be. Két rosszhírű tömbház található itt, amelyekben azok a romák laknak, akiknek a családját erőszakosan telepítették ide
valamikor az 1970-es években a Régi Telepről, valamint két 2008-ban épített házsor, amelyekbe tömbházlakók költöztek át. Az INTEGRO (2014)
projekt – amelynek a célja a romák társadalmi körülményeinek, munkaerőpiaci lehetőségeinek, valamint a nem romákkal való kapcsolataikat befolyásoló tényezőknek a feltérképezése volt – keretében végzett kutatás ezt a
roma közösséget célozta.1 Ebben a tanulmányban bemutatjuk a társadalmi
különbségek helyi rendszerére, a romák munkaerő-piaci részvételére, valamint a helyi etnikai kategorizációkra vonatkozó kutatási eredményeket.

1. A társadalmi különbségek helyi rendszere
1.1. A V. utcai telep. Térbeli és társadalmi egyenlőtlenségek
Fleisz János helytörténész szerint2 a terület az 1930-as évektől lakott,
amikor különböző nemzetiségű családok, akiket nem engedtek letelepedni
1 Az INTEGRO projektről bővebben lásd a bevezető tanulmányt.
2 Fleisz János: Nagyvárad várostörténete: kismonográfia. Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad, 2011. Fleisz János – Darvas Enikő: Metamorfoza unui oraş. Oradea:
1850-1940. Europrint, Oradea, 2007.

188

FÓRUM

a városban, birtokba vették. 1945 után a környék urbanizálódott, de beszélgetőtársaink szerint az 1950–60-as évekig nem laktak sokan ebben a városrészben, a meglévő házakban pedig vegyesen éltek románok és magyarok.
A V. utca egy szakaszát és pár mellékutcát is érintő roma telep a Régi
Telepről kényszerkilakoltatott és ide átköltöztetett csoportból alakult ki.
Jóllehet nincsenek pontos adataink a Régi Telep kialakulására vonatkozóan, annyi bizonyos, hogy a XX. század elején már létezett, és a jelenlegi teleptől körülbelül 1 km-re feküdt, a főút túloldalán, a vasút és a kisállomás
melletti olajgyár és gyümölcsfeldolgozó üzem mögött. Ez a telep csak a
vasút felől volt látható, a főútról nem.3
A romák elköltöztetéséről és a házaik lebontásáról több narratíva él a
kollektív emlékezetben. Az egyik – néhány roma beszélgetőtársunk által is
fenntartott – vélekedés szerint az elköltöztetésüket a környéken működő
nagyvállalatok kezdeményezték, amelyek lopással vádolták a közösség tagjait.4 Egy másik magyarázat a romák kilakoltatását az 1970-ben és 1972-ben
bekövetkezett nagy áradásokkal kapcsolja össze. A megáradt folyó a romák
házait is elmosta, de a környéken lakó több interjúalanyunk szerint akkor
még nem költöztek el, mivel segélyt, „téglajegyeket” kaptak az államtól a
házak újjáépítésére.5 Egy harmadik narratíva a telep kiürítését egy Romániában 1974-ben megrendezett nemzetközi ifjúsági találkozóval magyarázza.
A nemzetközi vasútvonal a telep mellett haladt el, a város vezetősége pedig
úgy gondolta, hogy a látvány „szégyent hoz az országra”.6
Annyi bizonyos, hogy a romák elköltözése két szakaszban zajlott le. Az
első csoportot 1974-ben az első elkészült tömbház lakásaiba költöztették,
majd pár év múlva sor került a telep többi lakójára is. A költöztetés szervezett módon, a romák akkori vezetőinek segítségével történt, akik „a kulcsok
3 A hajdani telep helyének rekonstruálásában segítségünkre volt Wallner András, aki
élete során szoros kapcsolatban állt a telepen élő romákkal, valamint Indig Ottó, egy
közismert helybéli tanár visszaemlékezései, aki sok éven át tanított a környéken. Lásd
Indig Ottó: A Cinka Pannát elnyelte a város (Részlet a szerző hamarosan megjelenő kötetéből). Várad, 2010/6. http://www.varadlap.ro/index.php?m=7&id=819&sz=200402
[Letöltve 2016 márciusában.]
4 Lásd 2. interjú. Az interjúalany a telepen élő roma. Ez az elmélet Indig Ottó visszaemlékezéseiben is megjelenik.
5 Lásd 2. és 10. interjú. Az interjúalanyok a Régi Telepről származnak, jelenleg a
tömházban laknak.
6 Lásd 20. interjú. A magyar etnikumú interjúalany kulturális tevékenységek szervezőjeként, illetve gyári munkásként hosszú időn keresztül kapcsolatban állt a Régi
Telepen élő romákkal.
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kiosztásáért” feleltek.7 A költöztetéskor a tömbházak újak voltak, csatlakoztatva voltak a víz- és villanyhálózathoz, a lakásokat pedig fakályhákkal
lehetett fűteni. A két négyemeletes tömbház három-három lépcsőházból
állt, az egyes lépcsőházakban pedig 16 lakás volt, a lakások két- (40 m2), illetve háromszobásak (50 m2). Beszélgetőtársaink szerint a második költöztetési hullámkor a tömbházak már nagyon rossz állapotban voltak. A lakások nem kerültek a lakók tulajdonába, és jelenleg szociális lakásokként
funcionálnak, amelyekért a lakók lakbért fizetnek a polgármesteri hiva
talnak.
A romák elbeszéléseiben a kilakoltatás kétféleképpen jelenik meg. Egyesek traumatikus eseményként idézik fel, amely drasztikusan, egyik napról a
másikra következett be, a családok pedig az azonnal ledöntött házakból
csak nagyon kevés dolgot tudtak kimenteni.8
„Már tudtuk előre. Először az első blokk készült el. Akkor már tudtuk,
mindenki készült. Sokan nem szerették. Fele eljött. Egyik reggel jött a buldózer,
cakk-pakk ahogy volt lenyomta a házakat. Nem engedtek semmit kivenni, csak
épp amit gyorsan tudtak. Mi lennebb laktunk, nem ahol kezdték. Volt időnk
kipakolni. Egy szekrényt, meg egy asztalt.”9
Mások ellenben örültek ennek a fordulatnak, és azt mesélik, hogy örvendtek a lehetőségnek, hogy a házaiknál sokkal jobban felszerelt lakásokba költözhetnek.10
Az idősebb romák emlékezetében a Régi Telep idealizált helyként jelenik meg ahhoz képest, hogy most milyen körülmények között élnek.11 A
Régi Telepen két sor ház állt. Középen volt a kultúrotthon, amely egyben
I–IV. osztályos iskolaként is működött. Noha mélyszegénységben,12 apró
vályogházakban éltek, amely többnyire csak egyetlen bútorozatlan helyiségből állt, volt saját udvaruk, ahova kimehettek, zöldséget termeszthettek
7 Lásd 2. és 20. interjú.
8 Ezt a megközelítést lásd még Plainer Zsuzsa: „When Someone Came and Started to
Sing, the Others Sang Too, Accompanying Him on the Violin” – Living and Working
Conditions in the Onetime Roma Colony in Oradea and Its Liquidation in the 1970s.
ISPMN, Cluj-Napoca, 2015. / ISPMN Working Paper, 60/
9 Lásd 2. interjú.
10 Lásd 4. interjú. Az interjúalany visszaemlékszik, hogy az első kilakoltatási szakasz
idején ő is a tömbházba szeretett volna költözni, de végül máshol utaltak ki a családja
számára egy szociális lakást.
11 Ezt a narratívát lásd még Plainer: i. m.
12 Ez a tény Indig Ottó visszaemlékezéseiből is kiderül. Lásd Indig Ottó: i. m.
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vagy állatot tarthattak. A volt telep mellett szóló másik érv a fenntartási
költségekkel kapcsolatos. A Régi Telepen csak az áramot kellett fizetni, a
vizet a telep központjában levő kútról hordták. Jelenleg 20, illetve 30 lej
bért fizetnek lakásonként, emellett az áramot és a vizet is ki kell fizetniük.
Ugyanakkor a Régi Telepen töltött időre úgy emlékeznek, mint amely a közösségi élet szempontjából is jobb volt: több volt a tisztelet, kevesebb a viszálykodás.13 Ezt egy nem roma interjúalany, volt kulturális munkás is kiemelte, aki a kommunizmus idején a vidék romáival foglalkozott. Szerinte a
zsúfoltság megrontotta a romák szociális kapcsolatait, a mindennapi élet
vitákkal és lopásokkal terhelt.14
2008-ban tíz ikerházat építettek a tömbházak közvetlen közelében a
Habitat Romanes projekt keretén belül. A projekt megvalósítója a Habitat
for Humanity Beiuş partnerségben a helyi szociális ügyekkel foglalkozó hivatallal (ASCO), a kivitelezést pedig a Polgármesteri Hivatal is támogatta.
A „Habitat-házakat” a közösség bevonásával húzták fel, azaz a helyiek segítettek az építkezésben az Alapítvány nemzetközi önkéntes-csapatának.15
Ezekbe a házakba a két tömbházból költöztek át családok. Nem teljesen világos, hogy milyen kritériumok alapján választották ki őket, de elvileg azokat a soktagú családokat célozták meg, amelyeknek módjukban állt kifizetni
a bért. A bér maga egy hosszú távú kölcsön törlesztését jelenti, amelynek
keretében a családok kifizetik a felhasznált építőanyagokat. Ez havi 200 lejt
jelent 10 éven keresztül, ezután a házak a lakók tulajdonába kerülnek.
A tömbházakban és a „Habitat-házakban” összesen körülbelül 650 személy él, a közösséget pedig szinte kizárólag magyarul beszélő, roma etnikumúak alkotják.16 A szomszédos utcákban szintén számos, románul és magyarul beszélő roma család lakik. A romák vezetőjének ismertetése alapján
a negyedben hozzávetőlegesen 1200–1300 roma él, többségük anyanyelve a
magyar.17
Az INTEGRO kutatás igazolta azt a (közismert) tényt, hogy a V. környéki romák leginkább magyarul beszélnek, román nyelvtudásuk pedig na13 Lásd 2. interjú.
14 Lásd 20. interjú.
15 Ministrul Locuinţelor prezent din nou în şantierul Habitat din Voltaire. 24.09.2008.
http://www.habitatbeius.ro/comunicat-de-presa/ministrul-l%C3%A1szl%C3%B3borb%C3%A9ly [Letöltve 2015. március 4.]
16 Ezt az adatot mind a helyi szakemberek (lásd 6. interjú a közösség aktuális vezetőjével, illetve az ASCO közlése), mind az általunk végzett szociológiai felmérés megerősíti.
17 Lásd 6. interjú.
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gyon csekély (mindössze egy néhány, munkahellyel rendelkező felnőtt tud
románul). Egy viszonylag magas arányról mondható el, hogy folyékonyan
beszél roma nyelven is, habár a terepmunka során nem nagyon hallottunk
romani szót.
1. táblázat. Magyar, román és roma nyelvtudás
Magyar nyelv
Román nyelv
Roma nyelv

Szám
452
116
162

%
100
25,6
35,8

A jelenlegi telep részben szegregált, azonban nem beszélhetünk teljes
szegregáltságról, mivel a környéken levő sok házat a tömbházakban élő romák vették meg. Ezek a házak számukra is hozzáférhetők, ugyanis ez a város egyik legolcsóbb környéke.
Kívülről a tömbházak meglehetősen rossz állapotban vannak annak ellenére, hogy több lakásban is felszereltek újszerű, termopán ablakokat, de
olyan lakások is akadnak, amelyekben egyáltalán nincs üvegezett ablak. A
kivilágítatlan lépcsőházakban siralmasak a körülmények. A környéken rengeteg a kutya, ezek szabadon kószálnak a házak között és a lépcsőházakban. A „Habitat-házak” környezete is elhanyagolt, nincsenek járdák.
A tömbházak előtt van egy sor melléképület, amelyek egy részét fás
színeknek szánták a helyi hatóságok, a többit a helyiek tákolták. A tömbházak mögött szintén van egy sor kezdetleges építmény. Ezekben körülbelül
még hét család lakik. Egyesek a tömbházakból átvezetett vezetékeken keresztül kapnak áramot, a vizet a közeli folyó biztosítja, a folyóban mosnak,
mosakodnak. A többi fásszínt raktárként használják, ezek némelyike kulcsra van zárva, vagy improvizált bolt működik bennük, ahol élelmiszert, kávét, cigarettát, a reggel munkába menőknek szánt szendvicset lehet kapni.
A telepen van egy kávézó is, amelyet egy, a szomszédos utcában lakó roma
család épített. Ebben több helyiség is van, a hátsó helyiség játékteremnek
van berendezve.
Rendszerint több gépkocsi is parkol a környéken, újak és használtak
vegyesen, valamint két mikrobusz. Amint megtudtuk, a tulajdonosaik szállítják a helyieket a munkahelyükre.
A mindennapi közösségi élet a tömbházak előtti keskeny területen folyik. Napközben, amikor a dolgozó férfiak nagy része és az iskolás korú
gyerekek nincsenek otthon, a teret a 16–35 év közötti fiatalok, a gyerekek és
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a nők uralják. A környék 17 óra után és hétvégeken válik igazán zsúfolttá,
amikor az emberek hazajönnek a munkahelyükről vagy a pillepalack- és az
ócskavasgyűjtésből. Az eladók a fásszíneik előtt állnak, ők az élelmiszer
árusítás mellett felvásárolják a szemétből gyűjtött anyagokat (ócskavas, pillepalackok stb.), mások a házak előtt beszélgetnek vagy autót mosnak. A
közterek tele vannak gyerekekkel annak ellenére, hogy sok beszélgetőtársunk mondta azt, hogy nem engedi ki a gyerekeit, mert „kint nincsenek
biztonságban”.18
Jóllehet a közös terek szemetesek és gondozatlanok, mind a helyi szakértők, mind a szociális hivatal munkatársai hangsúlyozzák, hogy az utóbbi
években sok volt a pozitív változás. A tömbházakat felújították, sokan szereztek bútort maguknak, és kifestették a lakrészüket. A 90-es évekre úgy
emlékeznek, mint amikor a tömbház körüli szemét az első emeletig tornyosult.19 A környék megtisztítását a szociális hivatal szervezte meg, azoknak
pedig, akik közmunkát végeznek, lehetőségük volt munkapontként a saját
utcájukat választani takarításra.20
A lakások állapota változó, és tükrözi a lakók gazdasági helyzetét. Míg
sok lakásban végeztek felújítást (új vagy jó állapotban levő ablakok és ajtók,
levakolt és lefestett falak), más lakások (leginkább a legfelsőbb emeletiek)
siralmas állapotban vannak: az ajtókat és ablakokat fatáblák helyettesítik, a
lakások bútorozatlanok és elhanyagoltak.
A telepen élők gazdasági helyzetét két kategóriába sorolt gazdasági fejlettségi mutatókkal lehet mérni. Az első kategóriába az alapvető infrastruktúrához tartozó mutatókat, a másodikba a mindennapok részét képező
elektronikai eszközöket választottunk. Az alapvető infrastruktúrát tekintve
a háztartások többségében van a lakáson belül vécé, saját konyha, szennyvízelvezető és folyóvíz, a háztartások egy nagyobb arányában (25%) nincs
szerződéssel biztosított elektromos áram. A megkérdezettek 93,6%-a válaszolt pozitívan a felsorolt mutatókból legalább négyre (69,1% válaszolt pozitívan az összesre), és 6,4%-uk a felsoroltak egyikével sem rendelkezik. Az
elektronikai eszközöket tekintetve a háztartások többségében van tévé
(78,7%), és nagy arányuk rendelkezik hűtőszekrénnyel vagy mosógéppel
(56,4%, illetve 47,9%). A megkérdezettek csak mintegy egyharmadának van
kábeltévéje vagy mobiltelefonja, továbbá a háztartások egy csekély számában van gépkocsi (4,3%) vagy internet (13,8%).
18 Lásd a 9. interjút egy házaspárral, akik egy „Habitat-házban” élnek, illetve beszélgetések a környék más lakóival.
19 Lásd például a 15. interjút. Az interjúalany roma-ügyekkel foglalkozik a Prefektúrán.
20 Lásd a 9. interjút.
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A háztartások méretét tekintve, a családtagok átlagszáma 5,47, a leggyakoribb modell az öttagú család (a háztartások 21,3%-a). A családok 42,6%-ában
4 vagy kevesebb családtag van. A legnagyobb méretű család 17 tagot számlál.
2. táblázat. Hány személyből áll az Ön háztartása?
2 személy
3 személy
4 személy
5 személy
6 személy
7 személy
8 személy
9 személy
10 személy fölött

