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Összefoglaló: Dol go za tom ban egy, a ci gány né pes ség ál tal erõ sen fe lül rep re zen tált, ap rófal vas tér ség ben be kö vet ke zõ tár sa dal mi és tér szer ke ze ti vál to zá so kat mu ta tom be. A nyolcva nas évek kö ze pén még csak egy-két get tó so dó ap ró fa lu ról le he tett be szél ni a tér ségben,
nap ja ink ban 17 et ni ka i lag szegregált, és to váb bi tu cat nyi az et ni kai szeg re gá ció je le it mu tató te le pü lés ta lál ha tó a tér ség ben. A mi ni má lis fog lal koz ta tott ság és a né pes ségcse rén ala puló demográfiai változások eredményeképpen nemcsak újabb és újabb gettósodott
te le pü lé sek ala kul tak ki a tér ség ben, ha nem a he lyi tár sa dal mak szer ke ze te vál to z ott meg.
Min den te le pü lé sen a né pes ség ki sebb vagy na gyobb ré sze, vagy szin te tel jes egé sze a tár sadal mon kí vül, azaz a mun ka erõ pi ac ról, a mo bi li tás le he tõ sé gét biz to sí tó is ko lázta tás ból kire keszt ve él.
Kulcsszavak: szeg re gá ció, et ni kum, gettósodás, ci gány ság, le sza ka dó tér sé gek

Ta nul má nyom ban azt sze ret ném be mu tat ni, hogy a rendszerváltást kö ve tõ gaz dasá gi szer ke zet vál tás ha tá sá ra ki ala ku ló új sze gény ség, mennyi ben vál toz tat ta meg az
eb ben a ré teg ben erõ sen fe lül rep re zen tált ci gá nyok tér be li el he lyez ke dé sét. Az etnikai
szeg re gá ci ót nem ön ma gá ban, ha nem az azt meg ha tá ro zó tár sa dal mi vál to zá sok, el sõ sor ban a gaz da sá gi szer ke zet vál tás és an nak egyen lõt len tér be li meg osz lá sa tük ré b en
vizs gá lom. Azt fo gom bi zo nyí ta ni, hogy a rend szer vál tást kö ve tõ tár sa dal mi, gaz da s ági át ala ku lást kö ve tõ tér szer ke ze ti vál to zá sok ha tá sá ra a te rü le ti szeg re gá ció nak tel jesen új for má ja je lent meg: a get tó so dó tér ség.
Fon tos nak tar tom mind ezt azért is, mert nap ja ink ban a kü lön bö zõ tár sa da lom tu domá nyi mû he lyek ku ta tói is ha son ló tár sa dal mi je len ség re hív ják fel a fi gyel met: a cigány népesség egyenlõtlen térbeli elhelyezkedésrõl és a gettósodás regionális
fo lya ma ta i ról (Ko csis–Ko vács 1999: 19), az „elkülönítettségi arány” fo ko zó dá sá ról,
és a szeg re gá ció for má i nak vál to zá sá ról (Janky–Ke mény 2004b: 100) szá mol nak be.
Le ír ják a szegregálódó tér sé gek kü lön bö zõ tí pu sa it (Bi ha ri–Ko vács 2004: 21), és sürge tik azon get tó so dó te rü le tek re ha bi li tá ci ó ját, ahol több szö rös ki re kesz tett ség gel sújtott né pes ség kon cent rá ló dik (La dá nyi 2004).
A kilencvenes években a ma gyar társadalomnak megjelent egy olyan, alacsony
iskolázottságú, a mun ka erõ pi ac ról tar tó san vagy vég leg ki szo rult, ci gá nyok ál tal erõsen fe lül rep re zen tált, a több ség tõl éle sen el kü lö nü lõ ré te ge, amely nek már esé lye s incs
arra, hogy rend sze res jö ve del me, la ká sa, tár sa da lom biz to sí tá sa le gyen, hogy gyer meke it a to vább lé pés re esélyt adó mó don tud ja is ko láz tat ni. E ré teg tár sa dal mi ki re k esztettsége nemcsak tartós munkanélküliséggel, tartós szegénységgel, hanem fokozott
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mér té kû la kó he lyi és is ko lai el kü lö ní tett ség gel jel le mez he tõ (Ha vas–Liskó–Ke mény
2002; La dá nyi–Szelényi 2002 Spéder 2002 Szalai 1998 2002). E hal mo zot tan hát rányos hely ze tû, a gaz da sá gi szer ke zet vál tás kö vet kez té ben a mun ka meg osz tás új rendsze ré ben fe les le ges sé váló tár sa dal mi cso por tok struk tu rá lis hely ze té nek le írá sá ra az
USA-ban az „underclass” fo gal mát hasz nál ják (Auletta 1982 Wilson 1987). E fo ga lom
jelentésén az európai társadalomtudományi gondolkodás némileg módosított
(Mingione–Morlicchio 1993 Wacquant 1993), illetve ugyanezen jelenségkörre az
„exclusion”, azaz tár sa dal mi ki re kesz tõ dés fo gal mát hasz nál ja (Kronauer 1998). Ladá nyi és Szelényi kí sér le tet tesz nek az underclass fo gal má nak historizálására és spe cifi ká lá sá ra, a fo ga lom fa lu si vi szo nyok ra való ki ter jesz té sé re (La dá nyi–Szelényi 2004).
Wilson az underclassként ér tel me zett tár sa dal mi ré teg tér be li el he lyez ke dé sé nek
le írá sa kor el sõ sor ban a get tó jel le gé nek meg vál to zá sát eme li ki, amit a gaz da ság t ér beli és szer ke ze ti átsruktúrálódásához köt (Wilson 1999). Leg fon to sabb ál lí tá sa az, hogy
a hat va nas évek in téz mé nye sí tett(institutional) get tó ja a nyolc va nas évek re a mun kanélküliek (jobless) get tó já vá ala kult át. Az in téz mé nye sí tett get tó be ren dez ke dé se és
az ott fo lyó te vé keny sé gek le ké pez ték a több sé gi tár sa da lom be ren dez ke dé sét: a fe ke te
kö zép osz tály is a szer ve zett get tók ban élt és bár oly kor a vá ros ré szen be lül kü lön utcák ban lak tak, de ugyan ab ban az üz let ben vá sá rol tak és gye re ke ik ugyan ab ba az is kolá ba jár tak. Ez zel szem ben a mun ka nél kü li ek get tó ját a le he tõ sé gek, és a tár sa dalmi
kont roll hi á nya jel lem zi. A bel sõ vá ros ré szek bõl el tûn tek a mun ka he lyek, az újon nan
lét re jöt tek pe dig a bel sõ vá ros ré szek sze gény la kói szá má ra el ér he tet len elõ vá rosokba
te le pül tek. A bel sõ vá ros ré szek nem sze gény la kó i nak el köl tö zé sé vel, a mun ka nél k ü li
fel nõt tek ará nyá nak nö ve ke dé sé vel együtt el tûn tek a kör nyék rõl azok az alap ve tõ intéz mé nyek (üz le tek, ban kok, biz to sí tók, ét ter mek, or vo si ren de lõk, kö zös sé gi he lyek),
ame lyek nél kül ne he zen va ló sul hat meg a tel jes jogú tár sa dal mi tag ság. Ezen in téz mények, szer ve ze tek el tû né sé vel a for má lis és in for má lis tár sa dal mi kont roll egy re k i sebb
lett e vá ros ré szek ben. Ezen vá ros ré szek get tó i ban a tar tós mun ka nél kü li ek ma gas aránya, a la kos ság de mog rá fi ai össze té tel ének meg vál to zá sa, azaz a la kos sá gon be lül a 19
éven alu li ak és a 65 év fe let ti ek ma gas ará nya, ve ze tett a sze gény ség kon cent rá ci ó j ához, a bel sõ vá ros ré szek tár sa dal mi szer ve ze te i nek le épü lé sé hez – azaz a mun ka nél küli ek get tó já nak ki ala ku lá sá hoz. Ugyan ak kor fon tos meg je gyez ni azt, hogy a jobless
get tó ki ala ku lá sa nem vo nat ko zik min den szegregáltan élõ ki sebb sé gi cso port ra. „Chica gó ban a me xi kói be ván dor lók a vá ros sze gény ré sze i ben él nek, zsú folt, ütött-ko pott
há zak ban, de szom széd sá ga ik ban olyan kis üz le tek van nak, ame lyek nek tu laj do no sa
és ve ze tõ je is me xi kói. A sze gény fe ke ték sok kal job ban el van nak szi ge tel ve a mun kától és a fog lal koz ta tott sá gi le he tõ sé gek tõl, mint a me xi kói be ván dor lók” (van Haitsma
idé zi Wilson 1999: 52)
Fel me rül a kér dés, hogy a fent vá zol tak hoz ha son ló tár sa dal mi fo lya ma tok ha tá sára, azaz hogy a posztszocilaista gaz da sá gi át ala ku lás kö vet kez té ben meg szûnt szo ci alista nagyipar, a foglalkoztatottság teljes leépülésének hatására a települések en élõ
ci gá nyok szegregált la kó he lyei, a ci gány te le pek és a get tó so dó fal vak mi lyen át ala k u lá son men tek ke resz tül? Ter mé sze te sen tisz tá ban va gyok az zal, hogy az USA met ropoliszainak gettói sem történetileg, sem az etnikai koncentráció mértéke, sem a
hát rá nyos hely ze tû et ni kai cso por tok mé re té nek te kin te té ben nem össze ha son lít ható ak
a ma gyar or szá gi leg na gyobb et ni kai ki sebb ség, a ci gány ság tár sa dal mi-gaz da sá gi-tér be li ki re kesz tett sé gé nek prob lé má já val. A chi ca gói pél da el mé le ti kö vet kez te té se it, –
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azaz azt, hogy a gaz da ság tér be li átstruktúrálódása, a mun ka el tû né se egy adott tér bõl
az et ni kai szeg re gá ció egy spe ci á lis min tá ját, a mun ka nél kü li ek get tó ját hoz za lét re –,
fo gom fel hasz nál ni a ki vá lasz tott tér ség elem zé sé hez.
Ku ta tá si te rü le tünk nek olyan, a ci gány né pes ség ál tal erõ sen fe lül rep re zen tált, apró fal vas kis tér sé get vá lasz tot tunk, ahol a te le pü lé se ket a szo ci a lis ta ipar fej lesz tés, az
ipar ban való fog lal koz ta tás le he tõ sé ge kü lön bö zõ idõ szak ok ban, kü lön bö zõ mér tékben ért el, vi szont an nak rend szer vál tást kö ve tõ össze om lá sa egyen lõ kép pen érin tett.
A Csereháton el he lyez ke dõ En csi kis tér ség ben1 vég zett ku ta tá sa im, az egész kis térség re ki ter je dõ, az ál ta lá nos is ko lák ban vég zett és az ál ta lá nos is ko lás ta nu lókra tel jes
körû adat fel vé tel2 le he tõ vé te szi, hogy a szo ci á lis és et ni kai szeg re gá ci ót ne csak egy
adott te le pü lé sen, ha nem egy na gyobb te rü le ti egy ség, több te le pü lés te rü le ti leg összefüg gõ rend sze ré ben vizs gál jam. Wilson elem zé sé hez ha son ló an az et ni kai szeg re gá ció
in ten zi tá sá nak vál to zá sát nem ön ma gá ban, ha nem a tér ség gaz da sá gi szer ke ze té nek,
ezzel összefüggésben a foglalkoztatás lehetõségeinek átalakulásával, és a hatvanas-het ve nes évek po li ti kai dön té se i nek ha tá sá ra a tér ség ben zaj ló, ha tá sa i ban ma is
tar tó de mog rá fi ai és et ni kai össze té tel ala ku lá sá val össze füg gés ben fo gom ele mezni.

