
VALÓ VILÁG
Szolnok megye cigánylakosságának
életében történt változások
és foglalkoztatottságuk alakulása
A hetvenes évek közepétől kezdődően a hazai cigánylakosság körében dinamikus
differenciálódás indult meg. E differenciálódás a szegregált közösségeket is
érintette. Társadalmi hatásokra indult meg, de a folyamatban erőteljesen jelen
volt és jelen van a cigányság körében élő és ható öntevékenység is.

A társadalmi mobilizációba azonban csak azok léphetnek be megfelelő
státussal, akik a saját maguk által is magasabbra állított mércét képesek át-
ívelni. A differenciálódás, mobilizáció minden állomása szorosan kapcsolódik a
munkához, a munkahelyhez, a munkahelyi adaptációhoz, a foglalkoztatáshoz.

Mielőtt a megye cigánylakossága foglalkoztatottsági helyzetében a foglal-
koztatottsági struktúrában történt jelenségeket, változásokat bemutatnánk,
indokolt egy általános, a változásokat is összefüggésekben bemutató kép meg-
rajzolása a megyében élő cigánypopulációról.

DEMOGRÁFIA

A megyében élő cigánynépesség számának alakulását 1893—1986 közötti évek-
ben a következő táblázat mutatja:

2. sz. táblázat

Év

1893
1958
1960
1971
1976
1980
1986

Cigánylakosság
száma fő

4 475
11—12 000

13 500
17—18 000

19 759
20 296
22 660

Százalékos arány
a megye népességében

1,4
2,6
2,8

3,8—4,0
4,2
4,6
5,2



Szolnokon, a Verseghy úton tavaly lebontott barakklakások

Megállapítható, hogy a lélekszámuk 1980 óta 11,6%-kal növekedett, míg a
megye lakónépessége ezen időszak alatt 2,4%-kal csökkent. A városokban él
37%-uk, a községekben 63%. Egyes településeken arányuk többszörösen meg-
haladja a megyei átlagot. (Tiszabő 48,5; Tiszabura 44,5; Karcag 9,8%.)
A következő táblázat a népesség korcsoportos megoszlását mutatja.

2. sz. táblázat
A megyében élő cigány- és nem cigány népesség megoszlása korcsoportok szerint

Korcsoport

0—14 éves
15—54 éves nő
15—54 éves férfi
55— x éves nő
60— x éves férfi
összesen:

1980.
összes

népesség

22,9
26,9
29,4
13,2
7,6

100,0

ebből
cigány

39,6
25,0
26,7

4,8
3,4

100,0

összes
népesség

22,5
26,5
29,2
14,0
7,8

100:0

1986.
ebből

l cigány %

38,6
25,9
28,5

4,5
2,5

100,0



A nem cigány népességben a 0—14 éves korcsoportba tartozók aránya 22,5%,
ezen arány a hasonló korú cigánypopulációban 38,6%. Háromszor több nem
cigány lakos éri meg a nyugdíjas kort, mint a cigány (21,8%, 7,0%). 1980-hoz
viszonyítva korösszetételükben kismértékű arányeltolódás következett be; a
születések intenzitásának csökkenéséből adódóan a munkaképes korúak aránya
2,7% ponttal emelkedett.

Az ún. „nagy családok" szétesése jelentős számban, a cigánycsaládok köré-
ben is bekövetkezett.

A cigánycsaládokban jelenleg az átlagos gyermeklétszám Szolnok megyé-
ben 3,2; a nem cigány családokban 0,85 értékű.

TELEPEK FELSZÁMOLÁSA

A megyében élő cigánycsaládok életében a leglátványosabb változást a telepek
felszámolásának jól tervezett és következetesen végrehajtott menete hozta. E
munka eredményeként, infrastruktúrával jól ellátott környezetbe került:
1965—1986 között 1897 család, 9423 fő. Az 1,965. évi és a négy tervidőszak ered-
ményeit a következő táblázat mutatja:

3. sz. táblázat

Év

1965
1966—1970
1971—1975
1976—1980
1981—1985

között
között
között
között

Felszámolt
putri db

49
310
486
494
282

Egyéb
db

27
79

309
150

Építés
db

49
185
206
115

77

Vásárlás
db

.

