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A tanulmanyir6knak illik, illetve hasznos tisztazniuk, hogy a megrendel6 hatarozott szand6kan

tul mi6rt foglalkoznak a magyarorszagi ciganysag eg6szs6gi helyzet6vel. A valasz nem is olyan

egyszeru. Igaz ugyan, hogy el6zetes ismereteink szerint a ciganyok eg6szs6gi helyzete specialis,

de azt is tudjuk, hogy nem kulbnb6zik karakteresen a szeg6nyek6t6l. Azt is tudjuk, hogy

nagyjab6l a rendszervaltas 6ta az egeszsegugyi int6zetekben nem regisztraljak kulon is a

ciganyokra vonatkoz6 adatokat, 6s az adatv6delmi, valamint a kisebbs6gi torv6ny elfogadasa utan

nincs is mar lehet6s6g ennek a gyakorlatnak a felfijitasara, mikozben 6pp a rendszervaltast

kovet6en 6s annak k6vetkezt6ben jelentkezett elementarisan a ciganysag specialis probl6mainak a

feltarasa iranti ig6ny. Letagadhatatlan, hogy beteg a magyar eg6szs6giigy eg6sze, de tapasztaljuk,

hogy ez a betegs6g a tarsadalom egyes csoportjainak, ilyenek n6zeteink szerint a romak is, jobban

faj. Az persze szint6n koztudott, hogy Magyarorszagon demografiai krizis van, de az mar

kev6sb6, hogy - gyarapodasa ellen6re - a ciganysag is demografiai krizist 61 at, m6g ha mas

term6szetuit is. Hallottuk eleget, hogy a ciganyk6rd6sre nem adhat6 uigy 6rtelmes valasz, ha annak

egy elem6t kiemeljuik, 6s arra pr6balunk megoldasokat keresni, ez azonban v6lem6nyunk szerint

nem jelenthet egyet a probl6mak rovidlat6 generalizalasaval.

Mert - es most mar itt vagyunk az eredeti kerd6sre adott valasz kell6s kozep6ben - nem kovet el

hibat az, aki azzal a gyakorlatban j6l 6rzekelhet6 probl6maval, hogy a romak egeszs6gi allapota

rossz, rosszabb, mint a fejlett vilagban egy6bk6nt is sereghajt6 orszagunk6, illetve hogy a romak

m6g a gyenge szfnvonalu eg6szs6gugyi ellatashoz is nehezebben f6mek hozza, mint a nem

ciganyok, annak ellen6re is foglalkozik, hogy az szamos elm6leti dilemmat vet fel. Ilyen

6rtelemben ezen osszeallitas ir6ik6nt m6g elonyos helyzetben is vagyunk, hisz a megrendel6

szand6kai szerint jarunk el: ravilagitunk a t6ma kulcsk6rd6seire, olyan probl6makat vetunk fel,

amelyeknek az elvarrasa mar nem a mi tisztunk.

Az aldbbiakban megpr6baljuk bemutatni a romak eg6szs6gi helyzet6nek specialis vonasait.

Ezenkozben igyeksziink keriilni a min6sit6seket, sem felel6soket nem kivanunk megnevezni, sem

iidvozit6 javaslatokat az olvas6ra er6ltetni. Modszeriink altalaban a leiras, a t6nyek 6s

v6lem6nyek iitkoztetese. Eszkozeinket legf6k6pp a tarsadalomtudomanyok, jelesuil a szociol6gia

6s seg6dtudomanyai k6r6b6l kolcs6nozziik.

Rudolf Virchow orvos, allamf6rfi 6s antropol6gus szerint az orvoslas tarsadalomtudomainy is, es a

politika nem mas, mint az orvoslas sz6lesebb tavlatu alkalmazasa. Nem hissziik, hogy Virchow-

nak behat6 ismeretei lettek volna a hazai ciganysag eg6szsegi allapotat illet6en, de ez az

aforizmaja - 6s rem6nyeink szerint ezt az alabbi oldalak igazoljak majd - a vizsgalatunk targyat

illet6en telitalalat.
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Vaczi Marta, a Nemzeti es Egeszs6gv6delmi Intezet (NEVI) munkatarsa szerint ertelmetlen es

veszelyes kulon kutatdsokat vegezni a romak egeszsegi allapotaval kapcsolatban. 1989-ben

munkatarsaival vegzett ugyan egy hasonl6 jellegii kutatast,l de arra a megallapitasra jutott, hogy

a romak k6reben azonos allapotok uralkodnak, mint a szocialisan hatranyos helyzetben levo

szegenyek kozott. Szerinte azonban egyes kutat6k a statisztikai eredmenyeket esetleg olyan

kovetkeztet6sek levonasara is hasznalhatjak, melyek a jarvanyok es a kulonf6le betegs6gek

terjesztes&ert a romakat tennek felel6sse. (Megjegyzend6, ilyen beallitottsagu munkaval a

rendszervaltast kovet6en keletkezett szakirodalom tanulmanyozasa soran nem talalkoztunk.) A

kutatasok eredmenyekent veszelyes lenne az egyes betegsegek faji fuigg6segenek deklaralasa,

mivel a megbetegedesre val6 hajlam nem faji, hanem csaladfuigg6.

Vaczi ugy v6li, nem szorul kulon bizonyftasra az sem, hogy a romak szulet6skor varhat6

elettartama tizenot 6vvel rovidebb, mint a t6bbsegi tarsadalom amugy is alacsony ert6ke. Ezeket

ugyanis igazoltak a szegenyek tarsadalmara, es mivel ezen n6ptomegek komoly hanyadat a

romak alkotjak, valamint a romak nagyobb resze szegeny (ltminimum alatt 616), igy a tovabbi

bizonyitas felesleges.2

Pik Katalin es Gyukits Gyorgy abban egyet6rt Vaczival, hogy nincs lenyeges egeszs6gi

kul6nbseg a hasonl6 szocialis helyzetui nem ciganyokat es a romakat illet6en. De szerintiik

megsem haszontalan a kutatas, hiszen annak reven ellen6rizni lehetne a romakra vonatkoz6

felt6telezeseket, megbfzhat6 es friss adatokat lehetne nyerni a megbeteged6sekre vonatkoz6an.

Altalaban v&ve kevesebb lenne a - mai gyakorlatnak megfelel6 - becslesekb6l ad6d6

pontatlansag. Ezekre alapozva aztan celzott preventfv programokat lehetne inditani, valamint a

hat6kony intervenci6nak is jobb eselye nyfilna. Raadasul szamos specidlis vondsa lehet a cigdnyok

es az egeszsegulgy kapcsolatdnak: a diszkrimindci6t6l az - elsosorban a hagyomdnyokhoz jobban

kot6d6 olah cigdny es beds koz6ssegekben fellelhet6 - kulturalis sajdtsdgokon at az dltaldnost6l

elter6 betegmagatartasig.

,,A cigdnyok legtobb csoportjdnak eletet els6sorban a hidny jellemzi, a megfelel6 kereset es

jovedelem, a j6 lakds, a kielegito ruhdzkodds es etkezes, az egeszseges iv6viz, az iskoldzottsdg es

a nem cigdnyokkal val6 versenyk6pess6g hidnya" - v6li Kemeny Istvdn akademikus, a hazai

cigdnysdg avatott kutat6ja. Es alig van az 6letnek, az anyagi vildgnak olyan teruilete, ami ne

kerulhetett volna be a felsoroldsba. Igy az eg6szseg, az eg6szsegugy, az egeszsegugyi elldtds is.

' A kutatas eredmenyeit tartalmazza: Vaczi Marta: A cigAnysAg egeszsegi allapota es az ebb6l ad6d6
egeszsegmeg6rzesi feladatok. Egeszsegneveles, 1991/ 2., 62-67.
2 VdCzi Marta szfves kozl6se.
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Az egeszseg szamos ,,kemeny" szociol6giai tennyel, az eletm6d 6sszetev6ivel van szoros

kapcsolatban. Anndl szorosabb ez a kapcsolat, min6l kiszolgaltatottabb az 6rintett nepcsoport. A

GDP, az iskolazottsag, a munkaer6piaci helyzet, a lak6k6riulmnyek csak addig fontosak, amig

alacsony szinvonaluak, hianyoznak - addig viszont nagyon. Igy van ez a ciganysag eset6ben is.

Tehat miel6tt ratemrnk arra, hogy miben betegebbek a romak a t6bbsegi tarsadalomnal, a

tanulmanyok szokott logikajat megforditva, tisztazni kell a mierteket, az okokat. Az okok

v6lemenyuink 6s a kutat6k tobbs6ge szerint nem genetikai, de meg csak nem is kulturalis, hanem

szocialis termeszetuiek.

A roma nepesseg szocialis helyzet szempontjab6l a legrosszabb korulmenyek k6z6tt levo

tarsadalmi csoport Magyarorszagon, ezert fenntartasok nelkul allfthat6, hogy a ciganysag

egeszsegi allapota a teljes nepessegenel sokkal kedvez6tlenebb, pedig Magyarorszag e teren az

eur6pai orszagok koz6tt egyaltalan nincs el6kel6 helyen. A fentieket az egeszsegi allapot

jellemz6s6re szolgal6 statisztikai mutat6k is bizonyftjak.

I. Demografiai adatok

A tanulmany c6lja, hogy bemutassa a magyarorszagi ciganysag egeszsegi allapotat, illetve ennek

a t6bbsegitol elter6, specifikus vonasait. Ehhez azonban elengedhetetlenill szukseges, hogy

meghatarozzuk, mely sajatos lakossagi csoportot tekintjuik vizsglo6dasunk targyanak,

hozzavet6leg hany szemelyr6l van sz6, mekkora az aranyuk az orszag 6sszlakossagan beliil,

milyen demografiai es 6letm6dbeli sajatsagok jellemzik.

Anelkul hogy ebben az ut6bbi id6ben a kutat6kat kulonosen erdekl6, a demografian, szociol6gian

tilmutat6, reszben politikai term6szetui vitaban allast foglalnink, a tanulmany hasznalhat6saga

6rdekeben szuiksegesnek tetszik - legalabb ezen iras keretein belul -, hogy a manapsag

hasznalatos ciganysagdefinici6k, lelekszamadatok kozul jobbara egyet hasznaljunk.

Az 1990-es 6vekben hat tudomanyos igenyfi, j6l dokumentalt vizsgalat folyt a hazai cigainysag

letszamanak meghatarozasara - ebb6l ot kifejezetten ezzel a cellal. Az 1990-es orszagos

nepszamlalas celja mindenekel6tt termeszetesen az orszag lakossaganak 6sszeirasa, demografiai,

tarsadalmi, vagyoni, iskolazottsagi, foglalkoztatasi viszonyainak feltarasa volt; ennek ,,hasznos

mellektermeke" volt a ciganysag szamara, eletk6rulmenyeire vonatkoz6 adatok 6sszegyfijtese. A

nepszamlalas cigany nemzetiseguinek (illetve anyanyelviinek) tekintette azokat a szemelyeket,

akik annak vallottak magukat. Az 1990-es adatok szerint 48 072 f6 vallotta magat cigany

anyanyelviunek, es 142 683 f6 cigany nemzetisegiunek (az osszlakossag kevesebb, mint 1,4%-a).

A nepszamlalasok hektikusan valtoz6 adatai, illetve a kulonfele forrasui, de minden esetben elter6

eredmenyui becslesek arra kesztettek a K6zponti Statisztikai Hivatalt (KSH), hogy 1993-ban egy
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uj, immar csupan a ciganysag ltszdmat, eletkorulmenyeit feltar6, nem onbevalldson alapul6

vizsgalatot vegezzen. A kutat6k ugyanis a klasszifikaci6s rendszerek k6ziil eppen az 6nminositest

tartjak a legmegbfzhatatlanabbnak. 3 ,,Nagy tomegben 6lnek Magyarorszdgon ciganyok, akik

eletformajukban vilagosan kiilonb6znek az 6ket koirulvev6 nem cigany komyezett6l, eppen ezert

a nem cigany kbrnyezet ciganyoknak tartja 6ket, ugyanakkor ilyen vagy olyan okokb6l [ebben

vagy abban az 6lethelyzetben - P. L.-Z. Zs.] nem valljak magukat ciganynak." 4

1. terkep. A cigany eletviteluek teruleti eloszlacsa 1993-ban
<4 <4- *

134 < ... 8 - m-9
- 8< -

AForrd. KSH

A KSH 193-a v)zt visva~a --, heyseetlrnekz zmi6itsk 1tie

> 0,3 ij ~1,3 - - -

p ok E zet a0 2,0 7 3 s -

.;,-, 1992. 1571,6.

Forra's: KSH

A KSH 1993-ban vegzett vizsgalataban ,j6 helyismerettel rendelkezo szamlal6biztosok" eletvitel

szerint osztalyoztak a haztartasokat (cigany eletvitelui, atmeneti [bizonytalan], nem cigany

tipusokba). E szerint a magyar lakossag 3,9 szazaleka cigany eletvitelu.5

3 Ladanyi Janos-Szelenyi Ivan: Ki a cigany? Kritika, 1997/ 12., 3.
4 Kemeny Istvan: A magyarorszagi cigany lakossag. In. Kemeny Istvan: Szociol6giai irasok. Replika Konyvek I.,
Szeged, 1992. 157.
5A cigdnysdg helyzete, eletkoriilmenyei 1993. KSH, Bp., 1994, 11.
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2. terkep. A cigdny eletvitehlek ardnya a nepessegbol 1993-ban
E= < 3-
= l3 < ... < 5,5 -
-5,5 <

< 1,1 19 1, 3 1-

- C 1 2,6

Forras: KSH
Hasonl6 eredmenyre jutott ebben az 6vben egy Szel6nyi Ivan 6s Donald Treiman vezette kutatas

is: adataik szerint a 20 es 70 ev kozott megkerdezettek 3,9%-at minositettek a kerdez6biztosok

ciganynak.6

Ett6l jelent6sen elter6 eredmenyeket hozott kiilonosen a Szonda Ipsos 1996-os kutatasa, de a

magyar haztartaspanel 1992-es vizsgalata is: el6bbi 6,6%-ra taksalja a romak aranyat a 18 ev
7 8feletti eletkoru nepess6gben, ut6bbi 3,1 %-ra a 16 ev felettiekn6l.

Mindezeket figyelembe veve a legmegbfzhat6bbnak es a tanulmany szempontjab61 a

leghasznalhat6bbnak a Kemeny Istvan, Havas Gabor es Kertesi Gabor dltal vezetett, az MTA

Szociol6giai Int6zete altal 1993-94 tel6n v6gzett orszagos reprezentativ roma-(cigany-)

kutatasnak adatait 6s kovetkeztet6seit tartjuk. Egyreszt mert a KSH-n kivul ez az egyetlen olyan

vizsgdlat, amely a ciganysag teljes, eletkort61 fiiggetlen szamat vizsgalja, masr6szt mert egy

korabbi, egyazon m6dszerrel 1971-ben k6szitett vizsgalat az6ta se cafolt eredm6nyeire is

tamaszkodhat. Nem utols6 szempont szamunkra az sem, hogy ez egyben a legjobban dokumentalt

es feldolgozott felv6tel is.9 A kutatasban azokat a szemelyeket soroltdk a ciganyok koze, akiket a

6 Ladanyi Janos: Romak K6zep-KeIet-Eur6paban. Tdrsadalmi Szemle, 1996./4., 32.
7 Idezi Ladanyi Janos-SzeI6nyi Ivn: Ki a cigany? Kritika, 1997/12., 4.
8 Sik Endre (,,Lapos Andras"): A longitudinalis cigany. Replika, 1995. junius, 247.
9P61dakent: Kemeny Istvan-Havas Gabor-Kertesi Gabor: Beszdmol6 a magyarorszdgi roma (cigdny) ne'pesseg helyzetevel
foglalkoz6 1993 okt6bere is 1994 februdrja kozott vegzett kutatdsr6l. MTA Szociol6giai Intezet, 1994; Havas Gdbor-
Kem6ny Istvan: A magyarorszagi romakr6l. Szociol6gia, 1995/3.; Kertesi Gabor: Ket cigany vizsgalat. Szociol6giai
Szemle, 1996/1.; Kemeny Istvan: A romak es az iskola. Educatio, 1996. tavasz; Kertesi Gabor: Megaldzottak es
megszomoritottak. Ese'ly, 1996/3.; Kemeny Istvan: A magyarorszagi roma (cigany) nepessegr6l. Magyar Tudomany,
1997/6. Kertesi Gabor - K6zdi Gabor: A cigdny nepesseg Magyarorszdgon. Socio-typo, Bp., 1998.
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nem cigany kornyezet ciganynak tekintett. Ez a n6mely helyzetben bfralhat6 klasszifikaci6s

eljaras a mi szamunkra hasznos, hiszen tudjuk, a specifikusan cigany beteg nem mint ,,szabad

identitasvalaszt6" jelenik meg az egeszsegiigy rendszereben, hanem sajatos elethelyzetui,

6letformaju, egy bizonyos, a (nem cigany) kornyezete dltal j6l beazonositott csoport tagjak6nt.

Mindamellett Kemeny els6kent, meg a 1970-es 6vek elejen fogalmazta meg a szociol6gia

nyelven, hogy a magyarorszagi ciganysag elkulonul6 eletformacsoportokra bomlik, es e

csoportok kialakulasaban es elkulo6nulesben els6sorban a tarsadalmi munkamegosztasba val6

bekapcsol6das foka 6s jellege a meghataroz6. ' 0

A tanulmany soran igyeksziink els6sorban ezekre a kutatasi eredmenyekre tamaszkodni, de

term6szetesen kontrollk6nt vagy az MTA Szociol6giai Int6zet6nek reprezentativ vizsgalatanak

hianyait p6tland6 mas adatokat is hasznalunk. " 1

1994. januar 1-jen - ez volt a felv6tel elmeletileg rogzitett id6pontja - Magyarorszagon

szazszazalekos osszeiras eseten 433 814 f6 lett volna a cigany nepesseg szama, akik 97 050

haztartasban eltek volna. (A mintaban szerepl6 haztartasok atlagos letszama 4,47 f6 volt.)

Tizszazal6kos hibahatarral szamolva a cigany haztartasok becsiult szama 102 158 6s a cigany

nepessege 456 646 f6 volt. Ez az 1971-es hasonl6 elveken nyugv6 vizsgalat kozel 320 ezer f6s

eredmenyet figyelembe veve b6 20 ev alatt tobb mint 44%-os n6vekedest jelent szemben az

6sszlakossagnak 1981-t6l tart6 evi 1-3 ezrelekes fogyasaval. 1971-ben a roma nepesseg az

orszag lakossaganak 3%-at tette ki, jelenleg 4,4%-at. A j6v6ben tovabbi eltol6das varhat6 - velik

Kemeny6k. Jelenleg az e1veszil6sek szama ezer lakosra szamitva a ciganyoknal 28,7, mig az

6sszlakossagnal csupan 9,9, mig a halalozas tart6san 13 es 14 fo korul mozog. Nepessegi

el6reszamitasokra alapozva, mely szerint az orszag lak6inak szama huisz ev mullva 9,6-9,7

milli6 lesz, Kemenyek uigy velik, a 700 ezer f6 koruli ciganysag letszama Magyarorszag

lakossaganak tobb mint a 7%-at teheti majd ki. Meg markansabb a gyermekszuletesre vonatkoz6

adat: ma minden nyolcadik Magyarorszagon szuiletett gyermek cigany szarmazasii.'2 Annak

ellen6re, hogy a roma csaladokndl mind altalanosabba valik a csaladtervez6s, 6s kevesebb

gyermeket vallalnak. Egy kiskundorozsmai ciganytelep eg6szsegiigyi felmereseb61 kideruil, hogy

10 Kemeny Istvan: A magyarorszagi cigany lakossag. In. Kemeny Istvan: Szociologiai frisok. Replika Konyvek 1.,

Szeged, 1992, 158.
Hasonl6an revelatfv fras Szuhay Peter6, aki a kulturantropol6gia 6s a neprajz eszkozeivel bizonyitja, hogy a
ciganysag nem egyseges konglomeratum, s6t az elter6 kultfirajui cigany csoportok k6zott nagyobb foku az

elhatarol6das es a bezark6zas, mint a tobbsegi tarsadalom es a romak kozt. Szuhay Peter: Cigany kultura. A

magyarorszagi cigAny etnikai csoportok kulturalis integraci6jar6I 6s a nemzeti kult6ra megalkotasar6l. BUKSZ,

1995/3.
" Nem tartalmaznak peldaul a Szociol6giai Intdzet vizsgalati eredmenyei megyei adatokat. Ha ilyeneket emlitiink,
minden esetben a KSH 1993-as, az Egyseges Lakossagi Adatfelveteli Rendszer (ELAR) munkaero-felvetelehez

kapcsol6d6 reprezentativ felmer6senek eredmenyeit hasznaljuk.
12 Kemeny Istvan-Havas Gabor: Ciganynak lenni. In. Tdrsadalmi Riport 1996. Szdzadveg-TARKI, Bp., 1996, 354-

355.
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meg az aluliskolazott, telepi koruilmenyek kozott 616 romak kozt is drasztikusan csokkent a

sziilet6sek szama a rendszervaltas 6ta: egy 160 fo koruli telepen evente mind6ssze ket-harom

gyerek szuiletik. A 0-5 6ves korig tart6 korosztaly mara mindossze a kozoss6g 6,5%-at adja, mig

a 1980-as 6vek kozepen elerte a 30%-ot is.' 3

Amennyiben elfogadjuk, hogy a magyarorszagi romak egeszsegi allapota sokkal rosszabb, mint a

t6bbs6gi tarsadalom6, el kell fogadnunk Gyukits Gy6rgy keserien pontos megallapitasat,

miszerint a ciganysag 16tszamanak noveked6se egyben azt is jelenti, hogy Magyarorszagon egy

rossz egeszsegi allapoti tarsadalmi csoport ,,b6vitett ujratermelese" zajlik.14

Az emlftett vizsgdlat - hasonl6an az 1971-es kutatashoz - kimutatta, hogy ciganyok az egesz

orszag teruleten elnek, eloszlasuk azonban korantsem egyenletes. Az orszagot ebb6l a

szempontb6l Kemenyek meg a hetvenes evekben hat regi6ra osztottak: Eszak (Borsod-Abauj-

Zemplen, Heves es N6grad megye), Kelet (Szabolcs-Szatmnar-Bereg, Hajdu-Bihar es Bekes

megye), AIfold (Csongrad, Bacs-Kiskun es Jasz-Nagykun-Szolnok megye), budapesti iparvidek

(Budapest, Pest, Fejer es Komarom-Esztergom megye), De1-Dunantul (Baranya, Somogy, Tolna,

Veszprem es Zala megye), Nyugat (Vas es Gy6r-Moson-Sopron megye).

1. tabla. A magyarorszdgi cigdnysag letsza'ma regionkent az 1971-es is az 1994-es reprezentativ
ciga'nyvizsgalat adatai szerint

1971 I1994 1971 1994 1971 1994

Eszak 65 ezer 1 19 ezer 20,4 24,3 6,5 9,0

Kelet 75-80 ezer 90 ezer 23,0 19,8 5,0 6,3

Alfold 5ezer: 5ezer 16i0 12,0 3,0 4,1

Bp.-i ip. 60 ezer 83 ezer 190 18,2 2,0 2,4
vid.

