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Havasi Virág

Még mindig szilánkos 

Miskolc és a cigányság lakhatási ügyei az elmúlt harminc évben

1Miskolc sokszor került a figyelem fókuszába a romák lakhatási körülményei miatt. Elő-
ször 1988-1989-ben a gettóellenes csatározásokkal, majd a fészekrakó üggyel, újabban 
pedig az ún. számozott utcák felszámolása kapcsán, hogy csak a legfontosabbakat 
említsük. Ebben a tanulmányban az elmúlt 30 év eseményeit tekintjük át, azok egymás-
sal való összefüggéseit, némely esetekben a politikai játszmákat, melyek a történtek 
kísérői és nem utolsó sorban a telepeken élők lakhatási viszonyait. A mélyszegénység-
ben, illetve szegregátumokban élő cigány (és nem cigány) emberek állnak a cikk figyel-
mének fókuszában, noha Miskolc roma lakosainak többsége ma már nem cigánytele-
pen lakik. Ezt indokolja, hogy a szociálpolitika, a helyi társadalom és az önkormányzat 
számára a kihívást a cigányságnak ez a rétege jelenti. Természetesen fontos lenne 
megismerni a beilleszkedettek lakó és életkörülményeit, életútját is, ami azonban egy 
jövőbeli, nem kevés tanulsággal szolgáló kutatás tárgya ma még. 

A cikk forrásai a helyi média hírei és hivatalos dokumentumok, valamint az el-
múlt évek folyamán különböző kutatások során készített interjúk és fókuszcsoportos 
beszélgetések. E kutatásokban2 az interjúalanyok, illetve a fókuszcsoportok résztvevői 
helyi szakemberek voltak (gyermekvédelemben és családsegítőként dolgozó szociális 
munkások, védőnő, adósságkezelő, iskolaigazgató, munkaügyi központ dolgozója, civil 
szervezetek tagjai, a cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke, pártfogó felügyelő, 
TKKI munkatársa, stb.)

Havas becslése3 szerint a romák bő harmada, szűk fele él mélyszegénységben, 
és a mélyszegénységben élőkön belül a cigány származásúak aránya hasonló. Az ELTE 
Szegénységkutató Központjának 2001 és 2006-os kutatásaiban a szegény minta 80 
százaléka nem roma volt, és a legszegényebbek között is 50 százalék feletti volt a több-

 Szociológus, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudomá-
nyok Intézete

1 A cím utalás Lengyel Gabriella „Szilánkos mennyország” című, a miskolci cigánytelepekről 
szóló írására. Lásd: Lengyel Gabriella: Szilánkos mennyország – Szegénytelepek, cigányte-
lepek Miskolcon. Beszélő, 2009/7-8. 52-64. 

2 OSI - Roma in Eurocities kutatási projekt 2012-2013, A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatát megalapozó szociológiai kutatás 2015, a témához kapcsolódó szakdolgozatok 
keretében végzett kutatások.

3 Havas Gábor: Esélyegyenlőség, deszegregáció. In Fazekas Károly – Köllő János –Varga Júlia 
(szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal. 
ECOSTAT, Budapest, 2008. 121-138. 
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ségiek aránya.4 Azonban ezek az adatok országos átlagot jelentenek. Bizonyos régiók-
ban, megyékben és településeken, ahol eleve nagyobb számban élnek romák, a mély-
szegénységen belüli arányok is jóval nagyobbak.
 Nincs adat, hogy a miskolci mélyszegénységben élők mekkora hányada cigány szár-
mazású. Azt tudjuk, hogy 5000 körüli a szegregátumokban élők száma (ahogy látni 
fogjuk, ennyi volt 2008-ban az Integrált Városfejlesztési Stratégia adatai szerint, s azóta 
megszűntek ugyan szegregátumok, de inkább átköltözés történt, illetve külföldre távo-
zás, majd részben onnan hazatérés). Azt is tudjuk, hogy a 2011-es Népszámláláson 5441 
fő vallotta magát romának, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat adatai alapján Miskolc 
lakosságának 10%-a roma, azaz 16-17 ezer ember, de vannak olyan becslések, mely 
szerint ez a szám eléri a 25 ezret. A valaha 900 főt számláló számozott utcai szegregátum 
lakóinak mintegy 75-80%-a volt cigány származású (CNÖ becslés), a 3-4000-es lélekszá-
mú Lyukóvölgy lakóinak pedig valamivel több, mint a fele az, de a fiatalabb korosztá-
lyoknak egyre nagyobb hányada, a 35 év alatti felnőttek háromnegyede,5 a gyerekek-
nek még nagyobb része.
 A telep6, slum7, szegregátum8, cigánytelep9 kifejezések nem szinonimák, de Miskolc 

