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Kenéz Anikó 

„Az a baj, hogy általánosítanak…” │ A miskolci 

számozott utcák és közvetlen környezetük1 

 

Absztrakt 

2014. május 8-án a miskolci közgyűlés a „bűnözés elleni harc” jegyében elfogadta azt a 

közbiztonsági rendeletet, amely szerint akár kétmillió forintot is kaphatnak azok a 

„nyomortelepen” élő lakosok, akik elhagyják önkormányzati bérlakásaikat, és Miskolcon 

kívül vásárolnak maguknak ingatlant. A rendelet az ún. számozott utcák ingatlanjaira is 

vonatkozik. Ezekben a szociális bérlakásokban főként roma családok laknak. 

Azóta az Egyenlő Bánásmód Hatóság kimondta, hogy Miskolc városa hátrányosan 

megkülönböztette az ott élő embereket, és bírságra, valamint részletes kilakoltatási terv 

elkészítésére kötelezte az önkormányzatot. Ettől függetlenül a kilakoltatási folyamat 

zajlik, sokuknak el kellett hagyniuk bérlakásaikat, és egész családoknak kellett élhetetlen 

körülmények közé költözniük, ugyanis az újonnan felajánlott önkormányzati bérlakások 

sok esetben rosszabb állapotban vannak, mint ahonnan a családok kiköltöznek. 

2014 júliusa óta rendszeresen készítünk interjúkat az ott élő emberekkel, és 

figyeljük a kilakoltatási folyamatot. Az interjúkból kiderül, hogy az itt élők nagyon erős 

negatív előítéletességet érzékelnek a város többségi lakói felől. 2017-ben azokkal a 

lakókkal kezdtünk el interjúkat készíteni, akik a számozott utcák mellett laknak. Jelen 

tanulmány célja, hogy főként ez utóbbi interjúk elemzését bemutassuk, különös 

tekintettel arra, hogy miként vélekednek a számozott utcák környékén élők a 

szomszédjaikról, mennyire előítéletesek velük szemben. A kutatás során felvett félig 

strukturált interjúkat többek között a szociális reprezentáció elmélete szempontjából is 

elemeztem. 

 

  

                                                           
1 A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának támogatásával készült. 
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Abstract 

In order to „fight criminality,” the city of Miskolc accepted a new public security 

regulation in May 2014. According to this regulation, people who live in „slums” can 

receive up to 2 million forints if they leave their social housing and buy new property 

outside the city. This regulation also concerned so-called „Numbered Streets.” These are 

the streets where Roma minority lives in big and very poor families generally. 

Meanwhile, the Equal Treatment Authority declared that the city of Miskolc 

negatively discriminated these citizens, and the city was obligated to pay a penalty and 

create a detailed resettlement plan. Nevertheless, the eviction process is still going on. 

Many people had to leave their homes and entire families had to move to apartments, 

which were unaffordable for them or were in much worse condition than it was before in 

the „Numbered Streets.” 

With a small documentary-group, we have been conducting video interviews in this 

neighbourhood since 2014. In these interviews people who live in the „Numbered Streets” 

explained us how they encounter prejudice in their everyday life and discrimination in 

the labour market. Last year, we conducted interviews with people who live next to the 

„Numbered Streets’” families ‒ but not among them. This research project explores how 

these people think about their Roma neighbours. Do they have prejudice towards them? 

Who is tolerant and who has empathy in this situation? I analyzed the semi-structured 

interviews from the theory of social representations approach. 
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„Miskolcon maradunk” – A számozott utcákban zajló folyamatról 

 

2014. május 8-án a miskolci közgyűlés a „bűnözés elleni harc” jegyében elfogadta azt a 

közbiztonsági rendeletet, amely szerint akár kétmillió forintot is kaphatnak azok a 

„nyomortelepen” élő lakosok, akik elhagyják önkormányzati bérlakásaikat és Miskolcon 

kívül vásárolnak maguknak ingatlant. A rendelet az úgynevezett számozott utcák 

ingatlanjaira is vonatkozik. A rendelet kiadásának évében – amely az önkormányzati 

választás éve is volt egyben – a Fidesz városi szervezete 35000 aláírást gyűjtött össze a 

nyomortelepek felszámolásáért, ami Kriza Ákos, a polgármester szerint azt jelentette, 

hogy a város polgárai bizalmat szavaztak a programjának. „Nem lehet kérdés, hogy ezt a 

programot folytatni kell, a rendszerváltás óta nem volt olyan polgármesteri program, 

amely akkora támogatottsággal bírt volna, mint ez a kezdeményezés.” – mondta egy 

sajtótájékoztatón (mno.hu 2014).  

Azóta az Egyenlő Bánásmód Hatóság kimondta, hogy Miskolc városa hátrányosan 

megkülönböztette az ott élő embereket, és bírságra, valamint részletes kilakoltatási terv 

elkészítésére kötelezte az önkormányzatot. Ettől függetlenül a kilakoltatási folyamat 

zajlott, sokuknak el kellett hagyniuk bérlakásaikat, és egész családoknak kellett élhetetlen 

körülmények közé költözniük, ugyanis az újonnan felajánlott önkormányzati bérlakások 

sok esetben rosszabb állapotban voltak, mint ahonnan a családok kiköltöztek. 

Ugyanakkor nem mindenkinek ajánlottak máshol bérlakást. Azokat, akiknek lejárt a 

határozott időre szóló szerződésük, egyszerűen kilakoltatták. Ezekben az esetekben vagy 

egy rokonhoz költözött a család, aki sokszor szintén a számozott utcákban lakik, vagy 

Lyukóvölgyben próbáltak albérletet kivenni – később látni fogjuk, hogy miért nem 

Miskolcon belül költöztek albérletbe – esetleg kölcsönt kérve ott vásárolni, vagy más rossz 

állapotban lévő „telepen” próbáltak szerezni lakást. Mindemellett nagyon sokan hagyták 

el az országot, és költöztek Kanadába. 

Két dolog bizonyos. Egyrészt, hogy a legtöbben nem akartak élni a rendelet 

biztosította támogatással, azaz nem akartak a városon kívül, falun vásárolni ingatlant. 

„Miskolcon maradunk” – szólt az egyik ház falára felfestett felirat, jelezvén, hogy az ott 

élőknek nincs szándékukban elhagyni a várost, amely – ha nem is állandó, de legalább 

bizonyos időszakokban megélhetést nyújtó – közmunkát tud biztosítani a családoknak. 

Más érvek is szóltak amellett, hogy miért nem akarnak a számozott utcákban élők falura 

költözni: például, hogy a család többi tagja Miskolcon él, valamint a városi temetőben van 
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eltemetve az édesanya, édesapa, és ha nem tudnak buszjegyre szerezni pénzt, akkor nem 

tudják majd gondozni a sírját. 

Másrészt nagyon sokan „léptek maguktól”, és költöztek ki az utcákból, mivel féltek 

attól, hogy ha megvárják a kilakoltatást, és nem tudnak semmilyen lakhatást szerezni, 

akkor hajléktalanokká válnak, és a hatóság elveszi tőlük gyermekeiket. Ezért döntöttek 

úgy sokan, akik anyagilag megtehették, hogy Kanadába költöznek. Ez a stratégia 

sikeresnek bizonyult – főleg ha teljes család ment ki – mivel aki kijutott, és igazolni tudta, 

hogy megszűnt Magyarországon a lakhatása, az – ahogy ők mondják – megkapta a 

„rendet”, azaz a menekültstátuszt. 

2014 júliusa óta rendszeresen készítünk2 interjúkat az ott élő emberekkel,3 és 

figyeljük a kilakoltatási folyamatot, 2017-ben pedig azokkal a lakókkal kezdtünk el 

interjúkat készíteni, akik a számozott utcák mellett laknak. Jelen tanulmány célja, hogy 

főként ez utóbbi interjúk elemzését bemutassuk,4 különös tekintettel arra, hogy miként 

vélekednek a számozott utcák környékén élők a szomszédjaikról, mennyire előítéletesek 

velük szemben. A vizsgálat során kiderült, hogy a számozott utcák és a közvetlen 

szomszédjaik házai között fekvő óvodának fontos szerep juthatna a két közösség életében, 

ezért az elemzés során különös figyelmet szenteltünk ezen intézmény megítélésének is. 

Ám mindenekelőtt nézzük meg, hogy mit tapasztalnak a számozott utcákban élők, 

a város többségi lakói mennyire előítéletesek velük szemben. 

