
HAJNÁCZKY TAMÁS

A tibolddaróci barlanglakások felszámolása 
avagy 
nem cigányok a CS-lakás programban1

 Tibolddaróc /Borsodi Gyula/ 2 

 A hegyoldalon még sorakoznak
 a dohos, b_zös pinceodúk,
 s hirdetik vádlón majd századoknak
 a sötétséget és néma bút. 
 Riadt gyermekek halk sóhajtása
 ül a falakon s a szögleten. 
 Hát itt múltunk! Mindenki lássa, 
 mi volt tegnap a történelem.
 Odébb a völgyben, öt úri porta
 csillog a fák közt s torz kacagás
 visszhangja száll még mintha árny volna,
 s letagadná, hogy feltámadás 
 hajnala pirkadt a szörny_ völgyre, 
 ahonnan annyi jajtört égnek.
 Most vígan lebben a lombok zöldje
 s ezer torokból száll az ének.
 Piros cserepek füzérén lángol
 a hajnal s boldog népet köszönt.
 Feltört a fényre odújából
 s vidám kacajjá érett a csönd.
 Öreg anyóka, ki hetven évig 
 lakott a földben, – ki érti meg?
 „fennálló” házat bejárja végig
 s szólni sem tud, csak könnye pereg.
 Ki hitte volna – sírja az asszony –
 hogy egyszer minket megszabadít?
 S öröm ujja a sárga arcon
 egy ráncot lágyan szebbre simít.
 Szegényes holmit hozott a házba, 
 – „minek is néki szép szoba mán”?
 De vígan röppen hét unokája
 a tiszta fényben, mint a madár! 

 1955. szeptember 25.

(Bevezetés) E tanulmány célja, hogy bemutassa a tibolddaróci barlanglakások felszá-
molását a szocialista korszakban. A községben nem cigányokat vontak be a CS-lakás 
(CS=csökkentett érték_, csökkentett komfortfokozatú) programba, ami az eddigi szak-
irodalom fényében elsQre meglepQnek t_nhet. A szakmai körökben elterjedttel szemben 
a „szociális követelményeknek meg nem felelQ telepeken” élQk harminc százalékát a 
tanácsok nem cigánynak minQsítették az 1964-es telepfelmérés során. Vagyis nem cigá-
nyokat is bevontak a 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendelettel lefektetett CS-lakás 
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programba. A felmérés során összeírt nem cigányok jellemzQen barlanglakásokban, 
felvonulási barakkokban, bányász kolóniákon vagy cselédlakásokban laktak. Továbbá 
gyakran elQfordult, hogy egy nyomortelepen cigánynak és nem cigánynak minQsítettek 
vegyesen éltek.

A fentiek miatt tartottam fontosnak a tibolddaróci barlanglakások felszámolásának a 
vizsgálatát, mivel a községben nem cigányok, jól körülhatárolható csoportja került be a 
szociális lakásprogramba. Vagyis a tibolddaróci barlanglakókra etnikai szempontból úgy 
is lehet tekinteni, mint a CS-lakás program kontrollcsoportjára. EbbQl kifolyólag a község-
ben végrehajtott telepfelszámolás feltárásán túl, arra a kérdésre kerestem a választ, hogy 
felmerült-e lényegi eltérés a vizsgált településen a CS-lakás program végrehajtása során 
a cigány lakosságot érintQ kezdeményezésekhez képest. Másképpen feltéve a kérdést; 
a cigánysággal kapcsolatos elQítéletek mennyiben torzítják egy szociális lakásprogram 
megvalósulását, kimenetelét. Az utóbbi megközelítés azért is fontos, mert a tibolddaróci 
barlanglakók vizsgálatán keresztül, az etnikai konfliktusok, elQítéletek hatásától mentesen 
lehet vizsgálni a CS-lakás programot. Vagyis ténylegesen a CS-lakás programra, mint ön-
magára lehet fókuszálni, tulajdonképpen ezzel a megközelítéssel maga a szociális lakás-
program és nem a cigány lakosságot ért diszkrimináció kerül a középpontba.

A kutatás során a Magyar Országos Levéltárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Levéltárban, valamint a tibolddaróci Polgármesteri Hivatalban fellelhetQ, telepfelszámo-
lással kapcsolatos dokumentumokat vizsgáltam. Továbbá a településen kéthetes terep-
munkát folytattam, mely során nyolc, közel félórás interjút készítettem, valamint számos 
barlanglakást felmértem és azokról fényképfelvételeket készítettem.

(ElQzmények) „Barlanglakók a Bükkben. Hermann Ottó, […] mint már elQbb a Bükk 
hevesi részében, most a borsodiban a barlanglakások egész rendszerét fedezte föl. 
A barlanglakásokat jó magyar nép lakja.”3 – korabeli szenzációként tudósította a 
Természettudományi Közlöny. 1901-ben. Hermann Ottó foglalkozott tudományosan el-
sQként a Bükk déli részén elhelyezkedQ barlanglakásokkal. Kutatási eredményeit ugyan 
nem jelentette meg, de a terepmunka során készített naplója megQrizte összegy_jtött is-
mereteit az utókor számára.4

Néhány évvel késQbb jelent meg az elsQ tudományos közlemény Bátky Zsigmond tol-
lából a Néprajzi ÉrtesítQ hasábjain. A „Barlanglakások Borsod vármegyében” címmel 
megjelent, néprajzi és topográfiai adatokat is tartalmazó rövid leírásában mutatta be a 
szomolyai barlanglakásokat, melyekrQl fényképfelvételeket is közölt.5 Továbbá írásában 
némi támpontot adott a Bükk déli részén vájt barlanglakások keletkezésének az idejérQl: 
„Állítólag 60-70 évvel ezelQtt jöttek divatba máshonnan beköltözött lakosok révén.”6 

Malonyay DezsQ, 1922-ben napvilágot látott „A magyar nép m_vészete” cím_ mono-
gráfiájának V. kötetében összegezte a barlanglakásokkal kapcsolatos addigi ismereteket. 
A könyvben szereplQ néhány oldalas leírás a bükkaljai barlanglakásokról is tartalmazott 
adatokat, valamint fényképfelvételeket, melyeket döntQen a Bátky Zsigmond tanulmá-
nyából emelhetett át.7

A barlanglakók helyzete Tibolddaróc példáján vált ismertté a szélesebb nyilvánosság 
elQtt 1929-ban, a Magyar JövQ napilap jóvoltából. A napilapban közölt újságcikk szerzQje 
viszonylag kedvezQ képet festett a tibolddaróci barlanglakásokról: „Tibolddarócon 168 
barlanglakásban 1150 lélek lakik a legprimitívebb körülmények között. […] A lakosok ra-
gaszkodnak a barlanglakásokhoz a rendes építés_ lakások után nem vágyakoznak […] A 
lakók, a fejlettséget és az élettartamot tekintve, nincsenek elmaradva a község más lakású 
lakosaival szemben […] szinte ragaszkodnak a barlanglakásokhoz, ahol Qseik is éltek.”8 
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A Zöld Kereszt folyóiratban az 1930-as évek folyamán több tanulmány foglalkozott a 
mezQkövesdi mintajárás szociális és közegészségügyi helyzetével, melyek közül kieme-
lendQ Mezey Margit 1934-ben megjelent „Barlanglakások” címet viselQ írása. A szerzQ 
a Magyar JövQ napilappal szemben rendkívül részletesen és könyörtelenül szembesítette 
az olvasókat a mezQkövesdi járás barlanglakásainak a világával: „Életmódjuk primitív, s 
tisztán napi életszükségleteik elQállítására szorítkozik. […] A nedves levegQtlen barlang 
fészke a rachitisnek és gyakori a gyermekeknél a mirigy tbc., általában vérszegények és 
gyenge testalkatúak.”9 Továbbá a tanulmány írója a probléma súlyát érzékeltetve felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a mezQkövesdi járás harminc településébQl mintegy tizenegy 
községben írtak össze, több mint nyolcszáz barlanglakást az 1930-as népszámlálás során. 
A közölt táblázatból egyértelm_en látszott, hogy Tibolddarócon jegyezték fel messze a 
legtöbb pincelakást. Tibolddarócon élt a mezQkövesdi járás barlanglakóinak közel egy-
harmada, a barlanglakások több mint egynegyedében.10

