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z elszegé�ye�éssel kapcsolatos városszociológiai folyamatok (sl�moso�ás és szegregáció, i��
vázió, sz�kcesszió és filtráció) elemzése a romá�iai szakiro�alomba� margi�ális�ak mo��ható. 
A szegé�ység témaköre, az általá�os elszegé�ye�és valami�t e��ek okaira vo�atkozó romá�i�
ai szerzők írásai (lás� pl. Zamfir, 1994; Zamfir – Zamfir, 1995; Mol�ár, 1999; Te�li�c – Pop 

– Te�li�c, 2001) a jele�ség általá�os statisztikai elemzésére alapoz�ak. Hiá�yoz�ak az olya� jel�
legű megközelítések, amelyek a szegé�ység, illetve a szegé�y pop�láció�ak a helyi társa�almak 
keretébe� törté�ő tra�szformációs folyamataira összpo�tosíta�á�ak. 

Ta��lmá�y��k a külö�böző str�kt�rális té�yezők miatt bekövetkező (illetve helye�ké�t 
i�te�zívvé váló) elszegé�ye�ési folyamatok térbe�i objektivációit vizsgálja Kolozsvár esetébe�, 
amely föl�rajzi elhelyezke�ése és �épességszáma teki�tetébe� is Romá�ia egyik legjele�tősebb 
városa.

A szegé�ység, valami�t a szegé�ység városszociológiai vetületé�ek jele�tősége az átme�et 
ko�text�sába� meg�ő. A gaz�asági változás legfo�tosabb elemei a KGST�ből való kikerülés 
kapcsá� az általá�os str�ktúraváltás, az olya� piacra való betagoló�ási kísérlet amely verse�ypa�
ramétereihez képest felkészületle��ek bizo�y�lt a romá� gaz�aság, valami�t az általá�os t�laj�
�o�váltás. A piacgaz�aságra való áttérés egyik lé�yeges eleme a magá�osítás, valami�t a �agy, 
még állami t�laj�o�ba� lévő, veszteséges vállalatok felszámolása. A �agyipari létesítmé�yek ma�
gá�osítása maga �tá� vo�ta a vállalatok alkalmazottai�ak létszámcsökke�tését, ezek felszámolá�
sa pe�ig az alkalmazottak elbocsátását. Ez m��ka�élküliséget hozott, és ezáltal az életszí�vo�al 
csökke�ését, az elszegé�ye�ést. Ugya�akkor a romá� komm��ista re��szer a szociálpolitikát a 
gaz�aságpolitikával összefo�ta� művelte: az egyetle� szociálpolitikai�ak �evezhető i�tézmé�y 
az általá�os foglalkoztatás politikája volt, függetle�ül e��ek bármilye� gaz�aságpolitikai követ�
kezmé�yétől. A gaz�asági változás, a komm��ista re��szertől örökölt egalitarista politikák és 
az alacso�y életszí�vo�al, valami�t a 89�es re��szerváltást követőe� a gaz�aság alacso�y haté�
ko�ysága miatti általá�os reálbér csökke�és�ek következtébe� Romá�ia lakosságá�ak jele�tős 
része hirtele� elszegé�ye�ett, szegé�yek száma évről évre jele�tőse� �övekszik (Zamfir, 2001). 
A szociális problémák pe�ig úgy jele�tkeztek, hogy a kezelésükhöz szükséges i�tézmé�yek és a 
szakértelem hiá�yzik.

A re��szerváltást követő �agyméretű elszegé�ye�ési te��e�ciák egyik kiváltó oka a komm��
�ista re��szer egalitarista politikája, amely a gaz�asági és politikai vetületé� túl a lakáselosz�
tási re��szerbe� is meg�yilvá��lt. 1989 előtt a komm��ista államok esetébe� úgy a lakások, 
mi�t az állások elosztása a bürokratik�sa� koor�i�ált művelet volt, amely �agyo� alacso�y 
szi�tre szorította a piaci koor�i�ációra jellemző mecha�izm�sokat; a lakásállomá�y több�yire 
az állam t�laj�o�ába� volt. A m��ka és lakóhely választásá�ak korlátolt lehetősége miatt a la�
kóhelyi szegregáció sokkal alacso�yabb méretű volt, mi�t a �y�gati társa�almakba� (La�á�yi, 
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1989). A re��szerváltást követőe� azo�ba� a lakások jele�tős része hirtele� magá�t�laj�o�ba 
kerül, ezáltal a lakáspiac valóba� a piacgaz�aság elvei szeri�t kez�ett el műkö��i. Ugya�akkor, 
a lakáspiaci változásokkal párh�zamosa� olya� gaz�asági változások is jele�tkez�ek, amely�ek 
első�leges következmé�ye a m��ka�élküliségi ráta �öveke�ése, az i�fláció �öveke�ése, az álta�
lá�os életszí�vo�al csökke�ése, ezek következtébe� meg�ő azok�ak a száma, akik a szegé�ységi 
küszöb alá estek, azaz kialak�l az „új szegé�yek” csoportja (Mol�ar, 1999:66). Az elszegé�ye�
�és, az alacso�y hatásfokú szociális vé�őháló re��szere, a lakásállomá�y immár piaci szabályo�
zásá�ak együttes hatása olya� folyamatokat ere�mé�yezett, amelyek szükségessé teszik, hogy 
a szegé�ységet �e csak mi�t általá�osa� leírható statisztikai állapotot elemezzük, ha�em mi�t 
olya� lokális szegregációs folyamatok eredményét amelyek sajátos, területileg is jól körülírható 
helyzethez vezet.

K�tatás��k sorá� a következő kér�ésekre kerestü�k választ:
1. Megfigyelhetők�e Kolozsváro� olya� filtrációs te��e�ciák, amely�ek következtébe� az ala�

cso�y jöve�elmű, szegé�y lakosság szegregációja jö��e létre? 
2. Az elszegé�ye�ési folyamatok együtt jár�ak�e sl�mok kialak�lásával? 

A román urbanizáció sajátosságai 

A romá�iai �rba�izációra vo�atkozó írások�ak �égy típ�sa külö�böztethető meg: a statiszti�
kai a�atokra alapozó kvalitatív elemzések, az �rbá��s életmó�ot, a települések közötti viszo�yo�
kat valami�t a külö�böző �rba�izációs politikák egyes típ�sú településekre és az életszí�vo�al 
�öveke�ésére gyakorolt hatását feltáró írások (Abraham, 1991, 194). Habár úgy a két világhábo�
rú között, mi�t a máso�ik világháború �tá� a szakmabeliek i�kább a fal� fele for��ltak, főké�t 
a B�karesti Iskola írásaiba� mégis megtalálhatók az iparosításra és városiaso�ásra vo�atkozó írá�
sok. A várossal valami�t a városo� bekövetkező folyamatokkal való foglalatosko�ás a hatva�as 
évekbe� kez�ő�ött, ezt viszo�t erőse� meghatározta az a komm��ista i�eológia, t�laj�o�kép�
pe� eze� írások e��ek tükrébe� születtek, sokkal i�kább az i�eológiát voltak hivatottak alátá�
maszta�i, mi�t a reális társa�almi folyamatokat leír�i és megérte�i. A re��szerváltást követőe�, 
a kile�cve�es évekbe� a �y�gat figyelme �em cs�pá� politikai, ha�em t��omá�yos ér�eklő�és�
sel is erőteljese� a keleti régió fele for��lt. E te��e�cia ere�mé�yeké�t, �y�gati szerzők tollából 
születtek a romá�iai �rba�izációról szóló írások is (lás�. Häkli, 1994). 

Az �rba�izáció�ak országo�ké�t eltérő jellemzői voltak és va��ak, hisze� �agymértékbe� 
függ az a�ott ország gaz�asági és társa�almi jellemzőitől és mo�er�izációs folyamataitól. A 
mo�er�itás mi��e� meghatározó eleme – az iparosítás, a piacgaz�aság, a jogállam és a sajátos 
me�talitás – Romá�iába� a Ny�gathoz viszo�yítva jele�tős késéssel jele�t meg. A máso�ik vi�
lágháború �tá� létrehozott a�ti�emokratik�s komm��ista re��szer habár a mo�er�itás i�eoló�
giájaké�t �yilvá��lt meg, a mo�er�itás a��igi szereplőit és az által�k bei��ított folyamatokat 
visszafojtotta, �iktatórik�s, közpo�tilag irá�yított gaz�asági re��szert teremtett meg, felszámol�
ta tehát a mo�er�itás alapvető elemeit.

