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Fekete-Szabó Sándor

Az időskorúak
életviszonyai a Dél-Alföldön

Társadalmunk jelenlegi problémái
közül az egyik legsúlyosabb a népes-
ség elöregedése. Amíg három évtized-
del ezelőtt hazánk száz lakosa közül
öt-hat volt 70 éves vagy annál idősebb,
napjainkra ez a mutató nyolc fölé
emelkedett A megélhetési nehézségek
utóbbi években tapasztalt növekedése
különösen érzékenyen érintette ezt a
korosztályt. Elsősorban amiatt, hogy
hetvenen túl nyugdíjasként eleve keve-
sebb jövedelemhez jutnak, mint aktív
kereső korukban, s ezt egészségi álla-
potuk és egyéb okok miatt kiegészíteni
általában nem képesek. Emellett kiadá-
saik között olyan tételek is szerepel-
nek, amelyek a fiatalabb korosztályok
esetében nem számottevőek.

A Dél-Alföldön még az országos-
nál is nagyobb figyelmet érdemelnek
az időskorúak, mivel arányuk a teljes
népességen belül Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok
megyékben magasabb, mint országo-
san.

Az időskorúak főbb
jellemzői

A megkérdezettek 62 százaléka nő
volt, s ez az arány pontosan megegye-
zik a teljes népességből számított azo-
nos mutatóval. A begyűjtött kérdőívek
kitöltőinek 46 százaléka él városok-
ban. Az összeírtak kereken fele öz-
vegy, 43 százaléka házas, négy száza-
léka elvált, és három százaléka pedig
nőtlen vagy hajadon. Iskolázottsági
szintjük a felnőtt népességhez viszo-
nyítva alacsony.

Kilenctized részük legfeljebb az ál-
talános iskola 8 osztályát végezte el, s
ezen belül is igen jelentős az iskolába

nem jártak, vagy legfeljebb 1-5 osz-
tályt végzettek aránya (az előbbi 3, az
utóbbi 38 százalék). Középiskolai vég-
zettsége száz közül háromnak, diplo-
mája pedig csak kettőnek van.

A hetven évet megélt emberek több
mint nyolctizede folytatott kereső tevé-
kenységet élete folyamán. Utolsó fog-
lalkozásuk alapján többségük fizikai,
és ezen belül is főként betanított mun-
kát végzett. Mindössze egytizedük volt
szellemi foglalkoztatott, néhány száza-
lékuk pedig önálló, illetve segítő csa-
ládtag. A kereső tevékenységet százuk
közül 14 a női nyugdíjkorhatár előtt
hagyta abba, több mint felük 55-60
évesen ment nyugdíjba. Igen sokan,
főként a mezőgazdaságban, tovább
dolgoztak, így az idős emberek egyhar-
mada 61 és 70 életéve között fejezte be
az aktív munkát, sőt néhány százalé-
kuk csak hetven felett.

A válaszadók kétharmada saját jo-
gon, egyötöde özvegyi jogon, további

mintegy hat százaléka rokkantságból
eredően nyugdíjas. Néhány százalékuk
szociális segélyezett, míg egytizedük
nem rendelkezik nyugdíjjal, járadék-
kal, hanem eltartottként él. A felvétel
évében a 70 éven felüliek 7 százaléka
nyugdíja, járadéka mellett még dolgo-
zott, többségében háztáji, illetve kise-
gítő gazdaságban.

Az idős emberek életkörülményei-
nek alakulása szempontjából családi
kapcsolataiknak meghatározó jelentő-
sége van. A vizsgálat eredményei sze-
rint négytizedük házastársi kapcsolat-
ban él, gyermeke 13 százalékuknak
nem született, további három százalé-
kuknak pedig már nem él. A gyermek-
kel való kapcsolattartásban fontos,
hogy az idősek földrajzilag milyen tá-
volságra vannak gyermekeiktől. A
gyermekes időskorúak egyharmada la-
kik közös lakásban gyermekével, és
minden száz közül tizennégynek ott él
unokája is. A gyermekek közül minden

(1. ábra)A nyugdíjasok megoszlása a havi nyugdíj nagysága szerint
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* A tanulmány a Központi Statisztikai Hivatal által 1990 novemberében végrehajtott reprezentatív adatgyűjtés
legfontosabb eredményeit adja közre. A klsmintás megfigyelés (amelynek során a négy megyében mintegy ezer személy - az itt
élő időskorúak fél százaléka - került összeírásra) nem tette lehetővé a megyénkénti értékelést, de a térség társadalmi-gazdasági
Jellemzőinek nagyfokú hasonlósága miatt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyzet megközelítő pontosságú bemutatására így
is alkalmas.
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hatodik-hetedik egy lakásban, minden
második egy településen él a szülők-
kel, több mint egyharmaduk más hely-
ségben, és átlagosan minden századik
pedig külföldön lakik.

