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Nemcsak Tiszabura gondjai
i

Magyarországon a cigány lakosság aránya 3—4 százalék. Szolnok megyében
1975-ben 4,6 százalék volt, a tiszafüredi járásban lévő Tiszabura községben
elérte, sőt időközben meg is haladta a 33 százalékot. Ahol ilyen tömegben él
együtt a cigány lakosság, ott másképpen vetődnek fel azok a gondok, amelyek-
nek megoldása az MSZMP Politikai Bizottságának 1961-ben hozott határozata
óta folyamatosan foglalkoztatja a tanácsokat, és mindazokat a társadalmi és tö-
megszervezeteket, amelyek tehetnek valamit a cigányság helyzetének javítá-
sáért.

Tiszaburán a magyar lakosság száma 1970 és 1975 között évente harmincegy-
gyei csökkent, a cigányok száma ugyanezen idő alatt évente negyvenkilenccel
növekedett, és 1975-re elérte a 966 főt. (Csupán a pontosság kedvéért jegyzem
meg, hogy a cigány—magyar megkülönböztetésre ez esetben csupán technikai
okokból van szükség, a cigányok helyzetének vizsgálata és leírása megköveteli,
hogy valamilyen módon megkülönböztessük őket a község többi lakójától.
A „cigány" és a „magyar" szó erre alkalmas, országszerte használják maguk
az érdekeltek is.)

Tiszaburán a községi tanács vb 1970-ben intézkedési tervet fogadott el a cigány
lakosság helyzetének javítására. Attól kezdve szinte évenként foglalkozott a kér-
déssel, de bárhol, bármikor, bármiről kezdenek tanácskozni Tiszaburán, előbb-
utóbb a cigányok helyzetére terelődik a szó, vagy legalábbis részben arra. A vég-
rehajtó bizottság 1975 május 16-i üléséről készített rövidített jegyzőkönyv is jól
mutatja, hogy milyen élénken foglalkoztatja az embereket ez a kérdés, és egy-
úttal milyen ellentétes vélemények alakultak ki, még e vezető testületben is:

,,G. I. A munkaviszonyban nem álló cigányokkal kapcsolatban kérdezte, hogy
ezekre miért nem érvényes a munkakényszer? Miért nem alkalmazzák a törvé-
nyeket ugyanúgy a cigányokra, mint a magyar emberekre? Ha magyar ember
engedély nélkül épít bármit, akkor megbírságolják, és ha ugyanazt cigány
csinálja (toldalékot épít a házához engedély nélkül) nem indítunk ellene el-
járást.

B. S. Sokat léptünk előre, de ez még mind nem elég. Hathatósabb intézke-
déseket kellene tenni.

M. I. Elismeri, hogy sok cigány dolgozik rendesen. A további feladat is az,
hogy a munka felé kell irányítani őket.

B. K. Veszélyesebbnek érzi a helyzetet, mint az előtte felszólalók. Hiába van
lakás és fejlődés, olyan helyzet fog kialakulni később, hogy növekszik az analfa-
bétizmus. A felnövekvő korosztály nem fog odajutni, hogy dolgozzon, fiatal
gyerekek kártyáznak, isznak. Valamilyen felsőbb szintű intézkedést kellene
hozni ezeknek a dolgoknak a megelőzésére. Kollégiumi formában lehetne a gye-
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rekek nevelését biztosítani. Lakáskörülményeiket tovább kell javítani. A cigány-
probléma belátása szerint az elkövetkezendőkben tovább fog növekedni, ha
hathatósabb intézkedések nem születnek.

N. I. Véleménye szerint a cigánykérdés nem kerülhető ki. Ha a születések
számát vesszük figyelembe, nálunk nem néger-, hanem cigánykérdés lesz. A ter-
melőszövetkezet felé nem lehet irányítani őket. Ha az iskolai végzettség nincs
meg, nem lehet foglalkoztatni a cigányokat. Már a nyolc általános sem elég,
szakképzettségre van szükség.

N. L. Véleménye szerint a felsőbb szerveknek kell törvényt alkotniuk ebben
a kérdésben, mert a helyi vezetés nem tud segíteni. Hiába segít a lakosság,
a tanács, ha ők elkártyáznak, elisznak mindent. Már kicsi korukban nevelni kell
őket, mert ha felnőnek, nem lehet. Nagy feladat, hogy az óvodákban el tudjuk
helyezni a cigánygyerekeket, mert az iskola nagyon kis segítséget tud adni.
A tanár hiába beszél azoknak a gyerekeknek, akik éhesen vagy álmosan, fárad-
tan ülnek az iskolapadban. Javasolja, hogy az óvodába több cigánygyereket
vegyenek fel, mert ez nagy mértékben elősegítené az iskoláztatást.