147
313
167

55

Telepről elköltözött
család/fő

49
359
598
609
282

294
1795
3142
2923
1269

A táblázat adatai bizonyítják, hogy húsz év alatt Szolnok megyében a cigány-
lakosság több mint fele emberibb környezetbe került. Az 1965-ös évben a megye
48 cigánytelepén, mely 38 településen volt, 13 000 ember élt. Napjainkban 18
településen 26 cigánytelepen 3015 fő él. Másik lényeges összefüggés, hogy a
putrifelszámolás üteme és a gazdasági helyzetünkben bekövetkezett változások
között igen szoros az összefüggés, nem éppen a telepfelszámolás előnyére.

A mai telepek típusai egyrészt originális zárt telepek, szórványok, a magyar
településbe beékelődött szegmentumok, illetve pszeudó jellegű telepek.

Az elmúlt húsz évben a telepfelszámolás következő típusai alakultak ki:

I. A telepet fokozatosan felszámolták és az ott élőket a településen szétköl-
töztetik a vásárolt vagy épített új lakásokba. (Öcsöd, Tiszabő.) Öcsödön ezen



modell végrehajtása fő vonásaiban sikeres volt, de Tiszabő községben jelentős
részben rossz eredménnyel zárult. Feltehetően a cigánycsaládok az új környe-
zetben teljesen elmagányosodtak, gyökértelenné váltak, a régi életmódjukhoz
sok tekintetben visszatértek. (Tiszabőn most jelentős segítséget jelent a problé-
makör megoldásában a cigány származású cigány családgondozó tevékenysége.)

II. Főként a hetvenes évek jellegzetessége, hogy 2—3 cigánycsalád egy utcá-
ba beköltözött, s amikor az utcában élő nem cigány családok lakóházaikat elad-
ták (eladják), ezt a cigányok megvásárolják, így alakultak ki a „cigányutcák",
„cigánysorok" sokszor a települések szélén. (Ez nagyon sok településre jellemző.)

III. A település nem cigány lakossága a települést elhagyja, elöregedik a
nem cigány lakosság, és az üresen álló lakóházakat cigányok vásárolják meg.

ÍV. Több településen — főleg a magyar cigányok körében —, akik a tele-
pülésbe beékelődött szegmentum rossz állagú lakóházaiban laknak, lakóházaikat
lebontják és azok helyett saját erőből jelentős értékű szép lakóházakat építenek.
(Űjszász, Jászfényszaru, Túrkeve, stb.)

V. Az originális cigánytelepeket, putrikat felszámolják, és egy kijelölt he-
lyen, többnyire a település perifériáján kertes házakból álló új lakótelepeket
alakítanak ki. Ennek a típusnak két változata van. Egyes lakótelepen (Szolnok)

A megyei cigány olvasótábor díjazott gipsz faliképe



már cigánycsalád-gondozó is él a részére biztosított szolgálati lakásban, aki az
általa vezetett lakóbizottsággal együtt segíti az életmódváltozást. Míg a másik
típus esetében a településen van cigánycsalád-gondozó, de az nem a lakótelepen
él (Jászapáti, Jászladány). Űj lakótelep kialakítását (infrastruktúrával megfele-
lően ellátott lakótelepről van szó), többen ellenzik, kifogásolják. Az új típusú
lakótelep az életmódváltás egyik állomása, nem végleges letelepedési hely.
Lépcsőzetes lakáscserékkel egy mobil állapot alakul ki és ebben a mozgásban
az előrelépés mindig nyitott, adott és biztosított. Természetesen a váltásban, a
lakótelep elhagyásában most már meghatározóvá válik az életmód, életvitel és
ahhoz kapcsolódó, de számtalan szociokulturális tényező. E problémakörben már
fő vonásokban a tudati tényezők, az akarati belső mozgások válnak lényeges és
meghatározó motívumokká. E folyamatban próbál segíteni, 1984 óta megyénk-
ben tevékenykedő cigánycsalád (gondozó) -segítő hálózat. (Szolnok megyében 11
fő cigánycsalád-segítő nyert megbízást.)