A MUN KA EL TÛ NÉ SE
Vizsgált te rü le tünk je len tõs ré sze a szo ci a liz mus év ti ze dei alatt terv sze rû en fejlesz tett Sajó völ gyi ipa ri agg lo me rá ció pe ri fé ri á ján he lyez ke dik el, a Mis kolc központú borsodi iparvidék külsõ ingázási övezetébe sem tar tozik bele
(Barta–Beluszky–Berényi 1975), azaz a napi in gá zás ezek rõl a te rü le tek rõl szin te le hetet len volt. Ki vé telt ké pez tek azok a na gyobb te le pü lé sek, ame lyek nek volt köz vet len
vas úti össze köt te té sük Mis kolc felé.
A nyolc va nas évek kö ze pé re a tér ség te le pü lé sei kö zött je len tõs kü lönb sé gek alakul tak ki at tól füg gõ en, hogy a te le pü lé sen élõ ci gá nyok mi kor és mi lyen rend sze resség gel tud tak kap cso lód ni a ré gi ó ban zaj ló mo der ni zá ci ós fo lya ma tok hoz.3 Ez eb ben
az eset ben min de nek elõtt az ex ten zív ipa ro sí tást és az ipar ban való rend sze res mun kavál la lást je len tet te az itt élõ em be rek szá má ra. En nek meg fe le lõ en a nyolc va nas évek re
ezek a te le pü lé sek – az itt élõ ci gá nyok mun ka meg osz tás ban el fog lalt he lye sze rint –
1

Az En csi kis tér ség hez tar to zó te le pü lé se ket a 2002 ta va szán, a ku ta tás kez de te kor ér vé nyes kis tér sé gi
be so ro lás sze rint elem zem.

2

Az En csi kis tér ség te le pü lé se i nek is ko lá i ban vég zett tel jes körû fel mé rés bõl 4 497 gye rek rõl van nak
ada ta ink. Mi vel nap ja ink ban a nap lók ban már nem je gyez nek fel sem mi ada tot az is ko lás gye re kek szüle i nek fog lal koz ta tott sá gi hely ze té rõl, ezért a gye re ke ket ta ní tó ta ná rok in formációirahagyatkoztunk.
Az is ko lai adat fel vé tel kor az osz tály fõ nö kök kel ké szült in ter jú so rán szen zi tív véle mény kér dés ként értel mez ve min den gye rek rõl meg kér dez tük, hogy a ta nár ci gány nak gon dol ja vagy sem, szegény nek tartja vagy sem, illetve, hogy a háztartásban, ahonnan a gyerek érkezik milyen a gondvisel õk
fog lal koz ta tott sá ga. Ter mé sze te sen tisz tá ban va gyok az zal, hogy a ta ná rok et ni kai kategorizációjának
ered mé nye nem azo nos a ci gány ság gal, mint et ni kum mal. Dol go za tom ban, ha ci gá nyok ról te szek ál lítá so kat, azok min dig a külsõ tár sa dal mi kör nye zet, je len eset ben a tér ség ál ta lá nos is ko lá i ban ta ní tó peda gó gu sok ál tal ci gány nak tar tott em be rek cso port já ra vo nat ko zik.