A tibolddaróci barlanglakások országos nyilvánosságra az 1930-as évek közepe táján 
tettek szert az épülQ Mikszáthfalva11 kapcsán. A Révai Irodalmi Rt.-nek, valamint számos 
politikusnak és vállalatnak köszönhetQen 1936-ban a barlanglakók számára Tibolddarócon 
felépült huszonegy ház, melyet Mikszáthfalvának neveztek el.12 Az elsQ ház átadása so-
rán megtartott sajtóértekezletnek a vártaknak megfelelQen komoly visszhangja lett a 
korabeli napilapokban.13 Szabó Zoltán a „Cifra nyomorúság” cím_, 1938-ban megjelent 
szociográfiájában részletesen beszámolt a tibolddaróci barlanglakások helyzetérQl, amit 
nagyrészt a Zöld Kereszt folyóirat jelentéseire alapozott. Továbbá könyvébQl betekintést 
nyerhettek az olvasók Mikszáthfalva megépítésének visszásságairól.14 

MeglepQ módon, a komoly nyilvánosság ellenére az 1941-ben kiadott „A magyarság 
néprajza” cím_ m_ elsQ kötete csupán néhány sort foglalt magába a bükkaljai barlangla-
kásokról, „A magyar nép m_vészete” elnevezés_ monográfiához hasonlóan szintén Bátky 
Zsigmond tanulmányából merítkezve.15

(Az 1961-es párthatározat) Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1961. június 20-án ha-
tározatot adott ki „A cigánylakosság helyzetének a megjavításáról kapcsolatos egyes 
feladatokról” címmel, mely többek között célul t_zte ki a cigánytelepek felszámolását. A 
Politikai Bizottság határozata a magyarországi cigány lakosság lélekszámát 200 ezer fQre 
becsülte, valamint „beilleszkedettség” szempontjából három kategóriába sorolta Qket.16 
Az adott korszakban a beilleszkedés alatt elsQsorban a mai értelemben vett asszimilációt 
érthettek, a kultúra megQrzését lehetQvé tevQ integráció fel sem merült a felsQbb szer-
vekben.

A hatalom a párthatározatban burkoltan megfestette a számára megfelelQ, hasznos 
cigány képét, mely a következQképpen nézett ki: „A beilleszkedett cigányok elérték 
a lakosság átlagos gazdasági és kulturális színvonalát, felhagytak a cigány életfor-
mával, jobbára szétszórtan élnek.”17 A „beilleszkedésben lévQ”, valamint a „be nem 
illeszkedett” cigányokról pedig megállapította, hogy többnyire cigánytelepeken lak-
tak, vagy vándoroltak, vagyis a nem cigány lakosságtól elkülönülten éltek. Továbbá 
az iratanyag szerint foglalkoztatás és iskoláztatás tekintetében az utóbbi két csoportra 
az „alacsony kulturális színvonal”, illetve a „társadalom terhére élQsködés” volt a 
jellemzQ.18 A besorolásnál egyértelm_en szembe ötlik, hogy meghatározó szempont-
ként tekintettek a lakhatás mikéntjére, melybQl egyben az asszimiláció fokait (ván-
dorcigány – cigánytelepen elkülönülten – elszórtan a nem cigány lakosság között) 
is levezették. EbbQl kifolyólag a kívánatos cél a cigánytelepi lakosság nem cigány 
lakosság közé történQ szétszórása lett. 
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A párthatározat hivatalosan is kimondta, hogy a cigányság nem tekinthetQ nemzetiségnek19, 
tehát asszimilációra ítélte Qket, aminek egyik eszközét a járványok20 és a b_nözés21 melegágyá-
nak bélyegzett cigánytelepek megszüntetésében látta. 

A kényszerasszimiláció szándéka mellett a másik fontos érvet az jelentette, hogy a „kapi-
talista sajtóügynökségek” szeme elQl elrejtsék azt a tényt, hogy a szocialista Magyarországon 
emberek tömegei jóval a létminimum alatt, nyomortelepeken élnek.22

A fentebb felsorolt tényezQk mellett háttérbe szorult a tényleges probléma, mégpedig az, 
hogy a magyarországi cigányság jelentQs része tarthatatlan és kimondottan egészségtelen kö-
rülmények között élt, melyrQl a párthatározat az alábbi sorokat tartalmazta: „A cigánytelepek 
száma 2100. Ezek rendszerint egészségtelen, QsztQl tavaszig szinte megközelíthetetlen terüle-
ten (erdQk, mocsarak mentén) vannak, s lakóik emberi lakásra alkalmatlan építményekben, 
helyenként földbe vájt kunyhókban élnek. A cigánytelepek kommunális ellátottsága rendkívül 
alacsony szint_, egészségügyi viszonyaik ijesztQek. A hiányos és rossz vízellátás, árnyékszékek 
hiánya s az elhanyagolt környezet különféle fertQzQ betegségeknek melegágya.”23

A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány elnökhelyettese Kállai Gyula a párthatáro-
zat végrehajtására 1961. november 8-án megfogalmazta az 1-72/1961. számú utasítását, mely 
a következQket írta elQ a cigánytelepekkel kapcsolatban az érintett tanácsoknak: „Intézkedni 
kell arról, hogy a rendszeresen dolgozó cigányokat lakásigénylésnél az egyéb lakásigénylQk-
kel egyenlQen bírálják el. A cigányok saját erQbQl történQ építkezését az eddiginél fokozottab-
ban kell elQsegíteni […] A cigánytelepek megsz_néséig fokozottabb mértékben gondoskodni 
kell azok kommunális ellátottságának növelésérQl. Fokozni kell az egészségügyi ellenQrzQ és 
felvilágosító munkát.”24 Az imént idézett forrás két meghökkentQ tényrQl is tanúskodott; egy-
részt a pártállam felsQ vezetésének a tájékozatlanságáról, mivel az ingyenes házhelyjuttatást 
egy kormányrendelet25 már 1957-ben megszüntette, másrészt a cigányságról nemcsak a föld-
osztás26 során „feledkeztek meg”, hanem a tanácsi lakások kiutalásánál is.