VI. Lépcsőzetes lakáscserék, bérlakások biztosításával (városokban).

VII. Az originális zárt telepek felszámolása úgy, hogy a telepet rendezési
terv alapján megfelelő infrastruktúrával ellátják, a putrikat lebontják és a
putri helyén új lakóházak épülnek. Itt rendkívül disszonáns a kép, hiszen a
putrik mellett ott sorakoznak az új épületek is. (Jászapáti, Karcag.)

A putri ingerszegény és neurotizáló környezetének felcserélése egy más, egy
új környezettel a család életében döntő tényező. Ha az adott család megtalálja az
életmódváltása egyéni kapaszkodóit is, akkor egy minőségi változás jelenik meg
közvetlenül vagy közvetve a családtagok munkahelyén, a gyermek óvodai és
iskolai életében is.

KÖZOKTATÁS

Magyarországon 1983 januárjában cigányösszeírást tartottak. Ezen összeírásról
készült sommázat arról szól, hogy „.. .a cigányprobléma nyitja nem a telepítés-
ben, nem a közigazgatási intézkedésekben van, hanem az iskolában"... Az ösz-
szeírás adatai alapján a cigánygyermekek 52,9%-a nem jár iskolába (40 000
gyermek). Mivel ezen összeírás Jász-Nagykun Szolnok vármegyében is megtör-
tént, az összeírás szerint a vármegye 11 településén a cigánygyermekek általá-
ban, 15 településen csekély részben, 14 településen egyáltalán nem járnak isko-
lába, összeírtak 4475 főt (cigány), ebből: olvasni, írni tudott: 385 fő, 8,6%, csak
olvasni tud: 15 fő, 0,3%. A két világháború közötti időszakban megközelítően
a cigánygyermekek 40%-a nem járt iskolába.

Hazánk felszabadulása után 1943—1948 közötti időszakban az iskolába nem
járó cigánygyermekek aránya 30—35%. Az 1953—1957 évek között az iskolába
nem járó cigánygyermekek aránya 15—18%. 1957—1961 évek között a cigány-
gyermekek iskolába járása csak „az iskola érintését" jelentette.

A fordulat megyénkben is 1961 után következett be. Sikerült megvalósítani,
hogy legalább az általános iskola negyedik osztályát minden cigánygyermek el-



végezze (1970-es évek). (Az alsótagozati megrekedés következményei alapvetően
határozzák meg hosszú távon a mindennapi életvitelt, társadalmi beilleszkedést,
a munkahelyi adaptációt.)

Hasonlítsuk össze a cigánytanulók számát százalékos arányban, osztályon-
ként és összesenben az 1970/71. és 1982/83. tanévek adatai alapján:

4. sz. táblázat

O s z t á l y összesen

Év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. fő 100%

1970. okt. 1. 23,3 15,2 16,9 12,4 12,2 8,2 6,9 4,4 3604
1982. okt. 1. 18,8 17,2 13,3 12,3 12,3 10,0 7,9 7,8 4216

Megállapítható, hogy az 1980-as évek elejére kiegyensúlyozottabbá vált az alsó
és felső tagozatban a cigánytanulók tartózkodása. Napjainkban újból megfigyel-
hető az alsó tagozatos osztályokban a gyermekek megrekedése. (Ez országos
jelenség is.)

Megyénkben 1970. október l-jén 843 fő elsős tanulóból 1974-ben 467 fő
negyedik osztályos (55%). A 843 fő elsős tanulóból nyolcadik osztályos lett 252
fő, 30%. Ha ezen követéses módszert napjainkra is kivetítjük, a nyolcadik osz-
tályt sikeresen elvégzők aránya 42%.

Sokan a sikertelenség okát egyedül és csak az iskolaképességben keresik.
A valóság az, hogy a cigánytanulók jelentős része már túlkorosán érkezik az első
osztályba, tehát már startja kedvezőtlen. Ha ehhez hozzáadjuk a gyermek azon
több éves hátrányait, amelyeket a napköziotthonos óvodákban nem tudtak kom-
penzálni, az esélyegyenlőtlenség egyértelművé válik. így jelenik meg egy ördögi
kör, amelyben benne vannak: bukás, osztályozatlanság, liberális osztályozás,
gyógypedagógiai áthelyezés, ahonnan a visszaút már kérdőjeles. Lehetséges,
hogy e témakörben türelmetlenek vagyunk? A további előrehaladás lényege:
minden cigánygyermek 3 éves korban történő óvodai elhelyezése és az óvodában
való benntartása; az iskoláztatás minőségibb végrehajtása alsó és középfokon; a
cigánylakosság aktivizálódása. A végrehajtás feladatai az Oktatási Törvényben
megfogalmazódtak.