 

Halmozott diszkrimináció – romának és számozott utcákban élőnek 

lenni 

 

A foglalkozási diszkrimináció és azon belül a halmozott diszkrimináció 

meghatározó jelenségnek tekinthető Magyarországon – írja Tardos Katalin (Tardos 

2015). Az Egyenlő Bánásmód Hatóság és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Szociológiai Intézet által közösen végzett kutatásban a halmozott diszkrimináció 

legmagasabb szintjét a romák csoportjánál tapasztalták. Halmozott diszkriminációról 

akkor beszélünk, amikor egy vagy több védett tulajdonság miatt diszkriminálják az 

                                                           
2 Kőszegi Edit (dokumentumfilm rendező) és Balogh Máté (operatőr) segítségével. 
3 A számozott utcákban élők menekültekről szóló szociális reprezentációjáról készült elemzés a 

Hyphens (kötő-jelek) című folyóiratban olvasható (Kenéz 2017). 
4 A kutatás jelenlegi fázisának 20 interjúját használtuk fel az elemzéshez. 
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egyént. Kutatásukban azt is vizsgálták, hogy mely területeken érzékelt diszkriminációt a 

kérdezett: foglalkozási, illetve intézményi (egészségügyi, oktatási, szociális 

ellátórendszerbeli) területen. 

Az interjúk alapján azt mondhatjuk, hogy a számozott utcákban nem beszélhetünk 

nemi alapú diszkrimináció érzékeléséről, de a foglalkozási diszkrimináció érzékelése 

meghatározó. Tulajdonképpen mindenki, aki tud dolgozni, a Városgazdánál dolgozik 

közmunkásként, szemetet szednek, seprik a város utcáit, köztereit. Kérdésünkre, hogy 

miért van ez így, mindig azt válaszolják, hogy őket a városban senki nem alkalmazza a 

bőrük színe miatt, illetve sok esetben árulkodik a nevük etnikai hovatartozásukról. 

Beszámolóik, történeteik szerint a miskolci vállalkozók nem alkalmaznak romákat. 

Vannak, akik megpróbálnak a miskolci gyárakban elhelyezkedni, de ha sikerül is nekik, 

sokszor alacsonyabb képzettséget igénylő munkát végeznek, mint a képesítésük. Az 

elmúlt években egy interjúalanyunknak fordult jobbra a sorsa ebből a szempontból, ő 

elvégzett egy kisgépkezelői tanfolyamot, és azóta rendszeres munkája van: füvet nyír az 

önkormányzat alkalmazásában. 

Interjúalanyaink sok története szól arról, hogy milyen lekezelően beszéltek velük 

a MIK (Miskolci Ingatlankezelő Iroda) ügyfélszolgálatán. Van olyan interjúalanyunk, aki 

beteges és idős lévén hiába költözik majd más körzetbe, nem hajlandó háziorvost váltani, 

mert nagyon elégedett vele, de a beszámolók szerint volt olyan doktornő is, aki nem volt 

hajlandó foglalkozni a számozott utcákból jövő gyerekekkel, miután kihirdették a 

rendeletet. Ez már átvezet az intézményi diszkriminációról egy más jellegűre. 

Az interjúk szerint ugyanis 2014 májusa óta, azaz mióta „nyomortelepként” 

szerepelt a helyi és országos médiában a számozott utcák környéke, az ott lakók sokkal 

erősebb előítéletességet tapasztaltak, és nemcsak azért, mert romák, hanem kimondottan 

azért is, mert a számozott utcákban élnek. Ez nemcsak a munkaerőpiacon nyilvánul meg, 

hanem az emberek közötti személyes viszonyokban is, többek között az albérlőt kereső 

miskolciak és a számozott utcákban élők között. Arra a kérdésre, hogy miért nem 

próbálnak albérletet kivenni Miskolcon belül, sokszor nem az volt a válasz, hogy anyagilag 

nem tehetik meg, hanem az, hogy nem adnak ki nekik albérletet. Elsősorban azért, mert 

romák, de ha felmerül, hogy a számozott utcákból jönnek, az sem „segít” a helyzeten. Egy 

interjúalanyunk arról számolt be, hogy felvették a nővérét és egy ismerősét egy állásba, 

de mikor meglátták a lakcímkártyájukon, hogy a számozott utcákban élnek, elküldték 

őket. 
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Ugyan „számozott utcákban élőnek lenni” hivatalosan nem minősül védett 

tulajdonságnak, de véleményünk szerint ebben az esetben (is) halmozott 

diszkriminációról beszélünk. 

 

„Engemet tisztelnek, becsülnek, én is őket.” – Az interjúalanyokról 

 

Ahogy azt korábban említettük, magát a kilakoltatási folyamatot már 2014 óta 

figyeljük, és rendszeresen készítünk videointerjúkat az ott élő emberekkel. Főként azokra 

az emberekre, családokra koncentráltunk, akiket közvetlenül érint a kilakoltatási 

folyamat. 2017-től azonban kitágítottuk az interjúalanyok körét, mivel úgy gondoltuk, 

hogy a számozott utcákban élőket sújtó előítéletek dinamikája, kialakulási és fenntartási 

folyamata mélyebben megérthetővé válik, ha megismerjük azt a képet, ahogyan a 

közvetlen szomszédjaik látják őket. Ezért interjúkat – ha megengedték, videointerjúkat – 

készítettünk a számozott utcák egyszintes házai mellett elhelyezkedő úgynevezett 

„bérházak” lakóival. Ezeknek a többszintes házaknak a lakói főként nem romák, de néhány 

roma fiatalt is találtunk, akik ott élnek, és hajlandók voltak beszélgetni velünk. 

A lenti térképen láthatóak a DVTK Stadion mellett elhelyezkedő bérházak és a 

négylakásos, egyszintes házak. Ez utóbbiak utcáit nevezik számozott utcáknak. A 

bérházakban lakók interjúinak készítésekor a Kilencedik utcától a Stadion felé eső házak 

– sok más egyszintes házzal egyetemben – már le voltak bontva. Az óvoda a Vasgyári út, a 

Nyolcadik és a Hetedik utca között elhelyezkedő épület. 

A miskolci számozott utcák térképe. Forrás: Google 
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A bérházakban élők interjúinak készítése előtt a tervünk az volt, hogy egy-két 

embert megismerve majd hólabda módszerrel jutunk egyik interjúalanytól a másikig, 

azonban végül úgy tudtunk szóba elegyedni az ott élőkkel, hogy egyszerűen leszólítottuk 

őket az utcán. Félig strukturált interjúkat készítettünk, amelyek során megkértük az 

interjúalanyt, hogy mesélje el, mióta él a környéken, milyen körülmények között és 

érzésekkel költözött a környékre, illetve milyen emlékei vannak az itteni régi életről. 

Mindemellett megkérdeztük, hogy mostanában hogyan jellemezné a környéket, azon 

belül a tágabb és szűkebb értelemben vett szomszédjaival – ha külön nem tért ki rá, a roma 

szomszédjaival – való viszonyt, mondja el az óvodáról, a közbiztonságról, a miskolci 

romák és nem romák közötti viszonyról kialakult véleményét, illetve azt, hogy mi 

változott a 2014-es rendelet óta. Mivel kíváncsiak voltunk, hogy a környékről milyen 

közös kép él az interjúalanyokban, ezért megkérdeztük, hogy mi jut eszébe elsőként – 

majd másodikként, esetleg harmadikként – arról a kifejezésről, hogy „számozott utcák”. 

Így lehetőségünk volt a környék szociális reprezentációját (László 2001) is vizsgálni. 

Ennek elméletéről a későbbiekben még részletesebben is szó lesz. 

Az interjúk elemzése során a fő szempontok között volt az, hogy az interjúalany 

hogyan írja le a régi és a mostani környéket, illetve mennyiben mondható előítéletesnek, 

különös tekintettel arra, hogy milyen szavakat vagy érveket használ, hogy alátámassza 

gondolatmenetét. 

Összességében elmondhatjuk, hogy az egyszintes házakban élők és a bérházakban 

élők viszonyáról a régi lakók úgy számoltak be, hogy jó volt a kapcsolat köztük. „Engemet 

tisztelnek, becsülnek, én is őket” – fogalmazott az egyik egyszintes házban élő idős asszony 

(A4)5, azonban a rendszerváltás utáni gyárbezárások, a munkahelyek elvesztése, majd a 

„betelepítések” után ez a viszony megváltozott. A következő részben látni fogjuk, milyen 

irányba. 

 

„Hat órakor, mikor fújt a gyár…” – A környék a rendszerváltás előtt és 

után 

 

                                                           
5 A tanulmányban az interjúalanyokat a nemük és a korosztályuk meghatározása mellett egy betűvel és 

számmal is jelöljük, hogy az Olvasó számára érthető legyen, hogy mely idézet származik egyazon, és melyek 
különböző alanyoktól. 



