
Cigánytelepek felszámolása 
és újratermel(őd)ése II.
(szerkesztői előszó) 

A Romológia folyóirat 14. száma, mely a cigánytelepek felszámolásának és újratermelő-
désének a kérdéséhez kíván adalékokkal szolgálni, szerves folytatása az előző kötetnek, 
melyben történeti távlatokban a cigánytelepek kialakulására helyeztük a hangsúlyt. A 
szerkesztésnél célként határoztuk meg, hogy az Olvasó átfogó képet kaphasson a ci-
gánytelepek múltjáról és jelenéről, a megszüntetésük érdekében tett lépésekről és azok 
hatásáról. Sajnálatos módon a cigánytelepek jövőjére is némi rálátást szerezhet a tanul-
mányokban vázolt folyamatokat követve, továbbgondolva. 
 A téma felvetését azért tartottuk kifejezetten fontosnak, mert az elmúlt évtizedek-
ben a fokozódó területi hátránynak mindinkább kitéve, a magyarországi cigányság 
lakhatási körülményei mit sem javultak, a gettósodás folyamata egyre kiterjedtebb 
formákat öltött. Ugyan a cigánytelepek felszámolásának az érdekében az 1960-as évek-
től számos állami intézkedés született, melyek közös vonása, hogy az adott hatalom a 
mélyszegénység okát mindig pontosan meg tudta határozni az aktuálpolitikai céloknak 
megfelelően, azonban a megoldások terén korántsem lehetett ekkora magabiztossá-
got tapasztalni, az eredményekről nem is beszélve. A pártállam rendre az azt megelőző 
évtizedeket tette felelőssé a nyomortelepek létéért, míg a rendszerváltást követően a 
szocialista korszak került terítékre, valamint az éppen megbukott kormány mulasztása, 
vagy telepfelszámolási programja. A négy éves választási ciklusokban történő gondol-
kodás nem is szolgálhatott mást, a jelen számban közölt írások időhorizontjai egytől-
egyig amellett érvelnek, hogy több tíz év sem elegendő a kérdés megoldásához. Vagyis 
az elmúlt közel fél évszázadban a politika az okok gyarapítását leszámítva időnként 
ugyan lassította a folyamatokat, azonban érdemben sem megállítani, sem visszafordí-
tani nem tudta azokat. 
 A Romológia folyóirat jelen számában Hajnáczky Tamás a CS-lakás programra fóku-
szált, mivel Magyarország történetében napjainkig ez a telepfelszámolási program 
tartott a leghosszabb ideig, s közel huszonöt évével, valamint a léptékét tekintve is a 
legmeghatározóbbnak számított, mivel több mint harmincötezer lakáskeretet osztot-
tak ki az érintetteknek. Havasi Virág tanulmányában a „miskolci gettóügyek” bemuta-
tására törekedett az elmúlt harminc évben, felhívva a figyelmet a mindenkori városve-
zetés és a nyomortelepek lakóinak az örökös érdekellentétére, a civilek és a helyi 



hatalom küzdelmére, melyből hol az egyik, hol a másik került ki győztesen. A téma je-
lentőségét emeli, hogy a rendszerváltás környékén Miskolcon jött létre az első telepfel-
számoláshoz kötődő civil kezdeményezés. Teller Nóra a Schelling-féle és a Wilensky-
féle szegregációs modellek bemutatására és kiegészítésére tett kísérletet írásában, 
felhívva a figyelmet a nyomortelepi lakosok belső indítékainak a fontosságára a lakó-
hely kiválasztása terén. Felvetése a magyarországi cigányság gettósodásának a vizsgá-
latában újabb perspektívákat nyithat meg, a nem cigány lakosság diszkriminációján 
túli okok feltárása során. Cserti Csapó Tibor a 2005-2015 közötti Roma Integráció 
Évtizede Programnak a közép-kelet-európai cigányság lakhatási integrációjára gyako-
rolt hatását vette szemügyre, kiemelt figyelmet fordítva Magyarországra az adatok is-
mertetése, valamint az összehasonlítások terén. A tízéves program eredményeinek az 
értékelése során rávilágított, hogy a nemzetközi kezdeményezés országonkénti meg-
valósítása mellett az adott időszakban tovább romlott a cigányság lakhatási helyzete. 
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