3

Atelepülésekközöttikülönbségekkialakulásánakelemzéséhezesettanulmányok at ké szí tet tem a ki válasz tott te le pü lé sek hez tar to zó ál ta lá nos iskolákban, el sõ sor ban a het ve nes–nyolc va nas évek is ko lai
nap ló i ba be jegy zett szü lõi fog lal ko zá sok ada ta i nak fel dol go zá sá ra ala pozva. Lásd Vi rág 2005.
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alapvetõen két típusba sorolhatók. (1) Azok a települések, ahonnan a cigány apák
több sé gé nek le he tõ sé ge volt arra, hogy már az ex ten zív ipa ro sí tás ko rai sza ka szá ban is
tar tó san mun kát vál lal ja nak az ipar ban, és (2) azok a te le pü lé sek, ahon nan a ci gány
apák csak idõ sza ko san, na gyobb mun ka erõ hi ány ese tén, il let ve a mun ka e rõ-tar ta lék ok
tel jes ki me rü lé se után dol goz tak az ipar ban, és fog lal koz ta tá suk hosszabb ide ig csak
hely ben, el sõ sor ban a he lyi té e szek ben va ló sult meg.
Az ipar ban való mun ka vál la lást alap ve tõ en meg ha tá roz ta a te le pü lés föld raj zi elhe lyez ke dé se. A te le pü lé sek elsõ cso port já ba azok a ked ve zõ for gal mi hely ze tû te l epülések, illetve a kistérségi központ, Encs tartoznak, amelyek a fõútvonal mellett
he lyez ked nek el, fõ vo nal mel let ti vas út ál lo más sal ren del kez nek, ahon nan na pon ta,viszony lag könnyen be le he tett jár ni Mis kolc ra. Mi vel ezek rõl a te le pü lé sek rõl könnyen
el ér he tõ ek vol tak a bor so di ipar vi dék mun ka he lyei, a te le pü lé sek la kó né pes sé ge a térség bõl való nagy ará nyú el ván dor lás, a het ve nes évek idõ sza ká ban sem csök kent.
Azok a ci gány apák, akik a hat va nas évek vége–het ve nes évek ele je elõtt kezd tek el
az ipar ban dol goz ni, és mun ka he lyü ket hosszú ide ig, a szo ci a lis ta nagy ipar össze om lásá ig, a nyolc va nas évek kö ze pé ig–vé gé ig fenn tud ták tar ta ni, az így sze rez he tõ ke reset nek, presz tízs nek és szo ci a li zá ci ós elõ nyök nek tu laj do nít ha tó an gyö ke re sen tudtak
vál toz tat ni élet for má ju kon. Ezek az apák elõbb-utóbb a me zõ gaz da ság ban sze rez he tõnél jó val ma ga sabb fi ze tés sel ren del ke zõ, a mun ka erõ pi ac ra töb bé-ke vés bé be ta gozódott ipa ri bér mun kás sá vál tak. Õk az „úton le võk ha tal mas tá bo rá hoz” (Ke mény 1972)
tar toz tak, az ag rár túl né pe se dés elõl az ipar ba me ne kü lõk höz, akik nek egy ré sze – elsõ sor ban az egyéb ként is több for rás sal ren del ke zõ nem ci gá nyok – kö ze lebb köl tö zött
mun ka hely éhez, más ré sze ko ráb bi la kó he lyén vál toz ta tott élet for má ján. Ez zel az életfor ma vál tás sal át ala kult a csa lá dok szer ke ze te, meg vál toz tak gyer mek vál la lá si szo kása ik. A falu tár sa dal mi-gaz da sá gi éle té tõl, ki ala kult kap cso la ti rend sze ré tõl független
bér mun ka le he tõ vé tet te a ci gány csa lá dok szá má ra, hogy a falu tár sa dal má ban el foglalt he lyü kön je len tõ sen vál toz tas sa nak.
Az ipa ri bér mun ka ha tá sá ra tör tént élet for ma vál tás kö vet kez mé nye ként a fa lun belü li tér be ni el he lyez ke dés is át ala kult. Azo kon a vi szony lag ked ve zõ for gal mi helyzetû, növekvõ lakónépességû településeken, ahol a cigány apáknak már a hatvanas
évek tõl le he tõ sé gük nyílt az ipar ban való rend sze res mun ka vál la lás ra, meg ta lál ha tóak
azok az ut cák, ahol ci gá nyok és nem ci gá nyok, sok szor ál la mi tá mo ga tás sal, az élet forma vál tást jel zõ „koc ka há za kat” (Szelényi 1992) épí tet tek ma guk nak. Ez az élet for mavál tás azon ban se hol sem érin tett min den ci gány csa lá dot. Ilyen te le pü lé se ken is so kan
vol tak, akik to vább ra is te le pi kö rül mé nyek kö zött, vagy a falu sze gé nyei kö zött, a falu vé gen él tek.
A te le pü lé sek má so dik cso port já ba azok tar toz nak, ahon nan a ci gány apák több sége nem, vagy csak idõszakosan tu dott mun kát vál lal ni az ipar ban. In nen nem, vagy
csak na gyon ne he zen le he tett meg kö ze lí te ni a cent ra li zál tan te le pí tett ipa ri közpon tokat, ezért a tsz-szer ve zé sek után itt kö vet ke zett be a leg na gyobb el ván dor lás. Ezt azonban több nyi re csak a több for rás sal ren del ke zõk, el sõ sor ban a nem ci gá nyok te het ték
meg. Az el köl tö zés hez for rá sok kal nem ren del ke zõ, több sé gé ben ci gány csa lá dok –
akik gyak ran ép pen a pa rasz tok el köl tö zé se mi att tud tak a te lep rõl a fa lu ba köl töz n i –,
ez zel ki ma rad tak az ipa ri mun ka he lyek nyúj tot ta elõ nyök bõl. Õk több nyi re csak a helyi termelõszövetkezetekben, jó val alacsonyabb bérért helyezkedhettek el. Jelentõ sebb és hosszú távú ipari munkavállaláshoz ezeken a településeken csak akkor
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jut hat tak, ha egy-egy bá nya vagy üzem mun ka erõ hi ánnyal küsz kö dött és ezek rõl a tele pü lé sek rõl ezt sa ját mun kás já rat tal ol dot ta meg. A te le pü lé sek nek ebbe a cso port já ba
egy aránt tar toz nak volt alsó fokú köz pon tok és sze rep kör nél kü li ap ró fal vak is.
Azon ci gány apák csa lád jai, akik nek nem, vagy csak rö vi debb-hosszabb idõ re volt
le he tõ sé gük arra, hogy az ipar ban dol goz za nak, élet for má juk nem, vagy csak alig válto zott. Mun ka le he tõ sé ge ik zöme to vább ra is a fa lun be lül re kor lá to zó dott, ami ittál talá ban me zõ gaz da sá gi termelõszövetkezetekben vál lalt kü lön fé le mun ká kat je len t ett.
A fal vak ban, hely ben mun kát vál la ló ci gány apák fog lal koz ta tott sá gi hely ze te csak
annyi ban vál to zott, hogy pél dá ul az éven ként, vagy hosszabb idõ re szer zõ dött ju hászból a tsz ál lat gon do zó ja lett, nap szá mos ból pe dig a he lyi tsz-ben dol go zó gya log munkás. Ezzel azonban – bár a cigány családok jö vedelmei rendszeresebbé és
ki szá mít ha tób bak ká vál tak, élet kö rül mé nye ik, is ko lá zott sá guk ja vult – a fa lun belü li
tár sa dal mi hely ze tük alig vál to zott. Te le pü lé sen be lü li tér be ni el he lyez ke dé sük is csak
annyi ban vál to zott, hogy a kor szak szo ci ál po li ti kai in téz ke dé se i nek ha tá sá ra, továbbá
a nagy mér vû el köl tö zé sek kö vet kez mé nye ként csök kent a kül te rü le ti és te le pi la kások
szá ma, mert ezek rõl a he lyek rõl a ci gány csa lá dok több sé ge a falu vé gé re köl töz he tett.
Mind ez azon ban nem vál toz ta tott azon a té nyen, hogy leg na gyobb ré szük nem tu dott
el köl töz ni a fal vak leg sze gé nyebb ré sze i bõl, vagy azok ból az ap ró fal vak ból, ahon nan
már min den ki más el köl tö zött, így ezek a te le pü lé sek, te le pü lés ré szek a nyolc va nas
évek vé gé re get tó sod tak.
A nyolc va nas évek vé gé tõl kez dõ dõ tár sa dal mi-gaz da sá gi vál to zá sok ha tá sá ra ezeken a te le pü lé se ken, a ked ve zõbb for gal mi hely ze tû te le pü lé se ken, volt alsófokú közpon tok ban és sze rep kör nél kü li te le pü lé se ken egy aránt lé nye gé ben ugyan azon, igen
erõ tel jes fo lya ma tok in dul tak el, mely nek ha tá sá ra a te le pü lé sek tár sa dal ma egy i rányba kez dett vál toz ni. A vál to zás az egész tér sé get érin tet te.
Már a gaz da sá gi át ala ku lás kez de ti idõ sza ká ban je len tõs re gi o ná lis el té ré sek mu tat koz tak or szá gos szinten a mun ka nél kü li ek ará nyá ban. 1990 nyarán Bor sod-Abaúj-Zemplén megye adta a munkanélküliek egy ötödét. A kü lönbségek nemcsak
me gyei, re gi o ná lis szin ten vol tak meg ra gad ha tó ak, ha nem kis tér sé gi szin ten is: 1992
már ci u sá ban az En csi kör zet ben volt az or szág ban a leg ma ga sabb, 27-28%-os a munka nél kü li ség (Ara di 1992: 4).
Az észak-keleti országrészben a legmagasabb munkanélküliségi ráta párosult a
leg ala cso nyabb is ko lá zott sá gi szint tel és az zal, hogy itt a leg ma ga sabb ci gány né pesség ará nya. Áb ra hám és Kertesi egy sta tisz ti kai mo dell se gít sé gé vel arra a kö vet kez tetésre jut, hogy a munkanélküliség korai szakaszában a cigányok felül voltak
reprezentálva a hasonlóan alacsony képzettségû mun ka nél kü li ek kö zött, azaz hát rányo san meg kü lön böz tet ték õket mind a fel vé te lek, mind az el bo csá tá sok so rán. Eb ben
az idõ szak ban a ma gas ci gány ará nyú kör ze tek ben a ci gány mun ka vál la lók kal szembe ni diszk ri mi ná ció meg fe le lõ esz kö ze le he tett an nak, hogy a nem ci gány mun ka vál laló kat meg óv ja a mun ka nél kü li ség tõl (Áb ra hám–Kertesi 1996 Kertesi 1995, 2000). Ez
a le he tõ ség ak kor szûnt meg, ami kor a fog lal koz ta tá si vál ság el ér te a szak mun ká so k at
és az an nál kép zet tebb ré te ge ket is.
1994-re a gaz da sá gi kon szo li dá ció je lei már lát ha tó ak vol tak, a mun ka nél kü li ek ará nya sem nö ve ke dett már ek kor. Elem zé sünk szem pont já ból fon tos, hogy míg Nyu gat- és
Kö zép-Du nán tú lon és Pest me gyé ben a kül föl di tõ ke be ru há zá sok, és az en nek kö vet keztében létrejövõ új munkahelyek megteremtõdésének hatására kezdett el csökkenni a
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mun ka nél kü li ség, ad dig a hát rá nyos hely ze tû te rü le te ken, mint vizs gált tér sé günk b en is
in kább bi zo nyos szo ci ál po li ti kai in téz ke dé sek ha tá sá ra kez dett csök ken ni a mun k a nélkü li ek ará nya. Erre az idõ szak ra a tar tós mun ka nél kü li ek nem csak a mun ka nél kü li járadék ra, de a jö ve de lem pót ló tá mo ga tás ra való jo go sult sá got is ki me rí tet ték. Ez zel so kan
egyszerûen ki es tek az el lá tó rend szer bõl, sem fog lal koz ta tott ként, sem mun ka nél küliként nem let tek se hol re giszt rál va. A sze ren csé seb bek nyug dí jas ként ke rül tek az inaktívak körébe. Ezeken a hátrányos helyzetû területeken a jogosultsághoz szükséges
munkavállalás leginkább közhasznú munkásként lehetséges, amivel a munkanélküli
„kvá zi-fog lal koz ta tot tá” vá lik. Az ön kor mány zat ok ál ta lá ban csak szû kös ke re tek kö zött
tud nak al kal maz ni köz hasz nú mun ká so kat, és leg több ször csak mun ka nél kü li já ra dékhoz szük sé ges ide ig fog lal koz tat ják õket. Azo kon a te le pü lé se ken, ahol a hosszú távú
mun ka vál la lás szin te le he tet len, a tá mo ga tott, má so dik mun ka erõ pi ac ál tal kí nált le he tõsé ge kért éles küz de lem ala kult ki a te le pü lé sen la kók egyes cso port jai kö zött. A közhasz nú mun kák és az ön kor mány za ti se gé lyek fel ér té ke lõ dé se mi att az ön kor mány zat
ve ze tõi és a te le pü lés la kói kö zött köl csö nös füg gõ sé gi vi szony ala kult ki.
A vizs gált tér sé gen be lül az egyes te le pü lés cso por tok kö zöt ti kü lönb sé gek az 1990
elõtti idõ szak ra ve zet he tõk vissza. A ked ve zõ for gal mi hely ze tû te le pü lé se ken még
1980 és 1990 kö zött is nö ve ke dett a fog lal koz ta tot tak szá ma, ek kor ra te he tõ a nõk
mun ka vál la lá sá nak szé le sebb körû el ter je dé se. A jel lem zõ en me zõ gaz da sá gi te rüle teken az alsó fokú köz pon tok ban csak eny he csök ke nés fi gyel he tõ meg, de a sze rep kör
nél kü li te le pü lé se ken már 1980 és 1990 kö zött el kez dett csök ken ni a fog lal koz ta tottság.
1. táb lá zat Fog lal koz ta tot tak ará nya a tel jes né pes sé gen be lül (%)
az egyes te le pü lés cso por tok ban 1980–2001
1980

1990

2001

Encs vá ros

44,6

44,1

29,9

Ked ve zõ for gal mi hely ze tû te le pü lé sek

41,3

53,3

23,1

Volt alsófokú köz pon tok

35,7

35,6

20,4

Volt sze rep kör nél kü li te le pü lé sek

38,3

26,8

14,5

Forrás: Nép szám lá lás ok meg fe le lõ évi kö te tei alap ján vég zett sa ját szá mí tá sok.