Kenéz Anikó: „Az a baj, hogy általánosítanak…” │ A miskolci számozott utcák és közvetlen környezetük 

69 
 

Mind az egyszintes házakban, mind a mellettük lévő bérházakban lakók hasonló 

képet festettek a nyolcvanas évekbeli, azaz a rendszerváltás előtti számozott utcákról. 

Tulajdonképpen interjúalanyaink egy közös narratíván osztoztak, és ez az időszak 

összefoglalható úgy, hogy ez egy „mennyország” (nő, középkorú, C1) volt, „gyönyörű kertes 

házak voltak, gyümölcsfákkal, veteményekkel” (férfi, nyugdíjas, E1). A lakók főként a 

közelben elhelyezkedő Lenin Kohászati Művekben (LKM) és a Diósgyőri Gépgyárban 

(DIGÉP) dolgoztak, tehát gyári munkások voltak. Van, aki szerint a gyárak vezető 

beosztású dolgozói kaptak a bérházakban szolgálati lakást, és a „gyáristák” pedig az 

egyszintes házakban. Az ott élők művelték a kertjeiket, rendben tartották komfort nélküli 

(egyszintes házak) vagy összkomfortos (bérházak) lakásaikat.  

„Hat órakor, mikor fújt a gyár, meg két órakor, mikor jöttek ki az emberek, özönlöttek 

a gyárkapun, hát itt az tényleg mítosz volt, ennek ugye nagy hagyománya volt, hogy hat 

órakor fújt a gyár, ugye jöttek ki a hatosok, a hatosok mentek be, a két órakor szintén, este 

tízkor szintén, ennek nagy hagyománya volt, a Diósgyőriben szintén.” (nő, középkorú, A1) 

Arról már nem teljesen azonos a kép, hogy vajon milyen etnikai összetételű volt a 

lakosság a rendszerváltás előtt. Van, aki egy roma családra emlékszik, akik a 

szomszédságban laktak, és van, aki így fogalmazott: 

„amíg a kohászatban dolgoztak az emberek, akár cigány, akár nem-cigány, ne értsen 

félre, én nem így kategorizálom az embereket, hanem rendes-nem rendes, és gyümölcsösök 

voltak, ház rendbe tartva” (férfi, nyugdíjas, B4). 

Tehát már a kohászatban is dolgoztak együtt romák és nem romák, azaz a 

szomszédság is vegyes összetételű volt a környéken. Az idős, régóta a környéken lakó 

interjúalanyok erről az időszakról nem csak mint a házak és kertek alkotta környezetről 

beszélnek nosztalgikus hangvétellel, hanem elmondják azt is, hogy jó személyes 

kapcsolatot ápoltak az egyszintes házban élőkkel – főleg azokkal, akikkel a gyárban is 

együtt dolgoztak – ami egészen az elköltözésükig fennmaradt. 

„Ezekkel a negyven-ötven éves emberekkel olyan viszonyban voltunk, hogy 

köszöntünk egymásnak, mit tudom én, kisebb segítségeket adtam…” (férfi, nyugdíjas, B4). 

Akkoriban még nemigen volt konfliktus a környék lakói között, azonban ez a 

gyárak megszűnésével megváltozott. A gyárak, a kohászat megszűntek. Az itt élők közül 

sokan elvesztették munkahelyeiket – emlékeznek vissza interjúalanyaink. 

„Kicserélődtek ezek a munkásemberek. Elhaltak, vagy […] mentek vidékre, ahol meg 

tudtak élni. És akkor sajnos beszivárogtak ezek a dolgok. Ha ketten jössz, akkor egy év múlva 
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megint kettő, meg megint kettő, gyarapodtak (nevet), és akkor sajnos így lett ilyen ez a 

terület.” (nő, középkorú, A1) 

A kilencvenes évek után és a kétezres években – ahogy az egyik interjúalanyunk 

fogalmaz – „elszlömösödött” (férfi, nyugdíjas, B4) a környék. 

Ezen a ponton érdemes kitekintenünk a város történetére. Miskolc szegények lakta 

városrészeinek történeti leírása szerint (Lengyel 2009) a 20. század elején az úgynevezett 

„vasgyár” kezdett el a számozott utcákban lakásokat építtetni. Ezek már akkor is 

silányabbak voltak, mint a gyártelep belső részein lévők. Aztán a nyolcvanas évektől 

kezdtek el cigány családokat költöztetni a diósgyőri tatárdombi/erdőaljai telepről a 

számozott utcákba. Később 2008-ban a város nagy szegény- és cigánytelepét, a Szondi 

telepet kezdik el lebontani, és innen a számozott utcákba is költöztetnek roma családokat. 

Az interjúalanyok közül többek szerint a Békeszállóról, illetve az Avasról, a 

Fészekrakó Programból is érkeztek családok az évek során. Annyi bizonyos, hogy több 

hullámban indulnak meg Miskolcon a különböző telepek felszámolásai, és sok roma család 

így kerül a számozott utcákba. Tehát a nyolcvanas évektől egymás mellett élnek/éltek a 

több generáció óta ott élő családok, és olyanok, akik egy-egy telep felszámolása során 

kaptak ott szociális bérlakást. 

 

„… és akkortól romlott a helyzet, a közbiztonság romlott…” 

 

A fenti idézet egy középkorú asszonytól (C1) származik. Általánosságban 

elmondhatjuk, hogy az interjúalanyok között egyetértés uralkodott abban, hogy a 

„betelepítések” kezdetétől a környék közbiztonsága romlott. Ugyanakkor nem kell 

erőszakos jellegű bűncselekményekre gondolnunk, sőt nem hallottunk arról, hogy 

magukba a lakásokba törtek volna be. Leginkább az autók álltak a lopások fő 

célkeresztjében. Voltak kocsifeltörések, volt, hogy ellopták a szélvédőt, kilopták az 

akkumulátort, a benzint leszívták. Az egyik idős férfi interjúalanyunk (B4) egy teljes 

kálváriáról számolt be, ugyanis az egyszintes házak közvetlen szomszédságában lévő, 

saját tulajdonú garázsának egyszer egy teljes falát bontották és hordták el, majd mikor 

később a lakásához közelebb vett egy garázst, azt is feltörték, és nem ő volt egyedül 

érintett a garázstulajdonosok között. Mikor a környékbeli garázstulajdonosok úgy 

döntöttek, hogy körbekerítik a garázsokat, a kerítés építéséhez lerakott betonoszlopok is 

eltűntek egyik éjjelről a másikra. Hogy pontosan kik voltak az elkövetők, azt 
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természetesen nem lehet biztosan tudni. Ugyanez az interjúalanyunk (B4) arról is 

beszámolt, hogy egy időben sok „szipus” volt a környéken. 

Egy idős asszony (B2) hallott olyan esetről, hogy az Ötödik utca környékén egy 

másik asszonynak kikapták a táskáját a kezéből, illetve a fülbevalóját a füléből, de ő maga 

nem élt át ilyen jellegű támadást. Ugyanakkor elmondta, hogy ő egyébként sem jár ki 

sötétedés után, illetve a jelenlegi polgármester „megáldotta” őket egy kézi riasztóval, és ő 

azóta azt hordja magánál. Egyébként hasonló történetet említett a garázstulajdonos férfi 

(B4) is: „amikor ment haza egy idősebb néni, akkor két gyerek kikapta a kezéből a táskáját, 

vagy ki akarta kapni”.  

Volt, akit az háborított fel (fiatal, nő, C2), hogy a kukákat is be kellett zárni, mivel 

felborogatták őket. Ugyanez az interjúalany számolt be arról, hogy sok lopás volt a helyi 

szupermarketben, ahol ő dolgozott, illetve rajta kívül még néhányan említették, hogy a 

kocsmából kijövő férfiak verekedésbe keveredtek járókelőkkel. Ezek az esetek azonban 

már a számozott utcákon kívül zajlottak, és nem tudjuk, pontosan kik voltak az elkövetők: 

környékbeliek, vagy máshol élők. 

A közbiztonság tehát romlott a „betelepítések” után, és valamennyit javult a 2014-

es rendelet óta zajló kiköltözések óta. Még mindig vannak viszont olyan esetek, mikor 

eltűnnek dolgok, főleg olyanok, amiket később lehet valamilyen módon értékesíteni. Az 

egyszintes házakban élők is beszámoltak lopásokról, főleg az ereszcsatornák és a kukák 

eltűnéséről. Sokak szerint ezeknek a hátterében az Ötödik utcában lakó kábítószeresek 

állnak. 

