
A cigányok egészségügyi, gazdasági és kulturális helyzete
a törökszentmiklósi járásban

Hazánkban a statisztika mintegy 200 000 cigánylakosról ad számot. Közülük a
törökszentmiklósi járásban is aránylag nagy számban, 822-cn élnek és a járás lakossá-
gának 3,24 százalékát teszik ki.

A II. világháború előtti társadalmi helyzetüket annak közismert volta miatt külön
nem részletezzük. A felszabadulás a nemzetalkotó többséggel szembeni társadalmi
egyenjogúságukat elvben meghozta. Egyben megnyitotta felemelkedésük útját, meg-
hozta a lehetőségét annak, hogy egészséges és kulturált körülmények között élhessenek.
A felemelkedés feltétele azonban mind a mai napig saját erőfeszítésük és akaratuk
a jobb élet elérésére. Helyzetükben a súlyos gazdasági, kulturális és egészségügyi elma-
radottságért a sokféle, összetevődő részek mellett komoly szerepe van annak, hogy az
okok közül a legfontosabbat: saját erőfeszítésüket még nem látjuk megvalósulni. Fel-
emelkedésük útján még csak a kezdeti lépéseket tették meg.

Kétségtelen, hogy az a társadalmi többség, amelyben élnek megkülönböztetést
alkalmaz velük szemben. E megkülönböztetés nem külsőségekben nyilvánul meg,
érzelmi jellegű és igen mélyen gyökerezik. A gyermekek együtt ülnek az iskolapadok-
ban, a felnőttek a moziban, a felületes társadalmi érintkezés megszokott formáit látjuk
közöttük és mégis ma még ledönthetetlennck tűnő társadalmi korlátok léteznek a
paraszti társadalom és a cigányok között. Rokonsági kapcsolatok kialakulásáról szó
sincs, a mély ellenérzés megnyilvánulásait nem egyszer magasabb, kollektív fórumokon
is észleljük, mint például egyes tanácsüléseken. Megítélésünk szerint a cigánylakta köz-
ségelcben ez a szemlélet a vezetőkre is jellemző. Bizonyára ennek a helyzetnek a fel-
ismerése szülte az 1961. június 20-i párthatározatban is a következő feladatmeghatá-
rozást: - „a járási egészségügyi szervek fokozzák ellenőrző és felvilágosító tevékeny-
ségüket a cigányság között - ugyanakkor meg kell akadályozni a sértő, erőszakos, a
faji megkülönböztetésből származó törvénytelen intézkedéseket, túlkapásokat."

A párthatározat szabta feladatok és az aránylag nagyszámú cigánylakosság tette
időszerűvé, hogy beszámoljunk a járásunkban élő cigányok helyzetéről. Tanulmányunk
címét és tartalmát tudatosan választottuk úgy, hogy abban ne csak kizárólagosan az
egészségügyi kérdésekkel foglalkozzunk, hanem a gazdasági és kulturális problémák-
kal is. Meggyőződésünk, hogy e kérdések között szoros, belső összefügések vannak, az
egészségügyi kulturáltság terén lényeges előrehaladásuk lehetetlen, ha a fennálló gaz-
dasági és szociális helyzetüket figyelmen kívül hagyjuk és belenyugszunk annak igen
lassú javulásába.

E bevezető után lássuk tehát részleteiben is a problémákat.
/. A cigányság száma, tagozódása a járás egyes községeiben:
Amint említettük, lélekszámuk 822, az összlakosság 3,24 százaléka. Közülük 246

fő él Fegyverneken, arányszámuk 3,1 százalék, Tiszapüspökiben 180-an laknak, 7,01 szá-
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zalékát képviselve az összlakosságnak. A legtöbben Tiszabőn élnek, számuk 396 és
százalékarányuk az összlakossághoz viszonyítva 15,5 százalék. Ez a tény magyarázza azt,
hogy ez utóbbi községbeli viszonyokat mértük fel részletesen, ugyanis egyrészt itt lak-
nak a legtöbben, jellemző statisztikai adataik számunkra hozzáférhetőek voltak, más-
részt helyzetük kivetíthető a többi község cigányainak a helyzetére is.