4 Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel? Csalóka „posztmodernitás”. Esély, 2007/4. 3-23. 
5 Vass Kitti: „Abból élünk, ami éppen adódik…” A Lyukóvölgyben élők megélhetési stratégiái. 

Szakdolgozat. 2015. 
6 Magyarországon a rendszerváltást követő első telepösszeírás (az 1093/1997. számú kor-

mányhatározat alapján) során telepnek minősültek azok a legalább négy lakásból álló tele-
pülésrészek, amelyek lakásai alacsonyabb komfortfokozattal, alacsonyabb minőséggel, 
magasabb laksűrűséggel, egészségre ártalmas elhelyezkedéssel hátrányosan különböztek a 
település jellegzetes lakókörnyezetétől. In: A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, A te-
lepszerű lakhatás kezelését meglapozó szakpolitikai stratégia. Melléklet a /2015. (….) Korm. 
határozathoz. [Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a 
Kormány álláspontjának.] Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadal-
mi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Budapest, 2015. március. http://www.kormany.hu/
download/3/a6/40000/Lakhat-Strat.pdf (Letöltés ideje: 2017. május 15.) 

7 A slum kifejezés utal a városok fizikailag leromlott állapotú és szegények által lakott város-
részeinek megnevezésére. In: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, 
2006. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_
szociologiaba/ch06.html#id522820

8 A lakóhelyi szegregáció alatt azt a jelenséget értjük, amikor egy-egy településen belül a kü-
lönböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. In: 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába… I. m. Magyarországon ennek legtipikusabb 
példája a cigánytelepek képződése (ahol, való igaz, nem kizárólag cigányok élnek). A „Város-
fejlesztési Kézikönyv” az alacsony státuszú népesség koncentrációja alapján határolja le a 
szegregátumokat. (A Kézikönyv a 2007-2013 időszak között az uniós finanszírozású regioná-
lis operatív programok által támogatott városrehabilitációs projektek keretében kötelezően 
elkészítendő Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) módszertana.) Ennek alapján 
szegregátumnak minősül az a terület, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb álta-
lános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelke-
zők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint 50%. Az erre vonatkozó adatokat 
a KSH szolgáltatta a 2001-es Népszámlálás alapján. A Kézikönyv a városszövetbe ágyazódott 
szegregált, szegregálódó területeket nevezi telepszerű környezetnek és a városszövettől el-
különült, alapvetően nem lakó -funkciójú területekbe ékelődött szegregátumokat telepnek. 

9 A kifejezések között a cigánytelep a legnehezebben definiálható, egyrészt mivel kapcsolódik 



szélrózsa

63

esetében az érintett területekre mindegyik kifejezés ráillik. (Kivétel talán Lyukóvölgy, 
de e terület –úgy néz ki- lassan elcigányosodik.) E szavakat mi - csak Miskolc kontextu-
sában - szinonimaként értelmezzük és a szövegben azt a kifejezést használjuk, amit az 
adott interjúalany vagy elemzett dokumentum alkalmazott.