 

„…egyre többen lettek az óvodában, a többiek nem jöttek…” 

 

A Nyitnikék Óvoda (miskolc.hu 2018) a bérházak és az egyszintes házak között 

helyezkedik el. Önkormányzati fenntartású. Sajnos az intézmény vezetője nem 

engedélyezte, hogy interjút készítsünk óvodai dolgozókkal, így az óvodáról szóló 

információinkat az interjúalanyaink elbeszélése alapján, illetve a miskolc.hu oldalról 

gyűjtöttük. Az oldal szerint az óvoda több, mint 30 éves múltra tekint vissza, és egyik 

feladata: „a cigány gyerekek felzárkóztatása a szocializációra, az étkezési, higiénés, 

öltözködési szokások kialakítására, a közösségi életre nevelésre, a beilleszkedés 

elősegítésére helyezi a hangsúlyt”. Céljuk az „óvodánkba járó szociálisan, mentálisan 

hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése, a családok segítése.” 
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A nyolcvanas és kilencvenes években sokan a közvetlen környékről járatták be az 

óvodába a gyermeküket. Azok a bérházakban lakó interjúalanyaink, akiknek a gyermeke 

akkoriban volt óvodáskorú, általában meg voltak elégedve az ottani körülményekkel. 

Egyik interjúalanyunk (A1) szerint előfordult, hogy az egyik csoportban csak az ő 

gyermeke volt nem roma származású, de ebből nem volt problémájuk: 

„cigányok voltak a gyerekek, de igyekeztek, normálisak voltak, tiszták voltak, 

rendesen jártak” (nő, középkorú, A1) 

Körülbelül a 2000-es évektől indult meg, majd a számozott utcákban élők 

kilakoltatásával tetőzött az a helyzet, hogy a legtöbb gyermek már nem a közvetlen 

környékről, hanem Lyukóvölgyből jár be. Ennek az egyik oka az lehet, hogy a számozott 

utcákból való elköltözések miatt lecsökkent az óvodáskorú gyerekek száma.6 A másik, 

hogy a „lyukósiaknak” ez az óvoda van a legközelebb Miskolcon. Emellett az, hogy a 2000-

es és 2010-es években a környéken élő szülők a környék leromlását, „elszlömösödését” 

tapasztalták meg, illetve hogy egyre rosszabb véleménnyel voltak roma szomszédjaikról, 

lehet az oka annak, hogy ettől az időszaktól kezdve a bérházakban élők nem a helyi 

óvodába járatják a gyerekeiket. 

„Az adottsága gyönyörű, jó levegőn lehetnének a gyerekek, de ahogy jött egyre több 

hátrányos helyzetű betelepült, egyre többen lettek az óvodában, a többiek nem jöttek” (nő, 

középkorú, C1) 

Van, aki ezt azzal indokolja, hogy az óvoda „tele volt cigánnyal, ebbe a környezetbe 

én nem fogom…” (nő, fiatal, C2).  

Az egyik roma interjúalanyunk – később még lesz róla szó, ő Lyukóvölgyből 

költözött az egyik bérházba – akinek most kisgyermeke van, éppen arra hivatkozva nem 

fogja a helyi óvodába járatni a gyermekét, „mert az összes lyukóvölgyi, meg vasgyári roma 

származású gyerek ide jár” (fiatal, férfi, D3). 

Ugyanakkor beszéltünk olyan roma szülőkkel is, akik az egyszintes házakban 

élnek, és az óvodába járatják vagy járatták a gyermekeiket. Bennük fel sem merült, hogy 

átvigyék őket máshova. Valószínűleg az utaztatás anyagilag nagyon megterhelné a 

családokat, illetve sokkal praktikusabb az egy utcányi közelségben lévő óvodából hozni-

vinni a gyerekeket. Ezek a szülők nagyon büszkék arra, hogy ők a gyerekeiket tisztán és 

                                                           
6 Ezúton is köszönjük a Máltai Szeretetszolgálat helyi képviselőinek a segítségét. Az ő adataik szerint 

2018 januárjában csupán kb. 25 gyermek volt óvodáskorú az egyszintes házakban élők körében. Ráadásul 
sokan közülük a szintén közelben lévő Nyitott Ajtó Baptista Iskola óvodájába járatják gyermekeiket, a 
Szolgálat munkatársai szerint azért, mert ott „rugalmasabbak” a tanárok. 
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rendesen járatják, sőt az egyik anyuka kiemelte, hogy egyszer az óvó néni kiállította a 

gyermekét mint jó példát többiek elé, hogy hogyan – milyen ruházatban, tisztán – kell 

óvodába járni. Ők is panaszkodtak azonban arra, hogy vannak olyan szülők, akik nem 

megfelelő állapotban viszik be a gyerekeket. 

Az óvoda kapcsán tehát elmondhatjuk, hogy az az intézmény, amely az 

integráltsága révén hidat alkothatna a bérházak és az egyszintes házak lakói között, a 

romák és nem romák között, jelenleg ezt a szerepét nem tölti be. Szegregált óvodaként 

működik. Élő példája annak, hogy az egymás közvetlen szomszédságában élők között 

kimondva-kimondatlanul milyen erős, mélyről gyökerező ellentétek, előítéletek lehetnek. 

 

„…másnak is az jut eszébe: cigánytelep” – A számozott utcák szociális 

reprezentációja 

 

Hogy megtudjuk, milyen kép él a számozott utcák mellett élők fejében a 

környékről, a szociális reprezentáció elméletét hívtuk segítségül. Ezt az elméletet Serge 

Moscovici 1961-ben La psychoanalyse, son image et son public című monográfiájában 

vázolta fel, amelyben azt vizsgálta, hogyan válik a pszichoanalitikus tudományos elmélet 

a francia társadalom hétköznapi tudásának részévé – írja László János (László 2001). 

A szociális reprezentáció elmélete konstruktivista elmélet, amely szerint a 

szociális reprezentációk alapvető funkciója a társadalmi valóság megkonstruálása. Ez a 

folyamat a csoporttagok kommunikációjának és szociális interakcióinak folyamataiban 

zajlik, amelyek során a korábban ismeretlen, „jelentés nélküli cselekedetek, tárgyak, 

események vagy fogalmak a csoport számára ismerős, jelentésteli reprezentációkká 

alakulnak, a csoport társadalmi valóságának részévé válnak.” (László 2001:5) 

A szociális reprezentáció kialakulásának két legfontosabb alapfolyamata a 

lehorgonyzás és az objektifikáció. A lehorgonyzás folyamata során a csoporttagok az 

addig ismeretlen, így félelmet vagy zavart keltő jelenséget a számukra ismerős kategóriák 

és képzetek kontextusába illesztik. Ez a folyamat szolgál tehát arra, hogy az addig 

ismeretlen jelenségről alkotott reprezentáció integrálódjon a gondolatok korábban 

kialakult rendszerébe. A szociális reprezentációk másik alapfolyamata az objektivizáció, 

vagy más néven tárgyiasítás, amely az absztrakt fogalmakat konkrét és ismerős 

tapasztalatokká alakítja. Ennek során az absztrakt fogalom képpé alakul át, majd a 
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képekké, szimbólumokká, konkrét élményekké alakított fogalmak egy figuratív magba 

integrálódnak. 

A lehorgonyzás folyamata hasonló a kognitív elméletalkotók által használt 

kategorizáció folyamatához, azonban a lényegi különbség az – írja László János (László 

2001) – hogy míg a kognitív megközelítés szerint a kategorizáció egy individuális 

folyamat, a szociális reprezentáció elmélete szerint a reprezentációk nem egyes 

egyénekhez, hanem a teljes csoporthoz köthetők, mely csoport közösen alakítja ki az adott 

reprezentációt. 

Vizsgálatukkal tehát meghatározhatjuk, hogy milyen közös kép él egy-egy 

társadalmi jelenségről egy bizonyos közösségben. 

Ha a számozott utcák szociális reprezentációját szeretnénk vizsgálni, 

elmondhatjuk, hogy interjúalanyaink – köztük ki nyíltan, ki nevetéssel elfedve zavarát – 

legtöbbször a „cigány” szót emlegették, sokszor arra hivatkozva, hogy másnak is a 

cigánytelep szó jut először eszébe, ha azt a kifejezést hallja, hogy „számozott utcák”. 

Ugyanakkor voltak, akik akár első asszociációként, akár másodikként megjegyezték, hogy 

nekik ez a lakó- és/vagy munkahelyük, ahol a fiatalságukat töltötték, és amelynek 

múltjára nosztalgikusan gondolnak vissza. Sokan úgy érzékelték, hogy az utcáknak 

jelenleg nagyon rossz a megítélése a város többségi társadalma körében. Sőt volt, aki 

kikérte magának, hogy a bérházak környékét a számozott utcákkal keverik, hiszen ő az 

Andrássy utcában lakik, nem egy számmal jelöltben. 

