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MUNKAMEGOSZTÁS
A MUNKANÉLKÜLI CSALÁDOKBAN

Jelen összefoglalásom a „Nemzedékek Kutatóúton" című kutatás apropójaként keletke-
zett. Az a kutatócsoport, amelynek tagja vagyok, a munkanélküliséggel foglalkozik.
Résztémámként a családi munkamegosztást választottam, pontosabban a „családi
munkamegosztást a munkanélküliség hatására."

Az eddigiekben szakirodalmi kutatást végeztem a Mezőtúri és Hajdúhadházi kistérségre
vonatkozóan. Az alábbiakban megpróbálok egy viszonylag átfogó képet festeni a témám-
ban eddig keletkezett írásokról.

A teljesség igénye nélkül a hipotézisemhez szorosan kapcsolódó szegmentumokat
szeretném felvázolni a családra, a családi munkamegosztásra és a munkanélküliségre
vonatkozóan. Megtalálható vázlatomban a néprajzi, helytörténeti, szociológiai, szociál-
pszichológiai, közgazdasági megközelítés. Az emberek életében talán az egyik legkénye-
sebb pont a munkanélküliség, éppen ezért úgy gondolom, hogy az árnyaltabb kép megfes-
téséhez szükségesek ezek az irányvonalak. Továbbá nagy segítséget nyújtanak ahhoz,
hogy a kutatási mód legmegfelelőbbjét alkalmazzam.

A családi munkamegosztás, munkanélküliség olyan témák, amelyek mondhatni
univerzálisak, mégis számtalan eltérő pontot találhatunk benne. Koronként, kultúránként
változó attitűdöt tükröz. Hol súlyosabb problémaként van jelen, hol kevésbé. Számtalan
tényező függvénye.

Először is kezdjük talán azzal, hogy a munkanélküliség igazából az 1990-es évekre vált
Magyarországon komoly problémává, bár már 1986-ban is foglalkoztak a kérdéssel.
Angelusz Róbert, Nagy László Gáspár, Tardos Róbert írásaira hivatkozhatunk.1 (A
statisztikák 1987-ben 0,1%-os munkanélküliséget vallottak be.) 1988-ban már
konkrétabban megfogalmazzák a munkanélküliség jelenlétét: „Szembenézés a
munkanélküliséggel" című cikkükben2 Persze ekkor még nagy szerepe volt az állami
szektornak, viszont a rendszerváltás után már mindenki a bőrén érezhette a piac erősödő
jelenlétét. Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalmi szerkezete
című írásában így fogalmazza meg: „A rendszerváltás követő időszakban két nagy
strukturális átrendeződési folyamatnak lehettünk tanúi: [...] a korábbi "2/3 redisztribúció
- 1/3 piac" részesedési arány megfordult, s a piac vált a domináns faktorrá. [...] a
rendszerváltás előtt a foglalkoztatottak kevesebb, mint 2/3-a dolgozott az állami
szektorban. [...] A versenyszférán belül több mint kétharmadossá vált a magángazdaság
súlya, s ezzel a redisztribúció és a piac aránya közel ugyanazt a szintet érte el
Magyarországon is, mint az európai jóléti társadalmakban "3

1 Angelusz Róbert - Nagy László Uáspár- lardos Róbert: Lesz-e munkanélküliség? Jelk-Kép 1986/1 Angelusz Róbert - Nagy
László Gáspár - Tardos Róbert: Kell-e vállalnunk? Vélemények a munkanélküliségről. Jel-Kép 1986/1

2 Angelusz Róbert - Nagy László Gáspár - Tardos Róbert: Szembenézés a munkanélküliséggel. Bp., 1988
3 Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalmi szerkezete. Osiris Zsebkönyvtár, Bp., 1999. 76. p.
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Tehát az állam már nem tudta továbbra is fenntartani a teljes foglalkoztatás látszatát, a
rendszer összeomlott. 1991-ben Bánfalvy Csaba értekezett erről „A munkanélküliség
társadalmi hatásai "-ban.4 Majd a rákövetkező években folyamatosan találhatunk
tanulmányokat, cikkeket, statisztikákat a munkanélküliségre vonatkozóan. Utalhatunk itt
Bánfalvy Csaba 1992-ben - Laki László szerkesztésében jelent meg az - „Alkalmazkodás
a munkanélküliséghez", — vagy „A munkanélküliség kezelése" című 1993-ban megjelent
írásaira.5 Köztudott, hogy a rendszerváltás utáni 3—4 évben a munkanélküliség az ország
nyugati határáig is elhúzódott, de később, ahogy ezt Nemes Nagy József és Németh Nándor
megállapítja a „munkanélküliség Nyugat-Kelet lejtőt" mutat, és a legkedvezőbb és
legkedvezőtlenebb helyzetű munkaerő-piaci körzetek között több mint tízszeres különbség
tapasztalható a munkanélküliség mértékét illetően.6 Fazekas Károly: A hazai és a külföldi
tulajdonú vállalkozások területi koncentrációjának hatása a foglalkoztatás és a
munkanélküliség területi különbségeire című tanulmányában nem mond kifejezetten újat
azzal, hogy a rendszerváltás óta nagyobbak a regionális különbségek. Megállapítása
szerint a kedvező dinamikusan fejlődő és fejlődő térségekben él az ország népességének
közel 56 %-a. A felzárkózó térségekben 23 %-a. A stagnáló és lemaradó térségekben 11 %
és 10 %.7 Ide tartoznak az általam vizsgálandó kistérségek is. Laki László és Lovas Kiss
Antal azt a helyzetet világítja meg, amelybe a mezőgazdaságból élők kerültek a
rendszerváltást követő időszakban.8