Szám
10
14
16
20
10
9
2
5
8

%
10,6
14,9
17,0
21,3
10,6
9,6
2,1
5,3
1,1

A háztartások méretével kapcsolatban fel kell hívnunk a figyelmet arra,
hogy több nem roma interjúalanyunk, de a környéket leíró riportok, újságcikkek is arról számolnak be, hogy több olyan lakás is van, ahol 22 személy
lakik, vagy hogy az 1980–90-es években megtörtént, hogy a lovakat vagy
más háziállatokat bent tartották a tömházban,21 akár a negyedik emeleten
is.22 Ezeket inkább mítoszoknak tekinthetjük, amelyek több funkciót is betöltenek. Egyrészt példázzák és sok esetben eltúlozzák a környéken élő romák kétségbeejtő helyzetét, ugyanakkor táplálják a kívülállókban a romák
„civilizálatlanságával” kapcsolatos előítéleteket. A Habitat-házak felépülése
mindenképpen lecsökkentette a tömbházak népsűrűségét, de csekély a valószínűsége, hogy azelőtt a háztartások mérete elérte volna a 22 személyt.
A környék lakóinak a születési helyére vonatkozó adatok egy további
fontos aspektusra mutatnak rá. A telep rendkívül zárt, gyakorlatilag nincsenek más településről érkezett lakók (a válaszadók 98,8%-a a városban született). A jelenség egyik lehetséges magyarázata, hogy a V. telep területének
kiterjesztésére minimálisak a lehetőségek. A falusi telepekkel ellentétben itt
21 Lásd 20. interjú, valamint a fókuszcsoportos beszélgetés nem romákkal.
22 Sergiu Bălţătescu et al.: Diagnoza socială a municipiului Oradea. Studiu calitativ.
2008, 42. http://www.socioumane.ro/downloads/centre_de_cercetare/Diagnoza%20
sociala%20a%20municipiului%20Oradea.%20Studiu%20calitativ.pdf [Letöltve 2015
márciusában.]
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nincs lehetőség új házak építésére vagy a meglévők kibővítésére. Egy másik
lehetséges magyarázat arra, hogy miért nem érkeznek a telepre új lakók a
városon kívülről, a helyi közigazgatási politika jellege. Noha nincsenek egyértelmű bizonyítékok erre a típusú politikára, annyi bizonyos, hogy a hivatalos iratok kiállítása vagy nem kiállítása befolyásolja a belső migrációs folyamatokat.
1.2. A helyi állami forrásokhoz való hozzáférés: oktatás, egészségügyi
rendszer, szociális segély, garantált minimálbér
a. Oktatáshoz való hozzáférés
A környék roma lakóinak az egyik legsúlyosabb problémája az iskolázottság alacsony foka. A romák hátrányos helyzete nyilvánvalóvá válik, ha
az iskolázottsági szintjüket összevetjük a teljes városi lakosság iskolázottságára vonatkozó népszámlálási adatokkal. A megyeszékhely lakóinak 26,4
százaléka végzett egyetemi tanulmányokat, és 66,6 százaléknak van középiskolai végzettsége. A V. környék roma lakói közül senki sem végzett egyetemet, és a középiskolát végzettek (líceum vagy szakiskola) aránya is mindössze 3,8 százalék. A közösség több mint felének még a kötelező nyolc
osztálya sincs meg, míg ez az arány csak 6 százalék a teljes városi lakosság
körében.
3. táblázat. Iskolázottsági szint a városban (2011-es népszámlálási adatok), illetve a
V. negyedben (2014-es INTEGRO felmérés)

Teljes város
(N=178296)
V. negyed
(N=495)

Iskola
nélküli

Elemi

Alsó középfok

1,0

5,9

15,3

66,7

17,2

36,9

42,2

3,8

Felső köÍrástu
Felsőfokú
zépfok
datlanok
26,4

0,2
18,5

A felmérésünk szerint a 10 év feletti személyek 78,5 százaléka tud írni.
Az írástudatlanság az 55 év feletti generáció körében a legnagyobb. A 40 és
54 év közöttiek körében (ők az 1960-as és 1970-es években kezdtek el iskolába járni) ez az arány alacsonyabb. Ez a generáció nagyobb arányban is
járta ki a négy elemi osztályt. A 30 és 39 év közöttiek esetében viszont fokozott mértékű az írástudatlanság. Ez a nemzedék az 1980-as években vált iskoláskorúvá, ez pedig arra mutat, hogy a helyzet romlása még a rendszerváltás előtt bekövetkezett. Az iskolaelhagyás megnövekedése a roma lakos-
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ság körében az 1980-as években országos szintű jelenség volt, nem egy helyi
sajátosság. A még általános iskolát sem végzettek arányának megnövekedése tulajdonképpen a Ceauşescu-rendszer represszív demográfiai politikájának egy „perverz hatása” (nem kívánt következménye). Az 1967 után született kohorszok tagjainak száma jelentősen megnövekedett az előzőekhez
képest, az oktatási infrastruktúrát ellenben nem fejlesztették megfelelően.
Sok esetben az iskolai osztályok létszáma elérte a negyven főt, a romák beiskolázása pedig nem élvezett prioritást az oktatási rendszerben.
4. táblázat. Iskolázottsági szint korcsoportok szerint a telepen élő romák körében

10–14 (N=27)
15–19 (N=36)
20–24 (N=38)
25–29 (N=58)
30–39 (N=73)
40–54 (N=62)
55+ (n=26)

Iskola
nélküli
33,3
2,8
15,8
15,5
20,5
14,5
23,1

Elemi
25,9
0,0
15,8
13,8
17,8
14,5
23,1

Alsó középfok
48,1
22,2
31,6
31,0
37,0
41,9
53,8

Felső középfok
14,8
66,7
42,1
53,4
39,7
40,3
23,1

Felsőfok
3,7
8,3
10,5
0,0
2,7
3,2
0,0

Írás
tudatlanok
10,0
5,9
13,9
16,1
26,4
19,4
38,5

Lényeges javulást figyelhetünk meg a 15–19 év közötti generáció tekintetében, mind az írnitudás, mind pedig az iskolaelhagyás tekintetében,
amely szintén demográfiai folyamatokkal magyarázható. A gyerekek számának általános csökkenése és a nem roma gyerekek más iskolákba való átíratása következtében a pedagógusok állása már közvetlenül függ a romák beiskolázásától, az iskolaelhagyás pedig az állásuk megszűnésébe is kerülhet.
A telepen élő gyerekek két közeli általános iskolába járnak: az egyik a
telephez nagyon közel, a főuton helyezkedik el, a másik kissé távolabb, de
szintén elérhető távolságban, a város központjához közelebb található. Mivel magyarajkúak, a gyerekek többsége magyar osztályba jár. Mindkét iskolában, minden évfolyamon egy magyar osztály van. Ezekben az osztályokban a nem roma gyerekek száma nagyon alacsony, és a román és magyar
helybéli többség mindkét iskolát a „romák iskolájaként” tartja számon.
A közelebbi, volt 2-es számú általános iskola még az 1930-as évektől
működik. A Régi Telepen élő romáknak volt egy I–IV. osztályos iskolájuk,
amely a telep területén, a kultúrotthonban működött. A négy elemi elvégzése után a központi iskolákba irányították át a gyerekeket, rendszerint ma-
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gyar osztályokba. Ezt az iskolát a telep felszámolásakor zárták be, és a házakkal együtt lebontották. Azóta a gyerekek zöme a volt 2-es számú iskolába jár. Ezt a folyamatot a hatóságok deszegregációs folyamatként mutatták
be23 annak ellenére, hogy a romák nem akként élték meg. Sok idős beszélgetőtársunk szívesen emlékezett vissza a régi intézményre és annak személyzetére.24
A magyar tannyelvű osztályba való iratkozás tendenciája nem változott
az évek során. Kisszámú roma gyerek jár román osztályba, és sok esetben,
egy-két év múlva őket is átteszik magyar osztályba azzal az indoklással,
hogy nem tudnak megfelelő szinten románul.25
A roma és magyar osztályok összevonásának eredményeképpen a nem
roma gyerekeket fokozatosan átíratták más iskolákba, így 1990-re a magyar
osztályba kizárólag roma gyerekek jártak. Egyesek ezt a folyamatot a körzetesítés megszűntével magyarázzák, amely lehetővé tette a szabad iskolaválasztást, nem roma gyerekek más iskolákba való beiratkozását.26 Mások azt
gondolják, hogy a jelenség a környék demográfiai változásaival magyarázható, mivel a magyarok többsége elköltözött a környékről, a házaikat pedig
romák és románok vásárolták meg. A román tagozatra mindössze néhány
roma gyerek jár, így a romák magyar nyelvű oktatásban való részvétele tulajdonképpen az iskolai szegregáció egy hangsúlyos formájává vált, még ha
jogi értelemben nem is beszélhetünk erről.
Az oktatás szegregáltságát erősíti a „magyar” osztályok térbeli elhelyezkedése is. A főúton fekvő iskolának három épülete van: az egyik az 1960-as
években épült, az út túloldalán pedig van két régi, egyemeletes, eredetileg
tanári lakásoknak szánt ház. A magyar és a román tagozat oktatása külön
épületben zajlik, az út két oldalán. A román osztályok (ahol a magyar II. és
IV. osztály is helyet kapott) az új, felújított épületbe járnak. A magyar osztályok többsége a régi épületekben tanul, amelyek sokkal szegényesebbek és
gyengébben felszereltek, a termeik kicsik, zsúfoltak és sötétek.
A távolabbi, volt 7-es számú általános iskola közelebb esik a város központjához. A környék lakossága vegyes, a romák többsége gábor cigány,
akik jobb anyagi körülmények között élnek, mint a V. utcai romák.27 Itt az
23 Lásd a 20. interjú. Az interjúalany szerint a deszegregáció a hatóságok intézkedéseinek az eredménye, amelyeknek az volt a célja, hogy a romák a románokkal és a
magyarokkal együtt tanuljanak.
24 Lásd 10. interjú.
25 Lásd 14. interjú. Az interjúalany a volt 2-es iskolában tanít.
26 Lásd 17. interjú. Az interjúalany a volt 7-es iskolában tanít.
27 Uo.

Kiss Ágnes – Toró Tibor: „De én itt nőttem fel és cigány vagyok.”…

197

osztályok vegyesek, azaz vannak romák és nem romák is a csoportokban,
azonban a roma tanulók az összlétszám 80%-át teszik ki. Ebbe az iskolába
járnak a környék gábor cigány családjainak gyerekei, valamint körülbelül
30 roma gyerek a V. utcából. Míg a gábor cigányok mind román, mind magyar nyelvű osztályokba íratják gyermekeiket, a V. környéki gyerekek zöme
magyar osztályba jár. A nem roma gyerekek többsége szegényebb társadalmi rétegből származik. Ugyancsak ide irányítanak más iskolákból problémás gyerekeket, valamint a közeli gyermekotthon lakóit is.28
Az iskolába azonban nem mindig járt ekkora számú roma gyerek. A
változás fokozatos volt, és a folyamat a rendszerváltás után gyorsult fel, az
egyik tanár szerint egy sor egymást erősítő döntés és folyamat következtében.29 Még a 1980-as években az iskola több speciális programot indított,
az egyik közülük a gyermekotthonban lakó gyerekek iskolába íratása volt.
Ezeknek a gyerekeknek a többsége speciális figyelmet igényelt, amitől több
szülő megriadt, és átiratta más iskolába a gyerekét. A rendszerváltás után a
nem roma családokban a gyerekek száma radikálisan lecsökkent, a roma
családokra viszont ez nem volt ilyen mértékben érvényes. Ugyanakkor a
környéken több iskola is működött, így a tehetősebb, nem roma családok
más iskolákat választottak inkább. Ez a tény az oktatás minőségének spirálszerű csökkenését eredményezte, mivel a jobb képességű gyerekeket rendre
más iskolákba vitték. Emellett, mivel viszonylag kis iskola, speciális programokkal, úgy döntött, hogy minden gyereket fogad, a problémásakat is, akiket a város más iskoláiból eltanácsoltak. A magyar tagozat esetében a roma
gyerekek nagy aránya annak is tulajdonítható, hogy több központi magyar
középiskola indított 0–8 osztályos képzést, amely ily módon a magyar gyerekek többségét képes beiskolázni, így az osztályokban csak a roma és szegényebb családokból származó magyar gyerekek maradtak.
Az iskola sajátossága, hogy van egy V–VIII. osztályos, látogatás nélküli
tagozata, ezenkívül a Második esély elnevezésű oktatási programot is működteti.30 A programok résztvevőinek 20 százaléka roma, akiknek azonban
egy része más megyéből ingázik. Úgy tűnik, hogy a vizsgált telepről senki
nem él ezzel a lehetőséggel, sőt, a V. környéki romák nem is tudnak a Má
sodik esély programról. Az iskola nem indít tájékoztató kampányokat, a tanítók és a tanárok sem bátorítják a szülőket, hogy iratkozzanak be újra az
iskolába. A program nyújtotta lehetőségeket a helyi Roma Baptista Gyüle28 Uo.
29 Uo.
30 Ez az egyetlen ilyen intézménytípus a megyében, de tekintve, hogy még a szomszédos
megyéből is vannak tanulóik, tulajdonképpen az egész régióban. Lásd 17. interjú.
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kezet sem veszi tekintetbe, amely az érdekelt egyháztagok számára egy
írás–olvasás tanfolyam megszervezését tervezi.
A 2001–2014-es időszak képességvizsgáinak és felvételi vizsgáinak az
eredményeit tanulmányozva megállapítható, hogy a volt 2-es iskola magyar
tagozatán az oktatás sokkal gyengébb minőségű, mint a román tagozaton
vagy a volt 7-es iskolában.31 Nagyon alacsony azoknak a tanulóknak a száma, akik feliratkoznak a képességvizsgára, és folytatni akarják a tanulmányaikat.32 Ami a volt 7-es iskolát illeti, a tovább tanulni akarók száma évente 0 és 15 között változik,33 a leggyakrabban választott iskolák pedig a városban műkődő műszaki kollégiumok magyar tagozatai.
A romák számára egyértelmű a két iskola rangsora, szerintük ugyanis a
volt 7-es iskola a jobb, nemcsak az oktatás, hanem a gyerekek viselkedése
szempontjából is.34 Ez a rangsorolás részben a szegregációval szembeni attitűddel magyarázható. Több beszélgetőtársunk is összekapcsolja az oktatás minőségét a szegregációval, és úgy gondolja, hogy egy vegyes csoportban az oktatás és a gyerekek magatartása egyaránt jobb.35
Mindkét iskolában van egy-egy roma iskolai mediátor, akiknek a tevékenységével az iskola vezetősége elégedett, és úgy gondolja, hogy segítségükkel sok minden megoldódik (például a beiratkozási kampány, kapcsolattartás a családokkal, a családok megkeresése hiányzás és más problémák
esetében).36 Mindkét mediátor roma származású, elődeik a Régi Telepen
éltek, és a jelenlegi telepen is vannak rokonaik. Egyikük teljes mértékben
ennek a munkának szenteli magát. Újabban a Diakónia Keresztény Alapítványnál is dolgozik, amely egy after-school programot működtet a telepen
élő romák számára, emellett pedig a romák baptista gyülekezetében is ak31 Lásd http://admitere.edu.ro/ [Letöltve 2015 márciusában.]
32 A tanulmányok folytatásával kapcsolatban ellentmondás van az interjúalanyaink
közlése és az Oktatási Minisztérium honlapján közzétett adatok között. Az interjúalanyaink szerint (14. interjú, 16. interjú) az utóbbi tíz évben több tanuló is folytatta
tanulmányait a magyar tagozatról, de a felvételi eredményeket tartalmazó adatbázis
ezt nem támasztja alá, ugyanis a volt 7-es számú iskolából a magyarul felvételizett
gyerekek száma az utóbbi 13 évben 0. Az egyik lehetséges magyarázat erre az ellentmondásra az lehet, hogy felvételi nélkül is be lehet iratkozni a líceumba, ha az őszi
iratkozási periódusra még maradnak szabad helyek.
33 Nincsenek adatok a romák arányára vonatkozóan.
34 Lásd a 13. és 9. interjúk. A telepen lakó mindkét család azt tervezi, hogy átviszi a
gyerekeit a volt 7-es iskolába, ahol úgy hallották, hogy „nehezebb, de jobb az oktatás”.
35 Lásd 9. interjú.
36 Lásd 14. interjú.