Egy idős asszony egy történetet mesélt el: 

„… mikor egyszer nagyon rosszul voltam, még akkor minden roma itt lakott, barna 

bőrű, nem akart kijönni hozzám az ügyelet, mert itt mindenki életveszélynek tartotta, hogy 

jujj, oda, és mikor azt mondtam, kísérjen be, vigyen be valaki, mondom, egyedül élek, higgye 

már el, és mikor azt mondtam neki, hogy társasházban lakok, magyar vagyok, könyörgöm, 

jöjjön ki, akkor alig tettem le a kagylót, csengetett az orvos, például… Annyira hírneve volt 

ennek, hogy nem akart kijönni az ügyelet. Ezt bárki megmondja magának.” (nő, nyugdíjas, 

B2) 

Nem egyedülálló történet volt ez. Többen mesélték, hogy taxi vagy egy 

médiaszolgáltató nem akart eljönni a környékre, illetve ha személyesen mentek be a 

közműszolgáltatóhoz „furcsán néztek rá” (nő, középkorú, C3). Ha a hivatalban kiderült, 

hogy a Kilencedik utcán laknak, akkor azt mondták, „jaaaj, tudjuk, és akkor már rögtön 

következtetnek” ‒ mesélte egy nyugdíjas férfi (B1). 
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Összefoglalva a számozott utcák szociális reprezentációját azt mondhatjuk, hogy 

interjúalanyaink megélik, illetve érzik a „cigánytelep” stigmát. Kérdés, hogy ki hogyan 

dolgozza ezt fel, teszi ezt az alapélményt önmaga számára elfogadhatóvá, azaz ki-mit kezd 

a cigányokat sújtó előítéletességgel. 

 

„…amikor egy kalap alá veszik az egészet…” – A környéken élők 

előítéletességéről 

 

„Minden ember szociálpszichológus (…), aligha bukkanhatunk olyan emberre, 

akinek ne lenne érvényes tudása az életét keresztül-kasul átjáró kapcsolatok világáról, s 

benne saját szerepéről” – írja Csepeli (Csepeli 2014:24). 

A fenti gondolatmenetből kiindulva egy sajátos megközelítésben vizsgáljuk az 

előítéletesség kérdését. Egyrészt feltételezzük, hogy az interjúalanyaink bizonyos szinten 

érzékelik saját maguk vagy mások előítéletességét, és valamilyen módon viszonyulnak is 

hozzá. Tehát ki nyíltan, ki szégyenkezve meséli/ismeri el, hogy milyen módon 

gondolkodik a környezetében élőkről, és sokszor önmaguk előítéletességére az interjú 

során valamilyen formában reagálnak is. 

Számos esetben maga a szóhasználat árulkodik a kérdezett romákhoz fűződő 

viszonyáról, ezért nem csak a történeteket, hanem magát a szóhasználatot is érdemes 

vizsgálni. 

De mindenekelőtt nézzük, hogy jelen tanulmányban mit értünk előítéletesség alatt. 

Rendhagyó módon – ugyanakkor a fenti Csepeli idézet gondolatmenetét alapul véve – 

ebben a kérdésben definíció helyett az egyik roma interjúalanyunk megfogalmazására 

fogunk támaszkodni. 

„…amikor egy kalap alá veszik az egészet, és hiába te most normálisan élsz, és cigány 

vagy, akkor is azt fogják mondani, ó mert te cigány vagy, ki tudja, hogy hogy élsz. És akkor… 

Szóval nincs megkülönböztetés, az hogy most te normális vagy, vagy nem vagy normális.” 

(nő, fiatal, D1) 

Tehát az ő megközelítésében a probléma az, ha nem érdemei szerint, hanem egy 

túlzó, negatív általánosítás szerint ítélik meg a romákat az emberek. Egyébként 

interjúalanyunk egyik sűrűn használt szava a „normális”, amiből arra 

következtethetnünk, hogy ez számára egy igen fontos és sokat jelentő jelző, amely egy 

olyan fogalmat takar, amely minden embernek és életmódnak, illetve értékrendnek a 
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mércéje is egyben. Tehát a világ két részre oszlik: a „normálisokra” – akihez 

természetesen önmagát is sorolja – és a „nem normálisokra”: 

„Van az a kategória, akik normálisan próbálnak élni, elmennek dolgozni, felnevelik a 

gyereket, kiiskoláztatom stb. Hadd élje az életét úgy, ahogy kell, ahogy én éltem. De van az 

a kategória, aki megkapja a pénzecskéjét, szül hat gyereket, vagy 10 vagy 20 akármennyit, 

és akkor mi a legelső? Elmegyünk és elkocsmázzuk vagy elgépezzük, a gyerek meg 

szaladgáljon mezítláb.” (nő, fiatal, D1) 

A következő részben tehát azt fogjuk vizsgálni, hogy a fent meghatározott 

előítéletet – amelynek egyik áldozata a jelenség megfogalmazója – hogyan kezelik, és 

építik be gondolatmenetükbe a környékről beszámoló interjúalanyaink. 

 

„A viszony tökéletes volt…” – Előítéletek nélkül a számozott utcákban 

élőkről 

 

Egy negyvenes éveiben járó férfi (A3), aki családjával 2006 óta él a környéken, 

hangsúlyozta, hogy soha semmilyen gondja nem volt itt senkivel, és kérdésre, hogy miként 

tapasztalta meg a cigány és nem-cigány együttélést, újra megismételte, hogy „nekem nem 

volt semmi gondom velük”, gyerekkorában is olyan környéken lakott, ahol együtt éltek 

romák és nem-romák. 

Egy idős, nyugdíjas férfi (B1), aki már több, mint 30 éve él a környéken, és együtt 

dolgozott a kohászatban az itt lakókkal, az egyszintes házakban élő romákkal való 

viszonyáról elmondta, hogy a mai napig is „sokat ismerünk közülük, köszönünk egymásnak, 

ha olyan, akkor el is beszélgetünk, nem ők velük van a gond, hanem inkább a fiatalabbakkal. 

– És velük mi a gond? – Szemtelenek.” Mikor az óvodára terelődik a szó, elmondja, hogy az 

ő gyerekei még ide jártak. Akkor még jó volt, de most már nem az. Mikor megkérdezzük, 

mi változott, kicsit zavarba jön, nem akar megsérteni senkit – mondja, de „magyar 

gyereket nem látni itt”. Hogy van-e valamilyen ellentét a cigányok és nem-cigányok között, 

önmagát ismételve, határozottan azt válaszolja, hogy „Nem, nekem semmi gondom nincs 

velük… Nekem semmi gondom nincs velük. Nagyon sokat ismerek a Vasgyárból7 is, viszem a 

feleségem, most is onnan jöttem, dolgozni, mert bent a Vasgyárba dolgozik fűszerboltba, 

nagyon sokat ismerek, szervusz-szervusz, mi újság, elbeszélgetünk, és nincs semmi gond 

                                                           
7 A Vasgyár a számozott utcáktól délre elhelyezkedő városrész. 
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velük.” Az ellentmondást talán akkor tudjuk feloldani, ha belegondolunk, hogy a személyes 

ismeretségei vélhetően mind az idősebb korosztályból kerülnek ki, míg az óvodába a 

fiatal, általa „szemtelennek” tartott korosztály jár. 

Egy másik nyugdíjas férfi (B4), aki ‒ ahogy fentebb már idéztük ‒ nem úgy 

kategorizálja az embereket, hogy cigány és nem-cigány, „hanem rendes-nem rendes”, 

szintén arról számolt be, hogy az idősebb környékbeliekkel nem volt problémája, de a 

később betelepülőkkel és a fiatalabb korosztállyal már annál több. Mindenesetre az előbb 

bemutatott három férfiban közös, hogy vannak személyes tapasztalataik roma 

szomszédokkal – akár ezen a környéken, akár másutt – és az interjú során egyikőjük sem 

„ment bele” igazán előítéletes gondolatmenetbe. 

Volt egy negyedik – szintén idősebb férfi (E1) ‒ interjúalanyunk, akinél szintén 

nem fedezhető fel kimondottan az előítéletes gondolkodásmód. Ő már gyerekkora óta él 

a környéken, a családja az egyszintes házak egyikében lakott. Mikor megépítették a 

többszintes bérházakat, az egyikben egy tanácsi lakást utaltak ki nekik.8 Később 

felnőttként a kohászatban kapott munkát. Miután az megszűnt, hiába vesztette el állását, 

nem költöztek el a környékről. Most főként munkanélküli, illetve közmunkán dolgozik. 