.. . . ..... ... ......... ............. ...................... ........................ ............................. ................... 7. l.9 ... 4.91

DE1-Dun. 65 ezer 104 ezer 20,0 22,8 4,0 6,5

Nyugat 5 ezer 13 ezer 1,40 2,9 1,3 2,0

Forrds. Kemiy-Havas

A fentiekb6l kidertil, hogy a cigdinyoknak a teljes n6pess6ghez viszonyitott ardnya mindegyik

r6gi6ban n6tt, de e1t6r6 m6rt&kben. Ennek a legf6bb oka minden bizonnyal az el-, illetve a

bevdindorlds. Igen nagy volt a vdndorlds a keleti rdgi6b6I leginkdibb az dszakiba, szoros

6sszefiigg6sben az er6ltetett iparositdssal. Abszolhit szdmokban kisebb, de ardnyaiban hasonl6 az

Szirtesi Zoltpn: A cigznvsag egeszsegugyi helyzete. Agroinform Kiad6hez, Bp., 1998, 20.
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elvandorlas az alfoldi r6gi6b6l az 6szaki, a del-dunantuli r6gi6, illetve a budapesti iparvid6k

iranyaba. Csaknem haromszorosara n6tt a ciganyok szama a ket nyugati megyeben.

Eltol6dtak a telepuil6stfpusok kozti aranyok is. 1971-ben 25 ezer cigany lakott Budapesten,

szamuk jelenleg 51 ezer. M6g nagyobb az eltol6das a videki varosok javara. 1971-ben 45 ezer

roma volt varoslak6, jelenleg haromszor annyi, es a teljes cigany nepess6ghez viszonyitott

r6szarany 14%-r61 30,3%-ra emelkedett.

2. tabla. A cigdnyok megoszlasa telepiilestipusok szerint

klg l,etszarn 1971-ben Letszarn 1994-ben Aranv 1971- Aranv 1994-
benl (1) ben (14

.................. . ............ .. ... .. . ...... ...... . .................... ..................... .... . . .

Budapest 25 ezer 51 ezer 7,9 9,1

Videki varos 45 ezer 129 ezer 13,9 30,4

Kozseg 250 ezer 277 ezer 78,4 60,5

Forrds: Kemeny Istvan-Havas Gdbor

Er6s volt tehat a ciganyok urbanizal6dasa, de ez nem csupan a romak varosba k6lt6zeseb6o

ad6dott, hiszen a vizsgalt id6szakban szamos k6zseg kapott varosi rangot. A ciganyok es nem

ciganyok kozotti tenyleges tavolsag nagyobb, mint az a fentiekb6l latszik: mig a nem ciganyok

csupan 36%-a 61 k6zsegekben, addig a ciganyoknak 60,5%-a. M6g szembetfin6bb a kiil6nbseg,

ha figyelembe vessziik, hogy a ciganyok 40%-a ezer f6 alatti telepiileseken el, ez az arany a teljes

n6pessegn6l 17%.

Tovabb tartja magat az a nezet, miszerint a ciganyok t6bbsege nagy 1etszamu, bonyolult

szerkezetui, tobbgeneraci6s nagycsaladokban 61. Val6jaban ez az allitas ma mar csak reszben igaz.

Egy a Nepj6leti Miniszt6rium megbizasab6l v6gzett, ot kelet-magyarorszagi megyere es

Debrecenre kiterjed6 romahaztartas-vizsgalat megallapitotta, hogy ugyan val6ban viszonylag

alacsony az 1-3 f6b6l al16 haztartasok szama (16%), 6s falun a 5 f6s vagy annal nagyobb

haztartasok is kozel ketharmados aranyt kepviselnek, a varosokban azonban mas a helyzet. A

varosi letforma alapvet6en befolyasolja a roma haztartasok meretet, es er6sen kozeliti a nem

cigany varosi haztartasokehoz. A hagyomanyos, tobb generaci6 egyultteleset jelento nagycsalad

mar a falvakban sem jellemz6, ezzel szemben a nuklean's (szul6kb6l-gyermekekb6l al16)

csaladok adjak a roma haztartasok 62%-at.'5

4 Gyukits Gy6rgy ( SOTE) szfves k6zlese.
15 Banlaky Pal: Cigdny csalddok vizsgdlata. Nepj61eti Miniszterium CsaIad-, Gyermek- es Ifjusagpolitikai F6osztaly
Csaladvedelmi Osztaly, [Bp.], 1993, 21-23.
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II. A mortalitfis

Magyarorszagon a lakossag egeszsegi allapota es demografiai helyzete kiriv6an rossz. Alacsony

az e1vesziiulsek szama, mig 1970-ben 14,7 az ezer lakosra szamitott 6rteke, addig 1997-ben

minden addiginal kisebb 9,9. Mindezt osszevetve az ezer lakosra szamitott 13,7 fos fogyassal

ezer lakosonkent 3,8 fo termeszetes fogyast jelent. A 1990-es evekben tovabb er6s6d6tt az 1980-

t6l megindult tendencia, tovabb csokken az orszag lakossaga.16 Magas a magzati vesztesegek

abszolfit szAma, annak ellen6re, hogy a magzati halalozas tendenciaja cs6kken6. Az elvesziiulsek

cca. 8,5%-anal meg mindig kis sulyu, 2500 g alatti csecsemo jon vilagra.17  A

terhessegmegszakitasok szama enyhen csokken6, de meg mindig magas (1997-ben 74 ezer); es

kulonosen igy van ez, ha szaz e1veszuilottre vetftjuk: 1997-ben minden addiginal magasabb volt,

74.18 A halalozasi aranyszam emelkedik, a termekenys6gi mutat6 csokken. A halalozas kul6nosen

gyakori a kozepkorii ferfiak k6z6tt, e tekintetben csaknem vilagels6k vagyunk. Az 1996-ban

sziiletettek varhat6 elettartama a ferfiaknal 66,1, a n6knel 74,7 ev, ez j6val az eur6pai atlag alatt

van. 9

Az egeszs6gugyi mutat6k kozul a legmeghataroz6bbak a halalozasi (mortalitasi) adatok. A

halalozasi aranyok igen stabil mutat6k, amelyek j6l tukrozik a tarsadalom egeszsegiugyi allapotat.

Ezek 6rtekelesen6l azonban figyelembe kell venni, hogy a kivalt6 okok 10-15 evre nyulnak

vissza, igy a halalozasi ertekek els6sorban ezzel az id6szakkal fiiggnek ossze. A vezet6 halalokok

Magyarorszagon a fejlett orszagokehoz hasonl6 sorrendet mutatnak: rosszindulatu daganatok;

szivbetegs6gek; agyerbetegsegek; erelmeszesedes; horghurut, tud6tagulat es asztma;

majbetegsegek; balesetek; ongyilkossag es onsertes. Magyar sajatossagnak tekinthet6 az

emeszt6szervi betegsegek, els6sorban a majzsugor okozta halalozas nagy szama, ami f6kent a

mert6ktelen alkoholfogyasztas szamlaj"ara irhat6.20

16 Magyar statisztikai zsebko'nyv 1997. KSH, Bp., 1998, 17.
17 Magyar statisztikai zsebko'nyv 1997. KSH, Bp., 1998, 19.
18 Magyar statisztikai zsebkoinyv 1997. KSH, Bp., 1998, 21.
19 Magyar statisztikai zsebko'nyv 1997. KSH, Bp., 1998, 22.
20 Pinter Alan-Csanady Mihaly-Horvath Amanda: A teruileti egyenl6t1ensegek kornyezet-egdszsdgugyi
vonatkozasai. In. Ne'pege'szse'g. orvos, ta'rsadalom. Szerk. Glatz Ferenc. MTA, Bp., 1998, 153-155.
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3. terk6p. A ferfiak osszes halalozdsa megye'nkent, 1981-1984

1 Z orszagost6l nem t6r el
orszagos alatt
orszagos felett

Forra's: MTA

A fejl6d6 vilAg orszagaiban a nemzeti ossztermek es a jobb egeszseguigyi allapot koz6tt szoros

6sszefuigges mutathat6 ki, es igy volt ez a XX. szazad els6 feleben a gazdagabb orszagokban is.

Ez az osszefiigges azonban a 1960-as evekt6l fogva egyre kevesbe ervenyes. Hasonl6keppen

nincs egyertelmfi kapcsolat a GDP es a varhat6 elettartam n6vekedese kozott. Az 1970-es

evekben Magyarorszag es a k6rnyez6 orszagok halalozasi aranyai jobbak voltak, mint pl. Nagy-

Britannia6 vagy Ausztria6, am a tendencia az 1980-as 6vekben megfordult, es a magyar aranyok

ma Oroszorszag, Ukrajna es Lettorszag mellett Eur6paban a legrosszabbak. Ez a valtozas 1988-ig

semmikepp sem magyarazhat6 az anyagi helyzet romlasaval, hisz 1960 es 1988 kozott a GDP

208%-kal emelkedett.

Richard Wilkinson Nagy-Britanniaban, majd G. A. Kaplan es tarsai az USA-ban kimutattak,

hogy a fejlett orszagokban halalozasi aranyai nem a GDP-vel, hanem a tarsadalmon beluli

egyenl6tlenseggel allnak kapcsolatban. Tehat minel nagyobb a kulonbseg a gazdagok es a

szegenyek kozott, annal magasabb a megbetegedesi es halalozasi arany. Vagyis nem a gazdasag

abszolut m6rteke, hanem a tarsadalmon beluli gazdasagi kulonbsegek az egeszsegiigyi dllapot

legjobb jelz6i.
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4. terkep. A fe'rfiak osszes halailozasa megye'nke'nt, 1991-1994

orszagostol nem ter el -
orszaigos alaftt-

- orszagos felett- -

Fofs -;TA

5. t6kp A n...sse..llzsamg~nn,19118
orsz6ot- nemt- e
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6. terkep. A no5k osszes halalozdsa megyeMkent, 1991-1994

r J orszagostol nem ter el - - k

orszagos alatt
orszagosfelett , r _

.rq

Forrtis: MTA

Az egyes allamokon beliuli egyenl6tlensegek nem csupan a rosszabb egeszsegi allapottal, hanem

a magasabb munkane1kulis&gge1, nagyobb bfin6z&si arannyal, a munkakeptelenseg, az alacsony

suilyfi uijsziilottek magasabb aranyaval, ugyanakkor a fels6foku vegzettsegiiek kisebb szamaval es

az oktatasra forditott alacsonyabb osszegekkel is jellemezhet6k. Az egeszsegiigyi allapot es a

viszonylag alacsonyabb szocialis-gazdasagi status kozotti szoros kapcsolat akkor is fennmarad,

ha az adatokat egysegesitik a hagyomanyos kockazati tenyez6k, a dohanyzas, az elhizas vagy a

mozgasszegeny e1etm6d szerint.21

A gyerekszam az osszlakossagenal sokkal nagyobb a magyarorszagi romak koreben, de sokkal

nagyobb a halalozasok szama es aranya is, es ennek megfelel6en sokkal kisebb a varhat6

6lettartam is. Pik Katalin mar a 1980-as 6vek vegen egy Pest megyei faluban vegzett kutatasa

soran megallapitotta, hogy a cigany ferfiak 12,5, a cigany n6k 11,5 evvel e1tek kevesebbet, mint a

kozs6g nem cigany lak6i.22 A 15 even aluli gyerekek aranya ketszer nagyobb, mint a teljes

nepessegn6l: 38, illetve 19%. Az 59 6ven feluiliek arAnya viszont a teljes nepess6gben tobb mint

negyszer akkora, mint a ciganyoknal: 19, illetve 4,5%.

21 Wilkinson, Kaplan es Putnam eredmenyeit idezi Kopp Maria-Skrabski Arpad-Szedmak Sandor: A szocidlis
kohezi6 jelent6sege a magyarorszagi morbiditas es mortalitas alakulasaban. In. Nepegeszseg, orvos, ta'rsadalom.
Szerk. Glatz Ferenc. MTA, Bp., 1998, 15-37.
22 Pik Katalin: A munkavegzes es az egeszsegi allapot osszefuggese. Vizsgalategy Pest megyei faluban el6 id6s
ciganyok es hasonl6 koru nem ciganyok kor6ben. In. Ciganylet. Szerk. Utasi Agfts, 6m lMszdros Agnes. MTI PTL
1991, 162. L. meg err6l: Uo: A halal nem valogat. Phralipe, 1992, 7.
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3. tabla. A cigdny es a teljes magyarorszdgi nepesseg generdci6s megoszldsa 1993-ban

-n --------- ----- ----

0-14 37,8 19,0

15-29 27,9 21,5

30-39 15,5 14,6

40-59 14,3 25,6

60- 4,5 19,3

Forrds: Kemeny-Havas, illetve KSH

A KSH adatai szerint 40 6v folott radikalisan csokken a ciganyok l6tszama. Mig a magyarorszagi

osszlakossag korfdja leginkdbb a fejlett orszAgok6ra hasonift, addig a romak6 a brazilra.23

1. ibra. A cigdny es a nem cigainy eletvitelu7 nepesseg nemek 6s korcsoport szerint

Ferfiak Nok

80-. .

70-74

60-64

50-54r

40-44 W

30-34 m S

20-24S

-

10-14 a acig6ny &ietvitelki (%)
04[: nem ciginy IetviteI(

0-t ------ --

15 10 5 0 5 10 15

Forrds: KSH

A KSH jelentese bizakod6 a cigAnysAg jov6beli eletkilAtasait illet6en: ,,Tekintettel arra, hogy

napjainkban, amikor a cigAnysAg kor6ben a szulet&skori ds a k6sobbi egeszseg-igyi ellatAs

nagyjAb6l ugyanazokat a lehetosegeket kinAija, mint a nemn ciganyoknak, vArhat6an nehany

6vtized elmultAval lAtvAnyosan emelkedni fog az 6regkoruiak ardnya, 6s a magas term6kenys6gi

mutat6k megtartAsa eset6n a cigAny n6pess6g jelentos ltszAmgyarapodAsa is vArhat6.,24 Mas

kutat6k nem ennyire bizakod6k. Eltekintve a KSH-jelentes AllitAsAnak masodik reszetol, ami

val6szinuisithet6en beigazol6dik, egyel6re nehezen bizonyithat6, hogy az egeszseguigyi ellatasban

23 Puporka Lajos: Nem no nagyra a ciganysag korfaja. Nepszabadsa'g, 1997. jdlius 8.
24A cigdnysdg lielvzete, eletkorulrmenvei 1993. KSH, Bp., 1994, 14.
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a ciganyok nagyjdb6l hasonl6 lehet6segekhez jutnanak, es az ut6bbi evekben sem n6tt az id6sek

aranya a roma lakossagnai. A cigany ujszuil6ttek 6letes6lyei ma is j6val rosszabbak, mint nem

cigany tarsaike, varhat6an legaldbb tiz 6vvel korabban halnak, mint a nem ciganyok.

4. tibla. A tiz vezeto5 haldlok Magyarorszagon es Szabolcs-Szatmar megyeben 1978-ban

Sorszam Halalokok Arany Sorszam Haldlokok Arany

... ... ..... ........ .° ........... . ............... ....................................................................................... ........... ... -.................. .. ....... ... ..
1. Szivbetegs6gek 39,9 1 Szvbetegs6gek,9

2. Daganatok 25,2 2 Agyerbetegsegek 20,8

3. Agy6rbetegsegek 18,8 3. Daganatok 18,0

4. Baleset 6,9 4. Baleset 6,3

5. Bronchitis,tfid6otgulat, 4,6 5. Ongyilkossag 4,8
asztma

. .................................. ......................... . . . . . . . .................................................. .................................. ................. . . . . . . ......................... . . ..... .................................... ........

6. Ongyilkossag 4,3 6. Bronchitis, tuid6tagulat, 3,9
____ ___ ____ ___ ____ _ 2 3 7 asztm a

7. Majzsugorodas 2,3 7. Influenza es tid6gyulladas 3,5

[ 8. Perinat. mort. okai 2,2 8. Perinat. mort. okai 3,1

9. Influenza 6s tiid6gyu11adds 2,1 9 Majzsugorodds 1,9

10. Cukorbetegseg 1,7 10-11. Cukorbetegseg 1,3

10-11 Velesziletett rende11eness6g 1,3

4/a tibla. Vezeto5 halalokok a ciganyoknal Szabolcs-Szatm6r megyeben 1978-ban

1. Szivbetegs6gek 22,1
2-3. Agy6rbetegs6gek 6,3

2-3. Perinat. mort. okai 6,3
.. ........... ..... .... ................ ,....,.. ...................................-.,.., ...... ,....................... ..............

4. Influenza es tud6gyulladas 5,3
.. .... .. . ... ... ......... ........... ... ... .. .. .. .. ... .. . ................................................... ...........

5. Daganatok 4,7

6. Baleset 4,2

7-8. Bronchitis, tuidotagulat, asztma 2,6

7-8. ag 2,6

9. Vesegyulladas es naphrosis 1,6

10-11. B *1humt 6s egy6b hasmen6s 1,0

10-11. Velesziiletett rende11eness6g 1,0

Forras: Nepegeszsdgiigy

Megbizhat6, naprakesz adatok hijan nehezen tudnank alldst foglalni abban a k6rd6sben, vajon

szignifikansan elternek-e a vezet6 halalokok a ciganyoknal es a nem ciganyoknal. Itt tehat - mint

oly sok helyuitt masutt is - csak a publikalt 6s a szakemberek altal megfogalmazott velem6nyek

ismertet6sere szoritkozunk. Egy a SzaboIcs-Szatmar megy6ben 1978-ban elhalt ciganyok halaloki
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megoszlasat targyal6 kozlemeny szerint nem csupan az elhaltak kormegoszldsa 25 , hanem a

jellemz6 halalokok is jelent6sen eltemek a megyei t6bbsegi lakossaget6l.

A tablazatb6l kideriil, hogy a Szabolcs-Szatmar megyei ciganyoknal 1978-ban a perinatdlis

mortalitas haromszor tobbszor fordult e16, mint az orszagban, es ketszer annyiszor, mint a

megyeben (a megyei adatokba beleertend6 a megyei ciganyoke is). Sorrendben hatrebb keriiltek a

leginkabb az id6sebbeket fenyeget6 daganatos megbetegedesek, az 6ngyilkossag es a baleset

okozta halalok. El6kel6 helyet foglalt el viszont az influenza es a tud6gyulladas, valamint a

vesegyulladas es a nephrosis. Meg mindig megtalalhat6 volt a tiz vezet6 halalok kozott - az

orszagos listar6l egy6bkent mar az 1950-es 6vekben kikopott - belhurut es egyeb hasmenessel

jar6 betegsegek, viszont nem szerepelt a majzsugor 6s a cukorbaj.2 6

Tisztaban vagyunk azzal, hogy husz ev multdn vajmi keveset mond az akkor is igen kicsiny

meritesui vizsgalat, de helyezziunk melle egy frissebb, tobb evet atfog6 kutatast. Szirtes Zoltan

roma szarmazasu korzeti orvos a korzetebe tartoz6 szeged-kiskundorozsmai ciganytelep

eg6szs6guigyi allapotar6l jelentetett meg egy kis kotetet. A szazhatvanhat lelket szamlal6 gett6ban

v6gzett vizsgdlatok azt tamasztottak ald, hogy a lakossag elhalalozasa harminc-otven ev korul a

legmagasabb, es a legt6bben szivinfarktusban halnak meg. A n6k halalozasi arainya, valamint a

betegsegeik szama is sokkal magasabb, mint a ferfiake. A n6knel gyakoribbak a vese- es a 1lguti

megbetegedesek, mig a ferfiaknal a szivkoszoruir- es a vesebetegs6gek vezetik a halalozasi okok

listajat.

A vizsgalat szerint a romak korai haland6saga6rt els6sorban a sziv- es errendszeri

megbetegedesek felel6sek. Az erbetegsegek kozul is a haldlokok tekinteteben vezet6 helyen all az

agyi iutortagulat, amelynek k6vetkezmenye az agyverzes, a szivkoszorner beszuikiuleseb6

szarmaz6 infarktus, a betegsegekben a karos taplalkozas 6s az orokletes tulajdonsagok jatszanak

jelentos szerepet.2 7

III. A morbiditis altaliban

A magyar egeszsegiigyi statisztika legnagyobb problemaja, hogy mig a halalokokat illet6en

viszonylag relevans informaci6kkal birunk, nem rendelkezunk megbizhat6 morbiditasi adatokkal.

Kulonosen igy van ez a ciganyok megbetegedesi mutat6it illet6en. Igy aztan kenytelenek

vagyunk egy 1985-ben megjelent tanulmanyt ismertetni, hogy nemi kepet kapjunk arr6l, mi

jellemzi (jellemezte egykoron) a ciganysag morbiditasat.

25 A megyeben a ciganyok kozul a 0-14 eves korosztaly adta az elhaltak 22,7%-at es a 60 ev felettiek a 46,4%-at,
mig a nem ciganyoknal: 0-14: 6,1%; 60-: 72,4%.
26 Bodnar L6rant: Vezeto halalokok cigAnyoknal. Nepegeszse'gugy, 1984, 279-283.
27 Szirtesi Zoltan: A cigdnysdg egeszse'gugyi helyzete. Agroinform Kiad6hdz, Bp., 1998, 18-24.
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A Baranya megyei Ormansag romai kozt 1978-ban vegzett vizsgalat eredmenyei tobbnyire olyan

dilemmak, melyekre egzakt tudomanyos valasz az6ta is csak toredezetten erkezett. Az aktfv

keres6k kedvez6tlen aranya, a n6k alulfoglalkoztatottsaga, az alacsony csaladi jovedelmek es

iskolazottsagi szint - mar akkor is ezeknek a jellemz6knek az egyiittese hatarozta meg azokat a

kereteket, amelyek alapjan a ciganysag hatranyos helyzetii lakossagcsoportnak szamitott. A

kutatas elsorendui kerdese az volt, hogyan jelenik meg a romak hatranyos helyzete egeszsegi

dllapotukat megvizsgalva. Ehhez eloszor is meg kellett tudni a betegek es egeszsegesek aranyat.

Egeszsegesnek az olyan szemelyt tartottak, akir6l a vizsgalati evben egeszsegiigyi dokumentum

nem kesziult, sem szuir6ssel, sem kovetessel megbetegedest nem regisztraltak nala. Ezek szerint

mig 1978-ban az Ormansagban a nem cigany lakossag 19%-a nem talalkozott orvossal, tehat

,,egeszseges" volt, addig a ciganyoknal ez az arany 21,4%. A ciganysag szamara kedvez6

alapadat tisztitasa azonban mas (veg)eredmenyt hozott. Elvben elkepzelhet6 ugyanis, hogy a

roma lakossag egeszsegi allapota mar csak fiatal tipusu' kor6sszetetele miatt is el6nnyel indult.

Egysegesitve a kor6sszetetelt a 2,4%-os el6ny 0,5%-ra csokken. Raadasul - fogalmaznak

onkritikusan a kutat6k - az orvos-beteg talaikozas nem biztos, hogy az eg6szsegesseget meri,

hanem inkabb azt, hogy mennyire ig6nyli valaki az egeszsegiigyi ellatast. Egyaltalan nem

lehetetlen - es ezt egyebek mellett Gyukits Gyorgy vizsgalatai is val6sziniusitik -, hogy a

ciganyoknal magas a latens morbiditas. Ennek melyrehat6 elemz6s6re azonban a tanulmany nem

vallalkozott. De megdllapitotta, hogy a romak latens morbiditasat az is bizonyitja, hogy a

k6vetessel, illetve szuiressel eszlelt betegsegeknek a ferfiaknal felet, a n6knel ketharmadat a nem

ciganyoknal 6szlelt6k.

Az ezer lakosra jut6 betegnapokat vizsgalva szinten a ciganysag helyzete tuint kedvez6bbnek,

hiszen a nem cigany 5007-tel szemben (ferfiak: 4122, n6k: 5872) mind6ssze 4406 napot tolt6ttek

betegallomanyban (a ferfiak: 3478, a n6k: 5291). A cigany lakossag k6reben viszont az

6sszmegbetegedesek nagysagrendje az eletkor el6rehaladtaval n6tt. A nem ciganyoknal kevesbe

ilyen monoton a n6vekedes. Fontosnak tiinik, hogy mig a 0-4, 5-9, 20-39 eves korcsoportokban

a ciganysag ertekei kisebbek, addig az osszes tobbiben nagyobbak.