N. I. Fel kell készülnünk arra is, hogy ha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel
megfelelően, a mi fejlett szaktudással rendelkező fiatal szakembergárdánk elköl-
tözik innen, hiába adunk meg nekik mindent.

N. L. Elmondja, hogy a munkaképes gyermekek (15—16 évesek) nem dolgoz-
nak, és teljesen lerongálják a házakat is. Ezeknek a száma igen jelentős, és csak
kártyáznak, lógnak, szemtelenkednek.

F. S. Elmondja, hogy azzal nem haladunk előre, hogy elhalasztgatjuk a tör-
vényhozást. Javasolja, hogy akik nem dolgoznak, nincs munkaviszonyuk, kény-
szermunkára kellene vinni őket, és a pénzt, amit keresnek, a családjuknak adni.
Nagyon sok idegen cigány van a faluban, és a rendőrség is gyakrabban látogat-
hatná a telepet, mert ezek nincsenek bejelentve.

R. L. Borzalmas az a helyzet, ami a telepen van. A gyermekek elsősorban
a szülőktől tanulhatnak, de a szülők addig isznak, amíg csak a pénzükből tart,
aztán meg ennivalóra sincs."

A helyi feladatok megfogalmazásakor a munkavállalás szorgalmazását, újabb
házhelyek biztosítását, az építkezések segítését, az egészségügyi felvilágosítást,
az oktatás és közművelődés hatékonyabbá tételét emeli ki a végrehajtó bizottság.

Valamennyi dokumentumban az áll, hogy a cigányság helyzetének javításához
alapvető feltétel a munka. Tiszaburán az 1975-ben összeírt 966 cigány lakos 161
családban élt. A 161 családban összesen 335 aktív keresőt tartottak számon,
átlagosan tehát egy családra nagyjából két kereső jutott, hasonlóan a magyar
családokhoz. A 335 aktív kereső közül azonban csak 160 dolgozott állandóan.
175 csupán alkalomszerűen, s ez igen nagy különbséget rejt. Az alkalomszerűen
dolgozók közé tartoznak, akik évente néhány napot töltenek munkával, ugyan-
úgy, mint az idénymunkások, napszámosok, akik a rövidebb ideig végzett mun-
kával is jelentős összeghez jutnak.

A tiszaburai cigányok közül 150-en a községen kívül dolgoznak, többnyire
éppen azok, akiknek állandó munkahelyük van. Az egész napi munka mellett
80—120 kilométert utaznak Törökszentmiklósra, illetve Szolnokra és vissza.
Aki Szolnokra jár, annak hajnali 4-kor kell kelnie, mert a buszok 5-kor indulnak,
este pedig 7 óra körül érkeznek vissza. Ilyen módon éppen azok hiányoznak
a faluból, akikben már megvan az igény a hagyományostól eltérő életre, s akik
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sokat tehetnének a még nem rendszeresen dolgozók befolyásolására. Ugyanakkor
az ingázásnak ez a testet-lelket kimerítő módja akadályozza is őket a tovább!
előrejutásban hiszen tanulásra nem hagy lehetőséget, kivonja őket a munkahelyi
és a lakóhelyi népművelés hatóköréből is. Régi kapcsolataik meglazulnak, ujak
pedig nem jöhetnek létre, hiszen ehhez szabad időre lenne szükség.

Legtöbben a szolnoki Közlekedési Építő Vállalatnál, az Állami Építőipari Vál-
lalatnál, a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóságnál, illetve a törökszentmiklósi
Baromfifeldolgozó Vállalatnál dolgoznak. Túlnyomó többségük semmifélé szak-
képzettséggel nem rendelkezik, ezért a legrosszabb, legnehezebb munkát végzi.
A vállalatok szívesen segítenék őket a szakmunkásbizonyítvány megszerzésében,
de alacsony iskolai végzettségük miatt erre alig van lehetőség. Akik most dol-
goznak, általában nem végezték el a nyolc osztályt, sőt a felső tagozatba is csak
kevesen jutottak el. A keresetük 1600—4000 forint között van. Ahol többen ke-
resnek, ott már jelentős összeggel gazdálkodhat a család, bár ebből az összegből
rendszerint 8—12 családtag megélhetését kell biztosítani.