Tehát igazi „tősgyökeres” környékbeli. Állítása szerint gyerekkorában még csak egy roma 

család lakott a szomszédságukban, és nagyon jó viszony volt köztük, a környékbeli 

gyerekek együtt fociztak, játszottak. Érdekes, hogy mikor a környék jellemzését kérjük 

tőle, sokszor visszatér arra a gondolatmenetre, hogy ezt a gyönyörű környéket az 

önkormányzat elrontotta azzal, hogy betelepített ide cigány családokat, akik ezután 

lebontották a kerítéseket, kivágták a fákat, és lassan elkezdett leromlani a környék. Az 

önkormányzatot hibáztatja a „betelepítésért” és azért, mert most sem tesz eleget ahhoz, 

hogy változtassanak a helyzeten: 

„A viszony tökéletes volt, hát végül is azt mondom, hogy… Egy-két kirívó esettől 

eltekintve, ami mindenhol van, nem volt különösebb probléma, csak hát ez fájt az embernek, 

hogy ugye amit gyakorlatilag egy kertvárosi területnek lehet tekinteni, annak idején, 

mondom, főleg vezető beosztásúak, vagy ha nem vezető beosztású, de dolgozók voltak, 

mindenki művelte a kis zöldséges kertjét, gyümölcsfákat, a diófát, egyebeket, és hát ezek a 

betelepítettek meg mindent csak romboltak, mondom, az volt a legelső, hogy felbontotta a 

kerítést, azt vitte a méhbe.” 

                                                           
8 Mivel az óvoda építése miatt lebontották az ő egyszintes házukat. 
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Vegyük észre az „ezek” szó használatát a fenti idézetben, az ilyenfajta tárgyiasításra 

még lesz példa későbbiekben. Ugyanakkor mégsem a romákkal szembeni előítéletességet 

támasztja alá érvelésében, hanem mindig az önkormányzat szerepére, annak szerinte 

káros vagy erőtlen lépéseire tér vissza gondolatmenetében. 

 

„Nekem nem a személlyel van bajom, hanem ahogy élnek, és ahogy 

viselkednek azzal.” ‒ Előítéletekkel a számozott utcákban élőkről 

 

Most nézzük meg, mi jellemzi a romákkal szemben előítéletesnek mondható 

interjúalanyaink okfejtését. 

Volt, aki eleve előítéletekkel költözött a környékre. Egy idős asszony (B2) 

elmondta, hogy 1996-ban költözött be, de „nagyon csalódtam, hogy nagyon sok cigány volt 

itt, játszótér volt, a cigányok használták, itt végig cigányok voltak”. Ez az asszony nem 

számol be személyes negatív élményről, csak hallott egy történetet, amelyben kiraboltak 

egy környéken élő idős asszonyt. Később elmondja azt is, hogy tulajdonképpen csak az 

egyik utcában laktak olyanok, akiktől tartani kellett, viszont ahol ő élt, ott nem igazán volt 

konfliktus. Vegyesen laktak a romák és nem romák, és ‒ mondja ‒ voltak a cigányok között 

rendesek is, meg nem rendesek is, „szóval azt is embere válogassa”. Tehát ő 

tulajdonképpen eljut az érvelésben arra a pontra, amelyet az előítéletesség fogalmát 

körülíró roma interjúalanyunk kívánatosnak tart, nevezetesen, hogy tegyenek 

különbséget a „normális” és a „nem normális” életet élő cigányok között, ám ez a kognitív 

különbségtétel még nem akadályozza meg idős interjúalanyunkat, hogy „egy kalap alá” 

vegye a cigányokat, és előítélettel gondolkodjon róluk. Érdekes, hogy éppen ő volt, aki 

arról mesélt, hogy nem jött ki az ügyelet, mert azt feltételezték róla, hogy roma, és csak 

akkor voltak hajlandók foglalkozni vele, mikor el tudta hitetni, hogy „magyar”. Azt 

hihetnénk, hogy ez a tapasztalat empátiát szülhet benne azok iránt, akik elszenvedik a 

mindennapi diszkriminációt, ám ennek nem látjuk jelét. 

Egy harmincas-negyvenes éveiben járó nő (C2), aki 17 éve költözött a környékre, 

és a helyi szupermarket bezárásáig ott dolgozott pénztárosként, elmondta, örül annak, 

hogy „tisztul a környék”. Ezt a kifejezést nem egyszer használta. A szupermarketbeli 

tapasztalatai szerint a helyi romák többször loptak a boltban, illetve azt is elmondta, hogy 

nem merte leengedni a játszótérre a gyermekét, nehogy belekössenek. Tulajdonképpen ő 

az egyike a környékről a legsötétebb, legveszélyesebb képet festő interjúalanyainknak. 
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Érdekes, hogy ő is többször megteszi azt a kognitív lépést, amit a definíciómegfogalmazó 

interjúalanyunk elvár a többségi társadalom tagjaitól, azaz különbséget tesz a romák 

között. Kérdésre elmondja, hogy van, akit személyesen is ismer, és aki mögött „némely 

magyar is elbújhat” olyan példás életet él. Ugyanakkor ez mégsem elengedő érv számára, 

hogy ne általánosítson, és végül az „ezek” szóval jelölje az egyszintes házakban élő 

környékbelieket: „nekem nincs semmi bajom a cigányokkal, addig, amíg dolgozik, addig, 

amíg nem úgy él, mint ahogy ezek itt éltek, addig, amíg én autóval nem mertem hátul eljönni, 

mert egyszerűen nem tudtam tőlük eljönni, meg ordibáltak, kiabáltak, mentek volna neki az 

autónak”. 

Később hangsúlyozza, hogy valóban nem személy szerint tesz különbséget, hanem 

az általa látott példákat azonosítja a romák életmódjával, kultúrájával. „Nekem nem a 

személlyel van bajom, hanem ahogy élnek, és ahogy viselkednek azzal. – És akkor ez a 

viselkedés, ezt jelenti? A hangoskodást? Vagy támadó jelleget, vagy hogy kell ezt érteni? – 

Hát a kultúrájuk, ahogy… Biztos, hogy önök is találkoztak már a kultúrájukkal, ahogy a 

kocsmába viszi a pénzt, a kocsmából jön ki, verekednek, kötnek bele mindenkibe, van egy 

személyes tapasztalatom…” Itt elmesél egy történetet, amelynek során tanúja volt, hogy 

részeg, fiatal romák megvertek egy idős embert. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy 

hiába ismer személyesen tapasztalatait cáfoló ellenpéldát, mégis fenntartja az előítéletes 

gondolatmenetét, amely egyébként meg is akadályozza abban, hogy új érveket beépítve, 

leépítse azt. Érvei között végső soron minden azt támasztja alá, hogy örülne, „ha végleg 

megtisztítanák a környéket”. 

A környék „letisztulását” várja egy fiatal férfi (C4) is, aki a gyerekkorában, azaz a 

kilencvenes években, és 2008-tól 2011-ig töltött sok időt a környéken, azóta elköltözött. 

A negatív személyes élményei – például kötözködés az utcán – nem kimondottan a 

közvetlen környékhez, hanem Miskolc más városrészeihez kötődnek. Kérdésre elmondja, 

hogy nem emlékszik vagyoni jellegű atrocitásra – például kocsifeltörésre, lopásra – inkább 

csak hangoskodásra, „dajdajozásra”, illetve ő is emlékszik olyan esetre, mikor a kocsmából 

hazajáró részegek verekedtek. Érdekes, hogy mikor megkérjük, hogy írja le a kilakoltatási 

folyamat előtti környéket, amellett hogy „cigányputri volt”, elmeséli azt is, hogy: „…nyáron 

benéztem arra a sorra például, tele volt emberrel, bográcsoztak, főztek, gyerekek az utcán 

csupaszon, így-úgy, hát amúgy most-most csend van.” Tehát nem éppen veszélyesnek vagy 

felháborítónak írja le az akkori viszonyokat, de mindenképpen más volt, mint az ő részük. 
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Hogy az zavarta-e őket, hogy „tele volt emberrel” az az utcarész, azt válaszolja: „Amíg csak 

ott voltak, addig nem volt gond.” 