1963. március 5-én a MSZMP KB Politikai Bizottsága napirendre t_zte az 1961. 
június 20-án kiadott párthatározat végrehajtásának a megvitatását. Az ülésen tárgyalt 
elQterjesztés külön kiemelte a cigánytelepek felszámolása terén tanúsított eredményte-
lenséget, melynek hátterében az állt, hogy az ingyenes házhelyjuttatás megsz_nt és a 
cigánytelepi lakosságnak csak töredék része tudott az OTP által biztosított hitelfeltételek-
nek eleget tenni. Ezért a Politikai Bizottság utasította az Építésügyi Minisztériumot és a 
Pénzügyminisztériumot, hogy készítsenek egy tervezetet arról, hogyan lehetne a cigány 
lakosság számára „egyszer_bb lakóházakat” kedvezményes hitelfeltétellel építeni, továb-
bá azokat „egyszer_bb bútorokkal” berendezni.27 

A minisztériumok által elkészített; „Tervezet a cigánytelepeken élQ lakosság lakás-
helyzetének megjavítására” cím_ elQterjesztést 1963. november 12-én került a Politikai 
Bizottság elé.28 A tervezettel a tárgyalása során valamennyi jelenlévQ egyetértett az épí-
tésügyi miniszter kivételével, aki a következQ észrevételt tette: „Szükségesnek tartom a 
tervezetet olyan javaslattal kiegészíteni, hogy a tervezett kedvezményeket minden olyan 
dolgozó megkaphatja, aki egészségtelen, továbbá a városképet rontó szükséglakásban la-
kik, az irányelvekben elQírt feltételeknek megfelel és szociális helyzeténél fogva képtelen 
arra, hogy lakáshelyzetét saját erejébQl megjavítsa. A javasolt kiegészítés hiányában a 
cigánylakosság részére nyújtandó kedvezmények a hasonló életkörülmények között lakó 
nem cigány lakosságot nem illetnék meg, s ez feszültséget idézhetne elQ.”29

Az idézett dokumentum részlet eredményezte azt, hogy a CS-lakás programba nem 
cigányokat is bevontak, jóhiszem_en azzal a szándékkal, hogy elkerüljék az esetleges 
feszültségeket a cigány és a nem cigány lakosság között. A késQbbi szociológiai vizsgála-
tokból egyértelm_vé vált, hogy a nem cigány lakosság jelentQs része a reméltek ellenére 
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igazságtalannak érezte a cigány lakosságnak e téren nyújtott támogatásokat.30 Részben az 
imént említett tényezQ miatt terjedtek el széles körben azok a cigányság lakáskultúrájá-
val kapcsolatos sztereotípiák, melyeknek szimbólumává az úgynevezett „parkettaégetés” 
vált.31

(2014/1964. sz. kormányhatározat) Az illetékes minisztériumok hosszas párbeszéde, 
illetve szervezQmunkájának eredményeképpen a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt 
Kormány elnöke 1964. május 4-én kiadta a 2014/1964. (V.4.) sz. határozatát „a szociális 
követelményeknek meg nem felelQ telepek felszámolásáról”.32 A határozat elQterjesztése 
volt az elsQ dokumentum, mely a barlanglakások megszüntetését célul t_zte ki a cigány-
telepekhez hasonlóan, a CS-lakás program keretein belül: „Hazánkban jelenleg mintegy 
200.000 cigány közül még 140.000 él 2.100 cigánytelepen. E személyek elhelyezésére 
mintegy 25.000 lakás szükséges. Ezen túlmenQen a cigánytelepekhez hasonló körülmé-
nyek között – pl. barlanglakásokban, felvonulási barakkokban – néhány ezer család 
él, akiknek elhelyezésérQl ugyancsak gondoskodni kell.”33 A szocialista korszakban a 
barlanglakásokban döntQen nem cigányok34 laktak, vagyis alapvetQen a cigány lakosság 
részére megalkotott szociális lakásprogramba nem cigányokat is bevontak. A kormány-
határozat címe is magán viselte azt, hogy nem cigányokra is kiterjesztették a rendelet 
hatályát. A cigánytelepek helyett a továbbiakban a „szociális követelményeknek meg nem 
felelQ telepek” megnevezést alkalmazták a felsQbb pártszervek az általuk kibocsátott 
dokumentumokban, mely alatt „cigány-, barlang- és más hasonló lakásokból álló tele-
peket” értettek.35

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1964 júliusában a 
második napirendi pontként tárgyalta „A cigány lakosság helyzete megyénkben” cím_ je-
lentést. A jegyzQkönyv tanúsága szerint kifejezetten kedvezQ fogadtatásra lelt36 a telepek 
megszüntetését elrendelQ kormányhatározat.37 Részben azért, mert ebben a határozatban 
látták a barlanglakások megszüntetésének a lehetQségét: „az építés-közlekedés és vízügyi 
osztály vezetQje szerint a 2014. sz. kormányrendelet szerint alapján mód és lehetQség van 
arra, hogy a barlanglakók helyzetét megoldják.”38 MeglepQ módon a VB-ülésen, amin el-
vileg a cigány lakosság helyzetét vitatták volna meg, már az elsQ hozzászólásokból kide-
rült, hogy elsQsorban a barlanglakásban élQ nem cigány lakosság helyzete került terítékre.

A 2014/1964. (V. 4.) sz. határozat kiegészítésére a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt 
Kormány 1964. április 29-én kiadta a 3162/1964. sz. határozatát, melynek elsQ pontja a 
következQket írta elQ: „Az Építésügyi Minisztérium illetékes tanácsi szervek útján tétele-
sen mérje fel a 2014/1964./V.4./ Korm. számú határozat hatálya alá tartozó telepeket, s 
a M_velQdésügyi Minisztériummal és az Országos Tervhivatallal egyetértésben állapítsa 
meg azok felszámolásának ütemét. Ennek során az idegenforgalom szempontjaira is fi-
gyelemmel kell lenni.”39 Ennek hátterében az állhatott, hogy a felsQbb szervek nem ren-
delkeztek pontosabb ismeretekkel a telepek számáról, fajtájáról valamint országon belüli 
eloszlásáról. Továbbá a korábbi tanácsi jelentések csak a cigánytelepekrQl szolgáltattak 
adatokat, melyekben a nem cigányok által lakott nyomortelepekrQl, barlanglakásokról 
nem számoltak be.

A kormányhatározat végrehajtása érdekében az Építésügyi Minisztérium megfogal-
mazta a 17/1964. sz. körrendeletét, mely utasította a tanácsokat a kormányhatározat ha-
tálya alá tartozó telepek összeírására. A felmérés során a minisztérium csak néhány soros 
tájékoztatást adott ki arról, hogy mit szükséges telepnek minQsíteni, valamint arról, hogy 
kit kell cigánynak tekinteni.40 A 17/1964. sz. körrendelet csupán annyit írt elQ, hogy „a 
határozat végrehajtása érdekében tételesen fel kell mérni az annak hatálya alá tartozó 
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olyan telepeket, ahol legalább öt lakás helyezkedik el.”41 Továbbá az összeírás során az 
illetékes tanácsoknak fel kellett tüntetniük, hogy az adott telep a következQ négy kategó-
ria közül melyikbe tartozik: „cigánytelep”, „vegyes telep”, „barlanglakás” és „egyéb 
telep”. A cigány lakosság meghatározásánál még ilyen csekély kikötést sem írtak elQ, 
ennek eldöntését teljes mértékben az érintett tanácsokra bízták.42 EbbQl következett az a 
pontatlanság, melyre Virág Tünde hívta fel a figyelmet a Kirekesztve cím_ könyvében, 
hogy több községben, melyeken megbízhatóbb adatok szerint voltak cigánytelepek, az 
1964-es felmérés nem mutatott ki ilyeneket.43

Az ÉM felmérése szerint 1964-ben 222 160 személy, 55 425 család lakott, 48 966 
lakásféleségben „szociális követelményeknek meg nem felelQ telepeken”,44 akiknek a 
70 százalékát cigány, míg 30 százalékát nem cigány származásúnak minQsítettek az 
érintett tanácsok.45 

Szociális követelményeknek meg nem 
felelő telepi lakások száma1964-ben: 