Ezen a ponton kell felvázolnunk a családok helyzetét, hiszen a munkanélküliség nem
csak egyéneket érint, hanem az aktív kereső korú szülőkön át a családokat is.
Gyakorlatilag az esetek nagy részében családokról kell beszélnünk. Mint ahogy ezt teszi
Simonyi Ágnes: 11 falu, 55 család: kisgyermekes munkanélküli családok hátrányos
munkaerő-piaci térségekben, vagy László János: A családi szocializáció szerepe a
munkanélküliség viszonyaihoz való alkalmazkodásban című művében.' A család a
legalapvetőbb szocializációs közeg. Az itt látott, tanult minták kihatnak egész életünkre.

A családi munkamegosztást már nem tárgyalhatjuk oly módon, mint ahogyan tette azt a
néprajz is. A gyermek munkába való szoktatása a 19-20. század fordulóján már egészen
korán megkezdődött. A munkán kívül felelősséget és lojalitást is tanult. Az iparosodás
mind nagyobb teret hódított el a mezőgazdaságtól, és ez újfajta hozzáállást kívánt meg a
munkához: szaktudást, nem pedig belenevelődést. Majd napjainkra pedig a szolgáltató

Bánfalvy Csaba: Munkanélküliség társadalmi hatásai. Bp., 1991
Bánfalvy Csaba - Laki László (szerk.) Alkalmazkodás a munkanélküliséghez. MTA Politikai Tudományok Intézete. Bp.,
1992; Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség kezelése. Szociális Munka Alapítvány. Bp., 1993
Nemes Nagy József- Németh Nándor: Az átmenet és az új térszekezct tagoló tényezői. In: Fazekas Károly (szerk.): A hely
és a fej. Munkapiac és regionalitás Magyaroroszágon. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Bp.. 2005. 78. p.
Fazekas Károly: A hazai és a külföldi tulajdonú vállakózások területi koncentrációjának hatásai a foglalkoztatás és a
munkanélküliség területi különbségeire. In: Fazekas Károly (szerk.): A hely és a fej. Munkapiac és regionalitás
Magyaroroszágon. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Bp., 2005. 33. p.
Laki László: Periférián az Alföld közepén, MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont. Bp. 1997; Lovas Kiss Antal: Illegális
eljárások mint adaptációs stratégiák egy régió mezőgazdasági struktúrájában. In.:Schwarcz Gyöngyi - Szarvas Zsuzsa -
Szilágyi Miklós (szerk.): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. 2005. 105-117. p.
Simonyi Ágnes (szerk.): 11 falu, 55 család: kisgyermekes munkanélküli családok hátrányos munkaerő-piaci térségekben.
Struktúra-Munkaügyi Központ. Bp., 2001; László János: A családi szocializáció szerepe a munkanélküliség viszonyaihoz
való alkalmazkodásban. Budapest, Pszichológiai Intézet, Bp., 1998

- 1 2 0 -



Munkamegosztás a munkanélküli családokban

szektor követelte meg a magas fokú „éneladást". Az állam szerepe a közoktatással
nagymértékben beleszólt a családi munkamegosztásba. A tanköteles életkor bevezetésével
gyakorlatilag kevés esélye van a szülőknek arra, hogy a gyereket a családban való
munkához neveléssel gazdagítsa.