Most nézzük meg, mit tapasztalt az egyik bérházban élő roma interjúalany (D3) 

ebből a szempontból. A fiatal férfi elmesélte, hogy milyen előítéletekbe ütköztek, amikor 

Lyukóvölgyből szerettek volna elköltözni családjával – feleségével és kisgyermekével – 

egy miskolci albérletbe: 

„Nekem az a tapasztalatom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen ember, ha valaki 

roma származású, akkor nem kap albérletet. És hiába van munkám, meg dolgozok évek óta 

egy helyen, tudom papírral bizonyítani, van egy gyönyörű kisfiam, családom van, nem kapok 

albérletet a származásom miatt.”9 

Más rossz tapasztalatai is vannak. Ahogy többen mások is, ő is kiemeli, hogy van, 

hogy kötözködnek vele a számozott utcák melletti városrészben, az Újgyőri főtéren10. 

Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy míg más interjúalanyok a verekedéseket mindig a 

roma származású környékbeliekhez kötik, addig ő nem ezt emeli ki, hanem azt, hogy a 

kábítószeresek és az ittasak azok, akik provokálják a többi embert. Mikor rákérdezünk, 

hogy ők roma származásúak-e, akkor elmondja, hogy „nagyrészt igen, aki meg nem roma 

származású, az meg azért, mert én vagyok”. Ennél a pontnál érdekes elemet hoz fel, 

mégpedig azt, hogy megérti azokat a nem roma származásúakat, akik ittasan belekötnek: 

„Megértem az emberek hozzáállását, mert én beszélgettem az előző tulajjal, akinél 

laktunk, ő elmondta, hogy azért félt kiadni a lakást, meg azért gondolta át elég hosszasan, 

mert nem nagyon tudna mutatni olyan embert, akinek még nem volt negatívuma mondjuk 

a romákkal, nem verték meg az utcán a gyerekét, nem kötöttek bele, nem rabolták ki, nem 

törtek be hozzá. Én megértem, de valaki nem ilyen, és nem szeretem, hogyha engem egy 

kalap alá vesznek az ilyen emberekkel.” 

Tulajdonképpen ugyanazt sérelmezi – még a kifejezés megválasztása is hasonló – 

amit a definíciómegfogalmazó interjúalanyunk említett: nem szereti, hogy egy kalap alá 

veszik az ilyen emberekkel. 

Ő maga is Lyukóvölgyben nőtt fel, pár éve költöztek be Miskolcra, érdekes 

ugyanakkor, hogy ő ‒ ellentétben a másik két bérházban lakó roma származású 

                                                           
9 Ahogy azt korábban is említettük már, ugyanerről számoltak be korábban az egyszintes házakban élő 

roma interjúalanyok, mikor kérdeztük tőlük, hogy miért nem próbálnak meg Miskolcon albérletbe költözni. 
10 Ez az a tér, amely egyben buszpályaudvar is, és ahova a lyukóvölgyi forgalom beérkezik Miskolcra. 
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interjúalanyunkkal (D1, D2) ‒ nem mutat empátiát az ott élő roma családok iránt. Szerinte 

– ahogy már láttuk és később látni fogjuk más interjúalanyaink szerint is – a nevelésben 

kell keresni a választ arra a kérdésre, hogy miért van problémája a többségi 

társadalomnak a romákkal. Sőt, odáig is eljut az érvelésben, hogy vannak olyan 

„lyukósiak”, akik nem akarnak integrálódni a társadalomba, és „aki nem akar beilleszkedni, 

az ne is jöjjön ide”.  

Úgy tűnik tehát, hogy ez az interjúalanyunk az őt ért sérelmek miatt leginkább a 

romákat hibáztatja, ellentétben azzal a két szintén roma származású interjúalannyal (D1, 

D2), akik hangsúlyozták, a többségi társadalomnak igenis különbséget kellene tenni a 

„normális” és a „nem normális” életmódot folytató romák között. Mikor rákérdezünk 

azonban, hogy az együttélési problémák szerinte mivel magyarázhatóak: azzal, hogy a 

problémás személyek szegények, vagy azzal, hogy romák, egyértelműen azt válaszolja, 

hogy azzal nem, hogy romák, hiszen ő is az, és neki mégis sikerült beilleszkedni. Ezen a 

ponton az érvelésében visszatér arra, hogy minden a nevelésen, azaz a szocializáción 

múlik. Tulajdonképpen ugyanazt az érvet hozza fel, mint a következő részben bemutatott 

idős interjúalanyunk, sőt még a szóhasználatukban is egyeznek, hiszen úgy hivatkozik a 

Lyukóvölgyben élő családokra, hogy „ezek”. 

Egy idős asszony (B3), aki még csak fél éve költözött a környékre, ám gyermek- és 

fiatalkorában Miskolcon, pontosabban Diósgyőrben élt, volt az egyetlen, aki szerint már a 

hatvanas-hetvenes években rossz híre volt ennek a környéknek: „mennyire lehetetlen itt 

az élet, hogy mondjuk egy magyar idekerült, menekült”. Ez az interjúalany hangsúlyozta, 

hogy ő nem rasszista, hiszen a lánya férje is feketebőrű. Ugyanakkor az ő 

szóhasználatában a leginkább tetten érhető a roma származású ember tárgyiasítása, 

többször használja az „ezek” szót ők helyett, illetve sokszor szenvedő szerkezetben beszél 

a környéken élőkről, mint akiket „elvisznek”, illetve „be fogják tenni őket” valahova. 

Érvelése során többször megkülönbözteti a saját csoportot az „ők” csoportjától: „nem 

szeretjük őket”, „nem tudnak viselkedni, milliókat, milliárdokat költhetünk mi”. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy ő élete során soha nem lakott olyan környéken, ahol 

roma szomszédjai lettek volna, elmondja, hogy mindig „nagy ívben kikerültem”, és „a 

tanácselnök mindig vigyázott arra”, hogy ne költöztessen cigányokat a nem-cigányok lakta 

környékre. Tehát az interjúalany a régmúltbeli, romákról szóló történeteit hallomásból 

konstruálta meg, és most is ritkán van személyes kapcsolata romákkal. Ezek egyike 

például, mikor a villamoson rá szól a hangoskodó „sihederekre”. Nem egy történetet mesél 
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el, amelyben számára „felháborítóan viselkedtek” a cigányok, de emellett úgy érezheti, 

hogy előítéletes gondolatmenetét még meg kell erősíteni egy olyan indoklással, ami 

végképp alátámasztja, hogy miért nem lehet együtt élni a romákkal, és ami már-már egy 

freudi elemzésnek is mondható: 

„… ugyanis erre a népcsoportra jellemző, hogy csőstül egy helyen lakni, nem tudom, 

láttátok-e (nevet). Ugye, hogy húszan-huszonöten, és akkor fúúú, azt mondják, hogy a család 

szeretete, nem igaz, nem igaz, nem a családszeretet, hanem azért vannak együtt, mert 

lényegében félnek. És így a húsz-huszonöt ember megvédi egymást. –Mitől félnek? –Hát mert 

lényegében ők tudat alatt tudják, hogy nem helyes a viselkedésük, csak hát ők nem ismerik 

be maguknak sem.” 

 

„… minden azon múlik. Az első benyomás alapján.” ‒ A személyes 

kapcsolatok ereje 

 

Végül hasonlítsunk össze két idősebb és egy középkorú asszonnyal készített 

interjút, amelyek jól összefoglalják az eddig bemutatott tapasztalatokat! Az 

interjúalanyok kora nem elhanyagolható, ugyanis ‒ mint később látni fogjuk ‒ ebből a 

szempontból számít, hogy ki mikor költözött a környékre. 

A három közül a legidősebb asszony már nyugdíjas (A2), 1984-től lakik a 

környéken. Onnan datálja a közbiztonság és az állapotok leromlását, hogy megszűntek a 

munkahelyek. A 2014-es rendelet utáni helyi tiltakozásokra így emlékszik vissza: 

„Sátrakat állítottak fel, mutogatták, hogy sátrat… Akkor a miskolci televízió, pont 

jöttem hazafele, és a miskolci televízió is riportot készített, és meginterjúvoltak, és én 

elmondtam őszintén, hogy engem nem zavar, hogy itt vannak, igazuk van, merthogy milyen 

jogon mondják azt valakinek, aki itt élt, itt született, hogy menjen ki a városból azért, mert 

cigány, másik az, hogy biztos hogy fizette volna a rezsijét, ha lett volna munkahely.” 