Gecse Miklós családjában például tizenketten élnek ötezer forintból és a csa-
ládi pótlékból, Túró Sándoréknál hatan négyezerből. A dolgozók többsége egy-
szerű brigádtag, aki a brigádvezetőségig emelkedett, mint Réti Lajos, arról már
beszélnek a faluban. A legfiatalabbak közül néhányan már elvégezték a nyol-
cadik osztályt. Számukra a szakmunkásbizonyítvány az áhított cél. Túró Sándor
fia hegesztő lesz, Gecse Miklósé nehézgépkezelő, mások a kőműves vagy a motor-
szerelő szakmát választották. Mészáros Béla nevezetes ember a faluban, hiszen
két szakmája is van: szerelő és traktoros.

A helyi termelőszövetkezetben kevés cigány dolgozik, néhány régi tag mellett
inkább csak a fiatal szakmunkások. „Gyalogmunkást" a szövetkezet már nem-
igen vesz fel, legfeljebb idénymunkát tud adni, főleg az asszonyoknak.

A rendszeres jövedelem lehetővé tette egyes családoknak, hogy a környeze-
tükben élőkénél magasabb életszínvonalat érjenek el. Az állami segítséggel épült
illetve épülő, a magánerőből emelt és a vásárolt lakások tulajdonosai mind közü-
lük kerültek ki. A rendszeresen végzett munka megtörte a Bihari telep lakóinak
egyöntetűségét. A cigányságon belül igen erős különbségek alakultak ki élet-
módban, életszínvonalban, életszemléletben. A „kiemelkedettek" példája álta-
lában vonzó, de velük szemben itt-ott ellenséges magatartást is lehet tapasztalni.
Ennek alapja valamiféle torz „cigány öntudat", amely az elmaradottságot azono-
sítja a „cigánysággal". Fehér Imre nyolcadikos fiát például azért verték meg
a társai, mert „nem akar cigány lenni". Fehér Imre rendszeresen dolgozik, a falu-
ban él, tehát kiköltözött a telepről, két gyermeke van, őt a beilleszkedés példá-
jaként emlegetik faluszerte. Természetesen a cigányságon belüli konfliktusok
kirobbantásában egyszerűbb okok is közrejátszhatnak, mint például az irigység,
a belső rétegződésben magasabbra jutók gőgje. Közülük sokan, hogy a magya-
rokkal még jobban elfogadtassák magukat, olykor egymást túllicitálva szidják
a „cigányokat", akikhez önmagukat már nem sorolják oda

3
A kvalifikáltabb munka végzésének legfőbb akadálya a tanulatlanság. A rend-
szeresen dolgozó cigányok gyermekei általában az iskolát is megfelelően láto-
gatják, hiszen az ilyen családokban érzik a tanulatlanságból eredő hátrányokat,
s a gyermekeket többé-kevésbé tudatosan készítik elő valamilyen pályára. Az
iskolakerülők, a bukdácsolók, a túlkorosak az elmaradottabb családokból kerül-
nek ki, s ez nehezíti ezeknek a családoknak a felemelkedését, konzerválja az
igénytelenséget, a régebbi életformát.
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Tiszaburán az iskolában jóval magasabb a cigányok aránya a községbeli 33
százaléknál: az alsó tagozatban 64, a felsőben 46 százalék. Az utóbbi adat külö-
nösen kedvező, s ez egy 1973-ban született kezdeményezés eredménye. Abban
az évben ugyanis külön cigányosztályokat is szerveztek az iskolában. Nem teljes
szétválasztásról van szó, csupán a két párhuzamos osztály közül az egyikbe csak
cigánygyerekek járnak, a másikba vegyesen osztják be a tanulókat. Csökkent
a bukások száma, több cigánygyerek jutott el magasabb osztályokba: nyolcadik-
ba például a most befejeződött tanévben hatan jártak, hetedikbe viszont már
huszonketten, hatodikba huszonegyen, ötödikbe huszonketten.

Bár arányuk a magasabb osztályokban növekedett, rendkívül hátrányos hely-
zetben vannak. Az 1975/76-os tanév első félévében az alsó tagozatban 12 gyerek
bukott meg, valamennyien cigányok, a felsőben 13 gyerek közül 7 volt cigány.
Ez utóbbi számok mutatják, hogy ha teljesen megszüntetni nem is, csökkenteni
lehet a cigánygyerekek elmaradását.