Megye
Lakások száma

Összesen46 Barlanglakás47

Baranya 1608 -

Bács-Kiskun 1408 -

Békés 873 -

Borsod-Abaúj-Zemplén 4792/435048 253

Csongrád 1801 -

Fejér 1025 -

Győr-Sopron 463 -

Hajdú-Bihar 2417 -

Heves 2375 170

Komárom 755 23

Nógrád 2941 -

Pest 2362 195

Somogy 1287 -

Szabolcs-Szatmár 3161 -

Szolnok 2508 -

Tolna 1401 -

Vas 685 -

Veszprém 4268 -

Zala 739 -

Megyék összesen 36767 601

Budapest 12199 -

Összesen 48966 601

A fenti táblázatból egyértelm_en kit_nik, hogy – Budapestet leszámítva – Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében írták össze messze a legtöbb telepi épületet. A felsQbb szervek 
nyomása mellett részben ezért is vált égetQ kérdéssé a telepfelszámolás ügye a megyé-
ben. Mindezek miatt 1965 áprilisában külön napirendi pontként foglalkozott az MTVB 
a kormányhatározat, valamint a 17/1964. sz. körrendelet végrehajtásával. Az Építési- 
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Közlekedési és Vízügyi osztály által elkészített elQterjesztés szerint a megyében 4350 
lakásféleségben, 5006 család és 23 793 személy lakott „szociális követelményeknek meg 
nem felelQ telepeken”.49 A jelentés a következQképpen összegezte az összeírt telepek hely-
zetét: „Ezen telepek a minimális egészségügyi követelményeket sem elégítik ki. Hiányzik a 
WC., az ivóvíz, elektromos energia, bekötQútjaik nincsenek. Nem lenne célszer_, ha ezek 
a telepek fejlQdnének. A rossz hírük, városrendezési és idegenforgalmi szempontok miatt 
is kívánatos ezen telepek felszámolása és megszüntetése.”50 

A CS-lakás program ténylegesen a 2014/1964. (V. 4.) sz. kormányhatározat végrehajtá-
sára kiadott „a szociális követelményeknek meg nem felelQ telepek felszámolásáról” címet 
viselQ 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendelet kiadását követQen kezdQdött el. A rendelet 
rögzítette a telepek felszámolásának lehetQségeit, valamint részletekbe menQen a kedvez-
ményes hitellel történQ házépítés módját és feltételeit. Az építkezéshez szükséges 100-150 
n. öl nagyságú házhelyeket az érintett tanácsnak, az állami tulajdonban álló földrészekbQl 
ingyenesen kellett biztosítania. Az építkezés során az Építésügyi Minisztérium által díjta-
lanul a tanács rendelkezésére bocsájtott m_szaki tervek és költségvetések alapján kellett 
a házakat felépítenie a kivitelezéssel megbízott építQipari szövetkezeteknek, vagy kisipa-
rosoknak. A CS-lakás programban azon személyek vehettek részt, akik a rendelet hatálya 
alá tartozó telepeken éltek, legalább kétéves folyamatos munkaviszonnyal rendelkeztek, 
havi átlagkeresetük meghaladta az 1000 forintot és rendelkeztek a jóváhagyott építési 
költség 10 százalékával. Amennyiben az érintett az imént felsorolt feltételeknek megfe-
lelt, abban az esetben kaphatott az építései költségek 90 százalékáig terjedQ kamatmentes 
hitelt, melyet 30 év lefogása alatt kellett visszafizetnie egyenlQ részletekben. Az építkezQ 
kölcsöntartozásából ötéves folyamatos munkaviszony esetén 5 ezer, tízéves folyamatos 
munkaviszony esetén 8 ezer és tizenöt éves folyamatos munkaviszony esetén 12 ezer fo-
rintot engedtek el.51

(Tibolddaróci barlanglakások felszámolása) A tibolddaróci barlanglakások a község 
peremén elterülQ domboldalon az úgynevezett parti részen, hét szinten helyezkedtek el. 
A parton napjainkig fellelhetQ barlanglakás maradványokból, a visszaemlékezésekbQl, 
valamint Bakó Ferenc néprajzi leírásából52 megállapítható hogy a földbe vájt hajlékok 
mérete, formája meglehetQsen változatos volt. A viszonylag könnyen megmunkálható 
riolit tufába vájt lakások mérete az egy helységestQl egészen a több szobából, kamrából 
és konyhából állókig terjedt.

A földbe vájt lakások konyhájába – mellyel jelentQs részük rendelkezett – sparheltet 
raktak vagy szabad t_zhelyet alakítottak ki, amit a kQzetbe mélyesztettek és agyaggal 
tapasztottak. A füst elvezetését a kQzetet átfúrva kürtQk kialakításával oldották meg, 
melyek felszíni nyílását többnyire egy kQbQl faragott kéménnyel fedték be, vagy a 
homlokzati falon vájt nyíláson keresztül kidugott kályhacsövön vezették ki. A kamra 
kivételével minden helyiségben a konyhához hasonlóan kürtQt vájtak és azon vezették 
ki a szobák f_tésére használt kályhák füstjét. A barlanglakások f_tése rendkívül olcsó 
volt, mivel a kQzet kiválóan tartotta a meleget. A barlanglakások falát vastagon törekes 
sárral tapasztották és meszelték. ElQfordult olyan is, amikor a falat színesre festették 
vagy hengerelték. A helyiségek alját szintén törekes sárral fedték, amit simára döngöl-
tek, és azt követQen faszénnel úgymond feketére mázolták.

Az 1961-es párthatározat, valamint az annak végrehajtására kiadott 1-72-es elnökhe-
lyettesi utasítás hatálya a tibolddaróci barlanglakásokra nem terjedt ki, mivel azokban 
nem cigányok laktak. EbbQl kifolyólag még néhány évig a barlanglakások felszámolását, 
szeméttárolók építését vagy WC-k kivitelezését nem t_zte napirendre a községi tanács.
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Az 1960-as évek elsQ felében a tibolddaróci tanács érdemben elQször 1963 januárjában 
kezdett el foglalkozni a barlanglakások helyzetével. A község lakónak egészségügyi álla-
potát taglaló jelentés beszámolt a parton uralkodó egészségtelen viszonyokról, melyek a 
járványveszélyt is felvetették.53

Egy néhány hónappal késQbbi jelentésbQl származó részlet a következQképpen ösz-
szegezte a barlanglakásban élQk tarthatatlan körülményeit: „Igen fontos és tarthatatlan 
egészségügyi probléma áll a tanács elQtt. Mindenki által ismeretes, hogy a parti barlang-
lakásokhoz nincsenek szeméttárolók. A szemetet állati és emberi ürüléket rendezetlenül 
szanaszét hordják az ott lakók. Ebben az ügyben legutóbb […] Vörösmarty úti lakos pa-
nasszal élt az Egészségügyi Minisztériumhoz. A kivizsgálás során, hogy a szomszédok és 
a távolabb lakók is szanaszét szórják a szemetet. A lefolyó vizek a kertbe, sQt a lakásba 
is beviszik a szennyet.”54

A fennmaradt levéltári források, valamint a visszaemlékezések nem említették, 
hogy a közegészségügyi kérdés kezelésére a KÖJÁL alkalmazottai a cigánytelepek-
hez hasonlóan úgynevezett kényszermosdatásokat hajtottak volna végre. Holott a 
cigánytelepeken rendszeresen, sokszor indokolatlanul, csupán a megelQzésre hivat-
kozva végeztek fertQtlenítéseket az egészségQrök.55