Ezen a ponton elmesélte saját történetét, hogy hogyan vesztette el állását és milyen 

nehézségekkel kellett akkor szembenéznie, mintegy alátámasztandó, hogy ő meg tudja 

érteni, hogy milyen az, mikor önhibáján kívül nem kap megfelelő munkát az ember. Tehát 

egy racionális (a munkahelyek megszűnése miatti pénzhiány) és egy emocionális (ő is 

szenvedett hasonló problémától az élete során) tényezőt is bevon érvelésébe, amelyek 

segítéségével próbálja alátámasztani, hogy szerinte miért nem igazságos a kilakoltatási 

folyamat.  
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Mikor szóba kerülnek a kocsifeltörések, elmondja, hogy hallomásból tudja, hogy az 

Ötödik utcán kábítószeresek vannak. Tehát nem etnikai származáshoz köti a közbiztonság 

romlását. Fontos tényező, hogy sok embert ismert személyesen is a környékbeli romák 

közül mivel az óvodában dolgozott élelmezésvezetőként. A gyereket szinte mind, de a 

legtöbbjük szüleit is ismerte, és jó viszonyban volt velük. Emellett többször hangsúlyozza, 

hogy szerinte a környék romlása a mostani polgármester intézkedéseinek köszönhető, 

nem titkolja, hogy baloldali beállítódású. Vajon a személyes ismeretségnek vagy a politikai 

irányultságnak köszönhető, hogy úgy tűnik az interjúalany „be van oltva” előítéletesség 

ellen? Nem csak a környékbeli roma szomszédjairól, hanem a menekültekről is toleránsan 

nyilatkozik: „a migránsokkal se lenne probléma, ha nem úgy ítélnék meg őket, mint ahogy 

le vannak festve”. 

Az előbbi példával szemben a második asszony (C1) még csak 10 éve él a 

környéken, tehát nem tapasztalta meg a rendszerváltás előtti időszakot. A középkorú 

tanárnő igen lesújtóan nyilatkozik a környékről és roma szomszédjairól. Személyesen 

csak olyanokat ismer, akit tanított vagy akinek a gyerekét tanította. Az iskolába, ahol tanít, 

sokan járnak Lyukóvölgyből is, tehát sok a „hátrányos helyzetű tanuló”, amelynek oka 

szerinte az, hogy: 

„Mivel oda sokan járnak, oda előszeretettel járnak, együtt szeretnek lenni, nem 

szeretnek egy ilyen jobb iskolába bekerülni, hanem… –Közel is van… –Közel is van, 

összetartanak, úgy erősebbnek érzik magukat. –Ezt hogy kell érteni? –Úgy hogy, tehát minél 

többen vannak, annál bátrabbak, annál jobban mernek. –De ez most a gyerekekre 

vonatkozik…? – A gyerekekre abszolút. De lehet, hogy a felnőttekre is, ezt nem tudom.” 

Vegyük észre, hogy nagyon hasonló érvet hoz fel, mint korábban az egyik idős, 

erősen előítéletes interjúalanyunk (B3), aki szerint a romák hasonló ok miatt laknak 

sokan egy lakásban. Mivel szerinte „nem a cigányságukkal van a baj, hanem az 

életmódjukkal”, és ha hivatkozik roma gyerekekre rendre a „hátrányos helyzetű” kifejezést 

használja, ezért valószínűleg nem gondolja magáról, hogy előítéletes lenne. Talán éppen 

ezért nem is érzi fontosnak, hogy racionális érveket keressen arra, hogy miért olyan az 

„életmódjuk”, amilyennek lefesti: 

„Amíg itt éltek, arra, ha hátra mentünk, a szeméttelep. Tehát itt térdig lehetett járni 

a szemétben. A Szinva, vagy nem tudom, milyen patak az ott, az mindig, zsúfolásig szeméttel. 

–És miért, erre van ötlete, tehát mivel magyarázza, hogy ilyen? –Ilyen az életmódjuk. –És az 
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miért van? –Azt nem tudom. Tehát többször volt, hogy kitisztíttatták velük, meg a 

környezetüket, meg valamivel megzsarolták, három hét múlva ugyanolyan volt.” 

A harmadik asszony (A1) 1985-től lakik a környéken. Sok roma családot ismert itt, 

férjével mindketten a közeli kórházban dolgoznak. Régebben „innen a telepről” is 

dolgoztak ott, tehát onnan is ismertek személyesen roma szomszédokat, akikkel jó 

viszonyban voltak és akik között voltak nagyon „rendes” és „normális” családok. Ők is 

tapasztalták néha, amit más interjúalanyok is felhoztak érvként, hogy a kocsmából 

hazajáró férfiak hangoskodtak, sőt ahogy leírja, az ő házuk előtt volt az „átmenő forgalom” 

a kocsma és a „telep” között, mégsem volt ebből gondjuk, mivel „az csak hangoskodás, és 

csak pár perc és elmentek, kirívó eset ennyi volt csak”. 

Szerinte azért van másoknak a romákkal szemben ellenérzése, mert „minden azon 

múlik... Az első benyomás alapján. Szerintem. Mert ha most van egy valakivel, egy cigánnyal 

valakinek valamilyen problémája, az a baj, hogy általánosítanak.” Az interjúalany kiemeli 

az „egy” szót, és érvelését alátámasztandó elmondja, hogy a kórházban sok idős emberrel 

találkozik, akik sokszor mesélik neki, hogy hallották, hogy egy roma származású ember 

kirabolt valakit, és ezt a hallomásból ismert tapasztalatot vetítik ki az összes romára, 

mintha minden cigány emberre igaz lenne. 

A fent bemutatott két előítéletek nélküli interjúalany talán azért nem nyilatkozik 

lesújtóan roma szomszédjairól, mert már nagyon régóta személyes kapcsolatban állnak 

velük. Előítéletes szomszédjuk ugyanakkor csupán szakmai és vélhetően hierarchián 

alapuló ‒ tanár-gyerek és tanár-szülő ‒ kapcsolatban áll a környéken élőkkel, és ez hiába 

személyes viszony, nem gátolta meg abban, hogy előítéletes legyen velük szemben. 

 

„Normális” vs. „nem normális” 

 

Mint láttuk, interjúalanyaink között igen sokféle gondolkodású ember volt. Volt, 

akinek gondolatmenetében előítéletes érvek és példák kaptak helyet, míg másoknak 

éppen, hogy előítélet nélküli történeteik, beszámolóik voltak ugyanarról a környékről. Az 

interjúk elemzése során igyekeztünk fenntartással kezelni az általánosításokat és a 

különböző attitűdöket magyarázni kívánó okokat. Ugyanakkor kötelességünk rendet 

vágni a következtetések között, így összefoglalásként a következő állításokat 

fogalmazhatjuk meg. 
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A romákkal szembeni előítéletesség tekintetében különbséget tehetünk abban, 

hogy az interjúalany régről ápol-e valamilyen személyes kapcsolatot cigány származású 

szomszédjaival, azaz már a nyolcvanas évek óta lakik-e a környéken, vagy csupán a 

kilencvenes-kétezres évek környékén költözött oda, amikor a személyes kapcsolatok 

kialakulása már korlátozott volt. Többen beszámoltak arról, hogy a nyolcvanas-

kilencvenes évektől kezdődő, majd a kétezres években folytatódó „betelepítések” után a 

környék „elszlömösödött” és a közbiztonság romlott, ugyanakkor az előítéletmentes 

interjúalanyok ezt nem kizárólag a romák megjelenésének tudták be, hanem annak, hogy 

megjelentek a „szemtelen fiatalok”, illetve a kábítószeresek és a környéken lévő 

kocsmákból hazainduló ittas emberek okoztak problémákat. 

Tulajdonképpen ez utóbbit fogalmazták meg roma interjúalanyaink úgy, hogy 

vannak a „normális” és a „nem normális”, azaz a deviáns emberek, akikkel előítéletes 

interjúalanyaink a romákat azonosítják. Hiába került az utóbbiak személyes történetei 

közé azonban néhány olyan, amelyek cáfolják a romákról kialakított általános negatív 

képüket, mégsem teszik meg azt a kognitív lépést, hogy előítéleteiket felülbírálják. Az 

egyedüli „oltóanyag” úgy tűnik, a régi személyes ismeretség megléte, hiszen ez az, amivel 

előítéletek nélküli interjúalanyaink különböztek az előítéletesektől. 

Végül kijelenthetjük, hogy az óvoda a környéken élők viszonyának alakításában 

kitüntetett szerepet játszhatna. Ugyanakkor a történeti szempontból sok ponton nagyon 

hasonlító, a jelenlegi környék leírásában és jellemzésében pedig igen eltérő narratívákban 

az óvoda reprezentálja a szegregációt magát, hiszen egy olyan szomszédságban kellene a 

híd szerepét magára vállalnia, ahol romák és nem-romák, szélsőségesen előítéletes és 

szinte az előítéletek „ellen beoltott” emberek élnek egymáshoz közel, és egyúttal 

végtelenül távol is egymástól. 
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