//. Anyagi és kulturális problémák:
Mint jellemző mutatóval foglalkoznunk kell a lakásviszonyokkal. Tiszabőn a 396

cigánylakos lakásviszonyait három jellemző részre tagolhatjuk.
1. A községben elszórtan, házakban lakók.
2. A község szélén házakban lakók.
3. A község szélén putrikban, de zárt településen élők.
Az első csoporthoz kilenc család 55 fővel, a másodikhoz 6 család 38 fővel, a har-

madikhoz 47 putriban mintegy 54 család 303 fővel tartozik. Ezek a számok világosan
mutatják a cigányok nagymérvű elmaradottságát. A lakások berendezése az első két
csoportnál kielégítőnek mondható, sőt egy olyan család is van, ahol még televízió is
található. A putrikban élőknél a bútorzat egy fekhely, egy pad és néhány putriban
asztal. A fűtést búboskemence szolgáltatja, a nyílászárók egyszeresek és a rosszul záródó
tákolt ajtók lehetetlenné teszik a jobb hőtartást, egyszersmind azonban némileg javít-
ják a szellőzést a túlzsúfolt lakóhelyiségben. Hidegebb téli napokon éjjel-nappal megy
a kemence-fűtés és a téli éjszakában kéményeikből felszálló füst jelzi ezt a tevékeny-
ségét. A világító ablakfelületek a putrikban minimálisak, az ablakszemek kinyithatat-
lanul a falba vannak tapasztva. Megfelelő tárolási lehetőség híján ünneplő ruházatu-
kat gyakran parasztházakban tartják. Az első két csoportba tartozók általában állandó
munkahelyen dolgoznak évek óta, részben a helyi termelőszövetkezetben, részben távo-
labbi helységekben ipari munkán. A putrikban élők között csak néhánynak van állandó
munkahelye, a többiek idénymunkából, alkalmi munkából élnek. Egy részük nyáron
vályogveréssel foglalkozik, mások zenével foglalkoznak, szintén idényjelleggel (eskü-
vők, névnapok). Az egyik napról a másikra való élésüknek jellemző módszere a még
ma is szokásban lévő kaskázás. A parasztcsaládoknál végzett munkájukért ellenszol-
gáltatásként élelmet kapnak. Ezt egy kis kézi kosárban szállítják és ezzel vonulnak
az általuk végzendő munka helyére. Ez az általuk, főleg asszonyaik által végzett
munka kb. a következőkben merül ki: meszelés tippannal, a földes padló felsározása,
kemence-fűtés, vízhordás. A természetbeni ellenszolgáltatást hosszas előzetes és utó-
lagos alkudozás kíséri. Röviden: a paraszt igyekszik a cigány munkáját kizsákmá-
nyolni, a cigány pedig igyekszik ezt kivédeni. Egyes családok idénymunkában, főleg
vályogveréssel egy-egy nyáron jelentős összegeket keresnek. A nehéz munkával szer-
zett pénzt azonban minden beosztás nélkül hamarosan elköltik. Ha pénzhez jutnak,
szívesen kártyáznak és könnyedén kockáztatnak.

Iskolázottság.
Az iskoláztatás vonatkozásában tíz évre visszatekintve és a tíz év előtti állapo-