Romá�ia erőteljes iparosítása és az ezzel járó �agyméretű �rba�izációja a hatva�as évekbe�, a 
KGST szakoso�ását követőe� jött létre, a��ak következtébe�, hogy e szakoso�ás sorá� Romá�
�iára a „mezőgaz�asági ország” szerepet osztották ki. E szerep elle� való tiltakozáské�t az ipar�
ba� �agyméretű befektetéseket eszközöltek, amelyeket �agyméretű városépítések követtek. Az 
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irá�yított �rba�izációt viszo�t �em követte a városi szocializációra való „o�afigyelés”: a fal�ról 
származó, tra�icio�álisa� szegé�y �épesség i�tegrációját t�laj�o�képpe� problémame�tes�ek 
teki�tette a re��szer. A fal�ról városra való területi mobilitást a hivatalos retorika (és legtöbb 
esetbe� mag�k az ér�ekeltek a „bevá��orlók” is) felfele való társa�almi mobilitás�ak teki�tet�
te, s ezzel mi��e�féle problémát „eli�tézett�ek” értelmezett. Éppe� ezért �em beszéltek és �em 
is beszélhettek hivatalosa� szegé�ységről, külö�öse� városi szegé�ységről, �eprivált helyzetről, 
margi�ális csoportokról, habár ha �em is �agy számú, tömeges méreteket öltő �e a szegé�ység, 
a l�mpe�proletarizm�s jele�sége létezett. 

A 89�es re��szerváltás, valami�t a kaotik�s t�laj�o�� és gaz�aságszerkezeti reform következ�
tébe� az ország lakosságá�ak életszí�vo�ala �agymértékbe� csökke�t, a pop�láció jele�tős ará�
�yá�ak jöve�elme a szegé�ységi küszöb alá esett. E tömeges elszegé�ye�és egyik következmé�ye 
a szociális háló margi�álisra való tervezése, azaz kizárólag az extrém szegé�yeket „fogta ki”, az 
átme�et vesztesei, az újszegények pe�ig t�laj�o�képpe� kies�ek a társa�almi szoli�aritás vé�ő�
hálójából. Vizsgálat��k tárgya e társa�almi folyamatok térbeli objektivációjá�ak, valami�t a 
következmé�yei�ek a vizsgálata.

A vizsgálat módszerei

K�tatás��k�ak az volt a célja, hogy a városszociológiai elméletek tükrébe� a szegé�y�ek �efi�
�iált/�efi�iálható területek esetébe� megvizsgálj�k, azokat a mecha�izm�sokat, amelyek a sl�m�
oso�ás folyamatát befolyásolják, illetve azt, hogy melyek azok az egyé�i életpályák, amelyek e 
szegé�y�egye�ekbe vezet�ek. Ugya�akkor arra kerestük a választ, hogy va��e valamilye� össze�
függés a meglévő, szocialista re��szerbe� felépített lakásstr�ktúra és az elszegé�ye�ési folyama�
tok között. Ahhoz, hogy a kialak�ló lakásstr�ktúra valami�t a lakásrétegző�és valami�t az el�
szegé�ye�ési folyamatok közötti ok�okozati viszo�y feltárható legye�, olya� pop�lációt kellett 
k�tat�i, amelyet mi��két folyamat �agymértékbe� befolyásolt. Ezért �em kizárólag a szegé�ye�
ket k�tatt��k, ha�em általába� azokat, akik a szegé�y�ek mi�ősíthető területeke� lak�ak. 

E felmerülő kér�ések vizsgálatára úgy me��yiségi, mi�t mi�őségi mó�szereket alkalmazt��k. 
A me��yiségi, statisztikai a�atok a következő forrásokból származ�ak: 

a. kolozsvári Polgármesteri Hivatal I�gatla���yilvá�tartási Osztályától (DFIS, Evi�e�ţa 
Imobile),

b. �épszámlálási a�atok,
c. a Piaţa című hetilapba� megjele�ő lakáshir�etések, valami�t
�. két, kolozsvári alapsokaságot vizsgáló kér�őíves k�tatás a�atai: a Desire Alapítvá�y 2000�

es, és az Er�élyi Et�ik�mközi Kapcsolatok K�tatóközpo�tja (CCRIT) 2002�es k�tatása. 

További a�atokat, i�formációkat hozott negyvenkilenc félstrukturált interjú valami�t nyolc 
tömbházadminisztrátorral készített strukturált interjú. A mélyi�terjúkat olya� személyekkel ké�
szítettük, akik Kolozsvár szegé�y/elszegé�ye�ő �egye�eibe� él�ek. Az i�terjú�ala�yokat három 
mó�szerrel választott�k ki, a mó�szereket párh�zamosa� alkalmazva: részbe� alkalomszerűe�, 
részbe� irá�yította� az a�mi�isztrátorok a�ataira támaszko�va, több�yire a hólab�a mó�szert 
alkalmazva. 
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Kolozsvár városökológiai struktúrája és lakóhelyi rétegződése

Kolozsvár az 1992�es �épszámlálási a�atok szeri�t �épességszám szempo�tjából az ország 
ötö�ik leg�agyobb városa B�karest, Ko�sta�ca és Jászvásár (Ia�i) és Temesvár �tá�, lakossága 
328.602 fő. Habár sohasem volt Romá�ia egyik �agy ipari közpo�tja, a komm��izm�s évei 
alatt, az iparosítás�ak jele�tős szívóhatása volt a kör�yező régiók számára, a város lakossága ro�
hamosa� �öveke�ett. 

  
Kolozsvár lakosságszámá�ak változása (forrás: CNS, 1994)

Év Lakosságszám Növeke�és1 (%)
1930 100.844 00.00
1956 154.723 53,43
1966 185.663 84,11
1977 262.858 160,66
1992 328.602 225,85

   
Ugrásszerű �öveke�és főké�t a hetve�es évek elejé� figyelhető meg, amely�ek első�leges oka a 

szocialista re��szerre jellemző gyorsított iparosítás és �rba�izáció és az ezzel együtt járó fal��vá�
ros migráció, amely a foglalkozási str�ktúrára is hatással volt. Az 1930�as �épszámlálás szeri�t 
a lakosság 40 százaléka az ipari és közleke�ési ágazatokba� �olgozott, 12,8 a kereske�elembe� 
és ba�kszakmába�, 16,9 százalékot az értelmiségi kategóriába� tartottak �yilvá�, 5,8 százalék 
mezőgaz�aságba� foglalkoztatott valami�t 24,5 százalékot a más kategóriába (írok, újságírók, 
művészek, szaba�foglalkozásúak stb.) soroltak (Statisztikai Hivatal, 1940:163.). 1956�ba� a la�
kosság 48,1 százaléka tartozott az iparba� foglalkoztatottak kategóriájába, ebbe beleértve �em 
cs�pá� az ipari m��kásokat, ha�em a kereske�elmi alkalmazottakat, kisegítő személyzetet. 
Ugya�ebbe� az évbe� a lakosság 37,5 százaléka az értelmiségi és tisztviselő rétegbe tartozott, 
7,6 százaléka mezőgaz�aságból élt, 5,31 százalék szövetkezeti vagy ö�álló kisiparos volt. Az 
1966�os �épszámláláskor2 a lakosság 47,2 százalékát sorolták ipari, építőipari és kereske�elmi 
alkalmazottak kategóriájába, 3,5 százalékot a fölműves, 14,2 százalék szolgáltatásba� �olgozó 
(oktatás, művelő�és, egészségügy), valami�t 16,8 más és 18,3 százalék a �em kereső lakosság 
(i�aktívak). Az 1970. évi Statisztikai Évkö�yv a�atai szeri�t a város 108.904 fizetéses alkalma�
zottjából 77.531, vagyis 71,2 százalék m��kás volt. Hogyha figyelembe vesszük az i�gázó m���
káslétszámot, amely 57.000�re tehető, akkor is a m��kásság ará�ya meghala�ja az 50 százalé�
kot. (Csetri, 2001:26).