A harmadikosok közül például az úgynevezett tiszta cigányosztály tanulói
átlagosan jobban tudtak olvasni, mint a vegyes osztály tanulói. Az ilyen ered-
mények mögött azonban egy-egy, hivatását a megszállottságig szerető pedagógus
önzetlen munkája áll, mint az említett esetben a Horti Erzsébeté. A cigánygye-
rekeknek úgy kell megtanítani a tananyagot, hogy otthoni felkészülésükre gya-
korlatilag nem lehet számítani. A napközisek között mindössze 13 cigánygyerek
van, mivel az ellátásért fizetni kell, és sok szülő nem akarja vagy nem tudja
vállalni az összeg rendszeres befizetését.

Az otthoni körülmények egyéb módon is nehezítik a cigánygyerekek iskolai
munkáját. Egy felmérés során például kiderült, hogy a cigány családokban egy
ágyon 3—7 gyerek alszik. A felső tagozatosok 28 százaléka harmadmagával al-
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szik egy ágyon. A fáradtság, valamint a nem kielégítő ruházkodás és táplálkozás
a hatékonyabb iskolai munka legfőbb akadálya. Az éhesen, télen összefagyva
érkezett gyerekeket igen nehéz bevonni a közös munkába.

Az elmúlt tanévben 72 esetben tett feljelentést az iskola olyan szülők ellen,
akiknek a gyerekei nem látogatták az órákat. A 72 szülő mind cigány volt.
A büntetésről megoszlanak a vélemények a pedagógusok körében. Nem minden-
ki helyesli, mondván, hogy ha a sokgyerekes családoktól pénzt vonnak el, azt
elsősorban a gyerekek sínylik meg. A gyakorlat inkább azt mutatja, hogy kellő
körültekintéssel és más ösztönzőkkel együtt alkalmazva, a büntetés is hozzájá-
rulhat, hogy a gyerekek rendszeresebben járjanak iskolába.

Az óvoda sokat segíthetne a cigánygyerekeknek az iskolára történő előkészí-
tésében, de óvodába viszonylag kevesen járnak közülük, mivel betegségek, fer-
tőzések miatt nagy az elutasítottak aránya. A kötelező székletvizsgálat jó részü-
ket kiszűri, bár a jelentkezés aránya sem túl magas. Helyhiány miatt cigány-
gyerek felvételét nem utasították el, a felvettek megtartása azonban gondot
okozott, és nem is mindig sikerült.

Az egyévés iskolaelőkészítőbe 16 cigánygyereknek kellett volna járnia, de va-
lójában az érdekeltek fele sem jelent meg, ezért az előkészítő elmaradt. Pedig
a pedagógusok sokszor házról-házra járva szedték össze a gyerekeket, akik
ingyen uzsonnát is kaptak.

A községben az óvónőkkel együtt 26 pedagógus dolgozik. A fluktuáció erősen
akadályozza az összeforrott tantestület kialakulását. Nem mindenki bírja ezt
a munkát, amely egyéb nehézségei mellett nem is mindig veszélytelen, hiszen
előfordult, hogy a nagyobb gyerekek megtámadtak pedagógusokat. Aki ottma-
rad, arra olykor emberfeletti munka vár. Amikor például korrekciós osztályt
akartak szervezni az iskolában, két bizottság jött ki, hogy megvizsgálja a gyer-
mekeket. Az első bizottság a 17 behívott gyerek közül ötöt engedett volna isko-
lába, a második egyet.

A pedagógusoknak, nevelőmunkájuk során olyan általános magatartás- és élet-
módbeli szabályokra is meg kell tanítaniuk a cigánygyerekek nagy részét, ame-
lyeket más gyermekek már otthon megtanulnak. Az egyik osztályban például
mosakodási bemutatót tartottak. Másnap a pedagógus kérdésére 20 gyerek közül
8 válaszolt úgy, hogy otthon is mosakodott, ahogyan az iskolában tanulta.