tot a mai helyzettel összevetve már is nagy eredményekről számolhatunk be. Amig
tíz évvel ezelőtt egyetlen cigány sem járt iskolába, a mostani 1964-65-ös tanévben a
tankötelesek közül 80 gyermekből 70 iskolába jár. Tíz gyermek testi és szellemi
fogyatékossága miatt nem látogatja az iskolát. A tizenkét éven felüliek részére esti
iskola működik, ahová a 27 beiskolázottból 15-20 rendszeresen eljár. Az iskolába
járó cigánygyermekek ruházata jelenleg csaknem kielégítő. A tél folyamán azonban
várható, hogy ezen a téren is mutatkoznak majd hiányok. A cigányok nagyrésze
jár moziba, nézi a televíziós adásokat. A magyar lakosság és a helyi vezetők a cigá-
nyokkal szemben mint általában mindenütt, türelmetlenek. Gyakorlatilag azonban
nem sokat segítenek rajtuk. Ami megsegítésükre érdemben történik, az általában
kampányszerűen zajlik le. Így pl. 1962-ben a helyi termelőszövetkezet és a tanács
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segítségével a cigányok hat házat építettek. Ez a segítségnyújtás, amelyben a terme-
lőszövetkezet akkori elnökének volt oroszlánrésze, azóta megtorpant és nem is foly-
tatódott tovább.

///. Egészségügyi problémák.
Elsősorban a cigányok táplálkozásáról kell beszélnünk. Rossz anyagi helyzetük

miatt meglehetősen egyoldalúan táplálkoznak. A mennyiségre fektetik elsősorban a
súlyt, sokat enni, ha van. Sajnos még ma is divík a döghúsevés. így munka nélkül,
ingyen jutnak nagymennyiségű húshoz. Érdemes megemlítenünk, hogy sokak szerint
téves az a felfogás, miszerint a cigányok szervezete ellenálló a baktériumokkal és
azok toxinjaival szemben és ezért nem betegszenek meg a döghústól. A tiszabői cigá-
nyok ősi tapasztalataik felhasználásával a következőképpen készítik el a döghúst:
Először három-négy óra hosszát fedő nélkül főzik, majd körülbelül 12 órán át állni
hagyják a húst szabadon. Ezután újra főzik és sütik. Ilyen elkészítési mód mellett
még a spórás baktériumok is gyakorlatilag elpusztulnak. Említést érdemel a cigányok
alkoholfogyasztása és dohányzása. Alkalomadtán hozzájutva bármilyen szeszesitalt
megisznak, eléggé korlátlanok. Megtörténik, hogy sokszor a kenyérre valót is meg-
isszák. Nemcsak a felnőttek isznak szeszesitalt, hanem a gyermekeknek is adnak, sőt
még a csecsemőknek is juttatnak néha. A dohányzás igen elterjedt a cigányok között.

Egészen korán, három-négy éves korban kezdenek dohányozni. A nők is csak-
nem olyan mértékben dohányoznak, mint a férfiak.

A cigányság igényli és igénybe is veszi az egészségügyi szolgáltatásokat. A járó-
betegrendelésekre eljárnak, gyermekeiket elhozzák. Érdekességként megemlítjük,
hogy a rendelésekre behozott 100 csecsemő közül 82 cigány és csak 18 magyar van,
bár a csecsemők száma csaknem azonos a magyar és cigány lakosság között. Sajnos,
csak a rendelésre jönnek és a gyógyszer szedése, valamint a gyógykezelési tanácsok
megfogadása nem kielégítő. Ez a legtöbb esetben a rossz anyagi helyzet és a kultu-
rális színvonal alacsony volta miatt történik. Az adott körülmények miatt a csecsemő-
halandóság leküzdése érdekében szükségesnek tartjuk a kórházi elhelyezés indiká-
ciójának kiszélesítését. Tapasztalatunk szerint ugyanis jellemző életkörülményeik
miau képtelenek az orvosi utasítások betartására. Órájuk a pontos gyógyszerszedés
ellenőrzésére nincsen, a múló időt másképpen érzékelik, mint a műveltebb lakosság.
Emellett az egyes tápszerek jó elkészítésére képtelenek a szükséges edényzet és a
tisztaság hiánya miatt.

