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MIHÁLYLOVICS BÉLA 

Paradigmaváltások a roma kultúrában 

Lakhatás és letelepedés a 19. században és a 20. század elején  

A paradigmaváltás fogalmát Thomas Samuel Kuhn amerikai tudománytörténész 

vezette be, elsősorban tudományos fogalomként 1962-ben. Mára azonban a „pa-

radigmaváltás” a társadalomtudományok és a közgondolkodás központi kifejezé-

sévé vált. 

„A paradigma a tudomány művelői között kialakult közmegegyezés arról, 

hogy egy tudományágon belül milyen álláspontokat lehet elfogadni. A tudás 

ugyanis a fejlődése során új ismeretekkel bővül, olykor furcsaságokkal is, ezáltal 

anomáliák – megmagyarázhatatlan tények, megoldhatatlan kérdések – képződ-

nek”
1
 

A paradigma a társadalomtudományokban is ezt jelenti: társadalmi közmeg-

egyezést a társadalom működésének egészéről. A romák a 19-20. század forduló-

ján sem egységes etnikuma esetében ezek az egész közösséget (együtt vándorló 

kompániát, nagycsaládot, nemzetséget, törzset) érintő társadalmi közmegegyezé-

ses folyamatokat jelentik, melyeket részben a cigánytörvény, a Romani Kris is 

szabályozott. 

Paradigmaváltásról ebben az értelemben akkor beszélhetünk, ha ez a köz-

megegyezéses társadalmi metódus, ugyancsak közmegegyezéssel megváltozik, 

teljesen új rendszer alakít. A népeket érintő paradigmaváltások szükségszerűek, 

történeti és gazdasági folyamatok során bekövetkezett, már korukban érzékelhe-

tő minőségbéli változások. 

Ha a paradigmaváltások fejlődéstörténetét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a 

kényszerítő körülmény – belső, közösségi válasz döntés folyamatát látjuk min-

denhol, s minden paradigmaváltás kapcsán találhatunk külső vagy belső körül-

ményt. Azonban a belső és külső körülmények kényszerítő hatásának nagysága 

jól látható, érzékelhető, véleményem szerint eldönthető, hogy melyik indította el 

az egész folyamatot, melyik játszott a váltásban döntő szerepet. Véleményem 

szerint ezért a paradigmaváltások két csoportra oszthatók: az egyik csoportot 

azok a paradigmaváltások jelentik, amelyek a közösségen kívüli gazdasági, pol i-

tikai, makro- vagy mikrotársadalmi közösségben bekövetkezett változások okán 

jöttek létre. Ilyenek például a Mária Terézia kori letelepítést és asszimilációt 

célzó rendelkezések hatására történt paradigmaváltások az ebben a korban elma-

gyarosodott, vagy gazdaságilag teljesen beolvadt, s ezért roma kultúrája egyes 

                                                        
1 Dr. Villányi László idézi Kuhn-tól www. http://ujsag.szie.hu/node/1022 
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elemeit feladó közösségek paradigmaváltásai. De ide tartozik a 18-19. század 

fordulóján és a reformkorban, a gabonakonjuktúra idején, a viszonylagos békés 

időszakokban a többféle foglalkozást űző, vándorló roma közösségek gazdasági -

megélhetési paradigmaváltása: azaz feladva a folyamatos vándorlást (de meg-

tartva a magyarsághoz képest nagyobb mobilitási hajlamot) és az ebben az idő-

szakban már nem jól fizető, kis eszközigényű, olcsóbb, de csak az egyszerűbb 

eszközökre alkalmas kovácsmesterséget a szolgáltatóiparként űzött zenélésre. E 

paradigmaváltással jönnek létre a már speciálisan csak zenei szolgáltatásból élő 

romungró családok, úgy, hogy megtartják családi körükben a roma szokásrend 

egy részét, de nyelvükben és szokásaik jó részében igazodnak a magyarsághoz. 