Szegregátumok Miskolcon – Nem vész el, csak átalakul

A miskolci szegregátumok történetét legjobban talán Lengyel Gabriella „Szilánkos 
mennyország–Szegénytelepek, cigánytelepek Miskolcon” című írásából ismerhetjük 
meg. Az első - mondhatni történelmi - cigánytelepek, a Gordon, a Miskolc és Diósgyőr 
határában lévő erdőalja, valamint a Sajó parti Csorbatelep már rég nincsenek meg. A Gor-
don helyén épült fel az 1970-es években a Vörösmarty panelházas lakótelep, a Csorbate-
lepet az 1972-es árvíz vitte el. E telepekről főképp a Szondi telepre (a volt tüzérségi lakta-
nya barakk kórházainak épületeibe) költöztek a cigányok, ahol e folyamattal párhuzamo-
san megkezdődött a régi, nem cigány lakók elköltözése, a házak állagának romlása. Új 
szegregátumok alakultak ki a munkáskolóniákon is, köszönhetően annak, hogy volt lakóik 
jobb lakáskörülmények közé kerültek. Ilyen, szegregátummá váló munkáskolóniák voltak 
a Békeszálló, Mésztelep, Tapolca Kőbánya, Vasgyár. A rendszerváltás előtti években jelen-
tősebb cigány lakosság élt a város történelmi városmagjában, a Széchenyi utca udvarai-
ban, pincéiben, lakásaiban is. A telepek következő csoportját alkotják a hétvégi házas, 
zártkerti övezetben, pincesorokon és borházakban keletkező szegregátumok - ellátatlan 
környezetű, olcsó magántulajdonú területeken: az Avason a Muszkás, Danyivölgy és 
Ruzsin, valamint a Bábonyibérc, Tetemvár, Víkendtelep, Pereces és Lyukóbánya. Egy-egy 
utca vagy épület szintén teleppé lett, így az Álmos udvar (egy volt laktanya területén), 
Szendrey utca, a Gizella és Sarolta utcák víz felőli, elhanyagolt, közös udvaros házai.10 A 
cigánytelepek lakóit szaporították az 1977 és 1982 között falvakból, családostul betelepü-
lők. 1987-re Miskolc lakosságának 5%-a, mintegy 10-12 ezer fő volt cigány származású.11 
 A város az elmúlt évtizedekben fokozatosan számolta és számolja fel a cigánytele-
peket. A lakók egy töredéke minőségi lakáscsere révén jobb körülmények közé került és 
ott meg is maradt, egy része a „fészekrakó” program keretében ugyan összkomfortos 
lakásokba költözött, de nem tudta lakását megtartani (lsd. erről részletesebben ké-
sőbb), de a nagy többség másik szegregátumba költözött - illetve 1998-tól több hullám-
ban Kanadában12 próbált szerencsét, illetve kisebb számban, de Nagy Britanniában és 

a „Ki a cigány?” kérdéskörhöz, másrészt statisztikai adatokkal nem megragadható. A köztu-
datban és a köznyelvi szóhasználatban azonban elterjedt, bevett fogalom.

10 Lengyel Gabriella: Szilánkos mennyország… I. m. 
11 Tóth Pál: Cigányok egy vidéki nagyvárosban. (Szociológiai felmérés Miskolc 

cigánylakosságának körében.) Borsodi Szemle, 1988/1. 33-40. 
12 A magyarországi romák Kanadába való kivándorlásának első hullámát 1998-2002-re tehet-