Az anya- és gyermekvédelem terén az egészségügyi szolgálatnak nehéz feladatai
vannak. A cigánylakosság száma évről-évre nő. A születések száma szaporodik. Amig
pl. 1958-ban 13 cigány-csecsemő született, 1963-ban 23 volt a születések száma. Szapo-
raságukra jellemző adatként megemlítjük, hogy Tiszabőn az egyházi anyakönyvekben
az első cigányszületési bejegyzés 1813-ból származik és kb. ez az időpont jelzi a köz-
ségben való megjelenésük idejét. A cigányság alacsony egészségügyi kulturáltságának
és rossz anyagi helyzetének következtében a csecsemőhalálozás nagy:

1958-ban 13 csecsemőből 2 csecsemő halt meg,
1959-ben 15 csecsemőből 1 csecsemő halt meg,
1960-ban 22 csecsemőből 1 csecsemő halt meg,
1961-ben 15 csecsemőből 1 csecsemő halt meg,
1962-ben 22 csecsemőből 3 halt meg,
1963-ban 25 csecsemőből 2 csecsemő halt meg.

Az elves?ületésckből a területi szülőotthon és a védőnői feljegyzések adatainak
figyelembevételével hat évre visszatekintve 1958-tól 1963-ig értékeltük a 2500 grammos
súlyhatáron alul születettek arányát. Bár a kis számok miatt az arány kiszámítása
statisztikailag nem megalapozott, mégis szinte törvényszerűen évenként megközelíti a
25-30 százalékot. Az absaolut számok tükrében a helyzet a következő:
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1958-ban 13 újszülöttből 3
1959-ben 15 újszülöttből 5
1960-ban 22 újszülöttből 7
1961-ben 15 újszülöttből 5
1962-ben 22 újszülöttből 9
1963-ban 25 újszülöttből 6 volt súlyhatáron aluli.

Tudatosan használtuk a „súlyhatár alatt született" kifejezést, mert az a tapasz-
talatunk, hogy az alacsonyabb születési súly mellett is az újszülöttek vitabilitása igen
jó. A bajok a cigánycsecsemőkkel általában a 3-ik, negyedik élethónapban kezdőd-
nek, amikor már az anyatej nem elég, elválasztották őket, vagy hozzátáplálnak.
Ugyancsak e kérdéshez tartozik az a megállapításunk is, hogy a 3000 grammon felüli
újszülöttek száma igen alacsony, a 4000 grammot elérő születési súly pedig a leg-
nagyobb ritkaság.

Tiszabőn a cigányok közötti anyatej-akció számszerűen jónak mondható. 1960-ban
55 liter, 1961-ben 67 liter, 1962-ben 149 liter, 1963-ban 85 liter és 1964-ben október hó
végéig 160 liter volt az anyatejmennyiség, amelyet a rászoruló cigánycsecsemőknek
sikerült juttatni. Sajnos, ezen a téren is van még elég sok hiba, mert a cigány anyák
az anyatej-akciót üzletnek tekintik, nem egyszer veszekedés, sőt verekedés volt a
pénz miatt, melynek felét a szoptató dadától az anya magának követelte.

A cigánycsecsemők D-j vitamin-ellátottsága ma már igen jó. Hosszas rábeszélés
és magyarázat után sikerült azt az eredményt elérni, hogy jelenleg minden cigány-
csecsemő egy éves koráig 3-6 D-vitamin injekciót kap, mig 1961. évben a cigány-
csecsemőknek kb. a fele csak egy, vagy egyetlen vitamin-oltást sem kapott.

1960. óta a folyamatos-rendszerű védőoltásokat nagy százalékban megkapják.
Csupán néhány olyan elmaradás van, amikor a csecsemő kórházi ápolás alatt áll.