Érdekes fejlemény, hogy ez az igazodás mégsem jelent, eredményez mindig 

teljes asszimilációt, elsősorban azért, mert a még fennálló feudális rend szokás-

jogait áttörve integrálnak saját közösségi életükbe szokásokat, a módosabb job-

bágyság, a kisnemesség, az arisztokrácia, vagy épp a polgárság szokásrendjeiből 

egyfajta ötvözetet állítanak össze. Ez azért is lehetséges, mert zenei szolgáltatá-

suk közben olyan szórakozóhelyeken és alkalmakon dolgoznak, ahol ezek az 

amúgy egymástól mereven elzárkózó, egymást nagyon is megkülönböztető tár-

sadalmi csoportok találkoznak, s így hatnak a roma zenészekre. 

A másik csoportba azok a jelenségek tartoznak, amelyek a roma közösségek 

életén belül keletkezve okoznak paradigmaváltást. Egy más társadalmakban 

beilleszkedni szándékózó/kényszerülő, mindenhol diaszpórába élő népcsoport 

esetében ez ilyen okok nagyon ritkák, különlegesek, és nehezen megfoghatók. A 

roma közösségekről a 20. század elejéig jószerivel csak külső forrásból tudunk 

ilyenekre következtetni, nem lévén számottevő belső írásbeliség. Néhány esetről 

azonban tudunk. Zsupos Zoltán
2
 erdélyi aranymosó cigányokról szóló munkáiból 

kiderül, hogy az aranymosás okán kiváltságokat kapó erdélyi roma közösségek 

társadalmi szerkezete jelentősen megváltozik, és e közösségek két emberöltő 

alatt teljesen elkülönülnek a többi, korábban azonos nyelvű és kultúrájú oláhci-

gány közösségtől. 

A paradigmaváltások közül azonban – főleg azért, mert további paradigma-

váltásokat idéz elő – a mobilitásban bekövetkező változások a legjelentősebbek. 

Így rövid összefoglalómban is a mobilitást, a letelepedettség, lakhatás és ezzel 

szorosan kapcsolódó jelenségben bekövetkezett változások áttekintését tűztem ki 

célul. 

1. Roma népesség a dualista Magyarországon 

A magyarországi cigányok történetének egyik legfontosabb népesség-összeírása 

szerint 1893. január 31-én kereken 280 ezer cigány élt az országban. Az összeírt 

cigányok száma 274 940 volt, de kimaradt az összeírásból Budapest, ahol a c i-

                                                        
2 ZSUPOS ZOLTÁN: Az erdélyi sátoros taxás fiskális cigányok csoportszerveződése a 18. szá-

zadban Cigány Néprajzi Tanulmányok  I. köt.  1993. 38-43.; Az erdélyi sátoros taxás fiskális 

cigányok a 18. században Nomadic Tax-paying and Gold-washing Gypsies in Transylvania in 

the 18th Century Cigány Néprajzi Tanulmányok 4-5.  1996. 460 p. 
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gányok száma valószínűleg félezer felett volt és „az összeírás nem talált letele-

pedett cigányokat” jó néhány városban. Az összeírás a házzal, állandó lakássok-

kal rendelkező összeírt cigányokat többnyire letelepedettnek vélte. „Közülük a 

nagy többség már »állandóan letelepedettnek« számított, »huzamosabban egy 

helyben tartózkodónak«, hivatali szóhasználattal »félvándornak« mintegy húsz-

ezer, vándorcigánynak – vagy ahogy akkoriban mondták: »kóborcigánynak« – 

pedig alig kilencezer volt tekinthető.”
3
 

A korszak jellemzéseként fontos tudnunk, hogy a 19. század második felében 

újabb jelentős bevándorló, vándor életet élő roma lakosság költözött az ország-

ba, elsősorban Románia, Moldva és Szerbia felől. 
 

Romák Magyarországon

Eredet

• Indogermán – dravida 
népcsoportok Észak-nyugat 
Indiából

• 9-10. sz. Perzsia, Örményország

• 12. sz. Balkán

• 14. sz. MAGYAR KIRÁLYSÁG  
(Zsigmond király kora)

Magyarországon

• A bevándorlás a 14. századtól máig 
tart

• A különböző időben bevándoroltak 
különbözőképpen integrálódtak

Valós problémák

Szegénység

• A roma társadalom közel fele 
szegény, létminimum alatt él

Képzetlenség

• A roma társadalom hatalmas 
léptékben halad előre, de 
lemaradása így is nagy a magyar 
társadalomhoz képest

 

