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„Ha az integráció teljes értékű, akkor akceptálni kell a másságot, a
nyelvet, a kultúrát. Csak azért integrálódni, hogy megfeleljünk a több-
ségi társadalom elképzeléseinek, hogy ne legyenek konfliktusok, az
nem integráció. Ez önmagunk megtagadása.”

akelet-közép-európaivárosokfejlődésejelentőseneltéranyugat-európaivárosokfej-
lődésétől.aromaközösségekrégótaállandórészétképezikaszlovákvárosoknak,de
azegyesvárosokbanazintegrációjukfokaésminőségeváltozó.szlovákiábankörülbe-
lülaromákfelevoltképesvalamilyenszintenatársadalmiváltozásraésalkalmazkodni
atöbbségitársdalomhoz.Ezekaromákintegráltanélnekavárosokbanahelyilakos-
sággal. amásik részea romakisebbségnek viszont izoláltana városegyes részein,
vagyaszélén,vagyavárosokmellettél.Ezeketaközösségeketaszociálisésetnikai
izolációjellemzi,amelyegyesesetekbeneltérőlehet.aromaközösségekún.városiget-
tókatalakítottakki,avárosegészéhezhasonlítvakevésbé integráltak.Ezekközötta
gettókbanélőromákközöttjellemzőenmagasamunkanélküliség,akulturáliselzárt-
ság, a város hivatalos életéből való kitaszítottság, az elmélyülő társadalmi izoláció,
amelyösszefüggatöbbségitársadalomrészérőlvalóelutasítással.Ezeketaközössé-
geketakülönbözőmutatókszerintfelosztottákszegregáltra,szeparáltra,integrált-kon-
centráltraésintegráltszóródottra.(Šuvada2015,13.p.)

Eszerintazelnevezésszerintaszegregáltromatelepülésekönállótelepülésiformá-
katalkotnak,amelyekegybizonyostávolságrahelyezkednekelavárostól.aszeparált
elnevezésűtelepülésekavárosszéléntalálhatók,savárostóltermészetesvagyművileg
kialakított kerítéssel vannak elválasztva. az integrált romatelepülések azok, amelyek
közvetlenül a városban fekszenek, s feloszthatók integrált-koncentráltra, ahol a roma
lakosságkoncentráltanélegytérségbenésintegráltszétszórtra,aholaromaközösség
szétszórvaélatöbbségiközösségben.Ezanégyfajtaromatelepüléstípuslétezikaszlo-
vákszakterminológiaszerintjelenlegazországban.(Šuvada2015,14–15.p.)akuta-
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táskorakonkrétmutatókatismeghatároztákazegyescsoportokra,ígypéldáulszegre-
gáltnakaztatelepüléstnyilvánították,amelyavárosontúlvagyannakaszélénvolt,
nemvoltvízvezetéke,ésazillegálislakhelyekszámamagasabbvolt20%-nál.aszocio-
lógusokéstöbbromakutatószerintisazadotttelepülésszegregáltságátvagyintegrált-
ságát nem térben kénemeghatározni, hanema többség által a társadalomból való
kirekesztettségük foka nagyságával. Ezt a jelenlegi terminológiát sokan negatívnak
tartják,ésigyekeznekfinomabbelnevezésimódokattalálni.

Jelenlegproblémátokozszlovákiábanaromákbelsőmigrációja,aholahelyipolgár-
mesterekezeketnemhajlandókszámontartani.amigrációknéhacsakszezonálisak,
megélhetéshez köthetők. az emberek nem jelentkeznek ideiglenes lakhelyre, ennek
ellenérehosszúideigazállandólakhelyükönkívülélnek.ahivatalosszervekgyakran
szemethunynakefelett.Körülbelül24 800romalakosélazállandólakcíménkívül.
(Matlovičová–Matlovič–Mušinka–Židová2012,77.p.)

avárosnemhomogénegység,hanemgyakrandiametrálisankülönbözőszegmen-
sekbőltevődikössze.akoncentráltromalakosságatérségnekegyilyenszegmensén
él.avároseterületeiválnakakutatástöbbszempontjábólérdekessé.Ebbenamunká-
banösszehasonlítokkétszegregáltromaközösséget,egynagyonfiataltésszlovákia
területénekegyiklegrégebbicigányközösségét.