1990 után min den te le pü lés tí pus ban igen nagy mér ték ben csök kent a fog lal koz tatot tak szá ma. A fog lal koz ta tott ság mér té ké nek vissza esé se leg ha ma rabb a volt sze repkör nélküli településeken kezdõdött, itt már a nyolcvanas évek közepén komoly
visszaesés tapasztalható, ami a kilencvenes években tovább folytatódott. A leg nagyobb mértékû volt a változás azokon a kedvezõ forgalmi helyzetû településeken,
ahon nan a bor so di ipar vi dék te le pü lé sei el ér he tõ ek vol tak, ezek meg szû né se okoz ta a
te le pü lé se ken élõk fog lal koz ta tott sá gá nak drasz ti kus csök ke né sét. A volt alsó fokú, és
a kis tér sé gi köz pont ban élõk fog lal koz ta tott sá ga ki sebb mér ték ben csök kent, kö zöt t ük
csak fo ko za ti kü lönb ség van. Mind ez kö szön he tõ az ezek re a te le pü lé sek re kon cent rált
el lá tó in téz mé nyek nek: óvo dá nak, is ko lá nak, az egész ség ügyi el lá tó rend szer in tézménye i nek, köz igaz ga tá si ap pa rá tus nak.
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A kis tér sé gen be lül a na gyon ala csony fog lal koz ta tott sá got nem le het egy sze rû en
az el öre ge dés sel ma gya ráz ni, a fog lal koz ta tot tak ará nyá ban ugyan ilyen el té ré se ket talá lunk ak kor is, ha az ak tív ko rú ak, a 15–60 év kö zöt ti né pes ség kö ré ben néz zük.
2. táb lá zat Fog lal koz ta tot tak ará nya a 15–60 éves né pes sé gen be lül (%) 2001-ben a B.A.Z.
me gyé ben, az En csi kis tér ség ben, és a kis tér ség egyes te le pü lés cso port ja i ban
B.A.Z.
megye

Encsi
kistérség

Encs
városa

Kedvezõ
for gal mi
helyzetû
te le pü lé sek

Volt alsó fokú
központok

Volt sze rep kör
nél kü li
te le pü lé sek

43,0

37,3

48,4

38,4

36,3

29,1

Forrás: Nép szám lá lás ok meg fe le lõ évi kö te tei alap ján vég zett sa ját szá mí tá sok.

A foglalkoztatottak aránya a volt szerepkör nélküli településeken a leg ala csonyabb, itt csak min den har ma dik, ne gye dik 15–60 év kö zöt ti fel nõtt fog lal koz ta tott.
Va la mi vel ked ve zõbb a hely zet a volt alsó fokú köz pont ban és a na gyobb, ked ve zõ
for gal mi hely ze tû te le pü lé se ken, ahol több köz in téz mény ta lál ha tó. A kis tér sé gi központ ban élõk nek jó val ked ve zõbb a fog lal koz ta tott sá gi hely ze te, az még a me gyei át lagot is fe lül múl ja.
A 2002 ta va szán ké szült is ko lai adat fel vé tel sze rint az is ko lás ko rú gye re kek 32,5
%-a ér ke zik olyan csa lád ból, ahol a gond vi se lõk nek nincs ál lan dó jö ve del me, nem aktív mun ka erõ-pi a ci sze rep lõk, csak se gé lyek bõl, já ra dé kok ból, al kal mi mun kák ból élnek. Ha et ni kai cso por ton ként néz zük ugyan ezt az ada tot, el mond ha tó, hogy a ci gány
gye re kek 66,2 %-a, míg a nem ci gány gye re kek nek csak a 9,2 %-a él olyan csa lád ban,
ahol nincs ál lan dó mun ká ból szer zett jö ve de lem. Két ál lan dó jö ve de lem mel ren del kezõ csa lá dok ese té ben az et ni kai arány for dí tott: ci gány gye re kek kö zül csak 6,5 % , míg
a nem ci gány gye re kek kö zül 57,9 % él ilyen csa lád ban. A ci gány és nem ci gány gye rekek gond vi se lõ i nek foglalkoztatottságbeli kü lön bö zõ sé ge, arány ta lan sá ga több mint
nyilvánvaló.
Ezek, a gye re ke ket ta ní tó ta ná rok „tu dá sá ra, is me re te i re” ala po zott fog lal koz ta tottsá gi ada tok kö zel azo no sak ah hoz, amit Kertesi Gá bor az 1993-as és 2003-as rep re zentatív romafelvétel adataiból számolt az alacsony is ko lai vég zett sé gû cigány fér fiak
fog lal koz ta tott sá gá ra (Kertesi 2005: 61).
3. táb lá zat A gye re kek gond vi se lõ i nek fog lal koz ta tott sá ga et ni kai
cso por ton ként En csi kis tér ség ben
Nincs ál lan dó
jövedelme

Egy ál lan dó
jö ve de lem van

Két ál lan dó
jö ve de lemvan

Összesen
%, db

Cigány

66,2

27,3

6,5

100 (1685)

Nem ci gány

9,2

32,9

57,9

100 (2454)

Össze sen %

32,5

30,6

36,9

100 (4139)

Forrás: A 2002 ta va szán ké szült is ko lai össze írás

Össze fog lal va el mond ha tó, hogy a bor so di ipar vi dék és a me zõ gaz da ság össze omlá sa to váb bá a va gyon új ra el osz tá sa az En csi kis tér ség ben élõk fog lal koz ta tott sági leSzociológiai Szemle 2006/1.
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he tõ sé ge it annyi ra be szû kí tet te, hogy indokoltnak tar tom azt az ál lí tást, mi sze rint e
te rü le ten élõk több sé gé nek, el sõ sor ban a ci gá nyok csa lá dok nak szin te sem mi kap csola ta nincs a mun ka vi lá gá hoz, a fog lal koz ta tott ság, a rend sze res mun ka vál la lás le h e tõsé ge szá muk ra meg szûnt eb ben a tér ség ben.

DE MOG RÁ FI AI VÁL TO ZÁ SOK
Vizs gált te rü le tünk olyan ap ró fal vas ré sze az or szág nak, amely nek la kos sá ga a 20.
szá zad ele jé tõl csök ken. Ez a la kos ság csök ke nés az 1960–1970-es évek ben fel gyor sult.
Mérföldkõnek szá mít az 1971-ben élet be lé pett Or szá gos Te le pü lés há ló zat-fej lesz té s i
Kon cep ció, amely nek kö vet kez té ben az élet kép te len nek nyil vá ní tott fal vak tól csak nem
min den for rást és in téz ményt el von tak, és a sze rep kör nél kü li fal va kat az erre ki je lölt tele pü lé sek hez kör ze te sí tet ték. Ez zel az egyéb ként is hát rá nyos hely ze tû sze rep kör nél kü li
te le pü lé sek – zö mé ben ap ró fal vak – még ki lá tás ta la nabb hely zet be ke rül tek, és a te le pülé sek kö zöt ti egyen lõt len sé gek fel erõ söd tek. Az ipa ro so dás ál tal ki vál tott spon tán, és azt
fel erõ sí tõ, terv sze rû cent ra li zá ci ós fo lya ma tok kö vet kez mé nye ként a het ve nes évek re a
korábbinál jó val erõ sebb egyen lõt len sé gek jöt tek lét re a te le pü lé sek kö zött a la kosság
élet kö rül mé nye it meg ha tá ro zó inf rast ruk tu rá lis el lá tott ság, il let ve az elõ nyö s ebb munka he lyek hez való hoz zá fé rés le he tõ sé gé nek te kin te té ben.
A ked ve zõt len hely zet leg szem be tû nõbb kö vet kez mé nye a de mog rá fi ai je len sé gek
ala ku lá sa. Az En csi kis tér ség te le pü lé sei 1960 és 1990 kö zött el vesz tet ték la kó né p essé gük egy ne gye dét. A nyolc va nas évek ben az el ván dor lás üte me csök kent, de az elvándorlás erõsen sze lektív jellege – azaz, hogy a lakónépességnél jó val magasabb
arány ban csök kent az ak tív ke re sõk ará nya, és hogy el sõ sor ban a fi a ta labb, szak képzet tebb mun ka vál la lók köl töz tek el a tér ség bõl (Barta–Beluszky–Berényi 1975) – telje sen át ala kí tot ta a te le pü lé sek de mog rá fi ai és tár sa dal mi szer ke ze tét. Ez a települések
je len tõs ré szé nek fo lya ma tos el öre ge dé sé hez ve ze tett. 1990 és 2001 kö zött a kis térség
la kó né pes sé ge úgy nö ve ke dett, hogy mind a ter mé sze tes sza po ro dás, mind a ván dor lási egyen leg po zi tív ra vál to zott. A te le pü lé sek egy ré szé ben foly ta tó dott, vagy ép pen
eb ben az idõ szak ban gyor sult fel a sze lek tív el ván dor lás, és ez zel pár hu za mo san megin dult egy ez zel el len té tes fo lya mat, a be köl tö zés is. Ezért pon to sabb, ha la kos ság c serérõl beszélünk, ahol a magasabb státuszúak még mindig elköltöznek a térségbõl,
vi szont az esély te le nek, a ko ráb ban vá ros ba köl tö zõk, majd ott mun ká ju kat el vesz tõ
em be rek vissza kény sze rül tek ko ráb bi la kó hely ük re, a kis te le pü lé sek re.
4. táb lá zat La kó né pes ség vál to zá sa az En csi kis tér ség ben 1970–2001
Lakónépesség