A közegészségügyi helyzet orvoslására a községi tanács végrehajtó bizottsága ha-
tározatot fogalmazott meg, mely utasította a VB elnökét, hogy készítsen tervezetet 
WC-k, illetve szeméttárolók építésérQl a parton élQ lakosság bevonásával.56 Továbbá 
egy késQbbi határozat arról rendelkezett, hogy az érintett tanácstagok a körzetükben 
tartsanak egészségügyi felvilágosító munkát és szervezzenek közgy_léseket a szemét-
tárolók elhelyezésérQl.57 A községi tanács az 1963-as év végéig elérte, hogy a barlang-
lakásban élQknek 8 szeméttárolót58 és egy köz WC-t biztosítson.59

A Tibolddarócon készített interjúkból kirajzoló kép valamelyest ellentmondani látszott 
a levéltári anyagokból kibontakozónak. A megkérdezettek kivétel nélkül beszámoltak 
arról, hogy a barlanglakásokat évente többször is meszelték, rendszeresen takarították, 
illetve a közvetlen környékét is a lehetQségkehez mérten tisztán tartották. Komolyabb 
nehézséget a víz beszerzése jelentette, mivel a parton nem tudtak kutat ásni, ebbQl kifo-
lyólag naponta az úgynevezett gamóra akasztott vödrökkel cipelték fel a fQzésre és für-
désre60 használt vizet a barlanglakásokba. A rendelkezésre álló anyagokból feltételezhetQ, 
hogy a barlanglakásban élQ lakosság nem alkotott egy egységes csoportot egészségügyi, 
illetve szociális szempontból. FeltételezhetQen a parton élQ családok nagy része a lehe-
tQségekhez mérten ügyelt az egészségesebb környezet kialakítására, de egy kis részük 
„egészségügyileg kifogásolható” módón élt.

A tibolddaróci tanács egyrészt a fentiekre való tekintettel, valamint figyelembe véve, 
hogy a barlanglakásokban nagyrészt „idQsek, munkaképtelenek vagy nagycsaláddal 
rendelkezQk” laktak, egy 1963-ban kiadott rendeletével eltörölte a földbe vájt lakások-
ra a házadó kivetését.61 A határozat végrehajtása érdekében a pénzügyi elQadót bízták 
meg a barlanglakások összeírásával. A lista többszöri módosítás után elkészült, mely 59 
barlanglakás címét és tulajdonosát tartalmazta.62 Az irat a barlanglakók számáról ugyan 
nem tartalmazott pontos adatokat, de ennek ellenére megállapítható, hogy országos 
viszonylatban is rendkívül terjedelmes „szociális követelményeknek meg nem felelQ 
telep” terült el a község területén.63

Az Építésügyi Minisztérium az 1965-ös évre elQirányzott 800 CS-lakás keretbQl64 70-et 
juttatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsnak. A megyei vezetés az összes CS-
lakás keretet kizárólag a tibolddaróci barlanglakások felszámolására szerette volna bizto-
sítani. Azonban a községi tanács a teljes keretszámra nem tartott igényt,65 ezért a Megyei 
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Tanács a fennmaradó kereteket a sátoraljaújhelyi cigánytelep megszüntetésére fordítot-
ta,66 ragaszkodva ahhoz, hogy a cigányságot asszimilációs célzattal a nem cigány lakos-
ság közé telepítsék: „A cigánylakosságot nem zárt településen kell elhelyezni, hanem 
szétszórtan, hogy a megváltozott környezet nevelQ hatással bírjon.”67 A Megyei Tanács 
imént ismertetett döntésével véghezvitte azon törekvését – mely az 1964-es VB-ülésen is 
felszínre került –, hogy egy alapvetQen a cigány lakosság helyzetén javítani szándékozó 
programban, nem cigányokat részesítsen elQnyben.

A Megyei Tanács döntését követQ hetekben a barlanglakások megszüntetése terén tel-
jes bizonytalanság uralkodott a községben, mivel a tanács semmilyen információval nem 
rendelkezett a felszámolás menetérQl, valamint annak pontos idQpontjáról. Továbbá fel-
reppent a lakosság körében az a „rémhír”, hogy a CS-lakás program kedvezményezettjei 
a bogácsi barlanglakásban élQ cigányok68 lesznek. A fenti aggályok tisztázása érdekében 
a tibolddaróci tanács végrehajtó bizottsága levélben fordult a járási tanács végrehajtó bi-
zottságához.69 

A földbe vájt lakások további sorsa nyár elejére kezdett kirajzolódni. A helyi tanács 
komoly agitációt folytatott annak érdekében, hogy a parton élQ lakosok részt vegyenek 
a CS-lakás programban: „[…] a barlanglakók figyelmét hangos híradón, személyes el-
beszélgetéseken keresztül is felhívjuk az építkezések kedvezQségére, természetesen erQ-
szakolni nem lehet Qket, ha önként nem vállalják, akkor továbbra is olyan embertelen 
körülmények között kell élniük és lakniuk, mint jelenleg laknak.”70 Az erQteljes propa-
ganda ellenére az érintettek egy része ódzkodott a kedvezményes kölcsönakcióban való 
részvételtQl, mivel kicsinyelték az építkezéshez biztosított parcellákat.71

A tibolddaróci tanácsi vezetés továbbra sem adta fel a küzdelmet a lakásság meggyQ-
zése érdekében, amit azzal indokolt, hogy belátható idQn belül nincs más mód a bar-
langlakások megszüntetésére: „[…] fel kell hívni ismételten a barlanglakók figyelmét, 
a nagyon kedvezményes építkezésre, mert minden valószín_ség szerint egyhamar ilyen 
lehetQség nem lesz a barlanglakások felszámolására.”72

A fentiekbQl egyértelm_en kit_nik, hogy a községi tanács mindenáron javítani sze-
retett volna a parton élQ lakosság életkörülményein, az eddigi szakirodalom, valamint 
az ismert levéltári források szerint egyedülálló módon. Ennek hátterében egyrészt az 
álhatott, hogy a település belterületére nem a felsQbb pártszervek nyomására cigányokat 
kellett betelepíteniük, hanem a faluba teljes mértékig integrálódott nem cigány lakoso-
kat. Másrészt a tibolddaróci tanács számos tagja barlanglakásban lakott, vagyis kellQ 
érdekérvényesítQ képességgel rendelkeztek a domboldal lakói.

A Megyei Tanács Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztályának munkatársai 1964 
októberében tájékoztatták a tibolddaróci tanácsot az építkezés megkezdésének az 
idQpontjáról, valamint annak részleteirQl.73 Az építkezéshez szükséges kQ beszerzése 
érdekében a megyei Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztály a Megyei Tanácsnál ki-
harcolta a tibolddaróci kQbánya ideiglenes megnyitását,74 valamint a községi tanácsnak 
a következQ teendQket írta elQ: „Ez évben el kell intézni az ingyenes telekjuttatást és be 
kell indítani az OTP kölcsön igénylését, azért hogy 1965. év tavaszán minél korábban 
beindulhasson az építkezés […]Jelenleg a községi tanácsnak ezzel kapcsolatban az 
a feladata, hogy ismételten összeírja azon személyeket, akik barlanglakásban laknak 
és építkezni kívánnak, és a jelentkezQk névsorát meg kell küldeni úgy a Járási mint a 
Megyei Tanácsnak.”75