2. Letelepedés és letelepítés 

Ha a letelepedés, s ezzel kapcsolatosan lakhatás problémáit vizsgáljuk, akkor a 

letelepedés és letelepítés fogalmával kell kezdeni. A letelepítés mindig külső 

hatalom kívánalmára, kényszerítő eszközökkel történt, és többnyire sikertelenek 

voltak. A sikertelenség oka majd minden esetben – legyen az 18. századi roma, 

19. századi indián, 20. századi afrikai vándortörzs – az volt, hogy a letelepítés 

nem következett a letelepítendő közösség életmódjából, gazdasági viszonyaiból, 

stratégiájából, nem volt gazdasági racionalitása, s kizárólag, vagy nagy részben a 

lakosok mozgásának korlátozására, az állandó lakhelyű, ezért állandóan ellenő-

rizhető társadalom kialakítására szolgált. A nagy letelepítési időszakokban ez 

minden letelepítendő nációval így volt. 

A letelepedést maga egy népcsoport igényli, kéri, harcolja ki, s ha erre ked-

vezőek az adott térségben a feltételek, akkor élni is tud vele a népcsoport. Ilyen 

volt a németek (svábok), szlovákok letelepedése a török-kor utáni Magyarorszá-

gon a 18. században. E népek nem éltek át paradigmaváltást, hiszen letelepedett 

jobbágy-paraszti életükből ugyanilyen jogi és gazdasági viszonyok közé kerül-

                                                        
3
 A tudás 365+1 napja, forrása Kemény István: A magyarországi romák története.  
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tek. A letelepített roma közösségek viszont egy vándor-gazdasági, nagyon korlá-

tozott megélhetést, de nagy mozgásszabadságot jelentő gazdasági rendszerből 

kerültek be egy valamivel nagyobb gazdasági biztonságot nyújtó, de nagyon 

korlátozott mozgásszabadságú (röghöz kötött) állapotba, ráadásul e 18. századi 

letelepítéskor ehhez nem kaptak telket, földet, zsellérsors jutott osztályrészül az 

„újpolgárok”-nak. 

A Mária Terézia és II. József korának 18. századi erőszakos, de jórészt ha-

tástalan letelepítő politikája tehát nem a roma közösségek kéréséből indult ki, 

hanem közigazgatási, közrendi és adóztatási elgondolásokból, így érzéketlen volt 

mindennemű speciális roma kéréssel szemben. A 19-20. század során azonban 

találunk letelepedő, korábbi vándoriparos életmódukat föladó romákat is, első-

sorban a fémműves családok, nagycsaládok közül. Így a győri iszkápás (szegko-

vács) cigányok, a városok zenészcigány famíliái már tudatosan választják a lete-

lepedett formát, bár arra minden esetben törekednek, hogy ezek  a nagycsaládok a 

városon belül együtt maradjanak és sokáig arra is, hogy fennmaradjon náluk – a 

mobilitás hagyományának jeleként is, de esetleges vásározáshoz is a lótartás. E 

törekvésüket támogatta a korabeli várospolitika is minden esetben, hiszen a vá-

rosvezetés sem kívánt integrációt a különböző népek között. 

Nagyobb falvakban a szerződéses kovács állását is roma kovács töltötte be, 

így hozzájutva a többnyire a falu szélén álló kovácsházhoz. E családok az ekhós 

szekerekről, vászonsátrakból már vályog, vagy, főleg a nagyvárosokban (Győr, 

Budapest, Miskolc) téglaházakba költözött. Házhasználatukban a 19. század 

során ugyanúgy paradigmaváltás állt be, a századfordulón már polgári módra 

élték, lakták a házakat, bár a belső díszítések, lakberendezés tekintetében még 

mindig roma ízlés uralkodott, ahogy ezt Perger Gyula győri levéltáros kutatásai 

bebizonyították.
4
 

Egy másik példa a beás (román nyelvű, jórészt teknővájó cigányságé, mely a 

19. században erdőkben élt, dolgozott, s csak a fatermékekkel – teknőkkel, me-

lencékkel, kanalakkal, stb. – járt be a falusi, városi piacokra. Lakhelyük féléven-

te, évente változott csak, ha végeztek már az adott erdőben és tovább vándoro l-

hattak munka reményében. Ők letelepedettnek minősíthetőek, bár lakhatásuk 

körülményei: a huruba, putri, kunyhó, mindig is archaikusabb építmény volt 

környezeténél. Így letelepedésük vagy lakhatásuk tekintetében esetükben para-

digmaváltásról nem beszélhetünk. 

