
„Árnyékban élők” 

- Pillanatképek Pécs szegregált területeiről - 

 
 
Invitáció 

 
 
Egy városnak sok arca van. Pécs különösen gazdag e tekintetben: római város, török emlékek városa, 
egyetemi város, Európa Kulturális Fővárosa – és még sorolhatnánk.  
Van azonban olyan arca is, amely nem kerül a lapok címlapjára és a turista csalogató kiadványok 
oldalaira: a szegregátumok arca. Az „árnyékban élőké”, akik nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak 
megbirkózni a tisztes emberi élet körülményeinek megteremtésével, ahol más értelmezést kap a 
mindennapok túlélése.  
 
Pécs következő éveiben a városfejlesztési célok között hangsúlyosan jelenik meg e szegregátumok 
lakóinak segítése, a szegregáció oldása. 
Tudjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, de ehhez nagyon fontos rögzítenünk azt, hogy honnan 
indulunk. Ez a kiállítás ezt a pillanatot rögzíti. Az elhagyatottság mellett a tisztes szegénységet, a 
perifériahelyzetben is fellelhető szépre és jóra való törekvést.  
Ezek lehetnek azok a kapaszkodók, amelyek munkánkat eredményekhez vezethetik. S az, ha társakat 
lelünk ebben a munkában. Jöjjenek velünk! 
 
Pécs, 2013. április 2.  
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A FOTÓSRÓL 

 
Róka Róbert Pécsett született 1976-ban. A fotózással először 10 éves korában került közelebbi 
kapcsolatba, amikor karácsonyra szüleitől egy SZMENA Symbol fényképezőgépet kapott ajándékba, 
amelyet ma is büszkén őriz. A fotózás alapjait autodidakta módon sajátította el. A természet iránti 
szeretete miatt, kezdetben kedvenc témája a természetfotózás, azon belül is a makro fotózás volt. 
 
Külföldi egyetemi tanulmányai után hazatérve a Pécsi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
környezetvédelmi munkatársa lett. 
 
Komolyabban a fotózás iránti elkötelezettségét egy másik hobbija a búvárkodás erősítette meg 
benne. A víz alatti élővilág szépségének, változatosságának bemutatását tűzte ki célul. Víz alatti 
fotóival számos külföldi és hazai fotóversenyen ért el dobogós helyezést és szakmai elismerést.  
 
 
 
A KIÁLLÍTÁSRÓL 

 
A képeken keresztül Pécs társadalmi kirekesztésben és területi elszigetelődésben élők rossz 
életkörülményeibe és szürke minden napjaikba kapunk bepillantást. A városnak ezek azok a területei, 
ahová „még a Nap sem süt” és ezért mindig árnyék van. Ahol egy átlag pécsi nem fordul meg, sőt 
nem is tudja talán, hogy létezik ilyen városrész. Ezek az árnyékban élők otthonai, ahol a lakások falai 
nem a csőtöréstől vizesek, mert a falban sok helyen még vízvezeték sincs. Ezek a lakások, ahol a 
meleget nem a központi fűtés adja, hanem a környékbeli erdők jobb sorsra érdemes fái. És ők azok a 
jobb sorsra érdemes családok, akik mindezek ellenére a szürke hétköznapokban megtalálják az 
életüknek értelmet adó színt. 
 
A kiállításon látható képek egytől egyig Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szociális város 
rehabilitáció témában elkészült három nyertes pályázatának fotódokumentációjához tartoznak. A 
pályázatok fő célja, a város szegregátumaiban élők életminőségének javítása. Illetve a társadalmi 
kirekesztettség megszűntetése. 
 
 
A SZEGREGÁCIÓ JELENLÉTE PÉCSETT 

 
A területi szegregáció a társadalmi kirekesztődés egyik lényeges dimenziója. Akkor 

beszélhetünk e jelenségről, ha egy település térbeli társadalomszerkezetét vizsgálva a legrosszabb 
helyzetű fizikai terek (mind a fizikai infrastruktúra és a közszolgáltatások színvonala tekintetében) és 
a legrosszabb helyzetű társadalmi csoportok fedésbe kerülnek, és egymást erősítő, leszakadásnak 
nevezett társadalmi folyamatokat generálnak. A település társadalmi és fizikai terében bekövetkező 
leszakadás eredményeként szegregátumok alakulnak ki, melyek léte, esetleges növekedése, számbeli 
gyarapodása a városi társadalmak egészének integráltsága szempontjából rendkívül kedvezőtlenül 
hat. 

 
A szegregátumok kialakulása Pécsett elsősorban arra az okra vezethető vissza, hogy a szóban forgó 
területek egykoron - a közeli bányáknak köszönhetően – bányászkolóniaként funkcionáltak. A város 
más részein kialakult, magasabb minőséget nyújtó lakótelepek megépülésével az egykoron itt élő, 
magasabb egzisztenciájú bányászok és családjaik, az 1950-es évektől kezdődően fokozatosan 
átköltöztek az újonnan megépült lakótelepi lakásokba (elsősorban Meszesre, valamint Uránvárosba). 