Ter mé sze tes fo gyás,
il let ve sza po ro dás

Ván dor lá si kü lön bö zet

1970

41 281

–

–

1980

38 036

1900

–5145

1990

34 743

–183

–3110

2001

35 163

211

209

For rás: Nép szám lá lás ok meg fe le lõ évi kö te tei alap ján vég zett sa ját szá mí tá sok.
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A rend szer vál tás elõt ti év ti ze dek ben csak a kis tér sé gi köz pont és a ked ve zõ for galmi hely ze tû te le pü lé sek la kó né pes sé ge nö ve ke dett, és ez a nö ve ke dés nap ja ink ban is
foly ta tó dik. 1990 után a leg fon to sabb de mog rá fi ai vál to zás a kis tér ség ben az, hogy a
sze rep kör nél kü li te le pü lé sek egy ré sze – azok, ame lyek 1960–1990 kö zött el ve szet ték
la kó né pes sé gük leg alább fe lét – az or szá gos trend del el len té te sen 1990 után el kez dett
nö ve ked ni. Eze ken a te le pü lé se ken – ame lyek nek a ter ve zõk szán dé ka sze rint rég el
kel lett vol na nép te le ned ni ük – 1990 után olyan fo lya mat in dult el, ami re sen ki sem
szá mí tott: a szü le té sek szá má nak nö ve ke dé se kö vet kez té ben emel ke dett a la kó né pesség szá ma, de a ván dor lá si egyen leg is po zi tív lett. A sze rep kör nél kü li te le pü lé sek egy
má sik ré szé ben csak azért nem ész lel he tõ még a la kó né pes ség szám sze rû nö ve ke dé se,
mert a szü le té sek szá má nak nö ve ke dé sét és a be ván dor lást a te le pü lé se ken ma radt elöre ge dõ né pes ség el len sú lyoz za még. A volt sze rep kör nél kü li te le pü lé sek egy ré sze
to vább ra is el öre ge dik. Az ada tok tü ze tes elem zé sé bõl azon ban ki tû nik, hogy a há rom
te le pü lés cso port ese té ben re giszt rál ha tó ten den cia kö zött csak idõ be li el to ló dás van.
Nem csak a kis tér ség la kó né pes sé gé nek vál to zá sa tér el az or szá go san ta pasz tal ható tól, de a la kos ság kor össze té te le is. Míg az or szág ban a 15 év alat ti ak ará nya a teljes
népességen belül 16,6%, Borsod-Abaúj-Zemplén me gyében már valamivel több,
19,1%, ad dig az En csi kis tér ség ben szin te min den ne gye dik la kos 15 év alat ti. Mind ez
arra utal, hogy a tér ség ben élõ csa lá dok eg zisz ten ci á lis el le he tet le nü lé se, a mun k a vi lágá ból való ki re kesz tett sé ge, a tar tós mély sze gény ség meg vál toz tat ta a szü le tés szabályo zás sal kap cso la tos at ti tû dö ket (Durst 2000; La dá nyi–Szelényi 2004).
5. táb lá zat A 15 év alat ti ak ará nya a tel jes né pes sé gen be lül (%) a kis tér ség ben
és a me gyé ben az or szá gos át lag gal össze ha son lít va

15 év alat ti ak ará nya a la kó né pes sé gen be lül

Magyarország

B.A.Z. me gye

En csi kis tér ség

16,6

19,1

24,0

Forrás: Nép szám lá lás ok meg fe le lõ évi kö te tei alap ján vég zett sa ját szá mí tá sok.

Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy a tér ség ben be kö vet ke zõ de mog rá fi ai for dulat – az, hogy a la kó né pes ség úgy kez dett el nö ve ked ni, hogy mind a szü le té sek szá ma
nö ve ke dett, mind a ván dor lá si kü lön bö zet po zi tív volt – tel je sen el len té tes az or s zágos
trend del. A la kó né pes ség nö ve ke dé se már nem csak a na gyobb te le pü lé se ket érin ti, hanem a volt sze rep kör nél kü li, „el nép te le ne dõ” ap ró fal va kat is.

ET NI KAI ARÁ NYOK VÁL TO ZÁ SA
Az et ni kai ará nyok nak a kis tér sé gen be lül be kö vet ke zett vál to zá sá ról azok az is kolai sta tisz ti kák nyúj ta nak in for má ci ót, ame lyek ben fel kel lett tün tet ni a ci gány gye rekek számát. Az 1992-ig vezetett iskolastatisztikák, hasonlóan a 2002-es, általunk
végzett adatfelvételhez a tanárok „tudására” ala po zott et ni kai be so ro lás alap ján készült (Solt 1998: 2964 ; Ha vas–Liskó–Ke mény 2002: 23). Kertesi Gá bor az ál ta lá nos is4

Solt Ottília te rep mun ká ja so rán (1998) pon to san rög zí tet te az et ni kai kategorizáció folyamatát,azaztbefolyásoló
ér de ke ket. Az 1999-es is ko lai adat fel vé tel so rán ma gam is ha son ló ta pasz ta la to katsze rez tem (Vi rág 2000: 70).
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kola statisztikai adatait a közvetlen összehasonlíthatóság kedvéért azonos terül eti
egy ség re, az 1970. évi já rá si/vá ro si be osz tás ra ve tí ti. Mi vel ezek az ál ta lá nos is k olai
ada tok tel jes kö rû ek, ki sebb te rü le ti egy sé gek re is vi szony lag meg bíz ha tó ké pet adnak
a cigány népesség területi megoszlásáról. Az általa kö zölt járási adatok
(Kertesi–Kézdi 1998) és az ál ta lunk 2002 ta va szán ké szí tett, kis tér ség re vo nat ko zó átfo gó is ko lai fel mé rés nem azo nos te rü let re vo nat ko zik. Csak azt tud juk, hogy a já rás
va la mi vel több te le pü lést fog lalt ma gá ba, mint a kis tér ség,5 de vé le mé nyem sze rint ez
a cse kély el té rés, és a te rü let ho mo ge ni tá sa mi att szá mot te võ en nem be fo lyá sol hat ja az
et ni kai ará nyo kat, ezért az 1992-es és a 2002-es ada tok köz vet le nül nem, de ará nya iban össze ha son lít ha tó ak.
6. táb lá zat Az is ko lá ba járó cigány gyerekek ará nyá nak vál to zá sa
az En csi já rás ban és kis tér ség ben, il let ve a me gyé ben és or szá go san

Or szá gos
át lag %

B.A.Z. me gye
%

En csi já rás/
kis tér ség %

Is ko lás ko rú
gyerekek
szá ma az
Encsi
já rás ban/kis tér
ség ben

Nem ci gány
iskolások
szá ma az
Encsi
já rás ban/kis tér
ség ben

Cigány
iskolások
szá ma az
Encsi
já rás ban/kis tér
ségben

1970

5,3

12,8

22,7

8558

6611

1947

1980

5,9

14,6

21,9

7638

5959

1679

1989

6,2

13,8

24,6

6257

4717

1540

1992

7,1

15,9

27,8

5949

4291

1658

2002

n.a.

n.a.

43,6

(4497)

(2535)

(1962)

For rás: Kertesi.–Kézdi 1998: 316.

Ke mény Ist ván vizs gá la tai azt mu tat ják, hogy a ci gány né pes ség be csült ará nya az
észa ki ré gi ó ban a leg ma ga sabb az egész or szág ban (Janky–Ke mény 2004b). Azon ban,
ha ki sebb te rü le ti egy sé get vizs gá lunk, to váb bi igen erõs el té ré se ket fe dez he tünk fel. A
táb lá zat ból jól lát szik, hogy az En csi já rás ban az is ko lás ko rú ci gány gye re kek ará nya
már több év ti ze de na gyon ma gas volt, a me gyei át lag nak majd nem a dup lá ja, és az orszá gos át lag nak a négy sze re se.
Az iskolai statisztikák szerint 1970-ben az általános iskoláskorú gyerekek 22,7
%-a volt ci gány. Az 1970–1980 kö zöt ti év ti zed ben a ci gány gye re kek szá ma 268 fõvel, ez zel pár hu za mo san ará nyuk is 0,8 %-kal csök kent az is ko lá ban. Eb ben az idõszak ban a kis tér ség re a ma gas ter mé sze tes sza po ru lat mel lett a je len tõs el ván dor lás
volt jel lem zõ. Ez arra utal, hogy a ci gány gye re kek csa lád ja it az el ván dor lás ha son lókép pen érin tet te, mint a nem ci gá nyo két.
A ci gány gye re kek ará nya 1989-ben a já rás is ko lá i ban 24,6 %, ez 2,7 %-kal ma gasabb az 1980-as arány nál. Mi köz ben 1980–1989 kö zött a ci gány gye re kek ará nya nõtt,
szá muk to vább csök kent, ez zel pár hu za mo san a nem ci gány gye re kek ará nya és szá ma
is csök kent. Eb bõl arra le het kö vet kez tet ni, hogy eb ben az idõ szak ban in kább már csak

5

Az En csi járáshoz 82 te le pü lés tar to zott. E 82 te le pü lés az az óta le zaj lott te le pü lés össze vo ná sok mi att
ma 78 te le pü lést al kot. A já rás tu laj don kép pen ma gá ban fog lal ta a ku ta tás idõ pont j á ban az En csi kis térség hez tar to zó 55 te le pü lést, és a Szik szói kis tér ség je len tõs ré szét.
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a nem ci gány csa lá dok tud tak el köl töz ni a tér ség bõl, a ci gány csa lá dok jó val ke vés bé.
Miközben a cigány és nem cigány általános iskolás gyerekek száma folyamatosan
csök kent 1989-ig, 1989–1992 kö zött a ci gány gye re kek ará nya 3,2%-kal nõtt, de itt
már szá muk is nö ve ke dett. Eb ben az idõ szak ban kezd meg for dul ni a több év ti zed re
vissza te kin tõ de mog rá fi ai trend, és emel ked ni kezd a kis tér ség la kos sá gá nak szá ma.
A tér ség ben zaj ló tár sa dal mi vál to zá so kat össze fog lal va el mond ha tó, hogy a rendszer vál tás utá ni gaz da sá gi szer ke zet vál tás ha tá sá ra a tér ség ben meg szûn tek a mun k ahe lyek, újab bak pe dig csak az itt élõk szá má ra el ér he tet len tá vol ság ban lé te sül tek.
Mi köz ben a sze lek tív el ván dor lás foly ta tó dott, az el köl töz ni nem tudó csa lá dok demog rá fi ai és et ni kai össze té te le meg vál to zott: a 15 éves nél fi a ta lab bak ará nya a teljes
né pes sé gen be lül je len tõ sen ma ga sabb mind az or szá gos, mind a me gyei át lag nál, az
et ni kai kon cent rá ció je len tõs mér ték ben nö ve ke dett. Je len leg a tér ség la kó né pes s égén
be lül min den ne gye dik la kos 15 év alat ti, és majd nem min den má so dik gye re ket cigány nak tar ta nak a tér ség ben.