Jövedelmeik és
fogyasztásuk

A megkérdezett időskorúak kilenc-
tizede rendelkezik rendszeres jövede-
lemmel. Havi nyugdíjuk, járadékuk
összege 5900 forintos átlag körül szó-
ródik. A nyugdíjasok nyolctizede
4000-7000 forintot kap. Ezen kívül
minden száz nyugdíjas közül nyolc
2200-2300 forint bevételhez jut, fele-
fele arányban munkavállalásból, illet-
ve albérlőtartásból, vagy ehhez hason-
ló jövedelemforrásból. (1. ábra.)

Figyelemre méltó, hogy a térségben
élő több mint 460 ezer nyugdíjas átla-
gához képest a hetveji éven felüliek
megoszlása a nyugdíjak nagyságkate-
góriái szerint kedvezőbb. Az időskorú-
ak között ugyanis nagyobb arányban
fordulnak elő a havi 5 ezer forintnál
magasabb nyugdíjjal rendelkezők, és
ebből következően alacsonyabb az en-
nél kisebb összeget felvevők gyakori-
sága. Ebben szerepe van egyebek mel-
lett annak, hogy az időskorúak nyugdí-
ját az utóbbi években megkülönbözte-
tett módon emelték.

Az időskorúak fogyasztását 1988 és

1990 között - a vizsgált tízféle élelmi-
szer alapján - egyrészt az igényekhez
képest fokozódó elmaradás, másrészt
termékenként differenciált mennyiségi
csökkenés jellemezte.

1988-ban még a válaszadók csak-
nem mindegyike igényeinek megfele-
lően jutott húshoz, tojáshoz, tejhez,
zöldséghez és gyümölcshöz. Sajtot,
felvágottat, édességet és kávét azonban
már csak a megkérdezettek kétharma-
da-háromnegyede - feltehetően a jobb
anyagi körülmények között élők - fo-
gyasztott szükségletei szerint, és mint-
egy kétötöd részük jutott korlátozás
nélkül szeszes italhoz.

1990-ben az említett élelmiszerek
közül egy sem volt olyan, amelyet az
időskorúak csaknem valamennyien
szükségleteiknek megfelelő mennyi-
ségben meg tudtak vásárolni. Minden
ötödik időskorú az igényeltnél keve-
sebbet fogyasztott tojásból, tejből,
zöldségből és gyümölcsből, minden
harmadik húsból és kávéból. Öt közül
csak kettő jutott szükségleteinek meg-
felelően sajthoz, felvágotthoz, illetve
édességhez, és minden harmadik sze-
szes italhoz. (2. ábra)

A megkérdezett személyek a felmé-
rés előtti héten átlagosan mintegy fél
kilogramm húst fogyasztottak, de több
mint felük nem tudott ehhez a mennyi-
séghez sem hozzájutni, minden husza-
dik pedig úgy nyilatkozott, hogy egyál-

(2. ábra.) A szükségleteknek megfelelő mennyiségű élelmiszert fogyasztók
arányának alakulása
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talán nem evett húst a kérdéses idő-
szakban. Ennél ténylegesen rosszabb a
helyzet a felvágottak és a sajt esetében,
hiszen az időseknek valamivel több
mint fele egyáltalán nem jutott hozzá
ezekhez az élelmiszerekhez.

Az időskorúak fontosabb élelmi-
szerfogyasztását összehasonlítva a tér-
ségre általánosan jellemző mutatókkal
megállapítható, hogy az átlagosnál lé-
nyegesen kevesebb húst, felvágottat,
zöldséget és gyümölcsöt, részben az
élettani sajátosságoknak megfelelően
csaknem háromszor annyi sajtot és te-
jet, másfélszer annyi tojást és burgo-
nyát, tovább egyötöddel több kenyeret
és zsírt használtak fel háztartásikban.

A táplálkozáshoz hasonlóan a ru-
házkodásban is a helyettesítő, kisebb
értékű megoldások irányába történt el-
mozdulás jellemzi az időskorúak ma-
gatartását. Például 1988-ban még a
válaszadók kétötöde vásárolt új ruha-
neműt, egy évvel később már felére
csökkent ez az arányszám, ugyanakkor
növekedett a használt ruhát vásárlók
hányada.