A letelepítés állami politikája a 18. századi erőteljes kezdeményezést köve-

tően a 19. század első felében megtorpan, részben érzékelve az ezzel járó prob-

lémákat, részben a magyar nemesség körében a Habsburg államrend és belpolit i-

ka iránt érzett fenntartások miatt. 

                                                        
4 Perger Gyula: Identitás és karrier (szegkovács-cigány élettörténetek) In: Cigánysors.  

A cigányság történeti múltja és jelene II. Pécs, 2009. 
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A reformkori országgyűléseken szóba került a romák letelepítése és a jó 

megoldás érdekében bizottságok is létrejöttek, azonban mindenféle eredmény 

nélkül. 

A paradigmaváltás a letelepedés, lakhatás tekintetében is az 1848-as törvé-

nyek és azok hatására történt. A romák ekkor jogilag bekerültek a magyar társa-

dalomba, a magyar polgárok közé kerültek, s ez mindenképp előrelépés volt. 

Viszont a vándorközösségek életmódját, szokásrendszerét erőteljesen bolygatta a 

paraszti tulajdon létrejötte, a nagy földesúri birtokok aprózódása. A 19. század 

fordulójára sok közösség kénytelen volt letelepedni és átalakítani gazdálkodását, 

megélhetési stratégiáját, alkalmazkodva a körülményekhez. 

A paradigmaváltók egy része az egyre gazdagodó szerkezetű, egyre több 

munkahelyet kínáló, hagyományos foglalkozásukhoz közel álló iparban helyez-

kedett el, vállalt munkát: a fémművesek az acéliparban, gépiparban, bányákban, 

a faművesek a bányászatban, építőiparban, a vályogvető családok a téglagyárak-

ban. E roma közösségek jó része teljesen asszimilálódott mára: magyarrá vált. A 

paradigmaváltáshoz tartozott ebben az esetben az is, hogy az eredetileg együtt 

élő nagycsaládokból kiszakadt a férfinépesség egy része és beintegrálódott a 

korabeli bérmunkás férfitársadalomba. Ez a folyamat a 19. század végén (1880 -

as évektől) indult el, és minden erőteljes iparosítási korban (a 18-19. század 

fordulóján, az 1920-as évek közepén, az 1950-60-as években) erősen hatott. Az 

iparosodási korszakok elmúltával pedig leáll a folyamat, vagy alacsony szintre 

esik. 

A 19. század végére a magyar társadalomban felerősödnek a nacionalista, az 

I. világháború előestéjére soviniszta megnyilvánulások és előtérbe kerül ilyen 

felhanggal újra a romák letelepítése. Ennek jele, hogy a korabeli roma közössé-

get alapvetően kétféle csoportba osztja a közigazgatás és az akkori tudományos 

közvélemény is: letelepedett és vándorló (sátoros) cigányokra, mely elosztásban 

a letelepedett jelentette a „jó”, a sátoros a „rossz” cigányt. Tehát a roma közös-

ségeket csak egy ismérv, a letelepedettség, arra való szándék alapján határozta 

meg. Két terv volt a cigányok letelepítésére. Az egyik, melyet a roma nyelvet jól 

ismerő, a romákkal tudományos munkákban is foglalkozó József főherceg is 

támogatott, egy helyre, nagy tömegekben akarta letelepíteni a romákat és ott 

munkára fogni őket. A másik szerint a falvak szélén kell szétosztani és letelepí-

teni őket. Többségében ez utóbbi megoldás született, egyfelől olyan rendeletek-

kel, melyek akadályozták vagy tiltották a vándorlást, másfelől fizikai kényszer-

rel. 

A hatóságok a dualista korszakban előszeretettel kísérleteztek a kóborláson 

ért roma családok néhol erőszakos letelepítésével, illetve a letelepedés kikény-

szerítésével. Sűrűn tiltották a cigányoknak, hogy ők a megyék (országok) között 

„csavarogjanak”, egyenlőségjelet téve ezzel a cigányok és a csavargók közé. 