aszlovákvárosokbanakoncentrált romaközösségek létrejötteújkeletű,a roma
negyedek,azúgynevezett„panel” romagettóka legfiatalabbak.Ritkaazolyanváros,
aholnem20.századiszocialistaképződményakoncentráltromaközösség.Egyilyen
különlegesvárosHomonna,amelynekromatábora,aszirtaljaa19.századbólvaló,
bizonyítjaeztatábortemetője,amelyönállóromatemető,Közép-Európábanisritka-
ságszámbamegy,tehátegytörténelmimúlttalrendelkezőromatáborrólvanszó.

ahomonnaicigányokéletéről1728-bólvanazelsőadat,amikorisegyetlencigány
éltavárosban,úgynevezettFedák.az1771-eszemplénmegyeicigányokösszeírásánál
kétcsaládhomonnaiszármazásúvolt,csákygrófésvandernáthgrófnőszolgáivoltak.
százévvelkésőbbaz1893-asösszeírásnálHomonnánmár168cigány lakosélt,ez
által zemplénmegyében az első helyre kerültek a cigány lakosság számát tekintve.
1900-banahomonnaivárosiiratokbólmárcigányteleplétezésérőlvannakfeljegyzé-
sek.(bodorová,2001,4.p.)1931-benmár52házrólvanfeljegyzés,ezekbenaházak-
ban 249 személy lakott. a 30-as évek elején Homonnán az általános iskolábamár
néhánycigánycsaládgyereke is járt.Ebbenaz időbenKassán,lévánésHomonnán
önálló cigány iskolákműködtek. (bodorová, 2001, 6–10. p.) a homonnai iskolában
körülbelül90gyerektanult,1945-benegyfabarakkotépítettekaziskolaszámára,ahol
kétosztályműködött.létezettegykörafelnőtt,romaírástudatlanlakosokszámárais,
ahol az alapokat sajátíthatták el; írásból, olvasásból és számolásból. (Horváthová
1964,101.p.)

amásodikvilágháborúutánaszirtaljaromatáborbantífuszütöttefelafejét.1954-
benacsehszlovákvöröskereszt„megbízott”személyeketküldött,akikamentálhigié-
niára tanítottáka roma tábor lakosait.Ezutánállandócélláválta tábor likvidálása.
számos,a tábortsújtó járványellenére jelenleg isazegyik legnagyobb tömbbenélő
cigányközösségnekszámítszlovákiában.

aszocialistaidőszakalattaz50-es,60-asésa70-esévekbenigyekeztekmegszün-
tetniazegésztábort,amimajdnemsikerültis.szirtaljafelnőttlakosságánakatöbbsé-
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gét megpróbálták átköltöztetni csehországba. a kelet-szlovákiai romákat české
budějovicére telepítették, főleg szirtalja táborból, csernőből, a Kassa melletti
Miszlókáról, iglóról, Poprádról és liptószentmiklósról. české budějovicén 1950-ben
110romaéltavárosban,főlegideiglenesbarakkokban.aromalakosokszámaaz50-
esévekvégére341főreduzzadtavárosban,ezamagittismaradt.(davidová1995,
245.p.)

Ezvoltamódszeraromakérdésmegoldásáraaszocialistaidőkben.aszirtaljatábor
ebbenazidőben„kirakatihelykéntműködött”,ezszimbolizáltaaromaproblémasike-
resmegoldását.Ezalattazidőszakalattszámoskülföldidelegációésamédiaemberei
megfordultakitt,hogymegnézzéka„csodát”,hiszenazintézkedéseknekköszönhető-
enjóformánlikvidáltákatábort.

csehországazegyezségellenéretiltakozottazilyenfokúáttelepítésekmiatt,egye-
bekközöttazértis,mertészrevehetővévált,hogyegyáttelepítettzártközösségetnem
tudjákasajáttársadalmukbaintegrálni.Ennekellenéreméga80-asévekbenispró-
bálkoztak ezzel amódszerrel. az áttelepített roma lakosság többszörösenhátrányos
helyzetbekerült,nembeszélteacsehnyelvet,semaszlováknyelvet,ésamegszokott
környezetbőlegyteljesenúj,számáraéletidegenközösségbekerült.Többségükezért
visszajöttHomonnára,aztittlevőlegnagyobbvegyiüzemben,achemlonbandolgoztak,
azittdolgozó6000munkás90százalékaromaszármazásúvolt.aszocialistaidőkben
megpróbáltákkulturálisanésszociálisanisintegrálniőket.1