A GET TÓ SO DÓ FAL VAK TÉR SÉG GÉ SZER VE ZÕ DÉ SE
Azért, hogy pon to sabb ké pet kap junk ar ról, mely te le pü lé sek re jel lem zõ az et ni kai
kon cent rá ció a tér ség ben el he lyez ke dõ köz sé ge ket a ci gány gye re kek ará nya sze rint
cso por to sí tot tam. Az En csi kis tér ség te le pü lé se i bõl ti zen öt ben egy ál ta lán nem, vagy
csak egy ci gány csa lád la kik. Itt az is ko lás ko rú né pes ség csak igen kis ré sze, 6,9%-a lakik. Ezek a te le pü lé sek egy ki vé te lé vel mind 500 fõ alat ti ap ró fal vak. A 14-bõl 9-ben
200 fõ nél ke ve seb ben él nek, ezek ben a fal vak ban az is ko lás ko rú gye re kek szá ma sokszor csak 2-3 fõ, de a 10 fõt soha nem éri el. Er rõl a ki lenc te le pü lés rõl el mond ha tó,
hogy ha nem tör té nik sem mi vál to zás, tel je sen el fog nak nép te le ned ni.
7. táb lá zat Az En csi kis tér ség köz sé ge i nek cso por to sí tá sa a te le pü lé sen
lakó ál ta lá nos is ko lás korú ci gány gye re kek ará nya sze rint
Is ko lás ko rú gye re kek
ará nya az adott
településtípusban

Te le pü lé sek szá ma

Te le pü lé sek bõl 500
fõ alat ti la ko sa van

6,9

14

13

„Ke vés” ci gány la kik (30 % alatt)

24,9

7

2

„Kö ze pes” (30–60 % kö zött)

29,0

16

9

„Sok” ci gány la kik (60 % fe lett)

39,2

17

12

100 (N=3632)

54

36

Is ko lás ko rú cigány gyerekek ará nya a
településen
Nem lak nak ci gá nyok

Összesen

Forrás: A 2002 ta va szán ké szült is ko lai össze írás.