A város�ak a következő f��kciói külö�íthetők el, amelyek a lakosság foglalkozási str�ktúrája 
tükrébe� is megfigyelhetők: 

1. A �öveke�és ará�ya a 1930�as �épességszámhoz viszo�yított, hisze� a külö�böző �épszámlálások közötti i�ő�
szakok hossza változó, egymással �eheze� összehaso�lítható. 
2. E �épszámlálás a kategóriákat ágazatok szeri�t állítja fel (ipar, mezőgaz�aság, szolgáltatás stb.); a tisztviselői és 
értelmiségi réteget �em tü�teti fel külö�. Így habár a többi kategória esetébe� az összehaso�lítás cs�pá� te��e�ci�
aszerű lehet, az iparba� foglalkoztatottak ará�yá�ak és számá�ak �öveke�ése �yomo� követhető.
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1. Adminisztratív – �em cs�pá� megyeszékhely, ha�em a regio�ális a�mi�isztratív (vasút, er�
�észet, oktatás) közpo�t

2. Egészségügyi
3. Ipari – az ország más városaihoz képest, mi�t Temesvár vagy Brassó, kisebb mértékbe�
4. Kereskedelmi – a régió jele�tős kereske�elmi közpo�tja, Ko�sta�cához viszo�yítva viszo�t 

ele�yésző
5. Oktatási

E f��kciók közül, a számok tükrébe�, 89 előtt az ipari f��kció megerősö�ése figyelhető meg, 
habár az összes többi f��kció megtartja jele�tősségét. 89 �tá� a �emográfiai �öveke�és lelass�l, 
az ipar ará�ya visszaszor�l, gyárak egész sora vált veszteségessé, tevéke�ységüket visszaszorítot�
ták vagy beszü�tették.

Városökológiai szempo�tból, habár megfigyelhetők eltérések a város külö�böző zó�ái között, 
a szocialista típ�sú beavatkozás �em cs�pá� a lakosság foglalkozási str�ktúráját, ha�em a város 
arc�latát is �agymértékbe� átalakította, erőteljese� befolyásolta a városba� végbeme�ő �rba�i�
zációs és mo�er�izációs folyamatokat. A külö�böző övezetek habár elkülö�ül�ek egymástól, a 
�emarkációs vo�alak jellege sajátos, eltérő attól ami a �y�gati városok esetébe� megfigyelhető. A 
komm��ista �rba�izáció �gya�is i�őbe� tartalmilag változó volt, ezt tükrözik a külö�böző i�ő�
szakokba� épített �egye�ek; a lakáspolitika ha�gsúlyosa� átme�t egy olya� változatba, amely 
a me��yiségi teljesítmé�yt helyezte előtérbe3 

A kolozsvári városre��ezés (helyi, romá� ere�etű kifejezéssel „szisztematizálás”) sorá�, a �agy�
méretű lebo�tások következtébe� a szegé�y�egye�eket (pl. Sá�calja4, az Irisz�telepi B�f�ica5, a 
Piski hí�i cigá�ytelep és mások) felszámolták, helyette pe�ig pa�ellakás�re�getegeket építettek. 
Ilye� lakótelepek a Mo�ostor, Hősök tere (Mără�ti), Györgyfalvi �egye� (Gheorghe�i), Haj�al 
�egye� (Zorilor), valami�t a Tóköz (Î�tre Lac�ri), Irisz�telep és Do�át �egye� (Grigoresc�). A 
lakó�egye�eket több�yire párh�zamosa� építették, �em egymást követőe� a Dó�át és a György�
falvi �egye� építését megközelítőleg egyszerre kez�ték el a hatva�as évek elejé�, a Györgyfalvi 
�egye�et a �yolcva�as évekig folyamatosa� építették. A Mo�ostori lakó�egye� építését 1970 
�ecemberébe� kez�ik el, 1989 �ecembere befejezetle�ül éri, közbe� felépítik a Haj�al �egye�et 
valami�t 1980–1985 között lebo�tják a Kül�Magyar és Kül�Közép �tcai hóstátokat és helyébe 
is tömbházakat építe�ek (Mără�ti tér). (Gaál, 2001, 425�429). A lebo�tott házak volt t�laj�o�
�osait és lakóit pe�ig az újo��a� felépített tömbházakba költöztették. A lakó�egye�ek többsé�
gét alacso�y komfortú, rossz mi�őségű, sorozatba� „gyártott”, ��iformizált tömbházak alkot�
ják, amelyek gyakra� az alapvető szükségleteket sem t��ják kielégíte�i. 1999�be� Kolozsvár 
lakosságá�ak 19 százaléka lakott magá�lakásba�, 81 százaléka pe�ig tömbház�lakásba�, olya� 
lakásokba�, amely�ek átlagterülete 34,9 �égyzetméter, az egy személyre j�tó lakófelület pe�ig 
átlagosa� 12 �égyzetméter (PUG, 1999). 

A romá�iai mo�er�izáció és �rba�izáció első�leges célja volt a „régi társa�alom” (1945 
előtti) feloszlatása és megsemmisítse, valami�t a tra�icio�ális közösségek feloszlatása. A hi�

3. Lás� a ta��lmá�yhoz mellékelt térképet!
4. A Nagy Istvá� ö�életrajzi regé�yeibe� megjele�ő szegé�ytelep, az egyik legelső�ek felszámolt telep volt, közel 
a város közpo�tjához.
5. A „b�f�ica” romá� szó, magyar�l „baglyot” jele�t. E folyóirat másik, Geamba�� Réka által készített ta��lmá�yá��� Réka által készített ta��lmá�yá�� Réka által készített ta��lmá�yá�
ba� olvashat��k erről a városrészről; ott romá�osa� jele�ik meg a �év: „B�f�iţa” (a szerkesztő megjegyzése).ţa” (a szerkesztő megjegyzése). (a szerkesztő megjegyzése).
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vatalos párti�eológia szeri�t a szocialista típ�sú iparosítás és �rba�izáció homoge�izáló 
malmából a re��szer�ek tetsző, „új emberek” kerülhettek ki, a tra�icio�ális közösségek ato�
mizálása és az egyé�ek elle�őrzése volt a végső cél. E cél megvalósításá�ak egyik mó�ja a lakás�
viszo�yok megváltoztatása, a régi házak (lakások) lebo�tása és pa�elekkel való helyettesítése 
(Mihăilesc� – Nicola� – Greorghi� – Olar�, 1994). E zsúfolt lakó�egye�ekből maj��em teljes 
mértékbe� hiá�yoz�ak a közösségi f��kciókat ellátó épületek. Az egyé�ek számára jól megha�
tározott, korlátozott és r�ti�jellegű tevéke�ységekhez biztosított cs�pá� mozgásteret. E pa�el�
re�getegek jele�tős mértékbe� korlátozták a külö�böző társa�almi folyamatok kialak�lását, így 
�em alak�lhattak ki közösségi k�ltúrák az �rbá��s életmó� átvételére. A re��szer homoge�izá�
ciós politikái a szegé�y lakosság „szétszórásába�” is jele�tkeztek, a szegé�y�egye�ek felszámo�
lása �tá� e �egye�ek lakóit az újo��a� felépülő tömbházakba költöztették, több�yire a város 
külö�böző részei� elszórta�6 Mi��ezek ere�mé�ye számok szi�tjé� is megfigyelhető:

A külö�böző jöve�elműek7 lakástípusok szerinti eloszlása, N=953, 2000, Desire Alapítvá�y

Lakástíp�s Alacso�y jöv. Közepes jöv. Magas jöv. Összpop�láció 
Ház8 34,7 23,0 34,8 30,1
Tömbház 65,3 77,0 65,2 69,9
Összese� 100,0 100,0 100,0 100,0

Lakástíp�s Alacso�y jöv. Közepes jöv Magas jöv Összpop�láció 
Ház 33,5 27,5 39,1 100,1
Tömbház 27,7 41,2 32,1 100,0
Összese� 29,5 36,3 34,2 100,0

A re��szerváltás egyrészt a piacgaz�aság általá�os bevezetésével a lakáspiacot is liberalizál�
ta, másrészt a m��kahely és lakhely szaba� változtatását is lehetővé tette. E��ek elle�ére a la�
káshelyzet (lakásrétegző�és) ma is �agymértékbe� tükrözi a szocialista re��szer politikáit. A 
fe�ti táblák alapjá� elmo��ható, hogy a tömbházakból álló lakó�egye�ek sokkal heterogé�eb�
bek, mi�t a házakból álló lakó�egye�ek, azaz a szegé�y illetve a gaz�ag rétegek az átlagos�ál 
�agyobb ará�yba� lak�ak házba�. A magasabb jöve�elműek �agyobb ará�yba� hagyják el a 
tömbház�lakásokat és költöz�ek saját magá�lakásba, a �agyo� alacso�y jöve�elműek illetve a 
jöve�elem �élküliek pe�ig a fizetésképtele�ség miatt olcsó, rossz fizikai állapotba� lévő, gyak�
ra� kisméretű házakba költöz�ek.