A tanulmdny fr6i osszehasonlitjak az ezer cigany, illetve nem cigany lakosra jut6 nyilvantartott

megbetegedeseket iin. BNO-f6csoportonkent.
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5. tabla. Vezeto halalokok a Baranya megyei ciganyoknal 1978-ban

I. FertozB es elosdiek 262 3. 183 5.
okozta megbeteged6sek
II. Daganatok 13 15. 16 15.
III. Endokrin, taplalkozasi 29 14. 26 12.
es anyagcsere-bete2s62ek
IV. A ver es verkepzo 31 12. 21 13.
szervek betegs6gei
V. Elmezavarok 90 11. 108 10.
VI. Az idegrendszer es az 119 9. 133 8.
erzekszervek
megbetegedese
VII. A keringesi rendszer 164 6. 265 3.
betegsgei
VIII. A legzorendszer 800 1. 606 1.
betegsegei
IX. Az emesztfrendszer 345 2. 328 2.
betegsegei
X. A huigy-ivarrendszer 117 10. 94 11.
betegs '
XI. Terhessegi, szulesi es 30 13. 17 14.
gyermekigyi
szovodmenyek
XII. A bor es bor alatti 130 8. 113 8.
szovet betegs6gei
XIII. A csontvaz- 161 7. 196 4.
izomrendszer es a
kotoszovet betegskgei
XIV: Veleszuletett 8 16. 10 16.
anomiliak
XV. A perinatais 1 17. 3 17.
morbiditais es mortalitis
bizonyos okai
XVI. Tiinetek es rosszul 178 4. 140 7.
meghiatarozott &illpoto
XVII. Balesetek, 166 5. 151 6.
mrgez.sek, ero.szak_.

Forrds: POTE

A morbiditasi struktuiraban mindket lakossagi csoportban az elso ket helyen lgz6-, illetve

emeszt6szervi megbetegedesek allnak. Az alapvet6 kuil6nbseg, hogy a fert6z6 es e16sdiek okozta

megbetegedesek a ciganyoknal a harmadik leggyakoribb megbetegedesi ok, mig a nem

ciganyoknal a keringesi rendszer megbetegedesei. Az egyes f6csoportok nagysagrendje igen
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elter6en alakul. Szamottev6 tobblet megbetegedes mutatkozik az I. es a VIII. f6csoportban,

valamint hiany a VII. focsoportban.

A tanulmany konkluzi6ja, hogy a ciganysdg nemcsak tarsadalmi helyzete alapjdn kepez specialis

lakossdgcsoportot, hanem eg6szs6gi allapotaban is kUlonb6zik a nem cigany lakossdgt6l.28

Term6szetesen, ahogy a nem cigany lakossag mortalitasi strukturaja, ugy a ciganyok6 is

folytonosan vdltozik, de megbfzhat6, naprak6sz es atfog6 adatokkal nem rendelkezunk. Az 1970-

es evek roma morbiditasi struktfiraja meglep6 hasonl6sagot mutat a 20-30 evvel korabbi

osszlakossagi adatokkal. Tehat akkor magasabb volt a fert6z6, az emeszt6szervi betegsegek

aranya, 6s kiugr6an magasabb a perinatalis haland6sag. Mfg minden korabban k6szult k6zlemeny

kimutatja, hogy az orszagos atlagnal j6val kevesebb es kisebb szeletet foglal el az osszes

megbetegedesiik kbzbtt a sziv- es errendszeri eredetii megbetegedes, valamint a cukorbaj, addig

az ut6bbi id6ben ez val6szinuileg a ciganyoknal is megvaltozott. Szirtesi Zoltan a

kiskundorozsmai cigany ferfiaknal kifejezetten altalanosnak frja le a szivkoszorue6r-

megbetegedest, mint ahogy a n6knel a 1lguiti es vesebajokat.29 Az 1980-as evek vegen Pik Katalin

egy Pest megyei telepiulsen a ferfiaknal a leginkabb el6fordul6 betegsegkent az asztmat jelolte

meg, mig a n6k k6reben a legjellemz6bb a sziv- es errendszeri betegsegek, a vesebajok, illetve a

16gzesi rendellenessegek voltak.30

IV. Az iskolizottsaig

Mara egeszsegszociol6giai k6zhely, hogy egy orszag, egy nepcsoport egeszseget nem elsosorban

az egeszsegulgyi ellatas szinvonala hatarozza meg, hanem az eletmin6seg, tehat az iskolazottsag,

a foglalkoztatasi, illetve a lakhatasi koruilmenyek, a civilizaci6s es kulturalis szinvonal, a normak

stb. A rossz szocialis k6rulmenyek koz6tt el6 embereknek az egeszsegi Allapota is rosszabb. Az

iskolazottsagnak pedig fokozott egeszsegved6 es kockazatcsokkent6 szerepe van. Egy fels6fokud

vegzettsegu ember akar evtizedekkel nagyobb eletesellyel rendelkezik, mint egy analfabeta.

(Magyarorszagon husz ev koruli lehet a ku1onbs6g.3 1) Az el6ny6sebb munkapiaci helyzet, a

magasabb j6vedelem, a kedvez6bb higienes k6riilmenyek, a fizikailag kisebb terheles mellett

szerepet jatszik ebben, hogy az iskolazott ember konnyebben hozzaf6r egeszsegvedelmi

28 Koml6si Maria-Knab Edina-Szikszay Erika-Tenyi Jen6: A cigany lakossag egeszsegi allapota I. es II.

Nepeg6szseguigy, 1985, 305-307.; 339-341.
29 Szirtesi Zoltan: A ciganysdg egeszse'gugyi helyzete. Agroinform Kiad6haz, Bp., 1998, 22.

30 Pik Katalin: A munkavegzes es az egeszsegi allapot osszefliggese. VizsgAlat egy Pest megyei faluban e16 id6s

ciganyok es hasonl6 kori nem ciganyok kor6ben. In. Cigdnylet. Szerk. Utasi Agnes es Meszaros Agnes. MTI PTI,

1991, 174-176.
31 Nem sikerult az iskolai vegzettseg es a mortalitas kozotti osszefuigg6sre magyarorszagi statisztikakat talalnunk. De

a lehetseges ku16nbsegeket j61 szemlelteti, hogy az ezer fo alatti telepui1seken, ahol a ciganyok 40%-a es az

altalanos iskolat sem befejezettek t6bbsege 61, a 25 ev feletti ferfiak halalozasi val6szinusege jelent6sen felulmulja a

szazezer fo feletti telepillseken e16ket (pl. 25- es 30 ev k6z6tt: 0,01 108-0,00713; 35 es 40 ev k6z6tt 0,02772-

0,01893.) A halandosdg foldrajzi kuIo'nbsegei Magyarorszdgon 1997. KSH, Bp., 1999. 104-111.
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informaci6khoz, tudatosabb un. egeszsegtervvel es eg6szsegmagatartassal rendelkezik. Az a

felismeres, hogy az id6k haladtaval nem sziiksegszeriu a leepiiuls, hogy az egeszseget karban lehet

tartani, a betegsegeket meg lehet el6zni, olyan civilizaci6s vivmany, amelyhez a magasabb

iskolazottsagCuak konnyebben juthatnak hozza. Kes6bb reszletesebben is Iatni fogjuk majd az

iskolazottsag hatasanak az egeszs6gre vonatkoz6 direkt 6s indirekt elemeit.

R6viden ismertetnenk a magyarorszagi ciganyok iskolazottsagi adatait, amelyek jelent6sen

elternek az orszagos atlagt6l. Az 1971-es reprezentativ ciganyvizsgalat idejen a huszon6ves

ciganyok kb. haromnegyede gyakorlatilag majdnem teljesen analfabeta volt, mfg ket evtized

multan mar haromnegyeduk elv6gezte az altalanos iskolat. Az 1993-as vizsgdlat megdllapitotta,

hogy bar az eltelt id6ben jelent6sen emelkedett a cigany nepesseg iskolazottsagi szinvonala,

tavolsaga a t6bbsegi tarsadalomet6l tovabb novekedett. Ennek oka els6sorban a k6zepiskolai

tovabbtanulasban keresend6: a 25 ev feletti romaknak mind6ssze 1-2%-a vegzett k6zepiskolat.

Bar a szakmunkastanul6 intezetekben nagyobb az el6rehaladas, de meg ezeket is csak a roma

fiatalok kisebbsege tudta elvegezni.

6. tibla. A cigdny ne'pesseg korcsoportjainak iskolai ve'gzettseg szerinti megoszldsa 1993-ban
(%)s

Kor 0 osztiIv 1-7. osztilv 8 oszt6ly Szakinunkiskepii Szakkizpep
vagy szakiskola *'lagx %<agi

gimmiziurn e-getern

14-19 1,5 32,3' 55,2 10,4 0,4

20-24 1,1 22,2 59,7 15,6 1,5

25-29 2,5 22,5I 59,4 13,2 2,0 -

30-34 3,2 26,4: 50,0 17,2 2,7 0,4

35-39 6,3 39,1 44,4 7,4 2,3 0,2

40-44 8,3 36,4 44,7 8,5 1,5 0,4

45-49 12,9 44,2' 34,8 5,6 1,3 0,9

50-54 24,0 47,1 i 24,8 2,1 1,2 0,4

55-59 41,5 35,9 14,9 5,6 1,5 -

60-64 46,1 44,2 i 7,87 0,6 -- 0,6

65-69 31,5 59,21 4,6 3,8 -

70- 50,0 39,4, 7,7 1,0 0,8 1,9

Osszesen 9,4 32,8! 45,5 10,4 1,5 0,3
.. ............... .. _........

Forrds: Kemeny-Havas

Az iskolazottsag es a munkanelkulis6g 6sszefiiggeset illet6en a ket nagy vizvalaszt6 a kozepfokui

es a felsofoku vegzettseg. A KSH adatai szerint negyedannyi diplomas es negyszer annyi

altalanos iskolaba sem jart van munka nelkul, mint az orszagos dtlag.
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A budapesti ciganyokra vonatkoz6 adatok jelent6sen eltemek a videki romaket6l: lenyegesen

kedvez6bbek. Az altalanos iskolat nem vegzettek aranya Budapesten 15,5%, a videki varosokban

23,7%, a kozsegekben 27,3%. Ugyanebben a korcsoportban a koz6piskolat v6gzettek aranya a

fovarosban 9,9%, a videki varosokban 2,8%, a k6zsegekben 1,8%. M6g nagyobbak az anyanyelv

szerinti kuilbnbs6gek. Az altalanos iskola nyolc osztalyandl kevesebbet vegzettek aranya a

romungr6knal (magyar anyanyelv) 22,9%, a beasoknal (roman anyanyelv) 41,6%, az oldh

ciganyoknal (romani anyanyelv) 48,2%. Az altalanos iskola elv6gz6s6nek elterjedesehez

k6ts6gkivuil hozzajarult a ciganytelepek felszamolasa: 1971-ben 66%, 1994-ben 14% volt a telepi

lakasok aranya.

7. tibla. Nem cigainyfirfiak es nd5k megoszlaisa iskolai vegzettseg szerint 1993-ban (Oo)

osztaMy 0,23, 0,33 0,28

.-7oszt y 8,21 13,84 11,17

8 osztrIy 32,80 3 8,66 35,88

Szakmunkaskepzo 27,02 12,54 19,42
Kozepiskola 21,42 25,98 23,81

Felsofok 10,32 8,65 9,45
. .. . . . ........... ..... . .... .................. ................ ... *..... ................................. ....................... .... ....-.. .....

Osszesen 100,00 100,00 100,00
Forrds: Kemeny-Havas

7/a tabla. Ciganyfirfiak es no'k megoszlasa iskolai vegzettseg szerint 1993-ban (/)

I--1--
o osztaly 1 5,94 12,09 9,08

........... .. .. ................I..... ....... ... .. ....... ,................... .............................. . ..... . ............. ...... ... ............ ................. .......... ................... ........... .....

1-7 osztaly 28,06 36,96 32,61

8osztaly 48,24 43,39 45,77

Szakmunkiskepzo , 15,61 5,97 10,68
Kozepiskola 1,86 1,39 1,61

Felsoifok 0,28 0,19 0,24

Osszesen 100,00 100,00 100,00
Forrds: Kemeny-Havas

Kem6ny 6s munkatarsai megallapitottak, hogy hatvanyozottan csokken azok eselye a

tovabbtanulasra, akik k6sve fejezik be az altalanos iskolai tanulmanyaikat. Ennek azonban

nemcsak a gyakori 6vism6tls az oka, hanem az is, hogy a cigany gyerekek nagy resze csak

heteves korban kezdi el a tanulast. ,,Le kell szogezni, hogy a hat6ves cigany gyerekek nagy resze

novesben es ertelmi fejl6desben val6ban iskolaeretlen, es jobb is, ha csak heteves koraban kezd el

iskolaba jami. Nem korai kezd6sre, hanem az altaIanos iskola sikeres befejezesere es
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tovabbtanulasra van szuikseg" - fogalmaz Havas 6s Kem6ny.32 Igy hatnak tehat egymasra, illetve

er6sitik egymast mar iskolas korban az egeszsegiigyi, valamint az eletm6dbeli es civilizaci6s

hatranyok.

V. A foglalkoztatottsig

Az 1971-es reprezentativ ciganyvizsgalat idejen a munkakepes koru cigany es nem cigany ferfiak

foglalkoztatottsaga alig tert el egymast6l: 87,7, illetve 85,2%-os volt. Azt 1980-as 6vek k6zepet6l

kezdve a ciganyok nagy resze kiszorult a munkaer6piacr6l. 1993-ra mar egyebk6nt is orszagos

tet6pontjat ete a munkanelkuliseg, de a valtozas a ciganyoknal az orszagos atlagndl is dramaibb

volt. 1993-ban a 15-59 eves f6rfi nepessegben a foglalkoztatottak aranya orszagosan 64% volt, a

ciganyoknal viszont 28,6%. Ha nem ennyire Iatvanyos a valtozas a n6knel, de az 6 kiszorulasuk a

munkaer6piacr6l is egyertelmfi: 1993 vegen a 15-54 eves magyarorszagi nok 66%-a volt

foglalkoztatott, mig a cigdny n6knek csak a 15,1 %-a.

8. tAbla. A 15-74 ~vesferfi njpess~g megoszlcsafoglalkoztatottsdg szerint 1993-ban (%)

Foglalkoztatottak 54,8 28,7
Munkanelkuliek 9,0 28,8
Inaktivak 36,2 42,5
Osszesen 100,0 100,0

Forras: KSH, illetve Kemeny-Havas

8/a tibla. A 15-74 &ves no'i n epessg megoszsafolalk zerint 1993-ban (G/o)

Foglalkoztatottak 42,6 15,3
Munkanlikuiiek 5,4 14,6
Inaktivak _ 52,0 70,4

... ... .............. ............. .................................... ........... . .............. ..................................................................... ..........

Osszesen 100,0 100,0
Forras: KSH, illetve Kemeny-Havas

A ciganyok es nem ciganyok munkaer6piaci eselyeit messzemen6en befolyasoljak a regiondlis

adottsagok. Kozismert, hogy az orszag keleti es 6szaki r6szen j6val nehezebb munkat talalni, mint

a Dunantuilon vagy a f6varosban 6s k6myeken. Dobbenetes teny, hogy mig a keleti regi6ban a

nem cigany foglalkoztatottak aranya 44%, a budapesti iparvideken pedig megkozeliti az 51 %-ot,

addig a ciganyoknal j6val nagyobb a kiiulnbseg: keleten mindossze 12,3% a munkavala16 roma,

mig Budapesten majd 30%. Az eszaki 6s keleti regi6 foglalkoztatasi gondjai fokozottan sujtjak a

romakat, hiszen e ket teruileten 61 a magyarorszagi ciganyok 44%-a. Tudjuk, hogy az orszag

minden szempontb6l ketteszakad6ban van: egy tart6s recesszi6t6l gyotort keleti reszre es egy

elevenebb, verseng6bb, tobb t6k6hez jut6 6s kedvez6bb infiastrukturaval bir6 nyugatira. Nem

32 Kemeny Istvan-Havas Gabor: Ciganynak lenni. In. Ta'rsadalmi Riport 1996. Szazadv6g-TARKI, Bp., 1996, 360.
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mehetunk el tehat amellett, hogy a keleti reszen 61 a ciganyok 56%-a, mig a nem ciganyok 73%-a

a Budapesttel megerositett nyugatin.

Valamennyi tenyez6 kozul termeszetesen az iskolai vegzettseg befolyasolja leger6sebben a

munkaer6piaci es6lyeket. Ugy tiunik, kulonosen igy van ez a ciganyoknal.

9. tAbla. A kuil6nbozo' iskolai vegzettsegz7 nem cigainyok megoszlcasa foglalkoztatottsaig es
munkanilkalis6g szerint 1993-ban (%)

osztaly 3,53 3,41 _ _93,06

1-7 oszt.iil7,04 2,11 90,85

8 osztaly 32,97 7,00 60,02
Szakmunktisk6pz 70,18 12,92 16,91
Kozepiskola t 62,79 6,90 30,31
Fels-fok 76,11 2,30 21,59
Osszesen 48,401 7,13 44,48

Forra's: KSH

9/a tabla. A kui'lnbozo' iskolai vegzettsega' cigdnyok megoszlasa foglalkoztatottsag es
munkanilkiiliseg szerint 1993-ban (%)

O 14,5 31 82,4
1-7 osztaly 13,9 18,1 - 68,0

8 oszty 25,9 24,6j 49,5
Szakmunkaskepzo 41,7 28,0: 30,3
Kozepiskola 53,7 20,7 . 25,6
Osszesen 21,8 21,6j 56,5

Forras: Kemeny-Havas

Mig a csak 8 osztalyt vegzett romaknal a foglalkoztatottak, a munkan6lkuliek es az inaktivak

aranya nagyjab6l koveti a ciganyokra jellemz6 atlagot, magasabb iskolai vegzettseg eseten a

foglalkoztatottsag j6val nagyobb az atlagnal, de nem eri el a nem ciganyokra jellemz6 erteket.3 3

VI. A takhatas

A lak6k6rulmenyek alapvet6en befolyasoljak a nepesseg egeszsegi allapotat. Kul6nbsen igaz ez

egy olyan etnikai kozossegre, amelynek t6bbsege csak az elmult 30-40 ev soran kerult el

hagyomanyosnak tekintett telepeir6l. Mivel a roma lakossag rendkiviil nehez gazdasagi es

szocialis helyzetben 61, szinte magat6l ertet6d6 az is, hogy a romak lakjak a legrosszabb lakasok

tulnyom6 resz6t. A kormanyzat 1997-ben elfogadott, a ciganysag helyzet6t 6s 6letkorulmenyei-

nek javitasat celz6 programja egyik legfontosabb celkituzesekent jelolte meg a romak lakhatasi

3 A TARKI 1996-os vizsgalatanak adatai szerint a feln6tt cigany nepesseg egynegyede munkanelkuli, tovabbA kozel
kdtharmada pedig egydb okokb6l inaktiv, vagyis a feln6tt romAk csupan egyhatoda dolgozik. Ez alig tobb mint
harmada a nem ciganyok koreben mert 48%-nak. Az abszolut munkan6lkiilis6gi aranyszamok kiulonbs6ge a
munkanelkulisegi rAta kiszamolasakor meg eroteljesebben jelentkezik: a nem cigany lakossag koreben 1996-ban
11,7%-os volt, mfg a ciganyok koreben 57,9%-os. Magyar Hdztartds Panel. TARKI, Bp., 1996.
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helyzet6nek javitasat. Ennek 6rtelmeben a kormany utasftast adott a Kornyezetv6delmi 6s

Teriiletfejlesztesi Miniszteriumnak a telepszeriu lak6komyezetek felmeresere. A munka

hataridejenek 1998. februar 28-at tuztek ki, de a teljes felmeres meg maig sem kesziilt el.

A beerkezett adatokat elemezve azt mar most meg lehet allapftani, hogy a romak kozul mintegy

hatvanezren laknak telepszerii komyezetben (minden nyolcadik magyarorszagi cigany). Ez

l6nyeg6ben megfelel Kem6ny Istvanek vizsgalati eredmeny6nek, mely megallapftotta, hogy

1994-ben 14% volt a telepi lakasok aranya (1971-ben meg 66% volt). A telepek infrastrukturalis

allapota nehol katasztrofalis kepet mutat, gyakori az otszaz meteren tuili viznyeresi lehet6seg es

csatomrzatlansag. Szamos esetben az aramszolgaltatas sines biztositva, es a gaz is luxusnak

szamit. Gyakori, hogy mivel a telepekre csak folduit vezet, meg a ment6aut6 sem kepes

megkozeliteni az ott lak6kat. A telepek telen vagy rossz id6 eseten gyakorlatilag el vannak zArva

a kuilvilagt6l. A jelenleg ervenyben levo szocialpolitikai lakasepitesi kedvezmeny a romak

szamara nehezen elerhet6, mert gyakran nem tudjak teljesiteni az alapvet6 feltetelt: nem

rendelkeznek az epitesi k6ltseg harmincot szazalekat kitevo 6nresszel. Ennek k6vetkezteben

magat6l ertet6d6en szaporodtak meg a lehet6seggel val6 visszaelesek. A Kozmunkatanacs altal

1988-ban kifrt, a telepek infrastrukturalis helyzetenek javitasat celz6 palyazatra is mindossze

harom jelentkez6 akadt. Ennek oka a palyazatok megirasahoz sziikseges szakertelem hianya es a

helyi onkormanyzatok altal tanusitott kozony volt. A kormanyvaltas nyoman mara kets6gess6 valt

az el6zo kormany altal elfogadott, a romak helyzetenek javitasat celz6 k6zeptavui

kormanyprogram tovabbi sorsa, igy m6g az a piciny remenysugar is kihunyt, hogy valaha is

felmeresre es rendez6sre keriljenek az orszagban talalhat6 ciganytelepek.

Ilyen megoldasra var6 helyzet van p6ldaul Kiskundorozsman is, ahol a telepi korulmenyek kozott

el6k lakasainak nagy resze a tel folyaman nem ffitheto, ez a telepulesresz korzeti orvosa szenrnt

hamarosan tovabbi egeszsegkarosodashoz fog majd vezetni.3 4 Ozd egyik ciganytelepen

gyakorlatilag szazszazal6kos a munkan6lkuilis6g. Az emberek a nagyipari termel6s maradvanyait

e1ik fel, femhulladekot gyuijtenek a medd6hany6kban. A csaladoknak napi 12 6ras kemeny

munka aran 500-800 Ft ertekii vasat sikeriil 6sszekapamiuk. A ,,banyaszas" az omlasveszelyes

meddob6l mar halalesetet is kovetelt. A k6riulmenyekre jellemz6, hogy az onkormanyzat a

szetfagyott szennyvizcsatomat nem javitotta meg, ezert az emberi uriulk az utcara folyik, a

gyerekek jobb hijan egy egykor a gyarhoz tartoz6, vegyileg is szennyezett teruleten jatszanak.

Az egykori ciganytelepek felszamolasa - a politika csuicsair6l legalabbis uigy tiint - az 1970-es es

1980-as 6vek fordul6jan v6gleg lezarult. Ezzel szemben val6jaban uj telepek keletkeztek.

34 Szirtesi Zoltan: A ciganysag egeszsegUgyi helyzete. Agroinform Kiad6haz, Bp. 1998, 24.
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Egyebek mellett az egykori Cs (csokkentett komfortfokozatu) lakasok-hazak alkotta

telepul6sr6szeken. Az ujratelepesed6sre a szociol6gusok mar koran felhivtak a dont6shoz6k

figyelm6t,35 de a helyi iranyit6k nem akartak meghallani a figyelmeztet6 sz6t, 6s elszabotaltak a

valtoztatasokat, maguk is hozzajarulva ezzel az ujratelepesed6si folyamathoz. ,,A hazhelyek is

igen kicsik. (...) A faluban szokasos kb. 300 n6gyszogoles kertekkel szemben itt kb. 50

negyszog6l jut egy portara, mindez a falu sz6l6n, tagas mez6ben (...) Nagyon nagy a zsuifoltsag.