Kiss Ágnes – Toró Tibor: „De én itt nőttem fel és cigány vagyok.”…

199

tív.37 A két mediátor tevékenységét maguk az érintett romák is értékelik.
Úgy tűnik, hogy az azonos etnikai identitás egyes iskolai kulcsszereplőkkel
(mediátorok, egy roma származású tanítónő) erősíti az intézménybe vetett
bizalmat, és a jelenlétüknek köszönhetően a szülők készségesebben reagálnak az iskolai követelményekre (jelenlét, pénz gyűjtése, takarítás, a belső
szabályok elfogadása).38
A szülők és az iskola közötti együttműködésnek megvannak azonban a
határai. Például a szülőbizottsági tagság lehetőségét a roma szülők nem veszik komolyan. Noha normális esetben ennek egy fontos pozíciónak kellene lennie az iskolai döntések befolyásolása szempontjából, a romák – a
nők, mivel leginkább ők vesznek részt az iskolával kapcsolatos dolgokban
– ezt csak formaságnak tekintik.39
Az oktatás egy másik fontos aspektusa a pedagógusokat érő hétköznapi
és intézményes kihívások és a gyerekek speciális igényei.40 A szakmabeliek
szerint a legakutabb problémát a hiányzások és az otthon tanulás hiánya
képezi, metodológiai szempontból pedig állandó kihívást jelent a differenciált oktatás, amelyre a gyerekek közötti képességbeli eltérések miatt van
szükség. A pedagógusok szerint sok tanulót kellene speciális oktatási igényű gyerekként kezelni, de az iskola nem kapja meg az ehhez szükséges
alapokat. A sokat hiányzó gyerekek nem tudnak a többiekkel hasonló ütemben haladni, így ők is eltérő hozzáállást igényelnek. Ebben a kontextusban
a differenciált oktatás teljesen új jelentést nyer, a tanítók és a tanárok nagy
része saját rendszert dolgoz ki a helyzet kezelésére.41
A roma gyerekekkel dolgozók többsége úgy látja, hogy az oktatási lehetőségek tekintetében hatalmas különbség van az I–IV., valamint az V–VIII.
osztályos gyerekek között. Míg az első csoporttal „lehet haladni”, a nagyobb
37 A Diakónia Alapítvány programja nem az első a településen, hanem felváltotta a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2001-től működtetett Cigánymisszió
programját. A Cigánymissziós Központ programokat szervezett gyerekeknek és felnőtteknek (zene, tánc), tanácsadást és személyi segítséget biztosított adminisztratív problémák esetében, adományok gyűjtését és szétosztását szervezte meg, de „etnopolitikai”
tevékenységet is folytatott a magyar nyelvű roma közösségeknek a magyar közösségbe
vonzása érdekében. A gyerekprogramot egy szociális munkás és a volt 2-es számú iskola egyik tanítónője vezette, és évente hozzávetőlegesen 30 gyerek részvételével zajlott.
2011-ben a Diakónia Keresztény Alapítvánnyal együttműködésben elindult egy program
kifejezetten a gyerekek számára, a „misszió” pedig megszűnt.
38 Lásd az 1. és 7. interjú az iskolai mediátorokkal.
39 Terepen végzett megfigyelés.
40 Lásd 17. és 14. interjú, illetve a terepen végzett megfigyelések.
41 Uo.
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gyerekek érdektelenné válnak az iskolával szemben, és sokkal nehezebben
ellenőrizhetők. Többet hiányoznak, az iskolaelhagyás esetükben gyakoribb.
Intézményi szempontból visszatérő probléma a személyzet hiánya. A sajátos kihívások következményeként az év rendszerint a tanerők keresésével
kezdődik. Egy megkérdezett szerint ez elsősorban annak tulajdonítható,
hogy mivel kicsi iskolákról van szó, bizonyos tantárgyak esetében nem tudnak teljes állást biztosítani, ezért a tanároknak több iskolában kell tanítaniuk.
Hogy elkerüljék az iskolák közötti ingázást, a tanárok inkább nagy iskolákat
választanak. Ez azonban nem érvényes az elemi osztályra, a tanítói állások
könnyebben betelnek, és sok tanító tanít hosszabb ideje az iskolában.42 Sok
esetben azonban a tanárok a gyerekek etnikai hovatartozása miatt utasítják
vissza a munkahelyet. Megint mások, amint jobb ajánlatot kapnak, elmennek
ezekből az iskolákból. Közülük sokan a döntésüket a tanítás során tapasztalt
nehézségekkel indokolják.43 Ez a fajta migráció az 1990-es évek után hangsúlyosabbá vált, amikor az újonnan elnyert mozgásszabadságot kihasználva a
magyar tagozat sok tanára központi iskolákban keresett munkahelyet.
b. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés
A felmérésünk szerint a telepen élő 15 évesek és 15 év felettiek mindös�sze felének van egészségügyi biztosítása, és a legsérülékenyebb a 20 és 40 év
közötti fiatal felnőttek korcsoportja. Ha tekintetbe vesszük, hogy a 14 év
alatti népesség automatikusan részesül egészségügyi biztosításban, az ös�szes biztosított személy aránya 72 százalék.
5. táblázat. Az egészségügyi biztosítással rendel
kezők aránya (15 éves és 15 év feletti népesség)
15–19 (N=36)
20–24 (N=38)
25–29 (N=58)
30–39 (N=73)
40–54 (N=62)
55+ (n=26)
Összesen (N=288)

63,9%
48,6%
41,8%
48,6%
64,5%
46,2%
52,4%

A V. utcai és a környékbeli lakosok nagy többsége ugyanahhoz a családorvoshoz jár, akinek a telephez viszonylag közel esik a rendelője. Ez az or42 Lásd 17. interjú.
43 Lásd 16. interjú. Az interjúalany szociális munkás.
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vos gyakran akkor is megvizsgálja a betegeket, ha nincs biztosításuk, és a
személyes kapcsolatain keresztül szakorvoshoz irányítja azokat, akik a betegség előrehaladott volta miatt már nem várhatnak a programálásra.
A telepen lakók egészsége és higiéniája tekintetében a helyzet sokrétű.
Sok beszélgetőtársunk mondta nekünk azt, hogy több tuberkulózisos esetről tudnak.44 Ezeket az eseteket meglehetősen nehéz formálisan azonosítani, mivel az érintettek szégyellik az ismerősöktől, ezért kerülik az orvosokat. A roma közösség esetében alapvető probléma a kezelések nyomon
követése. Sok beteg nem számol be a kezelések eredményéről, elveszti a
küldőpapírt, vagy idő előtt elhagyja a kórházat.45
c. Szociális segély, a lakások fenntartása
A városban 483 személy részesül szociális segélyben, akiket összesen
225 dossziéban tartanak nyilván (2014. augusztusi adat). A hivatal adatai
szerint a romák aránya a segélyezettek körében 88 százalék.46 Ezek közül
69 család, összesen 197 személy a V. környékén lakik, ami azt jelenti, hogy
a V. környéki lakosok hozzávetőlegesen egyharmada részesül garantált minimális jövedelemben. A szociális étkeztetésben részesülők aránya városi
szinten 194 személy (2014. szeptemberi adat), ezek közül pedig 159 fő a a
telep közelében működő munkapontban veszi át az ételadagját.47 A garantált minimális jövedelemben részesülőket a következő fajta közmunkákba
vonják be: a folyó partjának tisztán tartása, a város bejáratának, a zöldövezeteknek, a parkoknak, a városi temetőnek a takarítása. A hulladékokat (papír, pillepalack, ágak stb.) kézzel vagy gereblyével gyűjtik zsákokba.
A városban 265 szociális lakás van, amibe beletartozik a V. utcai 96
tömbházlakás is. Az épületekben uralkodó körülmények tekintetében közismert, hogy a tömbházak állapota már az 1980-as évek végén katasztrofális
volt. 2001-ig semmilyen befektetés nem történt, azóta viszont jelentős javulás következett be. A problémák elsősorban a vízórákkal és a villanyórákkal, valamint a költségek fizetésével voltak kapcsolatosak, ugyanis a víz és
az elektromos áram fogyasztását hosszú időn keresztül egyetlen órával mérték, a telep lakói pedig maguk számolták ki az egyes családokra háruló költségeket. Ez egyrészt feszültségekhez vezetett a hatóságokkal szemben, másrészt konfliktusokat generált a szomszédok között. Sok családnak nem volt
44 Lásd 11. és 19. interjú. Az első interjúalany egészségügyi alkalmazott, a második szociális és adminisztratív munkát végez egy romákkal foglalkozó NGO keretében.
45 Lásd 11. interjú.
46 ASCO válasza a kutatócsoport kérésére. Iktatószám: 226914 / 23.09.2014.
47 Uo.
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pénze a számlák kiegyenlítésére, a probléma pedig kihatott az egész közösségre, ugyanis idővel a tömbháztól megvonták mind az elektromos áramot,
mind a vízszolgáltatást. Az áram esetében az egyéni villanyórák felszerelése
2012-ben történt meg,48 a romák szerint pedig a vezetőjük, aki akkoriban a
szociális hivatal alkalmazottja volt, alapvető szerepet játszott ebben.49
A vízszolgáltatás esetében még mindig nem oldódott meg a saját vízórák gondja. Valamennyi lépcsőháznak van egy felelőse, aki begyűjti a
pénzt, majd egy személy kifizeti a számlát.50 A konfliktusok okai egyrészt a
kifizetendő összeg (a valós fogyasztás mértéke háztartásonként változik, a
megállapított összeg viszont egyforma), másrészt a lopások. Megtörtént,
hogy a tömbházfelelősök eltulajdonították a pénzt, a felhalmozott adósság
miatt pedig a vízszolgáltatást beszüntették.51 Ezek a konfliktusok csökkentik a kollektív szolidaritást, az emberek pedig bizalmatlanokká válnak egymás iránt. A gyanakvók megbékítése érdekében a kifizetésért felelős személyek újabban másolatot készítenek a számlákról és a nyugtákról.52 A
tömbházfelelősi pozíció fontos, bizalmat feltételező pozíció. Sokat közülük
a roma vezetők választanak ki a bizalmi embereik közül.53
A helyiek beszámolói, az ASCO alkalmazottainak a közlései, de saját
megfigyeléseink alapján is elmondhatjuk, hogy az ügyintézés (a szociális
étkeztetésért és szociális segélyért leadandó kérvények összeállítása, az ügyfelek és intézmények közötti párbeszéd stb.) nehézkes. A benyújtandó iratok listája hosszú, azok beszerzése költséges. Ugyanakkor sok lakosnak „nehezére esik megérteni a követelményeket és az igénylésekkel kapcsolatos
formalitásokat”54 a szociális segély és étkeztetés vonatkozásában. A romákkal foglalkozó helyi szakértők is hangsúlyozzák, hogy az ASCO alkalmazottai nem partnerek a kérvények megoldásában, így az igénylők ismerősökön
keresztül próbálják elintézni a problémáikat.55
1.3. Az egyházak
A telep közelében két történelmi magyar egyház temploma is áll, egy
római katolikus és egy református. A romák azonban nem igazán járnak el
48
49
50
51
52
53
54
55

Uo.
Lásd 10. interjú.
Lásd 13. interjú. Az interjúalany fizeti be az összegyűjtött pénzt.
Lásd 10. és 13. interjú.
Lásd 13. interjú.
Lásd 10. interjú.
ASCO válasza, iktatószám: 226914 / 23.09.2014.
Lásd 19. interjú.
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ezekbe a közösségekbe, noha a felmérésünk szerint 40,6 százalékuk római
katolikusnak, illetve 6,5 százalékuk reformátusnak vallotta magát. Régebb
a római katolikus egyházzal való kapcsolat intenzívebb volt. Jelenleg a romák egy jelentős hányada (45,2 százalék) a helyi baptista közösség tagja,
saját templomuk is van.
6. táblázat. A V. telepi romák vallási hovatartozása
Baptista
Római katolikus
Református
Jehova tanúi
Pünkösdista
Nem tartozik semmilyen felekezethez

Szám
216
201
32
13
  1
14

%
45,2
40,6
6,5
2,7
0,2
2,8

A Romák Baptista Gyülekezetének eredete az egyik helybéli baptista gyülekezet 1980-as évek második felében a helyi romákra irányuló evangelizációs
missziójában lelhető fel. 1991 végén megvásároltak egy lakóházat a telep közelében, itt kezdte el működését a roma baptista gyülekezet.56 A közösség
lelkésze egy roma etnikumú, a Régi Telepről származó férfi lett, aki 21 évig
dolgozott a cipőgyárban, lelkészi képzettségre pedig 1995-ben tett szert. Az
anyaegyháztól és az Egyesült Államokból kapott támogatással sikerült vásárolniuk egy telket, ahol 2008-ra felépítették a jelenlegi gyülekezeti házat és egy
melléképületet. A gyülekezeti ház nagyon közel esik a telephez (a főúton található), és nagyon jól felszerelt, körülbelül 250 személy befogadására alkalmas.
A lelkipásztor közlése szerint a gyülekezet jelenleg 218 megtért főből áll.57
A roma baptista gyülekezet fontos szerepet játszik a telepen lakó romák
életében. A Régi Telepről származó roma lelkész a gyülekezet támogatását
élvezi, családjával együtt a társadalmi felemelkedés modelljét, példáját
nyújtja.58
A lelkész csak olyan ügyekbe hajlandó beavatkozni, amelyek szigorúan
a vallásos élettel kapcsolatosak. Az ő szavaival: csak lelki ügyekkel foglalkozik, a többi – azaz az anyagi kérdések – az unokatestvére asztalára tartoz56 Lásd a gyülekezet honlapján: http://varadiroma.uw.hu/ [Letöltve 2015. március 23.]
57 Lásd 4. interjú.
58 A családtagok különböző szerepeket töltenek be a gyülekezet életében: zenekari tag,
bibliaolvasó csoport vezetője stb.

204

FÓRUM

nak, aki a romák jelenlegi vezetője.59 Az adományok szétosztásakor tapasztalt konfliktusok miatt többé nem akar részt venni ilyen jellegű akciókban.
Az oktatási programokat azonban felvállaltan támogatja. A gyülekezet épületében működik egy önkormányzati fenntartású, hátrányos helyzetű gyerekek számára létrehozott óvoda (baptista óvónővel), és nemrég meghívták a
Diakónia Keresztény Alapítványt egy sor egészségügyi témájú, felnőtteknek
szánt előadásra is.60 Hosszú távon a gyülekezet azt tervezi, hogy minden
felnőttet megtanít írni-olvasni.61 A felekezet a kevésbé konfliktusos életmódot, az oktatás és a munka fontosságát hirdeti. Az életnek mindezen területeit viszont nem lehet teljes mértékben ellenőrizni dogmatikai alapon. Például az alkohol fogyasztását vagy az erőszakot lehet büntetni az úrvacsorához való jog felfüggesztésével, de az iskolából való kimaradást nem. Az iskoláztatás fontossága azonban kiérződik az egyháztagok, az iskolás korú
gyerekek szüleinek a beszédéből. A tisztességes munkát szintén komolyan
veszik, és kötelezőnek tekintik a szerencsejátékoktól és lopástól való tartózkodást.