Az érintett tanács a jelentkezQk névsorát ugyan összeállította, de számos nehézséggel 
kellett szembesülnie. Az 50 CS-lakás keretet teljesen nem tudták kiosztani, mivel csak 
41 igénylQ rendelkezett a 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM számú együttes rendelet által elQírt 
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tíz százalékos önrésszel. Továbbá a kérelmezQk egy része a tíz százalékos önrészt oly 
módon teremtette elQ, hogy a felszámolásra ítélt barlanglakását néhány ezer forintért 
eladta, vagyis a parton lévQ lakott barlanglakások száma a vártaknak megfelelQen nem 
csökkenhetett.76

A megyei vezetés az ÉKV Osztály vezetQjének véleményére hagyatkozva a kivitele-
zéssel a Borsodmegyei Tanácsi ÉpítQipari Vállalatot bízta meg,77 annak ellenére, hogy 
a 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM számú együttes rendelet azt nem tette lehetQvé.78 Ennek hát-
terében egyrészt az álhatott, hogy Tibolddaróc község a hajdani Mikszáthfalva révén, 
valamint a továbbra is lakott barlanglakások miatt beépülhetett a köztudatba az adott 
korszakban, ezért a barlanglakások mielQbbi felszámolása, illetve egy „minta” CS-lakás 
telep felépítése elkerülhetetlen volt. Az állami vállalat szerepe ebben az lehetett, hogy 
általa a hatalom minél erQteljesebb nyomást tudjon gyakorolni az építkezés gördülé-
kenységére, illetve a házak megfelelQ kivitelezésére. Másrészt nem szabad megfeled-
kezni arról a tényrQl sem, hogy a CS-lakásokat nem cigányoknak építették, akik közül 
néhányan a helyi tanácsban töltöttek be fontosabb tisztségeket. Továbbá a községben 
nagymértékben alapoztak a lakosság kalákában79 történQ közrem_ködésére, annak elle-
nére, hogy az a késQbbiekben hátráltatta az orvosi lakás építését, mivel a lakosság nagy 
része rokoni alapon a CS-lakások építésében segítkezett.80 

A hosszas szervezQ munkát követQen a tanács kifejezetten pozitív eredményként 
könyvelte, hogy a CS-lakások építését 1965 tavaszán el fogják kezdeni: „Ugyancsak 
a tanácstagok kezdeményezésére tettünk elQterjesztést 1963 évben a barlanglakások 
valamilyen formában való felszámolására. Örömmel kell bejelentenünk, hogy ez ügy-
ben 1964 évben több eredményes tárgyalásunk volt, és ez év tavaszán elQreláthatólag 
50 lakás építését megkezdhetjük a barlanglakók részére.”81 1965 folyamán a közel 
50 CS-lakást egy tömbben a tibolddaróci bekötQút mentén építették fel, a hajdani 
Mikszáthfalva mellett. Az építkezés során döntQen az I. jel_ CS-lakás tervrajzot alkal-
mazták, mivel az érintettek szociális helyzete mást nem tett lehetQvé. Az I. jel_ CS-
lakás egy 18 m2-es szobát, egy 12 m2-es konyhát, egy 3 m2-es kamrát és egy 2 m2-es 
elQteret tartalmazott.82 

A Tibolddarócon készített interjúkból egyértelm_en kiderült, hogy az érintettek a 
kezdeti fenntartásaikon felülemelkedve az újonnan épült házaknak kimondottan örül-
tek, valamint megbecsülték azokat, mivel a továbbiakban ugyan csökkentett komfort-
fokozatú házban, de lényegesen egészségesebb körülmények között lakhattak, mint a 
barlanglakásokban.

Az ismert levéltári anyagok, valamint a helyszínen készített interjúk szerint a 
tibolddaróci CS-lakás telep több szempontból is eltérQ módon épült fel, mint a cigányte-
lepi lakosság számára épített CS-lakás telepek. JelentQs különbségeket lehetett felfedezni 
a felépült házak minQsége, a telep elhelyezkedése, valamint az építkezést kísérQ diskur-
zusok terén.

A cigány lakosság részére épített CS-lakások kivitelezésével, valamint a házak minQsé-
gével kapcsolatban számos probléma merült fel a szociális lakásprogram teljes idQszaka 
alatt. Melynek hátterében döntQen az érintettek gyenge érdekérvényesítQ képessége, va-
lamint a kisiparosok egy részének nyerészkedési vágya állt.83 A kisiparosok hanyag mun-
kájában feltételezhetQen a cigány lakossággal kapcsolatos elQítéleteik is közrejátszottak, 
azonban nem szabad megfeledkezni arról a tényrQl sem, hogy a szocialista korszakban 
a nem cigány lakosságnak szánt házak építése során is számos visszaélés merült fel.84 
Ezzel szemben a Tibolddarócon épült CS-lakások kivitelezésével, illetve minQségével 
kapcsolatos visszásságok nem következtek be. Melynek hátterében egyrészt az állhatott, 
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hogy propaganda célzattal a Borsodmegyei Tanácsi ÉpítQipari Vállalatot bízták meg 
egy minta CS-lakás telep felépítésével. Másrészt az érintettek kalákában részt vettek az 
építkezésben, ily módon az épülQ házaik minQségére hatással voltak, valamint a kaláka 
természetébQl fakadóan hatékonyabb érdekérvényesítQ képességgel rendelkeztek.85 Berey 
Katalin „A szociális követelményeknek meg nem felelQ telepek felszámolása” cím_ köny-
vében arra következtetésre jutott, hogy a CS-lakás program során felmerülQ, a megépült 
házak minQségével kapcsolatos visszaélések megakadályozásának leghatékonyabb módja 
a kaláka lehetett volna, de kutatásai alkalmával ennek hiányával kellett szembesülnie.86

A megépült CS-lakás telepet nem a község perifériáján, vagy attól távol belvizes, 
építkezésre alkalmatlan helyen építették fel, hanem a bekötQút mentén. Vagyis a faluba 
érkezQ, vagy azon áthaladó „idegen” azonnal észrevehette a CS-lakás telepet. A cigány 
lakosság részére létrehozott CS-lakás telepeket a cigánytelepekhez hasonlóan87 az érintett 
tanácsok a kívülállók szeme elQl többnyire el akarták rejteni.

A fentebb idézett forrásokat érdemes diskurzuselemzési szempontból is megközelíteni, 
mely szintén lényeges különbségekre hívja fel a figyelmet. A forrásokból kiderül, hogy 
a hatalom helyi képviselQi kifejezetten kedvezQen álltak a tibolddaróci barlanglakások 
felszámolásához: „minél korábban beindulhasson az építkezés”, „ugyancsak a tanácsta-
gok kezdeményezésére”, „örömmel kell bejelentenünk”. A cigánytelepek felszámolásával 
kapcsolatos iratanyagokban ennek a diskurzusnak merQ ellentéte jelent meg, mivel a ta-
nácsok a hatalom nyomása és a tervutasításos rendszerbQl fakadó örök számonkérés miatt 
foglalkoztak a cigánytelepek megszüntetésével. EbbQl kifolyólag a diskurzust a „muszáj” 
határozta meg, valamint a cigánytelep felszámolás szabotálásának a megmagyarázása, 
tisztázása.88 

A tibolddaróci barlanglakások egy részsének felszámolását követQen azzal szembesült 
az érintett tanács, hogy az elhagyott barlanglakások rövid idQn belül kezdtek ismét bené-
pesülni. Ennek hátterében egyrészt az állt, hogy a CS-lakás programban részt venni szán-
dékozóknak az építési költségek 10 százalékát elQre kellett biztosítaniuk, amit sokszor 
csak oly módon tudtak elQteremteni, hogy barlanglakásaikat eladták vagy bérbe adták.89 
Másrészt a lakott barlanglakások számának a vártnál kisebb lépték_ csökkenését az is 
okozhatta, hogy a domboldalba vájt lakásokban olykor több generáció lakott együtt és a 
CS-lakásokba a nagyszülQket hátrahagyva, csak a családmag költözött be.