A felnőttoktatás is kínál lehetőségeket a cigányoknak a társadalmi felemelke-
déshez. Tavaly a termelőszövetkezetben indult egy 16 hetes tanfolyam, amelynek
hallgatói elvégezték a nyolcadik osztályt. Ebben a csoportban csupán egy cigány
volt, aki zenész szeretett volna lenni, de csak úgy kaphatta meg az engedélyt,
ha befejezi az általános iskolát. Az idén az öthónapos tanfolyamnak 13 hallga-
tója volt: 8 hetedikes és 5 nyolcadikos, valamennyien cigányok. Mindnyájukat
valamilyen szakképzettség megszerzése ösztönözte a tanulásra. Mostanában a
hegesztői és gépkezelői tanfolyamok a legnépszerűbbek. A hetedikesek között
volt egy brigádvezető is, Bánki József, akit azzal győztek meg a tanulás szük-
ségességéről, hogy mint brigádvezetőnek példát kell mutatnia.

A tiszaburai Bihari-telepen egy-két éven belül az utolsó putrit is szétverik,
és valamennyi család jobb lakásba költözik. A putrikat valamikor a legrosszabb
helyre, egy mélyedésbe építették, ahol nagyobb esők után mindig elöntötte
őket a víz. Most 4—5 putri áll még, a családok többsége a Veresparton lakik,
ahol nem kell attól tartani, hogy a belvíz elmossa a házat fölülük.
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Az 1964-es és az 1967-es kormányhatározat nyomán 1967-ben kezdődött meg
Tiszaburán a putr ik felszámolása. 1967-ben 6 lakás épült kedvezményes hitellel,
1970-ben 24, 1971-ben 6, 1972-ben 8, 1973-ban 1. Ebben az évben 9 új lakás át-
adása várható. A cigány családok saját erőből 1970 és 1975 között 12 lakást épí-
tettek, 8 család pedig vásárlás út ján jutott saját lakáshoz. Az építések és vásár-
lások következtében a cigány családok lakáshelyzete igen nagy mértékben javult,
de még mindig messze elmarad a magyar családokétól.

A lakások többsége szoba-konyhás, legfeljebb egy k a m r a és veranda tartozik
hozzájuk. Gyakori jelenség, hogy több, rokonságban álló család költözött egy új
lakásba, s olyan zsúfoltságot teremtettek, ami az egykori putr ik zsúfoltságát is
felülmúlja. Van olyan szoba-konyhás lakás, amelyben 16 ember él, s ez azzal jár,
hogy az új épületek igen gyorsan tönkremennek. Egyes házakhoz putriszerű
toldalékot építettek, s rokonok költöztek bele. A gondatlanság, sőt olykor a szán-
dékos rongálás is közrejátszik abban, hogy némelyik új ház m á r csak méreteiben
különbözik a putriktól, néhány év alatt szinte lakhatat lanná vált.

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy e házak építői sem végeztek minden
esetben teljes értékű m u n k á t . Több ház oromfala leomlott, sok építési hiba gyor-
sítja a lakások romlását.

Az új házak felépültével sokan kerültek kedvezőbb körülmények közé, de köz-
ben néhány nyugtalanító jelenség is felbukkant. Elsősorban a zsúfoltság okoz
újabb gondokat. Ezek közül is az egészségügyiek adnak okot aggodalomra. Mi-
közben egyes korábbi népbetegségek, elsősorban a tbc visszaszorulnak, a tetves-
ség és a rühesség gyakoribbá vált. Hiába akar valaki, vagy a k a r n a k n é h á n y a n
megszabadulni a tetűtől és a rühtől, az egy lakásba zsúfolódott rokonoktól visz-
szakapják.

Az iskolában rendszeresen ellenőrzik a tanulókat, de szinte tehetetlenek, hi-
szen a gyerekek otthon újra felszedik a tetűt meg a rühöt. A h a r m a d i k osztály-
b a n egy alkalommal 27 gyerek közül 14-nek a ruhájában illetve a ha jában talál-
tak tetűt . Cigányok és magyarok között ez a konfliktusok egyik fő oka. Több
szülő inkább máshol járat ja iskolába a gyerekét, elsősorban Karcagon és K u n -
hegyesen.

A mélyebb gyökerű előítéletek hiányát vagy szinte elhanyagolhatóan csekély
voltát bizonyítja, hogy az együttélés elemi szabályait öltözködésben, viselkedés-
ben megtartó cigányokat — felnőttet, gyereket egyaránt — a magyarok befogad-
ták, sőt bizonyos elismeréssel veszik tudomásul beilleszkedésüket.