2. A romák munkaerő-piaci részvétele
A két világháború között a nők mosást és vasalást vállaltak, de inkább a
férfiak szegődtek el családokhoz dolgozni. Legeltették a marhákat, gondozták az állatokat, javították a szekereket, eladták az összegyűjtött szenet stb.
A városban műkődő téglagyárak már a 19. században is működtek, a téglagyártás pedig a romák munkaerejére és tapasztalatára alapult. A tégla iránti
kereslet nagy volt akkoriban, mivel a város kiépülőben volt.62
Az államszocializmus alatt a telepi romák a környékbeli gyárakban dolgoztak, nagy többségük szakképzettséget nem igénylő munkakörben.63 Sokan közülük részt vettek maguknak a gyáraknak a megépítésében, majd alkalmazták őket, és így kerültek a téglagyárba (amely 1998-ban zárt be), az
Electrometal gyárba, a cipőgyárba, a szőrmegyárba, a műanyaggyárba, a
gyümölcsfeldolgozó üzembe stb. Volt egy pár mesterember, aki a városban
dolgozott. A megkérdezettek nagy többségének az állítása szerint akkoriban nem igen voltak olyan családok, ahol senki sem dolgozott volna.
59
60
61
62
63

Lásd 4. és 6. interjú.
Lásd 19. interjú.
Lásd 4. és 7. interjú.
Lásd 20. interjú.
Egy téglagyári osztályvezető szerint a környéken 23 gyár működött. Lásd 20. interjú.
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Sok roma szerint a megélhetési lehetőségek tekintetében az aranykort
az 1990-es évek eleje jelentette. Noha sok nagy gyárat bezártak, és így sokan maradtak munkahely nélkül, számos új pénzszerzési lehetőség kínálkozott. A határok megnyitását követően a V. környéki romák közül sokan a
kereskedésre specializálódtak, külföldiektől (magyarok, lengyelek, németek, csehek stb.) vásároltak vagy akár Magyarországról hoztak árut. Mások
nagybani kereskedelmet folytattak hússal vagy sörrel. Az általános áruhiány
miatt egészen jól kereshettek, akik ismerték a beszerzési pontokat.64 Az
országon kívülről hozott javak árusításán kívül sok roma kevésbé legális tevékenységekkel is elkezdett foglalkozni. Az első években, a bizonytalanság
időszakában például „itt a piros, hol a piros”-t játszottak a piacon, a nyereségből pedig árut hoztak külföldről.65
Az 1992 és 1994 közötti időszakban, ahogy a rendszer bizonytalanságai
megszűntek, bezárultak a romák számára a fél-legális vagy illegális pénzkereseti lehetőségek, a rendőrség is mind gyakrabban ellenőrizte őket. Ennek
az időszaknak a lezárultával a külföldről csempészett áru eladása már nem
volt nyereséges, jelenleg pedig inkább csak – segélyből kapott vagy a
Caritastól olcsón megvett – ruhát árusítanak66 vagy mikuláskor virgácsot.67
Mivel nincs munkahelyük, sok telepi fiatal lopni és szélhámoskodni
kezdett, ezért lett rossz híre a környéknek. Az egyik beszélgetőtársunk, aki
az 1990-as években egy zsebtolvaj banda tagja volt, rámutatott arra, hogy
sok fiatal azért választotta ezt az utat, mivel könnyű pénzszerzési lehetőség
volt, munkahelyek pedig nem nagyon voltak.68
Jelenleg a romák egy kis része a következő helyeken dolgozik: cipőgyár,
műanyagfeldolgozó gyár, közterület-fenntartó vállalat, kisebb építkezési vállalatok vagy a helyi roma vezető cégei. A felmérésünk szerint a 18 és 60 év
közötti lakosságnak mindössze a 17,8 százaléka dolgozik, 59,9 százalékuk
pedig munkanélkülinek vallotta magát. Az állandó munkahellyel nem rendelkezők többsége alkalmanként sem dolgozik, a háztartásbeliek aránya
pedig 17 százalék.
64 Lásd 2. és 10. interjú. Az első interjúalany csokoládét, kávét, táskát vásárolt Magyarországon, majd ezeket a eladta a piacon. A második interjúalany és családja sört
vásárolt, majd eladta a tömbházbelieknek, valamint egy mészárostól jó áron vásárolt
húst a piacon értékesítette.
65 Lásd 2. interjú.
66 Lásd 2. interjú.
67 Lásd 13. interjú. Az interjúalany szerint minden decemberben körülbelül százat lehet
eladni.
68 Lásd 9. interjú.

26,9
0,0
0,0
5,6

19,0

17,0
1,2
4,0

30,2
2,2
2,9

12,9
19,0
1,9
6,7

11,4

Összesen

Nők

Férfiak

N
Volt munkahelye (%)
N
Volt munkahelye (%)
N
Volt munkahelye (%)

18–24
17
25,0
25
13,6
42
17,6

25–29
20
40,0
32
21,9
52
28,8

8. táblázat. Azok aránya, akiknek volt szerződéses állandó munkahelye

Alkalmazott
Munkanélküli, nem dolgozik
Munkanélküli, napszámosként
dolgozik
Háztartásbeli
Nyugdíjas (beteg)
Tanuló, diák

30–39
37
62,2
34
29,4
71
46,5

0,0
0,0
9,5

16,7

40–54
24
66,7
34
67,6
58
67,2

31,7
3,2
4,8

7,9
15,5
0,7
2,1

24,6

55+
8
87,5
16
43,8
24
58,3

0,0
0,0
3,0

33,3

Összesen
106
53,8
141
35,5
247
43,3

28,9
1,3
1,3

17,1

Teljes populáció
Baptisták
Más vallásúak
Mindkét
Mindkét
Mindkét
Férfiak
Nők
Férfiak
Nők
Férfiak
Nők
nem
nem
nem
(N=108) (N=139)
(N=42) (N=63)
(N=66) (N=76)
(N=247)
(N=105)
(N=142)
17,8
26,9
10,8
24,8
33,3
19,0
12,7
22,7
3,9
40,9
40,7
41,0
36,2
40,5
33,3
44,4
40,9
47,4

7. táblázat. Jelenlegi foglalkoztatottság nemek és vallási hovatartozás szerint (18–60 év közötti populáció)
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9. táblázat. Az elmúlt évben munkahellyel rendelkezők aránya
Férfiak N
Állandó jelleggel dolgozott (%)
Alkalomszerűen dolgozott (%)
Nem dolgozott (%)
Nők
N
Állandó jelleggel dolgozott (%)
Alkalomszerűen dolgozott (%)
Nem dolgozott (%)
Össze- N
sen
Állandó jelleggel dolgozott (%)
Alkalomszerűen dolgozott (%)
Nem dolgozott (%)

18–24 25–29 30–39 40–54 55+ Összesen
17
19
33
25
8
101
18,2

21,1

27,3

36,0

25,0

25,7

9,1

47,4

48,5

44,0

12,5

38,6

72,7
25

31,6
32

24,2
34

20,0
34

62,5
16

35,6
141

9,1

9,7

11,8

23,5

6,3

12,9

18,2

25,8

32,4

11,8

0,0

20,0

72,7

64,5

55,9

64,7

93,8

67,1

42

52

71

58

24

247

12,1

14,0

19,4

28,8

12,5

18,3

15,2

34,0

40,3

25,4

4,2

27,8

72,7

52,0

40,3

45,8

83,3

53,9

Ami a munkaerő-piaci státust illeti, jelentős különbség van a két nem
között, illetve abban a tekintetben, hogy valaki tagja-e a baptista gyülekezetnek vagy sem. A férfiak esetében a munkahellyel rendelkezők aránya 26,9
százalék, ez a nők esetében csak 10,8 százalék. A férfiak 26,9 százaléka,
míg a nők 12,9 százaléka dolgozik napszámosként. A baptisták nagyobb
arányban rendelkeznek munkahellyel, és a különbség a nők esetében még
hangsúlyosabb. A baptista nők 19 százalékának van munkahelye, míg a
más felekezetűek körében ez csak 3,9 százalékot tesz ki.
A munkaerő-piaci tapasztalatok tekintetében egy további fontos mutató
azok aránya, akiknek volt már hivatalos, állandó munkahelye. Megfigyelhető, hogy ennek az aránya drasztikusan csökken a fiatalabb generációk felé
haladva. Az 55 év feletti generáció körében a férfiak 87,5 százalékának és a
nők 43,8 százalékának volt állandó munkahelye, míg a 18–24 év közötti
generáció esetében ez az arány mindössze 25, illetve 13,6 százalék.
Megfigyelhető az is, hogy a fiatalok munkaerő-piaci integrációja alacsonyabb. A 18–24 év közötti fiatalok mindössze 12,1 százaléka dolgozott ál-
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landó jelleggel az elmúlt évben, 72,2 százalékuk pedig egyáltalán nem dolgozott. Ezek az arányok a 40–54 év közötti generáció esetében (a munkaerőpiacon a legjobban integrálódott generáció) 28,8 százalék, illetve 45,8
százalék.
A környék roma lakóinak munkaerő-piaci beilleszkedését végül egy
olyan mutatóval is vizsgálhatjuk, amely azok arányára vonatkozik, akik az
elmúlt hónapban kerestek munkahelyet. Ezen adatok alapján a munkahel�lyel nem rendelkezők mindössze 8,5 százaléka próbált munkahelyet találni
a felmérés előtti hónapban.
10. táblázat. Az utóbbi hónapban munkahelyet keresők aránya
Igen
Nem, de szeretne dolgozni
Nem, nem szeretne dolgozni
Nem válaszolt

N
23
112
72
69

%
8,3
40,6
26,1
25,0

Az informális munka vonatkozásában elmondhatjuk, hogy a romák már
a kommunizmus alatt gyűjtöttek és adtak el vas- és papírhulladékot, illetve a
régiségpiacon is aktívak voltak. A pillepalackok és más anyagok gyűjtögetése az alaptevékenységüket képezte akkor is, miután sokan elveszítették a
munkahelyüket. De ezt a tevékenységet csak ezelőtt pár évig végezhették,
amíg a szeméttelep nyitva állt. Egy pár személyt alkalmazott közülük a cég,
azokat, akik a legaktívabbak voltak a szemétválogatásban, és a legtöbb kiválogatott hulladékot adták le a szeméttelep működtetőjének. A többieknek
megtiltották a belépést a lerakat területére. Jelenleg is folytatják a szemétválogatást, csakhogy sokkal kevesebb eredménnyel, mivel most már csak a
város szeméttárolóiban keresgélnek. Más tevékenységek az utóbbi években:
egyesek „boltot” vagy „kávézót” nyitottak a tömbház előtti „fásszínekben”,
páran házaknál dolgoznak (festés, takarítás, favágás), és egy személyt a
tömbházban lakó családok is alkalmaztak takarításra és mosásra. Úgy hírlik, hogy vannak uzsorások és prostitúcióval foglalkozó személyek is.
A romák körében a legmarkánsabb magyarázat a rossz foglalkoztatási
helyzetükre az, hogy őket azért nem alkalmazzák, mert romák, pontosabban mivel a V. utcában laknak. A környéknek rossz híre van, a V. utcában
lakni pedig azzal rokonértelmű, hogy az illető roma. A magyarázat szerint,
amint a munkáltatók meglátják a személyi igazolványban a lakcímet, eluta-
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sítják a jelentkezőt, még akkor is, ha az illető nem bír „jellegzetes” roma
vonásokkal.69
Az etnikai diszkrimináció a munkát kereső romák mindennapos tapasztalata. Fontos megjegyezni, hogy a diszkriminációról szóló beszámoló mindig azzal összefüggésben jelenik meg a narratívájukban, hogy ők elutasítják
azt a felvetést, hogy nem akarnának dolgozni, sőt hangsúlyozzák, hogy bármit elvállalnának.70
A munkahelykereséssel kapcsolatos másik jellegzetes téma a képzettség.
Sokan közülük elismerik, hogy sok esetben azért nem vették fel őket, mivel
alacsony a képzettségük,71 de úgy vélik, hogyha nem lennének romák, a
szakképzettség hiánya nem jelentene akadályt. Azoknak, akiknek van munkahelyük, természetesnek tűnik, hogy a magasabb végzettségűek jobban keresnek. Mindamellett, hogy voltak lehetőségek a tanulmányok befejezésére
(Második esély program) vagy képzettség megszerzésére, az esetek többségében a probléma elismerése diszkurzív szinten marad, az emberek nem
próbálnak beiratkozni kurzusokra, vagy nem próbálják befejezni azokat.
Ugyanakkor sok olyan munkahely, amelyre vágynak, nem igényel iskolázottságot, és gyakori, hogy ezeket a munkahelyeket tulajdonképpen nem is
próbálják megszerezni, indokokat keresgélve, hogy miért is nem lehetséges
munkába állniuk. Az egyik gyakori magyarázat a családdal kapcsolatos: sok
megkérdezett nő mondta azt, hogy nem tudnak munkát vállalni, vagy otthagyták a munkahelyüket, mert vigyázniuk kellett az iskolás korú vagy kisebb gyerekeikre.
„Reggel, ha megyek dolgozni, nincs kire hagyjam bent a házban, mert
anyám kicsivel messzebb lakik, a blokknál. És nekem ez az akadály, hogy nem
tudok menni dolgozni. Amúgy meg tudnék csinálni akármilyen munkát, mert
hamar tanulok. Én például cipőgyárba szeretnék menni dolgozni. Most van is
egy hely, ahova felvennének, de még nem tudok elindulni. […] Nem tudok elin
dulni, mert nincs kire hagyjam a kisebbiket. […] Hát ő [a nagymama] vállal
ná, de nem engedelmeskednek neki a gyerekek. Rosszak nagyon, és fél, hogy
történik valami.”72
Az a vélemény is megfogalmazódott a romák körében, hogy nem érdemes minimálbérért dolgozni, továbbá a havi egyszeri kifizetés nem alkal69 Lásd 13. interjú.
70 Fókuszcsoportos beszélgetés romákkal.
71 Uo.
72 Lásd 9. interjú.

210

FÓRUM

mas a család eltartására, mivel enni minden nap kell. Sok esetben ennek a
gondolatnak az alapját a következő egyszerű számítás képezi: összevetik a
várható jövedelmet (minimálbér), az érte végzendő munkát és a
munkábaállás költségeit (pl. utazási költségek) az alternatív lehetőségekkel.
Az eredmény: nem kifizetődő minimálbérért munkába állni, kifizetődőbb
szociális segélyt kapni, és emellett az informális szektorban dolgozni. Láthatólag sok roma lemond az alacsony fizetés stabilitásáról a jövedelmezőbbnek tartott, de sokkal bizonytalanabb informális munkák javára. A minimálbérrel járó munkahelyek elutasítása mellett sok roma gondolja úgy,
hogy túl sok napot kell dolgozni a szociális segélyért és a szociális étkeztetésért, ezért inkább erről is lemondanak, és informális munkákból próbálják fenntartani magukat.
Pontosan ugyanezt állapította meg egy szakértő is, akinek sokéves tapasztalata van a romák munkaerő-piaci integrációja terén.73 A minimálbérrel honorált munka visszautasításának jelenségét igazolták más beszélgetőtársaink is, akiknek van közvetlen tapasztalatuk a romák munkaerő-piaci
integrációjával kapcsolatban. Jellegzetes forgatókönyv, hogy a kifejezetten
szakképzetlen munkaerőnek vagy romáknak szervezett állásbörzére a telep
sok lakója nem megy el, vagy elutasítja az ott kapott ajánlatokat. Egyik
szakértő egy olyan állásbörzéről mesélt, ahol összesen 271 állást ajánlottak,
de a romákat nem érdekelte, annak ellenére, hogy a V. utcában is meghirdették, sőt, a szállításukat is megszervezték.74 Egy másik szakértő felidézte,
hogy a V. utcai romák részt vettek ugyan az állásbörzéken, de nem fogadták
el a munkalehetőségeket.75 Egy harmadik szakértő, aki egy uniós projektben dolgozott, azt mesélte, hogy a projekt keretében szervezett állásbörzére
a romák csak fizetés fejében jelentek meg.76
Azok, akik dolgoztak romákkal, változó tapasztalatokról számoltak be.
Vannak, akik úgy gondolják, hogy nekik személyesen nem voltak gondjaik,
a rossz tapasztalatokról szóló híresztelések ellenére. A téglagyár egyik volt
csoportvezetője azt mondja, hogy az államszocializmus idején a romák nagyon jó munkások voltak, ám azt is hozzáteszi: „A cigányokkal tárgyalnod
kell, nem parancsolhatsz nekik.”77 Ő annak idején rugalmas, a romák számára megfelelő programot alakított ki. 11 óráig elvégezték a normájukat,
utána elmehettek a saját dolgaikat végezni, leginkább horgászni, ugyanis a
73
74
75
76
77