6. I�terjúkra alapozva, e lebo�tott �egye�ek lakói�ak elmo��ása szeri�t: a szórtság ez esetbe� a kompaktság elle��
tettjeké�t jele�ik meg, azaz egy kör�yék lakóit �em „tömbké�t” költöztették egy másik kör�yékre, ha�em a város 
külö�böző részeire, gyakra� viszo�t több csalá�ot egy helyre.
7. Az elemzés sorá� a háztartás összjöve�elmét vettem figyelembe, ahol alacso�y�ak �yilvá�ítottam a jöve�elmi 
skála első harma�át (2,5 millió lej alatt), magas jöve�elem�ek pe�ig a felső harma�át (6 millió lej fölött).
8. I�e tartozó�ak teki�tem az összes �em tömbház típ�sú épületet mi�t pél�á�l a bérházak, társas házak, egy�két 
csalá� által lakott lakrész, régi polgári házak.
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Mi��ezek elle�ére �em cs�pá� a házakból álló városrészek, ha�em a pa�elre�getegek eseté�
be� is eli���l�ak olya� folyamatok amelyek slumgócok kialak�lásához vezet�ek. E területek 
kialak�lásá�ak feltételei és mó�ja vizsgálatom tárgya. Ga�s szeri�t a „slum” �em egy empiri�
k�s fogalom, és operacio�alizál�i kell (1973:415). Defi�íciójá�ak két fo�tos kritéri�ma va�: az 
a�ott városrész fizikai állapota és társa�almi képe. A sl�moso�ás�ak tehát �em cs�pá� fizikai, 
látható jegyei va��ak, ha�em társa�almiak is. E szeri�t, a fizikai té�yező� túl azok a �egye�ek 
�evezhetők sl�mok�ak, amelyek�ek lakói külö�féle gaz�asági, k�lt�rális és pszichológiai okok 
miatt úgy viselke��ek, hogy azt a város többsége elítéli (Ga�s, 1973:417). Hogyha tehát a város 
valamely részéről „szegé�y��egye�” kép alak�l ki, akkor azt szegé�y�egye�ké�t kell kezel�i. 

Kolozsvár negyedeinek fizikai állapota és társadalmi képe

Vélemé�yem szeri�t a lakásárak közötti külö�bségek feltérképezése alkalmazható mó�szer 
a külö�böző lakó�egye�ek szegregációjá�ak kim�tatására, hisze� az ár m�tatója egyrészt a 
lakások fizikai állapotá�ak, másrészt azok�ak a társa�almi té�yezők�ek amelyek az árak ala�
k�lását befolyásolják – po�tosabba� a kör�yék társa�almi megítélésé�ek. Amikor a klasszik�s 
h�má�ökológia (Chicagói Iskola és követői) a szegregáció okait kereste, első�legese� és kizáró�
lag a gaz�asági té�yekre hívta fel a figyelmet. B�rgess (1973:159) az átme�eti övezet kialak�lá�
sá�ak magyarázatakor a telekár változását emeli ki, hisze� a város fizikai és társa�almi mozgása 
összefügg egymással, amely�ek első�leges mozgatór�gója a telekár. Ettől eltérőe�, Firey (1973) 
Bosto� egyik közpo�ti város�egye�ét vizsgálva kim�tatta, hogy e��ek a városrész�ek a telekár 
törvé�yei szeri�t már rége� le kellett vol�a omla�i, a valóságba� azo�ba� mégis megőrizte elit 
jellegét. Firey rám�tatott arra, hogy a tra�íciók erős szerepet játsza�ak a külö�böző városrészek 
társa�almi jellegé�ek megőrzésébe� és képesek elle�súlyoz�i a gaz�asági motivációkat is. Ga�s 
Bosto� egyik olasz szegé�y�egye�ébe� végzett vizsgálata is alátámaszta�i látszik a Firey által 
mo��ottakat (�tal rá Szelé�yi, 1973:25). M�sil (1973:232) álláspo�tja szeri�t, amely t�laj�o��
képpe� átme�etet képez az előzőek között, az ökológiai folyamatokba� a társa�almi rétegző�és 
�em érthető meg a k�lt�rális elemek megismerése �élkül, hisze� a gaz�asági té�yezők sok eset�
be� �em �irekt, ha�em áttételeke� keresztül hat�ak. Mi��ezek tehát a lakáspiaco� egy olya� 
mezőt alakíta�ak ki, amely�ek két jele�tős összetevője va�: a lakásár, mi�t objektív té�yező va�
lami�t a presztízs, mi�t sz�bjektív té�yező. 

A kolozsvári lakáspiac vizsgálata sorá� a Piaţába� (i�gye�es hir�etéseket közlő kolozsvári 
hetilap) megjele�t hir�etéseket elemeztük9 A két lakástíp�s, a tömbház� illetve a házak, eltérő 

9. Két lapszámot a febr�ár 19�it és a márci�s 26�it választott�k ki. A maj��em egy hó�apos i�őköz mó�szerta�ilag 
azért volt fo�tos, mert egy hir�etési űrlap kitöltése a hir�etés két megjele�ését biztosítja, egymást követő lapszám�
okba�, ezzel el lehetett elkerül�i, hogy hir�etések te��e�ciaszerűe� megismétlő�je�ek, azaz többször kerülje�ek 
be az elemzésbe. Az elemzés 1374 lakáshir�etésre terje�t ki, a megemlített két lapszámból azok, ahol az ela�ó fel�
tü�tette az irá�yárat, illetve azt a kör�yéket, ahol ez a lakás található. 
Az alkalmazott mó�szerrel kapcsolatosa� elmo��ható, hogy a társa�alom rétegző�éséről �em rajzol egy po�tos 
képet, hisze� az extrém�ek �evezhető szegé�ység kimara�. A lakáspiaco� �em jele��ek meg kí�álatké�t olya� 
szegé�y�egye�ek, mi�t a Patarét vagy a Byro� �tcai cigá�ytelep, hisze� ezek a lakások vagy állami t�laj�o�ba� 
va��ak, vagy �em re��elkez�ek azzal a mi�imális felszereltséggel, közművesítéssel sem, hogy erre a piacra belép�
hesse�ek (természetese� az is lehet, hogy ezekre a lakásokra irá�y�ló kereslet �em eze� a piaco� jele�ik meg és �em 
eze� a csator�á� komm��ikál egymással a kereslet és a kí�álat).
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jellege miatt eltérő elemzési mó�ot �olgozt��k ki. A tömbház�lakások esetébe� egy olya� k 
együtthatót hozt��k létre, amellyel a lakás árát megszorozva a ki�olgozott szi�tetik�s m�tatót, 
a standard átlagos szobaár m�tatóját a�ja.10 E��ek az objektív m�tató�ak az eloszlása a külö�bö�
ző lakó�egye�ek szeri�t a következő:

 Negye�ek szeri�ti (szoba)egységárak, tömbház�lakások (927 hir�etés alapjá�):

Sorsz. Negye� Egységár / USD
1. Irisz�telep (Iris) 8.874,23
2. Mo�ostor (Mă�ă�t�r) 12.145,92
3. Gr�ia 12.535,94
4. Kerek�omb (Dâmb� Rot���) 12.540,07
5. Hősök tere (Mără�ti) 12.764,65
6. Do�át (Grigoresc�) 13.073,15
7. Györgyfalvi �egye� (Gheorghe�i) 13.080,57
8. Haj�al �egye� (Zorilor) 14.171,70
9. Nyárfa sor (Plopilor) 14.284,00

10. Közpo�t 16.708,21

A házak esetébe� �em bizo�y�lt hasz�álható�ak a tömbház�lakások esetébe� hasz�ált mó��
szer, mivel a házak értéket a szobaszámo� kívül �agymértékbe� befolyásolják olya� té�yezők 
mi�t: a kör�yék, közművesítés, telek �agysága, a ház építészeti stíl�sa és az egyéb jár�lékok (ga�
rázs, sportpályák, több für�őszoba, több ko�yha). Emiatt a külö�böző lakó�egye�ek esetébe� 
az átlagos lakásárat vettük figyelembe, ehhez csatolva az átlagos szobaszámot. E két m�tató sze�
ri�t felállított sorre�� �agymértékbe� megegyezik, az eloszlás a következő:

Negye�ek szeri�ti lakásárak és átlagos szobaszám, házak (447 hir�etés alapjá�):

Sorsz. Negye� Ár / USD Szobák
1. Nyárfasor�házak (Plopilor) 21.211,11 1,83
2. Irisz�telep (Iris) 28.080,00 2,56
3. Kerek�omb (Dâmb� Rot���) 31.678,95 2,95
4. B�lgária �egye� (B�lgaria) 32.598,01 2,51
5. Szamosfalva (Some�e�i) 33.600,00 2,88
6. Hősök tere (Mără�ti) 39.625,00 3,08
7. Mo�ostor (Mă�ă�t�r) 54.000,00 3,91
8. Gr�ia �egye� 58.838,71 4,06
9. Györgyfalvi �egye� (Gheorghe�i) 63.461,54 3,56

10. Közpo�t (Ce�tr�) 69.005,56 3,97
11. Haj�al �egye� (Zorilor) 73.519,44 4,33
12. Attila út (A��rei M�re�a��) 77.863,64 4,00
13. Do�át (Grigoresc�) 90.421,88 4,41

10. Ez azt jele�ti, hogy egy háromszobás lakás esetébe� az árat �em 0,33�al (1/3) szorozz�k ahhoz, ahhoz hogy az 
átlagos szobaárat megkapj�k, mivel ez �em összehaso�lítható az egy szobás lakás szobaárával, ha�em a k együtt�
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Ami�t az előző két táblázat a�atai is m�tatják, a legolcsóbb tömbház�lakások az Irisz�telepe� 
és a Mo�ostoro� va��ak. Egy részletesebb elemzés sorá� megfigyelhető, hogy po�tosabba� lo�
kalizálva ez főké�t a Byro� �tca kör�yékét jele�ti valami�t Mo�ostor esetébe� a Gorbó �tca 
kör�yékét valami�t a Mehe�i�ţi által közrezárt területet. A házak esetébe� a legalacso�yabbak 
árak a Nyárfasoro� valami�t az Irisz�telepe� figyelhetők meg. Az elemzés sorá� megfigyelhető, 
hogy míg az Irisz�telep mi��két lakástíp�s (tömbház és ház) esetébe� az alsó, olcsó kategóriába 
sorolható, a Nyárfasor helyzete sajátos, míg a házak esetébe� a lakásárak a legalacso�yabbak, a 
tömbházak ára az egyik legmagasabb. 

Ga�s (1973:415) meghatározása szeri�t a sl�mmá való mi�ősülés fo�tos kritéri�ma a fizikai 
a�ottságai� túl a kör�yék társa�almi képe. A város társa�almi képe alatt azt a me�tális ko��
str�kt�mot értik, amit a városlakók felépíte�ek és továbba��ak a városról, amibe� él�ek: a vá�
ros kog�itív térképe, „az a város, ami az emberek agyába� va�”. Ebbe� a térképbe� egyará�t 
be��e va��ak a fo�tosabb útvo�alak, terek, i�tézmé�yek, mi�t a külö�böző �egye�ekről való 
véleke�ések és elképzelések, vagy az úgy�evezett „urban legends”�ek. A mikro�szociológiai meg�
közelítés a városba� élők várossal kapcsolatos tapasztalatait helyezi a vizsgálat középpo�tjává, s 
azt vizsgálja, hogy mi az a kép, ami az emberekbe� a város�król él. Ez a megközelítés tehát arra 
törekszik, hogy belülről raga�ja meg a várossal, illetve lakóhellyel kapcsolatos k�lt�rális tartal�
makat (Nie�ermüller, 1995:558). 

A mikró típ�sú megközelítés szeri�t a városi tér vizsgálata sorá� arra kell választ keres�i, hogy 
a városba� élő emberek hogya� mozog�ak a városi terekbe�, milye� szabályok me�té� hasz�
�álják a térstr�ktúrát, illetve, hogy a városi tér egyes szeletei milye� k�lt�rális, társa�almi és 
szimbolik�s f��kciókat tölte�ek be. Eszeri�t a város, a vizsgált tér �em cs�pá� fizikai, vagy 
első�legese� �em fizikai, ha�em k�lt�rális jele�tőséget hor�oz, tehát társa�almi tér: t��ások, 
élettapasztalatok, egyé�i és közösségi tra�íciók és i�e�titások tapa��ak hozzá. Ö�magába� a 
városba� való élés azt követeli meg, hogy az ember képes legye� a tér szegme�tálására és felis�
merje azokat a k�lt�rális jele�ségeket, amelyek a város hasz�álat eltérő szabályai� szervező��ek. 
A külö�böző lakó�egye�ekről, valami�t az emberek egymásról kialakított képei, elképzelései, 
meggyőző�ései, előítéletei kivetítésre kerül�ek, azaz „objektíválló��ak” (Nie�ermüller, 1995:
559�660). 

Eze� objektiváció és az egymásról kialak�ló kép vizsgálata sorá� azt elemzem, hogy a Kolozs�
vár lakói mit go��ol�ak arról, hogy hol lak�ak a szegé�yek, me�tális presztízs�térképükbe� me�
lyek azok a zó�ák ahol a szegé�ység lokalizálható.

hatóval, amely a lakásméret függvé�yébe� változó. A kiszámított szorzóté�yezők a következők: be�tlakás, legé�y�
lakás, m��kásszálló: k=3,16, garzo�: k=1,35, egy szoba: k=1, két szoba: k=0,74, három szoba: k=0,6, �égy szoba: 
k=0,52. E m�tatók szeri�t egy kolozsvári átlagos szoba�egységár 13.159,05 USD.
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„Mit go��ol, hol lak�ak a szegé�yek?”11 N=1341, 2002, CCRIT

Negye� Zó�a Százalék

Irisz�telep
(Iris)

46,0
Byro� �tca 28,7
M��ka �tca (M��cii) 2,4

Mo�ostor
(Mă�ă�t�r)

25,2
Gorbó �tca (Gârbă�) 18,4
Mehe�i�ţi 4,5

Hősök tere
(Mără�ti) 

17,2

„Gö�ör” (az A�rel Vlaic� �tca és 
a vasút közötti rész) 16,9

Patarét (Patarât) 10,1
B�lgária telep (B�lgaria) 8,1
Kerek�omb (Dâmb� Rot���) 6,8
Szamosfalva (Some�e�i) 6,0
Tóköz (Î�tre Lac�ri) 3,1
Györgyfalvi �egye�. (Gheorghe�i) 1,7
Nyárfasor (Plopilor) 1,1
Mi��e�hol lak�ak szegé�yek 16,1

A táblázatból látható, hogy a kolozsváriak�ak po�tos „képe” va� a szegé�y �egye�ekről, amely 
�agymértékbe� egybe is esik azzal, amit a lakáspiaci árak tükröz�ek. Ugya�akkor megfigyelhe�
tő, hogy a pop�láció jele�tős része (16,1%) go��olja úgy, hogy „Kolozsváro� szegé�yek mi��e��
hol lak�ak”, a�at, amely talá� a homoge�izáló politikák ere�mé�yeké�t is értelmezhető. A két 
�ime�zió elemzésekor a megfigyelhető haso�lóságoko� túl, jele�tős eltérések is jele�tkez�ek. A 
leglátvá�yosabb külö�bség a Nyárfasor�házak esetébe� jele�tkezik, ahol a fizikai és társa�almi 
m�tatók ez esetbe� �em es�ek egybe, a házak lakáspiaci ára a legalacso�yabb, e��ek elle�ére 
a kolozsváriak �em go��olják azt, hogy itt szegé�yek lak�á�ak – �em jele�ik meg a me�tális 
térképbe�, mi�t olya� hely, ahol a szegé�yek lak�ak. 

A város fizikai arc�lata és a me�tális térképek vizsgálata alapjá� elmo��ható, hogy a kom�
m��ista re��szer homoge�izáló politikái elle�ére, megjele��ek olya� szegregációs folyamatok, 
amelyek a külö�böző városökológiai elméletek szeri�t olya� szektorok (zó�ák, övezetek, �egye�
�ek) kialak�lásához vezet, amelyek lakói�ak társa�almi helyzete homogé�. Kolozsvár�ak kiala�
k�ltak, illetve kialak�lóba� va��ak olya� részei, ahol i�kább szegé�yek lak�ak, illetve ahova 
�agy valószí�űséggel a közeljövőbe� tömörül�i fog�ak. 