Bár már nem igen beszélhetünk családi munkaszervezetről, mégis élénken jelen vannak
a női- és férfi-munkák közötti megkülönböztetések. Tanúskodik erről Nagy Ildikó: A
családfő intézménye - nemi szerepek a családban című írása.'" A családi munkamegosztásban
a nemek szerinti munkamegosztást figyelhetjük meg leginkább. Nagy Ildikó tanulmányában
külön tárgyalja a családfő szerepét, megállapítása szerint az esetek 92 %-ában a férfi birto-
kolja ezt a tisztséget, „így szokás" érveléssel. Mint írja a gyermekes családok esetében
nagyobb az esélye annak, hogy az egyik félből családfő váljék. Ez maga után vonhatja azt
az általános elképzelést, miszerint így a családfő kevesebb részt vállal a különböző házi
munkákból, mint a család többi tagjai. Ez egy igen lesarkított elmélet. Ezt árnyaltabbá teszi
az iskolai végzettség, a betöltött munkakör, és az etnikai hovatartozás is adott esetben. Kopp
Mária: A szuperasszony és a depresszió. A nők csak elméletben kapnak lehetőséget, a csa-
ládi munkamegosztás alig változott című cikkében azt a megállapítást teszi, hogy a mun-
kanélküliség által sújtott családokban, abban az esetben, ha a nő válik eltartóvá, gyakor-
latilag a férfi nem veszi át a „női munkaterületeket" hanem azt továbbra is a nő végzi."

Arvai Zsófia - Menczel Péter: A magyar háztartások megtakarításai 1995 és 2000
között; Balogh Balázs: Egy kisparaszti család gazdasági törekvései Tápon; Jávor
Katalin: A parasztcsalád munkamegosztása egy nyírségi faluban, és még sorolhatnánk; a
családok társadalmi szinten való megmaradásáért tett erőfeszítéseket, különböző stratégiai
fogásokat mutatják be. l :

Témámhoz szorosan kapcsolódik Szendrei Eszter több tanulmánya is: pl. A semmi ágán,
Napszámosok, Csudabala, Az alsó-középosztály helyzetének alakulása Túrkevén a
rendszerváltást követő másfél évtizedben." Tanulmányaiban a munkanélküliségnek az
egyének és a családok életére történő kihatását vizsgálja. Elemzéseiben pedig nagy
hangsúlyt fektet a lokális sajátosságok kiértékelésére. Továbbá Őrsi Julianna: Szerepcsere
című tanulmánya nyújt témámhoz hasznos információkat kifejezetten a Mezőtúri
kistérségre.14 Csoba Judit pedig Debrecen térségében a hátrányos helyzetű családok
vizsgálatával foglalkozik. A szociológia területéről mindenképpen meg kell említeni

Tö Nagy Ildikó: A családfő intézménye - nemi szerepek a családban. In.: Nagy Ildikó - Pongrácz Tibomé - Tóth István György
(szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Tárki, Bp., 2000

11 Kopp Mária: A szuperasszony és a depresszió. A nők csak elméletben kapnak lehetőséget, a családi munkamegosztás alig
változott.

12 Arvai Zsófia - Menczel Péter: A magyar háztartások megtakarításai 1995 és 2000 között; Balogh Balázs: Egy kisparaszti
család gazdasági törekvései Tápon. In.: Társadalom néprajzi Tudomány Bp., 1998. 191-204. p.; Jávor Katalin: A
parasztcsalád munkamegosztása egy nyírségi faluban. Debrecen, 1966

13 Szendrei Eszter: A semmi ágán. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok, famíliák, nemzetségek. Túrkeve, 2003. 193-219. p.;
Szendrei Eszter: Napszámosok. In: Őrsi Julianna (szerk): Nagykunsági közösségek. Lokális közösségek szerepe a változó
társadalomban. Túrkeve, 2004. 21-39. p.; Szendrei Eszter: Csudaballa. In.: Őrsi Julianna (szerk.): Nagykunsági közösségek.
Lokális közösségek szerepe a változó társadalomban. Túrkeve, 2004. 39-58. p.; Szendrei Eszter: Az alsó-középosztály
helyzetének alakulása Túrkevén a rendszerváltást követő másfél évtizedben. In: Őrsi Julianna (szerk.): Nagykunsági
közösségek. Lokális közösségek szerepe a változó társadalomban. Túrkeve, 2004. 263-284. p.

14 Őrsi Julianna: Szerepcsere - A társadalmi-gazdasági változások a nagykunsági családok életmódjára. In.: Őrsi Julianna
(szerk.): Kulcsemberek. Az egyén helye, szerepe a változó társadalomban. Túrkeve, 2002. 291-298. p.
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Galasi Péter nevét, aki kifejezetten ezzel a területtel foglalkozik. A Szociológiai Szemlé-
ben olvashatunk tőle olyan cikkeket, mint például a Női és férfi munkaerő megoszlásának
különbözőségei. Megtudhatjuk, hogy kiket súlyt jobban a munkanélküliség és ennek mi az
oka.