(...) Jelenleg a ciganyok 50%-a nem tartja egeszsegesnek lakasat. (...) Sok csaladnal gyuilt ossze

tetemes tartozas, ez6rt a tanacs mar egy ideje nem tartja rendben a kormy6ket, nem javitott semmit

a hazakon, nem szippantja a kozos em6szt6t. Tehat a ciganyok lakasainal a r6gi 6s az uij lakas

min6sege k6zti kulonbs6g a statisztikai mutat6knal val6jaban sokkal kisebb" - szamol be a

folyamatr6l a 80-as 6vek v6g6n a szociol6gus.3 6

Mara az uijratelepesedes t6ny. Nem befejezett, hanem egyre er6s6d6 t6ny, amit nevezhetiink akar

gett6sodasnak vagy a ciganysag szegregal6dasanak, de a folyamat sematikus: etnikailag 6s

szociaisan homog6n, a komyezet6t6l sokkal alacsonyabb fokon k6zmfivesitett, folyamatosan

roml6 allapotfi, megdllithatatlanul le6rt6kel6d6 lak6ovezetek jonnek l6tre, amelyet koh6zi6

n6lkiili ,,kozoss6gek" laknak, ahol a devidns viselked6s valik normaad6va.

Am a ciganysag lak6korulm6nyei nem csak a telepeken rosszak.

A romak 78%-a a N6pj6l6ti Miniszt6rium (NM) felm6r6se szerint sajat tulajdonu hazban lakik,

am mig vid6ken nagy tobbs6giikre, majd 90%-ukra ez jellemz6, addig a nagyobb varosokban a

b6rlakas domindl (Debrecenben pl. 79%). A falvakban a csaladok 15-20%-a csak hazr6szben 61.

Altalanosan hasznalt, bar kiss6 elavult mutat6 a lak6k6rulm6nyek 6rz6keltet6s6re az 6pit6sm6d, a

falazat milyens6ge. Ebben komoly, s6t pozitiv iranyu valtozas mutathat6 ki: a ciganyok lakta

falusi hazak 47%-a t6glab6l 6pult 6s 18%-uk alapozott valyog. Nagyok azonban a teruleti

kulonbs6gek a vizsgalt ot kelet-magyarorszagi megye kozul Jasz-Nagykun-Szolnokban pl. az

alapozas n6lkuli vdlyoghazak aranya 28%, mig az egy6b falazatok6 (vert fal, paticsfal, dongolt

fold) 27%. A legjobb a helyzet Pest megy6ben, ahol a csaladok haromnegyede t6glahazban lakik.

A lak6koriulm6nyek min6s6g6nek 6rz6kenyebb mutat6i a komforttenyez6k. Sajnos az NM

felm6r6seben olyannyira extr6mek a teruleti elt6r6sek, hogy ez alapjan orszagos 6rv6nyessegui

kovetkeztet6sek levonasa rem6nytelen. Mindenesetre Szabolcs-Szatmar-Bereg a legkev6sb6

komfortabilis terulet, itt a csaladok kozel fele csak villannyal rendelkezik, vezet6kes viz csak

35 Kemeny Istvan mar az 1971-es orszagos reprezentatfv vizsgalat tapasztalatait osszegezve igy fr: ,,A kozponti
elkepzelesek ellenere a helyi gyakorlat sok helyen uj ciganytelepek kialakulasat eredmenyezi. " BeszdmolI a
magyarorszdgi cigdnyok helyzetevelfoglalkoz6, 1971 -ben ve'gzett kutatasr6l. Az MTA Szociol6giai
Kutat6intezetenek beszamol6ja. Bp., 1976.
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egyotoduikhoz van bevezetve, es kb. ilyen aranyban hasznalnak pb-gazt. A csatomrnzottsag aranya

mindenutt katasztrofalisan alacsony, az alacsonynak tekintett 50%-os orszagos szintet meg sem

kozelitve atlagosan alig 10% (Jasz-Nagykun-Szolnokban osszesen 1%).

Korszeriibb egyedi ffitesm6dok a falusi romaknal alig fordulnak e16 (olaj-, gaz-, villanyffites). Sot

7%-uknal kalyhaval fiitenek ugyan, de kemeny nincs, igy a fuistot az ajt6n vagy ablakon vagott

r6sen at vezetik el.

A vizsgalat 674 haztartasos mintajaban a lakasok 26%-a min&siilt korszeruinek (panel vagy t6gla,

komforttenyez6kkel j61 ellatott, korszerii fuitesm6du), 52%-uk kevesbe korszeriinek (alapozott

valyog, komforttenyez6kkel kozepesen ellatott, fuitese kemenyes egyedi) es 22%-uk

korszeruitlennek (valyog vagy egyeb, keves komforttenyez6, kemeny nelkiili kalyha).

Az NM 1991-92-es felmerese a lakasok lak6suruseget az egy lak6ra jut6 lak6terulettel adta meg.

Elviselhetetlen, 5 m2/f6 alatti lak6suiruiseg volt a haztartasok 14,1%-aban, igen szuik6s, 5-10 m2/f6

33,4%-ukban, 11-15 m2/f6 25,7%-ukban, 16-20 m2/f6 16,0/o%-ukban es 21 m2/f6 felett 10,8%-

ukban. ,,A zsufoltsagnak ez a foka, barmilyen meleg csaladi l6gkor eset6n is, elfogadhatatlan,

egeszsegtelen, fizikai es mentalis &rtelemben egyarant. A feln6ttek szamara lehetetlenne teszi a

pihenest, a gyerekek nyilvanval6an keptelenek megfelel6 elmelyuiltseggel tanulni, ez pedig

lerontja kes6bbi 6letes&lydket" - sommazza az adatokat Banlaky Pal.37

A varosokban a ciganyok szinte csak az alacsony piaci erteki lakasokban, lak6korzetekben

laknak, es ezekbe koltoznek. Budapesten a VI., VII., VIII. 6s IX. kerulet tobbnyire

onkormanyzati tulajdonii, lelakott, rosszul k6zmivesitett hazaiban talalhat6, kis alapteruiletiu

lakasait lakjak. Miskolcon a varos ket ciganytelepe mellett a legtobben panelhazakban elnek,

amelyek fenntartasa a rendszervaltas utan irrealisan megdragult, kulonosen azoknak, akik

elvesztettek munkahelyiuket. A dijhatralekossag nem csupdin pszichesen nehezen elviselhet6

helyzet, a kozmiiszolgaltat6k az ad6snal elzArhatjak a villanyt, a gazt, de akar a vizet is,

megszuntethetik a h6szolgaltatast, a szemetszallitast. A lakasok ebb6l ad6d6 tart6s

komfortromlasa komoly eg6szsegugyi kockazatot jelent. Satoraljaujhelyen pl. az onkormanyzat

tulajdonolta vizmii elzarta egy teljes blokkhaz vizet, es ne'hAny het muilva hepatitis-A virus

okozta jarvany iitotte fel a fejet, es csak azutan sziint meg, miutan az ANTSZ nyomasara

kinyitottak a vizet.

Figyelemre melt6 teny, hogy az orszagos visszhangot keltett, romak es onkormanyzatok kozotti

konfliktusok tobbsege a lakhatas korul zajlott vagy legalabbis kapcsolatos volt azzal

36 Pik Katalin: A munkavegz6s 6s az eg6szs6gi allapot 6sszeffigg6se. Vizsgalat egy Pest megyei faluban 616 id6s
ciganyok 6s hasonl6 koru nem ciganyok k6r6ben. In. Cigdnylet. Szerk. Utasi Agnes es Meszaros Agnes. MTI PTI,
1991, 171-172.
37 Banlaky Pal: Cigdnycsalcidok vizsgdlata. Nepj6leti Miniszterium Csalad-, Gyermek- es 1fJisagpo1itikai F6osztaly
CsalAdv6delmi Osztaly, [Bp.], 1993, 28-42.
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(Szekesfehervar, Zamoly, Satoraljauijhely, Kecskemet, Miskolc, Szeged stb.). Ketsegtelen, az uj

kozigazgatasi es szocialis rendszerben tulsagosan is magukra maradtak a helyhat6sagok (itt most

egyszerre gondolunk a kontrollnelkulisegre es a tamogatas hianyara), peldaul a lakhatas

biztosftasanak tigyeben is, de a helyi donteshoz6k tobbnyire el is harftanak magukt6l minden

olyan pr6balkozast, amely a ,,ciganyok javara" pr6balna valtoztatni. Ebben nem csupan az

orszagban tapasztalt ciganyellenes el6iteletes gondolkodas kepez6dik le, hanem az a felismeres

is, hogy a ,,ciganyokon segiteni" a valaszt6polgarokban ellenerzest szuil, tehat politikailag nem

kifizetod6. 38

Az ut6bbi id6k leglatvanyosabb kozponti vallalkozasa a ciganysag lak6k6orlmenyeinek javitasara

az els6 lakashoz jutas szocialpolitikai tamogatasa. Nem tisztiink a jelenlegi es kul6nosen a

nehany evvel ezel6tti felt6telrendszer biralata, mindossze annyit allapitunk meg, hogy a

szocpolos hazepites koruli anomaliak nem segitettek e16 a szocialisan raszorul6 ciganyok

lakhatasanak val6di es tart6s megoldasat. Meg azokon a helyeken is, ahol val6ban es korrekt

min6segben elkesziiltek a hazak, tobbnyire olyan, a val6s igenyekhez nem igazod6 epitmenyeket

emeltek, amelyek fenntartasa, allagmeg6vasa a bennuik Iak6k minden igyekezete ellenere sem

lehetseges. 39

A lakhatas tekinteteben is val6sziniileg kedvez6bb a varosi romak helyzete, mint a falusiake. A

varosban eles, a varosba koltoz6s, legalabbis a csaladi es lakasviszonyok formalis mutat6it

tekintve kozeliti a cigany csaladokat a tobbsegi tarsadalomhoz. Ugy tetszik, nemcsak a varos-falu

hatarvonal menten, hanem mashol is eleg er6s a polarizaci6 a lak6korulmenyeket tekintve. Van

egy teriletenkent elter6 nagysag-ui, 10-20 szazalekos reteg, amely kiemelkedett a ciganysag

atlagab6l, es a tobbsegi lakossag szintjen el. Ugyanakkor a nagy t6bbseg j6val a tarsadalmi atlag

alatti lak6korulmenyek kozott lakik.40

VII. Terhesseg, szuIetesszabAlyozas, sziles

A terhess6g, a sziilet6sszabalyozas, a szul6s talan a leginkabb feldolgozott terulete a romak

egeszsegi allapotanak. Mar a szazadfordul6n foglalkoztattak a kutat6kat, els6sorban a

n6prajzosokat a ciganysag terhesseggel es szuilessel kapcsolatos szokasai, babonai. A masodik

vildghaborui utan pedig a ciganysag tekintet6ben a jarvanyuigy mellett talan ez az egeszsegtugyi

teriilet kapta a legnagyobb hangsulyt. A j6indulatu filantr6pia mellett nem nehez felfedezni a

38 Seg'dkdnyv a szocidlpolitika helyi kialakitdsdhoz. Szerk. Zadori Zsolt. DHV, Bp., 1998, 97-100.
39 Kadet Emo: Almennyezet. HVG, 1999. junius 26.
40 Banlaky Pal: Cigdnycsalddok vizsgdlata. Nepj6leti Miniszterium CsalAd-, Gyermek- es lifjsAgpolitikai F6osztAly
Csaladvedelmi Osztaly, [Bp.], 1993, 34-35. Az osszes cigany ketharmada a nepesseg legkisebb jovedelmu 20%-aba
tartozik. A het even aluli cigany gyerekek 83,6%-a, az iskolaskoru cigany gyerekeknek pedig 70%-a tartozik a
legszegenyebbek koz6. Sagi Matild: Ta'rsadalmifolyamatok a rendszervciltds uta'n. Kezirat.
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ffelemet, ahogy a tobbsegi tarsadalom els6sorban a hetvenes evekt6l kezd6d6en a ,,szapora

ciganyokat" szemlelte. A ,,putrik vilaga", a ,,dologtalansag" mellett talan a legtobbet ostorozott

,,roma jellegzetesseg", elmaradottsaguk egyik f6 oka a szaporasag, a felel6tlen gyermekvallalas, a

csaladtervezes hianya, a szabados nemi elet, a promiszkuitas. A val6s tenyekhez azonban olyan

sok el6itelet, hamis tudas es folklorisztikus reszlet tapadt, hogy azt meg a teruileten dolgoz6

szakember sem k6pes mindig sz6tvdlasztani.4 '

Aszmann Anna, az Orszagos Csalad- es Gyermekvedelmi Intezet megbizott foigazgat6ja a

legsuilyosabb problemanak a roma lakossag k6reben tapasztalhat6 magas csecsem6haland6sagot

tartja. Az 1980-as evek elejen t6rtent csokkenes ellen6re kulonosen magas a cigany lakossag

perinatais haland6sagi mutat6ja (a 28. terhessegi hett6l az iujszulottek hatnapos koraig

bek6vetkez6 halalozast nevezzuk perinatalis halalozasnak).

2. abra. Az 6sszes csecsem6'haldlozds es ezen beliil a cigainy csecsemo5k halalozasanak wiltozasa
ezreMkben Magyarorszagon, 1970-1990
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Forrds: OCSGYI

A halaleseteknel nagy szerepet jatszhat a terhesseg alatti dohanyzas vagy az anyak rendkivul

alacsony kora. A csecsem6haland6sag egyebkent a n6pesseg szocialis j6letet is kifejezi, minel

alacsonyabb a haland6sagi mutat6, annal fejlettebb az adott kozosseg eletszinvonala. A

magyarorszagi gyermekhaland6sagi mutat6 egyebkent is rosszabb a komyez6 orszagoket61, de a

roma lakossag koreben tapasztalhat6 halaIozas majd dupiaja a magyar atlagenak. A problema

41 A kerdesr6l b6vebben Nemenyi Maria: Cigdny anya'k az egeszseguigyben. NEKH, [Bp.], 1998, 28-59.
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megoldasat az igazgat6 asszony az eletszfnvonal emel6s6n kivul az oktatasban Iatja. Felm6resek

szerint a gyermekhaland6sdg az iskolazottsaggal egyenes aranyban cs6kken. 4 2

A f6igazgat6 szavaira rimelnek azok az 1980-as evekben vegzett, a cigany terhes n6kre

vonatkoz6 kutatasok, amelyek egzakt szamokkal is merhet6ve tettek a roma magzatoknak es

csecsem6knek a t6bbsegi tarsadalomban tapasztaltnal is rosszabb eleteselyeit.43 A magzat

szempontjab6l az egyik legsiilyosabb veszelyeztetettsegi tenyez6nek szamit a terhel6 sz-uleszeti

k6rel6zmeny: a halvasziiles, miivi es spontAn vetelesek. Egy Szabolcs-Szatmar megyeben vegzett

vizsgalat megallapitotta, hogy az 1980-as evtized elejen bekbvetkezett szignifikans cs6kkenes

ellenere44 a cigany terheseknel ketszer gyakrabban figyelhet6 meg sziiulszeti k6rel6zmeny, mint a

nem ciganyoknal. A cigany n6k el6z6 terhessegei koz6tt szignifikansan t6bbsz6r fordultak e16

korai es kes6i halalozasok, ,,korasziiulsek" (< 2500 g), valamint miuvi vetelesek, mint az ut6bbi

csoportban. A veszelyeztetett roma anyak gyermekei kozott az alacsony sullyal szuletett

ujszulottek aranya megkozelitette a 30%-ot (a nem veszelyeztetetteknel 17,2% volt az arany). A

folyamatosan cs6kken6 terhel6 sziil6szeti k6rel6zmenyeken beliil folyamatosan n6tt az els6

terhessegek megszakitasanak aranya. A muivi veteleseket igenybe vev6 roma n6k koziul a 19

6vn6l fiatalabbak aranya 1980-ban 18,4% volt, mig a nem ciganyoknal 10%.45

Szinten a Szabolcs-Szatmar Megyei Tanacs VB Egeszs6gugyi Osztalyanak es a megyei

kozeg6szs6gugyi-jarvanyugyi allomasnak a vizsgalatab6l tudjuk, hogy az 1980-as evek elej6n a

cigany szuil6 n6k testsfilya 3,3 kg-mal volt kevesebb, mint a nem ciganyoke. A testsiulykulo6nbseg

a dohanyz6 kismamaknal 4 kg volt. Az &letkbrdlm&nyek jelent6seget mutatja az is, hogy a telepi

n6k testsuilya meg a nem telepen 616 roma n6kenel is kevesebb volt 2,1 kg-mal. A varand6s n6

testsulya kiilonosen fontos mutat6, ugyanis az anya testsulyanak n6vekedese 6s az ujszulott

szuletesi suilya k6zott jelent6s 6sszefuigges mutathat6 ki. Kis suilyui anyak gyakrabban sziilnek

alacsony sulyu, rovidebb es kis fejkbrfogatui uIjszuil6tteket. Mig peldaul a mintaban szerepl6 52 kg

feletti roma n6k 20%-anak, addig a konnyebb testsuilyuak 26,7%-Anak sziiletett kis suilyu gyereke.

42 A temaval foglalkozik egyebek mellett Joubert Kalman: Az ujszulottek fejlettsegenek szocio-demografiai
6sszefi1gg6sei. Statisztikai Szemle, 1990/11., 857-868.
43 Egyebek mellett: Nepegeszsegiigy, 1984/1., 20-22.; 1984/5., 279-283.; 1985/1., 7-9., 28-3 1.; Orvosi Hetilap,

1984/23., 1387-1390.; Statisztikai Szemle, 1990/11., 857-868.
44 Magyar N&orvosok Lapja, 1983, 340.
45 Bodnar L6rant: Cigany terhesek terhel6 szfl1szeti k6rel6zmenye. Nepegeszsegiigy, 1984, 20-22.
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7. terkep. Perinatalis (0-6. nap kozotti) halalozas 1995-ben

kb. 9,0 ezrelek
1= kb. 6,6 ezrelek

kb. 10,9ezrelek

Forrds: OCSGYI

8. terkep. Csecsem6halclozds (7-365. nap) 1995-ben
=1kb. 10,7 ezrelek
E3kb. 9,4ezrelek/

Forrds: OCSGYI

Mar 1972-ben szulettek publikaci6k arr6l, hogy a magyarorszagi cigany anyaknal a kisebb

testsuly (es magassag) nagyobb kockazatot jelent az ujszulott szamara. Mivel az 1970-es 6vekben

a cigany fiatalok atlagos testsiulya 1lnyegesen kisebb volt a nem ciganyokenal (ez derult ki a
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katonai sorozdsokndl46 ), felmeriulhetett, hogy a cigany n6k es gyermekeik alacsonyabb atlagsfilya

etnogenetikai eredettel is magyarazhat6, es k6zvetleniil felel6s az endogen hatasok egy reszeert.

Ezt azonban a cigany terhes n6k szabolcsi vizsgalata egeszeben nem igazolta. A kutat6k

els6sorban az eletm6dban talaltak meg az okokat. Egyebek mellett a terhes n6k 63%-a dohanyos

volt, 48%-uk alacsony higienes szintii telepen vagy ,,telepszerui k6rfilm6nyek" kozt elt.

(Valamennyi anyai testsuilycsoportban kedvezobb volt a nem dohanyz6 es/vagy nem telepen e61

roma n6k magzatainak siilya.) A kerdes kutat6i szerint a kedvez6tlen szocialis helyzetu anyak

n6vekedesi es fejl6desi visszamaradasAnak, valamint gyengebb reprodukci6s

teljesit6kepessegenek tovabbi oka a gyermekkori hianytaplalkozas. A kovetkezmenyek

generaci6s meretiuek. Az atlagosnal kisebb testsiilyui terhes n6 kedvez6tlen k6myezete tovabb

csokkentheti a magzat sulyat. A kis sullyal szuiletett anyak gyermekei tobbnyire kis sullyal

szuiletnek.4 7

A cigany anyak terhess6g alatti esemenyeivel kapcsolatban megjelent szinte valamennyi altalunk

ismert k6zlemeny konklizi6ja, hogy az elert eredmenyek dbnt6en a cigany terhesek

6letkoruilmenyeire es gondozasara vezethet6k vissza. Az eletkoriIlmenyek javitasa termeszetesen

nem az egeszsegugy feladata, de jelenleg a terhesgondozasban sem tapasztaltunk olyan kedvez6

valtozasokat, amelyek a varand6s cigany n6k es csaladjuk helyzeten konnyitene. Az egeszsegugy

mindeddig ad6s egy olyan, a nagyszamui es a magyarorszagi szulo n6k egyre nagyobb hanyadat

ad6 cigany sziil6 n6k specialis igenyeire formulazott gondozas kialakitasaval, amely kepes lenne

a jelenlegi aldatlan helyzeten javitani.

A problemak lekuzdeseben jelent6s szerepet jatszana, ha az egyetemeken 6s a f6iskolakon

oktatnak a romak kultfirajab6l ered6 ismereteket - veli Aszmann Anna. A teriileten dolgoz6

kezd6 szakembereknek ismeretlenek a roma szokasok. Magyarorszagon a romak el6szeretettel

csomagolnak kulonb6zo targyakat a baba p6lyajaba: villat, kanalat, szentelt Maria-kepet stb.

Szokas meg a rontasok elker-u1lse v6gett a baba csukl6jara szines szalagokat kotni, kez6be

fokhagymat adni. Komoly ertetlenseget valt ki a kezd6 gyermekgy6gyaszoknal az a roma

hagyomany, hogy a babanak nem szabad tukorbe neznie. Azonban ezek a szokasok a ciganyok

tobbsegen6l csak egyre halvanyul6 folkl6relemek, val6jaban nem ezek teszik kulonlegesse a

roma szul6 not, hanem a fentebb emlitett pr6zai szociol6giai tenyek.

A Nem6nyi Maria altal irt tanulmany, amely a roma anyak es az eg6szs6gtigyi dolgoz6k

viszonyat vizsgalta, leszogezi: mindket fel kulon vilagot k6pvisel. Az azonos esem6nyekre

vonatkoz6 narraci6k mintha nem is ugyanarr6l sz6lnanak.

46 Honvedorvos, 1982, 17.
47 Ne'pege'szsegugy, 1984, 279-283.

34



Az eg6szs6guigyi dolgoz6k altal a ciganysdgr6l alkotott kep szerint a romak a civilizaci6 mas

fokan allnak. Valahol f6luton a termeszeti nep, a vadember es a kulturember kozott. Az

egeszsegugyisek gyakran panaszkodtak a romak tajekozatlansagara, tudatlansagara, korszerii

csaladtervezesre val6 alkalmatlansagara. A kutatas szerint a megkerdezett romak viszont

semmiben sem kulonboztek az azonos muiveltsegi szinten vagy szocialis helyzetben levf t6bbsegi

tarsadalomt6l. A nagyobb gyermekszaporulat pedig nem a csaladtervezesre val6

alkalmatlansaguknak koszonhet6, hanem a romak szamara m6g mindig jelent6s szerepet jatsz6

tradici6k k6veteseb6l ad6dik. A kutatas megallapitasa szerint sok esetben az egeszsegiigyben

tapasztalhat6 el6iteletesseg a gy6gyit6-gondoz6 munkanak is akadalyat kepezi. Tovabbi

tanulsagot jelent az, hogy egyik oldalon sem lehet homogen csoportr6l beszelni. Fontos

megallapitas az is, hogy a tapasztalatok szerint, ha az eg6szseguigyi dolgoz6 keveset talalkozik

roma paciensekkel, a r6luk alkotott kepe, viszonya sokkal inkabb el6ittletes. A tanulmany

megallapitasai szerint a legjobb viszonyt a roma paciensekkel a veluik alland6 kapcsolatban a116

ved6n6k alakitottak ki.48

VIII. Fertozes, jarvanyok

Altalanos n6zet, hogy a ciganyok a ja.rvanyok terjeszt6i, es a mai Magyarorszagon fert6zeseknek

leginkabb kitett tarsadalmi csoport. Straub Ilona, a Johan Be1a Orszagos Epidemiol6giai Kozpont

igazgat6ja elmondta, hogy az adatvedelem miatt nincsenek pontos statisztikaink arr6l, hogy a

fert6zesek soran mennyi roma betegedett meg. A jarvanyok bejelentesekor azonban altalaban

megemlitik, ha az erintett fert6zottek kiemelked6en magas hanyada keriul ki a ciganyok kozul. A

legut6bb Tiszaburan tort ki egy sulyos, hepatitis-A virus okozta jarvany, ahol - mint azt az

illet6kes tisztiorvost6l megtudhattuk - az osszes beteg cigany szarmazasu volt.49 Mindemellett

nem lehet veletlen az sem, hogy jarvanyiigyi szempontb6l is a ciganyok altal siiriin lakott

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye a legfert6zottebb.