Sokat javul a terhességvédelem. A cigány anyák, terhesek ma már eljárnak a
terhes tanácsadásokra. Sajnos, csak az V-VI. hónaptól kezdve, akkor is elsősorban a
juttatandó kelengye miatt. Az orvosi tanácsokat egyáltalán nem, vagy csak igen kis
százalékban fogadják meg. A terhesség-megszakítás ritkaságszámba megy. Ennek az
okát abban látjuk, hogy a primitív népekre jellemzően saját elhatározásukból egy
kellemetlen beavatkozást sohasem vállalnak. Az elkerülhetetlenül bekövetkező szü-
lésbe, mint természetes folyamatba belenyugszanak. A fogamzásgátlás számukra gya-
korlatilag nem létező dolog. Bármilyen fogamzásgátló eszköz, vagy szer használa-
tától mélységesen idegenkednek. A fogamzásgátlás és terhességmegszakítás vonatko-
zásában eddig kifejtett felvilágosító munkánk teljesen eredménytelen maradt. Meg
kell jegyeznünk, hogy nem egy esetben a csoportos felvilágosító munkán túl egyéni
agitációval is sikertelenül próbálkoztunk.

A cigánylakosság egyrésze eljár az egészségügyi felvilágosító előadásokra. A
rendelőben és a tanácsadásokon végzett felvilágosító magyarázatokat meghallgatják,
azonban azokat nem hajtják végre, elsősorban életkörülményeik és a hiányzó anya-
giak miatt. Bár az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk azt, hogy a cigányok
között kevesebb babonás szokás uralkodik, mint a magyar lakosság körében. A fel-
világosító munkát illetően eddig két irányú tendencia érvényesült: a tömeges fel-
világosító munkát a cigányok bevonásával a magyar lakossággal együtt végezni, ille-
tőleg külön felvilágosító munkát folytatni kizárólag a cigányok számára. Ügy véljük,
hogy az ún. nagy előadásokat mindig közös hallgatóság részére kell szervezni, kisebb
csoportok részére rövid felvilágosítást, helyes, kizárólag cigányok részére tartani. Igen
fontosnak tartjuk az egyéni agitációt, mindig az adott helyzet alapján tanácsadásokon,
járóbetcgrendelésen. Tömeg részére végzett felvilágosítást, figyelembe véve a cigányok
jellegzetesen élénk fantáziáját, mindig vizuális propagandával, film, vagy diavetítéssel
kell összekapcsolni. A mozgóképet igen szeretik és a moziban mindig van nagyobb
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számú cigánypublikum. Igen jónak tartanok, ha a KÖJÁL megfelelő tartalmú higiénés
kiállítást szervezne és mutatna be a cigánylakosság részére, anélkül azonban, hogy az
kifejezetten csak a cigányok számára lenne meghirdetve. Ugyancsak jó aktív propa-
gandájának ítéljük a KÖJÁL fürdető akcióját. Ezek a benevolen fürdetések igen sike-
sen zajlottak le Tiszabőn. Talán azt is cl lehetne nézni, ha esetenként a fürdetéshez
használt kenőszappanból el-eltűnik bizonyos fürdetési szükségleten felüli mennyiség is.

IV. További teendők a cigányprobléma megoldására.
1. Hatásos felvilágosító munkát kell kifejteni a magyar lakosság körében az eddigi

szemlélet megváltoztatására és a megkülönböztetés megszüntetésére.
2. Megfelelő módszerek alkalmazásával a vezetők szemléletét is a helyes irányba

kell terelni.
3. Az anyagi feltételek biztosítására kitartó nevelő munkával állandó munkahely-

hez kell juttatni és szoktatni a cigánydolgozókat.
4. Különleges hosszúlejáratú hitel nyújtásával meg kell teremteni a lakásépítés

lehetőségét a cigányok számára. Biztosítékot az állami hitelhez a helyi termelő-
szövetkezetnek kell vállalnia.

5. Biztosítani kell a termelőszövetkezetben a legalább két hetente történő bérezést,
figyelembevéve azt, hogy a cigányoknak minden anyagi kitartásuk hiányzik.

6. Következetes retorziók alkalmazásával is biztosítani kell a cigánytanulók rend-
szeres iskolábajárását.

7. Minden eszközzel folytatni kell az egészségügyi felvilágosításon túl a legszé-
lesebbkörű kulturális propagandát.

DB. VOGEL ISTVÁN és DR. KOSZTA L.ASZLO _J
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