Az általános iskolák — megnövekedett funkcióik mellett — mennyiségileg
is és minőségileg is e problémakörben sokat tesznek. Az eredmények és kudar-
cok mögött felsorakoznak azon számtalan feladatok mindennapi realizálásai,
melyek a következő területen jelennek meg: az óvodáskorú gyermekek felkuta-
tása és az óvodákban való benntartása; a gyermekek iskolaképessége, iskolára
való érettsége, annak alapos reális vizsgálata; a folyamatos iskolába járás; a
kétnyelvűség figyelembevétele; kallódó tankötelesek felkutatása; az általános
iskolában való benntartás komplex kérdésköre, pályaválasztás, továbbtanulás.

Napjaink adatai alapján a nyolcadik osztályt sikeresen elvégző cigány-
gyermekek 40%-a jelentkezik továbbtanulásra többnyire szakmunkásképző isko-
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Részlet
a szolnoki Motor

úti új
lakónegyedből,

ahová kulturált
körülmények közé

költöztek
a cigányok (1987

februárjában
készült felvétel)

Karcagon
korábban ilyen
„igazi" sártetős

putrikban laktak
a cigányok

(azóta már ezeket
is lebontották)

Iákba. (Megyénkben a három évfolyamon tanulók aránya 170-180 fő.) Akik je-
lentkeznek első évfolyamra, azok 20%-a már meg sem jelenik a szakmunkáskép-
ző iskolákban majd az első évfolyamon elvérzik 40%-uk. Gimnáziumokban es
szakközépiskolákban a tanulók száma évek óta 30 fő körül ingadozik.

Ezen adatok bizonyítják, hogy a cigányfiatalok döntő hányada mint szak-
képzetlen munkaerő jelenik meg a társadalmi munkamegosztásban, ösztöndíjak
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biztosítása, a többféle diákszociális ellátási lehetőség felhasználása mellett is,
az előrelépés a szakmatanulásban igen lassú.

A nevelő-oktató munkában, a tudatformálásban azt kell egyértelműen a
fiatalokkal megértetni, elfogadtatni, hogy a szakma a szakképesítés, az öntevé-
keny tanulás, művelődés a távlatban ad többet, jobbat, egzisztenciát, emberibb
életet, és a pillanatnyi jobb előnyökért azt feláldozni nem szabad, mert a csere
árát esetleg később jól meg kell fizetni.

A megye azon településein, ahol a cigányság közéletben elfoglalt szerepe,
helye már évek óta jó, megfelelő, ott a fiatalok is aktivizálódnak. Jászfényszarun
25 éve működik a Dankó Pista KISZ-alapszervezet. Rendszeresen végeznek
különböző munkákat közösségben is, a munkáért kapott összegeket cigánygyer-
mekek táborozására, segítésére használják fel. Hasonlóan jól tevékenykedik a
túrkevei fiatalok közössége is. Három éve alakult meg a Barna Gyöngyök ha-
gyományőrző művészeti csoport, mely ezüst minősítéssel rendelkezik. Tiszaburán
igen változatos klubszerű foglalkozásokon, Jászapátin, Mezőtúron olvasótábori
keretben évek óta segítik a fiatalok művelődését. Karcagon telepi könyvtár
működik. Több helyen a cigányfiatalok szocializációja ellentmondásos körülmé-
nyek között épül abban a környezetben, ahol élnek, dolgoznak. Többségük érvé-
nyesülését gátolja, hogy eleven és élő előítéletekbe ütköznek, ugyanakkor közös-
ségeik sajátos értékei is sok esetben visszafogják őket és ez nehezíti a minden-
napokban társadalmi érvényesülésüket.

A cigányok vándorlásának fő útvonalai (dr. Kollár Józsefné vázlata, 1986)
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FOGLALKOZTATÁS

A cigányszármazású lakosság állandó jellegű foglalkoztatása a társadalmi be-
illeszkedésük folyamatában az egyik legdöntőbb tényező. Mintegy 20 éves vi-
szonylatban a legjelentősebb pozitív irányú változás ezen a téren történt.