A romak kor6ben leggyakrabban az enyhe lefolyas6 hepatitis-A virus okoz jarvanyos

megbetegedeseket. A betegseg a nem megfelel6 higienes korulmenyek hatasara cseppfert6zessel

terjed. A fert6zesek nagy resze a gyerekeket erinti, gyakran a betegseg olyan enyhe lefolyasui,

hogy azt eszre sem veszik. Lefolyasa utan azonban a gyermekek a betegseggel szemben

immuinissa valnak. Gyakori azonban, hogy a fert6zes a romakr6l masokra is tovabbterjed, es

komoly jarvanyt idezhet e16.

48 Nemenyi Maria: Cigdny anydk az ege'szsegiigyben. NEKH, [Bp.], 1998.
49 Nepszabadsdg, 1998. szeptember 9.
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A romak k6reben gyakori masik fert6z6 betegseg, a dizenteria (verhas) szinten cseppfert6zessel

terjed, es a nem megfelel6 higienes k6rulmenyek reven alakul ki. A hevenyebb verhas-

megbetegedest okoz6 shigellaflex nevu virus (lat. shigella flexneri), sokkal gyakoribb a roma

populaci6ban, mint a tobbsegi tarsadalomban. Ezek a megbetegedesek a vilagon mindenutt

altalaban a szegenyebb nepretegekben fordulnak e16, ahol a higienes viszonyok nem megfelel6ek.

Az eddigieknel sokkal vesz6lyesebb es a romak k6reben az 6sszlakossagnal gyakoribb jarvanyos

megbetegedes a hepatitis-B okozta fert6zes. A betegseg verrel vagy testnedvekkel terjed. A

leggyakoribb fertozesi modozatok: az anyar61 gyermekre, a szexualis uiton 6s az orvosi miihiba

reven (a higienias el6irasok megszegesevel) kialakul6 fert6zes. A betegseg rendkivul

rosszindulatu es hosszan tart6, akar evtizedes lappangasi id6vel is rendelkezhet. A fert6zottek a

hosszuft tiinetmentes lappangasi id6 miatt tudtuk nelkuil veszelyeztetik a tarsadalom egeszet. A

betegseg vegs6 stadiumaban majzsugorodast es majrakot idez e16. Evek 6ta folyik a terhes anyak

hepatitis-B szuirese, a felmeresek szerint fel szazalekuknal talalnak pozitiv teszteredmenyt. A

fert6'z6tt anyak majdnem mindegyike roma szarmazasu volt. Ennek oka a sziik helyen val6

egyitteles es az elegtelen higienes felt&telek mellett (a fert6zest el6segitheti peldaul a kozbs

borotva hasznalata, a sziuk lak6ter miatti konnyebb testnedverintkezes) a koran kezdett szexualis

elet, valamint a gyakori partnercsere (promiszkuitas). A terhes anyak szfiresenek eredmenykent

az ujszulottek oltdsban reszesiulnek, ezdltal immunissa valnak a k6rokoz6 virussal szemben.

Szakemberek szerint a roma n6knek a prostitici6ban jAtszott szerepe miatt fel6, hogy a romak

k6z6tt hamarosan jelent6s lesz az AIDS-fert6zottsegi veszely. 1985-t6l a Magyarorszagon

regisztralt 700 HIV-fert6zottb6l csak egy f&rfi volt cigany. Jelenleg minden harom Mvben

felm6reseket vegeznek terhes anyak k6reben, vizsgalva azt, hogy a HIV-vfrus milyen mertekben

terjed at a heteroszexudlisokra. Szerencsere, a vizsgalt anydk k6reben eddig m6g egyetlen

fert6zottet sem talaltak, a jelek szerint az AIDS Magyarorszagon egyel6re a mai napig a

homoszexudlisok kor6ben maradt.

Gyukits Gyorgy miskolci romak k6reben v6gzett vizsgalata a ciganyok nagyfokui

tajekozatlansagar61 arulkodik a HIV-virus terjed6set, az ellene val6 vedekezest es az AIDS-

betegseg jellemz6it illet6en. Bar mindenki hallott mar a megbetegedesr6l, de ismereteik

t6redezettek es zavarosak. Szels6seges, de jellemz6 pelda erre, hogy egy ferfi valaszad6 szerint

az AIDS-et a kondom terjeszti. A kutat6k benyomasa az volt, hogy az AIDS-szel kapcsolatos

tudas annal inkabb bizonytalannd valt, minel rosszabb koriulmenyek k6zott 6l6 csaladokat

kerestek fel. Nagyon val6szinul, hogy az AIDS-szel kapcsolatos tudas els6sorban az iskolai

vegzettseggel fugg ossze. A kutatas egyetlen pozitiv tapasztalata az AIDS-rol val6 tudassal
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kapcsolatban az volt, hogy a fiatalabb korosztalyok ismeretel e teren megbizhat6bbaknak tuintek,

mint az id6sebbek6.5 0

Az etelmergez6sek a romak koreben nem gyakoribbak, mint a tobbsegi tarsadalomban. Az

etelfert6zesek nagy reszet Magyarorszagon a szalmonella okozza, ami a romak k6reben attMl

jelentkezhet, mert nem rendelkeznek huit6szekrenyekkel es fagyaszt6laddkkal. Gyakori, hogy az

el6gtelen konyhai felszerelesek, a vfzhiany miatt mosogatas nelkul hasznaljak ugyanazokat az

edenyeket hus es kesz6tel tarolasara is. Egy kisgyermek a kozelmultban azert halt meg sulyos

szalmonellas fert6zesben, mert egy korabban csirkehuis tarolasara szolgal6 edenyben mosogatas

nelkul nokedlitesztat tartottak, igy fert6z6dott meg a keszetel. A legszegenyebb, legelesettebb

videki romak sok helyen kenyszeriilnek a dogevesre, am ebb6l - bar rendkiviil veszelyes -

viszonylag keves fert6zes szarmazik. Ugyanis a hagyomanyok szerint is ismert: a dbghiist sokkal

tovabb kell f6zni (ez csiraol6 hatasui, a f6zes a bakteriumokat gyakorlatilag elpusztitja). 1997-ben

egy hateves kisfiu Mikekaracsonyfan (Zala megye) abba halt bele, hogy csaladja doghus eves6re

kenyszeriult, de a huist nem f6ztek meg elegge.

A tobbsegi tarsadalomra - a beoltottsag miatt - a kanyar6 mar nem jellemz6 megbetegedes, am

ebben az evben Debrecenben komoly fertozeshullam soport vegig a roma populaci6ban. A

megbetegedest kivdlt6 fertozest a romak nagy val6szinuiseggel Erdelyb6l hoztak at hazankba.

Magyarorszagon a gyerekek beoltottsaga 99,8%, de a becslesek szerint a kimarad6 gyerekek

kozott val6sziniuleg nagy szamban vannak romak. Nagyon sok minden fuigg a telepeken dolgoz6

szakemberekt6l - velte az igazgat6 asszony -, mert ha azok a roma anyakkal megfelel6

hangnemet hasznalnak, es gyermekszeretetiukre alapoznak, akkor k6nnyen meggy6zhet6k az

oltasok szuksegesseger6l.

A gyerekek beoltottsagara vonatkoz6 es nagyon j6 hangz6 statisztikat megkerd6jelezi az 6zdi

h6tesi ciganytelepre vonatkoz6 tapasztalat. Abukamar Ata, a helyi k6rhaz szulesz adjunktusa es a

varosi cigany kisebbsegi onkormanyzat H6tesen gyerekek szamara oltasi akci6t szervezett, mivel

a gyerekek nagy resze nem kapta meg id6ben a kotelez6 oltasokat. Az elmaradas oka egyreszt a

szulok irastudatlansagaban rejlik (nem tudjak elolvasni az oltasokra sz616 idezeseket), masreszt a

merhetetlen szegenyseg miatt k6ptelenek voltak a buszjegyet megvenni, es gyerekeiket

megfelel6en felolt6ztetve az orvoshoz elvinni. A koz6s akci6 reven minden gyermnek egy Sport

szelet kisereteben megkapta az elmaradt oltasat. Az akci6 folytatasat celz6, mas Ozd komyeki

ciganytelepek gyermekeinek beoltasara iranyul6 1997-ben irt palyazatot a Nepj6leti Miniszt6rium

elutasftotta.'

50 Gyukits Gyorgy szfves kozlese.
51 Abukamar Ata szfves kozlese.
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A szociol6gusok altal oly sokat hangoztatott allitast, hogy a rih egyre gyakoribb megbeteged6s a

ciganytelepeken, Erd6s Gyula, a Johan Be1a Orszagos Epidemiol6giai K6zpont dezinszekci6s es

deratizaci6s osztalyvezet6 f6orvosa cafolja. Magyarorszagon minden evben 500 k6ruili riihes

esetet regisztralnak, de a romak k6reben nem gyakoribb az el6fordulas. A fert6zes sokkal inkabb

szocialis otthonokban, munkasszallasokon, k6rhazakban fordul e16, es csak ritkabban

csaladoknal. Az utols6 riihjarvany 1972-ben volt, es altalaban minden huszonot evben

megismet16dik. A mudlt evben Tiszavasvariban a romakra rafogtak azt is, hogy a gyerekeik

riihesek voltak, de ezt a kes6bbi vizsgalatok cafoltak.

A romak koreben sokkal gyakoribb probl6ma a tetvess6g. (Lasd a 10. tablat.) Mar 1961 6ta

pr6balnak kul6nb6z6 intezkedesi terveket kidolgozni a ciganytelepeken tapasztalhat6 tetvesseg

megszuntetesere, de komoly eredmenyeket maig sem sikerilt el6mi, mivel lehetetlen egyszerre

mindenkit tetuimentesiteni. Ha csak egy ember is tetves marad, akkor konnyen u1jrafert6zheti az

egesz populaci6t. Problemat okoz a gyakorlatban a lakossag ellenallasa 6s az eszkozhiany is. A

tetiu terjedese a tisztalkodas hianyossagainak k6vetkezteben indul el. A hetvenes evekben volt egy

komoly tetijarvany az orszagban, es erdekes m6don leginkabb talan a R6zsadombon tombolt. A

fejtetu nem terjeszt semmilyen betegseget, problemat akkor okoz, ha a fejb6r a viszketes miatti

alIand6 vakaras kovetkezteben felsebesedik es - a piszkos kez hatasara - elfert6z6dik.

Ugyanezeket a viszonylag enyhe tiuneteket tapasztalhatjuk a bolha es a poloska eset6ben is.

A ruhatetii sokkal veszelyesebb el6skod6, egyediili terjeszt6je a kiiiteses tifusznak, amely

rendkiviil rosszindulatfi betegseg. Jelenleg a hajlektalanok kozt fordul e16, meg a cigAnytelepekre

sem jellemz6, az utols6 kiiiteses tifuszos megbetegedes 1971-ben t6rtent. Nyolc-tiz ev alatt

kiilonboz6 programok hatAsara sikerult a romakat a ruhatetiit6l megszabaditani. Elszomorit6,

hogy a ruhatetii es a tetvesseg is ketszer olyan gyakorisaggal jelenik meg a varosi gett6kban, mint

a falusi ciganytelepeken. A tetvessegi problema fenyeget6en attol6dott a ciganytelepekr6l a

varosokba. (Lasd a 10. tablat.)

10. taibla. Tetvess6gi adatok 1997-bo'l
Y !

Veszelyeztetettek szama 30 533 23 608

Fejtetves szemely 754 1 748

Ruhatetves szemely - 5

Fejtetvesseg aranya (%) 1,6 3,0

Ruhatetvess6g arAnya (%) 0,02
Forrds: Johan Bela Orszagos Epidemiol6giai Kozpont

A ciganytelepeken komoly gondot jelent a lgyveszely. A 1lgy els6sorban a szalmonella, a

hepatitis-A es a tifusz tereszteseben jatszik fontos szerepet. A telepeken hasonl6an jelent6s

problema meg a patkanyveszely: az allat bolhaja a pestist terjeszti, de ez szerencsere mar eltiint
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Magyarorszagr6l. A trihinella (bors6ka) fereg a patkany szervezeteb6l altalaban sertesbe keriil at,

es igy a serteshuts fogyasztasaval az embert is megfert6zheti. A patkany iirulekvel, vizeletevel a

leptospira nevii k6rokoz6 kerul az iv6vizbe, ami az embernel sargasagot okozhat. Nincsenek

adatok arra vonatkoz6an, hogy a romak gyakrabban betegednenek meg az emlitett

betegsegekben, mint masok.

A tbc vilagszerte terjed6 tendenciat mutat, Magyarorszagon 1990-1995 kozott huszszazalekos

emelkedes volt megfigyelhet6. Kozma Dezso f6orvos, az Orszagos Koranyi The es

Pulmonol6giai Intezet foigazgat6-helyettese, a WHO tanacsad6ja tajekoztatasa szerint ma mar

nem leteznek kulon adatok a romak k6reben tapasztalhat6 tbc-s megbetegedesekr6l. Vannak a

betegseg altal kiemelked6en veszelyeztetett csoportok, igy els6sorban a rossz szocialis

helyzetben el6k es a hajlektalanok. Az utols6 nem hivatalos ez iranyu felmerest egy szakmai

konferenciara keszitettek mintegy tizen6t eve. A kuil6nbseg a fert6z6ttseg tekinteteben nem volt

szignifikans, a vizsgdlt roma kozossegekben csak nehany szazal6kkal magasabb aranyu

megbeteged6st talaltak, viszont ezek a betegek sokkal sulyosabb es elhanyagoltabb dllapotban

voltak. A magyar lakossagban minden szazezer emberre negyven tbc-s beteg jut, ez az adat a

romak koreben sem lehet sokkal magasabb. Kozma doktor ri- szemelyes tapasztalata szerint sem

eszlelhet6, hogy tobb roma beteg lenne, mint nem cigany. A cigany betegek kozott viszont sokkal

nagyobb szamban fordulnak e16 nok, mint a ferfiak. Ez abb6l ad6dhat, hogy talan a n6k helyzete

a cigany csaladokban sokkal nehezebb, mint a f6rfiake.

A mai napig is az orvoshoz keriul roma betegek sokkal elhanyagoltabbak, gyakori koztiuk a

ketoldali fertozes is. Val6szinuisithet6, hogy a romak nem jamak sziirovizsgalatokra, a f6orvos

szerint ugyan vannak celzott lakossagi szuresek, igy a hajlektalanok k6zott is vegeztek ilyet, de a

ciganyok k6reben a torvenyi es moralis problemak miatt nem pr6baltak meg hasonl6 vizsgalatot

vegezni. De ha a cigany kisebbseg reszer6l igeny lenne a telepek szuiresere, szivesen reszt

venn6nek benne, 6s az adatokb6l 6rdekes kovetkeztet6seket lehetne levonni. Mivel a k6rhazb6l

val6 kikerul6s utan a betegs6g teljes kikezelese meg hat h6napig is eltarthat, es a romak nagy

resze ezt anyagi okok miatt sem tudja kivarni, az egykor kezeltek kozott is sok lehet a csak

r6szben gy6gyult paciens.

Gyukits Gyorgy a miskolci romak kozt folytatott vizsgalata soran megallapitotta, hogy a

ciganyok tbc-r6l val6 tudasa katasztrofalis. Sokan meg nem is hallottak r6la, akik meg hallottak,

val6jaban azoknak sincs fogalmuk a tbc-r6l. Gyukits eredmenyei igazoljak Kozma f6orvos

sejteseit, a miskolci romak tobbsege mar evek 6ta nem jar tid6szuresre. A rendszervaltas utan

mar nincs m6d valakit a tuid6szuiresre kotelezni, es egyel6re (penz es otlet hijan) hianyoznak az
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oszt6nz6 technikak is. Igy aztan haboritatlanul teret nyerhet az a hagyomanyos, a ciganyoknal

altalanos gondolkodasm6d, hogy csak akkor mennek orvoshoz, ha fdjdalmaik vannak.

9. terkep. Az osszes daganat okozta haldlozds afe'rfiakndl, 1991-1994
3orszagostol nem tbr el - ^

CM orszagos alatt
orszagos felett

-- .5'

Forrdis. MTA

IX. Rik 6s legzoszervi betegs6gek

Kozma ft5orvos szerint a romdk k86rben leggyakrabban el6fordul6 L6gz6szervi betegs6g a

tiid6tAgulds, idiilt h6rg6hurutok, amelyek els6sorban a nagyon er6s dohdnyzdis k6vetkezm6nyei.

Gyakori a betegek g6pi 1Megeztet6se 6s saj'nos a betegs6g kbvetkezt6ben a hailM is. A tfid&tdgu1As

egyik form6jdrnil, a cisztds fibr6zisrnil genetikai hajlamossdg is kozrejdtszhat, de a tbc eset6ben

err6l sz6 sem lehet. Mivel a genetikai vizsgdl1at k&nyes teruilet, ez6rt sokkal &rdemesebb a

vizsgdlatok kapcs,n csalddgenetik r6l, mintsem a roma etnikum genetik,j,r6l besz6lni - v61i

Kozma f65orvos.

Egy az 1980-as dvek v6g6n zaJl6 empirikus szociol6giai vizsgd1at sordn arra a megdllapftdsra

jutottak, hogy a cigdny f6rfiak jobban szenvednek az asztmdit61 6s egy6b neh6z 16gz6sse1 j4r6

1Igz6szervi betegs6gt6l, mint a nem cigeny f6rfiak vagy a cig6ny n6k.5 2

52 Pik Katalin: A munkavtgzds 6s az egrszsagi kIlapot lsszefUggyse. Vizsgabat egy Pest megyei faluban e16 id6s

cigdnyok 6s hasono6 kori nem cigdnyok kir6ben. In. CigdnylWt. Szerk. Utasi Agnes ss Masztros Agnes. MTI PTI,
1991, 172.
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10. terkep. Kr6nikus, aspecifikus lMgz6'szervi betegsegek okozta halalozais, 1991-1994

M orszagostol nem terel-
M= orszagos alatt
- orszagos Felett-

Forrds: MTA

A rakos megbetegedesek terileten meg becslesekbe sem lehet bocsatkozni. Az teny viszont, hogy

jelenleg is fekszenek olyan roma betegek a Koranyi K6rhazban, akiket tuid6rakkal kezelnek. Egy

esetleges - mar korabban emlitett - szuir6vizsgalat alkalmab6l ezt is vizsgalni lehetne. (Lasd a 9.

terkepet.)

A tobbi betegsegnel nem lehet felfedezni a roma populaci6ban nagyobb gyakorisdgot.

Lehetseges, hogy a dohanyzas miatt az errendszeri es szfvbetegsegek terulet6n is sokkal

magasabb lehet a romak megbetegedesi aranya. Ezen a teren azert is elkepzelhet6 a

tulreprezentaci6, mert a magas zsfrtartalmu 6lelmiszerek fogyasztasa - alacsony aruk miatt -

sokkal jellemz6bb erre a populaci6ra.

11. terkep. Tid6orak okozta halilozais a ferfiaknal, 1991-1994

r s orszagostol nem ter el-
=1orszagos alatt
-orszagos felett d

Forras: MTA
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X. A tAp1lakozas

Az eletm6d alapvet6, az egeszseget d6nt6en befolyasol6 tenyez6je az etkezes. A huszadik szazad

vegi civilizalt vilagban mar termeszetesen nem az etelek mennyisege a meghataroz6 (a hozzajuk

jutas mara nem problema), hanem a min6sege: a zsirok, vitaminok, sz6nhidratok, asvanyi

anyagok megoszlAsa, valamint a n6venyi rostok, az allati eredetiu feherjek aranya, az etkezesek

szama stb. Ez a megallapftas azonban nem vonatkozik a magyarorszagi ciganysag eg6szere. Nem

allnak azonban rendelkezesiinkre megbizhat6 becslesek a tekintetben, hogy vajon hany

magyarorszagi roma ehezik, mekkora az alultdplaltak aranya, es mely teruileteken e1nek leginkabb

ilyen szemelyek. A sajt6ban ugyan megjelent szamos hiradas az iskolapadb6l kiszediil6 cigany

gyerekekr6l, telepeken dog6t, suint es urget foz6 asszonyokr6l vagy szemettelepeken guberal6

f6rfiakr6l, m6gis csak indirekt adatokkal dolgozhatunk, ha az 6hezes mertek6t akar csak

szeml6ltetni is kivanjuk.

Kordbban mar hivatkoztunk k6t vizsgalatra, amelyek egyreszt a sorozason reszt vett cigany

ferfiaknal, masreszt a terhes roma n6knel mutattak ki, hogy suilyuk kevesebb, mint a nem

ciganyoke. Mindket vizsgalat megallapitotta, hogy ez f6leg nem a ciganyok atlagosnal

alacsonyabb testmagassaganak tulajdonithat6, hanem els6sorban a hianyos es egyoldali

taplalkozasnak. Gyukits Gyorgy miskolci romak kozt v6gzett vizsgalata szerint a romak

t6bbsegenek szorit6 feladat a napi betev6 el6teremtese. Egy jogved6 iroda, a Nemzeti es Etnikai

Kisebbsegi Iroda egy fin. megelhetesi biinozes k6rebe tartoz6 biiniigy (egy szovetkezet

krumpliraktaranak feltorese, es az ott talalt termeny elrablasa) kapcsan folytatott felm6rese

megallapitotta, hogy egy 6szakkelet-magyarorszagi k6zsegben 1995-ben egy f6re napi 54 Ft

j6vedelem, felhasznalhat6 penz jutott.53 Egy kiskundorozsmai eg6szsegugyi beszamol6b6l

kiderill, hogy a taplalkozas nem megfelel6 a teljes egeszeben munkanelkulhi populaci6ban, a

feln6ttek es a gyerekek egyarant alultaplAltak.54 A N6pj61eti Miniszt6rium 1991-92-es vizsgalata

szerint a mintaban szerepl6 774 kelet-magyarorszagi roma haztartas 7%-aban ezer Ft alatti volt az

egy f6re es6 jovedelem; a vizsgalt csaladok 90%-a pedig alatta volt az epp aktualis

ltminimumerteknek.55

Ennek megfelel6en a romak az etelhez, az etkezeshez, a testsillyhoz val6 viszonya is jelent6sen

mas a kozeposztalyi nem ciganyok6hoz k6pest. A taplalkozas tekinteteben megallapithat6, hogy

bar altalaban ismerik az eg6szseges tAplalkozas alapelveit, de m6gsem k6vetik ezeket az elveket.