Néhány évvel ezelőtt a cigány családok nem akar tak beköltözni a faluba, most
viszont m á r sokan bánják, hogy a Veresparton maradtak. A gondozott, kívül-
belül t isztán tar tot t házak lakói szégyellik a környezetüket, szívesen szabadul-
n á n a k belőle. Kertet művelnének, aprójószágot nevelnének, de ez szinte lehetet-
len, hiába kerít ik körül a telküket. A telepen tengődő kiéhezett, félvad k u t y á k
és macskák e lhordanák a baromfit, a zöldséget-gyümölcsöt pedig a csapatosan
kószáló gyerekhad dézsmálná meg. Az utóbbi néhány év egyik emlékezetes esete
is gyümölcslopáshoz kötődik. Az egyik kertészkedő falusi ember, hogy szépen
fejlődő gyümölcseit megóvja, villanypásztorhoz hasonló szerkezetet készített a
kert jében, áramütéssel a k a r t a elriasztani a tolvajokat, s az á r a m agyonütött egy
cigánygyereket.

A beilleszkedésnek, ha nem is a legfontosabb, de igen lényeges jellemzője
az úgynevezett vegyes házasságok alakulása, vagy még inkább a két közösség
reagálása az ilyen házasságokra. A vegyes házasság, tehát amelyben az egyik
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fél cigány, a másik magyar, egyelőre még ritka, szinte bárki valamennyit fel
tudja sorolni a faluban.

A közösségek alapvetően egészséges gondolkodásmódjára vall, hogy nem egy-
formán ítélik meg ezeket a házasságokat. A különbségtétel alapja az, hogy az
alakuló új család várhatóan a társadalom normáinak megfelelő életmódot foly-
tat-e. Ha igen, akkor a házasság szinte egyértelműen rokonszenvet kelt.

A viszonylag nagy tömegben együtt élő cigányság, miközben legjobb elemei
asszimilálódnak a falu közösségébe, sajátos életformájával maga is kifejt egy
bizonyos asszimiláló hatást. A vegyes házasságok vagy a tartósabb élettársi
kapcsolatok egy részében a magyar férj, vagy ritkábban a feleség költözik a te-
lepre, esetleg putriba, és ott a kiemelkedésre valamilyen ok miatt képtelen cigá-
nyok életét éli. Általában olyan emberekről van szó, akiket iszákosságuk, ga-
rázda, együttélésre képtelen természetük miatt a falu kiközösített.

A héttagú tanácsi apparátusból több mint egy évig hiányzott a vb-titkár. Négy
év alatt kilencen dolgoztak rövidebb-hosszabb ideig a tanácsnál, olykor minden
közigazgatási ismeret nélküli, szinte az „utcáról behívott" emberek végeznek
felelősségteljes munkát. Az idén február 13-án tartott gyermekvédelmi ankéton
így fakadt ki egy elkeseredett résztvevő: „Tiszaburán a csordát négy ember őrzi,
a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát egy látja el".

A községi tanácsnak 31 tagja van, közülük 4 cigány. Arányuk szerint a cigá-
nyokat 9—10 tanácstagnak kellene képviselni, azonban a tanácsi választókerü-
letek beosztása alapján csak 4 olyan kerület van, ahol a cigányok alkotják
a túlnyomó többséget.

A tanács munkája ugyan alapvetően nem azon múlik, hogy hány cigány tagja
van, de a gyakorlat azt bizonyítja, hogy a cigány tanácstagok igen hasznosan
közvetíthetnek a tanács és a cigányság között, sokat segíthetnek a tanács céljai-
nak elérésében. Segítségükkel befolyásolni lehet a telep lakóit, felvilágosító,
mozgósító munkájuk egyes esetekben nélkülözhetetlen.

A telepnek semmiféle önkormányzata, belső hierarchiája nincs, lakói vezetőt
nem választanak, a „bírót" a tanácsnál jelölik ki. Néhány száz forintos díjazás
ellenében ő is közvetít a tanács és a cigányok között.

Tiszaburán vagy negyven évig Fehér Miklós volt a cigánybíró. Olykor nép-
szerűtlen intézkedésekről kellett tájékoztatnia a telepieket, vitája, konfliktusa is
volt jónéhányszor. Különösen az utóbbi időben, négy nagy fia adott — ha kellett
— „nyomatékot" a mostanára összetöpörödött, madárcsontú öregember szavának.

A közrendre és a közbiztonságra egyetlen rendőr ügyel Tiszaburán, ugyanúgy,
mint a nagyjából feleannyi lakosú Tiszagyendán. Sőt, betegsége miatt Bozsik
József sem tudja folyamatosan ellátni feladatát.