Helyükre folyamatosan érkeztek egyfelől a város más részeiből, másfelől az ország más területeiről 
olyan emberek, akik legfőképpen az alacsony fenntartási költségek, valamint a közeli 
munkalehetőségek reményében költöztek be az elhagyott épületekbe. A munkalehetőségek 
megszűntével azonban az újonnan beköltözők életminősége nagymértékben csökkent, és alakította a 
jelenlegi, számos gonddal tűzdelt társadalmi helyzetet. A leszakadó városrészekben koncentrálódó 
társadalmi rétegek között a roma népesség nagy aránya figyelhető meg, amely a szegregátumok 
esetében kiemelkedő. Az etnikai hovatartozással sajnos gyakran párosuló alacsony iskolázottság és 
annál is alacsonyabb foglalkoztatottság együttesen gerjeszti a gettósodás kialakulását. Ezek a 
tendenciák az alább bemutatott szegregátumok esetében mindenhol megfigyelhetőek. 

Az 1990 utáni gazdasági és társadalmi változások és az 1980-as évek végén meginduló városi 
lakásprivatizáció és ingatlanpolitika jelentős folyamatokat indított el a város térszerkezetének 
alakulásában. Az ingatlanpiac kialakulásával megkezdődött a korábban elhanyagolt épületek 
felvásárlása, felújítása, az üres ingatlanok hasznosítása, felértékelődtek a korábban kevésbé 
értékesnek tartott területek (pl. Tettye). Emellett megindult a városi ipari övezet átalakulása (pl.: 
Ipari Park), amely jelentős átrendeződéseket eredményezett a városi ingatlanpiacon. Újabb 
magasabb presztízsű lakóterületek alakultak ki (pl. Papkert utca területe, Meszes alatt). Ezzel 
szemben azonban az elmúlt évtizedek elmaradt lakásfelújításai miatt a város tulajdonába maradt 
lakások állaga katasztrofális mértékben leromlott. Következés képpen megkezdődött, illetve 
felgyorsult bizonyos külső lakóterületek leépülésének folyamata, néhány területen beindult a 
gettósodás (István-akna, György-telep, Rücker-akna, stb.). A megélhetési és a lakásfenntartási 
költségek emelkedése következtében a lakótelepi lakásaikat megvásárlók jelentős része is komoly 
adósságokat halmozott fel, ezáltal helyzete kiszolgáltatottá vált, csapdába került. A piaci hatások 
következtében elindult egyes lakótelepek leértékelődése is. 

 
Városrészi szinten jelentősek a különbségek a városrészi helyi társadalmak képzettsége, 

munkaerő piaci integrációja, otthonaik komfortfokozata, valamint háztartásaik munkaerő piaci 
szempontú összetétele szempontjából. A legkedvezőtlenebb helyzetben lévő városrészeken található 
szegregátumok egyik legfőbb jellemzője, hogy viszonylag kis területeket fednek le, így a városrészi 
szintű statisztikai elemzések átlagai elfedik ezeket a sűrűsödéseket. A statisztikai adatgyűjtésen 
alapuló összeírások közül kizárólag a népszámlálások szolgáltatnak adatokat a városi és városrészi 
szint alatti területi egységekre. Ezen adatok alapján a kis számlálókörzetekből felépülő 
kimutatásokkal szinte bármilyen városi területi egység társadalmi és infrastrukturális profilja 
megrajzolható. A népszámlálási adatok ezen előnye mellett legnagyobb hátránya természetesen az, 
hogy tízévente kerülnek összeírásra, rendkívül nagy költséggel.  

 
Definíció szerűen szegregátumnak nevezhetjük azon 50 főt meghaladó népességszámú területeket, 
ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (15-64 éves) eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. 
Amennyibe a mutató 40% és 50% közé esik, a terület szegregálódónak minősül. Ezek alapján Pécsett 
öt szegregátum, két szegregálódó terület került lehatárolásra 2001-ben, továbbá néhány alacsonyabb 
népességszámú, de a szegregációs mutatóknak megfelelő zárvány. Az elmúlt 12 évben e területek 
társadalmi mutatói vélhetően jelentősen romlottak.  
 