A nincstelen romak helyzeten kivulisege mellett Gyukits Gyorgy ennek egy masik valtozatat is

53 Fehe'r kdnyv, 1997. 89.
54 Szirtesi Zoltan: A cigdnysdg egeszsegiIgyi helyzete. Agroinform Kiad6hdz, Bp., 1998, 24.

55 Banlaky Pal: Cigdnycsalddok vizsgdlata. Nepj61eti Miniszterium Csalad-, Gyermek- es Ifjuisagpolitikai Foosztaly

Csal§dvedelmi Oszt§1y, [Bp.], 1993, 51.
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tapasztalta. A ,jobb m6du", a megelhetessel nem napi szinten kiizd6 csaladoknal is sok zsirt,

cukrot stb. fogyasztanak, mivel ezt szoktak meg. Paradox m6don a zsirt, a cukrot

egeszs6gtelennek tartjak, de az egeszseges embert kovernek kepzelik. Idezi az egyik valaszad6jat

is: ,,Ege'szse'ges ember? Magyarul mondjam? Kover, mint a diszn6. Biztos nem olyan lesz, mint

ein. Mert amig a fekelyem nem ujult ki, es nyolcvanegy kil6ndl tbbbre nem adtam, voltam

kilencvenegy, kilencvenketti5, kilencvenhaIrom. Kilencven8t meg nyolcvandt k6zett ingadoztam.

Igaz, hogy megvolt a magassdgom is hozza, de j6 husba ereztem magam." De ezek a csalddok

legalabb fogyasztanak friss zoldseget, gyumolcsot es mirelitet. Tehat a jobb m6du csaladokat

inkabb a tuiltaplalds veszelyezteti.

1992-ben vegeztek egy felmerest a Balaton partjan nyari taborban r6szt vev6 cigany gyerekek

kozott, amikor is megallapitottdk, hogy a gyerekeknek rendkivul rosszak a fogaik.

Magyarorszagon eleve elszomorft6ak a foghigi6niara vonatkoz6 statisztikak, am a roma

gyerekekn6l meg enn6l is valamivel rosszabb a helyzet. A felm6r6s keret6n belul megvizsgaltak

kozt rendkivul sok volt az elhfzott (obesus) gyerek. Ennek oka nem az, hogy a gyerekek tul j6

korurlmenyek kbzott elnek, epp ellenkez6leg, nem kapjak meg a koruknak megfelel6 taplal6kot:

magas zsfr- es szenhidrattartalmu, egeszsegtelen, olcs6 e1elmiszereket fogyasztanak.5 6

Szuhay P6ter neprajzos ugy veli, nem csupan tdplalkozasi, eg6szsegi okai vannak a romak egy

resz6n6l az elhizasnak, hanem tarsadalomlelektaniak 6s kulturalisak is. A hagyomdnyos kultuirak

tobbsegeben ugyanis a tehet6sseg, a gazdagsag, a j6let, a magas tarsadalmi status jelolesere epp a

mert6ktelen evest es tulhfzott testet alkalmazzak. 57 Pik Katalin szociol6gus pedig arra hfvta fel a

figyelmiinket, hogy az ehseg remet6l csak egy vagy ket generaci6 6ta megszabadultaknal, mint a

ciganyoknal, term6szetes, hogy ,,az evszazados lemaradast igyekeznek min6l hamarabb

bep6tolni".5 8

XI. A szenvedelybetegsegek

Csorba J6zsef pszichiater, addiktol6gus, az Orszagos Alkohol6giai es Addiktol6giai Int6zet

Drogmegelozesi M6dszertani K6zpont es Ambulancia helyettes foorvosa iigy tapasztalja, hogy a

romak k6z6tt val6szinuileg nagyobb aranyban fordul e16 a drog-, nikotin- es alkoholfuigg6seg,

mint a lakossdg egy6b retegeiben. Pontos adatok nincsenek, de velemenye szerint a klinikan

kezeltek tobb mint huisz szazaleka roma szarmazasui. A drogfogyasztas ket jellemz6 fajtaja a

szip6zas, ami a kilenc-tizenket eves gyermekeket jellemzi, tizenkilenc eves kort6l pedig a

nagyon kemeny drogok hasznalata a jellemz6bb (heroin, kokain, speed, LSD stb.). Erdekes

56 Vdczi Marta szfves kozlese.
5 Szuhay Peter szfves kozlese.
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m6don a romaknal sokkal hamarabb kialakul a drogfugg6seg, mint a nem romak eseteben. Ennek

okait nem tudjuk meghatarozni, de val6szinuileg kozrejatszik ebben a romak sokkal aktivabb

6rzelmi elete is. Az elvondskor tapasztalhat6 tunetek is sokkal er6sebben jelentkeznek naluk, mint

a nem romak k6r6ben. A drogfogyasztas anyagi felteteleit a buinozesb6o szerzett javak reven

teremtik e16. trdekes a drogfogyaszt6k nemek szerinti aranya is: a tobbsegi tarsadalomban negy

ferfi drogosra jut egy n6, mig a romaknal ez sokkal magasabb, akar het az egyhez is lehet.

Az alkoholfuigg6seg teril1eten szinten magasabb a romak aranya, mint a t6bbsegi tarsadalome.

Ehhez val6szinuileg a rossz k6rilm6nyek, a kirekesztettseg es a massag is hozzajarul. Itt is

megfigyelhet6, hogy az alkoholfogyasztas a n6kre kevesbe jellemz6, mint a ferfiakra. A szocialis

helyzet az alkoholfugg6seg teren els6sorban az alkoholfajtak megvalasztasat hatarozza meg.

Min6l szegenyebb valaki, annal olcs6bb es eg6szs6gkarosit6bb szeszeket iszik.

A dohanyzas is sokkal jellemz6bb a roma lakossagra, mint a nem romakra. Ebben az esetben

viszont a roma n6k sokkal er6sebb dohanyosok, mint a f&rfiak. Mint korabban emlitettiuk,

Szabolcs-Szatmar megyeben az 1970-es es 1980-as evek fordul6jan az 6sszes roma szul6 n6

63%-a dohanyzott.

A Drogmegel6zesi es M6dszertani Kozpontban nem inditanak specialisan a roma.k reszere

megeloz6, a karos szenvedelyek elleni programokat. Biztosan sokkal hatekonyabban

miik6dnenek ezek a programok, de az inditasukhoz komoly felmer6 munkara is sziikseg lenne.

Eddig tbbbszor palyaztak ilyen program inditasara, de sosem kaptak tamogatast.

Tapasztalatok szerint a terapia folytatasakor sokkal tobbszor kell a roma betegekkel talalkozni, es

tobb er6szakos kitores figyelhet6 meg naluk, az elvonasi tuneteket sokkal rosszabbul birjak, mint

a tobbs6gi fiatalok. A droggy6gyultak aranya mintegy harminc-negyven szazalekos a romak

eseteben, ez megegyezik a t6bbsegi tarsadalomban tapasztalttal. Az alkoholfuigg6seg eseten ez

szam tizenot szazal6k korul alakul.

A Kaji Jag Roma Nemzetis6gi Szakiskola husz tanul6ja koreben folytatott felmeres szerint a

gyerekek a csaladon belul talalkoznak el6szor a cigarettaval es az alkohollal. Azokban a

csaladokban, ahol a drog is jelen van, ott a tanul6k is hozzaf6rnek a kabit6szerhez. A 15-22 eves

tanul6k 85%-a mar legalabb egyszer az 6leteben ragyujtott, es kozuluk 45% aktiv dohanyossa is

valt. A dohdnyosok altalaban napi egy doboz cigarettat szivnak el. A tanul6k 95%-a mar

fogyasztott alkoholt, es ez ut6bbiak 40%-a mar legalabb egyszer be is rIgott. A kav6 minden

cigany csaladban el6fordul, es rendszeresen fogyasztjak is, a vendegfogadas elengedhetetlen

kelleke. A megk6rdezettek 25%-a mar fogyasztott kabit6szert (extasy, speed, marihuana, hasis).

Altalaban a gyerekek kis szazal6ka vegez rendszeres testmozgast, viszont a negyeduik gyakran

58 Pik Katalin szives kozlese. Megejt6en vall err6l Csemer Geza a Habiszti. Ciganyok elete-etele cfmui konyveben.
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panaszkodik nyak-, hat-, fejfajasra. A tanul6k etkezesere jellemzo volt, hogy akkor esznek,

amikor megeheznek. A fogyasztott etelekn6l dominal a diszn6zsfr hasznalata, a kover husok,

bels6segek, baromfihaj es baromfibor tfilzott fogyasztasa. A tanul6k haromnegyede napi 2-3 6rat

tolt tevenezessel.

XII. A kornyezetszennyezes es a munkahelyi airtalmak

Nemzetk6zi vizsgalatok szerint a halalozasban vezet6 szerepet jatsz6 megbetegedesek okai kozott

az eletm6dbeli szokasokat, els6sorban a dohanyzast es a fokozott alkoholfogyasztast, a

tapldlkozasi szokasokat sorrendben kovetik az eg6szsegtelen munka- es eletkorulm6nyek, a

fert6z6 agensek, a szocialls es pszichoszocidlis k6ruIlmnyek es a k6myezetszennyezes.

A letez6 szocializmus gazdasagpolitikaja, az eroltetett iparositas, valamint a mez6gazdasag

extenziv fejlesztese jelent6s karokat okozott. Az ep, egeszseges kornyezet nem jelent meg mint

ertek, a kornyezetv6delmi szempontok nem jatszottak szerepet, a mennyisegi mutat6kra

koncentral6 ipar inkabb a k6myezetszennyezessel tuint ki. Aranytalansagok alakultak ki a

kommunalis infrastrukturdban: pl. a 97%-os vezetekes iv6vizellatas mellett a csatomrzas alig

50%-ot &rt el. A telepiilesi hulladek elhelyezese nem kapott megfelel6 hangsuilyt, a veszelyes

hullad6k drtalmatlanftasa, elhelyezese nem tartott 1lp6st a keletkezett mennyiseggel. Az illeg&dlis

hullad6klerakas emberi eg6szsegre gyakorolt hatasa csaknemn felm6rhetetlen. B6kes megyeben

peldaul a legujabban vegzett, a talajszennyez6 forrasokra kiterjed6 felmeres adatai szerint 309

ipari, kommunalis stb. l6tesitm6ny talalhat6, amely potencidlis karosit6 forraskent szerepel.

Az ipari es mez6gazdasagi termeles visszaesese egyreszt termeszetesen javulassal jart: cs6kkent

az ipari eredetui l6gszennyez6s 6s hullad6ktermel6s. Ugyanakkor a motorizaci6 kovetkezt6ben

n6tt a leveg6ben a nitrog&n-oxidok, az ill6kony szerves vegyiiletek (benzol, toluol, xilol) 6s a

rdkkelt6 policiklusos aromas sz6nhidrog6nek mennyisege.5 9 Raadasul a nagyipari es a nagyuzemi

mez6gazdasagi termel6s osszeomlasa azzal jart egyiitt, hogy a rekultivaci6s tev6kenyseg gazda

n6lkuil maradt, az dltaluk felhalmozott szennyez6s kezel6se komoly gondot jelent.

A hazai kormyezet-eg6szs6guigy helyzet6t tovabb rontja a szocialis viszonyok rosszabbodasa. Igy

nyilvanval6an romlott vagy legalabbis nem javult a ciganysag eg6szs6ges kornyezethez val6

jutasanak es6lye. A ciganyok tobbs6ge ma kornyezet-eg6szs6gugyi szempontb6l vesz6lyeztetett

terilleteken 61. Elsosorban az orszag keleti, 6szakkeleti r6gi6jaban, ahol az extenziv iparositas a

Iegtobb kart tette.

A romak az 1960-as 6s 1970-es 6vekben tomegesen koltoztek nagyipari kornyezetbe, vallaltak

munkat a neh6ziparban, illetve az ipar is szivesen telepedett meg az olcs6 6s nagyszamu
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munkaer6t biztosit6 ciganyok altal suiriun lakott tersegekben. Tobbnyire kornyezet-: es

munkaeg6szsegi szempontb6l veszelyes munkahelyeken dolgoztak seg6d- vagy betanitott

munkaskent. Nem tudunk olyan kozlemenyr6l, amely a statisztika eszk6zevel kimutatta volna a

romakat az 1970-es, 1980-as 6vekben sujto kornyezeti 6s munkahelyi artalmakat. Tobb

szociografia szamol viszont be munkahelyukon megrokkant, kizsigerelt, majd eldobott romakr6l.

Pik Katalin szerint peldaul az 1980-as evek tapinthat6 jellegzetess6ge volt, hogy a kepzetlen

munkavallal6 rosszul fizetett, fizikailag megeroltet6, a lak6helyet6l gyakran messze es6 (ingazas)

6s eg6szsegre karos munkaalkalmait gyakorta volt kenytelen cserelgetni, addig bukdacsolva, mig

jobb esetben 1eszaza16ko1tak, vagy belepusztult.6 0

Mint a fentiekb6l kideriilt, a legz6szervi megbetegedesek teriileti megoszlasa nem els6sorban a

kornyezetszennyezest tiikrozi, az okok feltehet6en 6sszetettebbek, de a szennyezett leveg6

nagyon er6s kockazati tenyez6. A k6rnyezeti artalmaknak fokozottabban kitettek az egyebkent is

rossz k6rdlm6nyek kozott e16k vagy megbetegedessel kiizd6k, tehat egyebek mellett a romak,

els6sorban koziuliik is a telepi koruilmnyek kozott e16k. A szemettelepek, kiilszini fejtesek,

egeszsegre veszelyes 1ltesitmenyek mellett levo ciga'nysorokr6l az elhagyott ipartelepekre vagy

szemettelepekre guberalni jar6 roma latvanya ma a taj olyannyira megszokott eleme, mint egykor

a gemes kuit volt. A rendszervaltast kovet6en feleled6 hagyomanyos roma tulelesi technikak

nemelyike, a gyujt6getes, a masok altal kidobott dolgok uijrahasznositasa is komoly rizik6t

jelentenek az egeszsegre. Eleg itt az ut6bbi id6k nagy port felvert gyongy6soroszi esetre

utalnunk, amikor is az illegalis akkumulatorolvasztasb6l el6 ciganyok annyira elszennyeztek a

kornyezetuket, hogy az 61omm6rgez6sbe belehalt egy kisgyermek, valamint a talaj teljes

rekultivaci6ja 6vtizedekbe telik es tobb tizmilli6 forintot emeszt majd fel.

Gyukits Gyorgy a munkahely 6s a munkavallal6 egeszsegi allapotanak kapcsolatat vizsgalva arra

a k6vetkeztetesre jut, hogy a munkahelyen megbeteged6 roma kenyszerpalyara jut, amir6l

nagyon nehez let6mi. Egyreszt a munkavallal6t az egeszs6gtelen munkakorulm6nyek betegitik

meg, ennek kovetkezteben elvesziti munkajat, leszdzalekoljak vagy elbocsatjak. Masr6szt az a

munkaval1a16, aki betegsege miatt veszftheti el munkahelyet, ennek k6vetkezteben kerul

olyannyira rossz szocialis helyzetbe, hogy a gy6gyulasi eselyei alaposan megcsappannak. A

(roma) munkava1lal6knak nincs hathat6s erdekkepviseletuk, hiszen a munkaad6k a betegseget

okoz6 munkahelyi artalmakat tobbnyire nem szuntetik meg, illetve a betegs6g miatt hidnyz6

munkavadlal6kat elbocsathatjak.

59 Pinter Alan-Csanady Mihaly-HorvAth Amanda: A teruileti egyenl6tlensegek kornyezet-egeszsegUgyi
vonatkozasai. In. Nepegeszse'g, orvos, tdrsadalom. Szerk. Glatz Ferenc. MTA, Bp., 1998, 156.
60 Pik Katalin: A munkavegzes es az egeszsegi allapot osszefiiggese. Vizsgalat egy Pest megyei faluban e16 id6s
ciganyok es hasonl6 koriu nem ciganyok koreben. In. Ciganylet. Szerk. Utasi Agnes es Meszaros Agnes. MTI PTI,
1991, 167.
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Idealis esetben az eg6szsegi allapot nem befolyasolja jelent6sen a mobilitasi eslyeket, mivel a

sulyos betegsegek altalaban id6sebb korban jelentkeznek, es ekkorra mar az emberek

felhalmozhattak annyit, hogy a betegseg k6vetkezteben fellep6 negativ hatasokat konnyebben

kikuszobolhess6k, vagy legalabb valamelyest csokkenteni tudjak. Am a romaknal a sulyos

betegs6g fiatalabb eletkorban jelentkezik, 6s ennek kovetkezteben a megbetegedettek meg nem

kepesek a negativ szocidlis kovetkezm6nyek mers6kl6sere. A szocialis ellat6rendszer

szeg6nyessege miatt a szocialis tamogatasok rendszere sem kepes megllitani lecsuszasukat,

elszegenyed6suiket, 6s ennek kovetkezteben ezek a beteg emberek nehany ev alatt a tarsadalmi

hierarchia aljara keriilnek.61

XIII. Szocialis kohezi6 es anomia

Csak az ut6bbi evekben n6tt meg az erdekl6des az egeszsegi allapottal kapcsolatos

tudomanyokban a viszonylagos lemaradas (relativ deprivaci6) szubjektfv, pszichol6giai, illetve

szocialis kapcsolatokkal, kulturalis 6sszetartozassal magyarazhat6 kozvetit6 tenyez6inek

vizsgalata irant.62 Nemzetk6zi eredmenyek utan mara mar magyar kutat6k is kapcsolatot velnek

felfedezni a civilizalt vilagban talan legrosszabb demografiai viszonyaink es a fenti tenyez6k

romlasa koz6tt. A Magyar Tudomanyos Akad6mia megbizdsdb6l a kozelmultban egy

reprezentativ vizsgalat folyt, amikor is 1988-ban, majd 1994-95-ben a 16 ev feletti magyar

lakossag egeszsegiigyi panaszait, orvoshoz forduldsi jellemz6it, valamint ezek hattereben az

eletm6d jellemz6it, a szocialis, gazdasagi, szociol6giai es pszichol6giai tenyez6ket vettek

szemuigyre. A vizsgalat fontos, jelen fras szamara is feldolgozhat6 tanulsagokkal szolgal6 resze,

hogy a szocialis kohezi6 szempontjab6l eminens tenyez6k - a tarsas tamogatottsag, az ellenseges

beallitottsag es az altruizmusattitiid - kapcsolatat, valtozasait egyebek mellett az eletmin6seggel

6sszefuggesben is elemeztek. Bar a vizsgalat nem tartalmaz kulon a ciganysagra vonatkoz6

adatsorokat, megallapitasokat, megis altala 6s indirekt kritikai m6dszerek segits6g6vel 6vatos, am

remenyeink szerint m6gis relevans eredmenyekhez juthatunk a magyarorszagi romakra

vonatkoz6an .63

El6szor is tisztazni kell azonban, mit is ertiink szocialis kohezi6n es an6mian. Mindkett6

szociol6giai fogalom. Mar Emile Durkheim bevezette az an6mia fogalmat a tarsadalmi kozos

erdekek meggyengul6s6re, arra az allapotra, ha az egy6n ugy latja, hogy csak devians uton erhet

61 Gyukits Gyorgy szfves k6zlese.
62 Kopp Maria-Skrabski Arpad-Szedmak Sandor: A szocialis kohezi6jelent6sege a magyarorszagi morbiditas es
mortalitas alakuldsaban. In. Nepege'szse'g, orvos, tarsadalom. Szerk. Glatz Ferenc. MTA, Bp., 1998, 15-37.
63 Uo. 23-35.
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el megfelel6 eletk6rulmenyeket. Az ert6kekbe, a hosszui tavui tervezesbe, a kozmegegyezesbe

vetett bizalom elvesztese olyan atomizalt tarsadalomhoz vezet, amely tarsadalom tonkreteszi

onmagat. Ennek az allapotnak az ellent6te a tarsadalmi azonossagtudat, a kohezi6, amelynek

alapja a kozos ertekek elfogadasa es a tarsas kapcsolatok gazdag, szerves hal6ja. Az emberi

kapcsolatok termeszetes hal6janak, a kozos 6rtekek elfogadasanak, az ezen alapul6 6letcelok

megletenek, a tarsadalmi azonossagtudat megbomlasanak kovetkezmenye a devianciak -

ongyilkossag, alkoholizmus, buinozs, egyeb onrombol6 magatartasformak - gyakoribba valasa

kozvetlenul is hatnak a megbeteged6si 6s halalozasi aranyok alakulasara. 6 4

Richard Wilkinson munkaiban n6hany 6ve kimutatta, hogy a fejlett orszagok halalozasi aranyai

nem a GDP-vel, hanem a tarsadalmon belilli egyenl6tlenseggel allnak kapcsolatban.65 Ezt Kaplan

6s munkatarsainak Amerikaban folytatott vizsgalatai igazoltak. Tehat min6l nagyobb a kiilonbseg

a gazdagok es szeg6nyek kozott egy adott orszagban, annal magasabb a megbetegedesi 6s

halalozasi arany: vagyis nem a gazdagsag abszolut merteke, hanem a tarsadalmon beluili
66

gazdasagi kulonbsegek az egeszseguigyi allapot legjobb indikatorai. Az eg6szs6gi allapot es az

alacsonyabb szocialis-gazdasagi status kozotti szoros kapcsolat akkor is fennmarad, ha az

adatokat egysegesitik a hagyomanyos kockazati tenyez6k, a dohanyzas, az elhizas vagy a

mozgasszeg6ny 6letm6d szerint. Ezt igazoljak Mormot es Syme eredmenyei, akik az USA-ban

el6 japanok szivkoszoruier-megbetegedesi aranyait elemeztek, mivel a Japanban e16 kozepkoru

ferfiak ilyen eredetui halalozasi aranya tizszer alacsonyabb volt, mint az azonos korui amerikai

f6rfiake.6 7 A vizsgalat soran a kutat6k ket tenyez6t: az alacsonyabb koleszterintartalmu

taplalkozast 6s - szamunkra ez most legalabb annyira l6nyeges - a japan kulturaval 6s

kozoss6ggel val6 azonosulast tartottak a legfontosabb ved6faktornak. Meglep6, hogy a hasonl6an

taplalkoz6, de a hagyomanyos kulturahoz maskepp viszonyul6 japan szarmazasu amerikai ferfiak

csoportjai elter6 koszoriur-megbetegedesi aranyokat produkaltak. Az amerikanizal6dott japan

ferfiak kozott a 45 evnel fiatalabbak kozott otszor6se, a 45 6vnel id6sebbeknel haromszorosa volt

64 Uo. 19-20.
65 Wilkinson, R. G.: National Mortality Rates: The impact of inequality? Am. J. Publ. Hlth., 1992/82., 1082-1084.
66 Kaplan vizsgalatait idezi Kopp Maria-Skrabski Arpad-Szedmak Sandor: A szocialis kohezi6 jelentosege a
magyarorszagi morbiditas es mortalitas alakulasaban. In. Nepege'szse'g, orvos, ta'rsadalom. Szerk. Glatz Ferenc.
MTA, Bp., 1998, 16-17. ,,Peldaul Louisianaban es Mississippiben a legnagyobbak a bels6 kil6nbsdgek, ezekben az
allamokban az ezer lakosra jut6 hallaozasi arany 9,6, mig a kevesbe egyenl6tlen allamokban alacsonyabb, New
Hampshire-ban 7,8, Utahban 7,1. Magyarorszagon 1995-ben 14,2 volt ugyanez a mutat6. Az allamokon belubli
egyenl6tlenseg nem csupan rosszabb egeszsegtigyi ilapottal, hanem magasabb munkandlktilis6ggel, nagyobb
gyilkossAgi es biinozesi arannyal, a munkakeptelenseg, az alacsony sulyu! fijszUllttek magasabb aranyaval,
ugyanakkor a fels6fokui vegzettsegaek kisebb szamaval es az oktatasra forditott alacsonyabb osszegekkel
jellemezhez6."
67 Matsumoto, Y. S.: Social stress and coronary heart disease. Milbank Mem. Fund., 1970, Q. 48, 9-36.
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az ilyen eredetiu megbetegedes, mint a hagyomanyos kulturajukhoz ragaszkod6knal. Ezzel

egyez6 eredm&nyekhez vezettek az USA-beli g6r6g6knel, olaszoknal folytatott hasonl6 meresek
j 68
is.