Máratáborteljesmegszűnésérőlbeszéltek,amikoris1989-bentársadalmiválto-
zás történt, és ez magával hozta szirtalja lakosságának többszörös növekedését.
JelenlegFelső-zemplénterületéneklegnagyobbromatábora.

a táborészak–dél irányban300méterhosszú,kelet–nyugat irányban200méter
széles, két nemzeti park határolja, az egyik a nemzeti Természetvédelmi Terület, a
HomonnaisólyomésanemzetiTermészetvédelmiTerületHomonna.atáborterületén
egypatakfolyikkeresztül.aterületfőtengelyétPeticse,Helmecke,Kisortoványirányá-
bavezetőútadjameg.négybérház, számoscsaládiház,aprókunyhóés lakókocsi
alkotja a tábort. a családi házak a tábor legszélén terülnek el, némelyik egész villa
nagyságú,aranyozottoroszlánvédiabejáratot,ittlaknakamódosabbromák,akikvagy
külföldről jöttekhaza, vagy itthongazdagodtakmeg,példáuluzsorából.Közeledvea
táborközpontjába,egyrekisebbekéskisebbeklesznekaházak.Többségükmárcsak
összetákoltputriéslakókocsi.Magukatáborlakókisszegregáljákegymást,abeköltö-
zöttekakisebbcsaládiházakbanésbérlakásokbanlaknak,mígazőslakosok,akiknek
afelmenőiismindigittéltek,putrikbanéslakókocsikbanélnek.őkaromanyelvszerint
adegesek,atisztátlanok,mivelafelmenőikkutya-éslóhústisettek.abérlakásokba
bevanvezetveavíz,éseredetilegacsatornázásismegvoltoldva,dejelenlegmárfel-
újításraszorul;némelyiklakásnaknincsajtaja,detv-antennájamármindenkinekvan.
Ezminden koncentrált cigány lakóközösségre jellemző. a két bérház között fatartók
vannak,ésittparkolnakazautóikkal,ezértavajdaegybehajtanitilostábláttétetettki,
hogyamentőautókadottesetbenbejöhessenek.azinfrastruktúranincsmegoldva,a

1 a„szociálisintegráció”alattnagyösszegűszociálisjuttatásokatértünk.

Roma helyzetkép két szegregált telepről 5



mellékutcáknincsenek lebetonozva, csaka telepenkeresztül haladó főút ésa főbb
épületekhezvezetőútbetonozott.akommunálishulladékelvitelenincsmegoldva.a
lakásokbanemszívesen,deazértbeengedtek.azeredetilegfelépítettbérháznéhány
lakásátmódosították,nagyobbtereketalakítottakki,snemmindegyikükszámáravolt
fontos,hogyakonyhanagy legyen, vagy többszobás legyenazadott lakás.a tábor
lakosságátavajda irányítja, irodájaa táborközpontjábantalálható,mögöttepediga
közösségi központ van. saját intézményeik léteznek: iskola, óvoda, élelmiszerüzlet,
kocsma.akormányáltaltámogatottegyházivonal,azapostoliEgyházvégezmissziókat
náluk.dinamikusanfejlődikazegyházuk,pozitívhatássalvanazitteniközösségre.az
egyik legnagyobb kívánságuk egy közösségi háznak az építése volt, ahol az egyházi
tagokösszegyűlhettekvolna.atáborlakóinakamásikcsoportjaahalottasházattartot-
tafontosnak,mivelatemetőalegközelebbilakástólistöbbmintegykilométerrefek-
szik.atemetőKözép-Európábanisegyedülállócigánytemetőnekszámít,arégisírjai
miatt.a lakosságnagycsalódásáraatáborközepénfelépítettekegykintrőlhalottas-
háznaktűnőtemplomot.infrastruktúrájanincsmegoldva,avíznincsbevezetve,nincs
fűtés, nincs Wc, a csatornázás sincs megoldva, és a belső tér sincs kialakítva. az
emberekmaguksemértik,hogymiértépült.Ezakormány„ajándéka”,halottasháznak
nemfelelmeg,stemplomifunkciójátsemtudjaellátni.Közösségiházralettvolnaszük-
ségük,nemtemplomra,mivelamegszokottóleltérőegyháziéletetélnek.Ezaberuhá-
zásnemegyediesetaromatelepüléseken.élőpéldaarra,hogynemértikmegőket,s
atervek,ajóindulatúsegítségellenéreisfélresiklanak.véleményemszerintebbenaz
esetbena„jóindulat”megkérdőjelezhető,mertkétfunkciótszerettekvolnaegyépület-
telletudni,amelyreazuniótólkaptákazanyagitámogatást.azennyirerosszulkivitele-
zetttervekiscsakkölcsönösenerősítikakonfliktusokatésaromaközösségnegatív
megítélését.Hiszenaközmédiábanegysikerespályázatrólés fejlesztésrőlnyilatkoz-
nak,mígavalóságbanegy rosszulkivitelezett tervről vanszó.a romaésnem roma
lakosságköztiellentétetszítjaazatény,hogyaromalakosokateleprőlahelyiközle-
kedéstigénybeveszik,ígyaPeticse,HelmeckeésKisortoványfeléutazóknemférnek
felahelyijáratokra.Ezekturistákáltallátogatottterültek,sígyakineknincsmásköz-
lekedésieszköze,aznehezentudjamegközelíteniazadott területeket.2 amegoldást
egyértelműenasűrűbbhelyiközlekedésjelentené.