jük, amikor mintegy 9500 magyarországi roma kért menedékkérelmet a kanadai államtól. A 
második nagy hullám volt a 2008-2012-es időszak, mely sorántovábbi 11.000 magyar állam-
polgár kért menedékjogot, melyek 85%-a romának vallotta magát. Igaz, ezek közül nem 
mind volt roma. In: Beaudoin, Julianna – Danch, Jennifer – Rehaag Sean: No Refuge: 
Hungarian Romani Refugee Claimantsin Canada. Osgoode Hall Law Legal Studies Research 
Paper Series. 2015/3. http://ssm.com/abstract=2588058 (Letöltés ideje: 2017. június 3.) 
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Németországban is.13 A Széchenyi utca kiürítését (Lásd erről részletesebben később) 
követte a Szondi/József Attila telep, Békeszálló és Pereces telepeinek felszámolása épí-
tési beruházások miatt. E folyamatok lassan zajlottak, pl. a Szondi telep megszűnése 
1992-2008 között folyt, a Békeszállóé 27 évig, Perecesen még mindig akad néhány 
mélyszegénységben élő család. 
 A 2008-as IVS (Intergrált Városfejlesztési Stratégia) 19 szegregátumot tartalmazott, 
5351 lakossal.14 A 2016-os HEP (Helyi Esélyegyenlőségi Program) megállapította, hogy 
több szegregátum felszámolása befejeződött (pl. Szondi-telep, Békeszálló, Álmos utca, 
Hejőcsabán a Mésztelep), valamint, hogy további szegregátumok felszámolása és felszá-
molódása van folyamatban (pl. számozott utcák).15 Felszámolódás alatt azt értjük, hogy a 
szegregátum házai fokozatosan eltűnnek, a nem lakott épületeket a szomszédok szét-
hordják. „A szegregátumok közötti vándorlás részben a hatósági ellenőrzések eredménye. 
Emiatt aztán pl. a Bábonyi bércen számolódnak fel lakások, mert, ha egy család elhagy egy 
ingatlant, a többi szétszedi a házat. Így sok család esett csapdába, elvesztik a lakcím kártyá-
jukat, mert a régi lakás megszűnt, az újba, pl. a Forrásvölgyön nem tud bejelentkezni.”16 
 Miskolc jelenlegi Településfejlesztési Koncepciója célként fogalmazza meg a 
szlömösödésre alkalmas területek (a Szentpéteri kapuban) és szlömösödött területek 
(Tetemvár) felszámolását, a szlömösödés megakadályozását (Egyetemváros, Ruzsinszőlő, 
Komlóstető, Vargahegy), valamint a volt Szondi telep és Avas Déli lakótelep társadalmi 
rehabilitációját. Két szegregátum (Pereces és Lyukóvölgy) kapcsán a szegregáció megál-

 Nagyon sok érintett BAZ megyei, illetve miskolci volt a kanadai menedékkérők közül. 2012-
ig sem sok embernek fogadták el a menedékkérelmét -2008-2012 között átlagosan kb 8%-
nak -, igaz, sokan visszavonták azt. In: Beaudoin, Julianna – Danch, Jennifer – Rehaag Sean: 
No Refuge: Hungarian… I. m. 

 2012 után megváltozott az addig liberális kanadai menekült politika, rövidített, 45 napos el-
járást vezettek be, majd 2013. januárjában Kanada Miskolcon – az országban egyedül itt – 
plakátkampánnyal próbálta elriasztani a helyi cigányokat attól, hogy Kanadában szerencsét 
próbáljanak, mivel Magyarországról innen érkezett hozzájuk a legtöbb menedékkérő.A me-
nedékkérők száma erősen lecsökkent egészen 2014-ig, amikora számozott utcák felszámo-
lása kapcsán újabb hullám indult Kanadába: 2015 júniusáig mintegy 70-80 család. In: The 
Housing Rights of Roma in Miskolc, Hungary. Report on the ODIHIR Field Assessment Visit to 
Hungary. 2015. http://www.osce.org/odihr/262026?download=true

 Ezen kérelmek nagy részét el is fogadták. 2015-ben a kanadai hatóságok és a nagykövetség 
képviselői személyesen tájékozódtak Miskolcon a romák kivándorlásának okairól a miskolci 
cigány nemzetiségi önkormányzat tagjainál.

13 Durst Judit: „It’s better to be a gypsy in Canada than being a Hungarian in Hungary.” The ’new 
wave’ of roma migration, In: Vidra Zsuzsa (szerk.): Roma Migration to and from Canada. The 
Czech, Hungarian and Slovak Case. Central European University – Center for Policy Studies, 
Budapest. 2013. 203-248. 

14 Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – Antiszegregációs Terv. Mis-
kolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc, 2008. július. http://www.miskolc.hu/sites/
default/files/dokumentumok/csatolmanyok/1670785-3510-2008-3ivs_antiszegregacios_
terv_3_kotet.pdf (Letöltés ideje: 2012. január 12.) 