Lásd 15. interjú.
Lásd 15. interjú.
Lásd 16. interjú.
Informális beszélgetések egy romákat célzó projektekben dolgozó kutatóval.
Lásd 20. interjú.
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halat el tudták adni a piacon. Hétfő helyett vasárnap dolgoztak, mivel hétfőn volt az ócskapiac napja.78
Sok cégnek azonban negatív tapasztalatai vannak. Ezekről számolt be
egy romákkal foglalkozó szakértő, de egyes romák is, akiknek stabil munkahelyük van. Az ő véleményük szerint sok megkeresett cég azért utasítja el
romák alkalmazását, mert a romák nem pontosak, nem tartják be a szabályokat, naponta szeretnének fizetést kapni, nem a hónap végén. Még az is
megtörtént, hogy eladták a védőfelszerelést. A probléma azonban az, hogy
ezek a tapasztalatok kihatnak a teljes közösségre, a cégvezetők a teljes közösségre nézve általánosítják a személyesen megismert romák viselkedését.79
A romáknak kevés olyan stabil kapcsolatuk van, amelyet fel lehetne
használni munkahelykeresésre. A legfontosabb kapcsolatnak a baptista gyülekezetben való tagság tűnik. Amint láthattuk, a felmérés szerint azon felnőttek aránya, akiknek stabil munkahelyük van, sokkal nagyobb a baptisták
körében (24,8 százalék), mint a más felekezetűek esetében (12,7 százalék).
Ezeket a különbségeket többféleképpen lehet magyarázni. Elsősorban a
baptista felekezethez való tartozás egy plusz társadalmi és szimbolikus tőkét biztosít, ugyanis a munkahelyet kereső baptista romákat a tágabb baptista közösség tagjai is segítik, illetve a munkaadók megbízhatóbbnak tartják a baptista romákat, mint a többieket.
„Nekem úgy, hogy a cégnél, ahol dolgozok, az imaházból az egyik testvér
ott dolgozott a cégnél, és ma is ott dolgozik velünk, meg a lelkipásztornak a fia
is ott dolgozott. Ugyanaz a testvér vitte oda őt is. Kisebb cég, talán 13–14-en
voltunk ott a legtöbben. […] Építkezési vállalat. Na hát úgy sikerült, hogy fel
vállalt a mostani főnököm egy hotelt és nagyon sok munka volt, festenivaló,
gipszkartozni, csempézni, ilyen dolgok. […]. Én akkor pont nem dolgoztam,
piacoltam. Elmentem. A testvérem is ott dolgozik, együtt vagyunk ott is, jó. […]
Volt olyan alkalom és ezt nem dicsekvésképpen szeretném mondani, Istené a
dicsőség, hogy somaj-on voltam, vagy prenatal a kicsivel és elvállaltam hogy
menjek dolgozni feketén, és azt szerette volna [a főnök], hogyha jön ilyen kont
roll az ITM-től, mondjak más nevet. Mondtam neki, hogy főnök ne haragud
jon, én nem fogok hazudni, ha jön is akárki. Hát de akkor hogy lesz, mint lesz,
és elcsodálkozott ezen, hogy mi van ezzel az emberrel… Ő hogyhogy nem hazu
dik, miért nem akar hazudni? Azért mert hívő. És meglátott valamit bennünk,
látta, hogy másképp viselkedünk, ha kell túlórázunk.”80
78 Uo.
79 Lásd 15. és 9. interjú.
80 Lásd 9. interjú.
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Másodsorban a baptista gyülekezetbe való belépés megváltoztatja a
megélhetési lehetőségeket azzal, hogy le kell mondaniuk a kevésbé legális
pénzszerzési lehetőségekről (lopás, szerencsejáték, illegális kereskedelem
stb.), így kénytelenek stabil munkahelyet keresni.81
Mindemellett, mivel a környék rossz hírű és zárt (nagyon alacsony az ideköltözöttek száma), és kevés embernek van állandó munkahelye, az itt lakók
társadalmi tőkéje viszonylag szerény. Azok, akiknek sikerül stabil munkahelyet találni, megpróbálják a rokonaikat is elhelyezni, segítenek nekik a munkahelykeresésben.82 Ennek ellenére ezek a kapcsolatok nem tekinthetők stabilaknak, a többségük nem tudja hosszabb ideig megtartani a munkahelyét.
A külföldi munkavállalás nem jellemző, noha vannak olyanok a telepen,
akik külföldön is szerencsét próbáltak. Jellemzőek „A magyar romák nem
hagyják el a családjukat”, „A magyar romák nem koldulnak” vélekedések,
annak ellenére, hogy előfordult, hogy egyszerre többen elmentek Csehországba és Magyarországra dolgozni, bár végül rosszul jártak, mert nem fizették ki őket.83 Kevesüknek sikerült jobb életet biztosítani maguknak: külföldön keresgélnek a kidobott holmik között (például Franciaországban),
majd eladják Romániában. Van, akinek az így szerzett nyereségből sikerült
gépkocsit vásárolni. A külföldi munkavállalás sokkal jellemzőbb a környéken lakó, románul beszélő kisebb roma csoportra, ők házakat is vettek a
külföldön keresett pénzből.
A foglalkoztatás szempontjából fontos szerepe volt és van a romák vezetőjének. Akárcsak az elődje, nem lakik és lakott a környéken, de a hatóságokkal való kapcsolatainak köszönhetően kialkudott munkahelyeket, és
szerződtetett néhány embert a telepről. Ő is alkalmaz pár személyt a telepről a cégein keresztül, akik megbízható emberei lesznek, illetve részt vesz az
infrastruktúra és a logisztika biztosításában más cégek és szervezetek által
biztosított munkahelyek kapcsán. Az egyik beszélgetőtársunk szerint, aki
sokszor dolgozott a romák vezetőjével, ő az, aki megtárgyalja a szolgáltatások árát, vagy megszervezi a munkások szállítását a munkavégzés helyszínére (épületbontás, bútorszállítás stb.).84 Az elődje hasonló szerepet töltött
be: ő szervezte meg az emberek szállítását a szemétbegyűjtő helyre.85
81 A hívők közül sokan emiatt lépnek ki az egyházból, azt mondják, „nem éri meg”
hívőnek lenni. (Informális beszélgetés egy telepi romával)
82 Lásd 9. interjú.
83 Lásd 6. interjú.
84 Lásd 16. interjú.
85 Egyes vélemények szerint ez a típusú szolgáltatás kifejezetten nyereséges, és az előző
vezető ebből részesedve építette fel a házát. Lásd 16. interjú.
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3. Helyi politika és a romák politikai mozgósítása
A politikum helyi szerepét és a V. környéki romák politikai mozgósítását két módon vizsgáltuk: egyrészt interjúkkal, amelyekkel megpróbáltuk
feltérképezni a roma és nem roma elit vélekedéseit, másrészt a 2004–2014es választási eredmények elemzésével.
A választási körzethez, amelyhez a V. utca tartozik, még pár kisebb,
környékbeli utca is hozzátartozik, és – mint említettük – zömében romák
lakják. A körzet és a város választási eredményeit összevetve megállapíthatók a strukturális különbségek a roma és a nem roma lakosság politikai
magatartásában. Sajnos a helyi politika szempontjából legfontosabb választási eredmények, azaz a polgármesteri és az önkormányzati választások eredményei nem hozzáférhetők választási körzetekre lebontva. Reméljük azonban, hogy a többi választás elemzése hasonló relevanciával
bír.
A polgármesteri választásokat politikai szempontból vizsgálva, a 2000–
2008-as időszakban a várost a Demokrata Párt (PD) vezette, jelöltje, két
mandátumot is megnyert. A következőkben a választásokat már az első körben a jelenlegi polgármester nyerte meg, aki 2008-ban a PNL (Nemzeti Liberális Párt), 2012-ben pedig az USL (Szociál-Liberális Szövetség) jelöltje
volt.
11. táblázat. A város polgármesterei 2000–2012 között

Petru Filip (PD)

A 2. helyen végzett jelölt
neve és pártja
Kapy István (RMDSZ)

Nyertes
forduló
II. forduló

2004–2008

Petru Filip (PD)

Bíró Rozália (RMDSZ)

II. forduló

2008–2012

Ilie Bolojan (PNL)

Dan Mihai Groza (PDL)

I. forduló

2012–2016

Ilie Bolojan (USL*)

Cseke Attila (RMDSZ)

I. forduló

Időszak

Polgármester neve

2000–2004

* A szövetség felbomlása után Bolojan a PNL-ben maradt

A helyi tanács összetételét vizsgálva a helyzet nem ennyire evidens,
ugyanis 2012-ig egyetlen párt sem haladta meg a 40 százalékot. 2012-ben
viszont az USL megnyerte az abszolút többséget, mind a helyi, mind a parlamenti választásokon 55 százalék feletti szavazatot kapott. A szociálliberális koalíció felbomlásával a PNL szerezte meg a tanácsi többséget, így
a 26 tanácsosból 11 a Liberális Párt tagja (42 százalék).
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1. ábra. A pártok választási eredményei a városban, a 2000–2014 közötti időszakban

A V. utcai romák ellenezték a volt polgármester leváltását. A helyiek elmondása szerint nemcsak nem szavaztak Bolojanra, hanem egy másik jelöltet támogattak, a választási kampány idején pedig még el is kergették őt a
telep területéről. A helyi narratíva szerint ezzel a döntéssel magyarázható a
polgármesteri hivatal támogatásának hiánya és ellenséges viszonyulása a
problémáikhoz.86
Ami a V. utcai szavazók választási részvételét illeti, megállapítható,
hogy általában nem sokban különbözik a városi szintű részvételi aránytól,
de kulcsfontosságú pillanatokban (mint például a 2012-es helyhatósági választások, a 2008-as parlamenti és helyhatósági választások, valamint a
2012-es parlamenti választások) meghaladja azt (2. ábra).

86 Egy telepen lakó interjúalany azt mesélte, hogy 2008-ban azt tanácsolták nekik, ne
szavazzanak Bolojanra, hanem az ellenjelöltjére, aki 5000 fej káposztát és húst adományozott a telep lakóinak. Meg is szavazták, sőt, elkergették Bolojant a telepről a
választási kampány alatt. Következésképpen Bolojan azt mondta, hogy „nincs szükségem a szavazataikra”. A beszélgetőtársunk szerint ez a döntés utólag nagy hibának
bizonyult. Lásd 2. interjú.
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2. ábra. A választási részvétel alakulása a V. utca környékén 2004–2014 között

Ez a különbség többféleképpen magyarázható. Elsősorban a magasabb
részvétel a legtöbb esetben egybeesik valamely pártnak a környéken elért
kimagasló eredményeivel. Erre a legszemléletesebb példa a 2012-es helyhatósági választás, amikor az RMDSZ a városrészben a szavazatok 35,25 százalékát szerezte meg, míg az egész településen mindössze 17,2 százalékot
ért el (3. ábra). 2014-ben, az európai parlamenti választásokon 32,64 százalékot szerzett a városrészben, míg a városban csak 21,67 százalékot.
3. ábra. Az RMDSZ választási eredményei 2004–2014 között
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Amint az az 1. ábrán is látható azonban, nem az RMDSZ az egyetlen romák által preferált párt, hiszen hasonló eredmények figyelhetők meg a PDL
vagy a PSD esetében is. A PDL 2008-ban példaértékű mozgósítást ért el a
megyei tanács elnökének megválasztásakor, amikor is 38,72 százalékot szerzett, szemben a városban elért 22,43 százalékos aránnyal, valamint a 2009-es
európai parlamenti választásokon, amikor ebben a városrészben a szavazatok
33,78 százalékát, a városban pedig csupán a 17,82 százalékát nyerte el (lásd
13. táblázat). A PSD-nek a 2012-es parlamenti választásokon sikerült jobban
mozgósítania ezt a környéket, így a szavazatok 69,61 százalékát gyűjtötte be
itt, szemben a városban elért 57,04 százalékkal. Ezek az eredmények annál is
érdekesebbek, mivel a V. környéki romák túlnyomórészt magyarul beszélnek.
12. táblázat. A legfontosabb pártok választási eredményei 2004–2014 között
Választási
részvétel
Teljes
V.
város
2004 hely
hatósági

PSD (PSD+ PDL (PD, ARD,
PC, USL)
DA Szövetség)
Teljes
Teljes
V.
V.
város
város

V.

Teljes
város

48,45% 43,52% 12,39% 12,97% 50,86% 32,34% 11,24% 14,59%

2004 parlamenti 52,99% 54,95% 27,40% 19,53% 34,13% 36,24%
2007 európai
parlamenti
2008 hely
hatósági
2008 megyei
tanácselnök

PNL

42,22% 35,62%

0,00%

0,00%

2,47%

6,67%

23,28% 27,16% 15,31%

9,37%

43,06% 39,48%

8,23%

10,07% 21,04% 22,31% 30,06% 30,19%

43,06% 39,48%

9,75%

10,24% 38,72% 22,43% 32,31% 32,70%

2008 parlamenti 38,73% 33,97% 11,56% 20,22% 22,83% 23,28% 24,13% 22,69%
2009 európai
parlamenti

16,18% 19,98% 13,33% 15,42% 33,78% 17,82%

2009 elnök

50,65% 48,96% 23,32% 19,90% 36,73% 29,48% 19,69% 25,57%

2012 hely
hatósági
2012 megyei
tanácselnök

9,33%

12,53%

56,52% 49,88% 42,05% 54,92% 11,64% 11,99%

0,00%

0,00%

56,52% 49,88% 41,10% 55,51% 12,43% 13,29%

0,00%

0,00%

2012 parlamenti 42,89% 38,68% 69,61% 57,04%

9,88%

13,35%

0,00%

0,00%

2014 európai
parlamenti

27,43% 24,15% 20,73% 26,43%

8,81%

7,23%

7,51%

11,36%

2014 elnök

49,15% 48,47% 34,03% 26,97% 36,75% 40,06%

0,00%

0,00%
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Ezen választási eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a V. környéki romák nem tekinthetők egyetlen párt stabil szavazóbázisának sem,
hanem konjunkturálisan szavaznak egyik vagy másik pártra. A konjunkturális szavazói magatartás hipotézisét nagymértékben alátámasztja az érvénytelen szavazatok alakulása is. Azokon a választásokon, amikor egy pártnak
jelentősebb számú szavazatot sikerült összegyűjtenie más körzetekhez képest, az érvénytelen szavazatok száma sokkal kisebb volt. (4. ábra). A legszemléletesebb példa erre a 2012-es helyhatósági választás.
4. ábra. Az érvénytelen szavazatok aránya a V. utca környékén