avárosfelékörülbelül30méterreateleptőlmárnemcigányokáltallakottlakóövezet
található,amelynekkilátásaatelepreesik.Egyértelmű,hogyezisegyújabbütközőpont
aromaésatöbbségietnikumközött,mertezeknekalakásoknakazértékecsökkent.a
Peticse felé vezető úton körülbelül 1,5 km-re a teleptől található a szociális szolgál-
tatások Háza, ahol mentálisan zavart gyerekeket és fiatalokat kezelnek, 0,5 km-re
továbbazerdőbenpedigszanatóriumvanatbc-sekszámára,amelynemtöltibeafunk-
cióját,mertjelenlegrehabilitációsközpontkéntműködikakábítószeresekszámára.

a telep jelenlegi lakosságaszlovákcigánynakvalljamagát,éscsakegykis része
szlováknak.aHomonnavárosábólkitelepített,közüzemidíjakatnemfizetőromákatis
atáborbaköltöztették.Ezenkívülkülföldrőlishazaköltözöttnéhánycsalád,ezekahatá-

2 ott-tartózkodásomidejénistöbbszörhangosveszekedéstörtki,azittlakókésaPeticsefelé
utazókközött.Ezahelyiekszerintállandókonfliktustképez.
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sokisnagybanelősegítettékatáborlakóinakazidentitásváltását.Ezalattaztértem,
hogyabeköltözésekelőttmindenki románakvallottamagát,éskésőbbezmódosult
szlovákromára.azidentitásváltásellenérenyelvimódosulásnemtörtént,mertegymás
köztszintekizárólagahelyikelet-szlovákiairomanyelvjárásthasználják,nagyonbüsz-
kéka romakultúrájukra, többségükhagyományosöltözéket visel.Működikahagyo-
mányőrzőnéptánccsoport,amelynekakicsiktőlafelnőttekigmindenkiatagjalehet.az
iskolájukkétnyelvű,azépületenbelül romaszimbólumokvannakelhelyezve,ezzel is
erősítveazidentitástudatukat.atemetőbentalálhatósírokkülönlegessége,hogyafej-
fánafeliratokamegszokottóleltérőenazellenkezőoldalonvannak.ahelyiromalakos-
ságreferendumbankérte,hogyszirtaljaközigazgatásilagönállólegyen,snetartozzék
Homonnához.Eznemvalósultmeg.