Az a hét falu, ahol a cigány gyerekek aránya 30% alatti, ket tõ ki vé te lé vel mind
olyan na gyobb te le pü lés, amely föld raj zi el he lyez ke dé se miatt ki vé te les hely zet ben
van: ha tár át ke lõ hely, a kis tér sé gi köz pont köz vet len kö ze lé ben, vagy a vas úti fõ vonal
mel lett he lyez ke dik el. Ezek nek a te le pü lé sek nek a több sé gé ben a ked ve zõ for gal mi
hely zet nek kö szön he tõ en az el múlt év ti ze dek ben sem csök kent a la kó né pes ség, sõt nöSzociológiai Szemle 2006/1.
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ve ke dett. Ami a kü lön bö zõ tár sa dal mi cso por tok, a ci gá nyok és nem ci gá nyok tér be ni
elhelyezkedését il le ti, az meg fe lel an nak, ami or szá gos szin ten is ta pasz tal ha tó: cigány te le pen és CS-házas te le pen él nek a leg sze gé nyebb ci gány csa lá dok, a fa lun be lül
el szór tan pe dig a te he tõ seb bek.
A falu tár sa dal mi össze té te le vál to zó ban van an nak a 16 te le pü lés nek a több sé gében, ahol az is ko lás ko rú ci gány gye re kek ará nya 30–60% kö zött mo zog. Itt él az is kolás ko rú gye re kek 29 szá za lé ka. Ezen te le pü lé sek több sé ge alsó fokú köz pont volt, a
településen több, körzetközponti funkciókat ellátó intézmény mûködött, ennek kö szön he tõ en az 1990-es évek ele jé ig a la kó né pes ség va la me lyest csök kent, de a falu társa dal ma még sza bá lyoz ni és kor lá toz ni tud ta a be köl tö zé se ket. A fal vak tár sa dal má nak
át ala ku lá sá ra utal az, hogy ezek a te le pü lé sek az in gat lan árak drasz ti kus csök ke nésével „megnyíltak” a legszegényebb rétegek beköltözése elõtt, akik általában a leg rosszabb állapotban levõ házakat tudják megvásárolni. Így megindul a falu
gettósodása, ami a te lek árak to váb bi esé sé hez ve zet. Je len leg eze ken a te le pü lé se ken
nap ja ink ban ha son ló fo lya ma tok zaj la nak le, mint ami rõl a nyolc va nas évek ben azok a
ku ta tók szá mol tak be, akik le ír ták az elsõ et ni kai get tók ki ala ku lá sát az ap ró fal vak ban.
A te le pü lé sek tár sa dal má nak vál to zá sát tük rö zi a szü lõk is ko la vá lasz tá sa is. Az e
te le pü lé sek hez tar to zó is ko la tár su lá sok ból a nem ci gány, nem sze gény szü lõk el viszik
gye re ke i ket, több nyi re a kis tér ség köz pont já nak is ko lá i ba. Így a ci gány gye re kek aránya az is ko lá ban je len tõ sen nö vek szik, a te le pü lés is ko lá já ból „ci gány is ko la” lesz.
Encs, a kis tér sé gi köz pont két is ko lá já ban – a ci gá nyok ál tal sû rûn la kott vá ros rész
két osz tá lyos tag is ko lá já nak ki vé te lé vel – a ci gány gye re kek ará nya a kis tér sé giát lagnak alig több, mint a fele, (24,3%) ami jól jel zi mind a te le pü lés, mind az is ko lák ki véte le zett hely ze tét. A kis tér ség ben a ta nu lók 7 szá za lé ka, 323 fõ ta nul is ko la tár suláson
kí vül. Az is ko la tár su lá son kí vül ta nu ló gye re kek két har ma da Encs is ko lá já ban tanul.
Az egyik is ko lá ban a ta nu lók 21 szá za lé ka, a má sik ban a ta nu lók 11,1 szá za lé ka is ko la tár su lá son kí vü li ta nu ló. Az encsi is ko la tár su lá son kí vü li te le pü lé sek rõl az encsi isko lák ba íra tott gye re kek szá ma össze sen 199 fõ. Fi gye lem re mél tó, hogy ezek kö zül a
ta ná rok csak öt ta nu ló ról mond ták azt, hogy vé le mé nyük sze rint ci gány.
A kis tér ség ben élõ, a le he tõ sé gek szû kü lé se, az in gat la nok el ér ték te le ne dé se mi att
ma ga sabb stá tu szú te le pü lé sek re el köl töz ni nem tudó, nem ci gány la kos ság a mo bi litás
egyet len esé lyét je len tõ in téz mény, az is ko la sa ját ér de kei sze rint való át ala kí tá s ával
te rem ti meg gye re kei szá má ra a mo bi li tás hoz szük sé ges nek vélt fel té te le ket, mi közben a többségében cigány “esély te le nek” cso port ját szegregálja. En nek ered mé nyekép pen az is ko lák po la ri zá lód tak. Ki ala kul tak a „köz pon ti” is ko lák, ahol a te le pülé si
át lag nál ala cso nyabb a ci gány gye re kek ará nya. Ezek be az is ko lák ba a nem ci gány,
nem sze gény szü lõk más te le pü lé sek rõl is el hoz zák gye re ke i ket, ab ban a nem meg alapo zat lan hit ben, hogy ez az is ko la tud mo bi li tá si esélyt nyúj ta ni gye re ke ik nek. A „cigány” iskolákban többségében vannak azok a halmozottan hátrányos helyzetû,
több nyi re ci gány gye re kek, akik nek to vább lé pé si esélyt te rem tõ ok ta tá sa a min ta követést nyúj tó cso port je len lé te nél kül, a je len le gi ok ta tá si rend szer struk tú rá já ból ere dõ
halmozódó problémák és konfliktusok mellett szinte lehetetlen. Ezzel a lakóhelyi
egyen lõt len sé gek bõl adó dó hát rány - az is ko la rend szer ál tal szá mot te võ en fel erõ sített
for má ban – át örök lõ dik a kö vet ke zõ ge ne rá ci ó ra.
A ne gye dik cso port ba azo kat a te le pü lé se ket so rol tam, ahol a ci gány nak tar tott álta lá nos is ko lás gye re kek ará nya 60% fe let ti. Ezek azok a te le pü lé sek, ahol az et ni kai
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homogenizáció annyi ra elõ re ha la dott, hogy a te le pü lé sen be lül van nak ala cso nyabb és
ma ga sabb stá tu szú ré szek, ame lyek õr zik az egy ko ri szegregált te le pü lés ré szek, a „cigány te le pek” nyo mát. A ci gá nyok te le pü lé sen be lü li ará nyá nak nö ve ke dé sé vel újabb
szegregált ré szek ala kul tak ki, de nap ja ink ra már gya kor la ti lag az egész falu ci gány telep pé vált. Ezek nek a te le pü lé sek nek a la kói mind tér ben, mind tár sa dal mi lag tá vol kerül tek más tár sa dal mi ré te gek tõl, kül sõ cso por tok hoz tar to zók kal való érint ke zé sük
mi ni má lis és erõ sen hierarchizált, nin cse nek min ták, re fe ren ci a ként mû kö dõ cso portok.
A kis tér ség ben is alig több, mint min den har ma dik ak tív korú (15-60 év kö zöt ti)
felnõtt fog lal koz ta tott, de a get tó so dó te le pü lé se ken – azaz ahol az ál ta lá nos is k olás
korú ci gány gye re kek ará nya 60% fe let ti – még rosszabb a hely zet: eze ken a te le püléseken csak min den ne gye dik fel nõtt fog lal koz ta tott! (Az ak tív korú né pes ség 26,5%-a.)
Ezek je len tõs ré sze is csak kü lön bö zõ al kal mi mun kát vé gez, vagy a köz mun ka program ban van hosszabb-rö vi debb ide ig fog lal koz tat va. A csa lá dok több sé ge csak se gélyek bõl, al kal mi mun kák ból él. Az ál lan dó jö ve de lem mel ren del ke zõk több sé gét a falu
mûködését szolgáló in téz mé nyek sze mély ze te jelentik: az iskolában, óvo dá ban, önkor mány za ti hi va tal ban, pos tán dol go zók, ami hez a va la mi vel sze ren csé sebb hely ze t û
fal vak ban még a bolt ban, kocs má ban dol go zók is tár sul nak. Gya kor la ti lag õk az a személy zet, akik „üze mel te tik” az adott szo ci á lis-et ni kai get tót, õk ren del kez nek min den
for rás fe lett, az zal ju tal maz zák a hû sé get és meg bíz ha tó sá got, vagy bün tet nek azok
meg vo ná sá val. Ez a meg vo nás – ami több nyi re a se gé lyek re, köz hasz nú mun ka al kalmak ra gyak ran uzso ra ka mat ra adott köl csö nök re vo nat ko zik – az adott csa lád tel jes elle he tet le nü lé sét je lent he ti. A for rá sok fe let ti ren del ke zés és azok el osz tá sa figyelmen
kí vül hagy ja a for má lis jogi vi szo nyo kat, és kli ens–pat ró nus vi szo nyo kat ala kít ki ebben a premodern vi szo nyok kö zött meg re kedt tér ség ben.
E 17 te le pü lé sen, ahol az ál ta lá nos is ko lá ba járó gye re kek kö zött a ci gány nak mondott gye re kek ará nya 60% fe lett van, a leg ma ga sabb a 15 éven alu li ak ará nya a la kó népes sé gen be lül. E fal vak több sé gé ben, ahol vagy soha nem is volt, vagy év ti ze dek kel
ko ráb ban meg szün tet ték, vagy le épí tet ték az szo ci á lis és ok ta tá si in téz mé nyek je l en tõs
részét, min den har ma dik la kos 15 éven alu li. Az itt élõ gye re kek nek, – akik nek az
egész ség ügyi rend szert a vé dõ nõ je len ti, és akik nek leg na gyobb szük sé gük len ne az
óvo dai ne ve lés re há rom éves ko ruk tól, de a zsú folt ság mi att csak a kö te le zõ egy-két
évet töl tik az óvo dá ban, és ha sze ren csé jük van az ál ta lá nos is ko la elsõ éve i ben még
nem kell az is ko la kez dés hez al kal maz kod ni kép te len busz já rat tal a szom széd te le pülés re utaz ni uk – csak a leg ala cso nyabb szín vo na lú és hi á nyos szo ci á lis és ok ta tá si el látás jut.
A nyolc va nas évek vé gén az En csi kistérségben még csak egy-két get tó so dott ap rófa lu ról le he tett be szél ni, ma 17 te le pü lés rõl, ahol a köz sé gek ben élõ ál ta lá nos isko láskorú gyerekek 39,2%-a a többségi társadalomtól teljesen szegregált, gettósodott
kö rül mé nyek kö zött él. De a get tó so dó te le pü lé sek kö zött már nem csak ap ró fal va kat
ta lá lunk, ha nem na gyobb, 2000 fõ fe let ti te le pü lé se ket is. Nem csak olyan te le pü lé seket, ahonnan elvontak minden intézményt, hanem olyanokat is, ame lyek alsó fokú
köz pont ként szá mos in téz ményt tar tot tak fenn. Nem csak zsák fal va kat, ha nem a fõút
men tén el he lyez ke dõ, vas út ál lo más sal ren del ke zõ te le pü lé se ket is. Eb ben a tér ség ben
a gettósodás te le pü lés nagy ság tól füg get len je len ség lett, mind ki ter je dé sét, mind for má ját te kint ve tel je sen új, nem ér tel mez he tõ a ko ráb bi falu–ci gány te lep, get tó so dott
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ap ró fa lu ka te gó ri ák ban. A nap ja ink ban erõs et ni kai kon cent rá ci ót mu ta tó, get tósodó
te le pü lé sek és azon te le pü lé sek kö zött, ahol va la ha na gyobb ci gány te lep volt, igen erõs
át fe dést ta lá lunk. Ma gyar or szág Tör té ne ti Hely ség név tá ra (1996) az aláb bi te le pü l é seken em lít „Ci gány te lep ként” kül te rü le ti la kott he lyet 1944-52 kö zött a vizs gált te rületen: Beret, Csenyéte, Detek, Encs, Fügöd, Fáj, Fulókércs, Szemere, Vizsoly. Az
1964-es te lep fel mé rés6 sze rint, amely ek kor in du ló la kás fej lesz té sek nek és az eh hez
kapcsolódó telepfelszámolásoknak volt az alapja, a kistérség települései közül az
aláb bi ak ban volt ci gány te le pi ház: Encs, Abaújkér, Abaújvár, Beret, Boldogkõváralja,
Felsõgagy, Hernádcéce, Hernádpetri, Hernádvécse, Hidasnémeti, Ináncs,
Krasznokvajda, Méra, Novajidrány, Szalaszend, Tornyosnémeti, Vilmány. Ha megnéz zük a két te le pü lés sort, fel tû nik, hogy az 1964-es te lep fel mé rés be szá mos olyan
bel sõ-cse re há ti ap ró fa lu bele sem ke rült, ahol az öt ve nes évek ele jén még kül te rü le t i
la kott hely ként meg em lí tik a ci gány te le pet. E te le pü lé sek csak ak kor ke rül tek elõ t ér be,
ami kor a nem ci gány la kos ság el köl tö zé sét tá mo gat ta az ál lam a ked vez mé nyes la kásvá sár lá si hi te lek kel. A meg üre se dõ há zak vá sár lá sá ra fo lyó sí tan dó köl csön ott volt a
leg gya ko ribb, ahol az inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok el ma ra dá sa, a mun ka he lyek hi ánya mi att a te lek árak ala cso nyak vol tak. Ezek a ház vá sár lá si ak ci ók ál ta lá ban ta lál koztak a településen élõ lakosok migrációs törekvéseivel: a hátrányos helyzetû
te le pü lé sen élõ csa lá dok el köl tö zé sét sok szor az OTP köl csön nel la kást vá sár ló ci g ány
családok „se gí tet ték”. A ház vá sár lá sok ál ta lá ban a ta ná csok hat ha tós tá mo ga tá sával
tör tén tek (Ha vas 1976, 1999; Berey 1990). Azt, hogy ezek rõl a te le pü lé sek rõl 1952–64
kö zött nem tûn tek el a ci gány csa lá dok, mi sem bi zo nyít ja job ban, mint hogy e te le pülé sek kö zül ket tõ, Fáj és Csenyéte a nyolc va nas évek vé gé re get tó so dott te le pü lés lett.
Ugyanakkor a „telepfelszámolásba” bekerült települések többségében a szegregált
kör nye zet egy ma ga sabb szín vo na lon, a Cs-házas te le pek for má já ban de új ra ter me lõdött. Mind ez zel arra sze ret ném fel hív ni a fi gyel met, hogy e get tó so dott te le pü lé sek kiala ku lá sá hoz ak tí van hoz zá já rult az államszocialista rend szer te le pü lés -, la kás -, és
szo ci ál po li ti ká ja is.
A ki lenc ve nes évek ben az ál lam szo ci ál po li ti kai tá mo ga tá sá val si ke rült meg õriz ni
és ”új já é pí te ni” az elõ zõ rend szer telepfelszámolási ak ci ó ja so rán lét re jött CS-házas
te le pet. Az egy vagy két he lyi sé ges CS-házak több sé gét le bon tot ták, és he lyük re nagyobb, több he lyi sé ges, de mi nõ sé gé ben az elõ zõ höz ha son ló há zak épül tek. Ez zel a
ci gány te le pek egy új ge ne rá ci ó ja épült ki, a „szocpolos te lep”, amely leg alább újabb
húsz évre biz to sít ja a ci gány csa lá dok szá má ra a te le pi lé tet.
Azo kon a te le pü lé se ken, ahol a nyolc va nas évek ben a ci gány csa lá dok kö zött jelen tõs kü lönb sé gek ala kul tak ki -, ame lyek nek egyik tér be li meg je le né se a nem ci gányo ké hoz ha son ló „koc ka há zak” „ren des ci gá nyok” kö ré ben való el ter je dé se volt -, a
rend szer vál tás után az el sze gé nye dés, mar gi na li zá ló dás és en nek tér be ni meg je le n é seként a „szocpolos” há zak, e há zak ból álló ut cák meg je le né se, újra a te le pü lé sen be lü l i
„te le pek” ki ala ku lá sa fi gyel he tõ meg.