15 Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2016-2021. Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, Miskolc, 2016. http://www.miskolc.hu/sites/default/files/dokumentu-
mok/csatolmanyok/hep_2016._04._20.-2.pdf (Letöltés ideje: 2017. április 30.) 

16 Interjúrészlet.
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lítása a cél, közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, illetve Lyukóvölgy esetében „meg kell 
teremteni az itt élők szociális foglalkoztatását és megvizsgálni a településrész elzártságá-
nak megszüntetési lehetőségeit”. A vasgyári kolónia esetében a terv a terület lakófunkci-
ójának megtartása, a felújítások lehetőségének megteremtése.17

 Azt láthatjuk tehát a tervezési dokumentumok célja és a valós lakossági mozgások 
szerint is, hogy egyetlen nagy szegregátum marad a városban, a lyukóvölgyi, melynek 
már most 3-4000 lakosa van. (Ha pedig hozzávesszük a Rózsás dűlőtől a Bodótetőig 
terjedő részt, ami nem a völgyhöz tartozik, de annak mintegy folytatása, akkor 5000 
főről beszélhetünk). A telkek és házak többsége magán tulajdonban áll, így a város ed-
digi telepfelszámolási technikái (Lásd később) nem bevethetők, illetve ekkora, mélysze-
génységben élő embertömeg számára nincs is jelenleg lakhatási alternatíva Miskolcon. 
2012-ben a város bérlakás állománya 5145 volt, ami a városi lakásállomány 6,6%-át 
tette ki.18 Ekkor a bérlakások egyötöde volt elégtelen lakhatási körülményeket biztosító 
lakás. A város szociális lakásállományát nagy részt ezek a komfortnélküli és félkomfor-
tos bérlakások alkották (2012-ben 1002). Azóta a szociális bérlakások száma évről-évre 
csökken, párhuzamosan a telepfelszámolásokkal.19 2013-2015 között a bérlakások szá-
ma 173-mal, a szociális bérlakásoké 157-tel csökkent. (TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok) A tervezési dokumentumok nem is tűzik célul a szociális bérlakások számának 
növelését, csak komfortosítását, felújítását. 
 Ha nem csak az önkormányzati bérlakásokat vizsgáljuk, a 2011-es Népszámlálás 
adatai szerint a Miskolcon található a lakások közül 534 szükség és egyéb lakásvolt (a 
lakásállomány 1%-a), komfort nélküli pedig 2640 (a lakásállomány 3%-a). A lakások 1,7 
%-ban sem vezetékes víz, sem házi vízvezeték nem volt, illetve a házak nem csatlakoz-
tak köz- vagy házi csatornához. A lakások 4,7 %-ban nem volt meleg folyóvíz, 4,1% 
%-ban vízöblítéses WC.20

 A város és a Cigány Kisebbségi (később Nemzetiségi) Önkormányzat lakásépítési, 
felújítási projektjei kis volumenűek voltak az elmúlt 30 évben. 1989-ben a városi tanács 
cs-lakás keretéből a Martin telep (Miskolc egyik kertvárosi övezete) szélén, a Mura utcá-
ban építettek fel 12 házat a cigányok részére. Eredetileg ugyan 25-öt szerettek volna, 
de a helyi lakók tiltakozása miatt végül lecsökkent ez a szám.21 

17 Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési koncepció (2014-2030). Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, Miskolc, 2014. http://www.miskolc.hu/sites/default/files/dokumentumok/
csatolmanyok/miskolc_mjv_telepulesfejlesztesi_koncepcioja.pdf (Letöltés ideje: 2017. május 21.) 

18 A lakásállomány 1990-es évek elején lejátszódó gyors és masszív magántulajdonba kerülése 
óta az alacsony szociális bérlakásállomány nem csak Miskolcot, hanem az egész országot 
jellemzi. A teljes lakásállománynak mindössze 2,4%-a önkormányzati bérlakás. Összehason-
lításképpen Ausztriában ez az arány 23%, Franciaországban és a Cseh Köztársaságban 17%. 
A többi rendszerváltó országban a magyarországihoz hasonlóan alacsony ez a szám. In: A 
2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését meglapozó szakpo-
litikai stratégia…. I. m.