A foglalkoztatottság kiterjedése gyökeres változásokat idézett elő több év-
szazadon át alig változó életmódjukban, hagyományos „foglalkozási struktúrá-
jukban . Ez a folyamat jelenleg is tart és számos tényező, összetevő nehezíti
illetve befolyásolja foglalkoztatottságuk további mennyiségi minőségi jellem-
zőit, jegyeit. Éppen ezért a cigányok foglalkoztatottsági helyzetének kérdése
nem önmagában vizsgálandó téma, szorosan kapcsolódik sajátos szociális kul-
turális, egészségügyi helyzetükhöz. Az elért eredményeket ezek figyelembevéte-
levei kell értékelni és a gondokat megoldani, természetesen nem szakítva ki
társadalmunk egészéből, valamint a társadalmi, gazdasági változások amúgy sem
problémamentes, napjainkban pedig kifejezetten gondokkal terhelt életéből.

S Í o / , n a m u n k a v á l l a l á s i korú cigány lakónépesség
, % , 65,4%-uk az aktív kereső, a férfiak 79,1%-a, a nők 50,4%-a

dolgozik. Gazdasági aktivitásuk növekvő tendenciáját az utóbbi években külö-
nösen a fiatal nők munkavállalási hajlandósága befolyásolta kedvezően A fér-
tiak foglalkoztatási színvonala a megyei arányszámtól mindössze 7,9% ponttal
alacsonyabb, a nőknél az aránykülönbség lényegesen magasabb 16,6% pont

Életkép a kunmadaras! telepről (1982) Vályogvető család a ífszazugban (1984)
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Ma már a 15—25 éves korosztály gazdasági aktivitása megközelíti a megyei
azonos korú átlagot. Ez a tendencia két ellentétes jelenség eredőjeként jelentkezik.
Egyrészt az életmódjukban bekövetkezett — és vitathatatlan — pozitív irányú
változásból, másrészt az alig érezhetően növekvő, alacsony továbbtanulási arány-
ból adódik.

A társadalmi beilleszkedésük folyamatában a foglalkoztatás mellett kulcs-
kérdés éppen a műveltségi, képzettségi színvonaluk alakulása. Ennek emelése
biztosítaná a magasabban kvalifikált munkakörökben történő elhelyezkedésüket,
biztosítaná az elszigeteltség, az elzárkózottság csökkenését, a környezet és saját
maguk által kiépített korlátok megszűnését.

A cigányok munkába való bevonásának mértékét azonban nem csak az
aktív keresők aránya jellemzi, hanem az is, hogy hogyan alakul az állandó
munkaviszonyt létesítők száma. 1970-ben 67,1%-uk, 1986-ban 78,9%-uk dolgozott
rendszeresen. Emellett számottevő az idény- és alkalmi munkavégzés. (Túrkevei
juhnyíró brigádok, hagymaszedés, gyümölcsszüret, építőipari tevékenység.)

A foglalkoztatottsági színvonalban területi különbségek figyelhetők meg.
Általános tapasztalat, hogy a városokban élő munkaképes korú cigánynépesség
gazdasági aktivitása magasabb, mint a községekben.

Megnevezés

Városok
Községek

Férfi

79,9
78,6
79,1

Nő

54,4
47,9
50,4

összesen %

67,9
63,9
65,4

A nők munkavállalási feltételei az elmúlt évtizedben lényegesen javultak. A
gyermekek bölcsődei, óvodai elhelyezése Szolnok megye legtöbb településén
megoldható. A nők helyi foglalkoztatásában a tanácsi szervek, valamint a mun-
káltatók közös együttműködése révén jelentős eredmények születtek. Mindemel-
lett ezen a téren a továbbiakban is jelentkeznek tennivalók.

A női foglalkoztatás eredményezi a cigánycsaládok életmódjának kedvező
irányú változtatását, szociális, kulturális téren többszörös előnyt hordoz ma-
gában. Ahol az anya is dolgozik, a kétkeresős családban az anyagi megélhetési
feltételek lényegesen kedvezőbbek, a gyermekek óvodai, bölcsődei, napközi ott-
honi elhelyezése pedig megteremti a lehetőséget a kulturális, képzettségi szín-
vonaluk emeléséhez, kezdeti kibontakozásához.