Az egyéb kiadásaik is visszafogot-
tak, többségük tehát csak a napi megél-
hetéshez szükséges dolgokra költ.
Mintegy kilenctizedük kiadásait nem
terheli kölcsöntörlesztés és közleke-
dési, háromnegyedét ruházkodási költ-
ség. Ezzel szemben csak 10-25 száza-
lékuk nem ad ki lakásrezsire, élelmi-
szerekre, tisztító- és piperecikkekre,
valamint gyógyszerre.

Lakáskörülményeik
A lakásviszonyok, amelyek hazánk

lakosságának egy része számára hosz-
szú idő óta az egyik megoldatlan kér-
dést jelentik, az időskorúak esetében
bizonyos sajátosságokkal bírnak. Ná-
luk alapvetően nem a lakáshoz jutás,
illetve a lakással való rendelkezés, ha-
nem elsődlegesen annak komfortossá-
ga, közművesítettsége, valamint az
előbbiekkel összefüggésben a lakással
kapcsolatos kiadások nagysága a fő
probléma.

Az idős, zömmel alacsony jövede-
lemmel rendelkező, esetenként önma-
gunk ellátására sem, vagy csak korláto-
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zott mértékben képes emberek közül
az egyedülállók helyzete a legnehe-
zebb. Az adatfelvétel tanulságai szerint
az időskorúak közel egyharmada él
egyedül, kétötöd részük másodmagá-
val, minden nyolcadik harmadmagá-
val, és minden hetedik ennél népesebb
közösségben lakik.

A megkérdezettek lakásai átlagosan
valamivel több mint kétszobásak, és
egy lakásban jellemzően valamivel
több mint ketten laknak, így minden
személyre megközelítőleg egy szoba
jut, ami aránylag kedvező laksűrűségre
utal. Konyhával, illetve főzőfülkével
gyakorlatilag minden lakás rendelke-

hogy az időskorúak döntő része régi,
főként hagyományos családi házban él.
Ezt támasztja alá a lakások fűtési mó-
dok szerinti összetétele is, hiszen 85
százalékukat egyedileg, csak helyisé-
genként külön-külön lehet fűteni.

Az időskorúak lakással kapcsolatos
kiadásai lényegében két csoportra oszt-
hatók. A megfigyelt lakások kis hánya-
dát (négy-tíz százalékát) terheli lakás-
vásárlási és felújítási kölcsön, meleg-
vízszolgáltatási díj és lakbérfizetési
kötelezettség. A 70 éven felüliek széles
körét - sorrendben 72,92 és 69 száza-
lékát - érintik a lényegében alapvető-
nek számító víz-, villany- és gázellá-
tással kapcsolatos kiadások, amelyek
éppen a legnagyobb mértékben emel-
kedtek 1988 és 1990 között.

zik, sőt, több mint egynegyed részük- „ , .
höz nyári konyha is tartozik. A megfi- EgeSZSegl h e l y z e t ü k

és következményeigyeit lakások kevesebb mint kétharma-
dában található fürdőszoba, zuhanyzó,
vagy mosdófülke, és mintegy felében
vízöblítéses WC. Ezek az arányok
nagyjából tükrözik a vízellátás és a
szennyvízelvezetés színvonalát is. Ki-
emelésre érdemes, hogy a lakások 13
százalékának idős lakói még mindig
utcai közkifolyóból kénytelenek az
ivóvizet hordani. A vezetékes gázellá-
tás az összeírt lakások egyharmadában
biztosított, de általánosnak a palackos
gáz használata tekinthető, összességé-
ben a gázzal ellátott lakások aránya
megközelítően 85 százalékos.

Mindezek együttesen arra utalnak,

A 70 évesek és idősebbek aktivitá-
sát, anyagi viszonyait, családi és társa-
dalmi kapcsolatait, időfelhasználását
alapvetően meghatározza egészségi ál-
lapotuk. A megkérdezettek egytizede
ezt saját életkorához viszonyítva átla-
gosnál jobbnak, több mint fele megfe-
lelőnek, és egyharmada átlagosnál
rosszabbnak ítélte. Ez a körülmény pe-
dig nagymértékben összefügg azzal,
hogy az időskorúak az alapvető szemé-
lyes szükségletek ellátására mennyire
képesek. A választ adók közül minden
nyolcadik otthon kényszerül maradni,

3. ábra. Az időskorúak megoszlása az egyes személyes szükségletek ellátá-
sának, illetve a háztartási munkák elvégzésének gyakorisága szerint
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mert egészségi- állapota, illetve rossz
fizikai erőnléte miatt nem tud eltávozni
a lakásából. De nem tud egyedül füröd-
ni, zuhanyozni, mosakodni öt, öltöz-
ködni három százalékuk. (3. ábra)

Az előbbiek mellett a 70 évesek és
idősebbek mintegy egytizede a köny-
nyebb házimunkát sem tudja elvégez-
ni, csaknem ugyanilyen hányaduk
egészségi, illetve fizikai állapota miatt
nem képes főzni. Egy-egy ötödük nem
tud bevásárolni és nehéz házimukát
végezni. Mindezeket figyelembe véve
minden negyedik személy családi vagy
ezen kívüli segítségre szorul.