A barlanglakások megszüntetésének a nehézségét a Megyei Tanács Végrehajtó 
Bizottsága is tárgyalta és jóváhagyta mezQkövesdi Járási Tanács VB. titkárának azt a ja-
vaslatát, hogy a barlanglakókkal a kiköltözést követQen írassanak alá egy nyilatkozatot, 
arról, hogy hozzájárulnak a barlanglakásuk berobbantásához, vagy lakhatatlanná tételé-
hez. Továbbá az MTVB a tibolddaróci tanácsnak elQírta, hogy hatékonyan lépjen fel a 
barlanglakások ismételten történQ benépesülése ellen, valamint fogalmazzon meg egy 
rendeletet a beköltözés tilalmáról.90 

A községi tanács 1965 novemberében a megyei vezetés állásfoglalásának az ér-
vényre juttatása érdekében azonnali hatállyal kiadta a 37/1965 sz. határozatát, mely 
a következQket rendelte el: „Az új lakások beköltözésével egyidej_leg a barlang-
lakások megüresedtek. Tekintettel arra, hogy a barlanglakások egészségtelenek, 
ezért a tanács az újabb barlanglakások beköltözésére beköltözési tilalmat rendel 
el. Utasítja a tanács végrehajtó bizottságot, hogy hangos híradón hozza a lakosság 
tudomására, hogy a megüresedett barlanglakások beköltözésére beköltözési tilal-
mat rendel el a tanács és ha felhívás ellenére mégis valaki beköltözik a barlangla-
kásba, a végrehajtó bizottság tegyen azonnal intézkedést a barlanglakás azonnali 
kiürítésére.”91 
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A Megyei Tanács állásfoglalása, illetve a fentebb idézet határozat látszólag ra-
dikálisan kezelte a kérdést, de a cigánytelepek felszámolásához viszonyítva már 
kevésbé számított annak: „A felsQzsolcai tapasztalat alapján a kiköltöztetett épüle-
tek lebontását csak karhatalommal lehet megvalósítani, hogy az új beköltözéseket 
a telepeken meg lehessen szüntetni, és az ott lakók csökkenjenek.”92 SzembeszökQ 
különbség, hogy míg a nem cigányokkal nyilatkozatot írattak alá és rendeletekkel 
korlátozták Qket, addig a cigánytelepi lakosságnál karhatalmat mozgósítottak. 

A késQbbiekben a cigánytelepek felszámolása során a karhatalom alkalmazását 
a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány „szigorúan titkos” iratként kiadott 
3254/1967. számú határozat törvényessé tette.93 Többek között ez a kormányhatá-
rozat tette lehetQvé az 1960-as évek végén számos cigánytelepi közösség kényszer-
telepítését, melyekre a Kemény István nevével fémjelzett 1971-es cigányvizsgálat 
derített fényt.94

A tibolddaróci tanács a megmaradt barlanglakások felszámolását 1969 decem-
berében rendelte el és rövid idQn belül hozzálátott az elQkészítQ munkálatokhoz. A 
CS-lakások építésére 23 házhelyet biztosított a Mikszáth telepen, valamint néhányat 
a község területén elszórtan. Továbbá a tanács ismertette az érintettekkel a 10/1969. 
ÉVM rendelet95 az építésügyi eljárásról, valamint tárgyalásba kezdett a felsQbb szer-
vekkel egy újabb CS-lakás telep építésérQl. 

Egy 1970-ben megfogalmazott tanácsi jelentés szerint ebben az idQszakban még 
25 barlanglakásban laktak, továbbá a parton élQ lakosokról összefoglalóan a követke-
zQket állapította meg: „A jelenleg barlangban lakók között elég sok idQs, nyugdíjas, 
vagy járadékos személy lakik, akik már nem is akarnak onnét lejönni, vagy új lakásba 
költözni. Azonban vannak olyan nagyobb családos fiatalok, akiknek a családja szem-
pontjából is föltétlen le kell jönni, hogy egészséges gyermeket neveljenek, annál is 
inkább mivel a barlanglakások legnagyobb része vizes, omladozó az egészségre telje-
sen ártalmas. ElQfordul gyakran olyan eset is, hogyha a fiatalok összeházasodnak és 
a szüleiknél nem akarnak lakni átmenetileg beköltöznek a szülQk által üresen hagyott 
régi barlanglakásba.”96 

Az imént idézett sorokban foglaltak miatt a barlanglakók jelentQs része nem tudott 
részt venni a CS-lakás programban, mivel nem rendelkeztek az építési költségek 10 szá-
zalékával, vagy a telekvásárláshoz szükséges összeggel. EbbQl kifolyólag a községben 
elvetették egy újabb CS-lakás telep építésének az elgondolását és a barlanglakók hely-
zetét döntQen kedvezményes hitellel történQ lakásvásárlás útján tervezték megoldani.

966-ban a 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendelet az Építésügyi Minisztérium 
Lakás- és Kommunálisgazdálkodási FQosztály által kiadott körrendelet kiegészítette 
azzal, hogy CS-lakás keretet lakásvásárlásra is lehet fordítani.97

A CS-lakás vásárlási programban való részvétel feltételei, valamint a biztosított kedvez-
mények ugyanazok voltak, mint a CS-lakás építési program esetén. Egy lényegi különbség 
volt a két lehetQség között; mégpedig az, hogy a CS-lakás vásárlás esetén kevesebb hitelt 
tudott felvenni az érintett.98 Az építkezéssel szemben lakásvásárlás azért vált vonzóbbá a 
telepi lakosok szemében a kevesebb felvehetQ kölcsön ellenére, mert ebbQl az összegbQl 
is tudtak maguknak megfelelQ házat vásárolni, ahová azonnal beköltözhettek. Továbbá 
elkerülhették a hiánygazdaságból fakadó nehézségeket, az amúgy is költségesebb és 
több bonyodalommal járó építkezést. Az 1970-es évek folyamán a barlanglakásokat 
nagyrészt CS-lakás vásárlási keretek segítségével számolták fel. Közel tíz év lefogása 
alatt 13 CS-lakás vásárlási és 5 CS-lakás építési keretet osztott szét a helyi tanács az 
érintetteknek.
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CS-lakás vásárlási és építési keretek 
megoszlása az 1970-es években99

CS-lakás
vásárlási 

keret

CS-lakás 
építési
Keret 

1971 2 -

1972 - 3

1973 2 2

1974 - -

1975 3 -

1976 1 -

1977 2 -

1978 2 -

1979 1 -

Összesen 13 5

A CS-lakás vásárlási, illetve építési kérelmek100 révén betekintést kaphatunk 
a barlanglakásban élQ családok szociális és egészségügyi helyzetébe. A vizsgált 
kérelmekbQl kiderült, hogy a barlanglakásban élQ szülQk nagyrészt 3-4 gyermeket 
neveltek. SzélsQséges esetként érdemes megemlíteni, hogy akadt két olyan csa-
lád is a parton ahol hét gyermekrQl gondoskodtak a szülQk. A zsúfoltság mellett 
a másik komoly nehézséget a kimondottan egészségtelen körülmények okozták; 
mindezek következtében elQfordult, hogy a gyermekek idQszakosan állami gon-
dozásba kerültek.