A szociol6gusok, antropol6gusok r6gi t6telet, miszerint a tarsadalmi mobilizaci6. illetve a

kulturavesztes vagy -csere, a hagyomanyos koz6ss6gek felbomlasa egyutt jar szamos negativ,

devians vagy an6mias jelenseggel, mivel az ebben, ezekben a folyamatokban reszt vev6 szemely

vagy csoport sei-ulkenyebb, v6dtelenebb, es igy fokozottabban ki van teve betegsegeknek is, fime

tobb n6peg6szsegugyi vizsgalat is igazolta. Ezek szerint a kulturalis, tarsadalmi azonossagtudat, a

szocialis kohezi6 az egyik legjelent6sebb egeszseguigyi ved6faktorra valt a modem vagy

modernizal6d6 tarsadalmnakban. Ennek megl6te eset6n a gazdagabbak akar aldozni is hajland6k a

kozossegert, igy a lemarad6k nem 6rzik, hogy magukra maradnak egy ellens6ges vilagban. Az

igen nagyfokui szocialis kohezi6, az osszetartozas elmenye onmagaban jelent6s egeszsegved6

faktor.

A magyarorszagi ciganysag az 1950-es 6vekt6l az 1980-as evek vegeig egy radikalisan gyors,

felemas sikerui modernizaci6s peri6duson ment at: allami beavatkozasra elveszitette

hagyoninoavs elettereit (telepfelszamolas), a tarsadalmi munkamegosztasban elfoglalt helyet,

mestersegeit (proletarizal6das), szethullott saj atos kulturaja, megszunt a magyarorszagi nem

cigany tarsadalomn melletti parhuzamos 1ete. Az allami gyamkodas, legyen az barmennyire

felvilagosult j6indulatt6l vezerelt, vagy fakadjon csupan az allamszocializmus sanda

kontrolligenyeb6l, illet6leg az extenziv fejlo6des szocialista rnagyipar moh6 munkaeroehsegeb6l,

szettepte a (nagy)csaladi kapcsolatokra epitkez6 roma taisadalmi hal6t, es osszezavarta a

valamikor biztosnak tuino valahova tartozas &lmenyet. Kialakitotta ugyan a proletarizal6d6

romckban a sajat kulturajukt6l vaI6 elszakadas ig6nyet, az elhatarol6dast hagyomanyaikt6l,

viszont ezek helyett val6jaban nem kfnalt semmif6le val6s uj identitast, legalabbis olyat nem, ami

a megvaltozott viszonyok kozott is biztonsagot nyujthatna. A tobbsegi tarsadalom - egy rovid

idoszakt6l eltekintve - egyaltalaban nem volt fogad6kesz a kultdravaltO romakkal szemben, s6t

sajat egzisztencials problemainak n6vekedesevel semlegess6ge is egyre inkabb n6vekvo

ellenszenvve, kimnondott-kimnondatlan ciganyellenessegge valtozott.

Talan tuflsagosan is leegyszeriilsit6 a megfogalmazas - egy ilyen irasnal ez nehezen kerulheto el -,

de igen komoly valsagjelensegek mutatkoznak a cigany azonossagtudattal, identitassal

kapcsolatban. Es itt nem csupan a ,,sikeres" els6 vagy macsodik generaci6s asszimilansokra,

hanem a cigany (velhet6en els6sorban a romungr6) eredetui csoportok tobbsegere gondolunk.

(18 Keys, A. (Ed.): Coronary heart disaese in seven countries. Circulation. 1970/41., 42 (Suppl. 1).
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Ennek igazolasara ket pelda. Az 1990-es n6pszamIalas, mint az azt megel6z6k is, 6nkentes

bevallas alapjan keszult, es igy 143 ezer szemelyt irtak ossze cigany nemzetisegukent. A KSH

harom evvel k6s6bb kesziilt, kozel 27 ezer haztartasra kiterjed6 reprezentativ vizsgalata szerint

viszont a cigany etnikum elerte, esetleg meghaladta a 400 ezres nagysagrendet.69 Nemigen

ertelmezhet6 ez maskent, mint hogy a romak j6 resze ilyen-olyan okok miatt ,,erdekelt"

szarmazasanak, etnikai csoporthoz tartozasanak kornyezete el6tti elhaligatasaban vagy onmaga

el6tti elfojtasaban. Bizonyitja ezt az is, hogy mig a ciganyul besze16k szama nepszamlalasr61

nepszamlalasra n6, addig a ciganysag asszimilaci6 szempontjab61 talan legsikeresebb

id6szakaban, 1980-ban vegzett nepszamlalas szerint az egesz orszagb6l mindossze 6400 szemely

vallotta magat cigany nemzetis6gifnek. 7 0

A rendszervaltas kovet6en a valtozas els6 szamui veszteseinek tekintett romak identitasa,

6nazonossaga tovabbra sem er6sodott erezhet6en. Bar kozjogilag a t6bbsegi tarsadalom

evszazados tartozasat el6gftette ki a ciganysag nemzetis6gkent, nemzeti kisebbs6gk6nt val6

elismeresevel,7 ' de a romak val6sagos emancipaci6ja egyelore keslekedik. Latvanyos indikatora

ennek az, hogy egy ez 6vben vegzett kozvelemeny-kutatas szerint a romak kor6ben a legkevesb6

kedvelt etnikum maga a ciganysag, mig a legkedveltebb az - oveket61 sok tekintetben a

leginkabb ehito eletm6dui - n6mets6g.7 2 Mindez nem meglep6, ha figyelembe vessziik, hogy a

t6bbsegi tarsadalom altal egyseges egeszkent kezelt ciganysagon belilli, a kiil6nb6z6 eredetii,

asszimilaltsagi foku etnikai csoportok kozotti ellentetek, az egymassal szemben taplalt el6iteletek

val6jaban olyan nagyok, hogy azok er6sebbek, mint a t6bbseg altal megfogalmazottak. A

csoportok kozti averzi6 egyik legmegbizhat6bb indikatora a hazassagkotesi hajland6sag

alakulasa. A harom f6 magyarorszagi cigany csoport, a romungr6, az olah cigany es a beas

fiatalok k6zotti vegyes hazasodas joval ritkabb, mint a t6bbseghez tartoz6k 6s romak kozti.73

Az ut6bbi id6k magatartastudomanyi es pszichofiziol6giai kutatasai egyerteImuisitettek, hogy

egeszsegi allapotunk szempontjab6l alapvet6: sajat helyzetiinket hogyan min6sitjuk, ertekeIjuk.74

A valahova tartozas bizonyitottan k6zponti idegrendszeri stresszcsokkent6, az altalanos

biztonsagerzettel, bizalomattitfiddel jellemezhet6 lelkiallapot felt6tele. Hianya a szemelyk6zi

69A cigdnysdg helyzete, eletkoirulmenyei 1993. KSH, Bp., 1994, 5.
70 Uo. 9-10.

71 Az 1993. julius 22-en kihirdetett 1993. 6vi LXXVII. tv. a nemzeti es etnikai kisebbsegekjogair61 1. § (2) a

ciganysagot a tizentharom Magyarorszagon 6shonos nemzeti es etnikai kisebbseg egyikekent hatarozta meg, amelyet
a magyar allampolgarok es a lakossag tobbi reszet6l sajat nyelve, kulturaja es hagyomanyai kulonb6ztetnek meg,

,,egyben olyan osszetartozas-tudatr6l tesz bizonysagot, amely mindezek meg6rzesere, tortenelmileg kialakult
k6z6ssegeik erdekeinek kifejezes6re 6s v6delmere irAnyul".
72 Nepszava, 1998. julius 26.
73 Szuhay Peter: Cigany kultura. A magyarorszagi cigAny etnikai csoportok kulturalis integraci6jar6l es a nemzeti

kultura megalkotasar6l. BUKSZ, 1995/3.
74 Lazarus, R. S., Folkman S.: Stress, appraisal and coping. Springer, New York, 1984; Bandura, A.: Self-efficacy

mechanism in human agency. American Psychologist. 1982/37., 122-147.
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kapcsolatok veszelyesse min6sitesevel es biol6giai serulekenyseggel, pl. cs6kkent

immunkompetenciaval jarhat. A magyarorszagi ciganyok kor6ben gyakori szenvedelybetegsegek

(az alkohol- es kabit6szer-fogyasztas, s6t a dohanyzas) kialakulasaban szinten alapvet6nek

tekintheto a(z altalaban koz6ss6gi) k6t6desi igeny kielegitetlensegeb6I sarjado depresszi6s,

celtalan lelkiallapot. Sarasonek a tarsas tamogatds (social support) 6s az egeszs6gi allapot

interakci6javal kapcsolatban megallapitottak, hogy a tarsas tamogatas fokozza az egyen

konfliktuskezelesi kepessegeit, enyhiti a kontrollvesztett lelkiallapotot, es igy el6segiti mind a

testi, mind a lelki j6l6tet.7 5

Az MTA 1988 es 1995 koz6tt zajl6 reprezentativ vizsgalatanak alapvet6 megallapitasa, hogy a

magyar lakossag koreben a szocialis-gazdasagi kulonbsegek a depresszi6s tunetegyuttes

kozvetitesevel vezetnek a betegnapok magasabb szamahoz, azaz az eszlelt egeszsegi allapot

rosszabbodasahoz. Ez olyannyira igy van, hogy a depresszi6s tunetegyuittes kozvetit6 szerepe

fontosabb, mint a k6zvetlen, els6dleges szocialis-gazdasagi tenyek, kiveve az iskolazottsagot! A

depresszi6s tuinetegyuittes az aktiv, hatvan evnel fiatalabb lakossag kor6ben a legszorosabb

kapcsolatban a sziv- 6s errendszeri megbeteged6sek miatti, majd a mozgasszervi, gyomor-, bel-

es fert6z6 megbetegedesek miatti betegnapokkal all.

Ha az iskolazottsag szerinti depresszi6 pontszamanak atlag6rt6keit 1988-ban, 1994-ben, valamint

a munkanelkudliek 1994-es csoportjaiban hasonlitjuk ossze, szembetuin6, hogy 1994-ben a nyolc

altalanosnal kevesebbet v6gzettek depresszi6pontszamanak atlagert6ke magasabb a kozepesen

siilyos depresszi6 hataranak tekinthet6 18 pontnal. Ugyanakkor a munkanelkuliek k6z6tt a

legalacsonyabb es a legmagasabb vegzettsegu csoportokban kiugr6an magas a depresszi6ortek.

Mind az eszlelt tarsas tamogatas alacsony foka, mind az er6sebb ellenseges beallit6das az

alacsony iskolai vegzettsegud csoportoknal lenyegesen gyakoribb. Az iskolazottsagi szinttel

parhuzamosan javul ezen jellemz6k erteke, valamint a testi es lelki egeszsegi allapot. A

legalacsonyabb iskolazottsagii retegekben az eletminoseg mar a 20-39 eves korcsoportban is

jelent6sen romlik. Mara az iskola lett a csalad utan a szocializaci6 masodik legfontosabb terepe,

ahol a koz6ssegi viselkedes normai, az egyuttmuikodesi keszsegek es egyebek mellett az

egeszsegved6 magatartas alapjai indirekt m6don is elsajatithat6k. Nem csoda hat, hogy

valamennyi felmeres szoros osszefugg6st mutat ki a tanultsag es az egeszs6gi allapot k6zott.76

(Lasd a 3. abrat.)

75 Sarason, B. R., Sarason, I. G., Pierce, G. R. (Eds): Social Support: An interactional view. New York, Wiley, 1990.
76 Kopp Maria-Skrabski ArpAd-Szedmak Sandor: A szocialis kohezi6 jelent6sege a magyarorszAgi morbiditas es
mortalitas alakulasdban. In.Nepegeszseg, orvos, tdrsadalom. Szerk. Glatz Ferenc. MTA, Bp., 1998, 34.
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3. ibra. Az eletminosegi mutat6 (0-5) a 16 evfeletti magyar lakossaig k6reben eletkor es iskolai

vegzettseg szerint 1995-ben [A legjobb ertek a 0, a legrosszabb az 5]

Eletminos6g korosztalyok eloszlasaban
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K6ztudott, hogy a magyarorszagi romsa npess6gen bel4il az orsztgos etlagndl j6val magasabb az

aluliskoldzottak 6s a munkan6lkyiliek arAnya. Kern6ny Istvmn az 1993-94-es reprezentativ

ciganyvizsgdlat eredm6nyeit ismertetve megaalapitja, hogy a rommk 20 cs 24 hv kmzegsi

korosztdlymnak 22,3%-a, a 25 6s 29 6v k6zkttinek a 24,9%-a, a 30 6s 34 6v kszottinek 29,6%-a, a

35 6s 39 6v kbz6ittinek 45,4%-a, a 40 6s 44 6v ktiz6ttinek 44,7%-a, a 45 ds 49 6v kozottinek

57, u %-a, az 50 6s 54 ev kszrttinek 71,1%-a, az 55 os 59 fv k6zettinek 77,4%-a, a magyarorszagi

roma nepesskg 14 ev feletti rmsz6nek a sszesen 42,2%-a nem v6gezte el a nyole ge taelnost.

A KSH adatai szerint a ,tcignny metvitelii nmpessag" munkaneoiaciisga ni otsja tabb mint

hsromszorosa (35,8%) a nem cig6.ny n6pess6g6nek (11,2%). Az alacsony gazdasdgi aktivitasi

ardny ugyanakkor arra utal, hogy a munkak&pes kor-h cigdnysdg jelent6s hMnyada meg sem

jelenik a munkaer6piacon. (Iskoldzottsdg 6s a munkan61ki1sgssefgstileenKm y

6s figy v&li, hogy az id6sebb romdk, els6sorban az 6$tven &v felettiek, nagyr&szt az&rt vdlnak

rnunkan6lktiliekk6, inert m6g az d1taldnos iskola nyolc osztdl1y6t sem v6gezt6k el. A fiatalok

viszont az&rt nem talMlnak munkdt, inert a mai munkaer6piacon a nyolc osztMly 6s a

szakmunkdsk6pz6 sem e16g az elhelyezked&shez.7~

Tehat ha elfogadjuk a fenti vizsgalatok szamos tapasztalati t6nnyel is igazolt eredm6nyeit, akkor

a magyarorszagi ciganysag a tobbsegi lakossagnal er6sebben van kiteve a depresszi6s eredetii

77 A ciganysag helyzete, e'etko'rulmenyei 1993. KSH, Bp., 1994, 8.
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vagy azzal osszefiigg6 betegsegeknek. Nem igazolhat6 tehat az a k6zkeletui sztereotipia, hogy a

ciganyokat nem igazan viseli meg a munkahely elvesztese, vagy nem erinti 6ket kozvetlenul az

alacsony iskolazottsaguk. Ez a velekedes m6g akkor sem igaz, ha Gyukits Gyorgy altal egy

Borsod-Abautj-Zemplen megyei telepiiulsen folytatott vizsgalat el6zetes eredmenyei szerint a

gazdasagi atalakulas nyoman tomeges munkan6lkiilive valds 6s elszeg6nyedes (pauperizaci6) a

nem cigany szarmazasu lakossagot jobban megviselte, 6s Iatvanyosabban romlott egeszsegi

dllapotuk.7 9 Erthet6, hiszen a viszonylag konszolidalt eletvitel megszuinese, a folyamatos

gazdagodasra epitett eletterv megroppanasa nagyobb stresszel jar, mint a 16nyegeben alland6

szegenyseggel szamol6, csak a tfilelest eleri vagy6ban bek6vetkez6 valtozas. Nem szabad

ugyanis elfelejteni, hogy a cigany kultura egyik, ha nem az egyetlen folyamatos, evszazadokon

ativel6 jellegzetessege, hogy fin. szegenykultuira - az ehhez rendel6d6tt tfilelesi technikakkal,

attituidokkel. Ez azonban korantsem jelenti azt, hogy ezen a kultuiran a szocializmus evtizedei

nyomot sem hagytak volna. Egyebek mellett a szegenykultiira egyik jellegzetessege, a magas

fokui csaladi, k6z6ssegi szolidaritas ma mar nem tekinthet6 ahhoz eleg szorosnak, hogy

ellensuilyozni tudnd az atomizalt t6bbsegi tarsadalomban is dramaian felt6r6 an6mias

folyamatokat. Az an6mia pedig epp a tarsadalom alacsony presztizsii es statusui csoportjainak

(eg6szsegi) allapotat vesz6lyezteti a leginkabb.

A depresszi6s tiinetegyuittes, vagyis az 6letcelok hianya, az uressegerzes szinte mindig egyutt jar

az ellenseges beallft6dassal. Ez tobbnyire nem az egyen ellensegesseget jelenti a komyezetehez,

hanem azt az erzest, hogy a vilag, az emberek altalaban ellensegesek.

Az MTA vizsgalata megallapitotta, hogy az emberek ma Magyarorszagon 1lnyegesen magukra

hagyatottabban erzik magukat, mint 1988-ban. 80 Nincs ez maskepp a magyarorszagi ciganyoknal

sem.

A felmer6s szerint a magyar lakossag egeszs6gromlasanak hatter6ben a1l6 depresszi6s

tiinetegyiittes legfontosabb osszetev6i a bizalom hianya es a rendszervaltas utan ugrasszeriien

megn6tt teljesitmenymotivaci6, aminek ertelemszeriien epp az iskolazatlan es/vagy munkanelkiili

ciganysag k6pes a legkev6sbe megfelelni.

78 Kemeny Istvan: A romak es az iskola. In. Iskola es ta'rsadalom. Szerk. Andor Mihaly. WJLF-Uj Mandatum, Bp.,
1998,438-439.
79 Gyukits Gyorgy szfves kozl6se.
80 Kopp Maria-Skrabski Arpad-Szedmak Sandor: A szocialis kohezio jelent6sege a magyarorszagi morbiditas ds
mortalitds alakuldsaban. In. Ne'pege'szse'g, orvos, tarsadalom. Szerk. Glatz Ferenc. MTA, Bp., 1998, 32.
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12. terkep. A depresszios tunetegyuttesek pontszdmdtlaga megyek szerint 1995-ben
(A teljes minta atlaga: cca. 8,14, a minta: 12 477fo)

! |<7

ME 7 < . < 10 -
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Forrds: MTA
Latvanyosan korrelal az 6szakkelet-magyarorszagi - valsagregi6nak tekintett - ovezet

depresszi6s pontszdmatlaga, halalozasi atlaga, daganatos halalozasi, kr6nikus aspecifikus

legz6szervi betegsegek okozta halalozasa a ciganysag 1ltszamaval es aranyaval. Szabolcs-

Szatmar-Bereg, Borsod-Abauj-Zemplen 6s N6grad megye, ahol a KSH adatai szerint81 a

magyarorszagi cigany lakossag majd egyharmada (32,3%-a) e1, amellett hogy elen jar a

depresszi6s tiinetegyiittes pontszamatlagaban (els6 harom helyezes), a ferfiak 6sszes

halalozasaban (1., 2. es 6. helyezes), a n6k 6sszes halalozasaban (1., 5. es 7. helyezes), az 6sszes

daganat okozta ferfi halalozasban (2., 3. es 4. helyezes), a tiud6rak okozta ferfi halalozasban (2.,

5. es 7. helyezes), illetve a kr6nikus aspecifikus legz6szervi betegsegek okozta halalozasban (els6

harom helyezes), ezen halalokok szinte mindegyikeben az ut6bbi 15 evben er6sen szignifikans

novekedest tudhat magd6nak. 82 (Hasonlitsd ossze a 4., 6., 9., 10., 11. es 12. t6rkepet.)

Az MTA eredmenyei alapjan velemenyiink szerint nem allapithat6 meg azonban egyertelmui

6sszefuigges a pauperizal6das, illetve a lak6- es munkak6myezet segit6keszsege kozott. Mig a

minden tekintetben hatranyos helyzetiu es 8,9%-ban romak altal lakott Szabolcs-Szatmar-Bereg

megyeben es a ciganyok altal csak csekely mertekben (1,5%-ban) lakott, kedvez6bb helyzetii

Vasban egyarant az orszagos atlagot feliilmul6 az altruizmus, addig Borsod-Abaiuj-Zempl6n vagy

N6grad megyeben a segit6keszseg atlag alatti. A Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei magas

81 Itt kenytelenek vagyunk a KSH 1993-as adatait hasznaIni, mivel a Kem6ny Istvan vezette vizsgalat csak regi6kra
vonatkoz6 eredmenyeket produkdlt.

54



altruizmusertek ellen&re megfigyelhet6, hogy mig az orszag nyugati feleben inkabb hajlamosak a

szomszednak, kolleganak segits6gere sietni, addig a Dunat6l keletre csak a del-alfoldi megy6kben

atlag feletti a segit6keszseg. (Lasd a 13. terkepet.)

13. terkep. Nehez eethelyzetben szamithat a szomszed, a munkatdrs segitsege're: 1995-ben

l legalacsonyabb
atiagos /
legmagasabb

Forras: MTA

A kilatastalansag, a c6ltalansag, az ert6kvesztett, kiuiresedett lelkiallapot, illetve a bizalom hianya

(a cinizmus) 6sszekot6 lancszem az egykor a cigany nagycsaladi rendszeren nyugv6 tarsadalmi

kohezi6 meggyengiiulse, a t6bbseg, es igy az llam reszer6l megnyilvanul6 altruista gyakorlat

elegtelensege, a roma kozossegek tobbsegenek an6mias allapota 6s egy6ni egeszsegi allapotuk

romlasa kozott. Ezzel persze nem allftjuk azt, hogy a romak rossz egeszsegi allapota tekintet6ben

a ciganysagot erint6, eloz6ekben targyalt ,,kemeny" egeszseguigyi, higienes, szociol6giai

hatranyoknal meghataroz6bb a roma kozoss6gek an6mias allapota, a gyenge tarsadalmi kohezi6,

de mindenkepp hatassal van arra, 6s tovabb gyengiti a cigany szarmazasuak eg6szs6g- es

eleteselyeit Magyarorszagon.

XIV. Az egeszsegmagatartis

Az eg6szs6gmagatartas szoros kapcsolatat az eg6szs6gi allapottal nem szukseges bizonyitanunk.

Az orvoshoz fordulas soran meghataroz6 tenyez6, hogy a paciens hogyan ertekeli a jelentkezo

tuneteket: melyek azok, amelyekkel haladektalanul orvoshoz fordul, melyek azok, amelyeket uigy

82 Pinter Alan-Csanady MihAly-Horvath Amanda: A teruileti egyenl6tlensegek kornyezet-egeszsegugyi
vonatkozdsai. In. Nepegeszseg, orvos, tarsadalom. Szerk. Glatz Ferenc. MTA, Bp., 1998, 153-201.
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it6l meg, hogy nem utalnak komoly betegsegre, tehat nem kell azonnal orvoshoz menni, tovabba

melyek azok, amelyek nem utalnak betegs6gre.

Gyukits Gyorgy egy miskolci empirikus vizsgdlat eredmenyei alapjan ugy veli, hogy

egyertelmuien a fajdalom es a laz az a ket tiinet, amely a romakat leginkabb sarkallja az orvoshoz

fordulasra. Uigy tiunik, hogy az osszes tobbi tiinet ennek a ket tiunetnek rendel6dik ala, tehat

azokat, amelyek nem jmrnak fajdalommal, illetve lazzal, csak enyhe lefolyasu betegsegnek velik,

vagy egyaltalan nem is tekintik betegsegre utal6 jelnek.

A fajdalom es az orvoshoz fordulas kapcsolatanak vizsgalatakor megfigyelhet6, hogy a beteg azt

is m6rlegeli, hogy mennyire nagy a fajdalom, es hogy mely testresze faj, es erre tekintettel dont

az orvoshoz fordulasr6l. A betegek tobbnyire halogatjak az orvoshoz fordulast, tehdt csak akkor

mennek az orvoshoz, amikor a fajdalom mar kibirhatatlan. A fogfajasnal p6ldaul mdr csak akkor,

amikor mdr nincs mit tenni, huzni kell.