Száz megkérdezett közül 70-80
gyermekei segítségére számít, legna-
gyobb mértékben az ügyintézésben és
betegségben, illetve ettől elmaradóan a
háztartási teendők ellátásában és anya-
gi nehézségek esetén. A házastársára
csak egyharmaduk támaszkodhat, mi-
vel sokan özvegyek, továbbá, hogy a
házastárs is kora és egészségi állapota
miatt segítségre szorul. A megkérde-
zettek mintegy egynegyede az unokák-
ra számít, akik felnevelésében gyakran
jelentős részük volt. A rokonok segít-
ségére átlagosan száz időskorú közül
csak 15, szomszédaira és intézmények-
re 9-10 épít

A támogatások közül az anyagi se-
gítségnyújtást vizsgáltuk részleteseb-
ben, amelyben az időskorúak kétötöde
részesül, egyharmaduk rendszeresen, a
többiek esetenként. Kiemelésre érde-
mes, hogy ugyanilyen arányban a 70
éven felüliek is támogatják anyagiak-
kal leszármazottaikat. Főként az uno-
kák, emellett a gyermekek kapnak idős
szüleiktől anyagi segítséget, érthetően
nagyobb részben eseti jelleggel. Az
idősek kétötöde nem kap és nem is ad
támogatást. Több mint ötödrészük kap,
de adni nem tud, és ugyanilyen rész-
arányt képviselnek a csak támogatást
nyújtók. Végül 15 százalékuk kap és
részesít mást is támogatásban.

Szabadidő-
felhasználásuk

Az időskorúak számottevő, az aktív
keresőknél lényegesen több szabadidő-
vel rendelkeznek. Ezt részben hasznos,
részben pedig szórakoztató elfoglaltsá-
gokra fordítják. A szórakoztató időtöl-
tések közül - a kérdőívekre adott vála-



szók alapján - kiemelkedik a televízió-
zás, a rádióhallgatás és az újság-, fo-
lyóirat-, valamint a könyvolvasás.

A megkérdezett időskorúak egyhar-
mada nap mint nap, további négytize-
dük hetente többször, ugyanakkor 14
százalékuk egyáltalán nem néz televí-
ziót, az utóbbiak mintegy fele azért,
mert nincs készüléke. A rádióhallgatási
szokásaik lényegében a televíziózásnál
leírt arányokat tükrözik vissza, azzal az
eltéréssel, hogy rádiója száz személy
közül csak egynek nincs.

Az időskorúak fele rendszeresen,
közel egyharmaduk egyáltalán nem ol-
vas újságot vagy folyóiratot, ám csu-
pán minden negyedik-ötödik nem tud-
ja megvenni a lapokat Lényegesen
rosszabbak az arányok a könyvolva-
sásnál, hiszen rendszeresen csak a
megkérdezettek 13 százaléka olvas

könyvet, ugyanakkor a soha nem olva-
sók hányada megközelíti a 60 százalé-
kot.

A természetjárás, kirándulás is csak
a megkérdezett időskorúak mintegy
hat százalékának életében játszik sze-
repet. Egynegyedük nem szeret, négy-
tizedüknek pedig nincs rá ideje. A ma
70 év feletti falun élő emberek többsé-
génél a természetjárás mint szabadidős
program fel sem merül.

Az idős emberek egy szűkebb köre
különféle hobbinak hódol, így egy-egy
százalékuk foglalkozik bélyeggyűjtés-
sel-horgászással, sakkal-billiárddal-
tekével, fotózással-filmezéssel-zené-
léssel, mintegy három százalékuk rejt-
vényfejtéssel, 16 százalékuk varrással,
kézimunkázással, barkácsolással. A
megkérdezettek csaknem háromnegye-
dének nincs ilyen jellegű időtöltése.