Úgy gondolom, hogy ezek a megközelítések jó alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy
kutatásom sokoldalúan mutathassa be ezt az élethelyzetet.

A továbbiakban szeretnék olyan megoldási stratégiák felderítésével is foglalkozni a
kutatás mellett, amelyek a foglalkoztatás nagyobb arányát teszik lehetővé.

Angelusz Róbert -

Angelusz Róbert -

Balogh Balázs:

Bánfalvy Csaba -

Bőhm Antal:

Fazekas Károly:

Jávor Katalin:

Kolosi Tamás:

Kopp Mária:

Laki László:

László János:

Felhasznált irodalom

- Nagy László Gáspár - Tardos Róbert:
Lesz-e munkanélküliség? Jel-Kép, 1986/1

- Nagy László Gáspár - Tardos Róbert:
Kell-e vállalnunk? Vélemények a munkanélküliségről. Jel-Kép
1986/1
Egy kisparaszti család gazdasági törekvései Tápon. In.: Társadalom
néprajzi Tudomány 191-204. p. 1998

Laki László (szerk.):
Alkalmazkodás a munkanélküliséghez. MTA Politikai Tudományok
Intézete. Bp., 1992
1944 A család szerepe - változása a helyei társadalomban. In.: A
Falu 9/3. 39-42. p.
A hazai és a külföldi tulajdonú vállakózások területi koncentráció-
jának hatásai, 2005. a foglalkoztatás és a munkanélküliség területi
különbségeire. In: Fazekas Károly (szerk.): A hely és a fej. Munka-
piac és regionalitás Magyaroroszágon. MTA Közgazdaságtudományi
Intézet, Bp., 2005
A parasztcsalád munkamegosztása egy nyírségi faluban. Debrecen,
1966
A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalmi szerkezete.
Osiris Zsebkönyvtár, Bp., 1999
A szuperasszony és a depresszió. A nők csak elméletben kapnak
lehetőséget, a családi munkamegosztás alig változott
Periférián az Alföld közepén. MTA PTI Etnoregionális Kutató-
központ. Bp. 1997
A családi szocializáció szerepe a munkanélküliség viszonyaihoz való
alkalmazkodásban. Pszichológiai Intézete, Bp., 1998
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Lovas Kiss Antal: Illegális eljárások mint adaptációs stratégiák egy régió mezőgazda-
sági struktúrájában. In.: Schwarcz Gyöngyi - Szarvas Zsuzsa - Szilá-
gyi Miklós (szerk.): Utóparaszti hagyományok és modernizációs
törekvések a magyar vidéken. MTA Néprajzi Kutatóintézet - MTA
Társadalomkutató Központ, Bp., 2005. 105-117. p.

Nagy Ildikó: A családfő intézménye - nemi szerepek a családban. In: Nagy Ildikó
- Pongrácz Tiborné - Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások.
Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Tárki, Bp., 2000

Nemes Nagy József- Németh Nándor:
Az átmenet és az új térszekezet tagoló tényezői. In: Fazekas Károly
(szerk.): A hely és a fej. Munkapiac és regionalitás Magyarországon.
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Bp., 2005

Őrsi Julianna: Szerepcsere - A társadalmi-gazdasági változások a nagykunsági
családok életmódjára. In.: Őrsi Julianna (szerk.): Kulcsemberek. Az
egyén helye, szerepe a változó társadalomban. Túrkeve, 2002.
291-298. p.

Simonyi Ágnes (szerk.):
11 falu, 55 család: kisgyermekes munkanélküli családok hátrányos
munkaerő-piaci térségekben. Struktúra-Munkaügyi Központ, Bp.,
2001

Szendrei Eszter: A semmi ágán. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok, famíliák, nem-
zetségek. Túrkeve, 193-219. p.

Szendrei Eszter: Napszámosok. In: Őrsi Julianna (szerk): Nagykunsági közösségek.
Lokális közösségek szerepe a változó társadalomban. Túrkeve, 2004.
a. 21-39. p.

Szendrei Eszter: Csudaballa. In.: Őrsi Julianna (szerk.): Nagykunsági közösségek.
Lokális közösségek szerepe a változó társadalomban.
Túrkeve, 2004. b. 39-58. p.

Szendrei Eszter: Az alsó-középosztály. helyzetének alakulása Túrkevén a
rendszerváltást követő másfél évtizedben. In: Őrsi Julianna (szerk.):
Nagykunsági közösségek. Lokális közösségek szerepe a változó
társadalomban. Túrkeve, 2004. c. 263-284. p.
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