19 Azonban nem csak a komfort nélküli, illetve szükséglakások szűnnek meg, pl. a József Attila 
45 bérlőinek is el kellett hagyniuk a lakásaikat. Ebben a házban szintenként 14 család lakott, 
összkomfortos lakásokban, rendezett körülmények között. A felajánlott, romák által lakott 
szegregált lakókörnyezetben lévő bérleményeket a lakók nem fogadták el. 

20 Népszámlálás 2011, Területi adatok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye. https://www.ksh.hu/
docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_05_2011.pdf (Letöltés ideje: 2017. március 20.) 

21 Lengyel Gabriella: Szilánkos mennyország… I. m.
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 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) szervezésében 2004-2005 között 18 lakás 
épült a Szondi telep szélén az érintett családok szocpol-keretének felhasználásával és 
első lakáshoz jutási (városi szintű) támogatással. E komfortos, manzárdos, előkertes 
három- és négylakásos sorházak mellett 2005-ben szintén a CKÖ kezdeményezésére 
épült [a Miskolci Ingatlankezelő (MIK) Zrt programjaként] egy egyemeletes, belsőudva-
ros nagy lakóház. Ebben 24 komfortos szociális bérlakás van. Ezen esetek arra is utal-
nak, hogy a szegregáció önmagában nem feltétlenül zavarja az érintetteket, hiszen a 
cigányok maguk kezdeményezték e telep széli lakások építését. Kérdés, hogy a csalá-
dok beköltözése ezekbe a lakásokba kényszer megoldás volt-e, hiszen az említett épü-
letekben élni még mindig jobb, mint a város másik részén egy lepusztult házban, lakás-
ban vagy otthontalanul. Igaz, hogy a Szondi telep nincs (nem volt) „rossz” helyen, vala-
mennyi szolgáltatás elérhető közelségben van. Ráadásul a telepeknek van (volt) egy 
erős közösségi tudata, amiről kevesebb szó esik. Így ír erről Dancsné Iváncsik Erika: 
„Furcsa helyzet áll elő, amikor összetalálkoznak Miskolcon a „győri romák”, a „barakkosi 
romákkal”, és elkezdik egymást ugratni az ún. krumplishurka nevű étel elkészítésének a 
módjával. Kérdés: reszelni kell-e hozzá a krumplit, vagy hasítani? Ma már ugyan egyik te-
lep sem létezik, és mindenki máshol lakik, de a közösségi tudat megmaradt, és minden az 
ügyben megszólalóról azonnal lehet tudni, hogy melyik oldalhoz tartozik, mert ez a tudat 
túllép az egykori lakóhely határain. Feszegetik ugyan ezeket a határokat, de aki sokáig élt 
telepen, annak részévé válik ez a tudat, és elkíséri, bárhová is költözzön. Ez a sajátos kö-
zösségi tudat azért is ívódik bele az emberekbe, mert máshogy nem tudják leküzdeni a 
mindennap eléjük gördülő akadályokat. Az akadályok leküzdéséhez ugyanis csak azoknak 
vannak megfelelő receptjeik, akik hozzájuk hasonlóan régóta telepeken élő emberek. Ez 
pedig egy elég szűk csoport: telepi barátok, rokonok, szomszédok. Ami elegendő lehet né-
hány kisebb probléma megoldásához, de általában kevés a szegénységből, a kirekesztés-
ből történő kiemelkedéshez.”22 A telepi közösségek erejét mutatják azok a történetek is, 
amikor a telepfelszámolást követően új lakókörnyezetükben depressziósok lettek né-
hányan, sőt, öngyilkosság is előfordult. És erős közösségről mesél az is, hogy a Mura 
utcai cigányok kis játszóteret és sportpályát építettek maguknak.
 Kérdés, hogy Miskolc legnagyobb szegregátumában a Lyukóvölgyben ki tud-e ala-
kulni közösségi tudat. Ezt nehezíti a nagy lélekszám, hogy sok helyről és több okból 
érkeztek (érkeznek) ide az emberek, és sokan „vándorolnak” Lyukóvölgyön belül is, 
másik házba költöznek egy idő után (mert pl. kinövik az előzőt vagy mert a régiben ki-
kötötték az áramot.) A telepen jelen levő civil és egyházi szervezetek igyekeznek 
közösségfejlesztéső tevékenységet végezni, mert, ha egy ekkora nagy közösség nem is, 
de kisebb közösségek kialakulhatnak. A civilek jelenléte a Lyukóvölgyben - melyről ké-
sőbb bővebben szót ejtünk - tudja ellensúlyozni a telepek társadalmi bezártáságát, 
társadalmi kapcsolatainak, kapcsolati tőkéjük szűkösségét is.
 A fent említett telepi összetartásnak és közösségi erőnek van árnyoldala, s így az 
említett két CKÖ által ösztönzött programnak is, hiszen, ha a társadalmi kapcsolatok a 
sajátjához hasonló emberekre korlátozódnak, szükül a kapcsolati tőke, erőforrásokhoz 
és szolgáltatásokhoz való hozzáférés.23 