Az előzőekben leírtakból is követ-
kezik, hogy az időskorúak a többi tár-
sadalmi rétegnél nagyobb figyelmet ér-
demelnek és igényelnek a társada-
lomtól. Mögöttük egy tisztességgel le-
élt, vévigdolgozott élet áll. Egészségi,
fizikai állapotuk nem teszi minden
esetben lehetővé, hogy gondtalanul pi-
henhessenek, jónéhányuknak pedig
anyagi nehézségekkel is szembe kell
nézniük. A társadalomnak ezért folya-
matosan keresnie kell alapvető gondja-
ik megoldásának lehetőségeit, szem
előtt tartva azt, hogy az idős emberek
fokozottan igénylik problémáik egyedi
kezelését, a személyes törődést.

Szabó Imre

Ember és történelem
(A nagyapák emlékének)

1918 őszin gyöttem haza a Piavétúl;
ríszemriil be vót fejezve a háború. Igaz,
amúgy is vígé vót mán akkor, Pesten,
ahogy odaírtunk, mán forradalom vóL
Nekem is mondták, még a vonaton,
hogy a sarzsit jó lesz levenni, mer még
az elejin, a muszka-fronton őrmester-
nek líptettek elő. Dehát én úgy vótam
vele, mondtam is neki, hogy először is
nem törekedtem írté különösebben, de
meg a huszároknál nem is semmiír
adják, hasznom sincs belőle, de ha mán
ott van, ott is marad, amíg ez a ruha
rajtam van. Mer először Galíciába ke-
rültem ki, a muszka-frontra, ippencsak
ahogy a tizenkilencedik évemet bető-
töttem. Ott is vótam majdnem két esz-
tendeig, csak az utolsó évbe irányítot-
tak át az olasz frontra, de akkor mán
nemigen kellettek a huszárok, mer egy-
re több lett a géppuska. Avval szembe
meg nem boldogult az ember lúháton.
Minket is, akik a jászkun huszároktól
odakerültünk, átkípeztek ennek-an-
nak. Én például telefonista lettem. Vó-
tak, akik morgolódtak is írté, hogy le
kellett szállni a lúrúl, dehát mondom, a

géppuskával meg a repülőgéppel
szembe nem sokra mentünk vóna. Mer
akkor mán repülőgépek is vótak. Nem
olyanok mint a mostaniak, de vótak.
Amoda, még Galíciába, ott még igen!
Ott még a huszár vót a legelső mind-
egyik előtt. Ahun baj vót, rögtön min-
ket szólítottak oda. Tartottak is tőlünk
a muszkák; még a kozákok is elkerül-
tek inkább, ha tehettík. Pedig azokkal
eleinte nehezen boldogultunk, mer vót
olyan hosszú rúdjok, acílhegyű. Pika.
Az vót a neve. Avval osztán jól előre
bírtak szúrni, de ótán idővel kitanultuk
a fortílyát annak is. Meg kellett várni
amíg szúrnak, akkor hajolni félre előle,
vagy a kardlappal elcsúsztatni, vagy
egyszerűen csak kicsapni a kezibűl.
Azok a kitanult huszárlovak meg mán
maguktól is félreugrottak előle. Úgy
tudták, hogy mikor kell, sohse tívesz-
tettík el. Az újaknak is azt mondtuk
mindig, hogy csak bízzák magukat a
lúra, de ügyeljenek, hogy ki ne lódulja-
nak a nyeregbül. Kísőbb osztán nem
használták mán azok se a pikát. Azír
akkoriba sokan ottmaradtak közülünk

is. Én is kétszer kaptam sebet. Ótán,
mán az olasz fronton, hátul vótam, nem
az első vonalba. Ott meg a testvírbá-
tyám, Mester József sebesült meg, bele
is halt szegíny. Tüdőlövíst kapott. Ha-
zakerült még vele, mán itthon halt
meg, nem tudtak rajta segíteni a dokto-
rok se, pedig még a debreceni klinikára
is vittflc idesanyámék.

Az én sebesülísem? Az első az nem
vót olyan nagy. Vágástúl vót. Egy ki-
sebb csetepatéba, amíg az egyikkel
bajlódtam, nem vettem észre, hogy a
másik ódalrúl is gyön egy kozák, hát az
csapott meg ahogy elnyargalt mellet-
tem. A lovat is írté, a farán, még azt írté
inkább jobban. Akkor mindján kimos-
tam a sebjit rummal, mer az vót a
kulacsba, azt mindig osztottak; ahun
jobban szítnyilt, ott meg níhány őtíssel
összefogattuk. Rendbe is gyött akkor-
ra, mire én. Pedig még el is akarták
venni ahogy beírtunk, hogy másikat
adnak helyette, válasszak. De láttam,
hogy helyregyön még az, hát nem ad-
tam oda.

A másodszorinál meg patrujba vó-