A sl�mok meghatározásá�ak fizikai és társa�almi vetületeit is figyelembe véve Kolozsvár�ak 
a következő már szegé�y, illetve most elszegé�ye�ő zó�ái külö�íthetők el: 

11. A „Mit go��ol, hol lak�ak a szegé�yek?” kér�ést �yílt formába� tették fel, a válasza�ók egy térképe� kellett 
megjelöljék a megfelelő zó�át.
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1. Patarét 
2. Irisz�telep – Byro�, M��cii
3. Mo�ostor – Gorbó (Gârbă�), Agric�ltorilor
4. Hősök tere – Gö�ör: Mol�ar Pi�ari�, Cer�ei, Trib��� Vlă��ţi�, Abr���l�i, Cojoc�ei, 

Dâmboviţei
5. Nyárfasor�házak – Dalos �tca (Cobzarilor), Görbe �tca (Strâmbă), Fűzfa �tca (Sălciilor), 

Sütő �tca (Br�tarilor), Nagygereblye (Grapei), Kisgereblye (Libel�lei)
6. B�lgária telep – Párizs �tca kör�yéke (Paris). 

Ugya�akkor a város�ak va��ak még olya� szegé�y zó�ái amelyek a statisztikai elemzések ál�
talá�osító te��e�ciái miatt �em kerültek be a felsorolásba. Ilye� pél�á�l a Györgyfalvi �egye�i 
Albac, Criza�temelor, Căp���ilor és kör�yéke.12

A szegénység társadalmi okai

A sl�moso�ás több�yire az elszegé�ye�éssel együtt járó folyamat. A kettő között �em állítha�
tó fel �gya� ok�okozati viszo�y, viszo�t �agymértékbe� hat�ak egymásra, hisze� a sl�moso�ó 
lakókör�yezet (csökke�ő lakásárak) �gya�úgy oka lehet az elszegé�ye�és�ek, mi�t a szegé�y po�
p�láció a�ott föl�rajzi területe� való szegregációja oka lehet az illető terület sl�moso�ásá�ak. 

Az elemzés sorá� a szegé�ység�ek �égy alapkategóriát állított�k fel, amelyek t�laj�o�képpe� 
a szegé�ység okait jele�tik: biológiaifiziológiai, kizárólag egyéni, egyaránt egyéni és társadalmi va�
lami�t alapvetőe� társa�almiak. Ezek �agymértékbe� megegyez�ek azokkal a �eprivációs okok�
kal, amelyet Ferge Zs�zsa (1991:191�201) állított fel. Eze� oksági té�yezők együttese� hat�ak, 
�egatív következmé�yeik összefo�ó��ak, egymáshoz kapcsoló�va re��szerbe szervező�ve fejtik 
ki hatás�kat. Nem lehet csak a fiziológiai té�yezőket vagy csak a társa�almi té�yezőket teki�te�
�i a szegé�ység okozójá�ak, ezek együtt hat�ak az egyé� valami�t a háztartás elszegé�ye�ésére. 
Az alapvetőe� társa�almi okok azok, amelyek vélemé�yü�k szeri�t legha�gsúlyosabba� hat�ak 
ma Romá�iába� az elszegé�ye�és folyamataira. I�e sorolhatók a társa�almi m��kaszervezet, a 
társa�almi pozíciók str�ktúrái, a m��ka�élküliség mértéke, a település szerkezetek illetve a la�
kásállomá�y jellemzői és a lakásrétegző�és. 

A várostervezés mó�ja valami�t az e��ek következtébe� kialak�lt településszerkezet �agy�
mértékbe� képes a városba� végbeme�ő szegregációs folyamatokat befolyásol�i, hatást gyako�
rol úgy a horizo�tális, mi�t a vertikális lakásmobilitásra, azaz a külö�böző rétegek filtrációs 
esélyeire (Szelé�yi, 1990:100). Így a komm��ista típ�sú várostervezés és közpo�tilag irá�yított 
lakáselosztási re��szer�ek sajátos hatása volt a kialak�ló lakásrétegző�ésre. 1989 előtt a kom�
m��ista államok esetébe� úgy a lakások, mi�t az állások elosztása a közpo�ti igazgatás hatáskö�

12. A felsoroltak közül előzetes vizsgáló�ásaim sorá� végül három terepet választott�k ki, ahol a terepm��kát végez�
tem: 1. Az Irisz�telepi Byro� �tcát, 2. A mo�ostori Gorbó �tcát valami�t 3. A Nyárfasor házakkal beépített részét. 
A terepek kiválasztását � a me��yiségi ismérvek mellett � az a meggo��olás vezérelte, hogy a terepek külö�böző tí�
p�súak legye�ek. Így az Irisz�telep és eze� belül a Byro� �tca egy sajátos helye a város�ak, a kolozsváriak maj��em 
harma�a go��olja azt, hogy itt lak�ak a szegé�yek. Az �tcába� egy romák által lakott tömbház is va�, ezáltal e��ek 
a pop�láció�ak a sajátosságai is bekerül�ek az elemzésbe. A Mo�ostor jellegzetese� szocialista sta��ar�ok szeri�t 
felépített tömbház��egye�, a Nyárfasor pe�ig régi, a 19. száza� végé�, a 20. elejé� felépített �egye�.
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rébe tartozott, a lakásállomá�y több�yire az állam t�laj�o�ába� volt. E��ek következtébe� is, 
a m��ka és lakóhely választásá�ak korlátolt lehetősége miatt a lakóhelyi szegregáció a �y�gati 
társa�almakhoz viszo�yítva alacso�yabb mértékű volt (La�á�yi, 1989). A re��szerváltást köve�
tőe� a lakások jele�tős része magá�t�laj�o�ba kerül, ezáltal a lakáspiac a piacgaz�aság elvei sze�
ri�t kez� el műkö��i. Az általá�os elszegé�ye�és valami�t a lakáspiac gaz�asági elveke� való 
műkö�ése következtébe� a volt szocialista államok esetébe� �y�gatihoz haso�ló szegregációs 
te��e�ciák jele�tkez�ek. E szegregációs te��e�ciákat �gya�akkor �agymértékbe� meghatároz�
ta az előző re��szertől örökölt lakásállomá�y és település str�ktúra.

Kolozsvár esetébe� a szocialista városrendezés („szisztematizálás”) során az extrém szegénységet 
felszámolták, a szegénynegyedeket többnyire lebontották (B�f�ica, Sá�calja, Piski hí�i cigá�ytelep), 
ezeke� a telepeke� élő egyé�eket pe�ig az újo��a� felépülő lakó�egye�ek tömbházaiba költöz�
tették. A város külö�böző peremei� lévő szegénységet tulajdonképpen „elrejtette”, az újo��a� 
felépített lakások mi�ősége, �e a kialak�lt lakáselosztási re��szer következmé�yeké�t tulajdon
képpen egy sokkal nagyobb számú populációt tett ki a szegénység veszélyének (erre a továbbiakba� 
visszatérü�k).

A szocialista városépítési és lakáselosztási re��szer hatásai a ma kialak�ló szegregációs és elsze�
gé�ye�ési folyamatokra a következő mecha�izm�sok me�té� ábrázolható:

1. A homoge�izáló politika a lakástíp�sok homoge�izálásába� �em jele�t meg, a külö�böző 
komfortú illetve külö�böző mi�őségű lakások egymástól elkülö�ítve va��ak felépítve. E��ek 
tech�ikai és gaz�aságossági okai va��ak: az azo�os típ�sú tömbházakat olcsóbba� és rövi�ebb 
i�ő alatt lehetett felépíte�i, ha azokat egymás mellé helyezték. Ezzel �gya�akkor – főké�t, ha 
alacso�yabb komfortú tömbházakról va� szó – halmozták a későbbi problémák forrását. A By�
ro� �tcába� pél�á�l összese� cs�pá� hat kétszobás lakás va�, az összes többi egyszobás (ez az 
állapot több�yire jellemző a Gorbó �tcai terepre is). 