Ugyancsak a letelepedést volt hivatva meggyorsítani az, hogy némelykor a csa-

ládfenntartó cigányok, máskor a családtagok nem kaphattak útiokmányokat. 

Lényegesebb momentum volt ennél a lótartás tiltása, amely az általános tiltáson 
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túl a lójárlatok kiadásának megtagadását, az igavonók elkobzását vagy akár 

kényszerértékesítését is jelenthette. 

A belügyi igazgatás területén a letelepítésre irányuló, illetve a cigányok ván-

dorló életvitelének megakadályozását célul kitűző elképzelések már a dualizmus 

első éveiben is tetten érthetők, amint azt a 1.442/1867. vagy a 16.45111871. 

B.M. számú körrendeletek is bizonyítják. 

Az I. világháború közeledtével egyre fontosabbá vált a vándorló, így a hadi 

útvonalakat is veszélyeztető etnikumok letelepítése . „A Sándor János belügymi-

niszter által kibocsátott 15000/1916. B.M. eln. rendelet előírta, hogy adott idő-

pontban vegyék őrizetbe a kóborláson ért cigányokat, kísérjék őket a szolgabírók 

által kijelölt tartózkodási községekbe, onnét – hovatartozásuk kiderítése után – 

illetőségi községükbe, ahol aztán „kezdetét veszi majd polgárosításuk”. Az in-

kább naiv, mint szép elképzelésekből persze nem lett semmi. A cigányok nagy 

részét ugyan valóban összefogdosták 1916 júniusában, de már a tartózkodási 

községek kijelölése is késett, nem is beszélve az illetőségi kapcsolatok elismeré-

séről. Az akcióval tehát tulajdonképpen semmi nem változott: a világháború 

vége felé már ugyanannyit panaszkodtak a hatóságok a kóborló cigányokra, mint 

a 1916-os kísérlet előtt.”
5
 

4. A letelepítés sikeressége 

A letelepítés paradigmaváltást jelentett azokban a közösségekben, amelyek nem 

tudták így folytatni megélhetésüket jelentő foglalkoztatásaikat, s jobbára mező-

gazdasági bérmunkás (többnyire idénymunkás, napszámos, kis részben cseléd) 

vagy szolgáló, férfiak esetében falusi pásztor, csordás, kanász lett. Voltak közös-

ségek, ahol sikerült megőrizni a kereskedés (elsősorban lókereskedés) egyes 

formáit. Ami teljes életformaváltást kívánt, az a kovács, bádogos, más fém- és 

faműves családok létét érintette, hiszen éppen az első világháború előtt i kor-

szakban, a 18-19 század fordulóján indul el az iparosodás, teremtődik meg az a 

gyáripar, mely előbb kiváltja, majd teljesen leváltja a kézműves fémipart, fa-

ipart. Így az ipari munkásnak nem állt iparos cigányok tömege válik munkané l-

külivé, jövedelemnélkülivé, s kényszerül mindenféle segédmunkára és jövede-

lemszerzésre. 

A letelepítés a lakhatásban is paradigmaváltást többnyire nem jelentett, h i-

szen a faluszélen maguk létrehozta kunyhókban, putrikban éltek, azonban megje-

lent életükben a szociális ellátás (a telepekre kijáró orvosok és bábaasszonyok 

személyében), az oktatás, még ha kevés hatással is. 

A paradigmaváltás egy társadalom életében nem mindig megy végbe gyor-

san. A 19. század végi romák esetében a letelepítési akciók eredményeként éle t-

módban és mobilitásban a paradigmaváltás gyorsan ment végbe, míg szociális és 

egészségügyi területen, oktatásban az I. világháború előtti kezdeményezések, 

akciók csak a II. világháború után érnek be. Jó példa a zalai író Orsós Jakab és 

                                                        
5
 A tudás 365+1 napja, forrás Kemény István: A magyarországi romák története II. Változó 

világ 31. 
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családja is, hiszen – önéletírása szerint – csak a háború után „jöttünk ki az erdő-

ből”… – s az iskolát említve – „szédültünk a meszelt falakról, nem tudtuk, hová 

kerülünk.” 