agömörirégióbanbizonyítottadatokszerintaromalakossága16.századbantele-
pedett le.(Šuvada2015,13.p.)Ebbenarégióbanacigányokfőlegazegyesuradal-
makbanésfalukbanéltek,vezetőjükavajdavolt,akitazadottföldesúrerősítettmeg
ahivatalában.aRimaszombatkörnyékénhasználtkülönböződűlőkelnevezéseiisbizo-
nyítják,hogyrégótaittélnek–cigány-völgy,cigány-erdőstb.(bodorová2001,14.p.)
az1770–1774-es felmérésekszerintennekarégiónakaromái főleg lovakkalkeres-
kedtek. az1776-os összeírás szerintgömör vármegyében275 cigány család élt, ez
összesen1116 személyt jelentett. a vármegyeadatai szerint a cigány családokala-
csonyéletszínvonalonéltek,főlegafalukhatáraibanlaktakputriban,29családpedig
sátorban,családiházbancsaknagyonkevéscsaládélt.(Horváthová1964,120–122.
p.)aruhaviseletükkelazonbanalkalmazkodtakatöbbségitársadalomhoz,csakkörül-
belül25%-uköltözködötthagyományosan.az1785-ösvármegyei jelentésszerint20
cigánygyerekjártiskolábaésatöbbségükszolgálókéntdolgozott,vagynevelésrevolt
kiadvacsaládokhoz.(Horváthová1964,200.p.)1785-benRimaszombatban9roma
családéltés7romagyerekjárt iskolába,akiknekvezetéknevebari,csonkaésoláh
volt.(bodorová2001,60.p.)agömörirégiólegismertebbromaszármazásúszemélyei
akétzenész,czinkaPannaésbarnaMihályvolt,őka18.századiMagyarországlegis-
mertebbcigányzenészeiközétartoztak.Rimaszombatbana19.századbanborzónevű
cigányprímás élt, eltemetve is a helyi rimaszombati temetőben van, rajta kívül
RimaszombatbanműködöttdombiMárton,akimagánakFerencJózsefnekiszenélt.a
19. századi írásosadatokbizonyítják,hogyRimaszombatésTamásfalaközt létezett
egyvajdaáltalvezetettcigánytelep,amelynekalakóiavárosbanszolgáltakésaváros-
tól bérelték a földet, ahol éltek. 1893-ban gömör-Kishont vármegyében a mai
szlovákiaterületénélőcigánylakosságnaka15%-alakott.1929–1931közötthárom
oláhcigánycsaládtelepedettleRimaszombattólnemmessze.arimaszombatiadatok
szerintavándorlóéletmódotfolytatócigánycsaládokfőlegvasgyűjtéssel,csontgyűjtés-
selfoglalkoztak.Közülüksokvoltakovács,aRimaszombatbanélőnemcigánykézmű-
vesekpanaszkodtakrájuk,mertőkolcsóbbandolgoztak.(Šuvada2015,13.p.)

Rimaszombatvásárvárosvoltésezáltalsokoláhcigánymegfordultavárosban.az
utolsóvándorcigányoka20.század60-aséveibentelepedtekleitt.gömörvoltazutol-
sóolyanrégiójaszlovákiának,ahola20.század50-eséveibenmégnéhányromacsa-
ládféligvagyteljesenföldbevájtkunyhóbanélt.(bodorová2001,61–69.p.)1957-ben
tífusztörtkiRimaszombatban.afeljegyzésekszerint1945–1967-igavárosbanéskör-
nyékénmagasvoltabűnözés.(Jurová2008,142.p.)avándorcigányokkötelezőlete-
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lepedésérőlszólótörvény1958-banlépettéletbe,sRimaszombatkörnyékérenagyon
sokoláh-,lováricigánytelepedettle,akikazelőttfőleglókereskedelemmelfoglalkoztak.
a város nem tudott számukra adekvát lakóhelyeket biztosítani, és így továbbra is a
sajátekhósszekereikbenlaktak;azonkívülaseregnevűtelepenromungrókéltek,akik
márrégebbenletelepedtek.aRimaszombathoztartozóTamásfalánsokromazenész
családélt.a70-esévektársadalmikulturálisintegrációselképzeléseszerintaroma-
problémátgyorstempóbanakartákmegoldani,ezértházakatépítettek,munkahelyeket
biztosítottakszámukra,ésbőkezűszociálisjuttatásokbanrészesültekanemdolgozók.
azelképzeléslényegea„kunyhók”felszámolásavolt.nyomástgyakoroltakaromacsa-
ládokra,telepeiketfelszámolták,ésbeköltöztettékőketazújonnanépítettpanellaká-
sokba.EkkorjöttlétreadúsaútilakótelepRimaszombatban.azeredetivárosfejleszté-
sitervekszerintezeka luxusállami lakásokorvosokszámárakészültek,demivel itt
eredetilegmocsárvolt,őknemvoltakhajlandókbeköltözni.Ezzelegyidőbenfelszámol-
tákaseregnevűromatelepet,lakóitbeköltöztettékezekbealakásokba.négylakást
1975-benmagyarajkúromacsaládkapottitt.ötévvelkésőbboláhcigányokköltöztek
a többi lakásba. a dúsa úti lakótelepen a vajda funkciója továbbra is érvényben
maradt, de hozzá csak a lovári cigányok tartoztak. a közmédia a 90-es években a
romáksikertelenasszimilációjáraemlékeztetettadúsaúti lakótelepbemutatásával;
„Már pár hónappal az új lakásokba való beköltözésük után a lakásokat és a közös
helyiségeketamortizálták, leépítették.Későbba lakáshivatalkijavítottaésfelújította,
amit lehetett,demindenújramegismétlődött.adúsaúti lakótelep,a„feketeváros”
Rimaszombatszégyenelett,sanemcigánylakosságszámárateherésfélelmetkeltő
hellyévált.”(lom1992,10–11.p.)