6

Az 1964-ben vég zett te lep fel mé rést az Épí tés ügyi Mi nisz té ri um ve zet te, a fel mé rés so rán azo kat az épüle te ket te kin tet ték „te lep sze rû nek”, ame lyek leg alább négy egy ség bõl álló együt tes részt ké pez tek, és
ame lyek ben az élet kö rül mé nye ket elfogadhatatlannak ítél ték. A ci gány te le pi épü le tek szá mát te le pü lésen ként köz li: Kertesi–Kézdi 1998: 297–312.
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A nyolc va nas évek ben ki ala kult get tó so dott ap ró fal vak és meg ma radt na gyobb cigány te le pek ad ták a bá zi sát an nak az in vá zi ós fo lya mat nak, ami nap ja ink ban is zaj l ik
azo kon a na gyobb lé lek szá mú, ko ráb ban kör zet köz pon ti funk ci ó kat is el lá tó te le pülése ken, amely nek ered mé nye kép pen nö vek szik a get tó so dott te le pü lés ré szek, és te le p ü lések ezzel az itt lakó népesség szá ma. A szocializmus alatt a tanácsi igazga tá si
rend szer bõl adó dó an a kor mány za ti dön té sek vég re haj tói nem a te le pü lé sek, ha nem a
ta ná csi kör ze tek vol tak. A ked vez mé nyes la kás vá sár lá sok ról, a CS-lakások épí té sé rõl
– és ter mé sze te sen an nak he lyé rõl – min dig a kör zet köz pont ban dön töt tek. Ez zel a közös ta ná csok di rekt mó don is el dönt het ték, hogy mely fal vak ba kon cent rál ják a cigány sá got. Ez a „le he tõ ség” az önál ló ön kor mány zat ok meg ala ku lá sá val meg szûnt. A
te le pü lés et ni kai össze té tel ének be fo lyá so lá sá ra, azaz a ci gány la ko sok be köl tözé sének meg aka dá lyo zá sá ra al kal ma zott meg ol dás az, ami kor a te le pü lé sen la kók, eset leg
az ön kor mány zat ok meg vá sá rol ják a há za kat a be köl tö zõk elõl. Eb ben a tér ség ben sem
a te le pü lé se ken la kók, sem az ön kor mány zat ok ezt már szû kös anya gi le he tõ sé ge ik mi att nem tud ják meg ten ni. A volt sze rep kör nél kü li te le pü lé sek és a kör zet köz pon tok
hely ze té nek kö ze le dé sét, pon to sab ban a volt ta ná csi köz pon tok stá tu szá nak rom lá s át
jól jel zik a je len tõ sen csök ke nõ in gat lan árak. A tér ség na gyobb, kör zet köz pont ként a
nyolc va nas évek ben még ma gas presz tí zsû te le pü lé sei kö zül szá mos ma már nyi tot tá
vált a sze gény, ál ta lá ban ci gány be köl tö zõk elõtt E be köl tö zé sek kö vet kez té ben van
már olyan te le pü lés is, ahol óvo dá ban és is ko lá ban nem csak az et ni kai és szo ci á lis
össze té tel vál to zott meg, ha nem a gye rek szám nö ve ke dé se már a fel adat el lá tá sát is n ehezíti.
Össze fog lal va el mond ha tó, hogy a tér ség ben a nyolc va nas évek kö ze pé ig ka rak terisz ti ku san el té rõ tren det kö ve tõ te le pü lé sek az ak kor kez dõ dõ gaz da sá gi vál sággal, a
bor so di ipar vi dék tel jes össze om lá sá val, a tsz-ek pri va ti zá lá sá val egy irány ba kezdtek
vál toz ni. A ki lenc ve nes évek ele jé tõl min den ál ta lam vizs gált te le pü lé sen ugyan azok a
fo lya ma tok ját szód tak le: drasz ti kus mér ték ben csök kent a fog lal koz ta tott ság, és a szelek tív el ván dor lás fel erõ sö dé sé vel a tér ség be sze gény, kva li fi ká lat lan, több sé gé ben cigány né pes ség köl tö zött. A mi ni má lis fog lal koz ta tott ság és a né pes ség cse rén ala puló
de mog rá fi ai vál to zá sok ered mé nye kép pen nem csak újabb és újabb get tó so dott te le pülé sek ala kul tak ki a tér ség ben, ha nem a he lyi tár sa dal mak szer ke ze te vál to zott meg.
Min den te le pü lé sen a né pes ség ki sebb vagy na gyobb ré sze, vagy szin te tel jes egé sze a
tár sa dal mon kí vül, azaz a mun ka erõ pi ac ról, a mo bi li tás le he tõ sé gét biz to sí tó isko láz tatás ból ki re keszt ve él. Ez zel a szo ci á lis, et ni kai és tér be li hát rá nyok nak egy olyan erõs
kom bi ná ci ó ja jött lét re, ami le he tet len né tesz min den faj ta ki tö rést: nem csak a hely ben
való bol do gu lás le he tet le nült el, de a „má sod la gos in gat lan pi ac”, az in gat lan árak hatal mas kü lönb sé ge mi att szin te le he tet len né vált az, hogy az ezen te le pü lé se ken re k edt
csa lá dok el köl tö zés sel ja vít sa nak hely ze tü kön.
A tér be li hát rá nyok kü lö nö sen sú lyos vál to za ta van ki ala ku ló fél ben, amely egy idõ
után nem csak a get tó so dó ap ró fal va kat, ha nem a kö zel ben levõ, a kör ze te sí tés bõl koráb ban pro fi tá ló, na gyobb te le pü lé se ket is hát rá nyo san érin ti: az ada tok azt bi zo n yítják, hogy ma már nemcsak a térség aprófalvaira, hanem nagyobb lélekszámú,
ked ve zõbb for gal mi hely ze tû te le pü lé se i re és a volt alsó fokú köz pon tok ra is jel lem zõ
a gettósodás ten den ci á ja. A tér ség ben az et ni kai gettósodás te le pü lés nagy ság tól független je len ség lett, és az itt ta lál ha tó get tó so dó te le pü lé sek több sé ge egy re in k ább
össze füg gõ te rü le tet al kot. Így a vizs gált tér ség ben la kók nem egy sze rû en a la kó helySzociológiai Szemle 2006/1.
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ükön be lül él nek szegregált kö rül mé nyek kö zött, ha nem az egész te le pü lés, sõt a get tósodó települések által do minált egész mikrorégió van elszigetelve a többségi
tár sa da lom tól. Ez zel a te rü le ti szeg re gá ci ó nak egy, Ma gyar or szág ed di gi tör té netében
tel je sen új for má ja je lent meg: a get tó so dó tér ség.
Az ed di gi elem zé sek alap ján, - ha son ló an ah hoz, amit Wilson a mun ka nél kü li ek
get tó ja ként írt le –, get tó so dó tér ség rõl be szél he tünk ak kor, ha az or szá go san jel l em zõhöz ké pest el len té tes de mog rá fi ai fo lya ma tok ját szód nak le, azaz a te rü let hez tar t ó zó
te le pü lé sek összes sé gé ben nö ve ke dik a la kó né pes ség (1). Ez zel pár hu za mo san a 15év
alat ti ak ará nya a la kó né pes sé gen be lül ma ga sabb, mint az or szá gos át lag (2), az et ni kai
kon cent rá ció erõ sö dik (3). A né pes ség gaz da sá gi ak ti vi tás sze rin ti szer ke ze te, az ak tív
ko rú ak fog lal koz ta tott sá ga je len tõ sen el ma rad az or szá go san ta pasz talt tól (4) és mindezek a je len sé gek egy össze füg gõ te rü let ese té ben ki mu tat ha tó ak (5). Mind ezen je lenségek együtt járása esetén beszélhetünk gettósodó térségrõl, olyan területrõl, ahol
növekvõ lélekszámú, cigány népesség által felülreprezentált, fi atalodó népesség a
munka világából szinte teljesen ki re keszt ve él és ezek a hát rá nyok a szél sõ sé ge sen
szegregált he lyi is ko la rend sze ren ke resz tül ge ne rá ci ók kö zött is át örök lõd nek.
Fel vet he tõ a kér dés, hogy a get tó so dó tér ség, mint új szeg re gá ci ós min ta az or szágban egye di je len ség, vagy más hol is ta lá lunk eh hez ha son ló te rü le te ket? A de mog rá fi ai
és a fog lal koz ta tott sá gi hely zet vál to zá sát a nép szám lá lás ok ada ta i ból or szá go s an is be
lehet mutatni, de az etnikai kon cent rá ci ó ra vo nat ko zó an 1992 után csak regionális
szin ten van nak ada tok (Janky–Ke mény 2004b). Az etnicitásra vo nat ko zó, te le pü lé si
szin ten is ér vé nyes, tel jes körû or szá gos ada tok hí ján ezért azt nem tud juk, hogy a gettó so dó tér ség, mint új tár sa dal mi je len ség, mint új szeg re gá ci ós min ta csak erre a területre jellemzõ, vagy az országban máshol is megtalálható. De a demográfiai és a
foglalkoztatottsági adatok arra utal nak, hogy az or szág más, el sõ sor ban ap ró fal vas,
periferiális hely ze tû te rü le te in nagy va ló szí nû ség gel már van nak, vagy ki ala ku ló ban
van nak ha son ló te rü le tek.
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