A „készen kapott” fizikai környezet, amely magába� foglalja úgy a lakás, mi�t a lakókör�yezet 
fizikai jellemzőit, nagymértékben meghatározza azokat az életmódokat, amelyeket az egyé�ek e 
fizikai kör�yezetbe� kialakíta�ak. A lakásmó� kialakítása t�laj�o�képpe� alkalmazko�ási fo�
lyamat, amelyet a lakás fizikai té�yezői határoz�ak meg (M�sil, 1974:76). Az alacso�y komfor�
tú, több�yire kis alapterületű lakásokba� az egyé�ek sajátos életmó�okat alakítottak ki, illetve 
tartották fe�� a r�rális jellegű, „ottho�ról hozott” tra�icio�ális k�lt�rális mi�tát. A „késze� 
kapott” fizikai kör�yezet str�kt�rálisa� meg�ehezítette (sokszor egye�ese� ellehetetle�ítette) 
a városi k�ltúrába való i�tegrációt, amire tehát �em lehetett alapoz�i, amikor az egyé�ek m���
ka�élküliekké váltak. Gyakra� a lakóterület a��yira kicsi, hogy az ott lakók magá�szférához 
tartozó tevéke�ységei�ek t�� teret biztosíta�i, így külö�böző alter�atív lakásmó�ok alak�l�ak 
ki, a magá�szféra egy része t�laj�o�képpe� áthelyező�ik a �yilvá�os szférába. E��ek folytá� 
alak�l�ak ki sajátos viselke�ésformák, mi�t pél�á�l az, hogy az �tcá� vagy a közös ��varo� 
mos�ak, tereget�ek, az i�ejük �agy részét „ki�t” töltik. 

Így t�laj�o�képpe� a�ott a��ak a str�kt�rális feltétele, hogy a lakásmobilitás sorá� az el�
szegé�ye�ő kategóriák az egymás mellett lévő rossz lakásokba vo��lja�ak vissza, halmozzák a 
problémákat (po�tosabba� térbe� ko�ce�trálják), és így az egyébké�t is rosszabb és alacso�yabb 
komfortú lakásokkal beépített városrészek „le�sl�moso�ja�ak”.

2. A lakáselosztás 89 előtt külö�böző i�tézmé�yek – több�yire ipari vállalatok – hatásköré�
be tartozott, amik saját alkalmazottaik számára �taltak ki lakást, így az egalizáló törekvések 
elle�ére is megjele�tek szegregációs te��e�ciák – hisze� gyakra� �gya�azo� helye� �olgozó 
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egyé�ek �gya�o�a kaptak lakást – habár a külö�böző i�tézmé�yek számára leosztott lakások 
a külö�böző lakó�egye�ekbe� szóró�tak szét.13 Így ez a típ�sú elkülö�ülés sorá� viszo�ylag 
kö��ye� váltak bizo�yos lakó�egye�ek (több�yire azok, ahol a lakások �agyobb komfortúak 
voltak, valami�t kevesebb ipari �olgozó�ak �taltak ki ott lakást) stát�sszimból�mokká váltak, 
ezzel párh�zamosa� pe�ig más városrészek „rossz hír�évre” tettek szert, valami�t a „lakásosztó” 
intézmény (gyár, üzem, stb.) csődbejutása esetében adott tömbházakban lakók egyszerre váltak mun
kanélkülivé, ami elszegényedést eredményezett és elindította a slumosodást. 

„Az egész épület a Libertatea�é (bútorgyáré) volt. 92�93�ba� M�cart (papírgyár) megvásárol�
ta felét, a kettes lépcsőházat. Ugya�akkor a Libertatea az első lépcsőházba� ela�ta a lakásokat 
a bérlők�ek, akik a m��kásai voltak. A M�cart csak 99�be� a�ta el a bérlők�ek, a��ig az ő 
t�laj�o�a volt és mi��e� jele�legi t�laj�o�os bérlő volt. Albérlői szerző�és alapjá�, a 118�as 
törvé�y�ek megfelelőe� megvehették a lakásokat – két lakó kivételével, akik m��ka�élküliek 
voltak, �em t��ták megfizet�i.”

3. A ki�talt lakás �agysága a több�yire a csalá� méretétől függött,14 gyerek �élküli fiatalok 
számára több�yire egyszobásokat – „garzo�okat” –, az egye�ülállók számára pe�ig be�tlakás�
szobákat (m��kásszállókat) �taltak ki. Ezeket a csoportokat a re��szerváltás e lakásokba� érte: 
ők voltak azok, akikre a „last hired, first fired15” állapot érvé�yes lett, így a rossz lakásviszo�yok 
elszegé�ye�ésük egyik okozója lehet. 

Ugya�akkor a lakásállomá�y és lakásstr�ktúra egyik következmé�ye Romá�ia esetébe� a la�
kás�élküliség, a szegé�ység egyik faktora. A lakások 95 százaléka most már magá�t�laj�o�ba� 
va�, az állam t�laj�o�ába� lévő szociális lakások, amikre szükség vol�a, hiá�yoz�ak. A lakások 
jöve�elemhez viszo�yított piaci ára �agyo� magas, egy kéttagú csalá� esetébe�, átlagos jöve�e�
lem eseté� (100 USD / hó), 99 év vol�a szükséges ahhoz, hogy egy kétszobás, és 143 év, ahhoz 
hogy egy háromszobás lakást meg t��jo� vásárol�i (Da�, i�. Zamfir 2001:9). Mi��ezek mellett 
�em műkö�ik egy olya� ke�vezmé�yes bérleti vagy kölcsö�re��szer, amely a lakásproblémát 
megol�a�á, így a magas bérleti �íjak a lakás�élküliség egyik té�yezőjét jele�tik.

4. A közös infrastruktúra, valami�t a közöse� fizetett költségek re��szere (közös víz�, gáz�, 
fűtésszámla) az egyé�ek által elle�őrizhetetle� kia�ást jele�t, így a csalá�ok �em t��ják elle��
őriz�i a saját költségstr�ktúráj�kat, hisze� a fizetés csak részbe� a fogyasztás�k függvé�ye. Ez 
�agymértékbe� megterheli a kisjöve�elműek vagy jöve�elem �élküliek költségvetését, ez pe�ig 
az elszegé�ye�és egyik oka lehet. Így alak�lhat ki az a helyzet, amellyel gyakra� találkozt��k 
terepm��ká�k sorá�, hogy a közköltség összege meghala�ja a csalá� jöve�elmét, ami fizetéskép
telenséghez vezet. 

„Nagyo� sokat kell fizet�i, �agyo� sokat. Az é� �y�g�íjam �em elég, csak hogy a költsége�
ket kifizessük. A téle� is másfél millió volt pe�ig mi csak kette� vagy��k. Hol hasz�ál��k mi 
a��yi vizet, hogy ilye� sokat fizessü�k. Csak kicsit főzü�k és mosogat�i is csak kettő �tá� kell. 
Meg aztá� ez a meleg, akkor a��ak amikor akar�ak, és közbe� a��yit kell fizet�i ame��yit 
megszab�ak. Jobb vol�a hogyha a��yit fizet�é�k ame��yit mi hasz�ál��k, �e itt mi��e� kö�

13. A Polgármesteri Hivatal I�gatla���yilvá�tartási Osztálya vezetőjé�ek elmo��ása szeri�t.
14. A Polgármesteri Hivatal I�gatla���yilvá�tartási Osztálya vezetőjé�ek elmo��ása szeri�t.
15. Magyar�l: „Leg�tolsó�ak alkalmazott, legelső�ek ki�obott”.
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zös. T��ja, azt hiszik az emberek, hogy így jobb, pe�ig �em. S aztá� sokat fogyaszta�ak, mert 
úgyis közös és �em ők fizetik. Bezzeg ha mi��e�ki fizet�é amit fogyaszt jobb vol�a, mi �em 
fizet�é�k ilye� sokat.”

E té�y�ek két következmé�ye lehet, amelyeket több�yire a lakókör�yezet valami�t a lakókö�
zösség határoz meg: egyé�i, amikor az éri�tettek ela�ják a lakás�kat és egy olcsóbba költöz�ek 
(szegregáció, több�yire sl�mokba) vagy közösségi, ahol a �emfizetés tömegessé válik, évek óta 
�em fizet�ek közköltséget, emiatt a külö�böző szolgáltatásokat esetükbe� megszü�tették, a �e�
gye� „lep�szt�l” (sl�moso�ik). 