Az egeszs6gmagatartas 6s az egeszsegi allapot kapcsolata talan epp a fogbetegs6gekkel

kapcsolatosan mutathat6 be leg6rz6kletesebben. A fogak allapota nyilvanval6, hogy nem

tekinthet6 pusztan esztetikai kerdesnek, hiszen a fog megbetegedese kovetkezteben szamos

sulyos betegseg 1lphet fel, tehat a cigany lakossag rossz egeszs6gi allapotanak kialakulasaban

fogazatuk rossz dllapota is szerepet jdtszik. A falusi cigdnyok nagy tobbs6ge a fogdpoldsra nem

fordit kell6 figyelmet, a sziil6k a gyereknel sem szorgalmazzdk a rendszeres fogmosdst. Igy aztdn

mdr kordn kialakulhatnak a fog- es inybetegs6gek. A romdk azonban tartanak a fogorvosi

kezelest6l, es eloddzzdk a beavatkozast. trdekesseg, hogy meg azok a cigdnyok is, akiknek

egyebkent van penziik a fogt6mesre, es a foguk meg megmenthet6 lenne, inkdbb a foghiuzdst

vdlasztjdk.

Altalaban is elmondhat6, hogy a romdk a betegsegmegel6zesi es egeszsegmeg6vdsi technikdkat

csak elv6tve alkalmazzdk.

A n6k eseteben tipikus, hogy a tiinetek jelentkezesekor nincs idejiik elmenni orvoshoz, mivel

els6sorban 6k vegzik a sokszor nagy 1ltszdmui csaladban a hdztartdsi munkdt.

Egeszsegszociol6gusok 6s antropol6gusok kozott vitatema, hogy mennyire tartanak a romak az

egeszseg-ugyi intezmenyekt6l. Michael Stewart angol antropol6gus egy magyarorszdgi olah

cigany k6z6ssegr6l irt kivdl6 munkdjdban a kerdesr6l igy ir:

,,Noha a gdzso [nem cigany - P. L.-Z. Zs.)] hat6sagoktol valofe'lelem altaldnos, megis kiemelten

vonatkozik a gazsok vildganak bizonyos pontjaira: a kocsmara, a k6rhdzra, a bortonre is -

kisebb mertekben - a kaszdrnyara. (...) A korhdz vesze'lyes hely, ahol a romdknak

elkeriilhetetleniil el kell szakadniuk a hozzdtartoz6ikt6l, de amennyire csak lehet, megprobdljdk

enyhiteni az elszakadast. A k6rhdzban fekvo hozzdtartozok ldtogatasa a telepuiles
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kalenddriumdnak szerves re'sze, es a kozeli rokonok mindig szep szdmmal alljdk korul a beteg

rokon aigyait. A hivatalos 1atogatisi id6'ben a betegaigy koridl kirajzol6dik a roma kozo"sseg -u'nnepi

kepe, ami leginkatbb a ferfiaknak es a no'knek a szoba ket oldalan val6 felsorakozastiban, a

csoport erkeze'sekor es tavozcisakor vdltott legiinnepelyesebb ko5szone'sekben, valamint a

magukkal hozott italban nyilvdnul meg. A romdk ugyan j61 tudjak, hogy az ital is a gy6gyszer

kizdrjdk egymas, de azt is tudjak, milyen er6's jelkepe az ital a romcik testverisegenek, es hogy

emellett mennyire tisztitja a testet is. -13

J. C. Salloway ezzel szogesen ellentetes allaspontot foglal el. Egy varosi cigany k6zosseg

orvoshoz fordulasi szokasair6l, illetve az egeszsegiigyi ellat6rendszer igenybeveteler6o sz6lva

vitatkozik azzal a kozkeletii felfogassal, mely szerint a ciganyok felnek a k6rhazt6l, es ezzel

magyarazhat6 korukben a k6rhazi ellatas igenybev6telenek ritkasaga. Szerinte egyszeruien a

ciganyok csak a rossz min6segii ellatasi formakhoz tudnak hozzafemi, es ennek k6vetkezteben

nem szivesen veszik azokat ig6nybe. 84

Egy ujabb, a Nemzeti 6s Etnikai Kisebbsegi Hivatal megbizasab6l vegzett kutatas inkabb Stewart

te6riajat er6siti meg. A kutatasvezet6 Nemenyi Maria szerint az egeszsegiigy es a romak vilaga

annyira kuflonbozik, hogy a sikeres, zavarmentes kommunikaci6nak koztuk jelenleg nincs

es6lye.85

Az olyan k6z6ss6gekben, amelyek nem szfvesen fordulnak orvoshoz, vagy nem ismerik el annak

jelent6seget, az 6ngy6gyitas gyakori jelenseg. A miskolci romak k6reben az ongyogyitas az

olyan, kevesbe suilyosnak tartott betegsegek eseteben figyelhet6 meg, mint a megfazas vagy a

fejfajas. Gyakran fogyasztanak teakat, f6leg a meghillesekre, sokszor kemek gy6gyszert

rokonokt6l, ismer6sokt6l, szomszedokt6l. Ez azonban egyaltalan nem kulonbozik a t6bbsegi

tarsadalomban szokasost6l. A tradicionalisnak tekinthet6 gy6gym6dok alkalmazasat azonban

egyaltalan nem tapasztaltak a miskolci ciganyoknal. Ez azzal magyarazhat6, hogy a varosi

ciganysag k6reben a tradici6k veszitettek erejiikb6l, ennek k6vetkezteben a szulok es nagyszlo6k

nem tudjak mar atorokiteni a fiatal nemzed6knek a termeszetgy6gyaszattal kapcsolatos

szokasaikat.86

Mindenkepp egy jovobeli kutatasnak kellene tisztazni, hogy el6rik-e egyaltalan a sziikseges, az

allapotuknak megfelel6 egeszsegugyi ellatast a romak. Tapasztalataink szerint ugyanis, ha mar ki

is alakult egy eg6szs6gtudatos gondolkodas a koruikben, a jelenlegi eg6szsegiigyi rendszer, illetve

annak gyakorlata neheziti az ellatasokhoz val6 hozzafer6st.

83 Michael Sinclair Stewart: Daltestve'rek. T-Twins Kiad6. Bp., 1993, 128-129.
84 Jeffrey Colman Salloway: Medical Care Utilization - among Urban Gypsies. Urban Anthropology Vol. 2.(1),
1973.
85 Nemenyi Maria: Cigdny anydk az egeszsegugyben. NEKH, [Bp.], 1998, 145-149.
86 Gyukits Gyorgy szives kozl6se.
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Az orvosi ellatas elerhetosege praktikusan azert valhatott kerdesse, mivel a tarsadalombiztositasi

rendszer csak azok szamara biztositja automatikusan az egeszs6gugyi ellatast, akik rendelkeznek

tarsadalombiztositasi kartyaval. A tanulmany irasat megel6z6en azt gondoltuk, hogy a

tarsadalombiztositasi kartyak megszerzese a munkanelkuli romak szamara sClyos gondot

jelenthet. A munkanelkuliv6 val6k tarsadalombiztositasi kartyajanak erv6nyessege ugyanis lejar,

6s ekkor ervenyesseg6t meg kell ujitani, aki nem teszi, annak nem jar egeszseguigyi ellatas.

A tarsadalombiztositasi kartya eset6ben Gyukits Gyorgy nem tapasztalta, hogy a munkan6lkuliek

vagy a munkanelkulive val6k kiesnenek a tarsadalombiztositasi rendszerb6l, ezzel szemben

megallapithat6, hogy a romaknak els6sorban azert nincsen tarsadalombiztositasi kartyajuk, mert

nem ismerik fel ennek jelent6seget, maskeppen fogalmazva az egeszseg-ugyi ellatas

bonyolultsaga az, amely miatt kiesnek a rendszerb6l.

Az ellatasi formak tobbsege ingyenes, de vannak olyan egeszs6gugyi szolgdltatasok, amelyek6rt

fizetni kell, ilyen volt peldaul a fogaszat. Ha a beteg nem tudta megvasarolni az eg6szs6giigyi

szolgaltatast, akkor ellatatlan maradt. A ciganysag rossz anyagi helyzete miatt jellemz6, hogy

sokszor igen kis osszeg kifizetese is gondot jelent, fgy akar par szdz forint is, 6s emiatt

ellatatlanul maradnak. Raadasul az orvosi beavatkozas elmaradasanak kovetkezteben olyan

sulyos betegsegek l6phetnek fel, amelyek gy6gyitasi koltsege az elmaradt orvosi beavatkozas

tobbsz6ros6be kerul a tarsadalombiztosit6nak.

A beteg fizet6kepessege nemcsak az egeszsegiigyi ellatas megvasarlAsa eseteben lehet az ellatast

meggatl6 tenyez6, hanem a beteg otthona es az egeszsegiigyi intezmeny kozotti utazas, illetve

ennek kolts6ge eseteben. Raadasul az orvosi halap6nz (paraszolvencia) eg6szseguigyuink szerves

reszeve valt, igy a rossz anyagi helyzetben lev6 ciganyok nem tudjak megvasarolni a

gy6gyulasukhoz sziikseges kedvez6bb k6riulmenyeket.

Gyukits Gyorgy vizsgalatai ramutatnak arra, hogy nagy kiilonbseg mutatkozik a haziorvos,

valamint a k6rhazi vagy szakorvosok 6s a romak viszonyaban. Mig a zomuikben apr6falvakban

elo romak es haziorvosaik k6zott kenyszeruien is kialakul egy kooperativ viszony, hiszen

egyulttmuik6desre vannak kenyszeritve, az orvos gazdasagi okokb6l is a betegeire szorul

(kartyap6nz), a betegnek a torv6nyben garantalt szabad orvosvalasztasi joga pedig praktikus

okokb6l nem erv6nyesul; addig a k6rhazi vagy szakellatdsban mindennaposak az orvos-beteg

konfliktusok.
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XV. Eloiteletek es diszkriminaci6

Az alkotmany alapjan a Magyar K6ztarsasag teruleten e16knek joga van a lehet6 legmagasabb

testi es lelki eg6szs6ghez.87 Az alaptorveny szamos mas torveny mellett tiltja meg az emberek faj,

szin, nem, nyelv, vallas, politikai vagy mas v6lem6ny, nemzeti vagy tarsadalmi szarmazas,

vagyoni, szulet6si vagy egyeb helyzeten alapul6 barmilyen hatranyos megkUlnb6ztet6s6t.8 8 Ez

azonban nyilvanval6an nem jelenti azt, hogy a romakat ne kulonboztetnek meg negativan. 89

Ezeknek az eseteknek a nagy reszet a hivatalok, kozintezmenyek, illetve ezek munkatarsai

kovetik el.

A nem magyar anyanyelvii romak vitathatatlan hatranyban vannak a magyar anyanyelviuekkel

szemben mar a kapcsolatfelvetelnel is. Ugyanilyen hatranyokban van reszuk a hagyomanyos

koz6ssegekben e16 vagy iskolazatlan, analfabeta ciganyoknak is. Mindezek ellenere a

magyarorszagi egeszseguigyi intezm6nyrendszernek - pl. a betegtajekoztatas teruleten - meg

pr6balkozasar61 sem tudunk, amivel ezeket a hatranyokat enyhiten6k. Ez persze osszefuigg azzal,

hogy a jelenlegi ellatasi gyakorlat egyaltalan nem betegparti. Az uj betegjogi torveny talan

enyhithet a helyzeten, de ma a beteg meg mindig kiszolgaltatottja az 6t ellIt6 intezmenynek.

Ezek a problemak n6mi j6indulattal nem min6sithet6k tudatos diszkriminaci6s gyakorlatnak. A

kerdes j6 ismer6i viszont allitjak, hogy a romakkal szembeni nyilt es tudatos diszkriminaci6t6l

sem mentes az eg6szs6giigy. Az eg6szsegugyi hat6sag 6s a roma kliens kozotti viszony egyik

meghataroz6 elemenek tartja Nemenyi Maria a diszkriminaci6 term6talajaul szolgal6

el6iteletesseget, es a ciganyok ezzel szemben megnyilvanul6, sz6va is tett ellenerzeseit, amelyet a

hat6sag oldalan all6k j6 resze a t6bbseggel szembeni agresszi6kent 6s hamis, felfokozott

6ntudatkent 61 meg.90

Adam Gyorgy akademikus velem6nye szerint a romak hatranyosabb helyzetben vannak, mint a

tobbs6gi tarsadalomhoz tartoz6 paciensek, mivel a legalizdlt halapenz leszurkolasa nelkul

eleshetnek meg a legsziiksegesebb ellatasokt6l is. Adam cafolta azt a kozkeletii nezetet, hogy a

romak ,,tobbet panaszkodnak orvosaikra", hogy koltsegmentesseguiket kihasznalva tobb

miihibapert kezdemenyeznenek egeszsegiIgyi int6zmenyekkel szemben. A val6sag eppen a

forditottja, a ciganyok alig vallalkoznak az ellatas soran szerzett serelmeik orvoslasanak jogi utra

terel6s6vel.91

87 1949. 6vi XX. tv. 70/D § (1).
881949. 6vi XX. tv. 70/A §.

89 B6ven idez ilyen eseteket a Jogfosztottan. Romdk Magyarorsza'gon. A Human Rights Watch/Helsinki jelentese.
Magyar Helsinki Bizottsag, Bp., 1996; a Nemzeti es Etnikai Kisebbsegi Iroda Feherfu'zetei, valamint a nemzeti es
etnikai kisebbsegi jogok orszaggyulesi biztosanak eves jelentesei.
90 Nemenyi Maria: Ciga'ny anydk az egeszse'gugyben. NEKH, [Bp.], 1998, 147.
91 Adarm Gyorgy akademikus szives kozlese.
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Altalanos a roma kliensekkel szembeni udvariatlansag, s6t durvasag - veli Gyukits Gy6rgy. Ez

t6bbsz6r a paciens kultiuirja iranti erzeketlensegb6o fakad, de oka lehet a melysegesen eloit6letes

szem6lyis6g is. Nem rendelkezimnk kuil6n az orvosok, az egeszs6gugyi szakszemelyzet

el6iteletessegere vonatkoz6 adatokkal, de val6szinuileg aligha lehet kisebb, mint az

ossztarsadalomban m6rt adatok.92

Anonimitasat meg6rizni kivan6, de biztos forrasb6l tudomasunk van arr6l a felhaborito es

biintet6jogi k6vetkezmenyekkel jar6 gyakorlatr6l, hogy az egyik, ciganyok altal suiriin lakott

megyeben a szile6szeteken a cigany n6k tudta nelkul1 vegeznek gy6gyaszati beavatkozasokat az

6rintetteken: szules utan spiralt helyeznek el, sterilizalnak. Mindezt arra val6 hivatkozassal, hogy

csak segfteni kivannak a csaladtervezesre k6ptelen cigdnyokon.

Mindezek ellenere talan meglep6, hogy a kisebbsegi ombudsmanhoz uigyforgalmi statisztikaja

szerint - 6ppugy, mint a foglalkoztatasra vonatkoz6an - egyetlen egeszs6gi elldtdssal kapcsolatos

panasz sem erkezett 1997-ben.93

92 Gyukits Gyorgy szives kozlese.
93 Beszamolo a nemzeti is kisebbsegijogok orszdggyulesi biztosdnak tevdkenysdgdrJl, 1997. janudr 1.-december 31.
OBH, 1998. 102-107.
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Osszefoglal6 megaillapitasok

1. A romak egeszsegi helyzete rosszabb, mint a nem cigany lakossage. Ez legf6kepp nem

genetikai vagy kulturalis okokra vezethet6 vissza, hanem szocialis-eletm6dbeli eredetui.

2. Sejthet6en egeszsegi allapotuk hasonl6 a veliik megegyez6 szocialis k6rfilm6nyek kozott e16

szegenyekehez. Ezt azonban meg kutatasoknak kell megerositenie, illetve azt is, hogy ezzel a

tarsadalmi nagycsoporttal 6sszevetve m6gis l6teznek-e roma egeszsegi sajatsagok.

3. A ciganysag varhat6 eleteselyei nagyon rosszak: 10-15 evvel e1nek kevesebbet, mint a nem

ciganyok. A romak demografiai osszetetele torzftott a fiatal korosztalyok iranyaba.

4. Az iskolazottsag, az egyik legfontosabb egeszsegi ved6faktor tekinteteben n6tt a romak

lemaradasa az osszlakossaghoz viszonyftva.

5. A romAk siralmas foglalkoztatasi helyzete egeszsegi kockazati tenyez6. A betegseg es a

munkanelkuliseg kozott k6lcson6ss&gi viszonyt allapitottunk meg. A koran jelentkez6

betegs6gek csokkentik a ciganyok mobilizaci6s eselyeit.

6. A romak lak6koirnlm6nyei rosszabbak, mint a tobbs6gi tarsadalome. Kulonosen fgy van ez a

valsagregi6k falvaiban, ahol a ciganyok k6zmuivesitetlen, tfilzsiifolt lakasokban e1nek. A

varosi romAk helyzete a proletarokeval mutat rokonsagot. Kedvez6tlen jelenseg meg a romAk

szegregaci6ja es ujratelepesed6se.

7. Bar a perinatalis halalozas 6s a koraszuilesek szama a romak koreben is csokkent, de meg

mindig nagyobb, mint a nem ciganyoknal.

8. A ciganysag a fert6zesek es jarvanyok altal veszelyeztetett nepcsoport, de az ut6bbi hiisz

evben csokkent a megbetegedesek szama, 6s mara nem ter el a hasonl6 tarsadalmi statusu nem

ciganyoket6l. A legtobb fert6z6 betegseg a nem megfelel6 higienias k6riulmenyeknek tudhat6

be, es igy azok kulonosen a telepeken e16 romAkat veszelyeztetik.

9. A romak k6reben leggyakrabban el6fordul6 lgz6szervi betegseg a tidotagulas es az iduilt

h6rg6hurutok, amelyek elsosorban a nagyon eros dohanyzas k6vetkezmenyei. A rakos

megbetegedesek teruilet6n meg becslesekbe sem lehet bocsatkozni.

10. Szinte a ciganysag egesze egeszsegteleniil taplalkozik. A romak t6bbseget kitev6 szegenyek

egyhanguan etkeznek, olcs6, zsir- 6s sz6nhidratgazdag eteleket fogyasztanak. A jobb m6du

csaladokat inkabb a tuiltAplaltsag veszelye fenyegeti. A ciganyok koreben 1ltez6 problema az

ehezes es az alultaplaltsag, amelyek az elkovetkez6 generaciokra is hatassal lehetnek.

11. A romak k6reben igen elterjedtek a szenvedelybetegsegek: az alkoholizmus, a dohanyzas es a

drogfogyasztas.
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12. A kornyezetszennyezes es a munkahelyi artalmak nem veszelyeztetik kevesbe az erintett

romakat most sem, amikor 1lnyegeben megszuintek a nehezipari vallalatok, es a romak

t6megesen szorultak ki egykori munkahelyeikr6l. A romak t6bbsege ma is szennyezett

kormyezetben lakik, 6s veszelyes helyeken dolgozik.

13. A kilatastalansdg, a c6ltalansag, az ertekvesztett, kiuresedett lelkiallapot, illetve a bizalom

hianya (a cinizmus) 6sszek6t6 lancszem az egykor a cigany nagycsaladi rendszeren nyugv6

tarsadalmi kohezi6 meggyengiiulse, a tobbseg es igy az allam reszer6l megnyilvanul6 altruista

gyakorlat elegtelens6ge, a roma k6z6ssegek t6bbsegenek an6mias allapota es az egyeni

eg6szsegi allapot romlasa kozott. Ezzel nem allftjuk azt, hogy a romak rossz eg6szs6gi allapota

tekinteteben a ciganysagot erint6 ,,kemeny" egeszsegiigyi, higienes, szociol6giai hatranyoknal

meghataroz6bb a roma kozossegek an6mias allapota, a gyenge tarsadalmi kohezi6, de

mindenk6pp hatassal van arra, 6s tovabb gyengfti a cigany szarmazdsuak egeszseg- es

eleteselyeit Magyarorszagon.

14. A romak egeszsegmagatartasa a hasonl6 stdtusu csoportok6val rokon. Amig lehet, nem

fordulnak orvoshoz, nem hasznalnak preventiv eljarasokat eg6szs6guk karbantartasa

6rdek6ben.

15. A romakat az egeszs6guigyi ellatasban is diszkriminaljak. Hatranyosan kulonboztetik meg

6ket elter6 szarmazasuk, kultfirajuk, nyelvuk es alacsony vagyoni helyzetiuk miatt. A

csaladorvosokkal kooperatfvabb viszonyt alakitanak ki, mint a szakrendel6sen vagy a

k6rhazban dolgoz6kkal. A halap6nzrendszer fokozottan suijtja a cigany lakossagot.
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Abrik, tablak es terkepek jegyzeke

Abrak

1. A cigany es a nem cigany eletvitelu' nepesseg nemek es korcsoport szerint
2. Az osszes csecsemo5halalozas es ezen belil a cigany csecsemok halaloziasainak viltozaisa

ezrelekben Magyarorszagon, 1970-1990
3. Az eletminosegi mutat6 (0-5) a 16 evfeletti magyar lakossaig kdreben eletkor es iskolai

ve'gzettseg szerint 1995-ben

Tablak

1. A magyarorsza'gi cigdnysdg letszama regi6nkent az 1971-es is az 1994-es reprezentativ
cigdnyvizsgdlat adatai szerint
2. A cigdnyok megoszlasa telepule'stfpusok szerint
3. A ciga'ny is a teljes magyarorszagi nepesseg generdci6s megoszla'sa 1993-ban
4. A tiz vezeto' halalok Magyarorszagon es Szabolcs-Szatmar megyeben 1978-ban
4/a Vezeto halalokok cigainyoknal Szabolcs-Szatmcar megyeben 1978-ban
5. Vezeto' halailokok a Baranya megyei cigainyoknal 1978-ban
6. A cigdtny n6pesseg korcsoportjainak iskolai vegzettseg szerinti megoszldsa 1993-ban
7. Nem ciganyfirfiak es nok megoszlasa iskolai vegzettseg szerint 1993-ban
7/a Ciganyfirfiak es n6'k megoszlisa iskolai vegzettseg szerint 1993-ban
8. A 15-74 e'vesferfi nepess6g megoszldsafoglalkoztatottsdg szerint 1993-ban
8/a A 15-74 eves noi nepesseg megoszlaisafoglalkoztatottsag szerint 1993-ban
9. A kuilonbozo' iskolai vegzettsegui nem ciganyok megoszlasa foglalkoztatottsag es munkanel-

kiiliseg szerint 1993-ban
9/a A kiilonb6zo' iskolai vegzettsegu' cigainyok megoszlasafoglalkoztatottsag es munkanel-

kiiliseg szerint 1993-ban
10. Tetvessegi adatok 1997-b65l

Terkepek

1. A cigany 6letviteli7ek teriileti eloszlasa 1993-ban
2. A cigainy eletvitelfiek aranya a n6pessegben 1993-ban
3. A ferfiak osszes halalozdsa megyenkent, 1981-1984
4. A ferfiak osszes halalozdsa megyenkent, 1991-1994
5. A nok osszes halalozasa megyenkent, 1981-1984
6. A no/k osszes haldlozasa megyenkent, 1991-1994
7. Perinatdlis (0-6. nap koziotti) hala'loza's 1995-ben
8. Csecsemohalalozas (7-365. nap) 1995-ben
9. Az iisszes daganat okozta haldlozdsferfiaknal, 1991-1994
10. Kronikus, aspecifikus legzoszervi betegsegek okozta halilozis, 1991-1994
11. Tudorak okozta halalozaisfirfiaknal, 1991-1994
12. A depresszi6s tiinetegyuttesek pontszamdtlaga megyek szerint 1995-ben

(A teljes minta catlaga: cca. 8,14, a minta: 12 477fo5)
13. Nehez elethelyzetben szdmithat a szomszed, a munkatdrs segitsegere: 1995-ben
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