A korabeli roma társadalmat érintő telepítéspolitikában a 19-20. század for-

dulójára az akkori roma közösségeknek csak kis részét sikerült letelepíteni, hi-

szen föld nélkül nem élhettek meg helyben maradva zsellérként. Csak az iparo-

sodás kínált esélyt. A zenész és a fémműves cigányság egy része már a 19. szá-

zad elején is letelepedett volt. A legtöbb roma közösség így vándorlásra kény-

szerült, hogy biztosítsa fenntartását, de ezek a vándorlások különböző üteműek 

voltak. Volt olyan, melyben ciklikusan ismétlődött a letelepedett és a vándorló 

korszak, főleg olyan foglalkozások esetében, ahol a helyben lakás szükséges volt 

a mesterség (például teknővájás, faragás) műveléséhez. 

5. Miért paradigmaváltás a letelepedés? 

A letelepedés paradigmaváltásként azért értékelhető, mert a korábban vándorló -

gazdaságról egy más, letelepedett, sokkal nagyobb alkalmazkodást kívánó gaz-

daságra kell áttérnie, s ezzel együtt a társadalmi függetlenségből – mely eseten-

ként végtelenül kiszolgáltatottá teszi a közösséget, de esetenként védelmet is 

nyújt – fel kell adnia a beilleszkedés folyamatában. Ez a késztetés azonban a 19. 

század végén még kevéssé érvényesül azokban a közösségekben, akik ugyan 

letelepedtek, de viszonylag távol a településektől, vagy azok szélén – többnyire 

munkahelyükön: erdőkben, vályoggödrök szélén stb. 

6. A letelepedettséggel kapcsolatos paradigmaváltások 

a letelepedő roma közösségekben 

Sok olyan szokás élt a korabeli roma közösségekben, s él a maiaknál is, ami a 

letelepedettség függvénye. Bár e paradigmaváltások – horderejűk ellenére – csak 

a tartós letelepedettség állapotában és hosszabb idő alatt jöttek létre.  

A legfontosabb paradigmaváltásnak az iskoláztatás, az iskolába járatás szo-

kása. A roma gyermekeket már a 18. században kereste az iskola, de csak a lete-

lepedett közösségek gyermekeit lehetett taníttatni. Az iskoláztatás a letelepedett 

közösségek esetében már a Ratio Educationis korában megjelent. Kisközösségek 

szintjén paradigmaváltásról beszélhetünk, de az egész roma társadalom tekinte-

tében áttörésnek és paradigmaváltásnak ez nem értékelhető. Az iskoláztatás pa-

radigmaváltása csak a II. világháborút követően történik meg.  

Második paradigmaváltásnak azoknál a közösségeknél, melyek városokban, 

vagy a falvak belterületén telepedtek meg, a nyelvcserét kell említenünk. Ezek a 

nyelvcserék, ez a nyelvi asszimiláció, elsősorban az iparosodó mai romungro 

közösségeknél azért tekinthető paradigmaváltásnak, mert teljesen megváltoztatja 

a kommunikációs szokásokat, a kapcsolatok minőségét a többségi társadalom-

mal, utakat nyit meg a roma polgárosodás felé (ha az szerény is) – s egyúttal 

felgyorsítja a közösségen belül az asszimilációt. 
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Romatelepek, ill. telepszerRomatelepek, ill. telepszerűű

laklakóóhelyek:helyek:
• Magyarországon százezer ember 

él mintegy 500-550 telepen, 

telepszerű lakókörnyezetben 

embertelen körülmények között, 

közegészségügyi szempontból is 

hátrányos helyzetben.

Telepek kialakulásának

tipizálása:

• Települések mellett, vagy azok 

közelében folyamatosan létrejövő

és bővülő „vadtelepek” pl.: 

Galambok, Garabonc, 

Vasboldogasszony

• Volt uradalmi puszták, 

településtől távoli munkás-

kolóniák (bánya, téglagyár)

• Régről maradt telepek

• Cs- és szocpolos-telepek, vagyis 

1965 után létrejött eredetileg nem 

telepnek gondolt telepek

• Szegregálódó falvak
 

7.A romák lakhatása – Paradigmaváltás szükségessége a 21. században 

2004-től Magyarországon elindult egy program, amely a 21. században újfent 

paradigmaváltást kíván meg az érintett roma közösségektől.  Még mindig sok a 

felszámolásra váró roma telepek száma, annak ellenére, hogy a 2005-ös Európai 

Uniós csatlakozásunk óta elindult a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben 

élők lakhatását és szociális integrációját elősegítő program, azaz a telepfelszá-

molás. A program elsődlegesen a kistelepülések mélyszegénységben élő, többsé-

gében roma lakók élethelyzetének, életkörülményeinek javítását tűzte ki célul. A 

lakhatási feltételek mellett nagy hangsúlyt fektettek továbbá a foglalkoztatási, az 

oktatási, a környezeti és a település rehabilitációra is. 