A foglalkoztatás, a munkába vonásuk elősegítésekor azonban mindenkor
gondolnunk kell alacsony iskolai végzettségükre, egyszerű munkaműveletekre
való betaníthatóságukra, a munkahelyi kötöttségekhez való fokozatos alkalmaz-
kodóképességükre. Az elmúlt években, de a jelen időszak éveiben is a gazdasági
szabályozók szigorodása kedvezőtlenül érinti az alacsony iskolai végzettségű,
nem megfelelő munkafegyelmű, munkahelyüket gyakran változtató dolgozókat.
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A vállalati munkaerőigények szűkülése, strukturális változása kapcsán az ala-
csony képzettségű (5—6 osztályt végzett), kvalifikálatlan munkaerő elhelyezése
egyre nehezebbé váíik, ami a cigánynépesség foglalkoztatási színvonalában elért
kedvező változások megtorpanását idézheti elő.

A cigány aktív keresők népgazdasági ágak közötti megoszlása az utóbbi
években módosult, míg 1980-ban a foglalkoztatottak 35%-a dolgozott az építő-
iparban, jelenleg már csak 26%-a. Az iparban munkát vállalók aránya 31%-ról
32%-ra növekedett. Az egyéb népgazdasági ágakon belül a kereskedelem és a
kommunális szolgáltatásban dolgozók aránya bővült.

A foglalkoztatási struktúrában elfoglalt helyüket alapvetően képzettségi
színvonaluk határozza meg. Ebből adódóan a cigány aktív keresők 98,9%-a fizi-
kai munkakörben dolgozik. A fizikai dolgozókon belül mindössze 8,9% a szak-
munkás, 32,7% betanított munkásként és 58,4% segédmunkásként tevékenyke-
dik. Arányeltolódás a szakképzettek irányába történik, ez a változás azonban
viszonylag lassú, amely összefügg a képzettségi színvonaluk fejlődési ütemével.

A munkahelyi beilleszkedés, bér- és jövedelemhelyzet, iskolázottság, élet-
körülmény megítéléséhez 1984-ben 96 munkáltatónál végeztünk felmérést a
helyi tanácsok közreműködésével, valamint egyéni kérdőív alapján 342 cigány
dolgozót kérdeztünk meg.

Altalános munkáltatói vélemény, hogy amíg a 25 év feletti, több éves mun-
kaviszonnyal rendelkező cigánydolgozók beilleszkedése jó, addig a fiatalok
többsége gyakran változtat munkahelyet. A huzamosabb ideje dolgozó cigányok
közül többen dolgoznak szocialista brigádokban, kollektívákban, 30—40%-uk
törzsgárdatag. A cigány szocialista brigádok mellett a munkahelyhez már meg-
felelően kötődő cigánydolgozók tudják a legeredményesebben segíteni társaikat.
A cigánydolgozók keresete, hasonlóan a többi dolgozóhoz, a teljesítményükkel
arányos, a keresetek szóródása is ennek függvénye. Míg a szakmunkásoknál
nincs, addig a betanított és segédmunkások átlagkereseténél már jelentősebb
különbségek (600—800 Ft) vannak a nem cigány dolgozók javára. Az eltérések
okai a kilépett munkakönyvi bejegyzés miatt bérkorlátozással (bértétel alsó ha-
tára), az igazolatlan hiányzásokkal és az alacsonyabb teljesítményekkel hozhatók
összefüggésbe.

Központi párt- és állami határozatokkal összhangban a Szolnok megyében
élő cigánylakosság helyzetének javítására komplex intézkedési terv határozta
meg a tanácsi feladatokat. Az intézkedési terv legfontosabb munkaerő-gazdál-
kodási feladatai a cigánynők foglalkoztatottsági arányának növelésére, a női
munkavállalás feltételeinek javítására, a pályaválasztási munka hatékonyságá-
nak fokozására irányultak. További feladatként jelentkezik a cigányfiatalok
iskolázottsági, szakképzettségi színvonalának emelése, elhelyezkedésének, mun-
kahelyi beilleszkedésének segítése.

DR. KOLLÁR JÓZSEF
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