Annak ellenére, hogy sok esetben megfigyelhető tömeges szavazás egyegy pártra (a város szintjén számolt eredményekkel összevetve), a V. utcai
romákat egyetlen párt sem szólítja meg közvetlenül, csakis a helyi vezetőkön keresztül. A többség a telepet „zárt közösségnek” tartja, saját szabályokkal, ahova csak az teheti be a lábát, akit beengednek.87 Az intézmények
többsége – szociális munkások, pedagógusok, pártvezetők, közintézmények
stb. – nem kommunikálnak közvetlenül a környéken lakó romákkal, hanem
a közösség vezetőjének közvetítésével, amint máskülönben a kutatási csapatnak is tanácsolták.88
A jelenlegi roma vezető többféle forrásból táplált tekintélyt, és legitimitást élvez. Származása (elődei a Régi Telepen laktak), személyes megvalósításai (iskolázott és sikeres vállalkozó) és a telep segélyezésének köszönhetően elnyerte a romák többségének a támogatását. Ami a telep és a külső
87 Lásd 8. (egy roma vezető), 16. és 15. interjú.
88 Lásd 15., 16., 14. és 18. (RMDSZ, politikus) interjú.
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társadalom közötti közvetítői szerepet illeti, a roma vezető tudatosan felvállalta azt. Úgy tűnik, hogy ezt a szerepet, valamint a környék különösen veszélyesként való megbélyegzését valamennyi érintett fél elfogadja, sőt preferálja is. Így a telep lakosai mentesülnek az érdekeik közvetlen képviseletétől
és a problémáik közvetítésétől a helyi hatóságok felé, illetve a külső társadalom nem zavarja azon ügyeikben, amelyek nem felelnek meg az uralkodó
társadalmi normáknak vagy nem teljesen legálisak. A környék stigmatizálása
és a roma vezető közvetítői szerepének hangsúlyozása révén a helyi hatóságok mentesülnek attól, hogy megközelítsék a telepet, és komolyan foglalkozzanak a lakosaival. Ugyanakkor a vezető valamennyi rajta keresztül folyó szolgáltatást (a külvilágtól a telep felé és a teleptől a külvilág felé) a saját
társadalmi és politikai tőkéje gyarapítására fordítja.
A politikai mozgósítás szempontjából a roma közösség vezetőjének szerepe még összetettebb. Fontos tény, hogy az aktuális vezető a Romák Pártjának a megyei elnöke is. Míg elődje ezt a szerepet egy olyan eszközként
értelmezte, amely révén felépíthető a romák politikai mozgalma,89 a jelenlegi vezető inkább a saját, közösségbeli pozíciójának a megerősítésében és a
romák helyzetének kevésbé intézményes módokon való megoldásában érdekelt. Az 1990-es években a Romák Pártja megyei fiókja az egyik legsikeresebb roma politikai szervezet volt az országban, amelynek az 1992–2004
közötti időszakban többször is sikerült helyet szereznie a megyei tanácsban. 2004 után a Romák Pártja vesztett a támogatottságából, az új vezető
pedig új stratégiát követett: a romák támogatását a más politikai pártokkal
kötött alku tárgyává tette. Mivel képes mozgósítani a V. környéki romákat
(számos beszélgetőtársunk kihangsúlyozta, hogy a helyi vezetőjük útmutatása alapján szavaznak), ki tudott alkudni bizonyos előnyöket a roma közösség számára.90
A megyei támogatottság elvesztése és az új stratégia alkalmazása azzal
is magyarázható, hogy az előző vezető nem a városból származott, a mostani viszont igen. A korábbi vezető, amellett, hogy a falusi roma közösségek
érdekeivel foglalkozott inkább, nagyon rossz véleménnyel van általában a
városban élő és különösen a V. utcai romákról.91 Az utód, aki az általunk
89 A párt volt elnöke felidézte, hogy az ő elnöksége alatt a romák támogatták a Romák
Pártját: „Annyi szavazatot kaptunk a megyében, hogy 13 tanácsosunk volt… nagyon
sok szavazatot kaptunk. Volt olyan falu, ahol három cigány nő került be a tanácsba...”
Lásd 8. interjú.
90 Lásd 10. és 18. interjú.
91 Lásd 8. interjú.
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vizsgált közösségből származik, elvesztette a megyei kapcsolatokat, és csak
a saját közösségére alapoz.
A környék romáival, a roma vezetővel és egyes pártvezetőkkel folytatott
beszélgetéseink folytán két megállapodásról értesültünk. Az első a 2008-as
helyhatósági választások során született, amikor a roma vezető megegyezett
a jelenlegi polgármester legfőbb ellenjelöltjével. A második megállapodásra
a 2012-es helyhatósági választásokon került sor, amikor az RMDSZ kooptálta a roma vezetőt, és biztosított számára egy helyet a megyei listán.
„[…] megegyeztünk, hogy vállaltan az RMDSZ listára kerül egy általunk
befutónak tartott helyen (a 10. hely). Aztán másként alakult, de az ígéretünket
betartottuk. Hét önkormányzati képviselő volt, de azáltal, hogy én és mások is
lekerültek a listáról, ő bekerült. Tehát az ígéretünket teljesítettük úgy is, hogy
megkreáltuk utólag a helyet. Úgy gondolom, hogy egy teljesen korrekt együtt
működés volt.”92
A romák vezetőjének a kooptálása azonban nem tükröződik a későbbi
választások eredményeiben. Ez a tény azt sugallja, hogy a megyei tanácsosi
pozíció megadása ellenére az RMDSZ és a Romák Pártja vezetője közötti
partnerség nem stabil, hanem eseti, az utóbbi pedig más pártokkal is tárgyal, és minden egyes választás esetében új megállapodásokat köt.
A Romák Pártja által alkalmazott, minden választás esetében újrakezdett „alku-folyamat” más roma szervezetek, a Roma Egységért Szövetség
(Alianţa pentru Unitatea Romilor) és a Romák Keresztény Központja Alapítvány (Fundaţia Centrul Creştin al Romilor) által is követett stratégia. A
két szervezetet a Romák Pártjának volt megyei elnöke alapította, és más
pártokkal próbál együttműködési megállapodásokat kötni, hogy így jusson
helyekhez a helyi és megyei listákon. Azt reméli, hogy ily módon nagy számú helyi tanácsost fog jelöltetni. Más szóval, miután a volt vezető 2004-ben
kilépett a Romák Pártjából, feladta a romák független szerveződésének addig követett stratégiáját, és ő is keresi a kapcsolatokat a román vagy magyar
pártokkal.93
A romák politikai szervezetei által választott stratégiák összhangban
vannak más politikai pártok érdekeivel, amelyek célja a saját szavazataik
maximalizálása. Ezt a célt kétféleképpen lehet elérni. Az első stratégia az
egyéni integráció, azaz a pártok nem a teljes roma közösség integrációjára
törekednek, hanem a vezetőik kooptálására. Ezt a stratégiát nemcsak az
92 Lásd 18. interjú.
93 Lásd 8. interjú.
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RMDSZ, hanem az USL is követi, amely a romák szavazatáért cserében
létrehozott egy szimbolikus pozíciót a Romák Egységéért Szövetség vezetője számára a megyei prefektúrán.94
A második stratégia ennél összetettebb, és ezt az RMDSZ követi. A
szövetség helyi képviselői egy olyan diskurzust tartanak fenn, amely szerint
a cél a magyar nyelvű romák átfogó integrálása a magyar közösségbe, és a
helyi romák támogatására több szociális projektet is indítottak.
„Amúgy azt gondolom, hogy igen, foglalkoztunk ezzel a közösséggel. A vá
rosban a szociális projektek, közösségi szintű projektek, a javaslatok is mind az
RMDSZ-től érkeztek. Kiterjesztve az egész lakosságra 2–3 egészen nóvum jelle
gű dolgot vittünk be. Például az iskolás gyerekeknél kötelező bizonyos orvosi
vizsgálatok elvégzése az önkormányzat költségén. […] Vagy bevittük: a 2. osz
tályosoknak féláron lehet úszótanfolyamokat szervezni. Azért, hogy a hátrá
nyos helyzetű is tudja elküldeni a gyermekét. Internet hozzáférés: a városban
működő hotspotokat mi terjesztettük be. Ezek nagy része a fiatalokat, gyereke
ket célozza, de voltak az időseknek is. Volt egy javaslatunk, hogy az önkor
mányzat hozzon létre egy öregotthont. A hajléktalanoknak létrehozott szállót
az Ecclesia Mater Alapítvány hozta létre, amit az RMDSZ, a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület és magyar orvosok alapítottak és pályázott rá a vá
rossal partnerségben. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy erre mi vagyunk a nyi
tottabbak.”95
Tény, hogy az RMDSZ célzottan fellépett pár esetben a V. utcai romák
érdekében, azonban a fent említett próbálkozásoknak és a politikai stratégiának több szempontból is megvannak a korlátai. Elsősorban, ezek a projektek általános szociális projektek és nem célzottan a romáknak, a romák
problémáinak a felszámolását szolgáló projektek. Másodsorban, a romákat
támogató projektekkel és juttatásokkal kapcsolatos kommunikáció (például az RMDSZ vezetői kiegyenlítették a V. utcai tömbházak vízszámláit)
nem szolgálja a stratégia eredményes végrehajtását. A romák ezeket a juttatásokat nem az RMDSZ-szel, hanem a saját vezetőjük személyével és munkájával kapcsolják össze. A Szövetség tagjai tisztában vannak azzal, hogy a
roma vezető, akivel együttműködnek, ily módon is a saját pozícióját erősíti,
de – állításuk szerint – nincsenek meg a szükséges eszközeik ennek a jelenségnek az ellensúlyozására.96
94 Uo.
95 Lásd 18. interjú.
96 Uo.
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Más szereplők szkeptikusok az RMDSZ szándékait illetően, és azt
hangsúlyozzák, hogy bár hosszú időn keresztül az RMDSZ volt a szociális
projektek felelőse a polgármesteri hivatalon belül, semmi sem oldódott
meg. Véleményük szerint a Szövetség csupán az önös céljai érdekében „próbálja” megvásárolni a roma vezetőket.97
Bármelyik változat lenne is igaz a fentiek közül, egy dolog bizonyos, a
magyar nyelvű romák integrálása és a szavazatok maximalizálása nem történhet meg pusztán szimbolikus ígéretek, valamint a közös nyelv ereje révén. Komoly közérdekű és szociális projektek nélkül a romák továbbra is a
fentebb leírt stratégiát fogják alkalmazni: a romák vezetője minden választáskor újraértékeli az opciókat.
Fontos megjegyezni, hogy az RMDSZ nemcsak a városban, de a teljes
megyében is alkalmazza a fenti stratégiát, hangsúlyosan azokon a településeken, ahol önkormányzati funkciókat birtokol. A megyében több községben vagy városban él kiterjedt roma közösség, az RMDSZ helyi vezetőinek
pedig nem áll érdekében a saját ellenzék „megnövelése”: a Romák Pártjának független működése ezeken a településeken aktiválhatja a roma közösségeket, eltávolítva őket a magyar politikai közösségtől.98
Egy további, politikai célokkal rendelkező szereplő, amely megpróbálja
megszervezni a megyében és a városban élő roma közösséget, a Ruhama
Alapítvány. Az alapítvány a megye egyik olyan fontos szervezete, amely a
romák integrálását célzó több uniós projektet is futtatott, de több beszélgetőtársunk elmondása szerint99 politikai céljaik is vannak, és a megszerzett
gazdasági és társadalmi tőkét igyekeznek politikai tőkévé alakítani. A Romák Pártjával vagy a Romák Egységéért Szövetséggel ellentétben a Ruhama
Alapítvány és a hozzá kapcsolható párt (a Romák Polgári Demokrata Szövetsége, Alianţa Civică Democrată a Romilor) célja a romák független közösségének a létrehozása, és egyaránt célozza meg a magyar és a román
nyelvű romákat. Mivel részt vesz a romák mozgósításában a magyar többségű településeken is, a Ruhama konkurenciát jelent mind az RMDSZ, mind
pedig a V. környéki romák vezetője számára. Az RMDSZ vezetői úgy gondolják, hogy a Ruhama által tett politikai lépés gyengíti a romák integrálási
esélyeit, mert konfliktust és bizalmatlanságot gerjeszt a szövetség polgármesterei és a roma közösség között.

97 Lásd 16. interjú.
98 Lásd 18. interjú.
99 Lásd 6. és 18. interjú.
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„Egy dolgot kértünk: maradjon a civil történetben. Hogy ne a politikai meg
osztás legyen a célja, mert azt helyi szinten a magyar közösség egyfajta ver
senyhelyzetnek fogja tekinteni, és legközelebb sokkal nehezebb lesz annak a
roma vezetőnek bekopogtatnia a polgármesteri hivatalba, ha elindul az
RMDSZ vagy egy másik magyar listával szemben. Addig egy közös kalapban
voltak, de a következő lépésben ezt már nehéz lesz megvalósítani. Még akkor
is, ha ez egy jogos opció. Emberileg sokkal nehezebb lesz leküzdeni ezt a dol
got. És el kell dönteni, hogy mi a prioritás: a roma társadalom erősítése, a
mélyszegénységből való kiemelése egy kooperáció révén úgy, hogy ez a közös
ség integrálódni próbál valamilyen formában a helyi többségi társadalomba,
vagy az, hogy valaki politikai erőt akar rajtuk keresztül felmutatni, de ezáltal
őket visszataszítsa egy marginalizálódó, legalábbis politikailag marginalizáló
dó társadalomba, ami az összes többi eszközét meggyengíti.”100

4. Etnikai kategorizációk
A vizsgált telep lakosainak a kategorizációja kapcsán két észrevételt előlegezhetünk meg: egyrészt a hellyel azonosítják őket, ahol élnek, azaz ők „a
[…] blokkokban lakó cigányok” vagy „a V. utcai cigányok”, másrészt a róluk szóló vélekedések nem tartalmaznak különbségtevéseket és árnyalatokat, és rendkívül negatívak. Ezek a síkok egymásra vetülnek, és a következő
képet eredményezik: azok, akik a V. utcában élnek, romák, a V. utcai romák
pedig nemkívánatos személyek. Ezt a negatív vélekedést nemcsak a hatóságok, a munkaadók, a nem roma szolgáltatók és a roma elit, de maguk az
érintett romák is osztják. Az alapvető viszonyulás a közösség homogén
megjelenítése és megbélyegezése, és rendszerint csak egy mélyebb beszélgetés eredményez árnyaltabb képet, például azt, hogy a telep lakóinak egy része a baptista gyülekezet tagja, ők pedig (a megtérésnek az életvitelükre
gyakorolt hatása miatt) sokkal pozitívabb megítélésben részesülnek, mint a
közösség más tagjai.
A V. környéki lakosoknak a roma etnikummal való azonosítása nyilvánvaló a megkérdezettek nagy többségének közléseiből. Ez a tény meglehetősen hűen tükrözi a valóságot, ugyanis a lakosok nagy többsége valóban
roma nemzetiségű. A gond azzal van, hogy a környék lakói a nemkívánatos
közösség stigmáját viselik, ez pedig meghatározza a munkaerő-piaci esélyeiket vagy egy bürokratikus-adminisztrációs helyzet lezajlását. Ebből a szempontból sokatmondó az olyan személyek vallomása, akik nem roma vagy
100 Lásd 18. interjú.
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vegyes családból származnak, és a telepen élnek. Azt mesélik, hogy olyan
helyzetekben, amikor fel kell mutatniuk a személyi igazolványukat – azaz
kiderül a lakcímük –, rendszerint negatív megjegyzéseket kell meghallgatniuk a romákról, vagy például megkérdezik tőlük, hogy dolgoztak-e már valaha is, mindemögött pedig az a feltételezés áll – a beszélgetőtársaink értelmezésében –, hogy mivel V. utcai romák, nincs munkatapasztalatuk, vagy
nem is akarnak dolgozni.101
A következőkben sorra vesszük a V. utcai és a környékbeli romákról kialakított értékeléseket. A hatóságok, munkaadók és nem roma szolgáltatók
vélekedéseivel kezdjük.
A V. utcai romákat elsősorban úgy jellemzik, mint akik fizikailag is, verbálisan is erőszakosak, egymással és a külvilággal szemben egyaránt.102 A
külvilággal szembeni magatartásuk jellemzéséhez hozzátevődik a bizalmatlanság és a gyanú, hogy valami olyasmit akarnak tőlük, ami a hátrányukra
van, hogy valaki „az ő bőrükön” nyerészkedik, esetleg az őket célzó akció
csupán be nem váltott ígéret marad. Ezen okokból a szociális szolgáltatások különböző ágazatainak, a civil és állami szervezeteknek a képviselői,
amennyire csak lehet, kerülik a közvetlen kapcsolatot. Mi magunk, a kutatócsoport tagjai is azt a tanácsot kaptuk, hogy kerüljük el a környéket. Mivel veszélyes környéknek tartják, a város lakói is elkerülik. Több beszélgetőtársunk szerint a mentő és a taxi sem megy ki oda, de a terepen tett megfigyeléseink szerint ez inkább azon mítoszok sorába illeszthető információ,
amely a környék veszélyességét hivatott hangsúlyozni – természetesen nem
zárható ki, hogy előfordultak ilyen esetek is. A szegénység, a nyomor (ebben az esetben a tömbházak körül felhalmozódott szemét, az emeleten tartott lovak, vagy az elképzelhetetlen mértékben zsúfolt lakások szintén mitikus méretet öltenek), az alkoholizmus és a lopás további olyan jellemzők,
amelyek gyakran előfordulnak a nem romák narratíváiban. Ami a romák
munkához való viszonyát illeti, a közvélekedés az, hogy nem szeretnek dolgozni, főként nem egy rögzített programot, szigorúan megfogalmazott követelményeket és normákat előíró szerződés keretében.103 A közvélekedés
szerint szociális segélyből és a gyerekeknek juttatott támogatásból, valamint
nem tisztességes módon szerzett pénzből élnek.
Ezen a ponton megjegyezzük, hogy a magyarázatok széles skálát ölelnek fel, a „rassznak” tulajdonított jellemzőktől kezdve (például „ez az ő
101 Lásd 9. ás 13. interjú.
102 Lásd 11., 14., 16. és 19. interjú, de ez kiderült az ASCO-nál vagy a helyi boltokban
folytatott informális beszélgetésekből is.
103 Lásd 11., 12. (tanár) és 19. interjú.
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fajtájuk” kifejezés, amelyet a városi ingatlankezelő hatóság egy alkalmazottja használt)104 az életvitelnek és a szocializációnak tulajdonított jellemzőkig. A nyíltan rasszista megnyilatkozások ritkák. Emellett megállapítható,
hogy azok is, akik megengedő vagy jóindulatú hozzáállást próbálnak képviselni a romákkal szemben, úgy vélik, hogy nagyon nehéz velük dolgozni,
hogy hozzájuk másképp kell közelíteni, „meg kell velük egyezni, kompromisszumokat kell velük kötni” mind a kulturális és szociális tevékenységek
során, mind a munkakapcsolat keretében,105 vagy, ahogy egy bolti eladó
kifejtette, „meg kell tanulnod, hogy hogy kell velük viselkedni”. Nagyon kevés a spontánul említett pozitív jellemző, ezek pedig – szintén sztereotípiákként – a romák zenei tehetségére és tánctudására vonatkoznak.106 A problémák gyökerét abban látják, hogy a romák egy kompakt közösségben élnek,
ezért nem kényszerülnek arra, hogy alkalmazkodjanak és integrálódjanak a
többségi társadalomba.107
A roma elit vélekedése, mind azoké, akik a környékről származnak,
mind azoké, akiknek nincsenek olyan szoros kapcsolataik a teleppel, szintén negatív, és tartalmában egybecseng a nem romák véleményével.108 A
roma elit úgy véli, hogy a V. környéki romák nem akarnak dolgozni, lusták,
mulatoznak akkor is, ha nincs munkahelyük és pénzük, nem takarékoskodnak, hajlamosak a botrányos és törvénysértő cselekedetekre, gyanakvók a
külvilággal szemben, alkoholisták stb. Ezekben a narratívákban hangsúlyosan megjelenik az is, hogy iskolázatlanok, ez a vélekedés pedig szorosan
összefügg a roma elit azon felfogásával, mely szerint a romák csakis az oktatás révén tudnak felemelkedni. A V. utcai romákat rendszerint rosszabb
kategóriaként minősítik, mint a falusi vagy a város más részein lakó romákat, ezt pedig azzal magyarázzák, hogy egy kompakt közösségben, tömbházakba zsúfolódva élnek, ami feszültségekhez és negatív, túlterhelt személyes
kapcsolatokhoz vezet.
„Rosszabb cigány, mint az ebben a városban élő nincsen: munkanélküli,
lusta és magaakaratos.109
[A régi vezetőik] rájuk vitték nem tudom hányszor a jandármokat. Jól tet
ték, mert megérdemelték, mert ha a villamoson mentél, belenyúltak a zsebed
104
105
106
107
108
109