Jelenleg a telep a várostól szeparált részen fekszik, bár közigazgatásilag
Rimaszombathoztartozik.atelepenszintekizárólagosanmagyarajkúromákélnek.a
dúsaútilakótelepegészKözép-szlovákiábanalegnagyobbkoncentráltromaközösség.
avárosdélnyugatirészénterülel,körülbelül1km-reavároshatártól.Ezatávolsága
bizonyítéka annak, hogy a telep nem integrált része a városnak, hiszen egy mező
választjaeltőle,ésszociálisanaleghátrányosabbrészeRimaszombatnak.azellentétét
képeziakasztóhegynek,aholaluxusnegyedvan,sazészakirészénfekszikavárosnak.
atelepszembetűnően leromlottállapotbanvan.akultúrházból,amelyatelepelején
állt,márcsakazoszlopokmaradtakmeg.Rögtönmellettevanaszociálismunkások-
nakaközpontjaésazegészségügyiközpont.azegésztelephatbérházbóláll,amelyből
ötnégyszintes,ahatodikötszintes.atelepelejénegyépületbenélelmiszertárulnak,és
ugyanebbenazépületbentalálhatóakocsmais.atelepdélihatáraMéhi-patak,amely-
bengyakranmosnak.aziskolaisatelepdélirészénvan.Közvetlenülazáltalánosisko-
lamellettvanegynyilvánosvízcsap,amelyazegyetlenlehetőségeazötödik lakóház
közösségének,hogyivóvízhezjusson.Különlegességeennekatelepnek,hogyacigá-
nyokkétcsoportjalakja:aromungrókésazoláhcigányok.azoláhcigányoka20.század
közepénmégvándoréletmódotfolytattak.akétcsoportkülönbözikegymástól,sgyako-
riköztükafeszültségésazebbőladódókonfliktus.aszociálisgondozókszerintatelep
etnikaiösszetételeakövetkező:75%magyarajkúroma,15%oláhcigányés10%szlo-
vák roma. a lovári nyelvet csak az oláhcigányok beszélik. (Jurová 2008, 142. p.) a
magyarromákcsakmagyarulbeszélnek.ahelyiszociálisdolgozóasszisztenseszerint,
akiatelepenéléssajátstatisztikaiadatokkalrendelkezik,azösszetételegykicsitmás.
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szerinte a dúsa úti lakótelepen 60%-ban él magyar ajkú roma, akik végképp nem
beszélikacigánynyelvet;35%-banélnekoláhcigányok,akikalováritbeszélik,éskörül-
belül5%aszlovákromungrókszáma,akikszlovákulbeszélnek.annakellenére,hogy
számbelilegazoláhcigányokvannakkisebbségben,őkatelep„hangadói”.Ezenatele-
penisnagyonsokolyanemberél,akinekittnincsállandólakhelye,néhányszemély
pedigmagyarállampolgár.Körülbelül1200emberlakjaatelepet,ésnagyjából1000
főnekvanállandólakhelye.a150lakásban206családél.alakások50százalékában
háromgenerációélegyütt.létezikolyanlakásis,ahol17személylakikegyütt,sabból
11gyerek.azittélőszociálismunkássegítőjeszerintkörülbelül31gyerekszületikegy
évben.adúsaútilakótelepenélőknemkeverednekmáshelyrőlszármazócigányokkal.
RimaszombatnakTamásfalanevűrészénélnagyobbcigányközösség.ateleplakásai
egy-,kettő-,három-ésnégyszobásak.Ezenatelepencsakbérházakvannak,azegyet-
lennemhivatalosanfelépített„épület”egyfáskamra.atelepenalsótagozatosazálta-
lánosiskola,ésmagyartannyelvű.aziskolabővítésreszorul,mivelcsakháromtante-
remfelelmeganormáknak,atöbbihelyiségszűkatanításhoz.vannakosztályok,ame-
lyekafolyosónkaptakhelyet.aziskolátésazóvodát188gyereklátogatja,márképte-
lenektöbbetbefogadni,deademográfiaiadatokaztazelőrejelzéstadják,hogyszá-
muknövekednifog.aziskolábannyolctanár,egyspeciálispedagógiátvégzettszlovák
igazgatónő,egynevelőnő,kétóvónő,egygondnokéskétasszisztensdolgozik.3 azigaz-
gatónőszerintaz iskolánaksürgősenbővülniekell,akárkonténertantermekkel is.4 a
jelenlegiromakormánybiztoscélultűzteki,hogymindengyerekóvodábaésiskolába
járjon,egyebekköztezértisfontosaromatelepekenazóvodák,iskolákbővítése.dél-
szlovákiaegészterületénnagyamunkanélküliség,Rimaszombatraéskörnyékéreez
fokozottanérvényes,mégatöbbségitársadalombatartozólakosoknaksincsmunkahe-
lye. Ennek következménye a lakásmaffia és az uzsora megjelenése a telepen. az
összeslakótelepiépületmagánkézbenvan,aváros,Rimaszombatmindahatbérházat
eladta.Régebbenateleprőlnémetországbajártakdolgozni,főlegzenélni,demostmár
ezalehetőségisbeszűkült.