Szinte egyöntetű vélemény szerint a községben az elmúlt évhez képest romlott
a közbiztonság, több az agresszív, garázda jellegű cselekmény. Lehetséges, hogy
Pellei Sándor esete mondatta ezt az emberekkel. Pellei Sándort ugyanis tavasszal
három, 16—17 éves, cigánygyerek leütötte és kirabolta egy este a mázsaháznál.
A rendőrök még aznap éjjel kijöttek Tiszaburára és összeszedték őket, de az eset
így is nagy felháborodást keltett.

Tavaly összesen 99 szabálysértési ügy volt a községben, 5 érintett magyarokat.
Az idén, április első hetéig 51, ebből 7 esetben magyarok ellen indult eljárás.
A növekedés tehát igen nagy, ezek a számok azonban nem fejezik ki a tényleges
helyzetet, amely korántsem romlott ilyen aggasztó mértékben. Az esetek zöme
a cigányok között a tankötelezettség megszegéséből, a magyaroknál kontár ipari
tevékenységből adódott. Sok asszony ugyanis a Fővárosi Kézműipari Vállalat
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abádszalóki üzemében megtanult varrni, és az iparengedély kiváltása nélkül
vállalt varrást.

Tavaly egyetlen súlyos testi sértés volt a községben: Mici Miklós rendreutasí-
tott egy másik veszekedő cigányt, aki ezért megszúrta őt.

A megyében egyébként 1965—1975 között a bűncselekmények elkövetőinek
11,2 százaléka volt cigány, ami a cigányság 4,6 százalékos megyei arányához
képest sok. A bűncselekmények elkövetői között nagy volt a fiatalkorúak ará-
nya. Egy részük már intézetből szökött meg, s közben követett el bűncselek-
ményt.

Papp Gyula, aki több tisztsége mellett a művelődési ház igazgatója is, azt
mondta: aki itt rendőr akar lenni, abban nagy hivatásszeretet legyen. Ö tudja,
hiszen például a bálokon neki kell gondoskodni a rend fenntartásáról. Ez azóta
sikerül jobban, mióta cigány rendezői vannak. Évek óta nem volt nagyobb vere-
kedés, ma már az is ritkaságszámba megy, ha egy-két sietős pofon elcsattan.

A bálokon egyébként olyan rend alakult ki, hogy a zenekar előtt a cigányok
táncolnak, a terem másik végében a magyarok. Egymást nemigen kérik fel.

A KISZ-nek egyetlen cigány tagja van, Mészáros Béla, akit párttagnak is
ajánlott a szervezet. A sportkörben 9 cigány rúgja a labdát. A tagság feltétele
az állandó munkaviszony és a rendes viselkedés. Máig emlegetik a Pengő néven
is ismert Fehér Imre esetét. A telepről került a futballcsapatba, olyan időszak-
ban, amikor annak gerincét hazatért fiatal diplomások és érettségizettek alkot-
ták, 12 osztály volt az átlagos végzettségük. Sokan állítják, hogy Fehér Imrét
a csapat tette azzá, ami lett: megbecsült, köztiszteletben álló emberré, akit a be-
illeszkedés legjobb példájaként emlegetnek.

Abban ma mindenki joggal egyetért Tiszaburán, hogy ha csak az elmúlt évtizedre
tekintünk is vissza, túlzás nélkül történelmi jelentőségűnek minősíthető válto-
tozást észlelhetünk a cigány lakosság életében. A munkavállalás, az iskolázta-
tás, a lakáshelyzet jellemző adatai ezt egyértelműen bizonyítják. Más kérdés,
hogy a változások üteme lassúbb, mint ahogy azt 10—15 éve a legtöbb helyen
gondolták és tervezték. Az a tény, hogy legalábbis Szolnok megyében a cigány
lakosság életkörülményeinek javítására készített intézkedési tervek csak néhány
éves késéssel valósulnak meg, hogy a rossz emlékű telepek a vártnál lassabban
és nehezebben tűnnek el, hogy a megszüntetett gondok helyébe gyakran újak
lépnek, aligha lehet ok a pesszimizmusra.