A terepnaplókba feljegyzett informális beszélgetések.
Lásd 20. interjú.
Lásd 20. és 16. interjú.
Lásd 11. és 15. interjú.
Lásd 6., 1., 7. 4., 8., 5. interjú.
Lásd 7. interjú.
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be, vagy ellopták a táskádat. Meg ilyesmik. Mert ezek azok. Egy falusi ezt nem
teszi meg veled. Egy falusi, egyszer kimész, adsz neki egy kekszet, az megadja
a tiszteletet neked.110
Ezekkel ujjat ne húzzatok, mert le is ütnek, a zsebedbe is nyúlnak, táska
nélkül is maradsz.”111
Megállapítható továbbá, hogy a Roma Baptista Imaház, tehát az az intézmény, amely formálisan és markánsan megjeleníti a roma közösséghez
való tartozást, a romák meghatározó jellemzőit a vallás szempontjából erkölcstelen magatartással azonosítja. A romákat mint „a testi élvezetek” legnagyobb híveit, sőt, mint „a legbűnösebb népet” jellemzi, olyan személyekként, mint akiknek csak az ételen, italon, táncon, mulatozáson, prostitúción, szerencsejátékon, lopáson stb. jár az eszük.112 Ezzel szemben a pozitív
erkölcsi értékeket más etnikumok testesítik meg. Példa erre a hivatalos és
egyházi esküvő, „úgy ahogy illik, ahogy más nép is [teszi]. Vőlegény és
menyasszonyi ruhában, megesküdve”, a romákra jellemző élettársi kapcsolattal szemben.113 Ezek a megállapítások a gyülekezeti tagok narratívájában
is gyakran előfordulnak, és – megfigyeléseink szerint – ezek a témák gyakoriak az istentiszteleteken. A romák jellemzésében egy minimális pozitív
gesztus a muzikalitás említése, amelyet kamatoztatni lehet a gyülekezeti tevékenységek keretében.
Végül meg kell jegyeznünk, hogy a V. utcai romák önjellemzése sem
pozitívabb, és itt nemcsak a baptista felekezet tagjaira gondolunk. Az áldozati narratíva mellett a szigorú önkritika és a „romákról” alkotott általános
negatív kép is megjelenik. Ezek a közvetlen és közvetett jellemzések olyan
elemekre vonatkoznak, mint: a romák iskolázatlanok és tudatlanok, tisztességtelenek és tiszteletlenek, nem úgy viselkednek, mint a többségi társadalom, és nem is akarnak integrálódni, lusták (például a falusi romákkal
szemben), nem akarnak dolgozni, főként a fiatalok, és nem tesznek erőfeszítést a felemelkedésük érdekében.114
110 Lásd 8. Interjú.
111 Uo.
112 Ezeket a jellemzőket több olyan beszélgetőtársunk említette, akik a romák baptista
gyülekezetének a tagjai. Lásd 4., 10. és 7. interjú.
113 Lásd 4. interjú.
114 „Buta cigányok voltunk.” (2. interjú), „S fő a becsület és légy tiszteletes. Ha látják,
hogy rendes vagy, akkor az ő szemükben már nem vagy roma, hanem egy rendes ember. És így is volna jó, így is volna helyes.” (fókuszcsoportos beszélgetés romákkal);
„Az is probléma, hogy a cigányok nem akarnak beilleszkedni, hogy kell viselkedni,
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Ami a romák pozitív jellemzőit illeti a közösség tagjainak a meghatározásában, elmondható, hogy kis számúak, és rendszerint más csoportokkal
való összehasonlításban jelennek meg. Ily módon a más csoportoktól való
elhatárolódás egyfajta hierarchiát is tükröz. Azt mondják, hogy a magyar
romák nem koldulnak (sem otthon, sem külföldön), családcentrikusak, ez a
jellemzés pedig a külföldi munkavégzés kontextusában jelenik meg, amikor
hangsúlyozzák, hogy a románul beszélő romák sikerének ára az, hogy hátrahagyják a családjukat, és külföldön koldulnak.115 A magyar romák kevésbé
hagyományőrzők, nem viselnek „cigányos” ruhákat, mint a csurárok és a
gáborok.116 Szintén a románul beszélő cigányokról mondják, hogy bár
jómódúbbak, mint a magyar cigányok, „rosszabbak”, mert gúnyolják
őket.117
Míg más (a falusi közegből vagy más roma csoportból származó) roma
csoportokkal összevetve bizonyos tekintetben a V. utcai romák felülkerekednek, a többségi társadalomhoz képest, ez esetben a magyarokkal vagy
románokkal szemben ők az örök vesztesek. Más szavakkal: a hierarchia tetején ezek az etnikai csoportok állnak. A romák tanult, dolgos és civilizált
csoportokként jellemzik őket, amely jellemzők magasabb társadalmi státust
biztosítanak nekik.
Noha a jellemzéseik és az önjellemzéseik túlnyomórészt negatívumokat
tartalmaznak, a környékbeli romák nem próbálják tagadni vagy elrejteni az
etnikai hovatartozásukat (legalábbis az általunk tapasztalt helyzetekben).
Saját magukat „cigányokként” nevezik meg, más etnikumokat pedig „magyarokként” (például a kutatócsoport tagjait), „románokként” stb. Jóllehet
szinte minden köznapi interakció során a magyar nyelvet használják, illetve
nem igazán beszélnek románul, kizárólag a roma etnikummal azonosulnak.
Csak akkor használják a „magyar” („román” stb.) jelzőt, ha más roma csoportoktól akarják megkülönböztetni magukat.
A roma etnikummal való kizárólagos azonosulás a környék
sztigmatizáltságának, illetve a romák környékkel való azonosulásának és az
etnicitásról alkotott esszencialista elképzeléseik kombinált hatásának tudható be. Romáknak tartják magukat, mert roma családból származnak, és a
telepen élnek, továbbá mert a nem romák erre folyton „emlékeztetik” őket.
beszélni. Nem volt jó neveltetésük, nem ismerik az illemet.” (Fókuszcsoportos beszélgetés romákkal.)
115 Lásd 6. interjú.
116 Fókuszcsoportos beszélgetések romákkal.
117 Lásd 2. interjú.
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„Azok vagyunk, muszáj annak tartsuk magunkat. A szüleink, nagyszülők,
ősök, cigányok. Olyan a szervezetünk [származásunk]. Soha nem lehetünk
románok vagy magyarok, mert olyan a származásunk.” (Fókuszcsoportos beszélgetés romákkal.)
Az egyik beszélgetőtársunk így vélekedik: „Nekem az édesapám például
magyar volt. De én itt nőttem fel és cigány vagyok. Anyám cigány, tiszta cigány, de én cigány vagyok. Azzal együtt, hogy apám magyar volt, de én akkor is cigány vagyok.”118 A kérdésre, hogy miért nevezik magukat cigányoknak, ha nem beszélnek roma nyelven, és a külsejük sem utal erre, ezt válaszolják: „Sokszor éreztetik velünk azt, hogy cigányok vagyunk.”119
Más szavakkal, még abban az esetben is, ha valaki vegyes házasságból
származik, és elméletileg kettős identitást is felvállalhatna, a lakhely és a
roma származás döntően befolyásolja az identifikációt. A lakhely szerepét
az etnikai identifikációban megerősíti a tény, hogy azok, akiknek vannak
rokonaik a telepen (azaz a felmenőik a telepről származnak), de a város
más részében laknak, könnyebben vesznek fel kettős identitást.120
A romák szerint a társadalmi felemelkedés záloga az etnikai csoportok
keveredése és „nem roma” viselkedésformák elsajátítása, ez pedig megint
egybecseng a nem romák vélekedésével. Egy fiatal roma nő azt gondolja
például, hogy a jó társadalmi helyzete annak tulajdonítható, hogy a családjának lehetősége volt elköltözni, ez a tény pedig kapcsolatokat eredményezett a romákétól eltérő szokású és életmódú, nem roma személyekkel. Kiemeli, hogy magyar férje van, aki az etnikai hovatartozásának köszönhetően érzékenyebb az oktatással kapcsolatos kérdésekkel szemben, és arra
ösztönözte, hogy folytassa a tanulmányait, továbbá elsajátította a keresztény erkölcsi értékrendet (a baptista felekezet tagja).
„Ő magyar fiú, nem cigány, neki van érettségije is, és úgy látta jónak az ő
szempontjából is, hogy mégis jó lenne [nekem] beiratkozni szakiskolába. […]
Én 14-15 évesen, cigány fejjel úgy gondoltam, hogy elég nekem [a nyolc osztály] – a többieknek 4-5 osztályuk volt. A nővérem is magyar fiúhoz ment, L.
[érettségizett] az unokahúgom. Az Isten rendezte el, hogy mi a cigányok fej
lődjünk jó felé. Ha nem a párom lenne a párom, akkor lehet, hogy nem is vé

118 Lásd 9. interjú.
119 Uo.
120 Informális beszélgetés egy vegyes házasságból származó fiatal nővel.
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geztem volna el az iskolát. De Isten őt használta fel, hogy elvégezzem az isko
lát. És milyen jól csinálta, ... mert most biztos nem dolgoznék itt.”121
A telepen több család hasonlóképpen gondolkodik az integráció, felemelkedés lehetőségéről. Az első lépés szerintük a gyerekek vegyes osztályba való íratása, ami esetükben a két iskola román nyelvű osztályába való
beiratást jelenti.
„Ha tanultam volna, most nem dolgoznék ott [...] hanem ülnék én is egy
asztalnál és írnék. Na ezt szeretnénk a gyerekekkel, de valahogy a gyerekeket
is jobban kellene tanítani. […] El szerettük volna tenni egy másik iskolába, az
is magyar szekció. […] Az egyik testvérnek a gyereke odajár, és azt mondják,
hogy ott jobban tanítanak.122 Igaz, nehezebb, de jobb a tanítás. […] Meg ami
nagyon elrontja őket, amikor én jártam iskolába itt, akkor is volt magyar szek
ció, de akkor jártak hozzánk magyarok is. Tehát nemcsak cigány, hanem ma
gyarok is, mivel magyar nyelvű volt, jártak velünk magyar személyek is. Most
már nincsenek magyarok, csak cigányok. Magyar szekció, de csak cigány van.
És mondjam úgy, hogy lehet, hogyha volna vegyülés, akkor lehet, hogy az a ci
gány gyerek eltanulhat a magyartól valami jót. De lehet, hogy pont fordítva
volna. Most nem tudom, de így egymástól nem nagyon tudnak tanulni. Nem
nagyon tudnak úgy kicivilizálódni, ahogy kellene.”123
A roma nyelvvel szembeni attitűd szintén értelmezhető integrációt célzó stratégiaként. A két generáción keresztül lezajlott nyelvváltás a magyar
nyelv dominanciáját eredményezte. A fiatal szülők még megértik a roma
nyelvet, de nem használják, és nem is tanítják meg a gyerekeiknek. A mindennapi interakciókban a magyar nyelvet preferálják, de ahhoz még inkább
ragaszkodnak, hogy a gyerekeik megtanuljanak románul, amely az adminisztráció nyelve. Ily módon lehet véleményük szerint kommunikálni a
többségi társadalommal, illetve a roma nyelv használata (amelyet más etnikai csoportok nem értenek) nem ébreszt gyanakvást a többségi társadalomban.124 A roma elit néhány tagja kivételével senki sem sajnálja a nyelv eltűnését, és nem gondolja úgy, hogy ez a tudás hozzáadna valamit a roma
identitáshoz. A más nyelvek elsajátítása a magasabb státusú társadalomba
való integrációt szolgálja, és ennek ellentéteképpen, a roma nyelv kizáróla121
122
123
124

Lásd 7. interjú.
A volt 7-es számú iskoláról beszél.
Lásd 9. interjú.
Romákkal folytatott fókuszcsoportos beszélgetés.
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gos használata, és más nyelvek hiányos ismerete egy alacsony társadalmi
státusú csoporthoz való tartozásra utal.
A magyar nyelv használata és a román nyelvű romákkal szembeni kulturális különbségek (nyelv, szokások) azt eredményezik, hogy a telepi romák
értékelik a magyarokat, illetve eltávolodnak más roma csoportoktól.125 Hasonlóképpen a magyarok is érdeklődést tanúsítanak irántuk, azonban ez
szociális-szakmai vagy politikai jellegű. Ehhez még hozzáadódik a magyarok vonzalma a magyar cigány zenéhez, amelyet a romák szolgáltatnak a
negyedben szervezett estéken, cigány bálokon vagy más különleges alkalmakkor (választási kampány, RMDSZ-évfordulók stb.). A telepen lakók és
a vezetőik szerint a magyar nyelv használata (és a román nyelv hiányosabb
ismerete) ugyanakkor nem eredményez közösségvállalást a a városban élő
magyarokkal.126
A romák semmit sem neveznek meg a kultúrájuk specifikus elemeként,
bár a roma és nem roma elit időről időre megpróbálkozik egyes szokások
meghonosításával vagy „felélesztésével”. Ezt a zenei és tánctehetség ápolásával és roma együttesek, valamint színházi előadások megszervezésével
próbálják elérni.127
A jelenlegi roma vezető az alapítványa révén szeretne keretet biztosítani
a cigányzene és -tánc gyakorlására.128 Ennek köszönhetően a helyi romákból álló tánc- és zenei együttes időnként fellép közönség előtt, a romák napján, megemlékezéseken vagy az úgynevezett „cigány bálokon”, amelyek közönsége magyarokból, románokból és romákból áll. A negyedbeli romák
által előadott tánc, zene és színház múltja tulajdonképpen távolabbra nyúlik vissza, az első alkalmakra még a két világháború között, Walner László
kezdeményezésére került sor, akinek nagyon szoros kapcsolatai voltak a
Régi Telepen élő roma közösséggel. Ő azt a célt tűzte ki, a fia visszaemlékezése szerint, hogy hozzájárul olyan helyzetek megteremtéséhez, amelyekben a romák megfigyelhetik a kultúrájuk elemeit, vagy tanulhatnak a történelmükről. Ebből a célból írt három színdarabot is a romákról, amelyeket a
telepi romák adtak elő.