Jelenlegi kutatásomban a telepeken élők esélyeit igyekszem felmérni a lak-

hatás, oktatás és munkaerőpiacon. Arra keresem a választ, hogy az érintett roma 

családok mennyire tudtak élni a program nyújtotta új lehetőségekkel, vissza 

tudtak-e illeszkedni a társadalomba, a munkaerőpiacra. Véleményem szerint a 

foglalkoztatás, lakhatás, iskolázottság, egészségügy külön-külön is fontos kérdé-

sek, de a célcsoport érdekében célszerűbb lenne ezeket a területeket komplexen 

kezelni. Kutatásom során kiderül, hogy résztvevő személyek ki tudták-e hasz-

nálni a lehetőséget, mely mélységében változtathatta meg életüket, javíthatott 

életkörülményeiken, hozhatott egy szebb és minőségibb életet.  

 



Paradigmaváltások a roma kultúrában 

81 

A Nyugat DunA Nyugat Dunáántntúúli rli réégigióón beln belüül l 

csak Zala megycsak Zala megyéében zajlottak telepben zajlottak telep--felszfelszáámolmoláási programok. si programok. 

A kA köövetkezvetkezőő teleptelepüüllééseket seket éérintette:rintette:

•• GalambokGalambok

•• VasboldogasszVasboldogasszoonyny

•• GaraboncGarabonc

•• ZalaszentjakabZalaszentjakab

•• ZalamerenyeZalamerenye

•• BocskaBocska
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A kutatA kutatááss

Módszere

• Kérdőív

• Interjú

Célok, kérdések

• telepfelszámolások 

résztvevőinek jelenlegi 

helyzetének, 

életkörülményeinek  felmérése

• szocializálódásuk vizsgálata

• javult-e a gyermekek iskolai 

teljesítménye 

• vissza tudtak-e illeszkedni a 

munkaerőpiacra

• sikeresen fenn tudják-e tartani 

az új életkörülményeiket
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Kutatásom célja, hogy a 2005 óta végbe ment telepfelszámolások résztvevő-

inek jelenlegi helyzetét, életkörülményét felmérjem és ezáltal a program sikeres-

ségét, végkifejletét is feltérképezzem. Az általam közelebbről vizsgált térségek-

ben kapott eredményeken keresztül szeretnék rávilágítani  a résztvevők életében 

bekövetkezett változásokra és szocializálódásukat kívánom vizsgálni. Érdekel, 

hogy mennyire tudtak élni a felkínált lehetőséggel, egy új lakás valós megoldást 

jelentett-e problémáikra; milyen változások álltak be az életminőségükben, na-

gyobb eséllyel indultak-e a foglalkoztatás területén. Továbbá célom kideríteni, 

hogy a beköltözésük óta javult-e a programban résztvevő családok gyermekeinek 

iskolai teljesítménye, rendszeresen járnak-e iskolába, rendelkeznek-e megfelelő 

életképpel, tervekkel a jövőre nézve. 

A vizsgálat során arra is keresem a választ, hogy a lakók sikeresen fenn tud-

ják-e tartani ezt az új életminőséget, illetve, ha nem, akkor mi állhat ennek a 

hátterében (végzettség hiánya, életkörülmények,diszkrimináció stb.)  

A kutatási feladat révén elért eredmények és azok gyakorlati alkalmazható-

ságának bemutatása hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben a telep-

rehabilitáció valóságos integrációs programmá válhasson, illetve a kutatási terv 

részét képező tanulmányutak, szakmai fórumok, konferenciák felvetik egy széle-

sebb körű társadalmi párbeszéd lehetőségét is . 
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