Következtetések

Akárcsak országos szi�te�, a hagyomá�yos szegé�ységet átörökítő szegé�yeke� kívül megje�
le�t az újszegényeknek16 egy olya� kategóriája, amely a re��szerváltást követőe� szegé�ye�tek le, 
t�laj�o�képpe� ők teki�thetők a re��szerváltás igazi vesztesei�ek. Az elszegé�ye�és valami�t 
a sl�moso�ás együtt járó, egymást meghatározó és befolyásoló té�yezők, a szegé�y valami�t az 
elszegé�ye�ő pop�láció egyre i�kább a sl�moso�ó �egye�ekbe szegregáló�ik. 

A komm��ista re��szer homoge�izáló szá��éka elle�ére már a re��szerváltás előtt a�ottak 
voltak a lakóhelyi rétegző�és str�kt�rális előfeltételei, amelyek a re��szerváltást követőe�, a pi�
ac megjele�ésével, e szegregációs te��e�ciák bei���ltak vagy felerősö�tek. Habár a szocialista 
városalakítás („szisztematizálás”) sorá� az extrém szegé�ységet és a szegé�y �egye�eket felszá�
molták, a kialak�lt lakás�str�ktúra egy sokkal �agyobb méretű lakosságot tett ki a szegé�ység 
veszélyé�ek. Az alacso�y iskolai végzettség és a társa�almi kör�yezet mellett a lakásstr�ktúra 
az egyik legfo�tosabb té�yező, ami a szegé�ységet befolyásolja, illetve a lakásrétegző�és �agy�
mértékbe� befolyásolja az egyé�ek szegé�ység�ek való kitettségét.

16. Folyóirat��k e számá�ak egy másik ta��lmá�ya, a Péter Lászlóé főleg az újszegénység témájáról szól (a szerkesz�
tő megjegyzése)



65

Pásztor Gyö�gyi: Sl�moso�ás és elszegé�ye�ési folyamatok Kolozsváro�

Forrásjegyzék

*** Britannica Enciclopediae, címszó: History of Balcans I� www.brita��ica.com,
*** Recesămâ�t�l pop�laţiei �i loc�i�ţelor �i� 7 ia��arie 1992. (Az 1992�es [romá�iai] �ép�

számlálás) (1994, 1. kötet) B�karest: Comisia Naţio�ală pe�tr� Statistică
*** Recesămâ�t�l pop�laţiei �i loc�i�ţelor �i� 29 �ecembrie 1930 (Az 1930�as [romá�iai] �ép�

számlálás) (1940, 6. kötet) B�karest: Comisia Naţio�ală pe�tr� Statistică
*** România, date demografice (Románia, demográfiai adatok) (1994) B�karest: Comisia 

Naţio�ală pe�tr� Statistică
*** TEMA PUG, Fundamentarea unei stategii de dezvoltare (Egy fejlesztési stratégia megalapozá

sa) (1999) Primăria M��icipi�l�i Cl�j, DFIS, Evi�e�ţa Imobile, (Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatalá�ak belső kia�vá�ya)

Abraham, Dorel (1991) Î�tro��cere î� sociologia �rba�ă (Bevezetés a városszociológiába) B�ka�
rest: E�it�ra Ştii�ţifică

B�rgess, E. W. (1973) „A városfejlő�és: hipotézisek egy k�tatási javaslathoz”, I� Szelé�yi Ivá� 
(szerk.) Városszociológia B��apest: Közgaz�asági és Jogi Kö�yvkia�ó

Csetri Elek (2001) „Kolozsvár �épessége a középkortól �apjai�kig” I� Dá�é Tibor Kálmá�, 
Egye� Ákos, Sípos Géza, Wolf R��olf (szerk.) Kolozsvár 1000 éve Kolozsvár: Er�élyi Múze�
�m Egyesület

E�ye�i György (1988) Special Features of Urbanisation in EastCentral Europe Forthcomi�g, 
I�ter�atio�al E�itio�

Ferge Zs�zsa (1991) Szociálpolitika és társadalom B��apest: ELTE Szociológia I�tézet, T�Twi�s 
Kia�ói és 

KNy

É

D

Vasút

Irisztelep
Bulgária telep SzamosÁllomás

Szamosfalva
Hősök tere

Tóköz

Gruia

Kerekdomb

Központ
Dónát

Nyárfa sor

Monostor
Hajnal negyed

Györgyfalvi
negyedAttila út

Kolozsvár térképe a városrészekkel
(a ta��lmá�y szerzőjé�ek rajza)

Melléklet



66

Er�élyi társa�alom – 1. évfolyam 1. szám • Ta��lmá�yok

Gaál György (2001) „Kolozsvár kétezer eszte��eje �át�mokba�” I� Dá�é Tibor Kálmá�, 
Egye� Ákos, Sípos Géza, Wolf R��olf (szerk.) Kolozsvár 1000 éve Kolozsvár: Er�élyi Múze�
�m Egyesület

Ga�s, Herbert J. (1973) „Az av�lt városrészek lebo�tásá�ak és az ott élő lakossok átköltözteté�
sé�ek emberi következmé�yei” I� Városszociológia szerk. Szelé�yi Ivá�, B��apest: Közgaz�a�
sági és Jogi Kö�yvkia�ó

Ga�s, Herbert J. (1996) „From ‘U��erclass’ to ‘U��ercaste’: Some Observatio�s Abo�t the 
F�t�re of the Post�I���strial Society a�� its Major Victims” I� Urban Poverty and the Urban 
Underclass Mi�gio�e E (szerk.) Oxfor�, Massach�setts: Backwell

Häkli, Jo��i (1994) „Territoriality a�� the rise of mo�er� state” I� Fennina 172.1.
Hoyt, Homer (1973) „A városi str�ktúra klasszik�s mo�elljé�ek újabb torz�lásai”, I� Városszo

ciológia Szelé�yi Ivá� (szerk.) B��apest: Közgaz�asági és Jogi Kö�yvkia�ó
La�á�yi Já�os (1989) „Cha�gi�g patter�s of Resi�e�tial Segregatio� i� B��apest” I� 

International Journal of Urban and Regional Research 1989.13.
Mihăilesc� Vi�tilă és mtsai (1994): „Bloc�l î�tre loc �i loc�ire” (Tömbházak: helyek vagy lak�

helyek?) I� Cercetări Sociale 1994.1.
Mol�ar, Maria (1999) Sărăcia �i protecţia socială, (Szegénység és szociális védelem) B�karest: E�i�

t�ra F���aţiei „Româ�ia �e Mâi�e”
Nie�ermüller Péter (1995) „A város és városi k�ltúra: a�tropológiai megközelítés” I� Jelbeszéd 

az életünk. A szimbolizáció története és kutatásának módszerei, Kapitá�y Ág�es, Kapitá�y Gá�
bor (szerk.) B��apest: Osiris�Száza�vég

Péter László (2002) „Az Ara�ykorszak örökösei?” A politikai szellem fe�ome�ológiája, Ta��l�
má�y a romá�iai átme�etről a kolozsvári BBTE �iákjai�ak politikai k�ltúrája pél�ájá�” I� 
WEB 2002. október

Szelé�yi Ivá�, Nemes Fere�c (1967) A lakóhely mint közösség B��apest: Aka�émiai Kia�ó
Szelé�yi Ivá� (1973) „Bevezető ta��lmá�y” I� Szelé�yi Ivá� (szerk.) Városszociológia Közgaz�a�

sági és Jogi B��apest: Kö�yvkia�ó
Szelé�yi Ivá� (1990) Városi társa�almi egye�lőtle�ségek B��apest: Aka�émiai Kia�ó,
Pop, L�cia�, Te�li�c, Cor�elia Mihaela, Te�li�c, Emil Da�iel (2001) Sărăcia �i sistem�l �e 

protecţie socială. (Szegé�ység és a szociális védelem rendszere) Iasi: Polirom
Zamfir, Cătăli� szerk. (1994) Dime�si��i ale sărăciei (A szegénység dimenziói) B�karest: E�it�ra 

Expert,
Zamfir, Cătăli�, Zamfir, Ele�a szerk. (1995) Politici sociale. România în context European (Szo

ciálpolitikák. Románia európai kontextusban) B�karest: E�it�ra Alter�ative
Zamfir, Cătăli� (2001) Sit�aţia sărăciei î� Româ�ia, �imensiuni, surse, grupuri de risc (A románi

ai szegénység helyzete; dimenziók, források, kockázati csoportok) I� Româ�ia Socială 2001.2.