arégiésazújromatelepisszinteugyanazokkalaproblémákkalküszködik,annak
ellenére,hogyazújlakóteleperőszakosanlettkialakítva.Mindakéttelepenmegmu-
tatkozikacigányésatöbbségitársadalomköztiellentét.azellentétheznagybanhoz-
zájárul a közmédia, amely az igazságot előszeretettel elferdítvemutatja be. Erre jó
példaaszirtaljatáborbanfelépítetttemplom/halottasház,amelyetnagyszabásúberu-
házáskéntmutattakbe,ugyanakkoratáborlakóiszámáracsakegyújabbcsalódás.ők
csalódnakakormányban,alakosságmegzúgolódik,hogyújabbközpénzeketáldoznak
atelepre.adúsaútilakótelepproblémáihozisnegatívanállarimaszombatiközösség,
mondván: „minek újítani a lakásokat, épületeket, ha úgyis tönkreteszik, lelakják.”
Egyértelmű,hogyazerőszakosintegrációnemhozhateredményt,samiatöbbségitár-
sadalomnakluxuslakástjelent,nembiztos,hogyakisebbségnekisaztjelenti,hiszen
máséletformáhozvoltakszokva,ésnemőkazegyetlennépcsoportavilágon,amely

3 aziskolaétkezdévelrendelkezik,ahol2euróegyhónapraazellátás.
4 Harkácsonmárilyentípusúiskolábanzajlikatanítás.
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ilyennehézségekkelküszködik.5 véleményemszerintannakellenére,hogyakormány
nemszeretnégettósítaniatelepeket,tapasztalatomalapjánmindenegyestevékenysé-
gükvagymegoldásukodavezet,vagyaztsegítielő.aluníkiX.kassairomalakótelep
isegyújberuházáselőttáll:acél„felújítanialakásokatéscsökkenteniazittlakókszá-
mát”.demárennélazújstratégiaiprogramnálislátszik,hogycsakmegismétlikamúlt-
belihibákat.
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Kinga Macsó
siTuaTional PicTuRE on THE RoMa oF TWo sEgREgaTEd sETTlEMEnTs

ThedevelopmentofcentralandEasternEuropeancitiessignificantlydifferfrom
thatoftheWesternEuropeanones.Romacommunitieshavelongbeenaninteg-
ralpartofslovakcities,butthedegreeandqualityoftheirintegrationvarydepen-
dingonthegivencity.inslovakia,approximatelyhalfoftheRomahavetosome
extentbeenabletoadaptthemselvestothemajoritysociety.TheseRomalivein
thecitiesintegratedwiththelocalpopulation.TheotherpartoftheRomaminority
thoughlivesisolatedinsomepartsofthecities,ontheiredgeorbesidesthem.
Thesecommunitiesarecharacterizedbysocialandethnic isolation,whichmay
differ in individual cases. The Roma communities have established so-called
urbanghettos,whichare,comparedtothecityasawhole,lessintegrated.among
thoselivinginghettos,thereistypicallyahighrateofunemployment,culturalseg-
regation,exclusionfromtheofficialcitylife,deepeningsocialisolationrelatedto
rejectiononpartofthemainstreamsociety.
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