Az 1980-as évek elsQ felében még négy barlanglakásban laktak, melyek fel-
számolására a közeljövQben a községi tanács nem látott lehetQséget, mivel a 
barlanglakók anyagi helyzete nem tette lehetQvé, hogy a CS-lakás programba be-
vonják Qket.101 EbbQl az idQszakról bQvebb ismereteket Kiss Gyulának a Borsodi 
Szemlében megjelent szociografikus írásából szerezhetünk.102 A szerzQ a követke-
zQképpen számolt be a megmaradt barlanglakások tarthatatlan állapotáról: „Egy 
asszony jön szembe velünk. Nyakán vállán egy rúd. A rúd két végén láncról üres 
vödrök csüngenek-csörögnek alá. Az aljba megy vízért, mivelhogy kútjuk sincs a 
partiaknak. […] Hogy milyenek ezek a „lakások”? Nagyrészt szoba és konyhából 
állnak, de akad „lakályosabb” is: benyílóval. Innen lehet a konyhába s a szobába 
jutni. A falak, a mennyezet, a padozat csupasz, borítatlan, émelyítQ, ködös fül-
ledt, örökösen párát lehelQ s köhögésre késztetQ „ájer” terjeng itt is, ott is. […] 
Benézünk néhány házba. Van ahol az elesettség szavakba nem foglalható, amott a 
nyirkos, penészedQ falak között is példás a viszonylagos tisztaság: a család vala-
mennyi tagjának külön fogkeféje ugyancsak külön m_anyag poharakban sorakozik 
a mosakodó alkalmatosságon.”103 

A Megyei Tanács Végreható Bizottsága 1982 szeptemberében rendelkezett a 
szociális követelményeknek meg nem felelQ telepek felszámolására biztosított 
célcsoportos lakáskeret elosztásáról. A célcsoportos lakáskeretet abban az esetben 
bocsájtottak a községi tanácsok rendelkezésére, amennyiben a telepen elaggott, 
vagy munkaképtelen családok éltek és a keret által az érintett tanács a telep teljes 
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felszámolását biztosítani tudta. Ennek a lehetQségnek az volt az elQnye az érintet-
tekre nézve, hogy minimális anyagi hozzájárulást mellQzve juthattak kedvezQbb 
lakásviszonyok közé. Az MTVB a kiosztható 32 célcsoportos lakáskeretbQl ke-
retbQl 3-at juttatott a tibolddaróci tanácsnak a barlanglakások végleges megszün-
tetésére.104

A községi tanács a megyei vezetéstQl kapott összegbQl 1983-ben az érintett há-
rom 3 CS-lakás építtetésébe kezdett, az 1960-as évek elsQ felében épített CS-lakás 
telep mellett.105 A tibolddaróci tanács a következQképpen értékelte ezt a mozza-
natot: „A 3 db. CS-lakás átadásával és a barlangban élQk kiköltöztetésével sike-
rült felszámolni községünk szégyenfoltját.”106 A felépült 3 CS-lakást a községben 
úgymond Pityu-telepnek nevezték ezzel utalva arra, hogy az érintettek tehetetlen-
ségére, mivel önerQbQl nem tudtak a partról elköltözni. Továbbá a tanácsi iratok, 
illetve az interjúk egyedül az utolsó barlanglakók mentalitásával kapcsolatban 
fogalmaztak meg némi kritikát. Felrótták italozó életmódjukat, a munkakerülésre 
való hajlamukat, valamint két családnál felmerült az is, hogy nem költözhetnek 
be a célcsoportos keretbQl épült házakba.107 Továbbá egy nyolcvan éven felüli, 
egyedülálló barlanglakó asszonyt szociális otthonba helyeztek a központi irány-
elveknek108, valamint a többször módosított 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes 
rendeletnek109 megfelelQen.110

(Összegzés) A szakirodalommal ellentétben Tibolddarócon a CS-lakás programba 
nem cigányokat vontak be, továbbá a barlanglakások felszámolása során számos 
eltérést lehetett tapasztalni a cigány lakosságot érintQ kezdeményezésekhez ké-
pest. Ennek hátterében egyrészt az állt, hogy a vizsgált településen nem cigá-
nyokat vontak be a szociális lakásprogramba, így az elQítéletek nem torzították a 
program kimenetelét, másrészt jelentQs érdekképviselettel rendelkeztek a barlang-
lakásban élQk, mivel több tanácstag közülük került ki.

A barlanglakók egy része kimondottan egészségtelen és tarthatatlan körülmények 
között élt, ennek ellenére a kényszermosdatásokat mégsem hajtottak végre a község-
ben. Ezzel szemben a cigánytelepi lakosságnál rendszeresen végeztek fertQtlenítése-
ket az úgynevezett egészségQrök. A CS-lakások minQségével kapcsolatban visszásság 
nem fordult elQ, nem úgy, mint a cigány lakosságnak épített házaknál, ahol rendsze-
ressé váltak a visszaélések a kisiparosok részérQl. A barlanglakókkal kapcsolatban fel 
sem merült az elszórt telepítésnek a gondolata, vagyis nem gondolták úgy, hogy bár-
minem_ „átnevelésre” lenne szükségük. A cigánysággal kapcsolatban számtalanszor 
felmerült az elszórt telepítés koncepciója egyrészt asszimilációs célzattal, másrészt 
azért, hogy a nem cigány környezet nevelQ hatása jobban érvényesüljön. A barlang-
lakókat hatósági erQszak nem érintette, csupán jogi eszközökkel kényszerítették Qket 
az elhagyott barlanglakásaik megsemmisítésére, azonban a cigánytelepi lakosságnál 
ezt karhatalom bevetésével eszközölték ki. A tibolddaróci lakosoknak épített telepet 
nem a falu félreesQ, belvizes részén építették fel, mint ahogy az a cigányság esetében 
rendszeressé vált. A barlanglakások felszámolását kísérQ diskurzus is merQben eltért 
attól, ami a cigányságot érintQ kezdeményezéseket övezte, valamint a „lelakás” vádja 
sem merült fel a vizsgált településen. A tibolddaróci CS-lakás telep a község integrált 
részévé vált, sok házat átalakítottak, bQvítettek, vagy a helyükre újat építettek. A ci-
gányságnak épített CS-lakás telepekkel kapcsolatban ezt nem lehetett elmondani, az Q 
esetükben „modernebb cigánytelepek” jöttek létre. A lényegi különbségeket az alábbi 
összefoglaló táblázat tartalmazza: 
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Tibolddaróci barlanglakók Cigányok 

Etnikai hovatartozás nem cigány cigány

Érdekképviselet jelentős elhanyagolható

Kényszermosdatás nem fordult elő rendszeresen

Hatósági erőszak helyett jogi beavatkozás rendszeresen

Átnevelő szándék nem volt volt

A CS-lakás telep elhe-
lyezkedése

a település frekventált részén
a hagyományos cigánytelep he-

lyén, belvizes területen

Visszaélés a CS-lakás 
telep építése során 

nem fordult elő rendszeresen

A házak minősége (épí-
tett, vásárolt)

elfogadható kifogásolható

A CS-lakás telep ma a település integrált része „modernebb cigánytelep”

Összességében megállapítható, hogy a tibolddaróci barlanglakások felszámolása a CS-
lakás program keretein belül eredményesnek mondható, a lakásprogram a vizsgált község 
esetében egy helyi szint_ társadalmi problémára megoldásként szolgált. Továbbá a kuta-
tás rávilágított arra a tényre is, hogy egy szociális lakásprogram kimenetelében milyen 
jelentQs hatással bírhat a bevontakkal kapcsolatos attit_d.
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