125 Uo.
126 Lásd 6. interjú.
127 Meg kell jegyeznünk, hogy a romák baptista felekezetének vezetője nem helyesli ezeket a tevékenységeket, mint amelyek ellentmondanak a baptista vallásos elveknek.
Lásd 5. és 20. interjú.
128 Lásd 6. interjú.
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„Az van, amit édesapám kitalált nekik. Ők a cigány identitásukat ezen a
három színdarabon vették észre. Tehát, az elsőben, hogy az urak miként bán
tak velük, és az öreg cigány megkérte, hogy még egyszer eljátszhassa a nótáját,
és kirúgták az étteremből, vagy az Erdőszélén nagy a zsivaj, lárma, ahol a vaj
dának a lányát elveszi egy szegény ember. Ők akkor vették észre, hogy ... áll
junk csak meg ... vajda, ekós szekér, szép lovak, … mert a cigánynak mindig
szép lova volt, ez az igazság, a cigány értett a lovakhoz. És akkor nagyon büsz
kék voltak magukra.”129
A kommunista hatalom nyomására vissza kellett vonulnia, de a fia még
a kommunizmus alatt átvette a munkát, illetve a rendszerváltás után újult
erőkkel folytatta. Ők ketten azt akarták, hogy a zene és a jelenetek „az eredeti cigány népművészetet” közvetítsék, „a tiszta cigány népzenét”, azaz a
magyar népművészetből átvett eszközöktől és motívumoktól mentesen, az
elképzelést azonban az érintett romák nem osztották maradéktalanul.130
Azok a romák, akik részt vettek ezekben a tevékenységekben, büszkén
emlékeznek vissza az előadásokra. Ugyanakkor tudatában vannak annak,
hogy ezeknek az előadásoknak több elemét „a cigány kultúra” felmutatása
céljával iktatták be a szervezők, anélkül azonban, hogy ezeknek bármi köze
lenne a történelmükhöz vagy a szokásaikhoz. Ilyen például a nemrég játszott Vándorcigány című előadás is (szerzője Walner László). Amint azt az
érintett romák megjegyezték, a történet szereplői sátoros „lovas cigányok”,
akiknek az életmódja nagyon távol áll attól, ahogyan a V. utcai romák élnek, illetve attól, ahogyan ők elképzelik elődeik életmódját. Megjegyezték,
hogy a ruhák, amelyeket különböző események alkalmával viselnek, a román, gábor és csurár cigányok viseletei, akiket ők mellesleg nem sokra tartanak. Mindezek ellenére az ünnepélyekre a gyerekeiket beöltöztető anyák
és a V. utcai romák „belemennek a játékba”:
„Mert abban látszik, hogy cigány. Virágos blúz, cigányos. De nálunk nem
szokás hordani azokat a ruhákat. Csak a bádogos cigányok hordják.”131

129 Lásd 20. interjú.
130 Volt is emiatt pár konfliktus, ugyanis az együttesben résztvevő romák gitáron vagy
harmonikán is szerettek volna játszani. Lásd 20. interjú.
131 Fókuszcsoportos beszélgetés romákkal.
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5. Következtetések
Az 1970-es évekig szegregált telepen élő romák a kényszer-kilakoltatás
következtében részben szegregált körülmények között élnek a V. utca környéki szociális lakásokban. Egyesek idővel saját házakba költöztek, amelyet
szociális programok révén vagy saját forrásokból vásároltak, de ezek is a
közelben fekszenek. A városrész és lakói a többség részéről kemény megbélyegzésben részesülnek, iskolázottság és a munkahelykeresés erőteljes motivációja hiányában a vizsgált telepen élő romák integrációja a társadalomba
és a munkaerőpiacra nagyon csekély mértékű.
A helyi állami forrásokhoz való hozzáférés vonatkozásában (egészségügyi szolgáltatások, szociális segély, garantált minimálbér, oktatás) nem
vonhatunk le egyértelmű következtetéseket. Pozitívumként a következőket
említhetjük meg: a telep közelében van orvosi rendelő és háziorvos, aki
megvizsgálja a betegeket akkor is, ha nincs biztosításuk. Mindazok, akik
törvényesen jogosultak a garantált minimálbérre, megkapják, azaz a telepen élők körülbelül egyharmada részesül garantált minimális jövedelemben, a közelben pedig működik egy szociális étkezde. A tömbházak felújításának és a lakótér megnövelésének köszönhetően a lakhatási körülmények
javultak, sőt, az újonnan épült házakat a lakók előnyös feltételek mellett
vásárolhatják meg. Végül van két iskola is a telep közelében, és a 2000-es
évektől alapvető javulási tendencia figyelhető meg az írás-olvasás képesség
terén. Az egyik iskola olyan programokat is futtat, amelyek keretében a kötelező oktatásból kiesők pótolhatják elmaradt tanulmányaikat.
Másrészt viszont a 15 év felettieknek csak a fele rendelkezik egészségügyi biztosítással, a szociális lakásokat/tömbházakat rendszeresen lecsatlakoztatják és visszakötik a víz- és elektromos hálózathoz, a közös terek szemetesek és egészségtelenek, egyes, teljesen elengedhetetlen befektetéseket
csak 2001 után valósított meg az önkormányzat. Továbbá a szociális segél�lyel kapcsolatos ügyintézés nehézkes, a lakosok és az illetékes hatóságok
közötti kapcsolat pedig feszült. A környéken élő romák egyik legnagyobb
problémája az iskolázatlanság. Sok felnőttnek még hat osztálya sincs meg,
egyesek nem tudnak írni és olvasni. A gyerekek a többség által „roma iskolákként” számontartott iskolákba járnak. Noha intézményes szempontból
nem beszélhetünk szegregációról, demográfiai okokból, és annak következtében, hogy a környék nem roma családjai más iskolákat választanak inkább, a magyar szekció osztályai gyakorlatilag roma etnikumú gyerekekből
állnak. Az egyik iskolában pedig a szegregáció fizikailag is megvalósult azáltal, hogy „a magyar tagozat” – amely kizárólag roma gyerekekből áll – ros�-
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szabbul felszerelt és a román szekciótól különálló épületekben működik.
Az oktatás gyenge színvonalú, a képességvizsgára beiratkozó és tanulmányaikat folytatni akaró tanulók száma nagyon alacsony. 2011-től az elemisták a Diakónia Alapítvány által sikeresen működtetett, after-school típusú
program keretében kapnak támogatást. Ám ilyen jellegű támogatás nem létezik a következő iskolai ciklusba járó gyerekek számára. Pontosan annak a
korosztálynak az esetében hiányzik ez a tevékenység, amely esetében az iskolaelhagyás hangsúlyossá válik. Végül pedig az is elmondható, hogy a telepről senki sem él a „Második esély” program adta lehetőséggel, nem is
tudnak a létezéséről.
A telep életében támogatóként főként a magyar civil szféra van jelen. A
2000-es évek elejétől indított programok főként a gyerekeknek szólnak. Érdekes színfolt a romák történetében, hogy már a két világháború közötti
időszakban is voltak romákat célzó programok, többen foglalkoztak a teleppel, például Wallner László tanár (kórus, tánc és színházi foglalkoztatás),
majd ezt a tevékenységet a fia folytatta. A városban létezik egy roma baptista gyülekezet is, amelynek a temploma a telep közvetlen közelében áll. Az
egyházi foglalkozások modern és jól felszerelt imaházban zajlanak, és a telepen élő romáknak majdnem fele a baptista felekezetű. A gyülekezet az
egyik magyar baptista közösséghez tartozik, ahonnan a romák evangelizációja is indult még a nyolcvanas években.
A munkaerő-piaci integráció vonatkozásában a kutatás eredménye az,
hogy a romák nagyon rossz helyzetben vannak, és a jelenlegi folyamatok
nem jeleznek javulást e téren. A felnőtt lakosság mindössze 16,7 százaléka
dolgozik, illetve a fiatal felnőttek csak 13,6 százalékának van munkahelye,
szemben a 34 év felettiek 23,1 százalékával. 39,5 százaléknak volt állandó
munkahelye több, mint 3 hónapon keresztül, de a megkérdezettek csupán
16,3 százaléka dolgozott folyamatosan az utóbbi két évben, 24,6 százalék
pedig alkalomszerűen. A helyzet még rosszabb, ha tekintetbe vesszük, hogy
a felnőttek csak 8,3 százaléka keresett munkát a kutatást megelőző hónapban, és 26,1 százaléka nem is akar dolgozni. Ami a nemi és korosztálybeli
megoszlást illeti a foglalkoztatottság terén, két jellemzőt lehet kiemelni: 1)
a férfiak (53,7 százalék) és a 34 év felettiek (61,9 százalék) nagyobb arányban rendelkeztek állandó munkahellyel életük során, mint a nők (35,9 százalék) és a fiatalok (28,5 százalék). 2) A nők kétharmada nem dolgozott az
utóbbi két év során, a férfiak 35,9 százalékával szemben. Megfigyelhető továbbá, hogy a stabil munkahellyel rendelkező felnőttek aránya sokkal nagyobb a baptista közösség tagjai sorában (28,3 százalék), mint a más felekezetekhez tartozók körében (11,8 százalék).
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Jelenleg a munkahellyel rendelkezők a környező gyárakban, a közterület-fenntartó vállalatnál, kisebb építkezési cégeknél vagy a helyi vezető cégeinél dolgoznak. A hozzáférhető munkahelyek száma drasztikusan lecsökkent, miután bezárták azokat a gyárakat, ahol a romák szakképzetlen munkakörben voltak alkalmazva. Az informális munkalehetőségek is lecsökkentek: a határon túli kereskedés és csempészet, amely a 1990-es évek elején
virágzott, már nem jövedelmező, emellett a fém- és papírhulladék gyűjtésével a szeméttelep bezárása óta sem lehet kielégítő jövedelmet szerezni. A
külföldi munkavállalás nem jellemző a vizsgált romákra, noha van egy pár
eset, amikor a telepen élők (változó sikerrel) ott is próbálkoztak megélhetéshez jutni.
A romák körében a munkahelykereséssel kapcsolatban a következő narratívák a legerősebbek: 1) nem alkalmazzák őket, mert romák, vagy pontosabban a V. utcában laknak (a környék megbélyegzése), illetve 2) nem találnak állást az alacsony iskolázottságuk miatt. Azok, akik nem is próbálnak
munkahelyet találni, a következő érvekkel támasztják alá döntésüket: nem
tudják megoldani a gyerek felügyeletét, nem éri meg dolgozni a minimális
átlagjövedelemért, továbbá a havi egyszeri kifizetés nem alkalmas a család
eltartására. A munkához való viszonyulás ezen jellemzőit azok a helyi szakemberek is megfigyelték, akik a romáknak a munkaerő-piaci integrálásával
foglalkoznak. Nekik is az a tapasztalatuk, hogy a környéken lakó romák
nem igazán akarnak szerződéses munkahelyet.
A munkaadók tapasztalatai rendszerint rosszak, következésképpen nem
akarnak a környékről származó romákat alkalmazni, ezeknek az információknak a továbbadása pedig tovább erősíti a környék sztigmatizáltságát. Így
a dolgozni kívánó romák gyakran szembesülnek előítéletekkel, ugyanakkor
kevés a munkahely keresés érdekében kiaknázható kapcsolatuk is. Ezek a
kapcsolatok jórészt kimerülnek a baptista egyház tagjai közötti rokoni és
baráti kapcsolatokban.
A választási magatartás és a romák politikai mozgósítása tekintetében a
kutatás feltárta, hogy sok esetben a telep egyöntetűen szavaz, de nem tekinthető egyetlen párt stabil szavazóbázisának sem. A telepet a pártok közvetve, a helyi vezetőkön keresztül közelítik meg. A jelenlegi vezetőnek több
formális szerepe is van (pártelnök, a helyi adminisztrációban betöltött pozíciók), és legitimitást élvez a roma közösségben is. Nagyfokú mozgósító potenciálja van, és elődjével ellentétben nem ösztönzi a romák önálló politikai
részvételét. Ez a két jellemző összhangban van a többségi pártok érdekeivel,
mivel ily módon egyrészt szavazatokat gyűjthetnek a romák körében, másrészt a romák nem lépnek fel versengő félként a politikai színtéren.
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A 2012-es helyhatósági választásokon a roma vezetőt az RMDSZ kooptálta, sőt a megyei tanácsban is biztosított számára egy helyet. Ez a stratégia
azonban nem tükröződik a 2012-es év tavasza után lezajlott választásokon,
ami azt jelzi, hogy az RMDSZ és a Romák Pártja vezetője közötti partnerség nem stabil. Az utóbbi más pártokkal is tárgyal, és minden egyes választáskor külön megállapodásokat köt. Az utóbbi időben ezt a stratégiát követi
a romák másik, a Romák Pártjának volt megyei vezetője által vezetett szervezete is (Romák Egységéért Szövetség, Romák Keresztény Központja Alapítvány).
A többségi pártok által alkalmazott stratégiák a következők: 1) a roma
vezetők kooptálása (az RMDSZ és az USL által alkalmazott stratégia), 2) a
romák integrálása a többségi társadalomba (ebben az esetben a magyarba)
szociális projekteken és a romáknak nyújtott támogatásokon, illetve szimbolikus tevékenységeken keresztül. Ezeknek a stratégiáknak több hiányossága is van. Elsősorban az érintett romák nem az RMDSZ tevékenységéhez
kötik a megvalósult támogatást, hanem inkább a vezetőjük személyéhez. Ez
utóbbi úgy állítja be a projekteket, mintha ő maga kezdeményezte vagy valósította volna meg őket, így az eredményeket a saját társadalmi és politikai
tőkéjévé konvertálja. Másodsorban a kezdeményezett szociális projektek
között igen kevés az olyan, amely speciálisan a romák gondjainak a megoldását célozza.
A tanulmány utolsó része a V. telepi romák helyzetének a strukturális
jellemzőivel kapcsolatos információkat egészíti ki, és a romák és nem romák közti interakciókban az egymástól való elhatárolódás diszkurzív és
szimbolikus megnyilvánulásait elemzi. A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a V. utca környéke keményen megbélyegzett, és ez a tény
meghatározza az integrációs esélyeket a bürokratikus-adminisztratív vagy
egyszerű hétköznapi helyzetekben is. A telepi romákról alkotott kép rendkívül negatív, de azt nemcsak a hatóságok, munkaadók és szolgáltatók, hanem a roma elit, sőt maguk az érintett romák is fenntartják. A romák (ön)jellemzésében visszatérő elemek a többségi társadalom által megfogalmazott vélekedések.
A közösség által megfogalmazott pozitív jellemzők nagyon kisszámúak,
és rendszerint más csoportokkal való összehasonlításban bukkannak fel. A
más csoportoktól való távolságtartás és elhatárolódás egyfajta hierarchiát is
tükröz. Míg más (falusi vagy más csoporthoz tartozó) roma csoportokkal
szemben, bizonyos vonatkozásokban a V. utcai romák győztesként kerülhetnek ki, a többségi társadalommal, ebben az esetben a magyarokkal vagy
románokkal szemben ők az összehasonlítás állandó vesztesei.
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Noha a jellemzéseik és önjellemzéseik túlnyomórészt negatív tulajdonságokat tartalmaznak, a környéken élő romák nem próbálják tagadni vagy
elrejteni az etnikai hovatartozásukat, illetve kizárólag romaként határozzák
meg magukat. Ez az azonosulás a környék sztigmatizáltsága, a romáknak a
környékkel való azonosulása és az etnicitásról alkotott esszencialista felfogásuk egymásba fonódó hatásának tulajdonítható.
A környéken élő romák felfogásában a társadalmi felemelkedés útját az
etnikai csoportok keveredése és „nem roma” attitűdök és gyakorlatok (lakhely, oktatás, munka stb. terén) átvétele jelöli ki, ami szintén egybecseng a
nem romák vélekedésével. Ez az elképzelés a következő elvárásokban és lépésekben nyilvánul meg: az iskolai osztályok összetételének a megváltoztatása (kizárólag roma osztály vegyes osztállyá való átalakítása) vagy iskolaváltás, a magasabb státusú nyelvek használata (magyar vagy román).
A magyar nyelv használata és a román nyelvű romákkal szembeni kulturális különbségek (nyelv, szokások) azt eredményezik, hogy a telepi romák
jobban becsülik a magyarokat, illetve eltávolodnak más roma csoportoktól.
Hasonlóképpen a városban élő magyarok is érdeklődést tanúsítanak irántuk, azonban ez a figyelem inkább szociális-szakmai vagy politikai jellegű,
ráadásnak pedig ott van a magyarok cigány zene iránti vonzalma. A telepen
lakók és a vezetőik szerint a magyar nyelv használata (és a román nyelv hiányosabb ismerete) azonban nem eredményez semmiféle valós közösségvállalást a városban élő magyarokkal.
A helybéli romák semmit sem neveznek meg a kultúrájuk specifikus
elemeként, bár a roma és nem roma elit időről időre megpróbálkozik egyes
szokások meghonosításával vagy „felélesztésével”. Ezt többnyire a zenei és
tánctehetség ápolásával és roma együttesek létrehozásával próbálják elérni,
valamint kifejezetten a telep lakóinak (pontosabban a Régi Telepen élt elődeiknek) írt színdarabok előadásával. A résztvevők szívesen mesélnek a fellépésekről, ugyanakkor tudatában vannak annak, hogy az előadások több
elemét „a cigány kultúra” megmutatása céljával iktatták be a szervezők,
anélkül azonban, hogy ezeknek bármi köze lenne a történelmükhöz vagy a
szokásaikhoz.
Fordította: Incze Éva