 
 

 

A SZEGREGÁTUMOK TÍPUSOS MEGJELENÉSE PÉCSETT 

 
Zárványok 

Pécs városában a legelmélyültebb szegregáció mind az infrastrukturális, mind a társadalmi 
mutatók alapján a szegregátumok egy jól körülhatárolható körében érvényesül: a vasút mentén 
létesült egykori lakóterületeken a később kiépült ipartelepek közé ékelődő mindhárom zárvány 
(Vágóhídi szegregátum, Gyárváros északi szegregátum és Gyárváros déli szegregátum), valamint a 
bányászkolóniák közül Rückerakna tartozik ide. Az alacsony komfortfokozatú lakások dominálnak 
ezeken a területeken: Rückeraknán és a többi szegregátum krízisterületein kizárólag a legrosszabb 
minőségű lakáskörülmények között élnek az emberek, akik mind a tudás megszerzéséből való 
kirekesztődés, mind a munkaerőpiacról történő kirekesztődés terén városi és városrészi 
összehasonlításban, de még a többi szegregátummal való összevetésben is a legkedvezőtlenebb 
helyzetben vannak. A foglalkoztatott nélküli háztartások és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkező aktív korúak kiugróan magas aránya jellemzi ezeket a területeket, melynek hátterében a 
rendkívül alacsony iskolázottság áll (amit a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
magas aránya mutat). A gyermekkorúak magas (20 és 50% közé eső) arányából következik, hogy a 



területek mindegyikét erősen sújtja a gyermekszegénység. Mindezeken felül a szegregátumok 
mindegyikére jellemző, hogy a város szövetéből történő térbeli elkülönülés a többi területi egységgel 
összevetésben ezeken a területeken a legerőteljesebb. Ezen területek mindegyikével kapcsolatban a 
potenciális beavatkozási módozatok közül a szegregátumok leromlott lakásállományú részeinek 
felszámolása fogalmazódott meg. Bármely beavatkozást, melynek célja e területek tényleges 
felszámolása, rendkívül alapos kutatómunkának és előkészítésnek kell megelőznie, hiszen mobilizálás 
esetén az innen elköltöztetendő családok nem növelhetik a szegregációt más térségekben. Összesen 
mintegy 40 háztartást írtak össze 2001-ben a legrosszabb helyzetben lévő szegregátumokban – ez a 
volumen az azóta eltelt tíz évben nem változott jelentősen. 

 
Összefüggő szegregátumok 

A szegregátumok következő körét illetően azt állapíthatjuk meg, hogy ugyan kissé jobb 
mutatókkal rendelkeznek, mint a felszámolásra ítélt területek, azonban városi, városrészi és a 
városrészen belüli közvetlen környezetükkel, szomszédságukkal való összevetésben erőteljes 
szegregáció mutatkozik a Pécsbányai szegregátumban és a Szabolcsi szegregátumban. Erőteljes 
mind az infrastrukturális, mind a társadalmi leromlottság ezeken a területeken, amelyek azonban a 
város szövetébe ágyazottak és összességében alkalmasak arra, hogy a szociális városrehabilitáció 
akcióterületeiként megújításra kerüljenek. Összesen 945 főt és 314 lakást írtak össze ezeken a 
területeken 2001-ben.  

 
Leszakadó területek 

A leszakadó területek következő csoportjába a város szövetétől ugyan elkülönülő, azonban 
belső szerkezettel, hagyományokkal bíró leszakadó félben lévő területek tartoznak. Különösen igaz 
ez a volt falvak, Somogy és Vasas estében, melyek rendelkeznek bizonyos helyi térbeli 
társadalomszerkezettel. Társadalmi és infrastrukturális mutatóik zöme sokkal rosszabb a városi és 
városrészi adatoknál, azonban jobb, mint a leszakadó területek fenti két csoportja esetében. 
Kiemelendő, hogy a városi (önmagában egyébként nem túl kedvező) átlaghoz képest az aktív korúak 
közel hasonló aránya, a fele foglalkoztatott ezeken a területeken. A munkaerőpiacról történő 
kirekesztődés tehát kisebb mértékben sújtja ezen területeket, mint a fenti szegregátumokat. Ezeken 
a területeken indokoltak az infrastruktúra megújítását, illetve a közösségfejlesztést célzó 
beavatkozások, de nem feltétlenül komplex szociális városrehabilitációs programba szervezetten, 
ahogy az a szegregátumok előző körét illetően körvonalazódott. 
A leszakadó területek körében külön kiemelendő István-akna, mint egykori bányászkolónia. A 
fentiekkel ellentétben a várostól való elhatároltsága, a szolgáltatások hiánya, a hozzáférés 
nehézségei, valamint rossz társadalmi mutatói alapján fenntarthatósága átgondolandó. A 2001-es 
népszámlálás alapján, és a későbbi kutatások során itt feltárt szegregációs folyamat még nem 
mutatta a legrosszabb értékeket a többi szegregátummal összevetésben. Azonban 12 év alatt több 
program is indult a területen, (elhíresült példa az un. LAKMUSZ program) melyek nem tudták 
hathatósan megakadályozni a további leszakadást, és a szegregáció elmélyülését. A 2011-es 
népszámlálás eredményei alapján kidolgozott beavatkozás elkerülhetetlen. 
 