A mindennapos „aprómunkába" belefáradt emberek valami „központi intéz-
kedésre", „törvényre" várnak, amely miként remélik, egyik napról a másikra
megoldja gondjaikat. Ilyen törvényt azonban aligha lehet hozni. A „csoda"
napról-napra születik a pedagógusok, orvosok, védőnők, tanácsi dolgozók, nép-
művelők munkája nyomán. Születhetne gyorsabban is, ha például a művelődési
ház vezetése nem egy mezőgazdasági technikus harmad-negyed állása lenne,
amelytől ő maga is próbált már megszabadulni, mert egyéb kötelezettségei is bő-
ven kitöltik a munkaidejét, vagy ha a tanácsi apparátus több, mint egy évig nem
vb-titkár nélkül dolgozott volna, ha a beteg körzeti megbízottat nem egy másik
község körzeti megbízottja helyettesítené hónapokig a saját munkája mellett,
ha a könyvtár olvasótermét a termelőszövetkezet nem venné olyan sűrűn igény-
be, hogy a terem gyakorlatilag már nem is szolgálhatja az olvasókat, h a . . .
a felsorolás azt mutatja, hogy helyben vagy alig valamivel magasabb szinten
a gondok egy része orvosolható. Vannak persze nagyobb gondok is, például
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hiányzik a vízvezeték hálózat, az iskola öt különálló, egymástól távoli épületben
kapott helyet. Ezeket a község a maga erejéből már valóban nem tudja meg-
oldani.

Tiszabura kivétel — mondhatnánk, hiszen nincs még egy község a me-
gyében, ahol a cigány lakosság aránya meghaladja a 33 százalékot.
Ez a község azonban megérdemli a figyelmet, hiszen mai helyzete nemso-
kára talán már nem is lesz olyan kivételes: Jászladányban 950, Jászapátiban 840,
Tiszabőn 540 cigány lakos él. Ha folytatódik a jelenlegi, demográfiai robbanás-
nak is joggal nevezhető, évi 2,5—3 százalékos szaporodási ütem a cigányság
körében, akkor a felsorolt községek egyik-másika, városaink közül pedig első-
sorban Karcag, nem is sok idő múlva jónéhány olyan gonddal fog találkozni,
amelyek Tiszaburán már most is jelentkeznek, s amelyek megoldásában előre
megszerezhetnénk a szükséges tapasztalatokat.

Levél munkatársamhoz
üzemi demokrácia dolgában
Olvastam a Gulyás Imre munkatársammal készített riportot. Problémafelvető
szókimondása megragadott. Ö a törzsgárdatagok szemszögéből látja a dolgokat,
én még a fiatal korosztályhoz tartozom, csak 2 és fél éves aprítógépgyári tapasz-
talattal rendelkezem, de egyes kérdésekben vitatkozni szeretnék vele.
Mag János vagyok a daraboló vas- és fémszerkezeti lakatosa. 1973 júniusában
lettem szakmunkás, előtte egy évig is a gyárban voltam tanuló. Gulyás elvtárs-
nak az a véleménye, hogy nekünk nem lenne szabad „olyan hamar megsértődni",
ha csak rossz munkát kapunk. Ha valaki sorozatosan bebizonyítja, hogy bonyo-
lultabb széria munkát is jól meg tud oldani, akkor igen is jogos lehet a sértő-
döttsége. Ha sürgős célprémiumos feladat van, akkor mi fiatalok is kapunk
belőle. Én ilyen munkát eddig négyszer végeztem, de prémiumot csak egyszer
kaptam. Túlórázni csak hosszú könyörgésre engednek bennünket. Az „öregek"
bármikor túlórázhatnak, mondván; az idősebbeknek jobban kell a pénz. Kérdem
én: a fiatalnak nem kell? Két és fél év alatt egyszer kaptam 250 forint célpré-
miumot, jutalmat még soha. Igaz, KISZ-munkámért az elmúlt évben kaptam 300
forintot, de ezzel a közösségi szervező tevékenységemet, nem pedig a termelő
munkámat honorálták. A fiatalok munkáját nemigen értékelik sokra a gyárban,
attól félnek, hogy esetleg elrontunk valamit. Biztos vagyok benne, hogy a mos-
tani rutinos szakik, mint valahai fiatalok, szintén gyártottak selejtet. Ha dolgozni
akarunk, sokszor nekünk kell bemenni a raktárba anyagért, mert kevés a segéd-
munkás. Egyetlen nap például 15 mázsa anyagot hordtam be, holott ez nem
az én munkám lett volna. A targoncánk is olyan, hogy egy hétig dolgozik, két
hétig meg javítás alatt áll.

Gulyás elvtárs nem tudja, hol akad el az üzemi demokrácia. Én sem! Két esetet
szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. 1973 óta dolgozom a November 7
szocialista brigádban mint „alkalmazott", mert a brigádnak nem vagyok tagja.
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