22 Dancsné Iváncsik Erika: A Számozott utcák felszámolása. Szakdolgozat. 2017. 
23 Bolt, Gideon – Phillips, Deborah – Van Kempen, Ronald: Housing Policy, (De)segregation 

and Social Mixing: An International Perspective. Housing Studies, 2010/2, 129-135. 
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 A szegregációs folyamatok, telepek képződése hátterében számos ok állhat. Van 
olyan szegregációs folyamat, mely szervezett, gazdaságilag determinált, specializált 
kommunikációs rendszerekből eredő és van, ami egyéni diszkrimináló döntések ered-
ményeként jön létre. A gettósodás egy nagy költözési gyakorisággal bíró társadalomban 
spontán módon is kialakul, kirekesztés nélkül, hisz ehhez elég, hogy nem érzi valaki jól 
magát olyan lakókörnyezetben, ahol kisebbségben van szokásaival, ruházatával. A las-
san kisebbségbe kerülő csoport pedig ugyenezen motivációk alapján elvándorol.24 A 
magyarországi folyamatok esetén többnyire spontán gettóba menekülésről és gettóba 
szorulásról van szó, amit részben a pénzhiány, részben a szomszédság gyűlölete idéz elő. 
Olykor pedig a helyi politika az erősebb választói érdekeknek kedvezve adminisztratív 
szabályokkal vagy anyagi ösztönzőkkel segíti. (Például az eladósodott szegény vagy ci-
gány családnak közpénzen olcsó lakást vesznek egy isten háta mögötti településen.25

 Egy 2010-es NCSSZI kutatás vizsgálta a magyarországi telepek kapcsán a be- és a 
kiköltözési indítékokat. Azt találták, hogy a beköltözés leggyakoribb indoka az előző 
lakás magas fenntartási költségeitől való szabadulás, a rokoni kötelékek fontossága, 
családalapítás. A telepről való elköltözés fő indokai pedig a felfelé ívelő életút-szakaszra 
jellemzők: a munkahelyválasztás, a tanulmányok, a rossz környezet és lakáskörülmé-
nyek miatti elköltözés, illetve az önállóvá válás miatti költözés.26 A következőkben fi-
gyelmünket a jogi vonatkozású történetek megismerésére fordítjuk.

24 Schelling, Thomas C.: Models of Segregation. The American Economic Review, 1969/2, 488-493.
25 Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel… I. m. 
26 Teller Nóra: Adaptációs csapdák. Hipotézisek a romák lakásmobilitásáról, a 2010-es roma 

adatfelvétel lakásváltoztatási kérdéseire adott válaszok és a korábbi cigányfelvételek 
lakásmobilitási adatai alapján. In: Kurucz Erika (szerk): Roma kutatások 2010. Élethelyzetek 
a társadalom peremén. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2011. 203-218.
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